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

εσπόζει ὁ φόβος τοῦ Κορωνοϊοῦ COVID-19. Ἐπεκτείνεται μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες. Ἡ ταχύτατη ἐξάπλωση τοῦ θανατηφόρου αὐτοῦ ἰοῦ,
μέ τίς ἑκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς σέ ὅλο τόν πλανήτη καί τίς ὑπέρ

τά τρία ἑκατομμύρια προσβολές του, γεμίζει μέ ἀγωνία καί ἄγχος τίς ὑπάρξεις
μας. Τά ἐρωτήματα προβάλλουν ἐφιαλτικά γιά τίς ἑπόμενες ὧρες καί ἡμέρες.
Μέ ἀπαράμιλλη προσφορά καί προσπάθεια ἐπιστήμονες διαφόρων εἰδικοτήτων, ἰατροί, νοσηλευταί καί ἐρευνηταί, μοχθοῦν
γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθενείας. Ὅλοι ἀναζητοῦμε μέ ἀπορία καί ἀγωνία τά αἴτια αὐτῆς
τῆς πανδημίας. Πολλές φορές ἡ ἀνθρωπότητα

Πάνδημος
Φόβος

γεύθηκε λοιμούς καί καταστροφές. Εὔκολη ἡ
ἀπορία-διαμαρτυρία: «Γιατί ὁ Θεός τά ἐπιτρέπει
αὐτά; » ἤ «Γιατί δέν ἐπεμβαίνει νά σταματήσει τόν ὄλεθρο καί τή συμφορά; ».
Φτάνουμε στό σημεῖο νά κατηγοροῦμε ἀκόμα καί τόν ἴδιο τόν Θεό γιά ὅ,τι
δυσάρεστο συμβαίνει στόν κόσμο. Ὁ Θεός, ὅμως, «θάνατον οὐκ ἐποίησεν,
οὐδέ τέρπεται ἐπ’ ἀπωλείᾳ ζώντων» ( Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, Ὁμιλία 31).
Ἔπλασε τόν ἄνθρωπο «κατ’ εἰκόνα Του», γιά
νά γίνει μέτοχος τῆς θείας ζωῆς. Ἡ πτώση
τῶν πρωτοπλάστων, ἡ ἀποστασία ἀπό τόν
Θεό ἔφερε τή φθορά καί τόν θάνατο στόν
ἄνθρωπο καί σέ ὅλη τήν κτιστή δημιουργία.
Αὐτή δέ ἡ ἀποστασία συνεχίζεται καί ἐπί
τῶν ἡμερῶν μας μέ φοβερές διαστάσεις. Οἱ
συνέπειες ὀλέθριες. Ἔφερε ἀκαταστασίες,
τή φθορά, τό μῖσος καί ὅλα τά πάθη. Ὀ λοι-

Ὅλοι ἀναζητοῦμε
μέ ἀπορία καί ἀγωνία
τά αἴτια αὐτῆς
τῆς πανδημίας.
Ἡ ἀποστασία συνεχίζεται
καί ἐπί τῶν ἡμερῶν μας
μέ φοβερές διαστάσεις.
Οἱ συνέπειες ὀλέθριες.

μός καί ὁ θάνατος εἶναι φυσικό ἀποτέλεσμα.
Ὁ Θεός εἶναι φῶς καί ζωή. Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό Αὐτόν ὁδηγεῖ στό σκοτάδι,
στή φθορά καί στόν θάνατο, πνευματικό καί σωματικό. Τό τονίζει ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ: «Οἱ μακρύνοντες ἑαυτούς ἀπό Σοῦ (Θεοῦ) ἀπολοῦνται» (Ψαλμός 72).
Ἡ μετάνοια (=μετα –νοῶ) ὁδηγεῖ στήν κοινωνία μέ τόν Θεό, πού μᾶς χαρίζει
τήν ὑγεία καί τή ζωή. Ἦλθε νά μᾶς σώσει, νά μᾶς θεώσει. Νά μᾶς χαρίσει τή
βεβαιότητα τῆς ἀπείρου ἀγάπης Του καί τή χαρά τῆς παντοτινῆς παρουσίας Του.
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Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου
132

Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Τ

Τό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης
Σύσταση τοῦ Μυστηρίου

ό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης εἶναι θεοσύστατο, δηλαδή τό συνέστησε ὁ ἴδιος
Ο Κύριος. Καί τό συνέστησε, ὅταν
ξεχώρισε τούς Δώδεκα Ἀποστόλους Του, γιά
νά ἀποτελέσουν αὐτοί τό ἄμεσο περιβάλλον Του καί νά γίνουν ἔπειτα οἱ διάδοχοι καί
συνεχιστές τοῦ ἔργου Του. Κυρίως, ὅμως,
ὅταν τούς μετέδιδε, μετά τήν Ἀνάστασή Του,
καθώς καί τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, τό
Ἅγιο Πνεῦμα Του καί τούς παρέδιδε τήν
ἐξουσία τῆς ἀφέσεως ἁμαρτιῶν, ἡ ὁποία
ἦταν ἡ ἴδια ἡ ἐξουσία τῆς Ἱερωσύνης. Τό
ἴδιο ἔκαναν κατόπιν γιά τή δική τους διαδοχή
οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι: « Ἔπειτα μέ χειροτονίες καί Εὐχές ἐγκατέστησαν πρεσβυτέρους
σέ καθεμία Ἐκκλησία ξεχωριστά. Κι ἀφοῦ
προσευχήθηκαν μέ θερμότερη ἀφοσίωση,
καθώς οἱ προσευχές τους συνοδεύονταν μέ
νηστεῖες, τούς ἐμπιστεύθηκαν στήν προστασία τοῦ Κυρίου, στόν ὁποῖο εἶχαν πιστέψει»
(Πράξ. ιδ΄ 23). Αὐτό ἔκαναν οἱ Ἀπόστολοι
Παῦλος καί Βαρνάβας στούς Χριστιανούς
τῆς Δέρβης, τοῦ Ἰκονίου, τῆς Ἀντιοχείας.
Λέγεται καί «χειροτονία», διότι γίνεται
μέ τήν τοποθέτηση τῶν χειρῶν τῶν Ἀποστόλων ἤ τῶν Ἐπισκόπων πάνω στό κεφάλι τοῦ
χειροτονουμένου: «Οἱ Ἀπόστολοι, ἀφοῦ προσευχήθηκαν, ἔβαλαν τά χέρια τους πάνω στά
κεφάλια τῶν ἑπτά, γιά νά τούς μεταδοθεῖ ἡ
Θεία Χάρις, ἡ ὁποία τούς ἦταν ἀναγκαία γιά
τή διεξαγωγή τῆς διακονίας τους» (Πράξ.
στ΄ 6, ιγ΄3). Παρόμοια, καί ὁ Τιμόθεος μέ
χειροτονία, δηλαδή μέ ἐπίθεση τῶν χειρῶν
τοῦ Παύλου καί τοῦ πρεσβυτερίου, ἔλαβε
τό ἀξίωμα τοῦ Ἐπισκόπου. Αὐτό γράφει ὁ
Παῦλος: «Μήν παραμελεῖς τό θεῖο χάρισμα
πού ἔχεις μέσα σου καί σοῦ δόθηκε μέ τήν
τοποθέτηση τῶν χειρῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
σώματος τῶν πρεσβυτέρων πάνω στό κεφά-

λι σου, μετά ἀπό τήν ἐκλογή στήν ὁποία
ὁδηγηθήκαμε μέ προφητική ἀποκάλυψη»
(Α΄ Τιμ. δ΄ 14). Καί πάλι τοῦ ὑπενθυμίζει νά
ἀναζωπυρώνει τό χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης,
«τό χάρισμα τοῦ Θεοῦ», λέει «τή φωτιά τοῦ
χαρίσματος τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο ἔλαβες στή
χειροτονία σου, ὅταν ἔθεσα τά χέρια μου στό
κεφάλι σου» (Β΄ Τιμ. α΄ 6).
Ἡ ἐπίθεση τῶν χειρῶν πάνω στό κεφάλι
τοῦ χειροτονουμένου καί οἱ Εὐχές πού ἀναγινώσκονται κατά τήν ὥρα τῆς χειροτονίας
ἀπό τόν Ἐπίσκοπο, εἶναι τά αἰσθητά, τά

Ἡ Ἱερωσύνη λέγεται καί «χειροτονία»,
διότι γίνεται μέ τήν τοποθέτηση τῶν
χειρῶν τῶν Ἀποστόλων ἤ τῶν Ἐπισκόπων πάνω στό κεφάλι τοῦ χειροτονουμένου.
Ἡ Ἱερωσύνη λέγεται καί «καθιέρωση»,
διότι καθιερώνεται ὁ χειροτονούμενος
στήν ἱερή διακονία καί Χάρι τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί «τελετουργία» καί «ἱερατική τελείωση», διότι μέ ἱερή τελεσιουργία
καθιερώνεται καί καταρτίζεται στό ὕψιστο καί θεῖο αὐτό διακόνημα καί ἀξίωμα.
ὁρατά στοιχεῖα τοῦ Μυστηρίου, ἐνῶ ἀόρατο καί ὑπερφυσικό στοιχεῖο μένει ἡ Θεία
Χάρις. Ἡ Ἱερωσύνη λέγεται καί «καθιέρωση», διότι καθιερώνεται ὁ χειροτονούμενος
στήν ἱερή διακονία καί Χάρι τῆς Ἐκκλησίας,
ἀλλά καί «τελετουργία» καί «ἱερατική
τελείωση», ἀφοῦ μέ ἱερή τελεσιουργία καθιερώνεται καί καταρτίζεται στό ὕψιστο καί
θεῖο αὐτό διακόνημα καί ἀξίωμα.
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Περί τοῦ Ἐπισκοπικοῦ
ἀξιώματος – Μέρος β´
τή συνέχεια ἀναφέρουμε μερικά
σημαινόμενα κατά τήν τέλεσιν τῆς
Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας.
Ὅταν ἄρχεται ἡ Θεία Λειτουργία, ὁ
Ἀρχιερεύς ἵσταται ἐπί τοῦ Δεσποτικοῦ
Θρόνου καί εὐλογεῖ τίς ἐκφωνήσεις τοῦ
ἱερέα ὡς καί τήν Συναπτήν τοῦ διακόνου. Στή συνέχεια, κατά τήν λεγομένην
Μικράν Εἴσοδον, κατέρχεται ἐκ τοῦ
Δεσποτικοῦ Θρόνου, ὅταν ψάλλεται τό
Ἀπολυτίκιον καί ἵσταται πλέον πρό τῆς
Ὡραίας Πύλης.
Μετά τό «Σοφία Ὀρθοί», ψάλλει τό
ἀνάλογον «Εἰσοδικόν» καί εἰσέρχεται εἰς
τό Ἱερόν Βῆμα, ἀφοῦ ἔχει εὐλογήσει τόν
λαόν μέ τά δικηροτρίκηρα 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 Δικέρι δηλώνοντας ὅτι ὁ Ὕμνος παραπέμπει
εἰς τάς δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, καί
ἔπειτα τό Τρικέρι δηλώνοντας τήν Ἁγία
Τριάδα. Ἔπειτα ἐξέρχεται τῶν θυρῶν
καί εὐλογεῖ τόν λαόν, μεταδίδοντας τάς
θείας δωρεάς τῆς Παναγίας Τριάδος,

Σ
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ἐκφωνῶν τό: «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον
ἐξ οὐρανοῦ...».
Δίδοντας τήν εὐλογίαν εἰσέρχεται
στό Ἱερό Βῆμα καί πηγαίνει καί κάθεται ἐπάνω τοῦ Ἱεροῦ Συνθρόνου, ὅπου
ἐκεῖ κάθεται μόνον ὁ οἰκεῖος Ἀρχιερεύς,
συμβολίζοντας τό: «Εἶπεν ὁ Κύριος τῶ�
Κυρίω� 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». Ὅταν στή συνέχεια ψάλλεται
ἡ φήμη τοῦ Ἀρχιερέα, τότε, ἄν εἶναι ὁ
οἰκεῖος Ἐπίσκοπος στήν Ἐπισκοπή του,
κρατεῖ τήν πατερίτσα καί τόν Σταυρόν
εὐλογίας, ἄν ὅμως λειτουργεῖ σέ ἄλλη
Ἐπισκοπή, δέν κρατεῖ τίποτα.
Στή συνέχεια, κατά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ
Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ὁ Ἀρχιερεύς δέν φέρει
τό ὠμοφόριον, διότι τότε ὁμιλεῖ ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος τό λογικόν πρόβατον, τόν
ἄνθρωπον, παρέδωκε τῷ Θεῷ καί Πατρί.
Ἀκολουθεῖ ἡ καθ’ αὐτό ἀναίμακτη
Θεία Μυσταγωγία, ἡ Θυσία τοῦ Ἀμνοῦ
τοῦ Θεοῦ, τά Ἅγια Πάθη, ὁ Γολγοθᾶς, ὁ
Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση. Ὁ Ἀρχιερεύς
πρός εὐχαριστίαν τῆς τοιαύτης μεγάλης
δωρεᾶς καί ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, θυσιάζοντας τόν Χριστόν, λέγει τό: « Ἐλέησον
με ὁ Θεός κατά τό ἔλεός σου...» μέχρι τό « Ἀγάθυνον, Κύριε...», τό ὁποῖο
προσφέρει, ἀφοῦ θέσει τά Τίμια Δῶρα
στήν Ἁγία Τράπεζα, εἰς τό ἁπλωμένοἀνοικτό Ἀντιμήνσιο. Ἐπειδή δέ ὁ Ἀρχι-

ερεύς φέρει τόν τύπον τοῦ Χριστοῦ, δέν
εἰσοδεύει αὐτός μέ τά Ἅγια, ἀλλά 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. Τό
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 σείουν ἐπάνω
τοῦ Τάφου (Ἁγία
Τράπεζα καί Ἀντιμήνσιον) ὑποκύπτοντος τοῦ Ἀρχιερέως, δηλώνοντας ὅτι
ἐκεῖνος συνθάπτεται
μέ τόν Χριστόν, γιά νά ἀναστεῖ μέ Αὐτόν,
ὅταν ἀκούγεται τό: «Καί ἀναστάντα τῇ
τρίτῃ ἡμέρᾳ...».
Συνεχιζομένης τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ἀρχιερεύς ἵσταται ἐνώπιον τῆς
Ἁγίας Τραπέζης φέρων τό μικρόν Ὠμοφόριον μετά πάσης εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ. Κατανέμει τίς ἐκφωνήσεις
μεταξύ τῶν συλλειτουργῶν μέ κίνησι τῆς
εὐλογούσης δεξιᾶς χειρός του. Μετά τό
« Ἐξαιρέτως», ἀφοῦ μέ τό θυμιατόν θυμιάσει τά Ἅγια, στή συνέχεια θυμιᾶ τούς
συλλειτουργούς καί παραδίδει τοῦτο
στόν διάκονο, ὁ ὁποῖος θυμιᾶ τρίς τόν
Ἀρχιερέα εὐλογοῦντα αὐτόν. Κατά τή

Θεία Μετάληψη οἱ ἱερεῖς καί ὁ διάκονος
προσερχόμενοι κοντά στόν Ἀρχιερέα
λέγουν χαμηλοφώνως τά οἰκεῖα λόγια
καί τό ὄνομά τους εὐκρινῶς, ὥστε νά
τό ἐπαναλάβει ὁ Ἀρχιερεύς καί μετά τή
Μετάληψη ἀσπάζονται τό Ἅγιον Ποτήριον καί τήν χεῖρα τοῦ Ἀρχιερέως. Καί
στούς πιστούς δίδει τή Θεία Κοινωνία
ὁ Ἀρχιερεύς, βοηθούμενος ὑπό τοῦ διακόνου, ὡς ἐπίσης καί τό ἀντίδωρον.
Ἐπί τούτοις, ἴδιον ἔργον τοῦ Ἀρχιερέως εἶναι νά χειροτονεῖ καί νά μεταδίδει
τόν βαθμό τῆς ἱερωσύνης, νά εὐλογεῖ καί
ἁγιάζει τό Μυστήριον τοῦ θείου Μύρου,
νά τελεῖ τά ἐγκαίνια
Ἱερῶν Ναῶν, νά καθιερώνει τά ἀντιμήνσια, νά χειροθετεῖ ἀναγνώστην, καί
ὑποδιάκονον ὡς καί
νά ἀναγιγνώσκει τήν
εἰδική εὐχήν στήν
Ἐξόδιο Ἀκολουθία.
Σύν τοῖς ἄλλοις, βασικότατον καθῆκον
τοῦ Ἀρχιερέως εἶναι
νά διδάσκῃ τόν πιστόν λαόν τοῦ Θεοῦ.
Ὡς λέγει ὁ Μ. Βασίλειος: « Ἴδιον ἐπισκόπου ποιεῖν τε καί διδάσκειν» καί ὡς
γράφει στήν «Ποιμαντική» του ὁ Ἅγιος
Νεκτάριος: « Ὁ Ἐπίσκοπος ὀφείλει νά
διδάσκῃ τό ἑαυτοῦ ποίμνιον πάντοτε καί
πανταχοῦ α) ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ β) κατ’ ἰδίαν
καί γ) διά τοῦ πρεσβυτερίου κατ’ οἶκον,
κατ’ οἰκογένειαν καί κατ’ ἄτομον».
Κατακλείουμε μέ τούς λόγους τοῦ
Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου (2ος αἰ.)
«ὁ τιμῶν ἐπίσκοπον ὑπό Θεοῦ τετίμηται» (Πρός Σμυρν. ΙΧ,1).
Μητροπολίτης Μάνης
Χρυσόστομος Γ΄
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Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

Ἀντιπελάργηση...

Δ

ύο σοφές καί πολύ γνωστές ρήσεις τῶν
ἀρχαίων μας προγόνων θεώρησα ὅτι
εἶναι κατάλληλες, γιά νά ἀποτελέσουν
μιά μικρή εἰσαγωγή στίς σκέψεις πού θά
ἀκολουθήσουν. Ἡ πρώτη λέει ὅτι: «οὐδέν
κακόν ἀμιγές καλοῦ» καί ἡ δεύτερη ἐπισημαίνει ὅτι: «γηράσκω ἀεί διδασκόμενος».
Τό ὅτι δέν ὑπάρχει «κακό» πού νά μήν
εἶναι ἀναμεμειγμένο καί μέ κάτι καλό, μοῦ
τό ὑπενθύμισε –στούς μῆνες πού πέρασαν– τό γεγονός ὅτι ἡ ἀπομόνωση στήν
ὁποία ὑποχρεωθήκαμε ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19 εἶχε καί
κάποιες θετικές καί ἐποικοδομητικές συνέπειες, ὅπως πολλοί σπεύδουν νά παραδεχθοῦν. Μία ἀπό αὐτές ἦταν καί ἡ εὐκαιρία
γιά διάβασμα σημαντικῶν κειμένων πού
–λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου– ἔμεναν γιά καιρό στοιβαγμένα στήν ἄκρη ἑνός γραφείου,
περιμένοντας ὑπομονετικά τήν ὥρα πού θά
βρίσκαμε χρόνο νά τούς ἀφιερώσουμε, γιά
νά μᾶς ἀποκαλύψουν τό πολύτιμο περιεχόμενό τους. Διότι, ὅπως ἔχει γράψει ὁ Ι.
Μ. Παναγιωτόπουλος: «Τό βιβλίο κατέχει
τή διάρκειά του. Δέν εἶναι ἕνα θέαμα πού
ἔρχεται καί φεύγει. Εἶναι ἕνας φίλος, ἕνας
σύντροφος τῆς μοναξιᾶς πού μένει».
Συναφής καί συνακόλουθη πρός αὐτήν
τήν εὐκαιρία εἶναι καί ἡ δεύτερη ρήση. Ἡ
διαπίστωση ὅτι στή ζωή εἴμαστε διαρκῶς
μαθητές καί, καθώς τά χρόνια μας περνοῦν,
προσλαμβάνουμε συνεχῶς ἐμπειρίες, γνώσεις καί διδάγματα.

Μοῦ συνέβη, λοιπόν, αὐτές τίς μέρες
136

τοῦ...«κατ’ οἶκον περιορισμοῦ», φυλλομετρώντας μερικές κιτρινισμένες σελίδες κάποιου παλιοῦ οἰκογενειακοῦ ἡμερολογίου,
νά συναντήσω τή λέξη «ἀντιπελάργηση».
Ὁμολογῶ ὅτι δέν γνώριζα τήν ἔννοια αὐτοῦ
τοῦ ὅρου, ὁ ὁποῖος ἐτυμολογικά μέ παρέπεμψε, κάπως, στή λέξη «πελαργός».
Μέ περιέργεια, ἀλλά καί... μέ διαθέσιμο
χρόνο, θέλησα νά ξεκινήσω μιά διαδικασία
ἀνιχνεύσεως τῆς ἔννοιας καί τῆς προελεύσεως τοῦ ὅρου, ἡ ὁποία, τελικῶς, ἔνιωσα
ὅτι μοῦ χαρίζει ἕναν μικρό θησαυρό ἀπό
γνώσεις καί συναισθήματα, τά ὁποῖα καί
θέλησα νά μοιραστῶ μαζί σας.
Ἡ πρώτη κίνησή μου ἦταν νά συμβουλευτῶ τά τρία λεξικά πού εἶναι διαθέσιμα
στό σπίτι μας. Τό σχετικό λῆμμα περιλαμβανόταν μόνο σέ ἕνα ἀπό αὐτά, μέ τήν
ἀντίστοιχη ἑρμηνεία:
ἀντι-πελαργῶ (-έω) = περιθάλπω ἐξ
εὐγνωμοσύνης, ἰδ. ἐπί τέκνων πρός τούς
γονεῖς. Οὐσ. ἀντιπελάργησις -εως, ἡ.
(Δημητρίου Β. Δημητράκου, Νέον Λεξικόν, Ὀρθογραφικόν καί Ἑρμηνευτικόν
ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, 1959)
Ὅπως ἦταν φυσικό ἐπακόλουθο, κατέφυγα στή συνέχεια στό Διαδίκτυο μήπως βρῶ περισσότερες πληροφορίες καί
ἡ ἀναζήτησή μου δικαιώθηκε. Ἐκεῖ, ἀπό
διάφορες καταχωρίσεις καί σχετικές ἀναφορές, ἔμαθα ὅτι τόν συγκεκριμένο ὅρο
ἔχει χρησιμοποιήσει ὁ Μέγας Βασίλειος
στήν « Ἑξαήμερον», τόν Συλλογικό Τόμο
τῶν « Ὁμιλιῶν - Λόγων», τῶν σχετικῶν μέ

τή Δημιουργία τοῦ κόσμου κηρυγμάτων
Του. Στόν 8ο Λόγο του, «Περί πτηνῶν καί
ἐνύδρων», ἀναφέρονται, ἐπί λέξει, τά ἑξῆς:
«Ἡ δέ περί τούς γηράσαντας τῶν πελαργῶν πρόνοια, ἐξήρκει τούς παῖδας ἡμῶν,
εἰ προσέχειν ἐβούλοντο, φιλοπάτορας καταστῆσαι. Ἐκεῖνοι, τόν πατέρα ὑπό τοῦ
γήρως πτερορρυήσαντα, περιστάντες ἐν
κύκλ�ω, τοῖς οἰκείοις πτεροῖς διαθάλπουσι
καί τάς τροφάς ἀφθόνως παρασκευάζοντες,
τήν δυνατήν ἐν τῇ πτήσει παρέχονται βοήθειαν, ἠρέμα τ�ῶ πτερ�ῶ κουφίζοντες ἑκατέρωθεν. Καί, οὕτω, τοῦτο παρά πᾶσι διαβεβόηται, ὥστε ἤδη τινές, τήν τῶν εὐεργετημάτων
ἀντίδοσιν, ἀντιπελάργησιν ὀνομάζουσι».
Μέ μιά λιτή, ἀλλά
περιεκτική περιγραφή τοῦ τρόπου μέ
τόν ὁποῖο οἱ νέοι
πελαργοί φροντίζουν τούς γονεῖς
τους, ὅταν γεράσουν,
σέ ἀνταπόδοση τῆς
φροντίδας πού αὐτοί δέχτηκαν ἀπό αὐτούς μεγαλώνοντας, ὁ Μέγας Βασίλειος
δίνει ἕνα θαυμάσιο πρότυπο συμπεριφορᾶς
πρός τούς νέους. Διότι, ὅπως χαρακτηριστικά τονίζει, αὐτό «τό παράδειγμα τῆς πρόνοιας τῶν πελαργῶν γιά τούς γερασμένους, θά
ἦταν ἀρκετό γιά τά παιδιά μας, ἄν ἤθελαν
νά τό προσέξουν, γιά νά τά κάνει νά ἀγαποῦν τούς γονεῖς τους». Προσθέτει, ὅμως,
καί κάτι ἐπίσης πολύ σημαντικό, λέγοντας
ὅτι «τό γεγονός αὐτό εἶναι τόσο παραδεκτό, ὥστε ἤδη κάποιοι νά ὀνομάζουν τήν
ἀνταπόδοση τῶν εὐεργετημάτων ὡς ἀ ν τ ι π ε λ ά ρ γ η σ η».

Στίς μέρες τῆς πρόσφατης καί παγκόσμιας δοκιμασίας ἀπό τήν πανδημία τοῦ
κορωνοϊοῦ COVID-19, κάποιες φορές
ἐκφράστηκαν διλήμματα σχετικά μέ τίς ἡλι-

κιακές προτεραιότητες πού θά ἔπρεπε νά
ἰσχύουν ὡς πρός τήν παροχή τῆς ἀναγκαίας
ἰατρικῆς φροντίδας στούς νοσοῦντες. Διλήμματα σκληρά καί βασανιστικά. Σ’ αὐτά, ὁ
ἐξαίρετος συντονιστής τῆς ἀξιοθαύμαστης
ἐπιστημονικῆς προσπάθειας πού ἔγινε στήν
πατρίδα μας, Καθηγητής κος Σωτήρης Τσιόδρας, ἐνέταξε μιά συγκλονιστική παράμετρο
μέ τή –φορτισμένη ἀπό συγκίνηση– φράση
του: «Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι οἱ ἡλικιωμένοι
ἀσθενεῖς εἶναι οἱ γονεῖς μας, οἱ παπποῦδες
μας καί οἱ γιαγιάδες μας».
Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ ἀπολογισμός αὐτῆς τῆς φοβερῆς δοκιμασίας,
περιλαμβάνει σελίδες γεμᾶτες μέ τραγικά γεγονότα, πολύ
πόνο, ἀνείπωτη πίκρα, δυσβάστακτες
καί ἐξουθενωτικές
ἀπώλειες. Γι’ αὐτό
ἄς προσπαθήσουμε
ὅλοι μας νά ἐπιστρατεύσουμε τό χάρισμα τῆς Ἀγάπης,
ὥστε νά βοηθήσει ὁ καθένας –ὅπου καί
ὅσο μπορεῖ– τούς συνανθρώπους μας πού
πονοῦν κι ἔχουν ἀνάγκες.
Ἄς μήν προσπεράσουμε, ὅμως, καί κάποια πολύτιμα μηνύματα καί διδάγματα,
πού προέκυψαν ἀπ’ αὐτή τήν τραγική γιά
τήν ἀνθρωπότητα περίοδο. Σάν ἐλάχιστη
πράξη «ἀντιπελάργησης», ἄς ἐκφράσουμε
τήν εὐγνωμοσύνη μας πρός ὅλους ἐκείνους
πού πάλεψαν ἡρωικά στήν πρώτη γραμμή
τοῦ ἀγῶνα, ὅπως καί σέ ὅλους τούς ἐθελοντές, πού μέ κάθε τρόπο βοήθησαν. Κι ἄς
προσευχόμαστε πάντα στόν Μεγαλοδύναμο Θεό νά τούς χαρίζει ὑγεία, φώτιση καί
ἀντοχή στόν καλό ἀγῶνα τους.
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Δέκα πιστοί

Σ

τήν Παλαιά Διαθήκη ὑπάρχουν
μερικά πρόσωπα, τά ὁποῖα ἔχουν
ἀνοιχτή γραμμή (on line) μέ τόν
Θεόν. Ἐπικοινωνοῦσαν μέ ἁπλότητα καί
σεβασμό, ὅπως ἐπικοινωνοῦν οἱ ἄνθρωποι
μεταξύ τους. Ἕναν τέτοιον θαυμαστόν
διάλογον τοῦ Πατριάρχη Ἀβραάμ μέ τόν
Θεόν θά παρακολουθήσουμε στή συνέχεια.
Ὁ φιλάνθρωπος Θεός, ἀφοῦ διαπίστωσε τή διαφθορά τῶν κατοίκων τῶν
Σοδόμων, ἀπεφάσισε νά καταστρέψει
τίς δύο πόλεις, Σόδομα καί Γόμορρα,
καί ἐφανέρωσε τήν ἀπόφαση αὐτή στόν
πιστό δοῦλο του Ἀβραάμ. Φοβερές οἱ
ἁμαρτίες τῶν Σοδομιτῶν, καί μᾶς λέγει
γι᾽ αὐτές τό ἱερόν βιβλίον τῆς Γενέσεως
τά ἑξῆς: «Εἶπε δέ Κύριος κραυγή Σοδόμων καί Γομόρρας πεπλήθυνται πρός
με, καί αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα» (Γέν. ιη´ 20). Καί ἀμέσως ὁ Κύριος ἀρχίζει τήν ἀποκάλυψίν του εἰς τόν
Ἀβραάμ καί τοῦ λέγει: «Φωνές πολλές
καί μεγάλες κραυγές δυνατές, ἀγωνιώδεις ἀνεβαίνουν εἰς τόν οὐρανόν πρός
ἐμέ ἀπό τά Σόδομα καί τήν Γομόρραν
εἶναι οἱ κραυγές πού προέρχονται ἀπό
τίς μεγάλες καί πολλές ἀδικίες των. Οἱ
ἁμαρτίες τῶν κατοίκων τῶν δύο αὐτῶν
πόλεων εἶναι τόσον μεγάλες, ὥστε δέν
ἠμπορεῖ νά τίς βαστάσῃ πλέον ἡ μακροθυμία μου» (Ἡ Παλαιά Διαθήκη μετά
συντόμου ἑρμηνείας, Τόμος Α´, σελ. 153,
Ἔκδοσις ὁ Σωτήρ).
Πῶς ἄκουσε τήν ἀπόφασιν αὐτήν τοῦ
Θεοῦ ὁ δίκαιος Ἀβραάμ; Προβληματί138

σθηκε πολύ ἔντονα καί εἶχε τήν παρρησίαν καί τό θάρρος νά ἀπευθύνει κάποιες
ἐρωτήσεις πού τόν ἀπασχολοῦσαν εἰς τόν
πανοικτίρμονα Θεόν. Ἀξίζει νά δοῦμε
τίς ἐρωτήσεις τοῦ Ἀβραάμ καί τίς ἀπαντήσεις τοῦ Θεοῦ καί τίς παραθέτουμε
σέ ἑρμηνεία.
Καί ὁ Ἀβραάμ, ἀφοῦ ἐπλησίασε τόν
Κύριον, εἶπε: «Εἶναι δυνατόν νά καταστρέψῃς τόν δίκαιον μαζί μέ τόν ἀσεβῆ καί
θά εἶναι, λοιπόν, ὁ δίκαιος εἰς τήν ἰδίαν
μοῖραν μέ τόν ἀσεβῆ; Ἐάν εὑρίσκωνται
εἰς τήν πόλιν αὐτήν πενῆντα δίκαιοι, θά
τούς καταστρέψῃς μαζί μέ τούς ἀσεβεῖς;».
Ὁ φιλάνθρωπος Κύριος τοῦ ἀπάντησε: «Δέχομαι τήν ἱκεσίαν σου·ἐάν εὑρίσκωνται εἰς τά Σόδομα πενῆντα δίκαιοι,
δέν θά καταστρέψω ὁλόκληρον τήν πόλιν
καί ὅλον τόν τόπον ἐκεῖνον πρός χάριν
αὐτῶν τῶν ὀλίγων δικαίων».
Ὁ Ἀβραάμ, ἀφοῦ ἐπῆρε θάρρος,
συνέχισε τίς ἐρωτήσεις καί εἶπε: «Τώρα
ἄρχισα νά ὁμιλῶ πρός τόν Κύριόν μου
τολμῶ δέ νά ὁμιλῶ, ἄν καί εἶμαι ἐμπρός
σου ὡσάν χῶμα πού πατοῦμεν, ὡσάν τήν
στάχτην πού τήν πετοῦν οἱ ἄνθρωποι ὡς
ἄχρηστον πρᾶγμα. Ἐάν ὀλιγοστεύσουν
οἱ πενῆντα δίκαιοι κατά πέντε, θά καταστρέψῃς ὁλόκληρον τήν πόλιν ἕνεκα τῆς
ἐλλείψεως αὐτῶν τῶν πέντε δικαίων;».
Καί ὁ φιλάνθρωπος Θεός ἀπάντησεν εἰς
τόν Ἀβραάμ: « Ὄχι δέν θά καταστρέψω
τήν πόλιν, ἐάν εὕρω εἰς αὐτήν σαράντα
πέντε δικαίους». Ὁ Ἀβραάμ ἐσυνέχισε
τίς ἐρωτήσεις, κατεβάζοντας τόν ἀριθμό
ἀνά πέντε, φθάνοντας μέχρι τούς δέκα.

ε ἶ να ι ἀ ρ κ ε τ ο ί ;
Τίς ἐρωτήσεις τίς ἔκανε μέ πολύν σεβασμόν καί συστολήν. Ὁ μακρόθυμος Θεός
τοῦ ἀπάντησε: « Ὄχι δέν θά καταστρέψω
τήν πόλιν πρός χάριν αὐτῶν τῶν δέκα
δικαίων» (Ἡ Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας, Τόμος Α΄, σελ. 154,
Ἔκδοσις ὁ Σωτήρ).
Ἡ καταστροφή ἦταν ὁλοκληρωτική.
Μόνον ὁ Λώτ σώθηκε καί τά παιδιά του.
Ὁ Κύριος ἔβρεξε εἰς τά Σόδομα καί τά
Γόμορρα θειάφι καί ἔρριξε φωτιάν ἀπό
τόν οὐρανόν, ἀπό τόν Θεόν προῆλθεν ἡ
μοναδική τιμωρία.

Μερικά χρήσιμα διδάγματα θά πάρουμε ἀπό τήν διήγησιν αὐτήν.
Τό πρῶτον εἶναι ἡ μακροθυμία τοῦ
Θεοῦ. Ὁ Θεός δέν θέλει τόν θάνατον
τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἀλλά θέλει «πάντας
ἀνθρώπους σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν
ἀληθείας ἐλθεῖν». Νά θυμηθοῦμε τήν
Παραβολήν τοῦ ἀπολωλότος προβάτου,
πού εἶπεν ὁ Κύριος, καί νά θαυμάσουμε
τήν μακροθυμίαν του.
Δέν πρέπει, ὅμως, νά λησμονοῦμε
ὅτι ἡ μακροθυμία δέν εἶναι ἀνεξάντλητη,
ἀλλά ὅταν ὁ ἄνθρωπος τήν περιφρονεῖ
καί ἀδιαφορεῖ, τότε ὁ Θεός χρησιμοποιεῖ
τήν παιδαγωγική ράβδο τῆς τιμωρίας.
Καλόν εἶναι, λοιπόν, νά μή περιφρονοῦμε
τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ἀλλά νά διδασκόμαστε καί νά ὁδηγούμαστε σέ μετάνοια.
Ἐπίσης, νά μή ξεχνοῦμε ὅτι ὁ Θεός
εἶναι δίκαιος καί ἀποστρέφεται τήν
ἁμαρτία. Ἡ ἀνομία τῶν ἀνθρώπων εἶναι

«κραυγή», ἡ ὁποία τόν Θεόν προκαλεῖ.
Ὅταν, λοιπόν, ἁμαρτάνουμε, νά μετανοοῦμε καί νά ζητοῦμε τό ἔλεος καί τή συγχώρηση τοῦ Θεοῦ. Τέλος, νά ποῦμε πόσο
ἀξίζουν οἱ δίκαιοι ἄνθρωποι, οἱ εὐσεβεῖς,
τῶν ὁποίων ἡ ἁγιότητα καί ἡ ἀφοσίωση
στόν Θεό γίνεται τό ἀλεξικέραυνον, πού
διώχνει τήν ὀργήν τοῦ Θεοῦ. Ἀξίζουν
πολύ. Δέν εἶναι ἄξιος, οὔτε μπορεῖ νά
συγκριθεῖ πρός αὐτούς ὁλόκληρος ὁ κόσμος ( Ἑβρ. ια´ 38).

Ἐπειδή ζοῦμε μίαν ἀπό τίς πολύ φοβερές δοκιμασίες, ἀσφαλῶς ὁ καθένας μας
προβληματίζεται καί σκέπτεται σήμερα
θά βρεθοῦν δέκα δίκαιοι, οἱ ὁποῖοι,
ὅπως τότε, νά ἑλκύσουν τό ἔλεος τοῦ
Θεοῦ, ὥστε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τή
θανατηφόρο ἐπιδημία; Ἴσως σκεπτόμαστε ὅτι ὁπωσδήποτε θά βρεθοῦν,
καί ἑπομένως, θά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τή
μάστιγα. Τό θέμα, ὅμως, δέν εἶναι ἄν
θά βρεθοῦν οἱ δέκα δίκαιοι. Αὐτό τό
γνωρίζει ὁ Θεός. Τό θέμα εἶναι ἐάν
ἐμεῖς εἴμαστε μεταξύ τῶν δέκα. Καί
ὁπωσδήποτε θά μᾶς ἐλεήσῃ ὁ Θεός, ἐάν
μετανοήσουμε καί καταφύγουμε μέ ταπείνωση εἰς τόν φιλάνθρωπον Θεόν. Μόνον,
λοιπόν, ἡ μετάνοια μᾶς ἀσφαλίζει καί
μᾶς σώζει. Μπορεῖ νά μᾶς ἀπαλλάξει
ἀπό τόν θανατηφόρο ἰό καί, ὅπως καταλήγει ἕνας ὕμνος τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας,
«ἥν μοι δώρησαι, Σωτήρ, καί σῶσον με».
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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« Ἦταν γραφτό»

Σ

υχνά χρησιμοποιοῦμε αὐτή τή
φράση μέ τήν ἔννοια τοῦ «πεπρωμένου» ἤ τῆς «μοίρας»,
κυρίως γιά νά χαρακτηρίσουμε κα-

Τό κορυφαῖο ἀληθινό
«γραφτό», γιά τό ὁποῖο
πρέπει νά χαιρόμαστε, εἶναι
«τό γράψιμο τῶν ὀνομάτων
μας στούς οὐρανούς»,
δηλαδή τό νά γίνουμε
συνειδητά καί ζωντανά μέλη
τοῦ Σώματός Του,
τῆς Ἐκκλησίας Του.
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ταστάσεις ἤ γεγονότα, τά ὁποῖα δέν
ἐπιλέξαμε ἐμεῖς (γονεῖς, συγγενεῖς,
τόπο καταγωγῆς, σωματικά χαρακτηριστικά κλπ.) ἤ δέν προκαλέσαμε ἐμεῖς
(ἀσθένειες, ἀτυχήματα, ἀδικίες ἀπό τό
περιβάλλον κ.λπ.). Ὄχι σπάνια, ὅμως,
χρησιμοποιοῦμε τή λέξη «γραφτό»,
καί γιά νά δικαιολογήσουμε ... τά ἀδικαιολόγητα καί γιά νά ξεφορτωθοῦμε
τήν εὐθύνη μας γιά σοβαρά λάθη καί
ἁμαρτίες («ἦταν γραφτό νά μπλέξω
μέ αὐτή τήν παρέα» ἤ «νά ὑποκύψω
στόν τάδε πειρασμό...» κ.λπ.).
Ὁ Χριστός εἶπε κάποτε στούς Μαθητές Του ὅτι τό κορυφαῖο ἀληθινό
«γραφτό», γιά τό ὁποῖο πρέπει νά
χαιρόμαστε, εἶναι «τό γράψιμο τῶν
ὀνομάτων μας στούς οὐρανούς»,

δηλαδή τό νά γίνουμε συνειδητά καί
ζωντανά μέλη τοῦ Σώματός Του, τῆς
Ἐκκλησίας Του· νά σωθοῦμε καί νά
ἁγιαστοῦμε. Ὅταν κάποτε οἱ Ἅγιοι
Ἀπόστολοι Τοῦ εἶπαν μέ χαρά ὅτι μέ
τό Ὄνομά Του μποροῦν νά θεραπεύουν ἀκόμη καί δαιμονισμένους, ὁ

Ὁ καθένας «γράφεται»
στή Βίβλο τῆς Ζωῆς
ἤ «ξεγράφεται»,
ἐπειδή τό θέλει
μόνον ἐκεῖνος!
Χριστός τούς ἀπάντησε: «Μήν χαίρεστε τόσο γι’ αὐτό, ὅσο γιά τό ὅτι
τά ὀνόματά σας ἔχουν γραφτεῖ στούς
οὐρανούς» (Λουκ. ι΄, 17-20).
Μόνο πού αὐτό τό «γράψιμο» γίνεται, ὅταν πρῶτα ἐμεῖς ... βάζουμε τό
χεράκι μας. Μετά ὁ Θεός «προσυπογράφει». Αὐτό τό σωτήριο «γραφτό»
δέν εἶναι καρπός κάποιας «μοίρας» ἤ
κάποιας «τύχης». Εἶναι κυρίως ἔργο
τῆς δικῆς μας ἐλευθερίας. Τά ὀνόματά
μας γράφονται «ἐν οὐρανοῖς», μόνο
ὅταν ἐμεῖς ἐλεύθερα ἀκολουθήσουμε
τόν Χριστό καί ἀγαπήσουμε τό θέλημά
Του. Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἑρμηνεύοντας τό παραπάνω χωρίο λέει: «Γιά

Ὄχι ἁπλῶς ...
δέν κλαίει τή μοῖρα του,
ἀλλά ἀξιώνεται
νά σηκώνει τόν Σταυρό του,
δοξολογώντας τόν Θεό!

νά γραφτοῦν τά ὀνόματά μας στούς
οὐρανούς πρέπει πρῶτα ἐμεῖς νά ζοῦμε
μέ ἀρετή καί ὑπακοή στίς ἐντολές τοῦ
Θεοῦ. Ἐνῶ τό νά μπορεῖ κάποιος νά
θεραπεύει δαιμονισμένους εἶναι δῶρο
καί χάρισμα τοῦ Θεοῦ».
Τόσο ἡ φράση «ἦταν γραφτό
του νά γίνει ἅγιος!» ὅσο καί ἡ φράση «ἦταν γραφτό του νά κολαστεῖ»
(ὅπως λένε μερικοί γιά τόν Ἰούδα)
ἀποτελοῦν βαρειές βλασφημίες κατά
τοῦ Θεοῦ! Ὁ Θεός δέν εἶναι προσωπολήπτης. Ὁ Θεός θέλει ὅλοι νά σωθοῦν.
Ὁ καθένας «γράφεται» στή Βίβλο τῆς
Ζωῆς ἤ «ξεγράφεται», ἐπειδή τό θέλει
μόνον ἐκεῖνος! Κανένας δέν μπορεῖ
νά τόν «γράψει» στούς σωζομένους
ἤ νά τόν «ξεγράψει», παρά μόνον ὁ
ἑαυτός του!

Μόνο πού αὐτό
τό «γράψιμο» γίνεται,
ὅταν πρῶτα ἐμεῖς ...
βάζουμε τό χεράκι μας.
Μετά ὁ Θεός
«προσυπογράφει».
Καί κάτι ἀκόμα: Ὅταν κάποιος
παλαίψει νά κατακτήσει τό ἑκούσιο
«γραφτό» τῆς ἔνταξής του στήν
Ἐκκλησία, τότε παίρνει ἀπό τόν Θεό
τή δύναμη νά σηκώνει μέ ὑπομονή τά
ἀκούσια «γραφτά» τῶν θλίψεων καί
τῶν δοκιμασιῶν τῆς ζωῆς. Καί συχνά,
ὄχι ἁπλῶς ... δέν κλαίει τή μοῖρα του,
ἀλλά ἀξιώνεται νά σηκώνει τόν Σταυρό
του, δοξολογώντας τόν Θεό!
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
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«Ὑπάρχει Θεός»
άποτε ὁ Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Ἀκαδημαϊκός,
ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Λούβαρης,
διακεκριμένος θεολόγος καί φιλόσοφος,
κατά τήν παράδοση τοῦ μαθήματός του
στούς φοιτητές, διηγήθηκε τό ἀκόλουθο
γεγονός:
«Ζοῦσε κάποτε στήν Ἰταλία κάποιος φιλόσοφος, ἄθεος καί ὑλιστής,
ὁ Καρτόνι. Γύριζε τήν Ἰταλία, πού μαστίζεται ἀπό σεισμούς καί ἡφαίστεια,
καί κήρυττε πώς δέν ὑπάρχει Θεός. Σέ
μιά ἔκρηξη τοῦ Βεζούβιου βρισκόταν
κάπου ἐκεῖ κοντά. Μιά νύχτα πού ὁ
Βεζούβιος βρισκόταν στό μεγαλύτερο
σημεῖο τῆς δράσης του, ἀποσύρθηκε ὁ
Καρτόνι σέ μιά καλύβα. Ἡ λάβα κατέβαινε ροδόχρωμη ἀπό τόν κρατῆρα καί
στήν πύρινη πορεία της κατέστρεφε τό
καθετί. Ἄυπνος ὁ Καρτόνι παρακολουθοῦσε τό θέαμα, ἄγνωστο τί σκεφτόταν
τή στιγμή ἐκείνη. Ζητάει ἀπό κάποιον
βοσκό ἕνα μαχαίρι, παίρνει ἕνα κομμάτι
κεραμίδι καί κάτι γράφει, κάτι χαράσσει
στό κεραμίδι καί μέ σκυμμένο κεφάλι
φεύγει. Τήν ἄλλη μέρα οἱ κάτοικοι τῆς
περιοχῆς βλέπουν πάνω σ’ ἕνα βράχο
τυλιγμένο ἀπό λάβα, κάποιον ἄνθρωπο
ἀκίνητο. Ἦταν ἀδύνατο νά πλησιάσουν,
γιατί ἡ λάβα ἔκαιε. Σέ λίγες μέρες ἡ
λάβα πάγωσε κι, ἀφοῦ πλησίασαν τόν
βράχο, εἶδαν ἕνα πτῶμα ἀπολιθωμένο,
νά κρατάει στό χέρι του ἕνα κομμάτι
κεραμίδι, πού πάνω του εἶχαν χαραχτεῖ
δυό λέξεις: «Ist Deus» (= Ὑπάρχει
Θεός). Ἦταν τό πτῶμα τοῦ Καρτόνι...».

K


Σχολιάζοντας τό περιστατικό αὐτό ὁ
μακαριστός καί πολυγραφότατος Κύ142

πριος συγγραφέας Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδης ἔγραψε σέ ἄρθρο του:
«Ἀλήθεια, τί ἔκρυβε μέσα του αὐτός
ὁ ἄθεος; Τί πίστευε; Μήπως μέσα του,
σάν ἄλλη λάβα, τόν ἔκαιε ἡ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ; Τό πιθανότερο. Ἡ πάλη
μέ τόν Θεό συχνά καταλήγει στή μυριοπόθητη συνάντηση. Ὁ πόλεμος τοῦ
Θεοῦ τερματίζεται μέ συνθηκολόγηση
καί συμφιλίωση».

Κλείνουμε μέ ἕνα γεγονός ἀπό τή ζωή
τοῦ γνωστοῦ Γάλλου πολιτικοῦ Ρεϊνώ.
Ὅταν ἔγινε γιά πρώτη φορά βουλευτής, νοίκιασε δυό δωμάτια σέ ἕνα
ξενοδοχεῖο τῶν Παρισίων καί πλήρωσε
προκαταβολικά γιά ἕναν μῆνα. Ὁ ξενοδοχοϋπάλληλος ἔπιασε ἀμέσως νά τοῦ
γράφει ἀπόδειξη.
- Δέν χρειάζεται, εἶπε ὁ Ρεϊνώ. Ὁ
Θεός βλέπει.
- Πιστεύετε στόν Θεό; ρώτησε ὁ
ὑπάλληλος.
- Ναί, ἀπάντησε ὁ Ρεϊνώ. Ἐσεῖς;
- Ὄχι, κύριε. Δέν πιστεύω, εἶπε περήφανα ἐκεῖνος.
- Τότε, δῶστε μου γρήγορα μιά ἀπόδειξη, ἀπάντησε ὁ Ρεϊνώ.
Ἡ ἀθεΐα εἶναι μιά κατάσταση πού
δυσκολεύεσαι νά ἐμπιστευτεῖς.
Γ. Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

Σχεδόν ὅλα …
λήν θανάτου, σχεδόν ὅλα
μπορεῖ νά ξαναγίνουν, νά
ξαναγεννηθοῦν, νά ξανανθίσουν. Ὁποιαδήποτε κι ἄν εἶναι
ἡ ἀπώλεια, ὅσο χαμηλά κι ἄν
ἔπεσε κανείς, πάντα ὑπάρχει
ἐλπίδα ἀνόρθωσης. Ἡ ἀπελπισία δέν ταιριάζει στόν πιστό
ἄνθρωπο. Ἄλλοι παραιτοῦνται,
ἄλλοι ἀποθαρρύνονται, ἄλλοι
ἀντιπαλεύουν κάθε εἴδους δοκιμασία. Συγκυρίες δύσκολες,
ἀπρόοπτες διαψεύσεις ἐλπίδων,
σοβαρά θέματα ὑγείας, οἰκονομική δυσπραγία καί μύρια
ὅσα προβλήματα τῆς καθημερινότητας ἄς τά ἀντιμετωπίσουμε μέ κουράγιο, μέ διάθεση ἀντίστασης. Μακριά μας
ἡ ἡττοπάθεια, ἡ ἀπογοήτευση,
ἡ θλιμμένη ἀπραξία. Ψηλά τό
κεφάλι! Μέ σωτήρια προσευχή, μέ στήριγμα τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα, πάντα
ὄρθιοι, ἀντιπαλεύουμε καθετί ἀρνητικό στή ζωή!
Οἱ καλές καί οἱ κακές περιστάσεις ἀλληλοδιαδέχονται ἡ μιά τήν ἄλλη, ἀλλά
σ’ αὐτά τά γυρίσματα τῶν καιρῶν, ἔχουμε σταθερή τήν ἀπάντηση:

Π

«Γεννηθήτω τό θέλημά Σου».
«Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν».
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Ἡ συγχωρητικότητα
ἀπαιτεῖ μεγάλο ἡρωισμό

E

ἶναι μεγάλο πρᾶγμα γιά κάθε
ἄνθρωπο νά ζητάει συγγνώμη,
ὅταν σφάλλει. Γιατί πρέπει νά
πνίξει τόν ἐγωισμό του, νά ταπεινωθεῖ.
Γι’ αὐτό δυσκολεύεται νά πεῖ: «Μέ συγχωρεῖτε, ἔφταιξα, ἔκανα λάθος». Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, ὅταν λαθεύουν,
ἀποποιοῦνται τίς εὐθύνες τους καί τίς
μεταθέτουν σέ ἄλλους, ἀκολουθώντας τό
τῆς Εὔας: «ὁ ὄφις μέ ἠπάτησε».

καί ἐπονείδιστο θάνατο. Θά ποῦν πολλοί: « Ὁ Χριστός ἦταν Θεός καί γι’ αὐτό
μπόρεσε νά κάνει τήν ὑπέρβαση καί νά
συγχωρήσει».
Λίγα χρόνια ἀργότερα τό ἴδιο ἔκανε καί ὁ πρωτοδιάκονος Στέφανος, ὁ
ὁποῖος θανατώθηκε διά λιθοβολισμοῦ.
Γονατιστός καθώς ἦταν, καί λίγο πρίν
παραδώσει τό πνεῦμα του, προσευχήθηκε γιά τούς δολοφόνους του: «Κύριε,

Ἄν ἡ αἴτηση συγγνώμης ἀποτελεῖ μεγάλη πράξη, ἡ χορήγηση
συγγνώμης εἶναι μεγαλειώδης. Γιατί ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά κάνει
ὑπέρβαση. Νά ὑπερβεῖ τήν ἀξιοπρέπειά του, πού ἔχει τσαλακωθεῖ,
τό συμφέρον του, πού ἔχει καταπατηθεῖ, τόν πόνο πού ἔχει δοκιμάσει.
Ἄν ἡ αἴτηση συγγνώμης ἀποτελεῖ
μεγάλη πράξη, ἡ χορήγηση συγγνώμης
εἶναι μεγαλειώδης. Γιατί ὁ ἄνθρωπος
πρέπει νά κάνει ὑπέρβαση. Νά ὑπερβεῖ
τήν ἀξιοπρέπειά του, πού ἔχει τσαλακωθεῖ, τό συμφέρον του, πού ἔχει καταπατηθεῖ, τόν πόνο πού ἔχει δοκιμάσει. Ἄς
μήν ξεχνοῦμε, ἐξάλλου, αὐτό πού ἔγραψε ὁ Ἄγγλος ποιητής Alexander Pope
τόν 18ο αἰῶνα: «Τό νά σφάλλεις εἶναι
ἀνθρώπινο, τό νά συγχωρεῖς θεϊκό».
Ὁ Χριστός πρῶτος ἔδωσε τό παράδειγμα πάνω στόν Σταυρό Του. «Πάτερ,
ἄφες αὐτοῖς. Οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι»
(Λουκ. κγ΄ 34). Ὁ Χριστός, ὁ δημιουργός καί πλάστης τῶν πάντων, συγχωρεῖ
τά πλάσματά του πού τόν περιέπαιξαν,
τόν ταπείνωσαν, τόν πότισαν χολή καί
τόν θανάτωσαν μέ τόν πλέον ἐπώδυνο
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μή στήσεις αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν ταύτην»
(Πράξ. ζ΄ 60). Κάποιοι θά ποῦν: « Ὁ
Στέφανος εἶχε πρόσφατο τό παράδειγμα
τοῦ Κυρίου του».
Ἀρκετούς αἰῶνες ἀργότερα, συγκεκριμένα τόν 16ο αἰῶνα, ὁ Διονύσιος,
Ἐπίσκοπος Αἰγίνης, εἶχε παραιτηθεῖ γιά
λόγους ὑγείας ἀπό τά ἀρχιερατικά του
καθήκοντα. Εἶχε ἐπιστρέψει στήν πατρίδα του τή Ζάκυνθο, ὅπου ἀποσύρθηκε
στήν Ἱερά Μονή τῆς Θεοτόκου τῆς
Ἀναφωνήτριας. Ἐκεῖ κατέφυγε ὁ δολοφόνος του ἀδελφοῦ του, Κωνσταντίνου, χωρίς νά γνωρίζει ὁ ἕνας τόν ἄλλο.
Ὅταν ἔμαθε τά καθέκαστα ὁ Διονύσιος,
παρά τήν πικρία του, τόν συγχώρησε,
τόν ἔκρυψε ἀπό τούς διῶκτες του καί
τόν φυγάδευσε. Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία τόν
ἀνακήρυξε Ἅγιο. Γι’ αὐτό ὀνομάσθηκε

«ὁ Ἅγιος τῆς συγγνώμης». Πολλοί θά
ποῦν: « Ὁ Διονύσιος ἦταν Ἅγιος».
Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, λίγο
πρίν ἀπό τόν θάνατό του, φρόντισε νά
ἀποκαταστήσει τίς σχέσεις του μέ ὅσους
γιά διαφόρους λόγους εἶχε δημιουργήσει
ἀντιπαλότητες στό παρελθόν. Συγχώρησε ἀκόμα καί τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντῖνο Σχινᾶ, ὁ ὁποῖος κατά
τή δίκη του, πίεζε τούς δικαστές νά τόν
καταδικάσουν. Ἀλλά ἡ πιό ἡρωική του
πράξη ἦταν ἡ συγχώρηση τοῦ δολοφόνου
τοῦ ἀδελφοῦ του Γιάννη. Μάλιστα ἔφτασε στό σημεῖο νά τόν καλέσει στό βραδινό τους φαγητό, στό ὁποῖο κάθισε καί
ἡ μάνα του Ζαμπία. Μόλις ἀναγνώρισε
τό κεντημένο πουκάμισο πού φοροῦσε
ὁ φονιᾶς τοῦ γιοῦ της, τά ἔβαλε μέ τόν
Στρατηγό: «Πῶς βάζεις στό τραπέζι μας
τόν φονιᾶ τοῦ ἀδελφοῦ σου;» Ἐκεῖνος
συγκινημένος τῆς ἀπάντησε: «Σώπα,
μάνα! Ἐγώ τόν συγχώρησα καί αὐτό τό
τραπέζι εἶναι τό καλύτερο μνημόσυνο
γιά τόν μακαρίτη τόν ἀδελφό μου!». Καί
ξέσπασε καί ἐκεῖνος σέ κλάματα. Κάποιοι
θά ποῦν: « Ὁ Κολοκοτρώνης ἦταν σημαῖνον πρόσωπο τῆς Ἐπανάστασης».
Στίς 6 Σεπτεμβρίου τοῦ 2018 ἡ
31χρονη ἀστυνομικός Ἄμπερ Γκάιγκερ
εἶχε μόλις τελειώσει μιά βάρδια 13,5
ὡρῶν στή δουλειά της. Ἐπιστρέφοντας
στό σπίτι της, μπῆκε κατά λάθος στό
διαμέρισμα τοῦ 26χρονου Μπόθαμ Τζίν,
νομίζοντας πώς ἦταν τό δικό της.
Ὁ νεαρός λογιστής ἐκείνη τήν ὥρα
ἔτρωγε ἀμέριμνος ἕνα παγωτό στόν
καναπέ τοῦ σπιτιοῦ του, ὅταν ἡ νεαρή
ἀστυνομικός τόν πυροβόλησε θανάσιμα,
νομίζοντας πώς κάποιος διαρρήκτης εἶχε
εἰσβάλει στό διαμέρισμά της.
Τό δικαστήριο τήν καταδίκασε σέ
δέκα χρόνια φυλάκιση. Ὡστόσο, κατά
τή διάρκεια τῆς δίκης συνέβη ἕνα
ἐκπληκτικό γεγονός. Ὁ Μπράντ Τζίν,

ἀδελφός τοῦ δολοφονηθέντος Μπόθαμ,
ἐμφανῶς συγκινημένος, εἶπε ἀπευθυνόμενος στήν 31χρονη ἀστυνομικό: «Σέ
ἀγαπῶ ὡς ἄνθρωπο καί δέν εὔχομαι
τίποτα κακό γιά σένα. Δέν θέλω νά
πᾶς στή φυλακή. Θέλω τό καλύτερο
γιά σένα, ἐπειδή ξέρω πώς θά ἤθελε
τό ἴδιο καί ὁ ἀδερφός μου». Μά δέν
σταμάτησε ἐκεῖ. Ἀφοῦ ζήτησε τήν ἄδεια
τῆς Δικαστοῦ, κατέβηκε ἀπό τό ἕδρανό
του καί ἀγκάλιασε τήν καταδικασμένη
ἀστυνομικό. Ἐκείνη ἔπεσε στήν ἀγκαλιά
του, ξεσπώντας σέ κλάματα. Τό ἴδιο καί
τό ἀκροατήριο, πού δυσκολευόταν νά
συγκρατήσει τά δάκρυά του μπροστά σέ
αὐτές τίς σκηνές. Καί συνέχισε: «Αὐτό
θά ἤθελε νά κάνουμε καί ὁ Χριστός.

«Αὐτό θά ἤθελε νά κάνουμε
καί ὁ Χριστός. Ἄν δέν μάθεις
νά συγχωρεῖς, πῶς περιμένεις
νά σέ συγχωρήσει ὁ Θεός;».
Ἄν δέν μάθεις νά συγχωρεῖς, πῶς περιμένεις νά σέ συγχωρήσει ὁ Θεός; Δέν
θέλω νά τή δῶ νά καίγεται στήν κόλαση, δέν θέλω νά τή δῶ νά σαπίζει στή
φυλακή. Ἐλπίζω πώς ἡ ὅλη διαδικασία θά τή βοηθήσει νά ἀλλάξει καί νά
συνειδητοποιήσει τό κακό πού συνέβη.
Θά προσεύχομαι γιά ἐκείνη καί γιά τήν
οἰκογένειά της».
Τί θά ποῦμε σ’ αὐτήν ἐδῶ τήν περίπτωση πού ὁ πρωταγωνιστής δέν ἦταν
οὔτε ἅγιος, οὔτε γνωστός καί ἐπώνυμος;
Ἦταν ἕνας ἁπλός ΑΝΘΡΩΠΟΣ μέ σπάνιο καί ἀξιοθαύμαστο μεγαλεῖο ψυχῆς,
μέ ἁγία καί θεϊκή συμπεριφορά!
Κωνσταντῖνος Δ. Ρίζος,
Ἐπίτιμος Σχολικός Σύμβουλος
Οἰκονομολόγων
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Γεωπολιτικές ἐπιπτώσεις

Π

αγκοσμίως ἐξακολουθεῖ νά ἐξαπλώνεται ραγδαίως ὁ κορωνοϊός
COVID-19. Εἶναι ἑπόμενο, λοιπόν, ἡ
εἰδησεογραφία, τά σχόλια, τά ἀφιερώματα τῶν Μ.Μ.Ε. νά κυριαρχοῦνται
ἀπό τό θέμα τῆς πανδημίας. Μέσα στά
ἄλλα, ὑπάρχουν καί προβλέψεις γιά τίς
οἰκονομικές ἐπιπτώσεις πού θά ἔχει ἡ
ἐπιβολή παγκόσμιας ἐπιχειρησιακῆς
ἀκινησίας καί τίς ἐξ αὐτῆς τυχόν γεωπολιτικές ἐξελίξεις.
Τό περιοδικό Le Point στό τεῦχος
2.481 (12/03/2020) ἔχει ὡς κύριο
θέμα τό «Πῶς οἱ ἐπιδημίες ἀλλάζουν
τήν Ἱστορία». Στό σχετικό ἀφιέρωμα ὑπάρχει συνέντευξη τοῦ Walter
Scheidel, Αὐστριακοῦ Καθηγητῆ τῆς
Ἀρχαίας Ἱστορίας στό Ἀμερικανικό
Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Ἡ ἐρώτηση
τοῦ περιοδικοῦ ἦταν: «Οἱ γεωπολιτικές συνέπειες ἀπό τίς ἐπιδημίες εἶναι
ὅπως αὐτές τῶν μεγάλων ἀνακαλύψεων
καί μπορεῖ νά εἶναι δραματικές; Ἔχετε
παραδείγματα;»
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Ὁ Καθηγητής ἀπαντᾶ καταφατικά καί ἀναφέρει ὡς παράδειγμα τό
Ἰσλάμ. Κατά τήν ἄποψή του, δέν θά
εἶχε ἐξαπλωθεῖ, ἄν δέν εἶχαν πληθυσμιακά ἀποδεκατισθεῖ ἀπό τήν πανώλη ἡ Ἀνατολική Ρωμαϊκή (Βυζαντινή)
Αὐτοκρατορία καί ἡ Περσία, καί ἄν,
στή συνέχεια, δέν εἶχαν ἀποδυναμωθεῖ
ἀκόμη περισσότερο ἀπό τόν μεταξύ
τους 30ετῆ πόλεμο!

Τό ἐν λόγῳ ἱστορικό γεγονός δέν
εἶναι εὐρύτερα γνωστό. Πράγματι, ἐπί
Αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ, περί τό
542, ἀπό τήν πανώλη πεθαίνει τό ἕνα
τρίτο τῶν κατοίκων τῆς Κωνσταντινούπολης καί ὁλόκληρες πόλεις ἐρημώνονται, ἡ γεωργία καί ἡ βιοτεχνία
σταματοῦν, ἡ Αὐτοκρατορία ἀναστατώνεται. Κατά τόν ἱστορικό Προκόπιο,
ἡ πανώλη ξεκίνησε ἀπό τήν Αἴγυπτο
καί πολύ γρήγορα ἔφτασε στήν Κωνσταντινούπολη, ἁπλώθηκε στή Μικρά

λόγῳ πανδημίας

Ἀσία καί ἀπό ἐκεῖ στήν Περσία. Δυτικά
ἔφτασε ἕως τήν Ἰταλία καί τή Σικελία.
Παράλληλα, οἱ Πέρσες, ὅπως καί
οἱ Ἄβαροι, ἐποφθαλμιοῦν τήν Ἀνατολική Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία. Τό 562
ὁ Χοσρόης ὁ Α΄ εἰσβάλλει στά ἐδάφη
της καί ἀπό τότε ἡ ἀνακωχή ἐναλλάσσεται μέ τόν πόλεμο. Ἀπό τό 622
ἀρχίζει ἡ ἀντεπίθεση τοῦ Αὐτοκράτορα Ἡρακλείου ἐναντίον τῶν Περσῶν.
Μετά ἀπό πολυετῆ ἀνδραγαθήματα
–γιά πολλούς ἀνάλογα τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου– τούς νικᾶ, καί στίς 14
Σεπτεμβρίου 629 ὑψώνει τόν Σταυρό
τοῦ Χριστοῦ στά Ἱεροσόλυμα.
Ὁ Ἡράκλειος νίκησε. Ὅμως πανώλη καί πόλεμος εἶχαν ἐξαντλήσει τόν
στρατό του, ὅπως καί τόν στρατό τῶν
Περσῶν. Παράλληλα, τό 630 ὁ Μωάμεθ κυριαρχεῖ σέ ὅλη τήν Ἀραβία,
τό 632 ἀποθνήσκει καί διάδοχός του
ἀναλαμβάνει ὁ Ἀμπού Μπάκρ. Αὐτός
ἀρχίζει νά ἐφαρμόζει τήν ἐπιταγή τοῦ
Μωάμεθ περί παγκόσμιας ἐπικρατή-

σεως τῆς ἱδρυθείσης ἀπό αὐτόν θρησκείας καί ξεκινᾶ τούς ἐπεκτατικούς
πολέμους σέ βάρος τῆς Βυζαντινῆς
Αὐτοκρατορίας καί τῆς Περσίας. Τό
Ἰσλάμ σύντομα κατακτᾶ ἐδάφη τῆς
Αὐτοκρατορίας στή Μέση Ἀνατολή καί
στή Βόρεια Ἀφρική καί βιαίως προσηλυτίζει τούς λαούς τους. Παράλληλα,
καταλύει τό βασίλειο τῶν Περσῶν, τό
ὁποῖο καί ἐξισλαμίζει.
Κατά τόν Αὐστριακό Καθηγητή, ἡ
πανώλη καί ὁ πόλεμος μεταξύ Βυζαντίου καί Περσίας ἔφεραν αὐτή τήν
παγκόσμια ἀλλαγή μέ τό Ἰσλάμ.

Σήμερα δέν ἀποκλείεται ὁ συνδυασμός τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς
κρίσης, μέ τόν ἀνταγωνισμό τῶν μεγάλων δυνάμεων, νά ὁδηγήσει σέ νέες
παγκόσμιες ἀνακατατάξεις.
Γιῶργος Παπαθανασόπουλος
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«Δέν εὐκαιρῶ», «δέν μπορῶ», «δέν θέλω»

Δ
«

έν εὐκαιρῶ», «δέν μπορῶ»,
«δέν θέλω» εἶναι τρεῖς φράσεις
πού ἀκοῦμε πολύ συχνά ἀπό
ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι κατά τόν πλέον
πρόχειρο καί εὔκολο τρόπο θέλουν νά
δικαιολογήσουν τήν ἀπροθυμία καί ἀδιαφορία τους, ἀφενός γιά τή θρησκευτική ζωή καί ἀφετέρου γιά τήν ἔλλειψη
συμπαράστασης στίς δύσκολες στιγμές
τοῦ συνανθρώπου τους.

Ἄς ἐξετάσουμε τήν καθεμία ξεχωριστά.

ζωή, ἀλλά καί νά διακονήσουμε τόν πονεμένο ἀδελφό.
Κανείς ποτέ, βέβαια, δέν θά μᾶς
πεῖ νά μήν ἐργαζόμαστε, νά μήν φροντίζουμε γιά τή συντήρηση τή δική μας
καί τῶν οἰκείων μας. Ἡ Ἁγία Γραφή,
μάλιστα, ἐπιβάλλει ὡς ἐπιτακτικό καί
ἀπαραίτητο καθῆκον τήν ἐργασία. Ἀλλά
ἀπό τό σημεῖο αὐτό, μέχρι τοῦ νά μήν
σκεπτόμαστε τίποτε ἄλλο, παρά μόνο
τήν ἐργασία καί τίς βιοτικές ἀνάγκες,
ὑπάρχει μεγάλη ἀπόσταση. Ἐργασία καί
μέριμνα, πού μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό
τόν Θεό καί τόν πλησίον, εἶναι δρόμος
θανάτου καί παγίδα διαβόλου.
Δέν εὐκαιροῦμε, διότι ἴσως εἴμαστε ἐπιστήμονες, σοφοί ἐρευνητές, διανοούμενοι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων.
Θεοσύστατο τό ἔργο μας, διότι ὁ Θεός
«ἔδωκεν ἐπιστήμην». Ἀλλά ἄν ἀσχολούμαστε μόνο μέ τήν ἐπιστήμη τῶν
ἀνθρώπων καί ἐξαιτίας της ἀφήνουμε
τή σοφία τοῦ Θεοῦ καί τόν δρόμο τῆς
ἀρετῆς, δέν ἔχουμε νά κερδίσουμε τίποτα. Ἐκεῖνο πού μένει αἰώνιο καί πανευφρόσυνο στόλισμα τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι ὁ θησαυρός τῆς ἀρετῆς.

  
Δέν εὐκαιροῦμε, διότι δέν μᾶς ἀφήνουν οἱ ὑποχρεώσεις, ἔχουμε οἰκογένεια,
ἔχουμε εὐθύνες. Ἀγωνιζόμαστε μέρανύχτα γιά τόν ἐπιούσιο. Ἡ ζωή σήμερα
εἶναι πολύ δύσκολη. Νά, μερικές ἀπαντήσεις πού συνηθίζουμε πολλές φορές
νά δίνουμε σέ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος θά ἔχει
τήν καλοσύνη νά μᾶς πεῖ νά προσέξουμε λίγο τήν ψυχή μας, νά ἐνδιαφερθοῦμε γιά τήν πνευματική ὑγεία καί

  
Δέν μποροῦμε, γιατί βρισκόμαστε
σέ κατάσταση ἡττοπάθειας, μᾶς κυριεύει ἕνα συναίσθημα μειονεξίας καί
ἀποθάρρυνσης; Καί ἐπαναλαμβάνουμε
μελαγχολικά: «Καλά εἶναι αὐτά, ἀλλά
ποιός μπορεῖ νά τό κάνει! Δέν μπορῶ,
δυστυχῶς!».
Ὅταν οἱ μαθητές, ἐνθουσιασμένοι
ἀπό τό ὑπέροχο μεγαλεῖο τῆς ἀνώτερης
πνευματικῆς ζωῆς, ἀλλά καί ἀποκαρδιω-

Εἶναι τρεῖς φράσεις
πού ἀκοῦμε πολύ συχνά
ἀπό ἀνθρώπους
οἱ ὁποῖοι κατά τόν πλέον
πρόχειρο καί εὔκολο τρόπο
θέλουν νά δικαιολογήσουν
τήν ἀπροθυμία
καί ἀδιαφορία τους.
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μένοι ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία τους,
ὡς ἐκπρόσωποι ὅλου τοῦ ἀνθρώπινου
γένους, ρωτοῦσαν μέ δέος: «Τίς δύναται
σωθῆναι;», ὁ Κύριος ἀμέσως ἀπάντησε:
«Τά ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώποις δυνατά
παρά τ ῶ� Θεῶ� ἐστι». Καί ἄλλοτε, ἐνώπιον τῶν μαθητῶν καί τοῦ λαοῦ διεκήρυξε ὅτι «Πάντα δυνατά τ ῶ� πιστεύοντι».
Αὐτή ἡ πίστη δίνει τή χάρη καί τή
δύναμη νά προχωροῦμε μέ ἐνθουσιασμό
καί ἀποφασιστικότητα στόν ἀγῶνα ἐνάντια στήν ἁμαρτία καί ὑπέρ τῆς ἀγάπης.
Ἔχουμε κοντά μας καί μέσα στήν ψυχή
μας παντοδύναμο βοηθό, αὐτόν τόν Θεό,
μέ τή βοήθεια τοῦ Ὁποίου σημειώνουμε
νίκες λαμπρές καί πολλές. Ἀναρίθμητοι εἶναι ἐκεῖνοι πού μέ τή δύναμη τοῦ
Χριστοῦ νίκησαν. Ληστές ἔγιναν Ἅγιοι,
τελῶνες δίκαιοι, φιλάργυροι ἐλεήμονες,
ἄσωτοι σώφρονες, μέθυσοι ἐγκρατεῖς,
ἐγωιστές ταπεινόφρονες, κλέφτες ἔντιμοι,
θυμώδεις πραεῖς, ἁμαρτωλοί ἐνάρετοι.
  
Καί ἐρχόμαστε στό τρίτο κεφάλαιο,
στό: «Δέν θέλω». Ἔχει καί αὐτό δύο
σκέλη. Τό ἕνα ἀφορᾶ τήν πνευματική
μας ζωή καί σωτηρία καί τό ἄλλο τή
διακονία πρός τούς ἀδελφούς μας.
Πολλοί Ἰσραηλίτες στήν ἐποχή τοῦ
Κυρίου ἔλεγαν γιά τόν Χριστό: «Οὐ
θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ’ ἡμᾶς».
Δέν θέλουμε νά ὑποταχθοῦμε στόν νόμο
Του. Δάκρυα ἀνέβλυσαν ἀπό τά μάτια
τοῦ Χριστοῦ μας καί στεναγμοί τάραξαν
τό στῆθος του, ὅταν κατά τήν ἡμέρα τῶν

Βαΐων, ἀνεβαίνοντας πρός τά Ἱεροσόλυμα, ἀτένισε τήν ἀποστατημένη πόλη
καί προανήγγειλε τή φρικτή συμφορά
πού τήν περίμενε.
Δέν θέλησαν! Ἄκουσαν τήν πρόσκληση. Γνώρισαν τόν Σωτῆρα. Εἶδαν τήν
ἀγάπη Του. Δέν θέλησαν, ὅμως, νά Τόν
ἀκολουθήσουν. Προτίμησαν, οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς, νά βαδίσουν τόν θλιβερό δρόμο τῆς ἀποστασίας, τοῦ ὁποίου
τελικό κατάντημα εἶναι ὁ θάνατος.
Σχετικά μέ τή διακονία, ἄς προσθέσουμε καί τό ἑξῆς: Μερικοί συνάνθρωποί μας τονίζουν ἔντονα τό «δέν θέλω»,
ὅταν τούς ζητηθεῖ νά προσφέρουν βοήθεια. Πολλές φορές πιστεύουν ὅτι δέν
ἔχει νόημα, ὅτι «ἕνας κοῦκος δέν φέρνει τήν ἄνοιξη», ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν
κακία καί δέν τούς ἀγγίζει ἡ ἀγάπη καί
τό ἐνδιαφέρον, ὅτι ὑποχρεοῦνται ἄλλοι
νά βοηθήσουν καί ἄλλα παρόμοια.
Κι ἐμᾶς μᾶς πληγώνει μιά τέτοια
ἀντιμετώπιση. Ὁ Θεός, ὅμως, ἔπλασε
ἐλεύθερο τόν ἄνθρωπο, ὁπότε οὔτε ἐπιμένουμε, οὔτε κατακρίνουμε, διότι αὐτοί
οἱ ἄνθρωποι πού «δέν θέλουν» ἴσως
εἶναι βαθιά πονεμένοι ἤ τούς λείπουν τά
βιώματα τῆς προσφορᾶς πρός τόν πλησίον. Μόνο προσευχόμαστε θερμά καί
ἱκετεύουμε τόν Κύριό μας νά μαλακώσει
τήν καρδιά τους καί ὕστερα περιμένουμε νά γίνει τό θαῦμα. Καί θαύματα, ὡς
γνωστόν, συμβαίνουν καθημερινά!
Κύκλοι Μητέρων
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Δωρεές

• Ὁ κος Ἰωάννης Ἀναστασίου, Πεύκη Ἀττικῆς, 25 €, εἰς μνήμην Μάρθας, Σταυρούλας καί συγγενῶν αυτῶν.
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σέ πρΩτο
πρόσωπο
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Χριστός Ἀνέστη!
Ἀσφαλῶς, ὅπως ὅλοι μας, θά εἶστε
καί ἐσεῖς ἐνημερωμένοι γιά τόν περιβόητο κορωνοϊό-COVID-19, πού ἐδῶ καί
μερικούς μῆνες, πολύ βασανίζει ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα.
Κλεισμένοι στά σπίτια μας, θέλοντας
καί μή, παρακολουθοῦμε στά διάφορα
τηλεοπτικά πάνελ ὅλες τίς συζητήσεις
πού γίνονται γύρω ἀπό τόν ἰό αὐτό καί
τή συμπεριφορά του στόν ἀνθρώπινο
ὀργανισμό καί ἄλλες λεπτομέρειες.
Ὅλες οἱ συζητήσεις ἐνδιαφέρουσες
καί κατατοπιστικές. Ὁ ἰός αὐτός ἦρθε
στή γῆ, γιά νά σκορπίσει τόν θάνατο σέ
τέτοια ἔκταση παγκοσμίως, πού πραγματικά ἐντυπωσιάζει. Ὄχι μία χώρα,
οὔτε μία ἤπειρος. Ὁλόκληρος ὁ πλανήτης μας δοκιμάζεται.
« Ἔχουμε πόλεμο», μᾶς εἶπε ὁ Πρωθυπουργός τῆς πατρίδας μας, Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Ναί, συμφωνοῦμε. Ἔχουμε πόλεμο!
Ποιός, ὅμως, εἶναι ὁ ἐχθρός μας καί σέ
τί ἀποβλέπει ὁ πόλεμος αὐτός; Οἱ πόλεμοι γίνονται κυρίως γιά οἰκονομικά
συμφέροντα ἤ γιά κάποιον ἄλλον σκοπό, θεμιτό ἤ ἀθέμιτο.
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Ἄς δοῦμε, πρῶτα, ποιός εἶναι
«ὁ ἐχθρός μας». Διαβάζουμε, λοιπόν, σέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση:
« Ὁ ἰός δέν εἶναι ζωντανός
ὀργανισμός, ἀλλά μόριο πρωτεΐνης, πού καλύπτεται ἀπό ἕνα
προστατευτικό στρῶμα λιπιδίου
(λίπους), τό ὁποῖο, ὅταν ἀπορροφᾶται ἀπό τά κύτταρα τοῦ
ὀφθαλμικοῦ, ρινικοῦ καί στοματικοῦ βλεννογόνου, ἀλλάζει τόν γενετικό τους κώδικα (μετάλλαξη),
μετατρέποντάς τα σέ ἐπιθετικά,
πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα».


Ἀφοῦ ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, θά
μοῦ ἐπιτρέψετε νά κάνω μερικές ἁπλές
σκέψεις πού αὐτομάτως μοῦ ἔρχονται
στό μυαλό, πού ἴσως βοηθήσουν καί
ἐσᾶς νά τίς βελτιώσετε, νά τίς ἐπεκτείνετε ἤ νά τίς διαγράψετε.
Τό «Σύμβολο» τῆς χριστιανικῆς μας
πίστης, πού ὅλοι μας τόσες πολλές φορές ἔχουμε εἰπεῖ, ἀπαγγείλει ἤ ἀκούσει,
ἀρχίζει μέ τό:
«Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα,
Παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί
γῆς, πάντων τῶν ὁρατῶν τε καί ἀοράτων…».
Ὁ Θεός-Πατήρ εἶναι, λοιπόν, ὁ δημιουργός καί τῶν ἀοράτων πραγμάτων,
πού ἐμεῖς δέν βλέπουμε, ἀλλά τά βλέπουμε σιγά-σιγά, ὅπου Αὐτός κρίνει ὅτι
θά εἶναι καλά γιά τίς ψυχές μας καί γιά
τήν εὐημερία μας!
Ὁ περιβόητος, λοιπόν, κορωνοϊός
COVID-19, ἀσφαλῶς θά προϋπῆρχε
καί δέν θά γεννήθηκε στίς ἡμέρες μας.
Ἀσφαλῶς, θά ὑπάρχουν καί ἄλλοι πολλοί κορωνοϊοί, πού δέν γνωρίζουμε πότε
θά κάνουν καί αὐτοί τήν ἐμφάνισή τους.


Οἱ «λοιμοί», οἱ ἐπιδημίες, εἶναι
γνωστό φαινόμενο στήν ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητας, πού κατά καιρούς μᾶς
ἐπισκέπτονται, γιά νά μᾶς ταρακουνήσουν καί γιά νά καταλάβουμε καλύτερα
ὅτι, ἀφ’ ἑνός εἴμαστε πάρα πολύ μικροί
καί ἀδύνατοι, καί ἀφ’ ἑτέρου νά μᾶς
ὑπενθυμίζουν ὅτι κάποιος ἄλλος εἶναι
ὁ Παντοκράτορας, πού κατευθύνει τά
πάντα στόν ὁρατό καί ἀόρατο κόσμο.
Δυστυχῶς, στήν ἐποχή μας, τήν
τόσο τεχνικῶς προοδευμένη, πίστεψαν
οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου ὅτι εἶναι ἱκανοί
νά διοικοῦν τούς λαούς τῆς γῆς, καί
ἔστησαν εἴδωλα πού ἀπαιτοῦσαν νά τά
προσκυνήσουν ὅλοι.
Καί αὐτά τά εἴδωλα εἶναι οἱ, κατά
καιρούς Πλανητάρχες, Καγκελάριοι, Δικτάκτορες, Πρόεδροι, Πρωθυπουργοί,
Στρατάρχες καί λοιποί ἡγέτες. Καί ὅλοι
αὐτοί ἔκαναν σχέδια ἐπί σχεδίων γιά τό
πῶς θά κατακυριεύσουν τούς λαούς,
πῶς θά τούς καθυποτάξουν, καθένας
γιά τό δικό του συμφέρον!
Ἔτσι, φθάσαμε στό σημεῖο πού ὅλοι
διαμαρτύρονται γιά τήν κατάντια καί
τῆς περιβόητης Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης,
πού κατάντησε νά γίνει τό «ἄντρο»
τῆς κάθε ἀνηθικότητας, ὑπό τή στενή
καί εὐρεῖα ἔννοια, καί διώκτη κάθε χριστιανικῆς ἠθικῆς, καταπατώντας κάθε
ἠθικό φραγμό καί νά γίνει πολέμια τῆς
χριστιανικῆς μας πίστης.
Καλῶς μας ἦρθε, λοιπόν, ὁ κορωνοϊός COVID-19, γιά νά μᾶς ταρακουνήσει,
νά συνειδητοποιήσουμε τή μικρότητά
μας καί νά μή ξεχνᾶμε ποτέ στή ζωή μας
ὅτι Ἕνας εἶναι ὁ Παντοκράτορας!
Νά μήν προσπαθήσουμε ποτέ νά τόν
ἀντικαταστήσουμε, γιατί «θά φᾶμε τά
μοῦτρα μας», ὅπως λέμε.

Αὐτή τήν ἀλήθεια νά εὐχηθοῦμε νά
τήν καταλάβουν καλά οἱ ἐξουσιαστές
μας, καί νά διορθώσουν τά περιβόητα
σχέδιά τους, κάνοντάς τα πιό ἀνθρώπινα, ἀφοῦ μέ τόν κορωνοϊό - COVID-19
ἀποδείχθηκε ὅτι εἶναι τόσο μικροί, πού
τόν Πρωθυπουργό τῆς πάλαι ποτέ Μεγάλης Βρετανίας τόν ἔστειλε στήν Ἐντατική Μονάδα κάποιου Νοσοκομείου
καί ὅλους τούς ἄλλους Ἄρχοντες, τούς
ἔκλεισε στά σπίτια τους, νά μή μποροῦν
νά δοῦν οὔτε τήν οἰκογένειά τους! Δυστυχῶς ἤ εὐτυχῶς, οἱ ἐξουσίες τους, τά
χρήματά τους καί οἱ τεράστιες περιουσίες τους, δέν μπόρεσαν νά τούς σώσουν.

Τώρα, ἐμεῖς, ἀφοῦ δέν γνωρίζουμε
τήν τελική ἔκβαση τῆς ἐπίθεσης τοῦ
κορωνοϊοῦ COVID-19, καί ἐπειδή θά
ὑπάρχουν καί ἄλλα θανατηφόρα μόρια
πρωτεΐνης πού δέν γνωρίζουμε πότε θά
μᾶς ἐπισκεφθοῦν, δέν πρέπει νά σταματήσουμε νά προσευχόμαστε:
Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον,
Κύριε ἐλέησον.
Κύριε τῶν Δυνάμεων,
μεθ’ ἡμῶν γενοῦ,
ἄλλον γάρ ἐκτός Σοῦ βοηθόν,
ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν.
Κύριε τῶν Δυνάμεων,
ἐλέησον ἡμᾶς.
Σ.
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Βιβλία πού λάβαμε
† ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
«ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ»
Ἕνα βιβλίο πού ἀπό τόν τίτλο του
καί μόνο γίνεται φανερό ὅτι ὁ συγγραφέας του ἐπιθυμεῖ νά μᾶς ταράξει. Περιέχει ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτη Νικοπόλεως Μελετίου
στό Πνευματικό Κέντρο Πρέβεζας,
πού στό σύνολό τους ἔχουν ὡς στόχο
τήν ἀφύπνησή μας ἀπό τή νάρκωση
πού φέρνει ἡ δουλεία στό «ἐγώ» καί
στά ἄρρωστα «θέλω» μας. Ἀφύπνηση
ἀπό τό βόλεμα σέ ἕνα «χριστιανισμό
ἐκπτώσεων». Ὁ λόγος του εἶναι γλαφυρός καί κατανοητός, διαρθρωμένος
σέ μικρές ἑνότητες καί διανθισμένος μέ
πολλά παραδείγματα ἀπό τούς βίους
τῶν Ἁγίων καί τήν ἱστορία.
Σχ. 12 x 19,5, σελ. 94, Ἔκδοση
Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ - Πρέβεζα, Κεντρική Διάθεση ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως, Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 105,
Πρέβεζα, 48100, τηλ. 26820 25847,
fax 26820 21073, e-mail: imprevez@
otenet.gr.
γ

† ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
«ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ»
Ἡ μελέτη τῆς βιωτῆς καί τῶν λόγων
τῶν Ἁγίων μᾶς καλοῦν νά γνωρίσουμε
τόν Χριστό, νά Τόν ἀγαπήσουμε καί
νά ἐνταχθοῦμε στό Σῶμα Του, στήν
Ἐκκλησία. Σέ αὐτό τό κάλεσμα ἀναφέρονται τά κείμενα τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτη Νικοπόλεως Μελετίου,
πού ἀποτελοῦν τό περιεχόμενο αὐτοῦ
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τοῦ μικροῦ βιβλίου. Ἡ πρόσκληση γιά
ἁγιότητα εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ πρός
ὅλους τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν
ἐποχῶν. Ἡ μίμηση τοῦ παραδείγματός
τους θά ἀναζωπυρώσει τήν πίστη μας
στόν Ἀγωνοθέτη Χριστό.
Σχ. 12 x 19,5, σελ. 60, Ἔκδοση
Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ - Πρέβεζα, Κεντρική Διάθεση ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως, Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 105,
Πρέβεζα, 48100, τηλ. 26820 25847,
fax 26820 21073, e-mail: imprevez@
otenet.gr.
γ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
«ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΦΙΛΟΘΕΟ ΖΕΡΒΑΚΟ
ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
ΤΟΜΟΣ Α΄»
ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΦΙΛΟΘΕΟΣ
ΖΕΡΒΑΚΟΣ
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ,
ΤΟΜΟΣ Β΄»
«ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΡΘΡΑ,
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ
ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΠΝΟΗΣ,
ΤΟΜΟΣ Γ΄»
Μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 40
χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ
ἐκ Λακωνίας καταγόμενου Γέροντος

Φιλοθέου Ζερβάκου (8 Μαΐου 1980),
κυκλοφόρησε σχετική τριλογία γιά τήν
προσωπικότητα του, τίς νουθεσίες καί τά
κείμενά του.
Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ Α΄ Τόμου, ὁ
ἀναγνώστης γνωρίζει τή μεγάλη σύγχρονη
ἀσκητική, ἀγωνιστική καί ἁγιασμένη ἐκκλησιαστική μορφή τοῡ 20οῡ αἰώνα, πού ἀσκήτευσε στήν Πάρο.
Στόν ψυχωφελέστατο Β΄ Τόμο σταχυλογοῦνται ἀξιόλογες ἐμπειρικές πατερικές
νουθεσίες καί διδαχές του. Δίδονται σοφές
καί ἀσφαλεῖς ὁδηγίες σέ πάρα πολλά πνευματικά ζητήματα τῆς ἐποχῆς μας, τήν ὁποία
χαρακτηρίζει ἡ γενική ἀποστασία μέ τίς τρομακτικές συνέπειες γιά τό μέλλον μας.
Ὁ Γ΄ Τόμος συγκεντρώνει κείμενα σχετικά μέ τήν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση
καί τή σωτηρία τῆς Ἑλλάδος. Αὐτά εἶχαν
κυκλοφορήσει σέ αὐτοτελῆ τεύχη, ὅταν ὁ
μακαριστός Γέροντας ζοῦσε, ἀλλά καί σέ
περιοδικά. Ἐπίσης, περιέχονται ὁμιλίες καί
πατρικές νουθεσίες τοῦ Γέροντα, γεμάτες
μέ πλούσια πνευματικά ἐφόδια.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 400, 368, 328
Ἐκδόσεις « Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Σπαρτάκου 6, Συκιές Θεσσαλονίκης, 56626, τηλ.
2310 212659, fax 2310 207340, e-mail:
info@orthodoxoskypseli.gr.

ριέχει εἰσήγησή του στό πλαίσιο Σύναξης
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου καί Ἐξαρχίας Κάτω Χωρῶν
καί Λουξεμβούργου, τόν Νοέμβριο τοῦ
2016. Ἀναφέρεται στό λειτούργημα τῶν
ἱερέων πού ἐμπνεόμενοι ἀπό ἀκράδαντη
πίστη, ἐπιχειροῦν νά ἐπικαιροποιήσουν καί
νά προσαρμόσουν τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου στό σήμερα. Στούς κληρικούς πού
ἀνταποκρίνονται στούς προβληματισμούς
καί στίς ἀμφιβολίες τοῦ περιβάλλοντος
κόσμου καί βλέπουν διεξόδους, καθότι ἡ
Ποιμαντική, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δέν
ἔχει καί δέν ὁδηγεῖ σέ ἀδιέξοδα. Στίς σελίδες
του ἀπαντῶνται μέ τεκμηριωμένο τρόπο
σύγχρονα ἐρωτήματα, προβληματισμοί καί
ἀμφιβολίες.
Σχ. 17 x 24, σελ. 20, Ἀνάτυπο ἐκ τῆς
ΕΕΘΣΠΑ - Ἐπιστημονικῆς Ἐπετηρίδας Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, Τόμος Ν΄ (2015).
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Ἐπιστημονικό περιοδικό, τό ὁποῖο ἐκδίδεται ἀπό τήν Ἐπικοινωνιακή καί Μορφωτική Ὑπηρεσία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τό παρόν τεῦχος
περιλαμβάνει κείμενα γενικοῦ ἐνδιαφέροντος, πρωτίστως, ὅμως, ἄρθρα θεολογικοῦ
– ἀλλά καί εὐρύτερου ἐπιστημονικοῦ περιεχομένου, μέσα ἀπό ἄριστα ἐπιμελημένες
ἐργασίες.
Σχ. 17 x 24, σελ. 351, Ἰδιοκτησία τοῦ
Κλάδου Ἐκδόσεων τῆς Ἐπικοινωνιακῆς καί
Μορφωτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθηνᾶς
30, Ἀθήνα, 10551, τηλ. 2111824315, fax
2111824317, e-mail: theologia@ecclesia.
gr,-ἱστοσελίδα: http://www.ecclesia.gr/
theologia.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ὁμότιμος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ
ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΗΜΕΡΑ»
Τό ἐνδιαφέρον πόνημα τοῦ διακεκριμένου Καθηγητῆ στό Τμῆμα Κοινωνικῆς
Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Ε.Κ.Π.Α., Ἀλεξάνδρου Σταυρόπουλου, πε-
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«ΘΕΟΛΟΓΙΑ»
Τριμηνιαία Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Τόμος 90ός, Τεῦχος 4ον,
Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2019
Βραβεῖον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν
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Πετράδια
ΧΑΡΆ
«Πάλιν ὄψομαι ὑμᾶς καί χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία καί τήν χαράν
ὑμῶν οὐδείς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν».
Ἰωάννης ιστ΄ 22
Πάλι θά σᾶς ἰδῶ (μετά τήν ἀνάστασή μου) καί θά γεμίσει ἡ καρδιά σας ἀπό χαρά καί τή χαρά σας
αὐτή κανένας δέν μπορεῖ νά σᾶς τήν
ἀφαιρέσει.

«Ταῦτα λελάκηκα ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρά
ἡ ἐμή ἐν ὑμῖν μείνῃ καί ἡ χαρά ὑμῶν
πληρωθῇ».
Ἰωάννης ιε΄ 11
Αὐτά σᾶς τά εἶπα, γιά νά μείνει
σέ σᾶς ἡ δική μου χαρά καί νά γίνει
ἔτσι τέλεια ἡ χαρά σας.

«Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν
ἐρῶ, χαίρετε».
Ἠσαΐας κστ΄ 19
Χαίρετε πάντοτε μέ τή χαρά πού
προέρχεται ἀπό τόν Χριστό. Πάλι θά
τό πῶ, χαίρετε.

« Ἡ χαρά εἶναι ὁ καλύτερος γιατρός».
Πίνδαρος
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« Ὅλα εἶναι χαρά, χάρις στήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας… Τί
εὐτυχία ἡ Ἀνάσταση! Σέ κάθε θλίψη
σου, σέ κάθε ἀποτυχία σου, σέ κάθε
πόνο σου νά συγκεντρώνεσαι μισό
λεπτό στόν ἑαυτό σου καί νά λές
ἀργά-ἀργά τό Τροπάριο: «Θανάτου
ἑορτάζομεν νέκρωσιν…».
Ἅγιος Πορφύριος

«Θά χαροῦν ὅλοι ὅσοι ἀγαποῦν
Κύριο τόν Θεό, μέ εἰλικρίνεια καί δικαιοσύνη».
Τωβίτ ιδ΄ 7

« Ὁ φόβος τοῦ Κυρίου θά τέρπει καί θά χαροποιεῖ τήν καρδιά τοῦ
ἀνθρώπου καί θά δίνει εὐφροσύνη καί
χαρά καί μακροημέρευση».
Σοφία Σειράχ α΄ 12

«Δέν ὑπάρχει πλοῦτος καλύτερος
ἀπό τήν ὑγεία τοῦ σώματος καί δέν
ὑπάρχει εὐτυχία μεγαλύτερη ἀπό τή
χαρούμενη καρδιά».
Σοφία Σειράχ λ΄ 16

« Ἡ χαρά εἶναι ἕνα σκίρτημα τῆς
ψυχῆς, ἡ ὁποία ἀγάλλεται γιά ὅσα
συμβαίνουν σύμφωνα μέ τή θέλησή
της».
Μέγας Βασίλειος

«Τό νά συμπάσχεις μέ τόν πόνο
τοῦ ἄλλου εἶναι ἀρετή ἀνθρώπινη. Τό
νά χαίρεις μαζί μέ τή χαρά τοῦ ἄλλου
εἶναι ἀρετή ἀγγελική».
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

« Ἡ χαρά δέν δίνεται στούς ἀσεβεῖς, ἀλλά σέ κείνους πού Σέ ὑπηρετοῦν, Κύριε, χωρίς μισθό, γιατί Σύ
εἶσαι ἡ χαρά τους».
Ἱερός Αὐγουστῖνος

«Νά κρατᾶς καλά τή μακάρια
χαρμολύπη, πού προέρχεται ἀπό τήν
εὐλογημένη κατάνυξη».
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης

«Χαῖρε τοῖς ἐλέγχουσί σε μᾶλλον
ἤ τοῖς κολακεύουσιν».
Πυθαγόρας
Νά χαίρεσαι περισσότερο μέ
αὐτούς πού σέ ἐλέγχουν παρά μέ
αὐτούς πού σέ κολακεύουν.

« Ἡ χαρά δέν εἶναι κτῆμα μόνο
τῶν πλουσίων».
Ὁράτιος

«Κατάληξη τῆς κάθε παράνομης
χαρᾶς εἶναι ἡ νόμιμη λύπη».
Πόπλιος Σῦρος

« Ἡ χαρά εἶναι ἀκτῖνα ἀνάμεσα σέ
δύο σύννεφα».
Κουζέν

« Ἡ χαρούμενη καρδιά ζεῖ περισσότερο».
Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ

« Ἡ χαρά εἶναι θυγατέρα τῆς
ἐργασίας».
Ἄγνωστος

« Ἡ χαρά καί ὁ πόνος εἶναι ἀνδρόγυνο».
Ἄγνωστος

« Ὅποιος ἔχει καλή γυναῖκα σέ
χαρά νά μήν πηγαίνει. Τή χαρά τήν
ἔχει στό σπίτι του».
Ἄγνωστος
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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ΤΟΥ

ΤΥΠΟΥ Ε ΡΕΘΙ Σ Μ ΑΤΑ

« Ἕβρος: Ἐδῶ εἶναι ἡ χώρα μας»,
εἶπαν Αὐστριακοί κομάντος σέ Τούρκους.
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 19-03-2020)
Μιά συμπαράσταση μεγάλης ἠθικῆς
σημασίας ἀπό Εὐρωπαϊκή χώρα πού ἔξω
ἀπό τήν πρωτεύουσά της Βιέννη ἐσταμάτησε κάποτε τούς Ὀθωμανούς.
« Ἀθηνᾶ Λινοῦ, Καθηγήτρια
Ἐπιδημιολογίας στό Πανεπιστήμιο
Ἀθηνῶν: Δοκιμάζεται ἡ ἀνθρωπιά
καί ὁ πολιτισμός μας», ἀπό τήν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ.
(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 20-03-2020)
Θά συνειδητοποιήσουμε ὅτι στήν
πλειονότητά μας δέν ἔχουμε οὔτε
ἀνθρωπιά οὔτε πολιτισμό;
«Κίνδυνος ἐργαλειοποιήσεως
τοῦ φόβου μέ στόχο τήν ἐπιβολήν
παγκοσμίου Κυβερνήσεως».
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 20-032020)
Τά ὄργανα τοῦ Ἄρχοντος τοῦ κόσμου τούτου ἀόκνως ἐργάζονται νά
ἐπιβάλουν τήν παγκοσμιοποίηση μέ
ἀντίδοση πινάκιο φακῆς!
« Ἡττηθεῖσα ἐνίκησε!».
(ΕΣΤΙΑ, 21-03-2020)
Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ὁ Ἱδρυτής καί
Κεφαλή της ὁ Χριστός. Ὁ φαινομενικά
ἡττημένος, νικητής στόν Γολγοθᾶ καί
Ἀναστημένος!
«Τίποτα δέν θά εἶναι ὅπως πρίν».
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 22-03-2020)
Ἐξωτερικές ἀλλαγές μπορεῖ νά προκαλέσει ἡ ἐπέλαση τοῦ ἰοῦ. Οὐσιαστικές
ἀλλαγές δέν πρόκειται νά γίνουν, ἐάν
ἐμεῖς στήν πλειονότητά μας δέν ἀναβαθμιζόμαστε πνευματικά.
«Στό ἀπόσπασμα ὁ Τουρισμός».
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 22-03-2020)
Οἰκονομικό ὀξυγόνο γιά ἄτομα,
οἰκογένειες, ἐπιχειρήσεις, περιοχές, τήν
ἐθνική οἰκονομία, τόν κρατικό προϋπο156

λογισμό προβλέπεται ὅτι θά λείψει. Ἄς
ἐλπίσουμε νά μήν προκαλέσει ἀσφυξία.
«Δοκιμάζονται ἡγέτες, πολιτικές,
πεποιθήσεις καί ἰδεολογίες».
(ΤΑ ΝΕΑ, 23-03-2020)
Στή λυδία λίθο «κορωνοϊός» ἀντί
στά κριτήρια τῆς Ἀποκεκαλυμμένης
Ἀλήθειας!
«Πανωραία Χατζηκώνστα. Ἡ
πλύστρα ἀπό τό Ἀϊβαλί, πού ξύπνησε τό φιλότιμο τῶν Ἑλλήνων. Ἔδωσε
καί τόν τελευταῖο ὀβολό της, προκειμένου νά ἐνισχύσει τήν πατρίδα».
(ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 24-032020)
Ποτέ δέν ἔλειψαν ἀπό αὐτόν τόν
τόπο διάσημοι καί ἄσημοι ὑποδειγματικοῦ ἤθους καί φιλοπατρίας.
«Ο.Η.Ε. Προειδοποίηση γιά
ἐλλείψεις σέ τρόφιμα».
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 27-032020)
Ἡ περίφημη παγκοσμιοποίηση,
μᾶς ἔλεγαν, ἐξασφαλίζει καί ἐπάρκεια
τροφίμων καί βαθμιαῖο περιορισμό τῆς
φτώχειας. Προσβλήθηκε καί ἡ παγκοσμιοποίηση ἀπό τόν κορωνοϊό;
«80 χῶρες προστρέχουν στό
ΔΝΤ».
(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 28-03-2020)
Θά χρεωθοῦν, γιά νά ἀντιμετωπίσουν
τίς οἰκονομικές συνέπειες τοῦ κορωνοϊοῦ!
«Τοῦρκοι στρατιωτικοί καί ἀστυνομικοί συντονίζουν τίς ἐπιθέσεις
στόν φράκτη».
(ΒΡΑΔΥΝΗ, 29-03-2020)
Ἄς τό ἰδοῦν οἱ Ἑταῖροι τῆς Ε.Ε.
« Ἀγεφύρωτο παραμένει τό χάσμα Βορρᾶ-Νότου στήν Εὐρώπη».
(ΤΟ ΒΗΜΑ, 29-03-2020)
Τά οἰκονομικά συμφέροντα, καρπός
ἐγωπάθειας, δέν γεφυρώνουν, δημιουργοῦν χάσματα!
Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

«ΑIΑΣ»

Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Σοφοκλῆ
(496-406 π.Χ.) παίχθηκε στό θέατρο
ΒΕΑΚΗ σέ μιά πρωτότυπη παράσταση σέ σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη.
Ἐμεῖς δέν κρίνουμε τήν παράσταση,
ἀλλά, ὅπως πάντα, στά σημειώματα
αὐτά ὑπενθυμίζουμε τήν ὑπόθεση τοῦ
ἔργου καί προσπαθοῦμε νά ἐπισημάνουμε τά μηνύματα πού ἐκπέμπει.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται
στό στρατόπεδο τῶν Ἑλλήνων ἔξω ἀπό
τήν Τροία. Ὁ Αἴας ἔνιωσε προσβεβλημένος, ὀργίστηκε καί ἤθελε νά ἐκδικηθεῖ
τούς Ἀτρεῖδες καί ὅλους τούς Ἕλληνες
πολιορκητές τῆς Τροίας, ἐπειδή δέν ἔδωσαν
σ’ αὐτόν τά ὅπλα τοῦ Ἀχιλλέα, ἀλλά στόν
Ὀδυσσέα. Ξεκίνησε νύχτα νά σκοτώσει τόν
Ἀγαμέμνονα καί τόν Μενέλαο στίς σκηνές
τους. Ἡ θεά Ἀθηνᾶ τόν ἔστρεψε πρός τά
κοπάδια τῶν ζώων. Μέ ἐνέργεια τῆς θεᾶς τά
ἔβλεπε γιά ἀνθρώπους καί τά κατέσφαξε.
Ἔφερε μερικά ζῶα στή σκηνή του, τά ἔδεσε
καί τά μαστίγωνε, νομίζοντας ὅτι ἐκδικεῖται
τούς Ἕλληνες.
Στήν Ἀθηνᾶ, πού προσποιεῖται ὅτι
εἶναι σύμμαχός του, λέει ὅτι θά συλλάβει
καί τόν Ὀδυσσέα καί θά τόν θανατώσει,
βασανίζοντάς τον. Οἱ σύντροφοί του Σαλαμίνιοι ναῦτες, πού ἀποτελοῦν τόν Χορό
τῆς τραγωδίας, ἔρχονται στή σκηνή του,
γιά νά μάθουν τί τοῦ συμβαίνει. Ἡ γυναῖκα του Τέκμησσα τούς πληροφορεῖ ὅτι
τόν εἶχε καταλάβει μανία καί ἔσφαξε τά
ζῶα. Ἐπίσης ὅτι εἶχε πλέον ἠρεμήσει, ἀλλά
ἡ συνειδητοποίηση τῆς πράξεώς του τοῦ
εἶχε προκαλέσει ντροπή καί κατάθλιψη.

Φαίνεται ὅτι ὁ ἥρωας εἶναι ἀπαρηγόρητος γιά τόν ἐξευτελισμό του, κάνει μελαγχολικές σκέψεις, μόνη λύση στό ἀδιέξοδό
του ὁ θάνατος. Ἡ Τέκμησσα τόν ἱκετεύει
νά λυπηθεῖ τήν ἴδια καί τόν γιό τους
Εὐρυσάκη. Κρατώντας τόν γιό του στήν
ἀγκαλιά του, τοῦ δίνει τίς τελευταῖες
εὐχές του, ἀσυγκίνητος στά παρακάλια
τῆς Τέκμησσας.

Ἡ ἀνδρεία χρειάζεται
τήν περικεφαλαία τῆς φρονήσεως
καί τόν θώρακα τῆς σεμνότητας.
Κατόπιν προσποιεῖται ὅτι μεταπείσθηκε. Φεύγει γιά τήν παραλία, γιά νά ἀποπλύνει τά αἵματα. Πέφτοντας πάνω στό
σπαθί του, πού ἔχει μπήξει στό ἔδαφος, ὁ
Αἴας αὐτοκτονεῖ. Οἱ Ἀτρεῖδες αὐταρχικά
ἀπαγορεύουν στόν ἀδελφό του Τεῦκρο νά
τόν ἐνταφιάσει. Λύση δίνει ἡ παρέμβαση
τοῦ Ὀδυσσέα, πού ἀναγνωρίζει τήν ἀξία
τοῦ Αἴαντα.
Πράγματι ἀδικήθηκε ὁ Αἴας, ὁ πιό
ἀνδρεῖος μετά τόν Ἀχιλλέα Ἕλληνας,
ἀλλά ἡ ἀντίδρασή του κρίνεται ὑπερβολική. Μέ τήν ἀλαζονεία καί τούς κομπασμούς του ἔδειξε ἀσέβεια, ἐξοργίζοντας
τούς Θεούς, ἰδιαίτερα τήν Ἀθηνᾶ. Ἡ
ἀνδρεία χρειάζεται τήν περικεφαλαία
τῆς φρονήσεως καί τόν θώρακα τῆς σεμνότητας.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

«Ἀπαγορευμένη» Θεία Κοινωνία…;
Ἀνάμεσα στά μέτρα πού ἐλήφθησαν λόγῳ κορωνοϊοῦ ἦταν καί ἡ ἀναστολή τῆς θρησκευτικῆς λατρείας. Ἔκλεισαν οἱ Ναοί μας. Σ’ ὅλη τήν ἐπικράτεια ἐπετράπη μόνο κατά τίς
ἅγιες μέρες τοῦ Πάσχα νά τελεῖται ἡ λατρεία, ἡ Θεία Λειτουργία κεκλεισμένων τῶν θυρῶν.
Σημειώθηκαν, ὅμως, καί ὑπερβολές αὐστηρότητας ὡς πρός τήν ἐφαρμογή τῶν μέτρων.
Ἕνα πολύ ἔντονο γεγονός ἦταν καί ἡ δίωξη ἑνός ἱερέως στήν περιοχή Κουκάκι τῶν Ἀθηνῶν,
τοῦ π. Γεωργίου Σχοινᾶ. Ἀφορμή γιά τή διαταγή σύλληψής του μέ τή διαδικασία τοῦ
αὐτοφώρου ἀπετέλεσε τό ὅτι μετέδωσε τή Θεία Κοινωνία σέ δύο παιδάκια στήν πλαϊνή
πόρτα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος στόν ναό ὅπου διακονεῖ. Ἡ στάση τῆς Πολιτείας στό θέμα αὐτό
ἦταν πραγματικά ἀπαράδεκτη, καθώς γιά λόγους ἐντυπωσιασμοῦ, ἴσως, ἤ ἐπειδή οἱ πιστοί
εἶναι πιό εὔκολοι στόχοι, κινήθηκε ἐναντίον τοῦ ἱερέα. Καί ἐνῶ στίς ἔσχατες ὑπουργικές
ἀποφάσεις πουθενά δέν ὑπῆρχαν ἀναφορές γιά τό θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας, τρόπον
τινά, μέ τή στάση της αὐτή ἡ Πολιτεία ἐπί τοῦ συγκεκριμένου γεγονότος, φάνηκε σάν νά
τήν «ἀπαγόρευσε».
Ἡ μετάδοση, ὅμως, τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων ἀφορᾶ τούς λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας!
Θεωρεῖται ἀπόλυτα internal corporis. Στό πλαίσιο δέ τῶν διακριτῶν ρόλων δέν δικαιοῦται νά
ἀσχοληθεῖ μέ τό συγκεκριμένο ζήτημα ἡ Πολιτεία. Ἄς μή λησμονοῦμε ἀκόμη ὅτι οἱ Κανόνες
τῆς Ἐκκλησίας πού διέπουν καί τό θέμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀποτελοῦν νόμους τῆς
Ἑλληνικῆς Πολιτείας, βάσει Συντάγματος. Ἀναρμοδίως, ἑπομένως, ἡ Πολιτεία παρενέβη
στό συγκεκριμένο περιστατικό. Καί μάλιστα, ἐφόσον ἔγινε ἐκτός Ἱεροῦ Ναοῦ καί μέ τίς
ἀπαραίτητες ἀποστάσεις, ὅπως φαίνεται στό φωτογραφικό ὑλικό πού δημοσιεύτηκε ἀπό
τόν ἴδιο τόν καταγγέλλοντα τό ὅλο περιστατικό.
Τίς τελευταῖες ἡμέρες, ἐπιπλέον, ἀκούστηκαν νύξεις ἀπό ἐπιστήμονες, καθώς καί ἀπό
τήν Ὑπουργό Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως γιά τό ἄν ἡ Θεία Κοινωνία μεταδίδει μικρόβια.
Εἶπαν ὅτι ὁ ἰός -ὀρθῶς- μεταδίδεται μέσῳ τοῦ σάλιου καί ὅτι πρέπει νά ἀποφεύγουμε τήν
κοινή χρήση σέ ποτήρια, κουταλάκια καί ἄλλα σκεύη. Πλήν, ὅμως, λησμονοῦν ὅτι στήν
ὑπόθεση τῆς Θείας Μετάληψης χρησιμοποιεῖται μέν κοινή λαβίδα, ἀλλά τό θέμα ἑστιάζεται στό περιεχόμενο, πού δέν εἶναι ἁπλῶς ψωμί καί κρασί, παρά τό ἴδιο τό Σῶμα καί
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ! Πρόκειται, δηλαδή, γιά θαῦμα! Εἰσερχόμαστε στή σφαῖρα τῆς πίστεως!
Ποτέ καί πουθενά στόν ὀρθόδοξο κόσμο δέν ἔχει διαπιστωθεῖ κάποια μετάδοση ἀσθένειας!
Οὐδείς μπορεῖ νά ἀποδείξει τό ἀντίθετο! Ἐξάλλου, ἄν γινόταν κάτι τέτοιο, οἱ ἴδιοι οἱ ἱερεῖς
θά εἶχαν ἀποδημήσει πάμπολλες φορές ὁ καθένας, ἔχοντας κοινωνήσει ἀσθενεῖς μέ βαριά
μεταδιδόμενα νοσήματα, ὅπως, ὁ ἱερέας τῆς Σπιναλόγκα, πού ἐπί χρόνια κοινωνοῦσε τούς
λεπρούς καί, φυσικά, δέν ἀσθένησε ποτέ ὁ ἴδιος.
Φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι ὁ Χριστός ἐνοχλεῖ καί πάλι ὁρισμένους. Θέλουν νά ἀποτρέψουν
πολλούς ἀνθρώπους ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο καί νά σπείρουν τόν ἰό τῆς ἀμφιβολίας καί τῆς
ἀπιστίας! Ὅμως, ἐκτός ἀπό τά ἐπιστημονικά καί θεολογικά ἐπιχειρήματα, ἄς ἀκούσουμε
τή φωνή τῆς κας Ἑλένης Γιαμαρέλλου, κορυφαίας Καθηγήτριας Λοιμωξιολογίας. Λέει
χαρακτηριστικά ὅτι, μόλις ἀνοίξουν οἱ Ἐκκλησιές μας, ἡ ἴδια θά ἐπιδιώξει νά πάει νά
κοινωνήσει, χωρίς φόβο καί δισταγμό!
Κάποιοι φτάνουν στό σημεῖο νά μιλοῦν γιά «ἀπαγορευμένη» Θεία Κοινωνία! Ἐμεῖς
πρέπει νά διατρανώνουμε τήν ἀλήθεια ὅτι ἡ Θεία Εὐχαριστία, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, εἶναι ἡ
Ζωή, ὅπου προσερχόμαστε μέ δέος καί πόθο! Εἶναι «φάρμακο ἀθανασίας»!
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Φώτιος Ρίζος,
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ
Ὁ περιορισμός τῆς διάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19 μᾶς ἔχει ἐπιβάλει καί
τόν περιορισμό τῆς κυκλοφορίας. Ἀσυνήθιστες εἰκόνες ἀπό πολυσύχναστους
δρόμους τῆς Μεσσηνιακῆς πρωτεύουσας (Πλατεῖα 23ης Μαρτίου καί παραλιακή
ὁδός Ναυαρίνου), πού ἀκόμα παραμένουν ἔρημοι.
Εἶθε, σύν Θεῷ, νά ξεπεραστεῖ ὁ κίνδυνος, καί μέ τή σταδιακή χαλάρωση τῶν
αὐστηρῶν μέτρων, νά μπορέσουμε νά ἐπανέλθουμε σιγά-σιγά στίς δραστηριότητές μας!
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