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

έ τήν Χάριν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ μας, ἀξιωνόμαστε καί φέτος νά ὑποδεχθοῦμε
τό νέο ἔτος 2020. Εὐχές ἀνταλλάξαμε γιά καλή καί εὐλογημένη χρονιά, μέ
ἐλπίδες καί προσδοκίες καί σχέδια πολλά. Παράλληλα, πολλές ἑορταστικές
ἐκδηλώσεις ἔλαβαν χώρα σέ ἰδιωτικούς καί δημόσιους χώρους γιά τήν ἔλευση τοῦ
καινούργιου χρόνου, γιά νά εἶναι θεαματική, λαμπρή καί ἐντυπωσιακή. Ὅλα αὐτά
παραπέμπουν στήν προβολή τοῦ ἐγωτικοῦ ἀνθρώπου, στό κοσμικό φρόνημα καί στή
φθορά. Δέν ὁλοκληρώνουν τόν ἄνθρωπο «ψυχῇ τε καί σώματι» καί δέν ἐκφράζουν
τόν ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο καί σέ κοινωνία μέ τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους του.
Γιά τήν Ἐκκλησία, πού δέν εἶναι ἕνας θεσμός μέ κοινωνικές καί ἀνθρώπινες
διαστάσεις, ἀλλά Θεανθρώπινος ὀργανισμός μέ κεφαλή του τόν Κύριό μας Ἰησοῦ
Χριστό καί μέλη ὅλους ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἡ προβολή τοῦ κοσμικοῦ
καί ἐντυπωσιακοῦ στοιχείου εἶναι κάτι ξένο καί νοσηρό. Ὁ σημερινός ἄνθρωπος, μέσα
στό πλαίσιο τῆς μεταμοντέρνας ἐποχῆς, ἔχει ἀλλοτριωθεῖ, ζεῖ ὡς ἄτομο (=μονάδα,
μόνος), φορτωμένος μέ τό βάρος τῶν ὑλιστικῶν ἀξιῶν. Βομβαρδίζεται ἀνηλεῶς μέ
πλασματικές ἀνάγκες, οἱ ὁποῖες τόν ἀποπροσανατολίζουν ἀπό κάθε πνευματική αἴσθηση,
καί τόν καθηλώνουν στό πρόσκαιρο. «Φάγωμεν, πίωμεν αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν».
Ἔτσι τρέφεται τό «ἐγώ» μας, ὁ ἀδηφάγος Μινώταυρός μας, πού μᾶς κατατρώγει. Θεός
«δέν ὑπάρχει», οὔτε ἄλλη ζωή. Γίνεται μόδα ἡ «ἀθεΐα», πού παρασύρει ἰδιαίτερα τούς
νέους, σέ νοσηρές καταστάσεις ἀδιαφορίας καί
ἀρνητισμοῦ γιά ὅλα. «Θεός δέν ὑπάρχει, ἄρα
ὅλα ἐπιτρέπονται». Στή θέση Του ὑπερυψώνεται
τό ἐγωΐστικό στοιχεῖο· ὁ ἑαυτός μας εἶναι πάνω
ἀπό ὅλα. Ὁ ἀτομισμός διαλύει κάθε σχέση,
ὁδηγεῖ στήν ἀπομόνωση. Δημιουργεῖ πολλά
προβλήματα συμπεριφορᾶς καί ἐπικοινωνίας.
Ὁ ἀθεΐσμός εἶναι παραλογισμός, πού ὁδηγεῖ
στήν καταστροφή.
Ἡ Ἐκκλησία ἀνοίγει ὁρίζοντες ἐπικοινωνίας μέ τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους, ἑνώνει
οὐρανό καί γῆ. Ὁ Θεός διά τῆς σαρκώσεώς Του μᾶς ἔδειξε ὁδόν ταπεινώσεως, πού
καταργεῖ τόν ἀτομισμό μας καί συντρίβει τόν ὑπερφίαλο ἐγωΐσμό μας. Στό πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ φανερώνεται ὁ τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος. Συγκαταβαίνει
ὁ Θεός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπό ἄκρα ταπείνωση καί ἄπειρη ἀγάπη γιά μᾶς.
Καί γίνεται ὁ Θεός ἄνθρωπος, γιά νά ποιήσει τόν ἄνθρωπο Θεό. Μπροστά σ’ αὐτό τό
φοβερό μυστήριο τῆς ἀφάτου ταπεινώσεως πού ξεκινᾶ ἀπό τήν φάτνη τῆς Βηθλεέμ
καί ὁλοκληρώνεται στό Γολγοθᾶ καί τήν Ἀνάσταση «πᾶν γόνυ κλείνει τῶν ἐπουρανίων
καί τῶν καταχθονίων». Ποιό « ἐγώ» καί «ὑπέρ-ἐγώ» καί ποιός ἐπηρμένος λογισμός
καί ἀλαζόνας νοῦς μπορεῖ νά σταθῆ ἐνάντια σ’αὐτό τό μυστήριο;
Ἄς εἶναι ὁ νέος χρόνος μιά εὐλογία χαρᾶς καί ταπεινώσεως καί μιά πορεία ὅλων
μας μέσα στή θυσιαστική ἀγάπη τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ.

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΕΡ-ΕΓΩ
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Ὁσιομάρτυρας Ἠλίας ὁ Ἀρδούνης
Καλαματιανός Ἅγιος, πού ἑορτάζεται στίς 31 Ἰανουαρίου.
Προστάτης τῶν Συλλόγων κουρέων καί κομμωτῶν πανελληνίως.

4

Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική
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Καρποί τοῦ Μυστηρίου
τῆς Θείας Κοινωνίας

άθε ἱερό καί ἅγιο Μυστήριο
φέρει τή Θεία Χάρι στόν
ἄνθρωπο καί τόν καθιστᾶ
δένδρο μέ πολλούς καρπούς. Πολύ
περισσότερο συμβαίνει αὐτό μέ τό
πανάγιο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Σ’ αὐτό κοινωνοῦμε Σῶμα
καί Αἷμα Χριστοῦ, δηλαδή λαμβάνουμε καί κατέχουμε μέσα μας τόν Θεό
τόν παντοκράτορα, τόν «Θεό τόν
ζῶντα καί μένοντα εἰς τόν αἰῶνα».
Πλούσιοι εἶναι οἱ πνευματικοί
καρποί τῆς Θείας Κοινωνίας, μέ
πρῶτο τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν,
ἀφοῦ μάλιστα προηγηθεῖ Ἐξομολόγηση. Ἡ Θεία Κοινωνία ἐπισφραγίζει
τήν ἄφεση. Ὅταν τήν πρώτη φορά
τέλεσε τό Θεῖο Μυστήριο, ὁ Κύριος
εἶπε: «Λάβετε, φάγετε … πίετε ἐξ
αὐτοῦ πάντες … εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». Δηλαδή, «Λάβετε, φάγετε…
Πιεῖτε ἀπ’ αὐτό ὅλοι… γιά τή συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν σας». Γιά νά
λάβετε ἄφεση καί νά συγχωρεθοῦν
οἱ ἁμαρτίες σας.
Δεύτερος καρπός εἶναι ὁ ἁγιασμός ψυχῆς καί σώματος. Ἐφόσον
δεχόμαστε μέσα μας τον Ἅγιο, ἁγιάζεται καί ἡ ψυχή καί τό σῶμα μας,
ἁγιάζεται ὁ ὅλος ἄνθρωπος.
Θεία Κοινωνία μεταδίδεται σέ ὅλα
τά μέλη μας, στήν ψυχή, στό σῶμα,
στά μάτια, στ’ αὐτιά, στά χέρια, στά
πόδια, στή γλῶσσα, στήν καρδιά. Καί
ὅλ’ αὐτά ἁγιάζονται, μέ τρόπο ὥστε
αὐτοί πού κοινωνοῦν, οὔτε νά σκέπτονται, οὔτε νά ἐπιθυμοῦν, οὔτε νά

κάνουν τό κακό καί ἁμαρτωλό, παρά
μόνο τό ἀγαθό καί ἅγιο.
Τρίτος καρπός ἡ θέωσή μας. Κοινωνοῦμε τόν Θεό μας καί γινόμαστε
κι ἐμεῖς θεοί, ἰσόθεοι καί ἰσάγιοι καί,
κατά «μέθεξιν»καί «χάριν», κοινωνοί
θείας ζωῆς. Ὅπως ἀκριβῶς λέει καί ἡ
Εὐχή τῆς Ἀκολουθίας τῆς Θείας Μεταλήψεως: «ζωοῦται καί θεοῦται, πᾶς
ὁ τρώγων σε καί πίνων ἐξ εἰλικρινοῦς
καρδίας». Δηλαδή, «ζωοποιεῖται καί
θεώνεται ὅποιος τρώει τή θεία σάρκα
καί πίνει τό θεῖο αἷμα μέ εἰλικρίνεια
στήν καρδιά του».
Τέταρτη ὠφέλεια εἶναι ἡ ἕνωση
ὅλων τῶν Χριστιανῶν πού κοινωνοῦν
τόν Χριστό σ’ ἕνα σῶμα, μία οἰκογένεια πνευματική, μία ἁγία κοινωνία
ἁγιασμένων καί ἀγαπημένων ἀνθρώπων. Γι’ αὐτό εὔχεται καί ὁ Μέγας
Βασίλειος στή Θεία του Λειτουργία:
«Κι ὅλους ἐμᾶς πού μετέχουμε ἀπό
τόν ἕναν Ἄρτο καί ἀπό τό ἕνα Ποτήριο, νά μᾶς ἑνώσεις μεταξύ μας,
καθιστώντας μας κοινωνούς τοῦ ἑνός
Ἁγίου Πνεύματος».
Ἐννοεῖται, βέβαια, ὅτι κάθε Χριστιανός πρέπει νά προσέρχεται
ἔπειτα ἀπό ἐπιμελημένη καί ἀκριβῆ
προπαρασκευή, δηλαδή ἔπειτα ἀπό
νηστεία, ἀπό θερμή προσευχή, ἀπό
εἰλικρινῆ Ἐξομολόγηση, ἀπό συμφιλίωση μέ ἐχθρούς, ἀπό ἐλεημοσύνες
καί ἔργα ἀγαθά ἀγάπης. Πρέπει νά
προσέρχεται, ὅπως καί ἡ Ἐκκλησία
μας μᾶς καλεῖ, «μετά φόβου Θεοῦ,
πίστεως καί ἀγάπης».
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Ὁ Εἰδωλολάτρης καί Μάγος
πού ἔγινε Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ
τόν περσικό στρατό πού κατέλαβε τά Ἱεροσόλυμα καί
πῆρε ὡς λάφυρο τόν Τίμιο
Σταυρό, ὑπηρετοῦσε ὡς στρατιώτης ὁ
Μαγουνδάτ, ὑιός τοῦ Μάγου Βάβ. Ὁ
Σταυρός τοῦ Χριστοῦ, ὅσο βρισκόταν
στήν Περσία, τελοῦσε πολλά θαύματα,
ὥστε οἱ Πέρσες νά λένε: « Ὁ Θεός τῶν
Χριστιανῶν ἦλθε ἐδῶ»!
Ὁ Μαγουνδάτ ὁδηγούμενος ἀπό τή
Χάρη τοῦ Θεοῦ, ζήτησε νά μάθει γιά τόν
Χριστό. Ὅταν, λοιπόν, ἀπό κάποιον Χριστιανό πληροφορήθηκε γιά τόν Χριστό,
καί εἰδικότερα, γιά τόν σταυρικό Του θάνατο καί τήν ἀνάστασή Του, πίστευσε
στόν Χριστό! Μετά τήν ἧττα τῶν Περσῶν
ἀπό τόν Αὐτοκράτορα Ἡράκλειο, ὁ Μαγουνδάτ πῆγε στά Ἱεροσόλυμα ὅπου
βαπτίσθηκε ἀπό τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Μόδεστο καί πῆρε τό ὄνομα
Ἀναστάσιος. Στή συνέχεια ἔγινε Μοναχός
στή Μονή τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου. Ἐπιθυμώντας τό Μαρτύριο, πῆγε στήν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης, ὅπου ἐκήρυττε
τόν Χριστό σέ Μάγους συμπατριῶτες
του. Ἐκεῖ ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο»
(Συναξάριο 22 Ἰανουαρίου).

«Σ

vvv
Εἰδωλολάτρης καί Μάγος ὁ Μαγουνδάτ ἔγινε καί Χριστιανός καί Μάρτυς
Χριστοῦ. Τό μυστικό, ἀσφαλῶς, βρισκόταν στήν ψυχή τοῦ νέου αὐτοῦ Πέρσου.
Ἡ ψυχή του ἦταν «γῆ ἀγαθή». Ὁ σπόρος τοῦ λόγου περί τοῦ Σταυροῦ τοῦ
Χριστοῦ φύτρωσε καί καρποφόρησε.
Δέν ἔχει σημασία το περίβλημα πού
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ἐπιβάλλει στόν κάθε ἄνθρωπο ἡ φύση
του: ἡ φυλετική καί ἐθνική του καταγωγή, τό ἐπάγγελμα τοῦ πατέρα του ἤ
τό δικό του, οἱ συνθῆκες καί οἱ καταστάσεις τῆς ἐποχῆς του, οἱ πόλεμοι, οἱ
ἐκστρατεῖες κ.τ.ὄ. Ὁ Θεός βλέπει τόν
ἄνθρωπο πίσω ἀπ’ ὅλα αὐτά. Καί βλέπει
κυρίως τήν ψυχή του. Τέτοιες ἁγνές ψυχές (πρβλ. τήν περίπτωση τοῦ Ἑβραίου
Σαύλου!) ὁ Θεός δέν τίς ἀφήνει. Τίς
σημαδεύει. Τίς προσέχει. Τίς κυνηγάει
καί τελικά τίς αἰχμαλωτίζει μέ τά βέλη
τῆς ἀγάπης Του.
Αὐτό ἀκόμη δείχνει ὅτι δέν πρέπει
κανείς νά κρίνει τούς ἀνθρώπους μέ
βάση τά ἐξωτερικά χαρακτηριστικά τοῦ
βίου τους, ὅπως εἴπαμε. Ὁ ἄνθρωπος
δέν εἶναι αὐτό πού φαίνεται, ἀλλά αὐτό
πού ὑπάρχει μέσα του. Καί αὐτό τό βλέπει καί τό ξέρει μόνον ὁ Θεός. Οὔτε ὁ
ἴδιος ὁ ἄνθρωπος δέν τό γνωρίζει.
Ἄς μήν ἀπελπιζόμαστε, λοιπόν, ἀπό
τά ἐξωτερικά στοιχεῖα τοῦ βίου πού χαρακτηρίζουν τόσο ἐμᾶς τούς ἴδιους ὅσο
καί τούς συνανθρώπους μας. Ἡ ζωή καί
τό αἰώνιο μέλλον τοῦ κάθε ἀνθρώπου
ἐξαρτᾶται ἀπό ἄλλα κρυφά καί ἄγνωστα σέ ὅλους στοιχεῖα, πού τά γνωρίζει
μόνον ὁ Θεός.
Στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅταν θά
πέσουν τά περιβλήματα τοῦ παρόντος
βίου, τότε θά φανερωθοῦν οἱ ἀληθινοί
καί γνήσιοι ἄνθρωποι. Αὐτοί θά «λάμψουν ὡς φωστῆρες» μέσα στόν Οὐρανό
τοῦ Θεοῦ.
Μητροπολίτης Ἀχελώου
Εὐθύμιος Κ. Στύλιος (†)

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἀνάμνηση τοῦ ὅλου
Μυστηρίου τῆς Ἐνανθρωπίσεως τοῦ Χριστοῦ
ἀπό τῆς Γεννήσεως ἕως τῆς Ἀναλήψεως καί
τῆς καθέδρας Αὐτοῦ ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός. Μέ
παραστάσεις ὁρατές καί ὑλικά σημεῖα ἔρχεται ἡ
Ἐκκλησία καί μᾶς καθοδηγεῖ ἀπό τά γήινα στά
οὐράνια καί τά πνευματικά.
Παρακάτω ἀναφέρουμε μερικά σημεῖα πού
ἔχουν σχέση μέ τή Θεία Λειτουργία, ὅταν λειτουργεῖ Ἀρχιερεύς.
Κατ’ ἀρχάς ὁ Ἀρχιερεύς, κατά τήν λεγομένην
Μικράν Εἴσοδον, κατέρχεται ἐκ τοῦ Δεσποτικοῦ
θρόνου, ὅπου εὑρίσκεται, ὅταν ψάλλεται ἡ Δοξολογία, καί ἵσταται πλέον πρό τῆς Ὡραίας Πύλης.
Μετά τό «Σοφία Ὀρθοί» ψάλλει τό ἀνάλογον «Εἰσοδικόν» καί εἰσέχεται εἰς τό Ἱερόν
Βῆμα, ἀφοῦ ἔχει εὐλογήσει τόν λαόν εἰς τύπον
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος εἰς τούς Οὐρανούς
ἀναληφθείς, ὕψωσε τάς χεῖρας Του καί εὐλόγησε
τούς Μαθητάς Του. Ἡ εἴσοδος τοῦ Ἀρχιερέως
εἰς τό Ἱερό Βῆμα συμβολίζει τήν εἴσοδόν του εἰς
τούς Οὐρανούς ὅπου οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι ἀπαύστως
αἰνοῦν καί δοξολογοῦν τόν Θεόν. Γι’ αὐτό καί ἀρχίζει ὀλίγον κατόπιν ὁ Τρισάγιος Ὕμνος «Ἅγιος
ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος». Τό
«Ἅγιος» τό ἔχομεν ὑπό τῶν Σεραφείμ, πού εἶδε ὁ
προφήτης Ἠσαΐας, τά δέ « Ἰσχυρός» καί «Ἀθάνατος» ἀπό τόν προφητάνακτα Δαυίδ. Τότε ὁ
Ἀρχιερεύς κρατεῖ ἐπάνω ἀπό τό Εὐαγγέλιο τό Δίωρον, δηλώνοντας ὅτι ὁ Ὕμνος παραπέμπει εἰς τά
δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, καί ἔπειτα τό Τρίωρον,
δηλώνοντας τήν Ἁγία Τριάδα. Ἔπειτα ἐξέρχεται
τῶν θυρῶν καί εὐλογεῖ τόν λαόν, μεταδίδοντας τάς
θείας δωρεάς τῆς Παναγίας Τριάδος, ἐκφωνῶν τό:
«Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ...».
Δίδοντας τήν εὐλογίαν ἐξέρχεται ἀπό τό Ἱερό
Βῆμα καί πηγαίνει καί κάθεται ἀπάνω τοῦ Ἱεροῦ
Συνθρόνου, ὅπου ἐκεῖ κάθεται μόνον ὁ οἰκεῖος
Ἀρχιερεύς, συμβολίζοντας τό: «Εἶπεν ὁ Κύριος
τῷ Κυρίῳ κάθου ἐκ δεξιῶν μου», ἀλλά καί τό ὅτι
διά τοῦ Χριστοῦ: «τήν προσαγωγήν ἐσχήκαμεν
πρός τόν Πατέρα καί διά τοῦτο ὁ Πατήρ Αὐτόν
ὑπερύψωσε καί ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν Αὐτοῦ ἐν τοῖς

ἐπουρανίοις, ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας
καί δυνάμεως καί κυριότητος».
Στή συνέχεια, κατά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἱεροῦ
Εὐαγγελίου, ὁ Ἀρχιερεύς δέν φέρει τό ὠμοφόριον,
διότι τότε ὁμιλεῖ ὁ Χριστός καί διότι τό πρόβατον,
τόν ἄνθρωπον καί παρέδωκε τῷ Θεῷ καί Πατρί.
Ἀκολουθεῖ ἡ καθ’ αὐτό ἀναίμακτη Θεία Μυσταγωγία, ἡ Θυσία τοῦ Ἀμνοῦ τοῦ Θεοῦ, τά ἄλλα
Πάθη, ὁ Γολγοθᾶς, ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση. Ὁ
Ἀρχιερεύς πρός εὐχαριστίαν τῆς τοιαύτης μεγάλης
δωρεᾶς καί ἀγάπης τοῦ Θεοῦ θυσιάζοντας τόν
Χριστόν, λέγων τό: «Ἐλέησόν με ὁ Θεός κατά τό
ἔλεός σου...» μέχρι τό «Ἀγάθυνον, Κύριε...», τό
ὁποῖο προφέρει, ἀφοῦ θέσει τά Τίμια Δῶρα στήν
Ἁγία Τράπεζα, εἰς τό ἁπλωμένο-ἀνοικτό Ἀντιμήνσιο. Ἐπειδή δέ ὁ Ἀρχιερεύς φέρει τόν τύπον τοῦ
Χριστοῦ, δέν εἰσοδεύει αὐτός μέ τά Ἅγια, ἀλλά
τά δίδει, τό Δισκάριον καί τό Ἅγιον Ποτήριον στόν
Διάκονο καί Ἱερέα, οἱ ὁποῖοι ἐκείνη τή στιγμή
συμβολίζουν τόν Ἰωσήφ καί τόν Νικόδημο. Ὁ
Ἀήρ συμβολίζει τήν Σινδόνα, καί τά λοιπά δύο
καλύμματα συμβολίζουν τό Σουδάριον καί τά ἄλλα
τοῦ Παναγίου Τάφου σπάργανα. Το Θυμιατήριον
βαστάζεται εἰς τύπον τῆς Σμύρνης καί τῆς Ἀλόης,
μέ τά ὁποῖα ἤλειψαν τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ.
Θέλων ὁ Χριστός νά φανερώσει τήν Ἁγίαν
Του Ἀνάστασιν, σεισμόν μέγα ἔκαμνε, καί μετά τόν
σεισμόν, ἤνοιξε ὁ Τάφος καί οἱ φύλακες ἔφυγαν
ἀπό τόν φόβον τους. Τότε οἱ ἱερεῖς σηκώνουν
τόν Ἀέρα καί σείουσιν ἐπάνω τοῦ Τάφου (Ἁγία
Τράπεζα καί Ἀντιμήνσιον) καί ὑποκύπτοντος τοῦ
Ἀρχιερέως δηλώνει ὅτι συνθάπτεται μέ τόν Χριστόν, διά νά ἀναστεῖ μέ Αὐτόν, ὅταν ἀκούγεται τό:
«Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ...».
Καί αὐτά τά ὀλίγα τώρα διά τήν Ἀρχιερατικήν
Θείαν Λειτουργίαν. Ὡστόσο, εἶναι ἀνάγκη νά δηλώσουμε ὅτι μέγα τό βάρος καί ἡ εὐθύνη καί τό
ἱερώτατο χρέος καί καθῆκον τοῦ Ἀρχιερέως, καθ’
ὅτι θεϊκή τάξις καί τύπος τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ
ἡ Ἀρχιερωσύνη.
Μητροπολίτης Μάνης
Χρυσόστομος Γ΄
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΧΕΛΩΟΥ

Σ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΣΤΥΛΙΟΣ

ήμερα τό περιοδικό μας πενθεῖ.
Ὁ Σεβαστός καί Ἀγαπημένος
μας Μητροπολίτης Ἀχελώου Εὐθύμιος, «ἀναπαύθηκε ἐκ τῶν κόπων
αὐτοῦ» καί τώρα κατοικεῖ εἰς τόπον
ἀναψυχῆς.
Δέν εἶναι πιά κοντά μας νά κουβεντιάσουμε μαζί του καί νά ἀκούσουμε τίς συμβουλές του, νά τόν
παρακαλέσουμε γιά τήν ἀποστολή
τοῦ ἐπίκαιρου ἄρθρου του γιά τό
περιοδικό μας, νά τοῦ ζητήσουμε
νά μᾶς προτείνει ἰδέες γιά τήν πρό8

οδο τοῦ Συλλόγου μας. Δέν εἶναι
πιά κοντά μας, γιά νά σχεδιάσουμε
τήν ἔκδοση τῶν βιβλίων του, γιά νά
μᾶς μεταφέρει τά Ὀρθόδοξα μηνύματα ἀπό τά πέρατα τοῦ κόσμου,
πού ἐπισκεπτόταν ὡς ἐκπρόσωπος
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας μας, καί
νά μᾶς μεταδώσει τήν εἰρήνη καί
τήν ἠρεμία γιά τά γεγονότα πού μᾶς
περιβάλλουν καθημερινά.
Εἶχα τήν εὐλογία νά τόν γνωρίσω
καί νά συνδεθῶ μαζί του στό ἀξέχαστο φοιτητικό Οἰκοτροφεῖο « Ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος» τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ».
Μέ εἶχε ἐντυπωσιάσει ἡ ἠρεμία
τοῦ χαρακτῆρα του, ἡ ὀξύνοια τοῦ
μυαλοῦ του, οἱ πρωτότυπες ἰδέες
του γιά ὅλα τά θέματα, ἡ λεπτομερής ἐκτέλεσις των, ἡ γλωσσομάθειά
του καί οἱ ἀπέραντες θεολογικές
γνώσεις του.
Ἦταν ἕνας ἐκ τῶν τεσσάρων
μελῶν πού διακρίνονταν τότε στή
«ΖΩΗ». Ὁ ἕνας ἦταν ὁ Δημήτριος
Τρακατέλλης, ὁ δεύτερος ὁ Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος, ὁ τρίτος ὁ
Εὐθύμιος Στύλιος καί ὁ τέταρτος ὁ
Νικόλαος Γκατζιρούλης.
Χειροτονήθηκε διάκονος τό 1962.
Πρεσβύτερος τό 1963 καί στίς 22
Δεκεμβρίου 1968 τιτουλάριος Ἐπίσκοπος Ἀχελώου, βοηθός τοῦ Ἀρχι-

επισκόπου Ἱερωνύμου Κοτσώνη, μέ
ἀντικείμενο εὐθύνης τήν Κοινωνική
Πρόνοια τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τή Νεολαία καί τήν Ποιμαντική. Διετέλεσε Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς γιά τήν Οἰκολογία καί
Γενικός Γραμματέας τῆς «Παγκοσμίου Ἀδελφότητος Ὀρθοδόξων
Νεολαιῶν “SYNDESMOS”».
Ἐκπροσώπησε τήν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος σέ Διεθνῆ καί Διορθόδοξα Συνέδρια καί ὑπῆρξε ἀπό τούς
πρωτεργάτες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς στήν ἐποχή
μας, στήν Ἀφρική, τήν Ἀσία καί τήν
Ἄπω Ἀνατολή.
Ἐλπίζω νά ὑπάρξουν βιογράφοι
του πού θά μᾶς παρουσιάσουν λεπτομέρειες ἀπό τήν πολυετῆ πνευματική του προσφορά.
Ἐμεῖς θά τόν θυμόμαστε γιά
πάντα ἀπό τήν πρωτότυπη (τήν
ἐποχή ἐκείνη) ταμπέλα μέ τά μεγάλα ἀνάγλυφα βυζαντινά γράμματα
στήν πρόσοψη τοῦ Πνευματικοῦ μας
Κέντρου ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ καί τή μικρή μεταλλική ταμπέλα στήν εἴσοδο, ἰδέες
δικές του, κατασκευασμένες στήν
Ἀθήνα μέ τή φροντίδα του.
Θά τόν θυμόμαστε γιά πάντα
ἀπό τήν τακτική μηνιαία συνεργασία
του σ’ αὐτό τό περιοδικό γιά πολλά
χρόνια καί γιά τήν ἔκδοση ἀπό τόν
Σύλλογό μας τῶν 23 βιβλίων του
ἀπό τά 120 περίπου συγγράμματά
του. Κάθε βιβλίο ἔχει καί τή δική
του ἱστορία!

Οἱ γραμμές αὐτές γράφονται τήν
ὥρα τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας του
ἀπό τόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
τῶν Ἀθηνῶν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Β΄, πληθώρας Ἀρχιερέων, ἱερέων καί λαού, καθώς δέν
μᾶς ἦταν δυνατόν νά παρευρεθοῦμε
ἐκεῖ. Συμπροσευχόμαστε ἀπό μακριά
γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ὡραίας του
ψυχῆς!
Σέ λίγη ὥρα θά τόν βάλουν σέ ἕνα
αὐτοκίνητο καί θά τόν μεταφέρουν
στήν ἀγαπημένη του ἰδιαιτέρα πατρίδα, τό Αγρίνιο, ὅπου ἔζησε κοντά
στόν μεγαλέμπορο πατέρα του καί
τήν οἰκογένειά του, γιά νά ἐνταφιαστεῖ πλησίον τοῦ τάφου ἑνός ἰσάξιου του Ἀρχιερέως, τοῦ ἀειμνήστου
Μητροπολίτου Εὐρίπου Βασιλείου
Παναγιωτακόπουλου, συμπατριώτη
του καί πνευματικοῦ συναγωνιστῆ
ἀπό τά παιδικά τους χρόνια.
Ἅγιε Δέσποτα, Εὐθύμιε, σέ παρακαλοῦμε ἀπό ἐκεῖ πού βρίσκεσαι
τώρα, κοντά στόν Χριστό μας, πού
τόσον ἀγάπησες καί Τοῦ ἀφιερώθηκες, μήν ξεχάσεις καί ἐμᾶς πού
συνεχίζουμε, παρά τίς δυσκολίες
καί τίς ἀδυναμίες μας, τόν ὄμορφο
πνευματικό ἀγῶνα, πού μάθαμε στά
νεανικά μας χρόνια.

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
θά σέ θυμᾶται καί θά
σέ εὐγνωμονεῖ γιά πάντα.
Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019,
ὥρα 12 μ.μ.
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Ἡ ὁδοιπορία
στό μονοπάτι
τῆς τρίτης ἡλικίας

Ε

ἶναι σχεδόν ἀναπόφευκτο, ὅταν σβήνουν πιά τά φῶτα τῆς ἑορταστικῆς
περιόδου κι ἔχουμε ὑποδεχθεῖ ἕναν
καινούργιο χρόνο, ἡ ἐπανάκαμψη στήν ἤρεμη ρουτίνα τῆς καθημερινότητας, νά φέρνει
ποικίλες σκέψεις καί στοχασμούς. Τά ὅσα
ζήσαμε καί εἴδαμε αὐτές τίς γιορτινές μέρες, οἱ τυχόν συναντήσεις μέ φίλους καί
γνωστούς, τά νέα πού μάθαμε γιά ἀγαπητά
πρόσωπα πού εἶναι μακριά ἤ πού ἔχουμε
πολύ καιρό νά δοῦμε, καταλαγιάζουν σιγάσιγά μέσα μας καί προκαλοῦν ἐρωτηματικά
καί προβληματισμούς, εἰδικά στούς ἀνθρώπους τῆς Τρίτης ἡλικίας.
Ἔχοντας, ἐνδεχομένως, συνειδητοποιήσει οἱ ἴδιοι τό πόσο ὁ χρόνος πού πέρασε,
ἔχει ἤ δέν ἔχει ἐπηρεάσει σημαντικά τίς
δυνάμεις καί τίς ἀντοχές τους, ἤ παρατηρώντας μέ νηφαλιότητα τά σημάδια πού ὁ
χρόνος ἄφησε στούς γύρω συνομηλίκους
τους καί στίς ἀντίστοιχες συμπεριφορές
τους, φτάνουν, ἴσως, νά ἀναρωτιοῦνται
ἐνδόμυχα ἄν ὑπάρχουν, ἄραγε, κάποια
στοιχεῖα πού εἶναι ἱκανά νά συμβάλουν,
οὐσιαστικά, στό νά γίνει τό, σχεδόν πάντα,
ἀνηφορικό μονοπάτι τῆς τρίτης ἤ καί τῆς
τέταρτης ἀκόμα ἡλικίας, κάπως πιό ὁμαλό
καί βατό.

Μέ κάποια παρεμφερῆ ἐρωτηματικά,
πού πήγαζαν ἀπό αὐτόν τόν προβληματισμό, θέλησα νά ἀπασχολήσω σέ μερικές
φιλικές συναντήσεις μας κάποιους φίλους,
ἐπιστήμονες διαφόρων εἰδικοτήτων. Ἐπίσης, ἀνέτρεξα σέ πολλά σχετικά κείμενα,
ἀπό τά ὁποῖα πῆρα ἀρκετές πληροφορίες
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καί γνώσεις.
Ἐπιγραμματικά, λοιπόν, καί ἀφοῦ
ἐκφράσω πρός τούς ἀναγνῶστες, ἐγκάρδιες εὐχές γιά μιά Εὐλογημένη Νέα Χρονιά,
θά προσπαθήσω, ὅσο μοῦ τό ἐπιτρέπει ὁ
χῶρος τοῦ φιλόξενου «Συνδέσμου», νά
σᾶς μεταφέρω μερικές ἀπό αὐτές τίς πληροφορίες, οἱ ὁποῖες θεωρῶ ὅτι ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία:
• Εἶναι πολύ χρήσιμη καί βοηθητική ἡ
ἔγκαιρη καί συστηματική, ἀλλά χωρίς
πανικό καί σχολαστικότητα, φροντίδα
τῆς σωματικῆς μας ὑγείας, πρίν νά σοβαρέψουν τά προβλήματα καί πρίν νά
φτάσουμε στήν ἡλικία πού χρονολογικά
χαρακτηρίζεται ὡς «Τρίτη».
• Εἶναι ἀναγκαία μιά συνειδητή ἀντίσταση σέ κάθε μορφῆς ἐγωιστική ἐσωστρέφεια, πού καταδικάζει τό πρόσωπο νά
αὐτοπεριχαρακώνεται καί νά ἀσχολεῖται
συνεχῶς καί μόνο μέ τόν ἑαυτό του καί
τά δικά του προβλήματα.
• Εἶναι πολύ ἐποικοδομητική ἡ ἐξεύρεση
εὐχάριστων ἐνδιαφερόντων καί ἀπασχολήσεων, πού δέν εἶναι κατ’ ἀνάγκην καί
ἀπολύτως σχετικά μέ κάποια ἐπαγγελματική δραστηριότητα. Αὐτά τά ἐνδιαφέροντα, προφανῶς, θά πρέπει νά εἶναι
κατάλληλα γιά τήν ἀντίστοιχη ἡλικία,
τίς δυνατότητες, τίς ἀντοχές, ἀλλά καί
τίς ἱκανότητες τοῦ κάθε ἀνθρώπου.
Πρόκειται γιά ὅλες αὐτές τίς ἀσχολίες,
τίς ὁποῖες γενικῶς ἀποκαλοῦμε στά
Ἀγγλικά «χόμπι». Καί εἶναι αὐτά ποὐ
πολύ βοηθοῦν στό νά ἀντιστεκόμαστε
στήν ἀδράνεια καί τήν ἀνία, προσφέρο-

ντας ἐνδιαφέρον περιεχόμενο στόν χρόνο πού, τυχόν, μᾶς περισσεύει. Βεβαίως,
αὐτές οἱ δραστηριότητες ἀξίζουν πολύ
περισσότερο καί προσφέρουν πολύ
μεγαλύτερη ψυχική ἱκανοποίηση, ὅταν
ἔχουν ὡς ἀντικείμενο κάποιας μορφῆς
δημιουργικό ἔργο ἤ κάποια κοινωνική
προσφορά ἀλληλεγγύης πρός τόν συνάνθρωπό μας. Τρόποι γι’ αὐτοῦ τοῦ
εἴδους τή δραστηριοποίηση ὑπάρχουν
πολλοί, ἀρκεῖ μόνο νά θελήσουμε καί
νά ψάξουμε νά τούς βροῦμε.
• Εἶναι ἀκόμα πολύ σημαντικό, ἐμεῖς οἱ
ἡλικιωμένοι νά προσπαθοῦμε νά βλέπουμε τά πράγματα ἀπό τήν καλή τους
ὄψη, μέ τήν ἔννοια ὅτι, ναί μέν τά γηρατειά ἔχουν τίς συνέπειές τους, ἀλλά
«γερνᾶμε, γιατί ἔχουμε τό προνόμιο νά
ζοῦμε». Εὐφυέστατα, ὁ Ἄγγελος Σικελιανός ἔχει πεῖ πώς: «Ἡ ἡλικία δέν εἶναι
κατάσταση, ἀλλά κατάκτηση».
• Ἐπίσης, ἄς μήν ξεχνᾶμε νά μετρᾶμε συχνά τίς εὐλογίες μας. Νά μήν τίς θεωροῦμε δεδομένες καί νά χαιρόμαστε ὅσα
ἡ Θεία Πρόνοια μᾶς ἀξίωσε νά πετύχουμε, ἀλλά καί νά προσφέρουμε μέχρι
σήμερα. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ἀκόμα ὅτι ἡ
Τρίτη ἡλικία καθόλου δέν ἀπαγορεύει
τήν ὅποια προσφορά στούς γύρω πού
τήν ἔχουν ἀνάγκη. Αὐτή ἡ προσφορά
ἠθικά ἐπιστρέφει πάντα σ’ αὐτόν πού
τήν κάνει. Ὅπως λέει ἕνα παλιό γνωμικό, «Ἡ χαρά εἶναι τό μόνο πράγμα
πού μπορεῖς νά τό δώσεις, χωρίς νά τό
ἔχεις, ἀλλά πού εἶναι βέβαιο ὅτι, ἄν τό
προσφέρεις, θά τό ἀποκτήσεις».

• Τέλος, μέ τή βοήθεια καί τῆς Ἰατρικής
Ἐπιστήμης, ὁ ἡλικιωμένος ἄνθρωπος
τῆς ἐποχῆς μας δέν πρέπει νά εἶναι
πιά ὁ μοναχικός, κλειστός καί ἀπομονωμένος, μελαγχολικός καί πονεμένος,
ἀνάπηρος γέρος. Μπορεῖ νά εἶναι ἕνας
ἄνθρωπος πού συμμετέχει, πού μπορεῖ
νά συμμετέχει ἐνεργά στή ζωή. Μπορεῖ
νά προσφέρει πολλά μέ τή σοφία τῆς
πείρας του, μέ τά διδάγματα πού ἄντλησε ἀπό τίς προσωπικές του ἐμπειρίες
καί μέ μιά πηγαία καί σωτήρια συμπεριφορά κατανόησης τῶν προβλημάτων
τῶν ἄλλων γύρω του, δικῶν ἤ ξένων, μέ
πηγαία διάθεση ἀγάπης καί προσφορᾶς.

Αὐτός, πιστεύω ὅτι εἶναι καί ὁ μόνος
τρόπος, γιά νά «γλυκάνει» καί νά περιορίσει ὁ καθένας μας τίς ὅποιες δυσκολίες
καί τά προβλήματα πού τοῦ ἐπιφυλάσσει
ἡ Τρίτη ἡλικία.
Ὁ ποιητής Νικηφόρος Βρεττᾶκος τό
ἔχει πεῖ μέ λίγους ἁπλούς, ἀλλά θαυμάσιους στίχους:
« Ἔχει μιά πόρτα νά σωθεῖ
ὁ ἄνθρωπος.
Τήν Ἀγάπη.
Αὐτήν τήν Ὡραία Πύλη.
Θά τήν ἀνακαλύψει ἆραγε
τήν τελευταία στιγμή;
Ὅλα τά θαύματα αὐτή
τά ἔχει κάνει στόν κόσμο».
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΟΧΙ

Ζ

οῦμε εἰς ἕναν κόσμον διαρκῶς
μεταβαλλόμενον. Τό εἶχαν παρατηρήσει αὐτό καί οἱ ἀρχαῖοι
πρόγονοί μας καί διετύπωσαν τό ἀπόφθεγμα: «Τά πάντα ρεῖ». Τά πάντα μεταβάλλονται καί ἀλλάσσουν. Ἡ ἀλλαγή
εἶναι βασικόν γνώρισμα τοῦ κόσμου πού
μᾶς περιβάλλει. Δέν ὑπάρχει, λοιπόν,
τίποτε τό σταθερόν καί ἀμετάβλητον;
Ἀσφαλῶς ὑπάρχει, καί εἶναι ὁ αἰώνιος καί ἀναλλοίωτος Θεός. Καί φυσικά, καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖον ἔχει ἀποκαλυφθεῖ
καί εἶναι θησαυρισμένον εἰς τήν Ἁγίαν
Γραφήν, τήν Παλαιάν καί τήν Καινήν
Διαθήκην.
Ἐπειδή ὑπάρχουν μερικοί πού ὑποτιμοῦν τήν Παλαιάν Διαθήκην, πρέπει νά
σημειώσουμε καί πάλι ὅτι εἶναι ἰσόκυρη
μέ τήν Καινήν Διαθήκην. Ὁ Θεός τῆς
Καινῆς εἶναι ὁ ἴδιος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Πλήρης, λοιπόν, συμφωνία τῆς
Παλαιᾶς μέ τήν Καινήν. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός
ὁμιλεῖ καί εἰς τίς δύο. Ἐδῶ ἔχουμε ἕνα
καταπληκτικό θαῦμα, πού μποροῦμε νά
τό ψηλαφήσουμε. Ὁλόκληρος ἡ Ἁγία
Γραφή ἀποτελεῖται ἀπό 76 βιβλία, τά
12

ὁποῖα ἔχουν γραφεῖ σέ διαφορετικούς
τόπους καί σέ διαφορετικές γλῶσσες
σέ μιά χρονική περίοδο περίπου 1.400
ἐτῶν καί ἀπό περισσότερους ἀπό 37
συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι κατάγονταν ἀπό
διάφορα κοινωνικά περιβάλλοντα,
ὡστόσο παραμένει βιβλίο ἑνιαῖο, χωρίς
ἀντιθέσεις καί ἀντιφάσεις.
Ἡ Παλαιά Διαθήκη δέν εἶναι ἡ ἱστορία τῶν Ἑβραίων. Εἶναι ἡ προϊστορία
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ
ὁποῖος εἶναι «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός
καί εἰς τούς αἰῶνας» ( Ἑβρ. ιγ΄ 8). Οἱ
Χριστιανοί εἴμαστε ὁ κατά πνεῦμα
Ἰσραήλ. Οἱ Δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι κατά πνεῦμα δικοί μας
πρόγονοι. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐδίδασκε
στόν λαό, ἀντλώντας ἤ παραπέμποντας
στήν Παλαιά Διαθήκη. Μᾶς βεβαίωσε
ὅτι ἦλθε νά συμπληρώσει καί ὄχι νά
καταργήσει τόν Νόμο ἤ τούς Προφῆτες
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ὁ Χριστός δέν
ἀρνήθηκε τήν Παλαιά Διαθήκη. Ἡ Ἁγία
Γραφή εἶναι στό σύνολό της προοδευτική ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ πρός τόν
ἄνθρωπο. Παλαιά καί Καινή Διαθήκη
εἶναι κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο, «δύο
παιδίσκαι καί δύο ἀδελφαί» πού ἀκολουθοῦν ὡς δορυφόροι «τόν ἕνα δεσπότην» ( Ἰω. Χρυσ. RG, 50, 796 Βλ. Ν.
Βασιλειάδη, Παλαιά Διαθήκη: Ἀλήθεια
καί ψεύδη, σελ. 144).
Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος συμπλήρωσε τόν
Μωσαϊκόν Νόμον καί εἶπε: «Μή νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τόν νόμον ἤ
τούς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι,
ἀλλά πληρῶσαι. ἀμήν γάρ λέγω ὑμῖν,

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ἕως ἄν παρέλθῃ ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ,
ἰῶτα ἕν ἤ μία κεραία οὐ μή παρέλθῃ
ἀπό τοῦ νόμου ἕως ἄν πάντα γένηται»
(Ματθ. ε´ 17, 18). Μή νομίσετε ὅτι ἦλθα
νά καταργήσω καί νά ἀκυρώσω τόν
ἠθικό νόμο τοῦ Μωυσῆ ἤ τήν ἠθικήν
διδασκαλίαν τῶν προφητῶν. Δέν ἦλθα
νά τά καταργήσω αὐτά, ἀλλά νά τά συμπληρώσω καί νά σᾶς τά παραδώσω
τέλεια. Διότι ἀληθινά σᾶς λέω καί μέ
κάθε ἐπισημότητα σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι
ὅσο παραμένει καί δέν καταστρέφεται ὁ
οὐρανός καί ἡ γῆ, οὔτε ἕνα γιῶτα ἤ ἕνα
κόμμα, οὔτε δηλαδή ἡ πιό μικρή ἀπό
τίς ἐντολές δέν θά παραπέσῃ ἀπό τόν
Νόμο καί δέν θά χάσει τό κῦρος της,
μέχρι νά ἐπαληθευθοῦν καί νά ἐκπληρωθοῦν ὅλα ὅσα διατάζει ὁ Νόμος· καί
θά ἐκπληρωθοῦν μέ τά γεγονότα τῆς
ζωῆς μου ὅσα λέχθηκαν προφητικῶς,
ἀλλά καί μέ τή ζωή τῶν γνήσιων μαθητῶν μου, οἱ ὁποῖοι θά τηροῦν ὅλες τίς
ἐντολές τοῦ Νόμου μέ ἀκρίβεια.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος
εὑρίσκεται εἰς τό μεταίχμιον τῶν δύο
Διαθηκῶν. Σχετικῶς μέ τόν ἐρχομό του
καί τήν ἀποστολή του ὁ Κύριος εἶπε
τά ἑξῆς: « Ὁ νόμος καί οἱ προφῆται
ἕως Ἰωάννου ἀπό τότε ἡ βασιλεία τοῦ
Θεοῦ εὐαγγελίζεται, καί πᾶς εἰς αὐτήν
βιάζεται» (Λουκ. ιστ´ 17). Ἄλλη ἐποχή
ἄρχισε τώρα. Ὁ νόμος μέ τίς προτυπώσεις καί τίς προεικονίσεις του καί οἱ
προφῆτες μέ τίς προφητεῖες τους προφήτευσαν μέχρι τόν Ἰωάννη καί ὅλα
αὐτά τώρα πραγματοποιοῦνται. Ἀπό
τήν ἐποχή, ὅμως, τοῦ Ἰωάννη ἀναγγέλ-

λεται φανερά τό χαρμόσυνο κήρυγμα
τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καί κάθε συνετός ἄνθρωπος βιάζει τόν ἑαυτό του
καί σπεύδει νά μπεῖ σ᾽αὐτήν.

Ὅλα μποροῦν νά ἀλλάξουν.
Ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ
εἶναι ἀμετάβλητος.
Ὁ Κύριος διά τήν ἀξίαν τῶν ἠθικῶν
διατάξεων πρόσθεσε καί τά ἑξῆς:
«Εὐκοπώτερον δέ ἐστι τόν οὐρανόν
καί τήν γῆν παρελθεῖν ἤ τοῦ νόμου μίαν
κεραίαν πεσεῖν» (Λουκ. ιστ´ 17). Μή
φαντασθεῖτε ὅμως, ἐπειδή ἐκπληρώθηκαν καί πραγματοποιήθηκαν πλέον
οἱ προτυπώσεις καί προεικονίσεις τοῦ
νόμου, ὅτι σταμάτησαν νά ἰσχύουν καί
οἱ ἠθικές διατάξεις του. Εἶναι εὐκολότερο ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ νά χαθοῦν
καί νά καταστραφοῦν, παρά νά ξεπέσει
ἔστω καί ἕνα κόμμα, νά χάσει δηλαδή
τό κῦρος της ἀκόμη καί ἡ πιό μικρή
ἀπό τίς ἐντολές.
Τό συμπέρασμα αὐτῶν εἶναι ὅτι
ἔχουμε τόν τέλειον Νόμον τοῦ Θεοῦ,
τήν πλήρη ἀποκάλυψη, ἡ ὁποία δέν
μεταβάλλεται. Ὅλα μποροῦν νά ἀλλάξουν. Ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀμετάβλητος. Τώρα πού βρισκόμαστε στήν
ἀρχήν τοῦ νέου ἔτους, ἄς προσπαθήσουμε εἰς αὐτόν νά στηριχθοῦμε καί
τότε θά σωθοῦμε.
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑΥΜΑ
ά θαύματα τοῦ Χριστοῦ δέν ἔχουν
σκοπό οὔτε νά ἐντυπωσιάσουν
ἐξωτερικά, οὔτε ἁπλῶς νά ἀνακουφίσουν τόν πόνο τῶν ἀνθρώπων. Ὁ
Χριστός δέν εἶναι οὔτε «showman»
(σόουμαν), οὔτε « Ὑπουργός Κοινωνικῆς Πρόνοιας»! Ὁ Χριστός –ὅπως
τό εἶπε καί ὁ ἴδιος στόν Πιλάτο– ἦρθε
στόν κόσμο, γιά νά μαρτυρήσει «τῇ
ἀληθείᾳ». Ἦρθε, γιά νά μᾶς δείξει
ὅτι ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή δέν εἶναι νεφελώδεις θεωρίες, ἀλλά ἕνα Πρόσωπο.
Ἀλήθεια καί Ζωή εἶναι ὁ Χριστός. Εἶναι
μόνον ὁ Χριστός. Χωρίς τόν Χριστό ὁ
ἄνθρωπος ζεῖ στό ψέμα καί στή σκιά
τοῦ θανάτου.
Ὅλα τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ ἔχουν
σκοπό νά μᾶς ὁδηγήσουν στό μέγιστο
θαῦμα τῆς προσωπικῆς μας ἀνάστασης ἀπό τό σκοτάδι τοῦ ψεύδους καί
τοῦ θανάτου στό φῶς τῆς αἰώνιας
ζωῆς. Πρόκειται γιά ἕνα θαῦμα, ἀσύγκριτα ἀνώτερο ἀπό τήν ἀνάσταση τῶν
σωμάτων μας. Καί δέν συντελεῖται σέ
κάποια μακρινά ἔσχατα, ἀλλά σέ κάθε
στιγμή τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας.
Καί τό σημαντικότερο ἀπό ὅλα:
Πρόκειται γιά ἕνα θαῦμα πού δέν
μπορεῖ νά τό κάνει μόνος Του ὁ Χριστός, ἀλλά προϋποθέτει καί τή δική
μας ὁλόψυχη συνεργασία μαζί Του.
Ζητάει καί τή δική μας βοήθεια, γιατί
δέν θέλει μέ τίποτε νά καταργήσει τήν
ἐλευθερία μας. Δέν θέλει νά μᾶς σώσει
μέ τό ζόρι. Γι’ αὐτό, ναί, ὁ Χριστός

Τ
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φωνάζει: «Βοήθεια»! Μᾶς κάνει τήν
ὕψιστη τιμή νά μᾶς ζητάει ... νά Τόν
βοηθήσουμε, ὄχι γιά κάποια δική Του
ἀνάγκη, ἀλλά γιά τή δική μας σωτηρία!
Τό ὅτι αὐτή ἡ συνεχής μετάνοια,
αὐτή ἡ σταθερή πορεία ἐπιστροφῆς,
αὐτή ἡ «ἀνάσταση» εἶναι ἀσύγκριτα
μεγαλύτερο θαῦμα, ἀκόμη καί ἀπό
ἀνάσταση νεκροῦ, μᾶς τό βεβαιώνει
καί ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σῦρος, λέγοντας:
«Αὐτός πού συναισθάνεται τίς ἁμαρτίες του καί μετανοεῖ εἰλικρινά, εἶναι
ἀνώτερος ἀπό αὐτόν πού ἀνασταίνει
νεκρούς... Καί αὐτός πού ἀξιώθηκε
νά ἰδεῖ καί νά γνωρίσει τόν ἑαυτό του

–δηλαδή τά χάλια του– εἶναι ἀνώτερος
ἀπό αὐτόν πού ἀξιώθηκε νά ἰδεῖ ἀγγέλους» (Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σῦρος, Λόγος
κδ΄, Περί Μετανοιῶν, Ἐκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 94).
Ἐμεῖς «ψοφᾶμε» γιά θαύματα,
ὁράματα καί προφητεῖες. Λόγῳ τῆς
«παχυλῆς διανοίας» μας (ὅπως λέει
ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος),
δηλαδή ἐπειδή εἴμαστε «χοντροκέφαλοι», γινόμαστε «κεχηνότες»
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Εἰς
τήν Ἁγίαν Πεντηκοστήν, Ὁμιλία Α΄),
δηλαδή χάσκουμε γιά σημεῖα καί γιά
ἐντυπωσιακά χαρίσματα. Καί ἐδῶ ὁ
Ἀββᾶς Ἰσαάκ μᾶς λέει ὅτι «ἀνώτερος
ἀπό αὐτόν πού βλέπει ἀγγέλους εἶναι
ἐκεῖνος πού ἔφτασε σέ σωστή αὐτογνωσία» καί ἔτσι ἔκανε τό πρῶτο βῆμα

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

γιά σωστή μετάνοια.
Καί ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων μᾶς λέει κάτι
πού μπορεῖ καί νά μᾶς τρομάξει: « Ἐάν
ὀργίλος νεκρόν ἐγείρῃ, οὐκ ἐστι δεκτός
παρά τῶι Θεῶ».
ι Καί θαυματουργός νά
ἔγινες κάποτε, καί νεκρό νά ἀνέστησες,
ἄν τελικά δέν ἐλευθερώθηκες ἀπό τήν
ὀργή (καί, φυσικά, καί ἀπό τά ἄλλα
πάθη σου), δέν θά εἶσαι δεκτός ἀπό
τόν Θεό.
Ἑπομένως, τό ἀσφαλές τεκμήριο
τῆς γνήσιας ἁγιότητας καί ἡ ἐγγύηση τῆς ἀσφαλοῦς πορείας πρός τή
σωτηρία δέν εἶναι τά θαύματα καί τά
χαρίσματα, ὅσο μεγάλα καί ἄν φαίνονται, ἀλλά ὁ σταθερός ἀγώνας σωστῆς
μετάνοιας.
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος.

Δωρεές

Ἡ κα Σταυρούλα Ἀλεβίζου, Χολαργός, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ υἱοῦ της Ἀνδρέα.
Ἡ κα Κασσάνδρα Ἀλεξάνδρου, Παλαιό Ψυχικό, 30 €, εἰς μνήμην τῆς μητέρας της
Αἰκατερίνης καί τοῦ πατέρα της Ἀλεξάνδρου.
Ἡ κα Θάλεια Ἀποστολοπούλου, Νέο Ψυχικό, 30 €, εἰς μνήμην τοῦ πατέρα της
Παναγιώτου.
Ὁ κος Κωνσταντῖνος Βλαχοδημητρόπουλος, Μαρούσι, 100 €, εἰς μνήμην τῶν
γονέων του Γεωργίου καί Αἰκατερίνης.
Ἡ κα Μαρία Βλαχοπούλου, Ζωγράφου, 30 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων της Ἀγγέλου
καί Χριστίνας καί τοῦ συζύγου της Χαραλάμπους.
Ἡ κα Σταυρούλα Γιαννακουρέα, Χολαργός, 50 €, εἰς μνήμην συζύγου, γονέων καί
ἀδελφῶν.
Ἡ κα Ἰουλία Κοτσίρη, Ἴλιον, 30 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Διονυσίου Κοτσίρη.
Ἡ κα Μαρία Κουτσογιάννη, Ἀθήνα, 100 €, εἰς μνήμην Χριστοδούλου Ἀρχιεπισκόπου, Θάλειας, Δημητρίου, Ἑλένης καί συγγενῶν, Γαρυφαλλιᾶς, Γεωργίου, Αἰκατερίνης
καί συγγενῶν, Ταξιάρχη.
Ὁ κος Βασίλειος Κωσταδήμας, Ἰωάννινα, 35 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων του Νικολάου
καί Μαρίας.
Ὁ κος Κωνσταντῖνος Ντερνέλης, Περιστέρι, 40 €, εἰς μνήμην γονέων Ἰωάννου,
Εὐανθίας καί συζύγου Μαρίας.
Ὁ κος Βασίλειος Χαλκιᾶς, Μαρούσι, 40 €, εἰς μνήμην τοῦ πατρός του Πέτρου Χαλκιᾶ.
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« Εὐλογεῖτε καί μή καταρᾶσθε»
(Ρωμ. ιβ΄ 14)
ἶναι γνωστή ἡ παρότρυνση αὐτή τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου, πού σημαίνει:
«Νά εὔχεσθε καί νά λέτε καλά
λόγια γιά ὅλους καί ποτέ νά μήν καταρᾶσθε». Δυστυχῶς, ὅμως, εἶναι ἄγνωστη ἡ πλατεῖα ἐφαρμογή της.
«Εὐλογῶ» κυριολεκτικά σημαίνει
«λέω καλά λόγια». Μεταφορικά σημαίνει τιμῶ τόν ἄνθρωπο, ἐπιθυμῶ τό
καλό γιά τόν πλησίον μου, ἀκόμη καί
ὅταν μέ κακολογεῖ ἤ μέ βλάπτει!

E

«Εὐλογῶ» κυριολεκτικά
σημαίνει «λέω καλά
λόγια». Μεταφορικά
σημαίνει τιμῶ
τόν ἄνθρωπο, ἐπιθυμῶ
τό καλό γιά τόν πλησίον
μου, ἀκόμη καί ὅταν μέ κακολογεῖ ἤ μέ βλάπτει!
Ἀλήθεια! Πόσο ἐφαρμόζουμε αὐτή
τήν ἐντολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου σήμερα; Πόσοι εἴμαστε σέ θέση νά λέμε
ἕναν καλό λόγο καί νά μήν ἀντιδροῦμε
σ’ αὐτό πού μᾶς κάνουν ἤ ἀκοῦμε, χωρίς νά ἀντιδικοῦμε μεταξύ τους; Πόσες
φορές κάνουμε συνέχεια παρατηρήσεις
ἤ δίνουμε συμβουλές, πόσες φορές καταδικάζουμε τόν ἄνθρωπό μας γιά τό
λάθος πού ἔκανε ἤ εἶπε.
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Δέν μοιάζουμε σέ αὐτές τίς περιπτώσεις μέ τίς μῦγες, πού πᾶνε καί κάθονται
σέ ὅποια βρωμιά συναντήσουν, ἐνῶ οἱ
μέλισσες πάντα προσέχουν καί σταματοῦν στά ἄνθη καί προτιμοῦν τά εὐώδη
ἀπό τά δυσώδη;
Ὁ καλός λόγος
εἶναι μεγάλη εὐλογία!
Τό νά παραμελοῦμε ἤ νά ἀποφεύγουμε νά λέμε ἕναν καλό λόγο εἶναι μιά
κάκιστη συνήθεια καί ἕνα σοβαρότερο
λάθος συμπεριφορᾶς, διότι ὅλοι μας
–μικροί καί μεγάλοι– ἐπιθυμοῦμε νά
ἀκούσουμε ἕναν καλό λόγο γιά τό ἔργο
πού ἐπιτελοῦμε. Ὅλοι! Καί αὐτοί τῶν
ὁποίων τό ἔργο (οἱ πράξεις, τά λόγια)
δέν εἶναι, κατά τή γνώμη μας, ἱκανοποιητικό καί αὐτοί τῶν ὁποίων τό καλό ἔργο
μένει ἀπαρατήρητο-ἀβράβευτο.
Ἐάν πραγματικά θέλουμε τή διόρθωση τῶν ἀνθρώπων μέ τούς ὁποίους
συναναστρεφόμαστε ἤ τήν περαιτέρω
βελτίωσή τους, ὁ καλός λόγος εἶναι
λυσιτελέστερος (χρησιμότερος) γιά
τήν ἐπιτυχία τοῦ διπλοῦ αὐτοῦ στόχου
γιά ὅλους: γι’ αὐτούς πού ἐνεργοῦν μέ
φιλότιμο, ἀλλά μερικές φορές ἀναποτελεσματικά, γι’ αὐτούς πού ἐνεργοῦν
πονηρά-φυγόπονα, ἀλλά καί γι’ αὐτούς
πού ἐνεργοῦν σωστά-ἀποτελεσματικά.
Τά παιδιά π.χ., ὅταν δέν κάνουν αὐτό
πού θέλουν οἱ γονεῖς τους, συνεχῶς δέχονται (γιά τά λάθη τους) παρατηρήσεις,
συμβουλές καί τιμωρίες, ἐνῶ τά καλά
πού κάνουν οἱ γονεῖς τά ἀφήνουν ἀπαρατήρητα, ἀσχολίαστα, καί δέν φροντίζουν νά τούς ποῦν οὔτε ἕναν καλό λόγο

(ὅπως, «μοῦ ἄρεσε αὐτό πού ἔκανες,
σήμερα ἔστρωσες τό κρεβάτι σου καλύτερα ἀπό χθές» κ.λπ.). Προσπαθοῦν νά
διορθώνουν τά λάθη τῶν παιδιῶν σέ ἀκατάλληλο χρόνο, μέ ἀκατάλληλο τρόπο,
ἀναποτελεσματικά. Ἀντίθετα, ὁ καλός
λόγος ἀνεβάζει τό ἠθικό τους, ἀναγνωρίζει τήν ὅποια καλή προσπάθειά τους,
τά κάνει νά αἰσθάνονται ὅτι οἱ κόποι καί
οἱ προσπάθειές τους δέν πᾶνε χαμένες.
Ἔτσι φιλοτιμοῦνται νά διορθωθοῦν χωρίς
γκρίνιες. Μ’ αὐτό τόν τρόπο ὅλοι –γονεῖς καί παιδιά– μένουν εὐχαριστημένοι.
Λέμε π.χ. στό ἕνα παιδί πού τρώει στό
τραπέζι, ὅπως τοῦ ὑποδείξαμε: «Μπράβο, παιδί μου!». Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά,
στό ἄλλο παιδί λέμε: « Ἐσύ θά ἔπαιρνες
δυό μπράβο, ἄν ἔτρωγες ἔτσι...». Λέμε
δηλ. μέ ὄμορφο τρόπο τό λάθος (χωρίς ἐπίπληξη). Ὁπότε αὐτό τό παιδί θά
προσπαθήσει τήν ἄλλη φορά νά πάρει
«τά δύο μπράβο» καί δέν θά διαμαρτυρηθεῖ (ἐνδεχομένως ἀπό ζήλεια), λέγοντας: « Ὅλο μπράβο λές στόν Θανάση
καί ἐμένα συνέχεια μέ μαλώνεις»!
Τά ἴδια ἰσχύουν καί γιά τούς μεγάλους. Μέ τόν καλό λόγο, πού πρέπει
νά συνηθίσουμε νά λέμε, βελτιώνεται τό
«κλίμα» των σχέσεων μέ τούς συνανθρώπους μας, καί ἀπολαμβάνουμε ὅλα
τά πλεονεκτήματα τοῦ «εὐλογεῖτε καί μή
καταρᾶσθε», ἐνῶ ἀποφεύγουμε ὅλα τά
δυσάρεστα ἀποτελέσματα τῶν παρατηρήσεων καί τῶν ἀντιρρήσεων τῶν παιδιῶν
σέ αὐτές. Ὅταν π.χ. ὁ ἄνθρωπός μας
λέει κάτι πού εἶναι λανθασμένο, χωρίς
φυσικά νά τό γνωρίζει, γιά νά τό ἀποφύγουμε, ἄν θέλουμε, τίς ἀντιπαραθέσεις,
τοῦ ἀπαντᾶμε: « Ἔτσι ὅπως βλέπεις τό
θέμα, ἔχεις δίκιο!». Καί σταματᾶμε τή
συζήτηση, ἀντί νά ποῦμε κακό λόγο, διότι δέν ἔχουμε τήν ὑποχρέωση γιά κάθε
λανθασμένη τοποθέτηση τῶν συνομιλητῶν μας νά τούς διορθώσουμε.

Μ’ αὐτό τόν τρόπο ἱκανοποιεῖται ὁ
συνομιλητής μας, ἐπειδή τοῦ δώσαμε δίκαιο, καί ἔτσι ἀποφεύγεται ὁποιαδήποτε
ἄσκοπη συζήτηση ἤ καί... σύγκρουση!
Ἐάν ἀργότερα γίνει πάλι συζήτηση καί

Μέ τόν καλό λόγο, πού
πρέπει νά συνηθίσουμε
νά λέμε, βελτιώνεται τό
«κλίμα» των σχέσεων μέ
τούς συνανθρώπους μας,
καί ἀπολαμβάνουμε ὅλα
τά πλεονεκτήματα
τοῦ «εὐλογεῖτε καί μή
καταρᾶσθε», ἐνῶ
ἀποφεύγουμε ὅλα
τά δυσάρεστα
ἀποτελέσματα
τῶν παρατηρήσεων
καί τῶν ἀντιρρήσεων
τῶν παιδιῶν σέ αὐτές.
μᾶς ἐπισημάνει ὅτι τοῦ δώσαμε δίκαιο,
ἐνῶ εἶχε ἄδικο, μποροῦμε νά ἀπαντήσουμε: «Ναί, ἔτσι ὅπως ἔβλεπες τό θέμα,
εἶχες δίκαιο. Τώρα πού τό βλέπεις διαφορετικά, καταλαβαίνεις καί μόνος σου
ὅτι τότε δέν εἶχες δίκαιο».
π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου,
Πρεσβύτερος
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Σκέψεις γιά
τόν νέο χρόνο

Ἕ

νας ἀκόμα χρόνος εἶναι
παρελθόν: Τό 2019. Κι
ἕνας νέος χρόνος, τό 2020, προβάλλει στόν ὁρίζοντα σάν ἥλιος
πού τή χρυσαυγή σκάει σάν ρόδι!
Κάθε χρόνο, μέ τήν ἐναλλαγή
τῆς σκυτάλης ἀπ’ τόν ἕνα στόν
ἄλλο, ὁ καθένας μας νιώθει νά
πλημμυρίζουν τό εἶναι του ποικίλα συναισθήματα· χαρμολύπης,
θά ἔλεγα. Λύπης γιά πρόσωπα
ἀγαπημένα, πού μᾶς ἀποχαιρέτησαν καί γιά τά κακά πού
συμβαίνουν στόν κόσμο καί βυθίζουν χιλιάδες καί ἑκατομμύρια
συνανθρώπων μας στή δυστυχία
καί τήν ἀπόγνωση. Ἀκόμα, καί
γιά ὅσα εἴχαμε προγραμματίσει
νά κάνουμε καί δέν μᾶς βγῆκαν.
Εἶναι ἀκόμα κι αὐτά πού ματώνουν τό εἶναι μας κι ἔχουν σχέση
μέ τήν πατρίδα μας, πού, ἀντί
νά πηγαίνει μπροστά, χωλαίνει
καί εἶναι σέ μιά στασιμότητα μέ
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ὅλα τά συμπαρομαρτοῦντα (φτώχεια,
πλειστηριασμούς, κόκκινα δάνεια,
φυγή τῶν ἐπιστημόνων μας στό ἐξωτερικό, ἀνεργία σέ ὑψηλά ποσοστά,
ληστεῖες, ἐγκληματικότητα, ὑποβάθμιση τῆς παιδείας καί τῆς ὑγείας,
ἀνασφάλεια, ἐθνικά θέματα πού
καῖνε, καί ἄλλα).
Κι ἀπ’ τήν ἄλλη ὄχθη, αἰσθήματα
χαρᾶς μᾶς διακατέχουν γιά τήν καινούργια χρονιά! Καθετί καινούργιο
μᾶς φέρνει χαρά. Εἶναι ἡ ὥρα τῆς
ὀνειροπόλησης. Ἡ ὥρα τοῦ ἀπολογισμοῦ γιά ὅσα πράξαμε, καί τοῦ
προγραμματισμοῦ γιά ὅσα σκεφτόμαστε νά κάνουμε. Νά ἀπεκδυθοῦμε
τό παλιό ντῦμα καί νά ντυθοῦμε τό
καινούργιο. Εἶναι ἡ ὥρα τῆς ἐπανεκκίνησης καί τῆς ἀφετηρίας. Ἡ
στιγμή πού γεννιοῦνται ἐλπίδες γιά
ὅσα ἔχουμε κατά νοῦ νά πραγματοποιήσουμε. Παίρνουμε δύναμη σάν
τόν μυθικό Ἀνταῖο. Βάζουμε τό χέρι
γιά ἀντήλιο καί τραβᾶμε μπροστά,

ἀκολουθώντας τή νέα πορεία πού
χαράζουμε. Τινάζουμε ἀπό πάνω
μας τά ὅποια ἀρνητικά συναισθήματα στάθηκαν τροχοπέδη,
γιά νά μήν πετύχουμε στό χθές
αὐτά πού θέλαμε καί βαραίνουν
τά φτερά μας, καί τήν ὅποια
ἀποτυχία τή λογαριάζουμε σάν
διάδρομο γιά ἀπογείωση, πού
θά μᾶς ὁδηγήσει στά ὑψηλά, τά
ὄμορφα καί τά ἀγαθά. Δέν αἰθεροβατοῦμε, ξέρουμε πώς δέν θά
’ναι ὅλα ρόδινα. Ὅμως, ἔχουμε
ἀποφασίσει γιά τόν ἀγῶνα, πού
πρέπει νά εἶναι τίμιος καί νά τόν
κανοναρχοῦν οἱ προαιώνιες ἠθικές ἀξίες τῆς ἀσίγαστης πάλης,
τῆς ἀγάπης, τῆς ἀνθρωπιᾶς. Μέ
βάση πάντα τόν μεγάλο δάσκαλο
τῆς ζωῆς, πού εἶναι ἡ πείρα. Ὁ
Ἀριστοτέλης ἀναφέρει σχετικά:
«πλοῦτος γάρ χρόνου τήν ἐμπειρίαν ποιεῖ»

Οἱ τριακόσιες ἑξῆντα πέντε ἡμέρες
πού ξανοίγονται μπροστά μας, νά
’ναι καθεμιά τους καί μιά εὐκαιρία γιά τό καλό. Κάθε ἡμέρα καί
μιά σελίδα τοῦ βιβλίου πού θά ’χει
ἐξώφυλλο: «Νέον ἔτος 2020». Ἄς
γεμίσει ἡ καθεμιά τους μέ ὅ,τι καλύτερο. Μόνο ἔτσι θά ’ρθει ἡ ἐπιτυχία.
«Γράψε το στήν καρδιά σου ὅτι κάθε
μέρα εἶναι ἡ καλύτερη μέρα τῆς χρονιᾶς» ( Ἔμερσον).
Καί μήν ξεχάσουμε οὔτε μιά στιγμή τήν πίστη μας στόν Χριστό καί
τήν ἀγάπη μας στήν πατρίδα. «Βέλτιστοι γιγνόμεθα πρός τούς θεούς
βαδίζοντες» εἶπε ὁ Πυθαγόρας. Κι
αὐτό τοῦ Ἠροδότου: « Ἕλληνες ἀεί
παῖδες ἐστε· γέρων δέ Ἕλλην οὐκ
ἔστιν».
Χρόνια πολλά καί καλή χρονιά!
Στάθης Ἠλ. Παρασκευόπουλος
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Νικηφόρος Δεδούσης (†),
Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης
(Δώδεκα χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία του)
όν Γενάρη τοῦ 2020 συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια ἀπό τήν ἐν Κυρίῳ κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ συμπατριώτη μας, Μητροπολίτη Νικηφόρου
Δεδούση (28/01/2008).
Ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον κείμενο γιά
τήν προσωπικότητά του, πού δημοσιεύτηκε στό περιοδικό « Ὁ Ποιμήν» τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης (τεῦχος
3, Μαΐου - Ἰουνίου 2019). Συντάκτης
τοῦ κειμένου εἶναι ἕνα πνευματικό του
παιδί, ὁ Μητροπολίτης Προικοννήσου
κ. Ἰωσήφ. Τό δημοσίευμα ἀποτελεῖ εἰσήγηση τοῦ τελευταίου στό 3ο Μοναστικό
Συνέδριο, πού συνῆλθε στήν Ἱερά Μονή
Φανερωμένης Λευκάδος (Σεπτέμβριος
2018). Κρίθηκε, λοιπόν, χρήσιμο νά μεταφερθοῦν μερικές παραγράφους του.
Ὁ εἰσηγητής, Μητροπολίτης κ. Ἰωσήφ, λαϊκός, τότε, εἶχε γνωρίσει τόν Μητροπολίτη Λευκάδος Νικηφόρο. Μόλις
πῆρε τό Πτυχίο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Ἀθηνῶν, δέχθηκε τήν πρόσκλησή του νά
ὑπηρετήσει στή Μητρόπολη Λευκάδος.
Ἔγινε ἡ μοναχική του κουρά καί χειροτονήθηκε διάκονος. Ὁ Μητροπολίτης
Νικηφόρος τόν κάλεσε νά συγκατοικήσουν στή Μητρόπολη. Ἔμεινε μαζί του
δυόμιση χρόνια. Ἔτσι γνώρισε ἀπό κοντά τόν ἀείμνηστο Ἱεράρχη. Λέει στήν

T
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εἰσήγησή του ὁ Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ:
«Εἶχε ταπείνωση. Πόσες φορές
ἔνιωσα τόσο ἄβολα, ὅταν ἐκεῖνος, ὁ
Ἐπίσκοπος, ὁ Διδάσκαλος, ἐρωτοῦσε,
σάν μικρός μαθητής, ἐμένα τόν νήπιο,
ἀρχάριο καί ἀδαῆ Διάκονό του γιά θέματα μοναχικά, γιά θέματα πνευματικῆς
ζωῆς… Ὁ Μητροπολίτης Νικηφόρος
εἶχε πολύ εὐαίσθητη συνείδηση. Ἔκανε
διαρκῶς αὐτοέλεγχο. Ἄν συνέβαινε νά
στενοχωρήσει κάποιον, ζητοῦσε ταπεινά
συγγνώμη, ἀναστενάζοντας: «Ἄχ, ὁ χαρακτήρας μου. Μέ συγχωρεῖτε! Σᾶς στενοχώρησα! Ἔχω ἔλεγχο συνειδήσεως»!
Ποτέ δέν πῆγε νά κοιμηθεῖ μέ τέτοιες
ἐκκρεμότητες. Πρέπει νά προσθέσω ὅτι
ὁ μακαριστός Ἱεράρχης ἀπεστρέφετο
κάθε ἑορτασμό καί κάθε πανηγυρισμό
πού θά ἀφοροῦσε τό πρόσωπό του!
Οὐδέποτε λ.χ. ἑώρτασε ἐπισήμως τά
ὀνομαστήριά του! Γιά γενέθλια οὔτε λόγος! Οὔτε κἄν γνωρίζαμε ποτέ ἔπεφταν.
Ὁμοίως ποτέ δέν ἑώρτασε ἐπετείους ἱερωσύνης ἤ ἀρχιερωσύνης. Τό θεωροῦσε
ἄτοπο. Ἤθελε νά ἐργάζεται ταπεινά καί,
ἄν ἔκανε κάτι ἀξιόλογο, ποθοῦσε νά τό
ἀξιολογήσει ὁ Θεός κατά τήν ἡμέρα τῆς
Κρίσεως.
Τουλάχιστον τρεῖς ἤ τέσσερις φορές

τήν ἑβδομάδα ἐπισκεπτόταν ὅλους τούς
ἀσθενεῖς τοῦ Νοσοκομείου, γιά νά τούς
παρηγορήσει, νά τούς εὐλογήσει καί νά
τούς εὐχηθεῖ “Περαστικά!” Ἐπισκεπτόταν, ἐπίσης, κατ’ οἴκον τούς πενθοῦντες,
γιά νά τούς συλλυπηθεῖ.
Ἡ σχέση του μέ τό χρῆμα ἦταν ψυχρή. Οὐδέποτε ἤθελε ἤ ἐδέχετο φιλοδωρήματα ἀπό ἱεροπραξίες. Ἐργαζόταν
μυστικά καί ἀθόρυβα τήν ἐλεημοσύνη.
Ἐνίσχυε μέ ὅλες του τίς δυνάμεις τό
Μαθητικό Οἰκοτροφεῖο, τίς Κατασκηνώσεις, τό Γηροκομεῖο. Ἐνίσχυε ἐπί μονίμου βάσεως ἄπορους ἱεροσπουδαστές
καί φοιτητές. Ἐσκόρπιζε χωρίς ἐπίδειξη.
Χρήματα ἤ ἄλλου εἴδους περιουσιακά
στοιχεῖα, κινητά ἤ ἀκίνητα, οὐδέποτε
ἀπέκτησε. Εἰσῆλθε στήν ἱερωσύνη σχετικά εὔπορος καί ἀπέθανε πένης!
Τά τελευταῖα χρόνια ὁ μακαριστός
Ἱεράρχης εἶχε ἀποκτήσει πνευματική
σχέση μέ τόν Ἅγιο Πορφύριο. Ἐπήγαινε
νά τόν βρεῖ, νά τοῦ ἀνοίξει τά ἐσώψυχά
του, νά ἐξομολογηθεῖ καί νά ζητήσει τή
συμβουλή του πάνω σέ σοβαρά πνευματικά θέματα. Αὐτό μοῦ τό εἶχε κάποτε
ἐμπιστευθεῖ καί ἦταν πολύ ἀναπαυμένος
καί πολύ χαρούμενος».
Ὁ Μητροπολίτης Προικοννήσου κ.
Ἰωσήφ στήν εἰσήγησή του γιά τόν μακαριστό Μητροπολίτη Λευκάδος καί
Ἰθάκης κυρό Νικηφόρο Δεδούση καταλήγει ὡς ἑξῆς:
«Ἄν καί ἔμεινα κοντά στόν σεβάσμιο
Γέροντα μόλις δυόμιση χρόνια, ἐντούτοις ἔμαθα καί ὠφελήθηκα ἀπό αὐτόν

δυσανάλογα πολλά καί σπουδαῖα, τόσο
γιά τήν προσωπική μου πνευματική ζωή,
ὅσο καί γιά τήν ἐκκλησιαστική μου διακονία. Πιό πολύ ἀπό τό παράδειγμά
του καί λιγότερο ἀπό τή συμβουλή και
ὁρμήνεια του. Μέ δίδαξε ταπείνωση,
ἀνιδιοτέλεια, ἀφιλοχρηματία, σεμνότητα, προσοχή σέ ὅλα, καθαρότητα
βίου, ὑπομονή στίς ἀσθένειες (δέν εἶχε
ὑποφέρει καί λίγες!) καί στίς θλίψεις,
ἀμνησικακία, συγχωρητικότητα, μέτρο,
εὐγένεια, λιτότητα, διαρκῆ μετάνοια,
σπλαχνικότητα πρός τούς ἀνθρώπους,
κρυφή καί θεάρεστη ἐλεημοσύνη, ἀγάπη στόν Χριστό, στήν Παναγία καί στήν
Ἁγία μας Ἐκκλησία, προσήλωση στήν
Ἐπαρχία του (δέν γύριζε ἀπό Μητρόπολη σέ Μητρόπολη γιά πανηγύρια) καί
στό ποίμνιό του, πού το ἐγνώριζε κατ’
ὄνομα καί τό ὑπεραγαποῦσε, σεμνότητα
βίου καί σχήματος, μελέτη ἀκόρεστη
τῆς Ἁγίας Γραφῆς κ.λ.π., κ.λ.π. Τέλειος
δέν ἦταν καί δέν τό ἔκρυβε. Κι ἐγώ δέν
προτίθεμαι νά τόν ἁγιογραφήσω. Ὅμως,
ἦταν ἕνας ὄντως Θεοφιλέστατος καί
Σεβασμιώτατος καί Πανιερώτατος κατά
πάντα Ἀρχιερεύς, τύπος τῶν πιστῶν καί
τοῦ Κλήρου του, ἄξιος τῶν περισσοτέρων Μακαρισμῶν τοῦ Χριστοῦ. Καί ζῶν
ἤστραπτε, καί ἀποθανών φωτίζει!
Νά ἔχουμε τήν ἁγία του εὐχή, τήν
πολύτιμη εὐλογία του καί τίς ἀνεκτίμητες πρεσβεῖες του πρός τόν Μέγα
Ἀρχιερέα, τόν Ποιμένα καί Ἐπίσκοπο
τῶν ψυχῶν ἡμῶν, Ἰησοῦ Χριστό»!
Γ. Δ. Κούβελας
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«Ἡ σιωπή δέν εἶναι σιωπηλή»

Ὁ παραπάνω τίτλος φαίνεται νά περιέχει μιά ἀντίφαση. Πῶς εἶναι δυνατόν
ἡ σιωπή νά μήν εἶναι σιωπηλή;
Ὑπάρχουν δυό ἀλήθειες, ἀντιφατικές
μεταξύ τους. Ἡ μιά φράση λέει: « Ὁ
λόγος, ἡ γλῶσσα, ἡ φωνή εἶναι ἀντίδοτα στόν θάνατο καί στή δυστυχία».
Ἡ ἄλλη λέει: «κρεῖττον τοῦ λαλεῖν τό
σιγᾶν». Ὑπάρχει, λοιπόν, ἡ δύναμη τοῦ
λόγου, ὑπάρχει, ὅμως, καί ἡ δύναμη τῆς
σιωπῆς.
Ἡ σιωπή ἐκφράζεται μέ δύο μορφές,
εἴτε ὡς ἀδυναμία πού προέρχεται ἀπό
τόν φόβο (κακή σιωπή), εἴτε ὡς ἀρετή
(καλή σιωπή).
Τό νά σιωπᾶ κανείς δέν σημαίνει ὅτι
εἶναι ἀδιάφορος, ἀδρανής, ἀπρόσεκτος.
Ἡ ἐσκεμμένη σιωπή, ἡ προσεγμένη ὀλιγολογία καί ἡ ἀπόρριψη τῆς φλυαρίας καί τοῦ κουτσομπολιοῦ ἀποτελοῦν
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προτιμήσεις τῆς σιγῆς καί ἀποφυγή
τῆς κουραστικῆς πολυλογίας, ἀπό τήν
ὁποία προέρχονται διάφορα προβλήματα, ὅπως φιλονικίες καί ψυχρότητες. Οἱ
σιωπηλοί ἄνθρωποι μιλοῦν μέ τή σοβαρή
σιωπή τους. Δέν μιλοῦν, ὄχι γιατί δέν
γνωρίζουν νά μιλήσουν, ἀλλά ἀπό τήν
ταπεινή αἴσθηση ὅτι δέν ἔχουν κάτι σημαντικό νά ποῦν. Ὅταν, ὅμως, μιλοῦν,
καταθέτουν λόγο μεστό περιεχομένου.
Ζώντας σέ μιά ἐποχή πλούσια σέ
λόγο, πληροφόρηση, ἐνημέρωση, συζήτηση, διάλογο καί ἐπικοινωνία, τό νά
μιλάει κανείς περί σιωπῆς ἀκούγεται
μᾶλλον παράξενο.
Οἱ σιωπηλοί ἄνθρωποι δέν εἶναι συνηθισμένοι, ἀρεστοί καί προτιμητέοι. Ἡ
κοινωνία σήμερα ἀναζητᾶ τολμηρούς
συζητητές, καί δυστυχῶς ἀνέχεται τήν
ἐκτροπή τοῦ λόγου σέ ψεῦδος, ὕβρη,
κολακεία, εἰρωνεία, ἀπάτη καί ἐμπαιγμό. Στά τηλεοπτικά παράθυρα, ἀλλά
καί στίς δικές μας οἰκογενειακές ἤ φιλικές συγκεντρώσεις, συναγωνίζονται
οἱ παρευρισκόμενοι νά ἁρπάξουν τήν
εὐκαιρία νά μιλήσουν, πρίν τελειώσει ὁ
ὁμιλητής, γιά νά μήν ποῦμε τό ἀκόμα
χειρότερο πού συμβαίνει, ὅτι ὑψώνουν
τή φωνή τους καί παίρνουν μόνοι τους
τόν λόγο, διακόπτωντας τόν συνομιλητή
τους.
Εἶναι κουραστική καί ἀνώφελη πνευματικά ἡ ἀκατάσχετη πολυλογία, προχειρολογία καί φθηνολογία. Τό κόστος
τους εἶναι βαρύ, καθώς ἀλλοιώνουν
τήν οὐσία, τά πρῶτα, τά σημαντικά,

τά καίρια, καί τά ἱερά. Ἀξίζει νά καταλαγιάσουμε, νά ἠρεμήσουμε, νά ξαποστάσουμε, γιά νά ἀκούσουμε μέσα στήν
ἡσυχία, τή χαμηλή φωνή τοῦ Θεοῦ, τήν
ἐναγώνια φωνή τῆς συνειδήσεώς μας,
γιά νά μετανοήσουμε εἰλικρινά.
Ἡ σιωπή συντροφεύει τίς μεγάλες
ὧρες τῶν Ἁγίων, τίς ἱερές ὧρες τῆς
περισυλλογῆς, τῆς αὐτομεμψίας, τῆς
μελέτης, τῆς προσευχῆς. Τίς ὧρες τῆς
σιωπῆς τελεσιουργοῦνται τά μεγάλα
θαύματα, οἱ ἀδιαφήμιστες ἡρωικές
πράξεις, οἱ μυστικές προσωπικές ἐπαναστάσεις, ἡ γνωριμία μέ τόν ἄγνωστο
ἑαυτό μας.
Στήν πραγματικότητα εἶναι σημαντική ἡ διάκριση ἀνάμεσα στό πότε πρέπει
νά τή χρησιμοποιήσουμε τή σιωπή καί
πότε ὄχι.
Ἡ πιό ἰδανική λύση εἶναι ἡ ἰσορροπία, ὁ συνδυασμός. Ἀπαιτεῖται σύνεση
γιά τό πότε πρέπει νά μιλήσει κάποιος
καί πότε νά προτιμήσει νά μείνει σιωπηλός. Οἱ σιωπές ἄς εἶναι, γιά νά ἐπιλύουν
προβλήματα καί ὄχι γιά νά δημιουργοῦν
μεγαλύτερα. Ἐσύ ἔχεις τό χειριστήριο
τῆς ἔντασης, χρησιμοποίησέ το ὅσο καλύτερα μπορεῖς, κάνοντας τόν δικό σου
χρυσό νά λάμψει.
Ἐπίλεξε, λοιπόν, νά μιλήσεις ἄμεσα,
ἀντί νά παραμείνεις στή σιωπή σου, μέ
τόν κίνδυνο νά παρερμηνευτεῖ ἡ στάση
σου.
Μάθε νά ἀντιδρᾶς σέ ὁτιδήποτε σέ
θίγει καί ὑπερβαίνει τίς δικές σου ἐπιθυμίες καί τα δικά σου ὅρια. Ἄν π.χ. δέν
σέ σέβονται καί σοῦ μιλοῦν ἄσχημα τά
παιδιά ἤ ὁ σύζυγός σου.
Μιλώντας μέ τά λόγια, θά πεῖς αὐτά
πού θές νά συμβουλεύσεις. Δέν θά σιωπήσεις στήν παραβατική συμπεριφορά
τοῦ παιδιοῦ.
Μέσα ἀπό τά λόγια, θά καταφέρεις

νά ὑπερασπιστεῖς τόν ἑαυτό σου καί νά
ἐπιχειρηματολογήσεις πάνω στίς ἀπόψεις σου.
Μήν ξεχνᾶς ὅτι ἡ ὁμιλία εἶναι τό βασικότερο μέσον ἐπικοινωνίας. Ἄν δέν
μιλήσεις καί δέν ἐκφραστεῖς, δέν θά
ἀκουστεῖς καί δέν θά μπορέσεις οὔτε
τά προβλήματά σου νά λύσεις, οὔτε
οὐσιαστικές σχέσεις νά δημιουργήσεις
μέ τούς γύρω σου.
Δύσκολη ὑπόθεση ἡ σιωπή, γιατί ἡ
σιωπή δέν εἶναι μονάχα τό νά μήν μιλᾶς,
ἀλλά καί νά μήν μιλᾶς, γιά νά μπορέσεις
νά ἀκούσεις τούς ἄλλους. Τόσο ἀπαραίτητη, ἀλλά τόσο δυσεύρετη ἡ σιωπή,
ἰδιαίτερα σήμερα.
Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἔγινε ὁ
«ἀλκοολικός» τοῦ θορύβου. Δέν μπορεῖ νά ζήσει χωρίς αὐτόν. Ἀκόμα καί
σέ μιά στιγμή ἡσυχίας, βρίσκεται δίπλα
του μιά συσκευή κινητοῦ τηλεφώνου ἤ
ἕνα tablet ἤ ἕνας ἠλεκτρονικός ὑπολογιστής, γιά νά πλοηγηθεῖ στό διαδίκτυο,
ἤ μιά τηλεόραση, πού θά διαταράξει τήν
ἡσυχία καί θά τοῦ ποῦν «τά δικά τους».
Ὁ σημερινός ἄνθρωπος φοβᾶται, ὅσο
ποτέ ἄλλοτε, τή σιωπή. Καί φοβᾶται τή
σιωπή, γιατί φοβᾶται τόν ἑαυτό του, καθώς ἔχει χάσει τήν ἐπαφή μέ τόν ἑαυτό
του, ἀφοῦ πρῶτα ἔχασε τήν ἐπαφή του
μέ τόν Θεό.
Θέλεις νά βρεθεῖς, ἔστω γιά λίγο,
μαζί μέ τόν Θεό, νά συνομιλήσεις μαζί
Του καί νά ἀκούσεις τή φωνή Του;
«Εἴσελθε εἰς τό ταμιεῖον σου» (Ματθ.
στ΄ 6). Βρές ἕναν ἥσυχο τόπο. Ὁ τόπος
αὐτός μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἴδια ἡ καρδιά
σου. Ἐκεῖ θά ἀκούσεις πῶς γίνεται τό
παράδοξο: ὅτι «ἡ σιωπή δέν εἶναι σιωπηλή».
Κύκλοι Μητέρων
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
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Τότε πού εἴμαστε νέοι καί
ὀνειρευόμαστε «καινούργιους»
τόπους καί τρόπους γιά δράση
καί ὅλο χαρές, μᾶς φαινόντουσαν
κάπως παράξενα τά λόγια αὐτά.
Ὅταν, ὅμως, πέρασαν λίγα χρόνια
καί γίναμε «ὥριμοι» σέ ἡλικία καί
ἐμπειρίες ἀπό τά προβλήματα τῆς
«καθημερινότητας», τότε καταλάβαμε πόσο δίκαιο εἶχε ὁ ἀξέχαστος
Κολιτσάρας!
Παρακολουθώντας καί ἐγώ τήν τηλεόραση, μᾶς κάνουν ἐντύπωση οἱ διάφοροι, πάσης φύσεως «μελλοντολόγοι»,
οἱ ὁποῖοι, μέ βαρύγδουπο ὕφος προβλέπουν πολέμους καί καταστροφές, τήξη
τῶν πάγων τοῦ Βορείου Πόλου, ἄνοδο
τῆς θερμοκρασίας καί τῶν θαλασσῶν,
πού θά πνίξουν τήν ξηρά, κ.λ.π., καί οἱ
ὁποῖοι μέ τά λεγόμενά τους προκαλοῦν
φόβο γιά τήν ἐπιβίωσή μας.
Διαβάζουμε σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά ἄρθρα γι’ αὐτά τά θέματα ἀπό
«σπουδαίους ἐπιστήμονες», νά συμφωνοῦν γιά τά «μελλούμενα», καί ὕστερα
ἀπό λίγο, νά διαβάζουμε ἄλλα ἄρθρα
ἀπό «σπουδαίους» καί πάλιν ἐπιστήμονες, πού νά ἀναιροῦν τίς προηγούμενες
θεωρίες!
Θυμᾶμαι τώρα ἕναν Καθηγητή μας
τοῦ μαθήματος τῆς «Χημείας Τροφίμων» στό Πανεπιστήμιο τῆς Ἀθήνας,
πού μᾶς τόνιζε: «Μή πιστεύετε καμία
θεωρία, ὅσο ‘ἐπιστημονική’ καί νά φαίνεται, γιατί κάτω ἀπό αὐτή κρύβονται
τεράστια οἰκονομικά συμφέροντα»!
Πόσον δίκαιο εἶχε αὐτός ὁ Καθηγητής καί πόσες φορές δέν τό διαπιστώσαμε καί ἐμεῖς αὐτό στήν καθημερινή
μας ζωή!
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Ἐμεῖς δέν εἴμαστε, οὔτε θέλουμε νά

σέ πρΩτο
πρόσωπο
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Καλή ἀρχή καινούργιου χρόνου!
Καλή ἀρχή τῆς δεκαετίας τοῦ «’20»
τοῦ 2000 !
Καλή ἀρχή εὐχόμαστε νά ἔχουμε,
ἀλλά τό πρόβλημά μας εἶναι νά ἔχουμε
καί καλό τέλος στίς 31 Δεκεμβρίου τῶν
ἐτῶν 2020 καί 2029!
Δύσκολα, ὅμως, εἶναι τά πράγματα, ὅπως ὅλα τά σημεῖα μᾶς δείχνουν.
Ζοῦμε σέ μιά ἄλλη ἐποχή, ἄγνωστη γιά
ὅλους μας πρός τά ποῦ μᾶς ὁδηγεῖ.
Θυμᾶμαι τώρα μιά ὁμιλία τοῦ ἀείμνηστου Ἰωάννου Κολιτσάρα στήν
αἴθουσα ὁμιλιῶν τοῦ « Ἀποστόλου
Παύλου» στήν ὁδό Ἀκαδημίας 45,
στήν Ἀθήνα, πού ἀπευθυνόμενος σέ
φοιτητές ὅλων τῶν Σχολῶν, σέ 20χρονα
παιδιά, μᾶς ἔλεγε ὅτι ὁ Θεός δέν ἔδωσε
στόν ἄνθρωπο τήν ἱκανότητα νά προβλέπει τά γεγονότα τοῦ μέλλοντος, πλήν
ἐλαχίστων εἰδικῶν περιπτώσεων, γιατί ἡ
ζωή τους θά ἦταν μαρτυρική, ἀφοῦ τό
μέλλον ἔχει μόνον πίκρες ἀπό ἀσθένειες, ἀτυχήματα, φυσικές καί οἰκονομικές
καταστροφές, καί, τέλος, θανάτους προσφιλῶν τους προσώπων.
Καλύτερα νά ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος
μετά τά θλιβερά γεγονότα, παρά νά τά
ζεῖ καί νά τυραννιέται σέ ὅλη του τή
ζωή.
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γίνουμε «μελλοντολόγοι» γιά κανένα
πρόβλημα! Οὔτε ἀτομικό, οὔτε τῆς πατρίδος μας, οὔτε καί τοῦ κόσμου! Τά
γεγονότα πού ζοῦμε καθημερινά εἶναι
τόσον πολύ εὐμετάβολα, πού δέν μπορεῖς νά προβλέψεις, ὄχι τί θά γίνει τήν
ἑπόμενη μέρα, χρονιά κ.λ.π., ἀλλά οὔτε
τήν ἑπόμενη ὥρα! Μᾶς ἀρκεῖ νά εὐχαριστοῦμε τόν Κύριό μας, γιατί μᾶς ἔδωσε
τόν «ἄρτον τόν ἐπιούσιον»!
Πρέπει νά εἴμαστε πάντοτε χαρούμενοι καί ἐλπιδοφόροι, ἀφοῦ ὁ Κύριος Ἰη-

σοῦς Χριστός μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι « Ἐν
τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔξετε· ἀλλά θαρσεῖτε,
ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» ( Ἰω. 16, 33).
Ὁ Κύριός μας εἶναι Αὐτός πού ὅλα
τά κανονίζει γιά μᾶς καί Αὐτός εἶναι ὁ
Νικητής τῆς ζωῆς!
Μέ τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα αὐτή,
ὁλόθερμες εἶναι οἱ εὐχές μας, ὁ χρόνος
καί ἡ δεκαετία πού ἔρχονται, νά μᾶς
εἶναι χαρούμενα καί εὐτυχισμένα!
Σ.

Ἐπικίνδυνο χιοῦμορ
Παρακολούθησα ἐκπομπή
– γιά νά δῶ ἐπιτέλους τί τῆς
βρίσκουν. Μέσα ἀπό ἀπολαυστικούς καί πνευματώδεις
χιουμοριστικούς διαλόγους, ἡ
ἐκπομπή περνοῦσε ἀπαράδεκτα μηνύματα. Ἄκουσα ἀπό
γνωστούς παρόμοια σχόλια γιά
ἄρθρα καί βιβλία. Καί ὁ κίνδυνος εἶναι ὅτι οἱ πραγματικά ἔξυπνες ἀτάκες ἀποσποῦν ἀβίαστα
τό γέλιο καί περνοῦν σχετικά
ἀνώδυνα καταστάσεις ἀπαράδεκτες μέσα σέ οἰκογένειες καί
ἀνάμεσα σέ φίλους.
Εἶναι ἀκριβῶς καιρός νά
θυμηθοῦμε τό «μή παίζετε ἐν
οὐ παικτοῖς». Δῆθεν ἀθῶα, μέ
περισσή πάντα ἀνεμελιά καί
ἐλαφρότητα, παρουσιάζονται
ὡς περίπου φυσιολογικές,
«τρέχουσες» καί συνηθισμένες, ἀποκρουστικές μορφές ἀνθρωπίνων
σχέσεων.
Ἀλίμονο στούς ἀφελεῖς, στά μικρά
παιδιά, πού δέν ἔχουν ἀκόμα πεῖρα ζωῆς,

ἀλλά καί σέ ὅσους γενικά ἔχουν ἀμβλυμένο τό κριτικό πνεῦμα.
Τό διαβρωτικό αὐτό χιοῦμορ καταντᾶ
πραγματικά ἐπικίνδυνο.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση

25

Πετράδια
ΚΑΤΆΚΡΙΣΗ – ΚΑΤΑΛΑΛΙΆ
«Καταλαλιά εἶναι τό νά μιλᾶς
ἐναντίον συναθρώπου σου πού εἶναι
ἀπών, μέ σκοπό νά τόν κατηγορήσεις,
ἀκόμη κι ὅταν εἶναι ἀληθινό αὐτό πού
λέγεται».
Μέγας Βασίλειος

«Μή κρίνετε, ἵνα μή κριθῆτε· ἐν ᾧ
γάρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεσθε καί
ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, μετρηθήσεται
ὑμῖν».
Ματθ. ζ΄ 1 - 2
Μήν κατακρίνετε, γιά νά μήν κατακριθεῖτε, γιατί μέ τήν ἴδια αὐστηρή
κρίση πού κρίνετε, θά κριθεῖτε καί μέ
τό μέτρο πού μετρᾶτε, θά μετρηθεῖτε.

« Ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε,
πᾶς ὁ κρίνων, ἐν ᾧ γάρ κρίνεις τόν
ἕτερον, σεαυτόν κατακρίνεις· τά γάρ
αὐτά πράσσεις ὁ κρίνων».
Ρωμ. β΄ 1
Εἶσαι ἀναπολόγητος, ἄνθρωπε,
σύ πού κατακρίνεις τούς ἄλλους,
ὁποιοσδήποτε κι ἄν εἶσαι, γιατί ἐνῶ
κατακρίνεις τόν ἄλλον, καταδικάζεις
τόν ἑαυτό σου, γιατί σύ πού κατακρίνεις, κάνεις τά ἴδια.
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«Μήν ἀρέσκεσαι νά κατακρίνεις
τούς ἄλλους, γιά νά μήν ἀποπεμφθεῖς
καί γίνεις κοινωνικά ἀνεπιθύμητος».
Παρ. κ΄ 13

« Ἐκεῖνον πού κρυφά κατηγοροῦσε τόν πλησίον του, τόν ἔδιωχνα
ἀπό κοντά μου».
Γρηγόριος Νύσσης

Συγκρατῆστε τή γλῶσσα σας ἀπό
τήν καταλαλιά».
Σοφ. Σολ. α΄ 11

«Τίποτε δέν εἶναι τόσο εὐχάριστο
στούς ἄνθρώπους, ὅσο νά κατακρίνουν τά ξένα σφάλματα».
Γρηγόριος Θεολόγος

« Ὅποιος κατηγορεῖ, ἀδερφικά
κρέατα ἔφαγε, τή σάρκα τοῦ πλησίον
του δάγκωσε».
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

« Ἡ πολυλογία εἶναι ἡ καθέδρα
τῆς κενοδοξίας, τῆς ἄγνοιας ἀπόδειξη, τῆς κατάκρισης θύρα, τοῦ ψεύδους ὑπηρέτρια».
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Συναΐτης
«Κύριε Βασιλεῦ, δώρησέ μοι τό
ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου».
Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος
Κύριε, Βασιλιά, δώρισέ μου, νά
βλέπω τά δικά μου πταίσματα καί νά
μήν κατακρίνω τόν ἀδερφό μου.
« Ἄν γνωρίζαμε πόσο ἀξιοκατάκριτοι εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, δέ θά
ἤμασταν ἕτοιμοι να κατηγορήσουμε
τούς ἄλλους».
Παναγιώτης Τρεμπέλας

«Μή συμφωνήσεις μέ ὅποιον καταλαλεῖ, μήτε νά βρεῖς χαρά στήν καταλαλιά του, μά οὔτε καί νά μισήσεις
ὅποιον καταλαλεί τόν πλησίον του».
Γεροντικό, Ἀββᾶς Μωυσῆς

« Ὅσα κατηγορεῖς στόν πλησίον
σου, σύ ὁ ἴδιος μήν τά κάνεις».
Πιττακός
« Ἄν σέ κακολογήσουν δίκαια,
φρόντισε νά διορωθεῖς· ἄν ἄδικα, μή
δίνεις σημασία».
Κλεόβουλος

« Ἡ ταπείνωση καί ἡ ἀγάπη λυτρώνουν τήν ψυχή ἀπό τήν τυραννία
τῆς κατάκρισης».

«Μήν κακολογεῖς τόν πλησίον
σου, διαφορετικά θά ἀκούσεις λόγια
πού θά σέ λυπήσουν».
Χίλων

« Ὁ κακολόγος σκοτώνει τήν τιμή
ἑνός ἀνθρώπου, ἐνῶ ὁ φονιάς τή ζωή.
Ἀλλά ἐπειδή ἡ τιμή εἶναι ἀνώτερη
ἀπό τή ζωή, ἡ κακολογία εἶναι ἀνώτερη ἀπό τόν φόνο».
Σωκράτης

« Ἄν μιλᾶτε μεταξύ σας γιά κάποιον τρίτο, μήν ξεχνᾶτε ὅτι εἶναι
ἀπών καί δεν μπορεῖ νά ὑπερασπιστεῖ
τόν ἑαυτό του».
Λα Ροσφουκό

«Συνήθως ἔχουμε τήν τάση νά
κατακρίνουμε τόν ἑαυτό μας ἀπό τίς
καλές μας προθέσεις καί τούς ἄλλους
ἀπό τίς κακές τους πράξεις».
Γ. Τσέστερσον

«Δέν ἔχω συναντήσει ποτέ κανέναν πού νά μήν ἀποδίδει καλύτερα
καί νά μήν ἐργάζεται ἀποδοτικότερα,
ὅταν τόν ἐπαινοῦν, παρά ὅταν τόν
κατακρίνουν».
Σάλτ Σουάμπ
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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ΤΟΥ

ΤΥΠΟΥ Ε ΡΕΘΙ Σ Μ ΑΤΑ

«Τό πανεπιστημιακό ‘μπάχαλο’
ἔχει πεθάνει».
(ΤΑ ΝΕΑ, 18-11-19)
Οἱ «μπαχαλάκηδες» εἶναι ἱκανοί νά τό
ἀναστήσουν καί νά τό διατηροῦν στή ζωή.
«Σβήνουν καί πάλι τό Καστελόριζο
ἀπό τόν χάρτη οἱ Τοῦρκοι».
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 19-11-19)
Δείχνουν τίς διαθέσεις καί τίς προθέσεις τους. Ἄς μήν ἐφησυχάζουμε.
«Σέ φιάσκο κατέληξε ἡ ἐπιχείρηση
φιλοξενίας μεταναστῶν σέ Μοναστήρια».
(ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 20-11-19)
Ἀρνήθηκαν νά μείνουν. Εὐτυχῶς πού
δέν ἔμειναν καί δέν κατεδάφισαν τά καμπαναριά, γιά νά ὑψώσουν μιναρέδες.
«Στενάζουν τά ρέματα τῆς Ἀττικῆς».
(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ,
21-11-19)
Στενάζουν ρέματα, φαράγγια, δάση,
παραλίες, λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, βουνά· ὅλη ἡ γῆ, ἡ κατοικία μας, ἀπό τήν κακή
διαχείριση τῶν κατοίκων της. Τί φυσικό περιβάλλον θά ἀφήσουμε στά παιδιά μας;
«Ἀπαιτοῦμε τήν ἐν Χριστῷ μόρφωσιν τῶν παιδιῶν μας».
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 22-11-19)
Ὅπως ὁρίζει τό ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς
πατρίδας μας. Ὅπως ἔχει ἐπανηλημμένα
ἀποφανθεῖ τό Σ.τ.Ε. καί ὄχι ὅπως τό θέλει
ἡ « Ἕνωση Ἀθέων»!
«Νέο μίγμα πολιτικῆς τῆς ΕΚΤ ἀπό
τήν Κριστίν Λαγκάρντ».
(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 23-11-19)
Θά εἶναι πολιτική πού θά στηρίζει τἠν
οἰκονομική ἀνάπτυξη γιά τόν ἄνθρωπο ἤ
γιά τις τράπεζες;
« Ἡ κοινωνία ἔχει ἀλλάξει... Ἡ
χώρα ἔχει ἀνάγκη ἀπό μιά καλή ἀντιπολίτευση, ὅσο καί ἀπό μιά καλή κυβέρνηση».
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 24-11-19)

Ἡ χώρα δέν ἔχει ἀλλάξει. Κυβερνᾶται
ἀπό ξένα κέντρα ἐξουσίας. Εἶναι καλές κυβέρνηση καί ἀντιπολίτευση πού τό ἀνέχονται;
« Ἡ παράνομη μετανάστευση ἐξελίσσεται στό μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς
χώρας».
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 24-11-19)
Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου θά ὀξύνεται. Οἱ δυσμενεῖς συνέπειές του θά ἀποδειχθοῦν πολλαπλές. Θά καταλάβουμε κάποτε, λαός καί πολιτικοί, ὅτι ἦταν σχέδιο
τῶν ἐχθρῶν μας.
« Ἔκοψαν τό τσιγάρο στό 85% τῶν
μαγαζιῶν».
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 25-11-19)
Εὐχάριστο. Ἄς μήν μείνουμε, ὅμως,
στήν ἀπαγόρευση. Ἐπιβάλλεται νά ὀργανωθεῖ ἐκστρατεία γιά τήν πρόληψη σέ παιδιά καί ἐφήβους.
«Οἱ Ἕλληνες ὁμογενεῖς ἐπιστρέφουν ἐπενδυτικά στήν πατρίδα. Ζήτηση
γιά ἀκίνητα στή Μεσσηνία ἀπό Ἀμερική καί Καναδᾶ».
(ΘΑΡΡΟΣ, 26-11-19)
Δύο εὐχάριστα στοιχεῖα. Δέν ἐλησμόνησαν τήν πατρίδα καί μέ τήν ἐπένδυση
δημιουργεῖται καί οἰκονομικός δεσμός. Δεύτερο, ἐπρόκοψαν καί μποροῦν νά κάνουν
αὐτή τήν ἐπένδυση!
«Λογαριασμοί καί φόροι ‘τρῶνε’ τό
εἰσόδημα».
(ΕΣΤΙΑ, 27-11-19)
Δύο ἀρνητικά στοιχεῖα: Ὑψηλοί λογαριασμοί καί φόροι, χαμηλό τό εἰσόδημα. Ὁ
πειρασμός τοῦ δανεισμοῦ γιά τήν κάλυψη
τῶν ἀναγκῶν ἐλλοχεύει.
« Ἡ Ἄγκυρα καί ἡ Τρίπολη θά ὑποστοῦν συνέπειες ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση».
(ΤΟ ΒΗΜΑ, 01-12-19)
Τσουχτερές, σοβαρές συνέπειες ἤ ἀνώδυνες;

Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

«Ο ΠΑΤΕΡΑΣ»

Τό ἀριστούργημα αὐτό τοῦ σπουδαίου Σουηδοῦ συγγραφέα Αὔγουστου Στρίνμπεργκ (1849-1912)
παίζεται στό θέατρο ΑΛΦΑ σέ σκηνοθεσία Ἄκι Βλουτῆ.
Τό σπίτι τοῦ Ἴλαρχου καί τῆς
γυναίκας του Λάουρας δέν εἶναι
ἑστία-λιμάνι, ἀλλά ἀρένα ἀντιπαλότητας καί συγκρούσεων, ὅπου οἱ δύο
σύζυγοι διασταυρώνουν τά φαρμακωμένα ξίφη τους πάνω ἀπό τήν κόρη
τους Βέρθα. Ἐπικρατεῖ καθεστώς γυναικοκρατίας. Ὁ Ἴλαρχος χαρακτηρίζεται
ἀπό μισογυνισμό. Ἀποκαλύπτεται στούς
διαλόγους του μέ τόν Πάστορα καί τόν
Γιατρό, κυρίως, ὅμως, στούς διαξιφισμούς
μέ τή γυναῖκα του. Ἡ ἀμφιβολία γιά τήν
πατρότητα ἑνός παιδιοῦ –θέμα πού σάν
ἔμμονη ἰδέα ἐπανέρχεται– ἀποτελεῖ ἀμφισβήτηση τῆς πιστότητας τῆς γυναίκας
καί πολεμική ἐναντίον τῆς μητριαρχίας.
Ἔχει λεχθεῖ ὅτι ἡ γυναῖκα κινεῖ τό
λίκνο τοῦ πολιτισμοῦ καί ὅτι πίσω ἀπό
κάθε μεγάλον ἄντρα κρύβεται μιά γυναῖκα, μητέρα ἤ σύζυγος. Πρόκειται γιά
τή γνήσια γυναῖκα, τήν ἄξια τῆς ἀποστολῆς της, τήν τροφό τῆς ζωῆς, ἐκείνην
πού ἐμπνέει ὡραῖα καί μεγάλα ἔργα, ἐκείνην πού μέ τήν προσφορά τῆς ἀγάπης
της -πολλές φορές μέ αὐτοθυσία- συντελεῖ στήν ἀνάπτυξη, στήν ἄνθιση καί
καρποφορία αὐτῶν πού ζοῦν κοντά της.
Ἀντίποδας τῆς σωστῆς γυναίκας εἶναι
ἡ ἑωσφορική Λάουρα. Ἀδίστακτη στήν
ἐπιλογή τῶν μέσων γιά τήν ἐπίτευξη τῶν
στόχων της. Ὕπουλη, αἰσθάνεται σίγου-

ρη γιά τήν ἐπιτυχία της. Ὑπονομεύει
κοινωνικά καί ψυχολογικά τόν ἄντρα
της. Μετέρχεται ἀνέντιμα μέσα, γιά νά
ματαιώσει τίς ἐπιστημονικές ἔρευνές του.
Κάνει ὅ,τι μπορεῖ, γιά νά τόν τρελάνει,
ἐνῶ παρουσιάζεται καλή. Δέν ἀγάπησε τόν
ἄντρα της. «Τίποτε δέν σοὔδωσα ἀπό τόν
ἑαυτό μου. Μόνον ἐπῆρα ἀπό σένα ἐκεῖνο
ποὔθελα», προφέρει ἡ ἰοβόλα γλῶσσα της.
Ἄν καί ὁ Στρίνμπεργκ ἦταν ἀντίθετος πρός τή χειραφέτηση τῆς γυναίκας,
ὅμως, ὁ ἥρωάς του Ἴλαρχος θέλει νά
στείλει τήν κόρη του στήν πρωτεύουσα
νά σπουδάσει, ὥστε νά μπορεῖ νά ζήσει,
ἄν δέν παντρευτεῖ. Τό σχέδιό του αὐτό
ἐπιτείνει τήν ἀντίθεση τῆς γυναίκας του,
πού, γιά νά τό ματαιώσει, προχωρεῖ στήν
ἐξουδετέρωσή του. Θέλει νά ἔχει αὐτήν
τόν ἀποκλειστικό λόγο γιά τό παρόν καί
τό μέλλον τῆς κόρης τους. Δέν συνετίζεται
ἀπό τίς ἐπισημάνσεις τοῦ ἀδελφοῦ της.
Κάνει ὄργανά της τόν Γιατρό καί τήν παραμάνα, γιά νά φορέσει στόν ἄντρα της
τόν ζουρλομανδύα καί νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό
αὐτόν ὁριστικά. Ἀποδεικνύεται, ἔτσι, ὅτι
οὔτε τήν κόρη της ἀγαπᾶ, ἀφοῦ ματαιώνει
τήν ἀνάπτυξη καί τή χειραφέτησή της.
Νίκος Τσιρώνης
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

«Μαυρισμένα σύννεφα»
στόν οὐρανό
τῆς ἀνθρωπότητας

Νέον ἔτος ἀριθμήθηκε καί πάλι, 2020.
Εἰσήλθαμε μέ εὐχές καί προσευχές, μέ χαμόγελα
καί χαρά! Ἄγνωστο τό τί θά φέρει ἡ νέα χρονιά,
τί θά ἀφήσει στό πέρασμά της. Ἐλπίζουμε γιά
στιγμές καλές, ἀλλά ὁπωσδήποτε θά ἔρθουν καί
στιγμές δύσκολες, καθώς συνυφασμένη εἶναι ἡ
ζωή μας μέ χαρές καί πόνους! Μιά χαρμολύπη,
ἄλλωστε, εἶναι ἡ ζήση τῶν ἀνθρώπων. Ἄς πορευόμαστε αἰσιόδοξα, ἀλλά ἄς διαβλέπουμε καί
τί τυχόν μπορεῖ νά ἔλθει, ἄς προετοιμαζόμαστε
νά ἀντέξουμε καί ἐπερχόμενα γεγονότα, τυχόν
δυσχερῆ!
Ἄν ρίξουμε, λοιπόν, μιά γρήγορη ματιά
στή ροή τῆς ζωῆς τοῦ κόσμου, θά ἀντικρίσουμε, ἐκτός ἀπό ἀγαθά στοιχεῖα πολιτισμοῦ, καί
πολλά προβλήματα, διαθέσεις γιά τό μέλλον
πονηρές. Θά δοῦμε ἀνακατατάξεις, συρράξεις,
συγκρούσεις, φόνους, θλιβερές εἰδήσεις γιά τίς
σχέσεις ἀνθρώπων καί λαῶν. Θά ἀντικρίσουμε
πόνο, θλίψη, ὀδύνη, προσφυγιά. Ἀνθρώπους
ἐκτοπισμένους, λαούς νά σπαράσσονται ἀπό
ἐμφύλιους πολέμους, τρομοκρατικά χτυπήματα, συγκρούσεις ἀνθρώπων χάριν τῶν θρησκειῶν. Οἰκολογικές καταστροφές συμβαίνουν
κάθε μέρα, πυρκαγιές μεγάλες, ὅπως π.χ. στήν
Αὐστραλία μόλις τίς πρῶτες μέρες τοῦ 2020, μέ
τεράστια καταστροφή σέ χλωρίδα καί πανίδα.
Καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά μένουμε ἀρνητικά
ἔκθαμβοι μπροστά στόν ἀνταγωνισμό λαῶν καί
ἡγετῶν μεγάλων δυνάμεων γιά τό ποιός θά κυριαρχήσει στήν παγκόσμια σκακιέρα. Βλέπουμε
τίς Μεγάλες δυνάμεις νά ἀνταγωνίζονται καί γιά
τό ποιά θά ἐπικρατήσει στόν ἄτυπο πόλεμο τῶν
ὑδρογονανθράκων, τοῦ «μαύρου χρυσοῦ», ἀλλά
καί στό παγκόσμιο διπλωματικό παιχνίδι.
Πολλές φορές ἡ ἀνθρωπότητα θυμίζει ἕνα
ἡφαίστειο ἕτοιμο νά ἐκραγεῖ. Ἡ λάβα του ἀπειλεῖ νά κατακαύσει λαούς, φυλές καί χῶρες, μέ
τόν κίνδυνο νά ἀφήσει στό πέρασμά της ἑκατόμβες νεκρῶν, ἐρείπια πολιτισμῶν καί λαῶν. Καί ἄν
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ἀκολουθήσουμε τήν προτροπή τοῦ Χριστοῦ μας
νά ἐξετάζουμε τά σημεῖα τῶν καιρῶν, διαφαίνεται πλέον στόν ὁρίζοντα ὅτι θά ἔχουμε ἰσχυρές
ἀνακατατάξεις στή ζωή τῆς ἀνθρωπότητας.
Θά ἐπισυμβεῖ, ἐνδεχομένως, κάποιος πόλεμος παγκόσμιας κλίμακας; Θά χειροτερέψουν τά
πράγματα; Θά δοῦμε περισσότερη βία, ἀπολυταρχισμό ἤ καταπίεση λαῶν καί ἐλευθεριῶν; Θά
ἔρθει. ἴσως, ἕνας ἰσοπεδωτικός ὁδοστρωτῆρας
πολιτισμῶν καί συνειδήσεων; Θά ζήσουμε στιγμές πιό ὀδυνηρές, βουτηγμένες στό αἷμα καί
τό δάκρυ;
Θά ἐπηρεαστεῖ, πιθανῶς, καί ἡ πατρίδα μας,
μετά τίς τελευταῖες ἐξελίξεις στά θέματα τῆς
ΑΟΖ καί μετά τήν ἀπαράδεκτη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας καί τῆς κυβέρνησης τῆς Τρίπολης
τῆς Λιβύης, ἀλλά καί τοῦ ἔντονου διπλωματικοῦ παιχνιδιοῦ, στή μέση τοῦ ὁποίου βρίσκεται; Εἰλικρινά δέν γνωρίζουμε! Δέν μποροῦμε
νά προφητεύσουμε, οὔτε καί νά κινδυνολογήσουμε. Ὅποιος ἀρχίζει να προφητολογεῖ καί νά
ἰσχυρίζεται ὅτι μέσα στό 2020 θά γίνει ἐκεῖνο ἤ
τό ἄλλο, ἀσφαλῶς θά ψεύδεται.
Τό μόνο πού μποροῦμε νά καταθέσουμε εἶναι
πώς ἀχνοφαίνεται ὅτι μαυρισμένα σύννεφα μαζεύονται βαριά στόν οὐρανό τῆς ἀνθρωπότητας.
Δέν χρειάζεται νά εἶναι κανείς προφήτης, γιά νά
δεῖ τί ἔρχεται.
Ὀφείλουμε, ἑπομένως, νά λέμε τήν ἀλήθεια
ὅτι ἐνδεχομένως θά ἔρθουν γεγονότα δύσκολα. Πρέπει νά προετοιμαζόμαστε, ἀλλά ὄχι νά
φοβόμαστε! Νά προσευχόμαστε καί νά μήν
τρομοκρατούμαστε! Ἄλλωστε, μόνον ὁ Θεός
γνωρίζει μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα τό μέλλον, καί
ὅ,τι ἐπιτρέπει εἶναι γιά τό καλό μας! Καί μέ ἕνα
ἁπαλό φύσημα τῆς Χάρης Του διαλύονται τά
«μαυρισμένα σύννεφα». Κι ἀμέσως ὁλόλαμπρη
ἁπλώνεται ἡ λιακάδα τῆς εἰρήνης καί τῆς χαρᾶς
στόν οὐρανό τῆς ἀνθρωπότητας, ὁ νοητός Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ Χριστός!
Φώτιος Ρίζος,
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ
Στιγμές ἀπό ἐπίσκεψη Κατασκηνωτῶν στή χιονισμένη Κατασκήνωση τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας στόν ὄμορφο Ταΰγετο.
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