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

ἱ Ἄρχοντες εἶναι «οἱ ἐκλεκτοί» τοῦ λαοῦ. Ὁ λαός τούς ἐκλέγει καί
τούς δίνει τήν ἐντολή, μέ τήν ψῆφο του, νά κυβερνοῦν καί νά διοικοῦν
ὅπως πρέπει. Μέ σύνεση καί ἀξιοπρέπεια, μέ ἦθος καί σοβαρότητα.
Ἰδιαίτερα οἱ πολιτικοί μας Ἄρχοντες πρέπει νά εἶναι καταρτισμένοι, ἔμπειροι,
δοκιμασμένοι, μέ γνώση καί φρόνηση, ἐλεύθεροι ἀπό δεσμεύσεις καί ἐξαρτήσεις.
Δυστυχῶς, πολλές φορές οἱ Ἄρχοντές μας διοικοῦν μέ ἔπαρση καί ὑπερηφάνεια καί καταδυναστεύουν τόν λαό. Μετατρέπουν τή διακονία σέ ἐξουσία καί
τή χρησιμοποιοῦν ἤ γιά τή δική τους προβολή, ὁπότε φθάνουν στήν ἀλαζονεία,
ἤ ὑπηρετοῦν ἄλλες σκοπιμότητες καί πολλές φορές ξένα συμφέροντα μέ ξένες
ἐντολές, ὁπότε φθάνουν καί στήν προδοσία. Παύουν πλέον νά εἶναι οἱ ἐκλεκτοί
τοῦ λαοῦ καί εἰσπράττουν τήν ἀντίδραση καί τήν περιφρόνηση.
«Ἄρχων εἰρήνης» ὁ Ἰησοῦς Χριστός. «Θεός ὤν ἐταπείνωσεν ἑαυτόν γενόμενος
ὑπήκοος ἕως θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ» (Φιλ. 2, 8). «Διήρχετο εὐεργετῶν
καί ἰώμενος πάντας» (Πραξ. 10, 38) καί διακονῶν τούς πάντας. «Οὐκ ἦλθε
διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι καί δοῦναι τήν
ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν» (Ματθ. 20,
28). « Ἐγώ δέ εἰμί ἐν μέσ˛ω ὑμῶν ὡς ὁ διακονῶν»
(Λουκ. 20, 27). Ὅλη ἡ ἐπίγεια ζωή Του ἦταν
θυσία καί διακονία μέχρι θανάτου. «Οὕτως (=
τόσο πολύ) ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον,
ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα
Ἐάν οἱ Ἄρχοντες δέν ἔχουν
πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπώληται ἀλλ’
ἔχῃ ζωήν αἰώνιον» ( Ἰω. 3, 15 κ.ε.).
θυσιαστική στάση γιά τή
Ἐάν οἱ Ἄρχοντες δέν ἔχουν θυσιαστική
διακονία τους, δέν μποροῦν
στάση γιά τή διακονία τους, δέν μποροῦν νά
νά ἐκπληρώσουν τόν σκοπό
ἐκπληρώσουν τόν σκοπό τους, τήν ἀποστολή
τους, τήν ἀποστολή τους.
τους. Ζοῦν καί κινοῦνται μέ κέντρο τόν ἐγωτικό ἑαυτό τους, γι’ αὐτό καί ἀποτυγχάνουν.
Ζοῦν καί κινοῦνται μέ κέντρο
Μακάρι νά χαριτώνει ὁ Θεός στίς δύσκοτόν ἐγωτικό ἑαυτό τους,
λες καί ἰδιαίτερες ἡμέρες πού διανύουμε,
γι’ αὐτό καί ἀποτυγχάνουν.
νά ἔχουμε Ἄρχοντες - δ ι α κ ό ν ο υ ς τ ο ῦ
λ α ο ῦ καί ὄχι ἐξουσιαστές, ὥστε νά παίρνουν σωστές ἀποφάσεις στά ποικίλα προβλήματα τῆς κοινωνίας μας. Γιά νά
εἰσπράττουν τή χαρά καί τήν εὐγνωμοσύνη τοῦ διακονουμένου λαοῦ, κατά τό
παράδειγμα τοῦ μόνου Ἀρχιδιακόνου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διάκονοι
τοῦ λαοῦ
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Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης ἐν Εὐβοίᾳ (1920-1991) ὁ «Μέ συγχωρεῖτε»
(τιμᾶται τήν 22α Νοεμβρίου)
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου

T

ό Εὐχέλαιο ἤ Ἅγιο Ἔλαιο εἶναι
τό τελευταῖο Μυστήριο, θεοσύστατο καί αὐτό, γιά τό ὁποῖο
ὑπάρχει στήν Ἁγία Γραφή σαφής παραγγελία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, νά τελεῖται.
Ἡ παραγγελία καί σύσταση τοῦ
Ἀδελφοθέου εἶναι αὐτή: «Εἶναι κανείς
ἀνάμεσά σας ἄρρωστος; Ἄς προσκαλέσει τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας, καί αὐτοί ἄς προσευχηθοῦν ἐπάνω
του, καί συγχρόνως ἄς τόν ἀλείψουν μέ
λάδι, ἐπικαλούμενοι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου. Καί ἡ προσευχή αὐτή, πού γίνεται
μέ πίστη, θά σώσει ἀπό τή σωματική
ἀσθένεια τόν ἄρρωστο. Ὁ Κύριος θά
τόν κάνει καλά καί θά τόν σηκώσει ἀπό
τό κρεβάτι τῆς ἀρρώστιας του. Κι ἄν ὁ
ἀσθενής ἔχει διαπράξει ἁμαρτίες πού
προκάλεσαν τήν ἀσθένειά του, ὁ Κύριος
θά τοῦ τίς συγχωρήσει» ( Ἰακ. ε΄ 14 -15).
  
Ὑπάρχουν καί στήν Ἱερή Παράδοση
μαρτυρίες ὅτι ἀνέκαθεν το Εὐχέλαιο τελοῦνταν ὡς Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας.
Ἐνδεικτικές μαρτυρίες ἀπό τήν
Ἱερή Παράδοση εἶναι αὐτές τοῦ Ὠριγένη (185-254 μ.Χ.) καί τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀμφότεροι ἀναφέρουν ὅτι στό Μυστήριο αὐτό
γινόταν καί χρίση τῶν ἀσθενῶν μέ ἅγιο
ἔλαιο. Μάλιστα, ἀναφέρεται καί ὅτι τό
Μυστήριο τελοῦνταν σέ συνδυασμό μέ
μετάνοια καί Ἐξομολόγηση.
  
Ἀπό τίς παραπάνω μαρτυρίες διαφαίνεται ποιός εἶναι ὁ ἱερός σκοπός
τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ.

Πρῶτον, ἡ σωματική θεραπεία τοῦ
ἀσθενοῦς: «...ἡ προσευχή αὐτή, πού
γίνεται μέ πίστη, θά σώσει ἀπό τή σωματική ἀσθένεια τόν ἄρρωστο. Ὁ Κύριος
θά τόν κάνει καλά καί θά τόν σηκώσει
ἀπό τό κρεβάτι τῆς ἀρρώστιας του»,
ὅπως ἤδη διαβάσαμε στόν θεῖο Ἰάκωβο.
Δεύτερον, ἡ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν του, ἀφοῦ, βέβαια, γίνεται καί
Ἐξομολόγηση μαζί μέ τό Εὐχέλαιο.
Εἶναι ἀναγκαία ἡ Ἐξομολόγηση τοῦ
ἀρρώστου, ἀλλά καί τῶν οἰκείων του,
πού κάνουν τό Εὐχέλαιο γιά τήν ἴασή
του, διότι εἶναι πιθανόν νά ἔχει ὑπο-

Ἡ σωματική θεραπεία τοῦ ἀσθενοῦς:
«...ἡ προσευχή αὐτή πού γίνεται μέ πίστη,
θά σώσει ἀπό τή σωματική ἀσθένεια
τόν ἄρρωστο».
Εἶναι ἀναγκαία καί ἡ Ἐξομολόγηση
τοῦ ἀρρώστου, ἀλλά καί τῶν οἰκείων του,
πού κάνουν τό Εὐχέλαιο γιά τήν ἴασή του.
πέσει ὁ ἀσθενής σέ ἁμαρτήματα καί
αὐτά νά στέκονται ἀφορμή καί αἰτία
τῆς ἀσθένειάς του. Πρέπει, λοιπόν, νά
φύγει ἡ αἰτία τῆς ἀσθένειας, γιά νά
ἐπέλθει καί μέ τή Χάρη τοῦ Εὐχελαίου
ἡ θεραπεία ἀπό τήν ἀσθένεια.
Ἀλλά καί τῶν οἰκείων καί συγγενῶν
εἶναι ἀναγκαία ἡ Ἐξομολόγηση. Χρειάζεται καί αὐτοί πού ζητοῦν τή θεραπεία
τοῦ ἀρρώστου τους, νά ἔχουν μετανοήσει καί ἐξομολογηθεῖ. Τότε ἰσχύει καί ὁ
λόγος τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου: «Κι
ἄν ὁ ἀσθενής ἔχει διαπράξει ἁμαρτίες
πού προκάλεσαν τήν ἀσθένειά του, ὁ
Κύριος θά τοῦ τίς συγχωρήσει».
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Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

Μία ἀναγκαία
ἀποτίμηση
« Ἐλευθερία! Τί ἐγκλήματα γίνονται στό ὄνομά σου!...»
Romain Rolland
(Ρομαίν Ρολάν, 1866-1944, Γάλλος συγγραφέας)

Μ

έσα στήν τόση συζήτηση πού γίνεται
γιά τήν προβληματική οἰκονομική κατάσταση τῆς πατρίδας μας καί τίς δυσκολίες στίς ἐκπαιδευτικές διαδικασίες λόγῳ
τῆς πανδημίας, πιστεύω ὅτι ἐπιβάλλεται νά
συμπεριληφθεῖ καί μιά τ ε κ μ η ρ ι ω μ έ ν η
καί θαρραλέα ἀποτίμηση τῆς τεράστιας καί
πολύπλευρης ζημιᾶς πού προκλήθηκε κατά
τά τελευταῖα τριάντα καί πλέον χρόνια ἀπό
τίς συνηθισμένες πιά, ἐτήσιες καταλήψεις καί
τίς ἀντίστοιχες καταστροφικές ἐπιπτώσεις
τους στά Σχολεῖα καί στά Πανεπιστήμιά μας.
Συγκεκριμένα, κατά τούς πιό πρόχειρους
ὑπολογισμούς, ὑποστηρίζεται ἀπό ἁρμόδιες
ὑπηρεσίες ὅτι ἡ ἀντικατάσταση τῶν κλαπέντων ἀντικειμένων καί ἡ ἀποκατάσταση τῶν
ἑκάστοτε καταστροφῶν ἀπαιτεῖ καί ἀπορροφᾶ κάθε χρόνο τό ἕνα τέταρτο περίπου
τοῦ Προϋπολογισμοῦ τῶν δαπανῶν τῶν διαφόρων Σχολῶν καί Τμημάτων.
Ὅμως, οἱ καταστροφές ἐπεκτείνονται καί
σέ πολλά, ἀνεκτίμητα καί ἀναντικατάστατα
κειμήλια τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς
(ὅπως, γιά παράδειγμα, πίνακες ζωγραφικῆς,
διάσημα καί σύμβολα τοῦ Πανεπιστημίου,
ἱστορικά ἀρχεῖα, σπάνια βιβλία κ.ἄ.).
Ἐκτός ὅλων αὐτῶν, συχνά, συνυπάρχουν
καί ἄλλες, ἀνυπολόγιστης ἀξίας, καταστροφές. Εἶναι αὐτές πού ἀφοροῦν σέ ὑλικά,
πειραματόζωα καί πολυετῆ μόχθο πολλῶν
διδασκόντων, μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν καί
συνεργατῶν, γιά ἐκπόνηση σημαντικῶν
ἐρευνητικῶν προγραμμάτων, τά ὁποῖα, ἐνῶ
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βρίσκονται σέ ἐξέλιξη, μέ τίς καταλήψεις διακόπτονται βίαια καί ἀνεπανόρθωτα. Ἐάν, δέ,
συμβεῖ, αὐτά τά προγράμματα νά εἶναι διαπανεπιστημιακά, μέ τή συνεργασία ἀντίστοιχων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων τοῦ ἐσωτερικοῦ
καί, κυρίως, τοῦ ἐξωτερικοῦ, εἶναι εὔκολο νά
γίνουν ἀντιληπτές καί κάποιες ἄλλες ὀδυνηρές διαστάσεις τοῦ προβλήματος.
Ὁ θλιβερός κατάλογος, ὅμως, οὔτε τώρα
ὁλοκληρώθηκε. Διότι εἶναι ἀνάγκη νά συμπεριλάβει κάποιος καί τίς πολλές ἀνθρωποῶρες
διδασκαλίας, πού σ’ αὐτά τά τριανταοκτώ
χρόνια, ἐνῶ πληρώθηκαν ἀπό τό φτωχό ἑλληνικό δημόσιο, ἔχουν χαθεῖ ἀνεπιστρεπτί γιά
τά ἑλληνόπουλα – χωρίς βεβαίως νά ἔχουν
ζημιώσει τούς βιομηχάνους, τούς ἐφοπλιστές καί τούς πλούσιους αὐτῆς τῆς χώρας, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν τή δυνατότητα νά στέλνουν τά
παιδιά τους, γιά νά μορφωθοῦν σέ ἰδιωτικά
ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα, ἑλληνικά καί ξένα.

Εἶναι, ἑπομένως, ἀπολύτως ἀναγκαῖο ὁ
κάθε Ἕλληνας φορολογούμενος πολίτης, πού
σήμερα καλεῖται νά κάνει σκληρές θυσίες:
Α) Νά πληροφορηθεῖ μέ πόσα ἑκατομμύρια (ἤ μήπως δισεκατομμύρια;) τόν ἔχει,
ἀπό τό 1982, συνολικά χρεώσει, αὐτόν τόν
ἴδιο ἀλλά καί τά παιδιά του, ὁ δικός μας
τραγελαφικός Νόμος 1268 τοῦ 1982 περί
Πανεπιστημιακοῦ Ἀσύλου. Ἕνας Νόμος,
πού ὅμοιός του δέν ἰσχύει σέ κ α ν έ ν α ἄλλο
εὐνομούμενο κράτος τοῦ κόσμου καί κ α -

τ α ρ γ ή θ η κ ε , ἐπί τέλους, τόν Αὔγουστο
τοῦ 2019, ἀπό τήν παροῦσα κυβέρνηση.
Ἕνας Νόμος πού, κατά κάποιο τραγικό
γιά τό μέλλον τῆς πατρίδας μας τρόπο, στά
38 χρόνια πού ἵσχυσε, καλλιέργησε σαθρές
νοοτροπίες, μέ τίς ὁποῖες γαλουχήθηκαν
πολλές φοιτητικές γενιές. Ἐπεκτάθηκε,
ὅμως, χωρίς νά τό ἐπιτρέπει κανένας νόμος,
καί στά σ χ ο λ ε ῖ α τῆς Πρωτοβάθμιας καί
Δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, μέ τίς αὐθαίρετες κατ’ ἔτος καταλήψεις. Μέ τό πρόσθετο
ἀποτέλεσμα νά καλλιεργεῖται ἔτσι στίς νέες
γενιές μιά νοσηρή καί ὀλέθρια νοοτροπία.
Αὐτή πού ἀγνοεῖ, περιφρονεῖ καί καταστρέφει τόν δημόσιο χῶρο, διότι πρεσβεύει καί
ὑποστηρίζει ὅτι κάποιοι ἔχουν τό κεκτημένο
καί ἀναφαίρετο δ ι κ α ί ω μ α :
– νά κάνουν «κατάληψη» σέ χώρους πού
ἀνήκουν σέ ὅλους,
– νά ἀπαγορεύουν τήν πρόσβαση σέ ὅσους
δέν συμφωνοῦν μέ αὐτό τό «δικαίωμα»,
ἀλλά ἐπιθυμοῦν τήν ὁμαλή λειτουργία τῶν
σχολείων τους,
– νά καταστρέφουν ὅ,τι θέλουν, χωρίς ποτέ
νά τιμωροῦνται.

Β) Νά γνωρίσει, ἐπί τέλους, τήν ὀλέθρια
ἔκταση τῶν εὐθυνῶν πού ἔχουν αὐτοί πού,
σκοπίμως, γιά λόγους πού δέν ἔχουν καμμιά
σχέση μέ τήν ποιότητα τῆς ἀγωγῆς καί τῆς
μόρφωσης, εἰσήγαγαν τίς κομματικές νεολαῖες στούς ἱερούς χώρους τῆς ἐκπαίδευσης.
Αὐτοί πού ἀνέχονται ἤ καί ἐνθαρρύνουν τήν
εἰκόνα τῶν... ἀλυσοδεμένων σχολικῶν πυλῶν
καί κρύβουν ἀπό τή νεολαία μας τήν ἀλήθεια γιά τίς συνέπειες τοῦ κλειστοῦ-νεκροῦ
σχολείου στή γενικότερη παιδεία μας. Ἐπιδιδόμενοι, χωρίς αἰδώ, καί σέ μιά ἄκρατη
παιδοκολακεία. Αὐτοί πού ἐκμαυλίζουν τήν
ὁρμή καί τόν ἐνθουσιασμό τῆς νεολαίας μας
μέ ἕναν ἄθλιο κομματικό συνδικαλισμό.
Ἡ οἰκονομική –καί ὄχι μόνο– ζημιά πού

ἔχουν ὑποστεῖ οἱ φορολογούμενοι Ἕλληνες ἀπό τήν κακοδαιμονία τῶν καταλήψεων
στά ἐκπαιδευτικά μας ἱδρύματα ὅλα αὐτά
τά χρόνια καί πού ἀναζωπυρώθηκε φέτος,
εἶναι πολυδιάστατη. Εἶναι, ἴσως, μεγαλύτερη
καί πιό καταστροφική ἀπό ὅλες ὅσες ἔχουν
προκληθεῖ ἀπό διάφορα ἄλλα οἰκονομικά
σκάνδαλα. Ἔχει, ὅμως, καί μιά προέκταση
ὕπουλη καί δηλητηριώδη, μέ διαχρονικές ἐπιπτώσεις. Εἶναι ἡ σαθρή νοοτροπία πού ἔχει
καλλιεργήσει ἡ ἔννοια «κατάληψη» στά νέα
παιδιά, τούς αὐριανούς πολίτες τῆς ταλαίπωρης πατρίδας μας.

Μιά τεκμηριωμένη καί θαρραλέα ἀποτίμηση τῆς τεράστιας καί πολύπλευρης
ζημιᾶς πού προκλήθηκε κατά τά τελευταῖα τριάντα καί πλέον χρόνια ἀπό τίς
συνηθισμένες πιά, ἐτήσιες καταλήψεις
καί τίς ἀντίστοιχες καταστροφικές
ἐπιπτώσεις τους στά Σχολεῖα καί στά
Πανεπιστήμιά μας.
Γιά τούς λόγους αὐτούς θεωρῶ ὅτι ἀποτελεῖ ἐπιτακτική ἀνάγκη νά κάνουμε ὅλοι τήν
αὐτοκριτική μας, νά ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες
μας, καί τό θέμα νά ἀποκτήσει προτεραιότητα καί νά ἀποτελέσει ἀντικείμενο συζητήσεων καί ἀποφάσεων ὅλων τῶν ἁρμοδίων.
Μιά τέτοια ἐξέλιξη μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ
οὐσιαστικούς προβληματισμούς καί προτάσεις, ὥστε νά προκύψουν οἱ ἀπαραίτητες
θεσμικές ἀλλαγές, ἀλλά καί προεκτάσεις
στούς χώρους τῆς Παιδείας. Ἄν αὐτά δέν
γίνουν, ἡ κατάσταση θά συνεχίσει νά πηγαίνει
ἀπό τό κακό στό χειρότερο. Κι ἕνα κρίσιμο
ποσοστό τῶν παιδιῶν μας θά συνεχίσει νά
ἀγνοεῖ τή σημασία τῶν θεμελιωδῶν ἐννοιῶν:
«πολίτης» καί «εὐθύνη».
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Στόν χείμαρρο

Ὅ

πως εἶναι γνωστό, ὁ Ἠλίας
εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγάλους Προφῆτες τοῦ Ἰσραήλ. Ζηλωτής καί πιστός στόν ἀληθινό
Θεό, ἔζησε τήν ἐποχή τοῦ ἀσεβοῦς
Ἀχαάβ. Ὁ Ἀχαάβ εἶχε ξεπεράσει στήν
ἀσέβεια ὅλους τούς πρό αὐτοῦ βασιλεῖς, ὅπως ἀναφέρει τό βιβλίον τῶν Γ´
Βασιλειῶν, στό ὁποῖο ἀναφέρονται τά
ἑξῆς, ἑρμηνευμένα:
«Κατά τό δεύτερο ἔτος τῆς βασιλείας τοῦ Ἰωσαφάτ, βασιλιᾶ τοῦ βασιλείου τοῦ Ἰούδα, ἀνεκηρύχθη βασιλιάς
στό βασίλειον τοῦ Ἰσραήλ ὁ Ἀχαάβ, ὁ
υἱός τοῦ Ἀμβρί. Ὁ Ἀχαάβ ἐβασίλευσε
στό βασίλειο τοῦ Ἰσραήλ μέ ἕδρα τή
Σαμάρεια ἐπί εἴκοσι δύο χρόνια. Καί
ὁ βασιλιάς Ἀχαάβ παρεσύρθη σέ παρεκτροπές καί ἁμαρτωλές πράξεις καί
ἔκαμεν ἐκεῖνο, τό ὁποῖο εἶναι πονηρό
στά μάτια τοῦ Θεοῦ... Προχώρησε ἀκόμη περισσότερο! Ἐνυμφεύθη ὡς σύζυγο
τήν Ἰεζάβελ, ... καί ἀκόμη ἐπῆγε καί
ἐλάτρευσε τόν Βάαλ, τόν κύριο θεό τῶν
Φοινίκων καί τόν προσεκύνησε.
Αὐτή ἡ φοβερή κατάπτωση τῶν
ἀρχόντων καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἔθλιβε
πολύ τόν Προφήτη Ἠλία. Προσευχόταν
συνεχῶς καί παρακαλοῦσε τόν Θεό νά
λυπηθῇ τόν λαό του καί νά τόν ἐπαναφέρει στήν ἀληθινή πίστη.
Ὁ Θεός ἄκουσε τίς κατώδυνες προσευχές του καί ἀπάντησε:
«Καί τότε κατέφθασε λόγος Κυρίου πρός τόν Ἠλία, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε:
«Φύγε ἀπό ἐδῶ καί πήγαινε πρός ἀνα264

τολάς καί κρύψου κοντά στόν ξεροπόταμο Χορράθ, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται εἰς τά
ἀνατολικά τοῦ Ἰορδάνη· εὑρισκόμενος
ἐκεῖ θά πίνῃς νερό ἀπό τόν ξεροπόταμο, ἐγώ δέ θά διατάξω τά κοράκια νά
σέ διατρέφουν ἐκεῖ». (Βασιλειῶν Γ´,
ιζ´ 2-6).
Ὁ Ἠλίας ἔκαμε ὅπως ἀκριβῶς τοῦ
εἶπε ὁ Κύριος· πῆγε καί ἔμεινε κοντά
στόν ξεροπόταμο Χορράθ, ὁ ὁποῖος
εὑρίσκεται εἰς τά ἀνατολικά τοῦ Ἰορδάνη. Καί τά κοράκια τοῦ ἔφερναν τό
πρωί ψωμί, τό δέ δειλινό κρέας· καί ἔπινε νερό ἀπό τόν ξεροπόταμο Χορράθ.
(Ἡ Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου
ἑρμηνείας, Τόμος ΣΤ´, σελ. 240).

Μέσα στή φοβερή ἐκείνη κατάπτωση
τῶν ἀρχόντων καί λαοῦ τοῦ Ἰσραήλ ὁ
ζηλωτής Ἠλίας ὑποφέρει ἀφάνταστα.
Οἱ ψευδοθεοί τῶν εἰδωλολατρῶν δοξάζονται καί λατρεύονται καί ὁ ἀληθινός
Θεός περιφρονεῖται καί ἐμπαίζεται. Ὁ
ἀληθινός Θεός τοῦ Ἰσραήλ παρακολουθεῖ τά πάντα καί μακροθυμεῖ. Γνωρίζει
πότε καί πῶς θά ἐπέμβη. Τίποτε δέν Τοῦ
ξεφεύγει. Στήν κατάλληλη ὥρα θά ἐνεργήσει καί θά τιμωρήσει αὐτούς πού προδίδουν τήν πίστη. Ὁ Προφήτης Ἠλίας
κατ᾽ ἐντολήν τοῦ Θεοῦ βρίσκεται στήν
ἀπομόνωση. Ἐδῶ μπορεῖ νά προσευχηθεῖ καί νά σκεφθεῖ πῶς θά μπορέσει
νά ὁδηγήσει τόν λαό σέ μετάνοια καί
ἐπιστροφή στόν ἀληθινό Θεό.
Οἱ θεοφόροι Πατέρες ἐμβαθύνουν

Χορράθ
στό περιστατικό αὐτό τοῦ Προφήτη Ἠλία καί διατυπώνουν σπουδαῖες
γνῶμες. Κατ᾽ ἀρχάς, πρέπει νά ποῦμε
ὅτι φαίνεται παράξενο τό ὅτι ὁ Θεός
ἔτρεφε τόν Προφήτη του, χρησιμοποιώντας τά κοράκια. Καί ὅμως, εἶναι ἕνας
θαυμαστός τρόπος νά καταλάβουμε ὅτι
ὁ Θεός γνωρίζει πολλούς τρόπους νά
μᾶς θρέψει, ὅταν ἔχουμε ἀνάγκη. «Ἀνοίγεις σύ τήν χεῖρα σου καί ἐμπιπλᾶς
πᾶν ζῶον εὐδοκίας», λέγει ὁ ψαλμωδός (Ψαλμ. 144ος, 16). Ἀρκεῖ νά ἀνοίξεις μόνο τό πατρικό Σου πλουσιόδωρο
χέρι, καί χορταίνεις κάθε ζωντανό Σου
πλάσμα μέ καθετί πού χρειάζεται καί
ἐπιθυμεῖ. Καί στίς μέρες τῆς πείνας καί
τῶν στερήσεων πάλι ὁ ψαλμωδός σημειώνει ὅτι αὐτοί πού ἐκτελοῦν τό καθῆκον
τους δέν θά πεινάσουν, ἀλλά θά χορτάσουν, ὅπως ὁ Προφήτης Ἠλίας, ὁ
ὁποῖος παρά τόν λιμό, δέν στερήθηκε
τό ψωμί. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ «οὐ
καταισχυνθήσονται ἐν καιρ˛ῶ πονηρρ˛ῶ
καί ἐν ἡμέραις λιμοῦ χορτασθήσονται»
(Ψαλμ. 36, 19). Δηλαδή, ὅλοι αὐτοί
(οἱ πιστοί καί ἀφοσιωμένοι δοῦλοι τοῦ
Θεοῦ) δέν θά ντροπιασθοῦν, βλέποντας
τίς ἐλπίδες τους νά διαψεύδονται μέσα
σέ δύσκολες καί ἐπικίνδυνες περιστάσεις. Ἀντιθέτως, σέ ἡμέρες πείνας καί
στερήσεων, θά χορτάσουν. Πόσο δύσκολη ἦταν ἡ θέση τοῦ Προφήτη! Διότι ὄχι
μόνον δέν δέχθηκαν τόν Ἠλία, ἀλλά καί
τόν ἀπειλοῦσαν νά τόν σκοτώσουν. Καί
τοῦτο εἶναι φανερό ἀπό τόν λόγο πού
εἶπε ὁ Θεός στόν Ἠλία. Δέν τοῦ εἶπε

μόνον «πορεύου», ἀλλά «καί κρύβηθι». Διότι δέν σοῦ εἶναι ἀρκετή «πρός
σωτηρίαν ἡ φυγή, ἀλλά δεῖ καί λαθεῖν
μετά πολλῆς ἀκριβείας· δῆμος γάρ
ἐστιν Ἰουδαϊκός, δῆμος αἱμάτων διψῶν
προφητικῶν» ( Ἰω. Χρυσόστομος)... Τά
κοράκια, τά ὁποῖα ἀφθονοῦν στήν Παλαιστίνη, ἔφερναν στόν Ἠλία κάθε φορά
ὅ,τι καί ὅσο χρειαζόταν τό πρωί καί τό
δειλινό, καί ποτέ περισσότερο! Ἔτσι
ἐδιδάσκετο ὅτι δέν ἔπρεπε νά μεριμνᾷ
γιά τήν αὐριανή ἡμέρα.
Ἄς ἐμπιστευόμαστε πάντοτε μέ πίστη καί χωρίς ἀγωνία καί τά προβλήματα τῆς συντήρησής μας στήν ἀγαθότητα
τοῦ Θεοῦ· γνωρίζει Ἐκεῖνος πῶς νά τά
τακτοποιῇ κατά τόν καλύτερο τρόπο»
(ὅ.π., σελ. 230).
Οἱ καιροί εἶναι παράλληλοι. Ζοῦμε
σέ ἡμέρες ἀποστασίας, πού θυμίζουν
τούς Ἰουδαίους. Ὁ πόλεμος ἐναντίον
τῆς Ἐκκλησίας μαίνεται καί οἱ ἐχθροί,
φανεροί καί κρυφοί, προσπαθοῦν μέ
διάφορες δικαιολογίες νά καλυφθοῦν.
Ἐάν, ὅμως, μένουμε πιστοί στόν Θεό καί
πράττουμε τό θέλημά Του, ὅπως τότε
ὁ Θεός ἔθρεψε τόν Προφήτη Ἠλία σέ
ἡμέρες λιμοῦ μέ τά κοράκια, θά φροντίσει καί γιά μᾶς καί θά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν πανδημία μέ τρόπους πού
μόνον ἡ πανσοφία Του γνωρίζει. Θά
στείλει «ἕναν κόρακα» νά μᾶς φέρει τά
ἀπαραίτητα. Περί αὐτοῦ δέν θά πρέπει
καθόλου νά ἀμφιβάλλουμε!
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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«Τῶν φρονίμων
τά παιδιά ...»
Ἡ

Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει γιά τίς μεγάλες ἑορτές
της, καθώς καί κάθε Τετάρτη –σέ ἀνάμνηση τῆς προδοσίας
τοῦ Ἰησοῦ– καί κάθε Παρασκευή
–σέ ἀνάμνηση τῆς Σταύρωσής Του–
καλώντας μας στήν εὐλογημένη
ἄσκηση τῆς νηστείας. Μιᾶς νηστείας, φυσικά, καί στά εἰσερχόμενα καί
στά ἐξερχόμενα ἐκ τοῦ στόματος καί
τῆς καρδίας μας. Τήν 15η Νοεμβρίου
κάθε ἔτους ξεκινάει ἡ προετοιμασία
μας γιά τόν ἑορτασμό τοῦ μεγάλου
γεγονότος τῆς Γέννησης τοῦ Θεανθρώπου, τοῦ γεγονότος πού χώρισε
τήν ἱστορία στά δύο.
  
Πολλοί μάρτυρες (παλαιότεροι
καί νεότεροι) ἑτοιμάστηκαν γιά τή
δόξα τοῦ μαρτυρίου μέ τή σωστή
ἄσκηση τῆς νηστείας. «Πρίν πεινάσουν» γιά τή θεία ἐνίσχυση κατά
τήν κορυφαία στιγμή τοῦ μαρτυρίου τους, «μαγείρεψαν» τήν τήρηση καί τῆς θεοσδότου ἐντολῆς τῆς
νηστείας.
  
Στεκόμαστε ἐνδεικτικά στόν
Νεομάρτυρα Ἅγιο Γεώργιο τόν ἐξ
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Ἰωαννίνων, πού ἑορτάζεται τήν 17η
Ἰανουαρίου, στό Συναξάρι τοῦ ὁποίου σώζεται μόνο μία λεπτομέρεια
γιά τόν θεοφιλῆ τρόπο τῆς ζωῆς του.
Ἕναν μῆνα μετά τόν γάμο του,
τό καλοκαίρι τοῦ 1837, πῆγε στό
Μπεράτι τῆς Βορείου Ἠπείρου,
ἀκολουθώντας τό ἀφεντικό του.
Ἐκεῖ βρισκόταν καί ὁ θεῖος ἀπό
τή γυναῖκα του, Ζαφείρης, πού
ἦταν δάσκαλος. Μία Τετάρτη κάθισαν νά φᾶνε οἱ δυό τους μαζί
μέ τόν ἱερέα τοῦ χωριοῦ. Τό φαγητό ἦταν κουκιά βραστά μέ λάδι.
Ἐκεῖ πού ἔτρωγαν, ὁ θεῖος του καί
ὁ παπᾶς παρατήρησαν ὅτι αὐτός
ἔτρωγε μόνο ξερό ψωμί. Τοῦ εἶπαν:
«Φάε καί σύ μαζί μας, καλότυχε.
Τό φαγητό μας οὔτε κρέας, οὔτε
ψάρια εἶναι, ἀλλά μόνο κουκιά».
Τούς ἀπάντησε τότε ὁ μακάριος:
«Κουκιά, ἀλλά μέ λάδι. Κι ἐγώ δέν
ἔμαθα Τετάρτη καί Παρασκευή νά
τρώω λάδι. Μή νοιάζεστε, ὅμως,
γιά μένα. Ἐσεῖς φᾶτε καί χαρεῖτε.
Τό μεσημεριανό μου εἶναι πάντα
πρόχειρο». Καί λέγοντας αὐτά,
πῆρε μερικές ἐλιές καί στή συνέχεια πῆγε στήν ἐργασία του (Ὁ
Ἅγιος Νεομάρτυς Γεώργιος ὁ ἐξ
Ἰωαννίνων, τοῦ Εὐαγγέλου Μουτσί-

κα, Ἔκδοση Οἴκου Ἁγίου Γεωργίου
Ἰωαννίνων, Ἀθῆναι 1994, σελ. 25).
  
Ὁ νεαρός –εἰκοσιεννιάχρονος
τότε– Γεώργιος ἀπεκάλυψε, χωρίς
νά τό ἐπιδιώκει, ἕνα βασικό μυστικό
τῆς κατά Θεόν «διατροφῆς» του,
πού τόν δυνάμωνε νά κρατάει τή
φλόγα τῆς πίστης του ἄσβεστη
μέσα στούς «βοριάδες» τῆς Τουρκοκρατίας, καί τελικά νά τήν κάνει
νά λάμπει γιά πάντα μέ τήν καρτερία του στό ἔνδοξο μάρτυριό του.
Φυσικά, ἡ κατά Θεόν ἄσκηση
τῆς νηστείας δέν ἔχει σκοπό νά δυναμώνει μόνον αὐτούς πού ὁδεύουν
σέ μαρτύριο. Εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ
πρός ὅλους ὅσοι ἔχουν καταλάβει

ὅτι ἡ χριστιανική ζωή εἶναι καθημερινός ἀγώνας καί πόλεμος ἐναντίον
τοῦ «παλαιοῦ ἀνθρώπου», ἐναντίον
τῆς νοσηρῆς ἀγάπης γιά τό ἐγώ
μας, καί καθημερινή μαρτυρία
ἀγάπης γιά τόν Χριστό, μέσα σέ
ἕναν κόσμο πού συνεχῶς ἐκκοσμικεύεται καί ἀπομακρύνεται ἀπό τήν
ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας.
Στίς 26 Ὀκτωβρίου 1971 ἔγινε
ἡ ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τά ὁποῖα ἐναπετέθησαν σέ λάρνακα, πού κατετέθηκε στόν νεόδμητο Ἱερό Ναό τοῦ
Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου τῆς
πόλης τῶν Ἰωαννίνων, στήν πλατεῖα
Πάργης.
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
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Πάνω ἀπ᾽ ὅλα ἡ ἀγάπη

Ἀ

ρχίζω μέ μιά ἀληθινή ἱστορία.
Εἶναι ἀπό τό Συναξάρι, τό βιβλίο πού ἱστορεῖ τόν βίο καί
τούς πνευματικούς ἀγῶνες τῶν Ἁγίων
ἀσκητῶν. Τό περιστατικό εἶναι πολύ
διδακτικό. Ἄς τό προσέξουμε:
  
Ἦταν ἕνας ἀσκητής καί εἶχε δύο
ὑποτακτικούς. Προσπαθοῦσε πολύ
νά τούς ὠφελήσει καί νά τούς κάνει
καλούς. Εἶχε, ὅμως, τήν ἀνησυχία ἄν
ὄντως προχωροῦν στήν πνευματική
ζωή, ἄν προοδεύουν κι ἄν εἶναι ἕτοιμοι
γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Περίμενε γι’ αὐτό ἕνα σημάδι ἀπό τόν Θεό,
ἀλλά δέν ἔπαιρνε καμμία ἀπάντηση.
Κάποια ἡμέρα θά γινόταν ἀγρυπνία στήν ἐκκλησία μιᾶς ἄλλης σκήτης, πού ἀπεῖχε πολλή ὥρα ἀπό τή
δική τους. Ἔπρεπε νά γίνει πορεία
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μέσα στήν ἔρημο. Ἔστειλε τούς ὑποτακτικούς του ἀπό τό πρωί, ὥστε νά
φθάσουν νωρίς, γιά νά τακτοποιήσουν
τήν ἐκκλησία. Ὁ Γέροντας θά πήγαινε τ’ ἀπόγευμα. Οἱ ὑποτακτικοί εἶχαν
προχωρήσει, ὅταν ξαφνικά ἄκουσαν
βογγητά. Ἦταν ἕνας ἄνθρωπος βαριά
τραυματισμένος καί ζητοῦσε βοήθεια:

«Ἡ ἀγάπη εἶναι τό ἄνοιγμα
πρός τόν Θεό καί πρός
τόν πλησίον» ( Ἡ Μυσταγωγία,
Μητροπολίτης Ἀχελώου
Εὐθύμιος, Ἐκδόσεις Χριστιανικῆς
Στέγης Καλαμάτας, σελ. 66).
– Πᾶρτε με, σᾶς παρακαλῶ, τούς
ἔλεγε, γιατί ἐδῶ εἶναι ἐρημιά, κανείς
δέν περνάει. Ποιός θά μποροῦσε νά

μέ βοηθήσει; Ἐσεῖς εἶστε δύο. Σηκῶστε
με καί ὁδηγῆστε με στό πρῶτο χωριό.
– Δέν μποροῦμε, τοῦ εἶπαν. Βιαζόμαστε νά πᾶμε γιά τήν ἀγρυπνία καί
ἔχουμε ἐντολή νά ἑτοιμάσουμε τήν
ἐκκλησία.
– Πᾶρτε με, σᾶς παρακαλῶ. Ἄν
μέ ἀφήσετε, θά πεθάνω, θά μέ φᾶνε
τά θηρία.
– Δέν μποροῦμε! Τί νά κάνουμε,
πρέπει νά πᾶμε στό καθῆκον μας.
Κι ἔφυγαν. Τό ἀπόγευμα ξεκίνησε
ὁ Γέροντας γιά τήν ἀγρυπνία. Πέρασε
ἀπό τόν ἴδιο δρόμο. Ἔφτασε καί στό
μέρος ὅπου ἦταν ὁ τραυματισμένος.
Τόν βλέπει, τόν πλησιάζει καί τοῦ λέει:
– Τί ἔπαθες, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ;
Τί ἔχεις; Ἀπό πότε εἶσαι ἐδῶ; Δέν σέ
εἶδε κανείς;
– Πέρασαν τό πρωί δύο μοναχοί
καί τούς ζήτησα νά μέ βοηθήσουν,
ἀλλά βιαζόντουσαν νά πᾶνε στήν
ἀγρυπνία.
– Θά σέ πάρω ἐγώ. Μήν ἀνησυχεῖς,
τοῦ λέει.
– Δέν μπορεῖς ἐσύ, εἶσαι Γέροντας.
Δέν μπορεῖς νά μέ σηκώσεις, ἀδύνατον!
– Ὄχι, θά σέ πάρω. Δέν μπορῶ
νά σέ ἀφήσω.
– Μά δέν μπορεῖς νά μέ σηκώσεις!
– Θά σκύψω καί σύ πιάσου ἀπό
πάνω μου καί λίγο λίγο θά σέ πάω σέ
κανένα κοντινό χωριό. Λίγο σήμερα,
λίγο αὔριο, θά σέ φθάσω.
Τόν πῆρε μέ μεγάλη δυσκολία καί
ἄρχισε νά βαδίζει μέ τό βάρος ἐκεῖνο
μές στήν ἄμμο παρά πολύ δύσκολα.
Ὁ ἱδρώτας ἔτρεχε ποτάμι καί σκεπτόταν: « Ἔστω καί σέ τρεῖς ἡμέρες θά
φθάσω». Καθώς, ὅμως, προχωροῦσε,
ἄρχισε νά νιώθει τό φορτίο του πιό
ἐλαφρό, πιό ἐλαφρό, καί σέ κάποια

στιγμή αἰσθάνθηκε σάν νά μήν κρατάει τίποτα. Τότε γυρίζει πίσω νά δεῖ τί
συμβαίνει καί βλέπει μέ ἔκπληξη πάνω
του ἕναν ἄγγελο. Ὀ ἄγγελος τοῦ εἶπε:
Μ’ ἔστειλε ὁ Θεός νά σέ πληροφορήσω ὅτι οἱ δύο ὑποτακτικοἰ σου δέν
εἶναι ἄξιοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ,
γιατί δέν ἔχουν ἀγάπη.
  
Οἱ δύο μοναχοί ἀγαποῦσαν
ἀσφαλῶς τόν Θεό, γιατί εἶναι ἡ πρώτη καί μεγάλη ἐντολή. Εἶχαν, ὅμως,
λησμονήσει τήν ἀγάπη στόν συνάνθρωπο, πού εἶναι τό ἴδιο μεγάλη ἐντολή
τοῦ Θεοῦ. Ὁ μακαριστός Μητροπο-

Ὀφείλουμε, λοιπόν,
αὐτή τήν ἀγάπη
νά τήν ἐκφράζουμε
ὄχι μόνο μέ λόγια,
ἀλλά κυρίως μέ ἔργα,
στήν πράξη.
Καί πρός κάθε ἄνθρωπο,
χωρίς καμμία ἐξαίρεση.
λίτης Ἀχελώου Εὐθύμιος γράφει: « Ἡ
ἀγάπη εἶναι τό ἄνοιγμα πρός τόν Θεό
καί πρός τόν πλησίον» (Ἡ Μυσταγωγία, Ἔκδοση Χριστιανικῆς Στέγης
Καλαμάτας, σελ. 66).
Ὀφείλουμε, λοιπόν, αὐτή τήν ἀγάπη νά τήν ἐκφράζουμε ὄχι μόνο μέ λόγια, ἀλλά κυρίως μέ ἔργα, στήν πράξη.
Καί πρός κάθε ἄνθρωπο, χωρίς καμμία ἐξαίρεση. Ἰδίως πρός αὐτόν πού
ἔχει ἀνάγκη καί δοκιμάζεται. Τελικά, ἡ
ἀγάπη εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα. Γιατί « Ὁ
Θεός ἀγάπη ἐστί».
Γ. Δ. Κούβελας
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Χρόνος καί αἰωνιότητα
«

Ὁ

λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει
εἶδε φῶς μέγα καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. Ἀπό τότε
ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καί λέγειν
μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν
οὐρανῶν» (Ματθ. 4, 16-17).
Μέ τό πρῶτο δημιούργημα τοῦ
Θεοῦ, τό φῶς, ἔγινε ὁρατή ἡ ὑλική δημιουργία. Μέ τήν παράβαση τοῦ Ἀδάμ ὁ
ἄνθρωπος ἔπεσε σέ πνευματικό σκοτάδι,
ἔχασε τήν ἐπαφή μέ τόν Δημιουργό Του.
Μέ τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ καί τήν
ἔναρξη τοῦ κηρύγματός Του ἦλθε ξανά
τό μέγα θεϊκό φῶς, πού φώτισε αὐτούς
πού βρίσκονταν στήν περιοχή τοῦ σκότους καί δέν γνώριζαν ποῦ νά βαδίσουν.
Καί ἀνέτειλε φῶς ζωῆς καί σ’ ἐκείνους
ἀκόμη πού βρίσκονταν στήν περιοχή
τοῦ θανάτου. Ἔτσι εἶχε προβλέψει ὁ
Προφήτης Ἡσαῒας, καί ἔτσι ἔγινε. Ὁ
Χριστός πηγαίνοντας στή Γαλιλαία
ἄρχισε «ἀπό τότε» νά κηρύττει καί νά
λέει «μετανοεῖτε, γιατί ἔφτασε ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ». Νέος χρόνος «ἀπό
τότε» ἤ μᾶλλον εἴσοδος στό ἄχρονο καί
αἰώνιο, ἀφοῦ βρισκόμαστε πιά στήν περιοχή ὅπου βασιλεύει ὁ ἄχρονος Θεός.
Χρόνος εἶναι ἡ αἰωνιότητα πού μετριέται μέ τήν κίνηση, μέ τίς μεταβολές,
λέει ὁ Ἅγιος Μάξιμος... «Αἰών» σημαίνει «αἰεί ὤν», δηλαδή τό ἀεί, τό πάντοτε ὑπάρχον. Αὐτό πού εἶναι ἄφθαρτο,
ἀναλλοίωτο. Κι αὐτό εἶναι μόνον ὁ Θεός
καί ὅ,τι μέ τή θέλησή του μένει κοντά
Του. Γι’ αὐτό αἰών εἶναι ὁ ἀκίνητος χρόνος. Ὁ χρόνος πού δέν ἔχει φθαρτικές
μεταβολές.
Τόν Χρόνο οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τόν
ἔβλεπαν κυκλικό, ἐπαναλαμβανόμενο,
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ὅπως κυκλική εἶναι καί ἡ κίνηση τῶν
ἀστέρων πού ρυθμίζει τόν χρόνο. Τίποτε
καινούργιο δέν πρόκειται νά γίνει, ἀφοῦ
τά πάντα ξαναγυρίζουν, ἐπαναλαμβάνονται. Ἀπό ἐδῶ βγῆκε καί ἡ λανθασμένη
ρήση ὅτι «ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται».
Ἡ χριστιανική ἀποκάλυψη ἔφερε μιάν
ἀνατροπή. Ὁ χρόνος εἶναι εὐθύγραμμος. Ξεκινάει ἀπό μιάν ἀρχή, ἀπό τή
δημιουργία τοῦ κόσμου, καί φθάνει σ’
ἕνα τέλος, στήν ἔσχατη ἡμέρα, ὅπου
μπαίνουμε στήν αἰωνιότητα, στό ἄχρονο, στήν ἀφθαρσία.
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μιά ὀντότητητα
πού μετεωρίζεται, στροβιλίζεται ἀνάμεσα στόν χρόνο καί στήν αἰωνιότητα,
στό ἄπειρο καί στό μηδέν. Ζεῖ ἔτσι μιά
τραγωδία. Θέλει, ἔχει διακαῆ πόθο, νά
ζήσει αἰώνια. Ἡ ἐμπειρική γνώση τόν
πληροφορεῖ ὅτι μπροστά του χάσκει ἡ
ἄβυσσος τοῦ θανάτου. Καί ποιός ξέρει
ἄν ἡ ζωή εἶναι θάνατος κι ὁ θάνατος
ζωή; (Εὐριπίδης). Ναυαγός στό πέλαγος τῆς ζωῆς ψάχνει νά βρεῖ σωσίβιο.
Τέτοια σωσίβια ὑπάρχουν πολλά, ἀλλά
ξεφουσκώνουν γρήγορα καί ἐγκαταλείπουν τόν ναυαγό μεσοπέλαγα, ἤ πρίν
ἀπό τό λιμάνι καί κάποια, ἴσως ἐλάχιστα, μπορεῖ νά τόν σώσουν. Τό μοναδικό, τό γνήσιο, τό ἀσφαλές σωσίβιο εἶναι
μόνον αὐτό τῆς πίστεως στόν Χριστό,
σ’ Αὐτόν πού νίκησε τόν θάνατο. Ἄν τό
βρεῖ, πιάνεται γερά καί βλέπει μπροστά
του νά ἀνατέλλει ὁ φάρος τοῦ λιμανιοῦ
τῆς αἰωνιότητας.
Ὁ χρόνος –παρελθόν παρόν καί
μέλλον– στόν χῶρο τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ, πού ἄρχισε μέ τό κήρυγμα τοῦ
Χριστοῦ, καταργεῖται. Ὁ Μέγας Βασίλειος ρωτάει καί θεωρεῖ δεδομένη

τήν ἀπάντηση: «Δέν ἔχει τέτοια φύση
ὁ χρόνος, ὥστε τό παρελθόν νά ἔχει
ἐξαφανιστεῖ, νά μήν ὑπάρχει, τό μέλλον
νά μήν ἔχει ἀκόμη ἔρθει καί τό παρόν
νά εἶναι μιά ἐλάχιστη στιγμή, πού πρίν
καλά-καλά τό γνωρίσουμε, φεύγει ἀπό
μπροστά μας;». Ἀκόμη καί ὁ Ἀριστοτέλης κάνει αὐτές τίς παρατηρήσεις
καί λέει ὅτι τό παρόν εἶναι «ἄποσος
χρόνος». Δηλαδή χρόνος πού δέν ἔχει
καμιά ποσότητα.
Ἄρα, χρόνος
οὐσιαστικά δέν
ὑπάρχει, παρά
μόνο μιά διαπίστωση μεταβολῶν, φθορῶν,
ἀ λ λ ο ι ώ σ ε ω ν.
Ἐ κ ε ῖν ο π ο ύ
ποθοῦμε εἶναι
τό ἄχρονο, τό
ἄφθαρτο, ἡ αἰωνιότητα.
Πῶς γίνεται, ὅμως, νά μποῦμε στό
ἄχρονο, στήν αἰωνιότητα, πού εἶναι ἡ
περιοχή τοῦ Θεοῦ; Μέσα ἀπό τήν πίστη, τήν ἐμπιστοσύνη στόν Χριστό, πού
μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀγάπη: « Ὁ πιστεύων
εἰς ἐμέ ἔχει ζωήν αἰώνιον». «Καί οὐ
θέλετε ἐλθεῖν πρός με, ἵνα ζωήν ἔχητε αἰώνιον». « Ἐγνώρισα σ’ αὐτούς τό
ὄνομά Σου, καί θά τό γνωρίσω (μέχρι
τό τέλος), ὥστε ἡ ἀγάπη μέ τήν ὁποία
μέ ἀγάπησες Ἐσύ ὁ Πατέρας μου, νά
πραγματοποιηθεῖ καί σ’ αὐτούς, καί ἐγώ
νά εἶμαι μαζί τους» ( Ἰω. 17.26). Μ’
αὐτό μᾶς λέει ὅτι ἡ γνώση τοῦ ὀνόματος τοῦ Πατρός εἶναι καί γνώση τῆς
πατρικῆς Του ἀγάπης. Τότε ἀρχίζουμε νά ἐνεργοῦμε καί ἐμεῖς ἀγαπητικά
καί νά μπαίνουμε στόν τρόπο καί στόν
χῶρο τῆς θείας ζωῆς. Ὅπως τό μικρό
παιδί πού σέ κάθε βῆμα του φωνάζει τή
μάνα καί τόν πατέρα του, κι ἀρχίζει νά

μιμεῖται τόν τρόπο ζωῆς τους, γιατί ζεῖ
μέσα στήν ἀγάπη τους, ἔτσι κι ἐμεῖς.
Φωνάζουμε, ἐπικαλούμαστε Ἐκεῖνον
πού μᾶς ἔδωσε τίς ἐντολές τῆς ἀγάπης
καί ἔρχεται καί συγκατοικεῖ καί συνεργεῖ
μαζί μας, γιά νά τίς τηρήσουμε, νά ζήσουμε ἐν ἀγάπῃ, καί ἔτσι νά σπάσουμε
τό φράγμα τοῦ χρόνου καί νά μποῦμε
στή θεία αἰωνιότητα. Γι’ αὐτό καί ὁ
Ἀπόστολος λέει ὅτι «ἡ ἀγάπη οὐδέποτε
ἐκπίπτει». Γιατί ἀγάπη εἶναι
ὁ Θεός, καί ὁ
Θεός δέν ξεπέφτει ποτέ ἀπό
αὐτήν, γιατί
ἀλλιῶς θά μεταβαλλόταν,
θά ἀλλοιωνόταν, πρᾶγμα
πού οὔτε καί
νά σκεφτοῦμε
ἐπιτρέπεται.
Κάθε ἔκπτωση ἀπό τήν ἀγάπη εἶναι
ἔκπτωση ἀπό τό «οὐδέποτε», καί ἀπό
τή θεία ζωή τῆς αἰωνιότητας.
Μόνο, λοιπόν, ἡ συγκατοίκησή μας
μέ τόν Χριστό, ἡ διαρκής ἐπίκληση τοῦ
ὀνόματός Του, θά μᾶς δώσει τή δύναμη νά ζήσουμε ἐν ἀγάπῃ, κατάσταση
πού κατά τό δυνατόν πρέπει νά εἶναι
ἀμετάπτωτη. Μόνο αὐτή θά μᾶς τοποθετήσει ἀπό αὐτή τή ζωή στήν περιοχή
τῆς αἰωνιότητας, χωρίς νά φοβόμαστε
τίς ὁποιεσδήποτε φθορές καί ἀλλοιώσεις μας, οὔτε ἀκόμη καί τόν βιολογικό
θάνατο.
Εἴθε αὐτή ἡ ἀγάπη νά εἶναι τό ἀδιάσειστο γεφύρι ἀνάμεσα στή φθαρτότητα
τοῦ χρόνου, πού μᾶς περιβάλλει, καί
στή θεία καί ἀτέρμονη αἰωνιότητα.
Νικόλαος Σ. Πουρναρᾶς
Δ.Θ.
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Ἱερό Σαρανταλείτουργο
καί Νηστεία

Ἡ

Θεία Λειτουργία εἶναι τό
κέντρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ζωῆς μας. Εἶναι πηγή ἁγιασμοῦ γιά κάθε πιστό. Γινόμαστε «μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου», μεταλαμβάνοντας
ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο, τό Σῶμα καί τό
Αἷμα τοῦ Κυρίου μας. Ἔτσι, ὁ χοϊκός
κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἄνθρωπος ἑνώνεται
μέ τόν Δημιουργό του σέ μία φύση
ὑπερφυσική.

Σέ μία προσπάθεια ἐνίσχυσης τῆς
πνευματικότητας τῶν πιστῶν της ἡ
Ἐκκλησία ἔχει στήν Ἱερή Παράδοσή
της τό Σαρανταλείτουργο. Εἶναι ἡ ἐπί

«Ὁ ἀριθμός σαράντα
εἶναι συμβολικός καί ἱερός».
σαράντα συνεχεῖς ἡμέρες προσφορά
τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὑπέρ ζώντων καί
κεκοιμημένων. Ἱερό Σαρανταλείτουργο
τελεῖται, συνήθως, κατά τίς σαράντα
ἡμέρες τῆς νηστείας πρό τῶν Χριστουγέννων. Ἀκόμη, τελεῖται καί ὅταν κάποιος ἀδελφός ἀπέλθει ἀπό αὐτή τή
ζωή. Κυρίως, Σαρανταλείτουργο τελοῦν
οἱ Πατέρες στίς Ἱερές Μονές.
Ἡ Παράδοση αὐτή τῆς τέλεσης
τοῦ Ἱεροῦ Σαρανταλείτουργου στηρίζεται στήν ἴδια τή διαβεβαίωση πού
μᾶς ἔδωσε ὁ Κύριος κατά τή σύσταση
τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστί272

ας, ὅτι τά προσφερόμενα δῶρα εἶναι
«εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». Ἐπιπλέον, ἡ
Θεία Εὐχαριστία δέν εἶναι μόνο θυσία
λατρευτική καί εὐχαριστήρια, καθώς
καί θυσία ἱκετευτική καί πρεσβευτική,
ἀλλά συγχρόνως καί «θυσία ἰλασμοῦ»,
δηλαδή συγχωρήσεως.
« Ὁ ἀριθμός σαράντα εἶναι συμβολικός καί ἱερός, ἐπειδή συνδυάζεται
μέ ἱερά γεγονότα, π.χ. τή 40ήμερη νηστεία τοῦ Προφήτη Μωϋσῆ, πρίν λάβει
ἀπό τόν Θεό τόν Νόμο στό Σινᾶ, τή
40ήμερη νηστεία τοῦ Κυρίου μετά τή
Βάπτισή Του καί πρό τῆς ἐνάρξεως
τοῦ δημόσιου λυτρωτικοῦ ἔργου Του,
τή 40ήμερη νηστεία πρό τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα, πού θέσπισαν οἱ
Ἅγιοι Ἀπόστολοι, τά 40ήμερα μνημόσυνα γιά τούς κοιμηθέντες καί ἄλλα»
(Ἐκκλησιαστική καί Κοινωνική Ἀγωνία,
Ἀρχιμ. Χρυστοστόμου Παπαδάκη).
Ἀπευθύνουμε 40 «Κύριε ἐλέησον»

Ἀπευθύνουμε 40 «Κύριε ἐλέησον»
καί κάνουμε 40 μετάνοιες.
Ὁ ἀριθμός «40» σημαίνει ἐμμονή
στό αἴτημά μας.
καί κάνουμε 40 μετάνοιες. Ὁ ἀριθμός
«40» σημαίνει ἐμμονή στό αἴτημά μας.
Ἐπιπρόσθετα, ὁ ἀριθμός «40» εἶναι τό
1/10 τοῦ ἔτους, τό ὁποῖο, σύμφωνα μέ
τήν Παλαιά Διαθήκη, πρέπει νά προσφέρουμε στόν Θεό.

Καθένας μπορεί νά προσκομίσει
ἐγκαίρως στόν ἐνοριακό ναό τά δίπτυχά του, ὅταν σέ αὐτόν τελεῖται Ἱερό
Σαρανταλείτουργο. Αὐτά θά ἀναγράφουν τά ὀνόματα, ζώντων καί κεκοιμημένων, προσφιλῶν του προσώπων.
Ἐπίσης, ἐφόσον κάποιος τό ἐπιθυμεῖ,
μπορεῖ νά προσφέρει καί τά δῶρα του
(π.χ. πρόσφορο, νάμα, λάδι κ.ἄ.) γιά
τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, σέ
συνεννόηση μέ τόν ἐφημέριο ἱερέα.

Τό Ἱερό Σαρανταλείτουργο τῶν
Χριστουγέννων ξεκινάει τήν 15η Νοεμβρίου καί ὁλοκληρώνεται τήν ἡμέρα
τῶν Χριστουγέννων, τήν 25η Δεκεμβρίου. Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες προσμονῆς
τῶν Χριστουγέννων, ἡ Ἐκκλησία μας
μᾶς καλεῖ νά ἀκολουθήσουμε μιά διαφορετική, μιά μυστηριακή πορεία,
πού θά ὁδηγήσει τήν ψυχή μας νοερά στό σπήλαιο τῆς Γέννησης τοῦ
Θεανθρώπου.

Παράλληλα, τήν περίοδο αὐτή θά
ἦταν ἐξαιρετικά εὐλογημένο καί ἐποικοδομητικό, ἐκτός ἀπό τήν τακτική
συμμετοχή μας στή Θεία Λειτουργία,
νά προετοιμαστοῦμε καταλλήλως,
ἐφαρμόζοντας καί τή νηστεία. Στόχος
τῆς τελευταίας εἶναι νά μᾶς κατευθύνει
καί στήν ἐγκράτεια τῶν παθῶν καί τῶν
ἀδυναμιῶν μας, πού μᾶς ὁδηγοῦν σέ

«πτώσεις». Τό διάστημα ἀπό 15 Νοεμβρίου ἕως 17 Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία
ὁρίζει τή νηστεία ἀπό τό κρέας, τά γαλακτοκομικά καί τά αὐγά. Ἐπιτρέπεται

Τό Ἱερό Σαρανταλείτουργο τῶν
Χριστουγέννων ξεκινάει τήν 15 η
Νοεμβρίου καί ὁλοκληρώνεται τήν
ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, τήν 25η
Δεκεμβρίου. Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες
προσμονῆς τῶν Χριστουγέννων,
ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς καλεῖ νά
ἀκολουθήσουμε μιά διαφορετική, μιά
μυστηριακή πορεία, πού θά ὁδηγήσει
τήν ψυχή μας νοερά στό σπήλαιο τῆς
Γέννησης τοῦ Θεανθρώπου.
ἡ κατανάλωση ψαριοῦ. Κάθε Τετάρτη
καί Παρασκευή νηστεύουμε αὐστηρά
ἀκόμα καί τό λάδι. Μετά τή 17η Δεκεμβρίου νηστεύουμε καί τό ψάρι.

Τέλος, δέν πρέπει νά παραλείψουμε τήν Ἱερά Ἐξομολόγηση στόν
πνευματικό μας ἱερέα, ὥστε μέ καθαρή
καρδιά νά μεταλάβουμε τῶν Ἀχράντων
Μυστηρίων καί νά ζήσουμε τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στήν ψυχή μας.
Δημήτρης Καλαμάτης
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«Ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε
ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος,
εἰδέναι πῶς δεῖ… ἀποκρίνεσθαι»
(Κολ. δ΄ 6)

Ὁ

Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς προτρέπει
στά ἀκόλουθα:

Πῶς θά κατορθώσουμε
νά εἴμαστε εὐχάριστοι

 Βλέπουμε τά δικά μας ἁμαρτήματα
καί ὄχι τῶν ἄλλων.
 Εἴμαστε αὐστηροί πρός τούς ἑαυτούς
μας καί ἐλαστικοί πρός τούς ἄλλους.
 Βλέπουμε τόν πλησίον μας ὡς ἀδερφό ἤ ὡς «Χριστόν ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ»
καί τόν περιβάλλουμε μέ ἀγάπη.

Ὅταν κάποιος πρός τούς συνανθρώπους του συμπεριφέρεται ἐλεγκτικά,
ἐγωιστικά ἤ περιαυτολογώντας, γίνεται
συνήθως ἀντιπαθής καί ἀποκρουστικός. Ὁ Θεός, ὅμως καί ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, μᾶς θέλουν εὐχάριστους, συμπαθητικούς καί ἀξιαγάπητους. Γινόμαστε, λοιπόν, εὐχάριστοι δι’ Αὐτοῦ καί
μόνο δι’ Αὐτοῦ. Ὁ λόγος μας μπορεῖ
νά εἶναι πάντοτε «ἐν χάριτι», γιατί «ἡ
χάρις καί ἡ ἀλήθεια διά Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐγένετο» ( Ἰω. α΄ 17).
Πρακτικά, λοιπόν, ζητώντας πάντα
τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ, χρειάζεται νά
λέμε στούς ἀνθρώπους τόν καλό λόγο
καί ὄχι τόν κακό. Νά ἀνεχόμαστε καί
νά ὑπομένουμε τίς ἰδιοτροπίες τους.
Νά τούς δικαιολογοῦμε καί νά τούς
συγχωροῦμε. Προπαντός νά μήν τούς
ἐλέγχουμε μέ τό παραμικρό, καθόσον
ἐμεῖς τίς περισσότερες φορές ἔχουμε
κάνει χειρότερα. Φυσικά, ὁ σωστός
Χριστιανός δέν νοεῖται ἐπ’ οὐδενί νά
γίνεται «εὐχάριστος», χρησιμοποιώντας
ἄσεμνα ἤ χυδαῖα ἀνέκδοτα.





Ν
 ά εἶναι πάντοτε «ἐν χάριτι», γεμάτος χάρη, καί εὐχάριστος ὁ προσφερόμενος λόγος μας.
Ν
 ά εἶναι «ἅλατι ἠρτυμένος», δηλαδή
ἀπαλλαγμένος ἀπό κάθε τι ἀνούσιο
ἤ βρομερό, ἀλλά χαριτωμένος, ἀρτυμένος μέ ἁλάτι, καί νά προσφέρεται
ὄχι ἄκαιρα, ἀλλά συνετά καί στήν
κατάλληλη εὐκαιρία, ὥστε,
 Νά δίνουμε στόν καθένα πού ρωτάει
τήν κατάλληλη ἀπάντηση.

Παίρνοντας ἐμεῖς ἀπόφαση, σύν
Θεῷ, τά ἀνωτέρω, σιγά σιγά θά ἐφαρμόζονται, καί θά μποροῦν νά γίνουν
εὐκολότερα, ὅταν:
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Ὁ λόγος μας νά εἶναι
«ἅλατι ἠρτυμένος»
«Διά τοῦ Λόγου» ὁ δικός μας ἀνθρώπινος λόγος μεταμορφώνεται, καί φθάνει
σέ ἔνθεο λόγο, πού διαρκεῖ, καί βάσει τῆς
Εὐαγγελικῆς λύσεως βρίσκει τόν στόχο
του, τή σωτηρία καί τήν αἰωνιότητα. Ἡ
ἔνθεη δύναμή του εἶναι τό «πνευματικό ἁλάτι», τό ὁποῖο δέν ἐπιτρέπει στόν
λόγο μας νά ἀποσυντεθεῖ, νά σαπίσει,
νά βγάλει δυσοσμία καί στό τέλος νά
γίνει λόγος κενός. Ὁ ἀνθρώπινος λόγος
«ἠρτυμένος» μέ αὐτό τό ἔνθεο ἁλάτι, καθίσταται δυνατός, ἄφθαρτος καί
πάνσοφος. Ἔτσι καί μόνο ἔτσι εἴμαστε
σέ θέση νά ξέρουμε «πῶς δεῖ ὑμᾶς ἑνί
ἑκάστ˛ω ἀποκρίνεσθαι», πῶς πρέπει νά
ἀποκρινόμαστε στόν καθένα. Προσαρμόζουμε τά λόγια μας ἀναλόγως: πρός
τούς πιστούς, τούς ὀλιγόπιστους, τούς
«ὑγιεῖς», τούς «ἀσθενεῖς» κ.λ.π. Λόγια
εὐγενικά (ὄχι ὑποκριτικά), λόγια ἀγάπης,
οἰκοδομῆς, ἀληθείας, λόγια ἐνισχυτικά
καί παρηγορητικά ἀπαλλαγμένα ἀπό
«πᾶν ρῆμα ἀργόν» (Ματ. ιβ΄ 36).


Ἕνα περιστατικό

στερημένα στή Σχολή του, παραβιάζει
τή μονόδρομη κατεύθυνση μιᾶς ὁδοῦ
καί κλείνει τόν δρόμο σέ κανονικά κινούμενο ὄχημα. Ὁ μεσήλικας ὁδηγός
ἐξοργίζεται καί τόν «στολίζει» μέ διάφορα κοσμητικά ἐπίθετα….
Στενοχωρημένος ὁ φοιτητής, ἀλλά
διατηρώντας τήν ἠρεμία του, βγαίνει
ἀμέσως ἀπό τό ὄχημά του, φθάνει στόν
ἐξοργισμένο ὁδηγό καί τοῦ λέει:
«Δέν ξέρω ἐάν θά μπορούσατε νά
καταλάβετε αὐτή τή στιγμή, πόσο ἄσχημα αἰσθάνομαι πού κατάφερα νά σᾶς
χαλάσω ἕνα τόσο ὄμορφο πρωϊνό. Εἰλικρινά λυπᾶμαι. Δεχθεῖτε, παρακαλῶ, τή
συγγνώμη μου».
Καί τότε ἔζησε τό θαυμαστό γεγονός:
Σέ τόσο μικρό διάστημα ὁ ἀνθρωπος νά
ἀλλάζει τόσο πολύ! Ἔμεινε ἀμίλητος,
κοκαλωμένος. Τόσο πολύ τόν ἐπηρέασε
μία εἰλικρινής συγγνώμη! Φανερά ντροπιασμένος γι’ αὐτά πού εἶπε προηγουμένως, ἀποσβολωμένος, κοίταζε πρός
τό μέρος του μέ θαυμασμό!
Καί ὁ φοιτητής, ὀπισθοχωρώντας,
πλημμύριζε ἀπό αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης καί δοξολογίας πρός τόν Θεό, πού
ἔτσι ἀντιδοξάζει τούς Αὐτόν δοξάζοντας.

Ἕνας φοιτητής πηγαίνοντας καθυ-

π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου

Δωρεές

• Ὁ κος Παναγιώτης Καροῦνος, Ἀθήνα, 65 € εἰς μνήμην προσφιλῶν του νεκρῶν.
• Ἡ κα Μαρία Κουτσογιάννη, Ἀθήνα, 100 €, εἰς μνήμην Χριστοδούλου Ἀρχιεπισκόπου, Θάλειας, Δημητρίου, Ἑλένης και συγγενῶν, Γαρυφαλλιᾶς, Γεωργίου,
Αἰκατερίνης καί συγγενῶν, Ταξιάρχη.
• Ἡ κα Εὐδοξία Μανουσάκη, Γλυφάδα, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ υἱοῦ της Εὐστρατίου.
• Ἡ κα Ἀδαμαντία Μιχαηλίδου, Ἀθήνα, 50 € εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἀγγέλου
καί τῆς κόρης της Παρασκευῆς.
275

Ἦχος καί φῶς

«Ἡ τύφλωση μᾶς χωρίζει ἀπό τά ἀντικείμενα,
ἡ κώφωση ἀπό τούς ἀνθρώπους»
Ἕλεν Κέλλερ

Ἀ

κοή καί ὅραση, οἱ κύριες αἰσθήσεις
μέ τίς ὁποῖες ἐπικοινωνοῦμε μέ τούς
ἄλλους. Καί τί μεγαλειώδεις μηχανισμοί λειτουργοῦν, γιά νά μετατραποῦν τά
ἐρεθίσματα πού συλλαμβάνουν τά αἰσθητήριά μας, σέ ἔννοιες καί εἰκόνες! Διαφορετικοί δίαυλοι λειτουργοῦν στόν ἐγκέφαλό μας
γιά τήν ἐπεξεργασία τῶν ἤχων, διαφορετικοί
γιά τήν ἐπεξεργασία τῶν εἰκόνων καί, ὅταν
συμμετέχουν καί οἱ δύο αἰσθήσεις στήν
ἐπικοινωνία μας, αὐτή ἀποκτᾶ ξεχωριστή
ζωντάνια. Ὅμως, οἱ θαυμάσιες αὐτές αἰσθήσεις θά ἦταν ἄχρηστες χωρίς τά ἐρεθίσματα
πού τίς διεγείρουν: ἀφαιρέστε τούς ἤχους,
καί γινόμαστε κουφοί – ὅσο ὀξυμένη ἀκοή
καί νά ἔχουμε· ἀφαιρέστε τό φῶς, καί τά
πάντα θά τυλιχτοῦν στό σκοτάδι.
Οἱ ἦχοι εἶναι δονήσεις τῆς ἀτμόσφαιρας. Κινοῦνται στόν ἀέρα μέ ταχύτητα 340
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μέτρα/δευτερόλεπτο (1.225 χλμ/ὥρα) καί
ἐξασθενοῦν πολύ γρήγορα· ἐπιπλέον δέν
διαδίδονται στό κενό. Ὁ ἦχος εἶναι τοπικό φαινόμενο· ὑπάρχει μόνον ἐκεῖ ὅπου
ὑπάρχει ἀτμόσφαιρα.
Ἀπ’ τήν ἄλλη μεριά, τό φῶς, «ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία», ὅπως καλεῖται
γενικότερα, ἀποτελεῖ τό «εὐγενέστερο»
συστατικό τοῦ σύμπαντος. Εἶναι ἄυλο, ταξιδεύοντας μέ τή μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα στή φύση, περίπου 300.000.000
μέτρα/δευτερόλεπτο. Κινεῖται καί στό κενό
καί ἔχει ἀπεριόριστη ἐμβέλεια, μεταφέροντάς μας μηνύματα ἀπό ὅλο τό σύμπαν.
Τό φῶς μοιάζει νά ἔχει ὅλα τά πλεονεκτήματα μιᾶς καλῆς ἐπικοινωνίας: ταχύτητα, καθαρότητα, μεγάλη ἐμβέλεια· παρ’
ὅλα αὐτά εἴμαστε φτιαγμένοι νά ἐπικοινωνοῦμε κυρίως μέ τούς ἤχους, μέσῳ τῆς ὁμι-

λίας καί τῆς ἀκοῆς· τά μάτια μας παίζουν
συνήθως δευτερεύοντα ρόλο στήν ἐπικοινωνία μας μέ τούς ἄλλους. Γιατί ἆραγε;
Ὁ ἦχος, παρά τά πολλά μειονεκτήματά
του σέ σύγκριση μέ τό φῶς, ἔχει ἕνα πολύ
σημαντικό πλεονέκτημα. Εὔκολα παρακάμπτει τά φυσικά ἐμπόδια καί ἀνακλᾶται
ἀκόμη καί σέ ἀνώμαλες ἐπιφάνειες· μποροῦμε ἔτσι νά ἀκοῦμε τόν ὁμιλητή, ἀκόμα
καί ὅταν δέν ἔχουμε ὀπτική ἐπαφή μαζί
του. Μποροῦμε, ἐπίσης, νά κάνουμε κάποια ἄλλη ἐργασία πού δέν ἀπαιτεῖ ὑψηλή
πνευματική συγκέντρωση, τήν ὥρα πού
ἀκοῦμε μιά ὡραία ἐκπομπή. Ἐξ ἄλλου ὁ
ἦχος διαδίδεται καί μέσα ἀπό ἀδιαφανῆ
ὑλικά, ἀλλά καί στό σκοτάδι! Πέρα ἀπό
αὐτά, ἡ πολυπλοκότητα τῶν φωνητικῶν
μας ὀργάνων δίνει ἀπεριόριστη εὐελιξία
στήν ἀπόδοση τῶν μηνυμάτων μας. Καί
κάτι ἀκόμη· ὁ ἐγκέφαλός μας χρειάζεται
μικρότερο χρόνο, γιά νά κατανοήσει ἕνα
ἠχητικό ἀπό ὅτι ἕνα ὀπτικό μήνυμα. Καί
ὅταν χρειάζεται νά μεταφέρουμε μηνύματα
σέ μεγάλη ἀπόσταση, π.χ. στό Διάστημα ἤ
στή Σελήνη, μᾶς ἔχει δώσει τέτοια εὐφυΐα ὁ Δημιουργός, ὥστε νά ἀξιοποιοῦμε τά
πλεονεκτήματα τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς
ἀκτινοβολίας (π.χ. κύματα ραδιοφωνίας,
μικροκύματα κ.λ.π.), χρησιμοποιώντας τό
«φῶς» σάν ὄχημα γιά τή μεταφορά τῶν
ἠχητικῶν μηνυμάτων.
Βεβαίως, ὅπως ὅλες οἱ δραστηριότητές
μας, ἔτσι καί οἱ ἐπικοινωνίες ὑπόκεινται
στούς περιορισμούς τῶν φυσικῶν νόμων.
Λιγότερο ἀπό ἑνάμισυ δευτερόλεπτο κάνει
τό φῶς, γιά νά φθάσει στή Σελήνη· τουλάχιστον τόση θά εἶναι καί ἡ καθυστέρηση
στήν ἐπικοινωνία μας μέ τούς μελλοντικούς
ἐποίκους τοῦ φεγγαριοῦ. Ἐάν, βεβαίως, κάποιοι τολμηροί ἀστροναῦτες ἐπισκεφτοῦν
τόν Ἄρη, ἡ ἐπικοινωνία μας θά ἔχει μεγαλύτερη καθυστέρηση, κατά μέσον ὅρο 15
λεπτά. Καί ἐάν κάποτε καταφέρουμε νά
βγοῦμε ἀπ’ τό ἡλιακό μας σύστημα καί νά

ἐπισκεφθοῦμε τό πλησιέστερο ἄστρο, τό
Ἄλφα τοῦ Κενταύρου, πού ἀπέχει 4 περίπου ἔτη φωτός (μέ τίς τρέχουσες ταχύτητες
τῶν διαστημοπλοίων μας, θά χρειάζονταν
χιλιάδες ἕως δεκάδες χιλιάδες χρόνια γιά
ἕνα τέτοιο ταξίδι!), τότε σέ κάθε ἐρώτησή
μας θά περιμένουμε ὀχτώ χρόνια, γιά να
λάβουμε ἀπάντηση· τέσσερα χρόνια νά
πάει τό μήνυμα, καί ἄλλα τόσα νά ἔλθει
ἡ ἀπάντηση!
Μόνο μία ἐπικοινωνία δέν ἔχει περιορισμούς ἀπόστασης καί ταχύτητας· ἡ
ἐπικοινωνία μέ τόν Δημιουργό μας!
Ἐπίμετρο: Ὅλες οί συνθήκες εἶναι ἐπακριβῶς ρυθμισμένες στόν πλανήτη μας ἀπό
τόν Δημιουργό, γιά νά ὑπάρχει ἡ ἀνθρώπινη ζωή, κάτι πού δέν εἶναι πιθανό σέ
ἄλλους πλανήτες.
Ἡ γῆ μας περιβάλλεται ἀπό ἕνα ἐκπληκτικό πέπλο, τήν ἀτμόσφαιρα· σ’ αὐτήν
βρίσκονται τά ἀέρια τά ἀπαραίτητα γιά τή
ζωή, δημιουργοῦνται τά μετεωρολογικά φαινόμενα, πετᾶ τό ἕνα τρίτο τῶν πλασμάτων
τῆς γῆς· ἡ ἀτμόσφαιρα ἀσκεῖ τήν κατάλληλη πίεση, ὥστε τό νερό στόν πλανήτη νά
διατηρεῖται ὑγρό, προστατεύει τόν πλανήτη
ἀπό ἀκραῖες διακυμάνσεις τῆς θερμοκρασίας καί λειτουργεῖ σάν προστατευτική ἀσπίδα ἀπό τή βλαβερή ὑπεριώδη ἀκτινοβολία
καί τούς ἐπικίνδυνους μετεωρίτες· αὐτή
σέ συνδυασμό μέ τό φῶς τοῦ ἡλίου εἶναι
ὑπεύθυνη γιά τά θαυμάσια χρώματα τοῦ
οὐρανοῦ, αὐτή φιλοξενεῖ τίς ὀσμές κ.ο.κ.
Κοντά στά ἄλλα, ἡ ἀτμόσφαιρα ἔχει τήν
κατάλληλη σύσταση καί πυκνότητα, ὥστε
νά μεταδίδονται οἱ ἦχοι μέ τή σωστή ἔνταση καί συχνότητα· ἔχει συγχρόνως ἐξαιρετική διαφάνεια στό φῶς. Δέν συμβαίνει ἔτσι
σέ ἄλλους πλανῆτες. Στήν πραγματικότητα
δέν ἔχει βρεθεῖ πλανήτης ἤ ἐξωπλανήτης
μέ ἀτμόσφαιρα σάν τή δική μας.
Βασίλειος Πετρουλέας,
Φυσικός
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Ὁ κόσμος τῶν ζώων, τῶν πετεινῶν
καί τῶν ἰχθύων στά Ἱερά Εὐαγγέλια

Ὅ

πως διδασκόμεθα ἀπό τή
Γένεση, στό πρῶτο κεφάλαιο, ὁ Θεός δημιούργησε
τά ζῶα, τά πετεινά καί τούς ἰχθῦς. Μέ
τό δικό του πρόσταγμα δημιούργησε
ὅλα τά εἴδη καί μέ τίς διαφορετικές τους
ἰδιότητες. Πλοῦτος, λοιπόν, τῆς κτίσεως
μέ ὅλα αὐτά. Καί ὅλα στήν ὑπηρεσία
τοῦ ἀνθρώπου, πού εἶναι ἡ κορυφή τῆς
δημιουργίας ὡς λογικόν ὄν, ἐνῶ ὅλα τά
ἄλλα εἶναι ἄλογα. Καί βέβαια ὅλα τά
ζῶα εἶναι γήινα καί πρός τή γῆ βλέπουν,
ἀλλ’ ὁ ἄνθρωπος ὑπερέχει καί βλέπει
πρός τά ἄνω, πρός τόν Θεό.

Στά Ἱερά Εὐαγγέλια, λοιπόν, πολλές φορές ἀναφέρονται τά ζῶα καί τά
πετεινά τοῦ οὐρανοῦ καί τά ψάρια. Ὁ
Χριστός χρησιμοποίησε παραστάσεις,
εἰκόνες, καί συμβολισμούς ἀπ’ ὅλη αὐτή
τήν πανίδα.

«Διδασκόμαστε ἀπό τά ζῶα,
τά πετεινά, τούς ἰχθῦς
καί γιά τή δική μας πνευματική
χριστιανική ζωή;».
Ἔτσι, στό Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο βρίσκουμε νά γίνεται λόγος γιά τά
πετεινά τοῦ οὐρανοῦ (6, 26), γιά τά
σκυλιά (7, 6), γιά τούς χοίρους (7, 6
καί 8, 32), γιά στρουθία (10, 29), γιά
κῆτος (12, 40), καί γιά τά κυνάρια (15,
27) γιά ἰχθῦς (15, 36 και 17, 27) γιά
πρόβατα (18, 12), γιά κάμηλο (19, 24),
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γιά ὄνο (21, 2), γιά ὄφεις (23, 33) γιά
ἐρίφια (25, 32), γιά ἀλέκτορα (26, 34
και 26, 74) κ.ἄ.

Στό Κατά Μᾶρκον βρίσκουμε: κάμηλο
(1, 6), πετεινά (4, 4), χοίρους (5, 11), πρόβατα (6, 34), ἰχθῦς (6, 38), σκώληκα (9,
46), πῶλον (11, 7), ἀλέκτορα (14, 30, 66).

Στό Κατά Λουκᾶν, κυρίως, ἔχουμε
τίς Παραβολές, ὅπου ἀναφέρονται τά
τῆς ἀλόγου κτίσεως. Ὅπως Παραβολή
Σπορέως, κόκκου σινάπεως. Βέβαια, γίνεται λόγος καί γιά ἀπολωλός πρόβατο.

Ὁ δέ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στό
Εὐαγγέλιό του ἀναφέρει τό πρόβατον,
τόν ἰχθῦν, τό ὀνάριον, τόν ἀλέκτορα, τά
ἀρνία. Τά παραπάνω εἶναι ἐνδεικτικά.

Ἔτσι, ἀπο τήν μία πλευρά ἰσχύει τό
ὡραῖο: « Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου,
Κύριε», καί ἀπό τήν ἄλλη ἔρχεται τό
ἐρώτημα: «Διδασκόμαστε ἀπό τά ζῶα,
τά πετεινά, τούς ἰχθῦς καί γιά τή δική
μας πνευματική χριστιανική ζωή;»
Μελέτης Δαφνός

Ἅγιος Νεκτάριος:

Ὁ ὁδοιπόρος τῆς τεθλιμμένης ὁδοῦ.
9 Νοεμβρίου 1920 – 9 Νοεμβρίου 2020:
100 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του
Ἀναστάσιος Κεφαλᾶς γεννήθηκε τήν
1η Ὀκτωβρίου 1846 στή Σηλυβρία τῆς
Ἀνατολικῆς Θράκης ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἦταν τό πέμπτο ἀπό τά ἕξι παιδιά
φτωχῆς, ἀλλά εὐλαβοῦς οἰκογενείας.
Σπούδασε στήν Κωνσταντινούπολη καί
ἐργάστηκε σέ ἕνα καπνοπωλεῖο. Εἴκοσι
ἐτῶν εἶναι δημοδιδάσκαλος στή Χίο. Στή
Νέα Μονή τῆς Χίου τήν 7η Νοεμβρίου 1876
ἐκάρη μοναχός μέ τό ὄνομα Λάζαρος καί
ἕναν χρόνο ἀργότερα χειροτονεῖται διάκονος, λαμβάνοντας τό ὄνομα Νεκτάριος. Ὁ
Ἅγιος εἶχε κλίση πρός τόν μοναχισμό, τόν
ὁποῖο ἐπιθυμοῦσε νά ὑπηρετήσει. Ὡστόσο,
οἱ πιέσεις πού τοῦ ἀσκήθηκαν λόγῳ τῶν χαρισμάτων τοῦ λόγου του καί τῆς μορφώσεώς
του, τελικά τόν ἔστρεψαν πρός τόν κοσμικό κλῆρο, χωρίς ὅμως ποτέ νά λησμονήσει
τόν μοναχισμό. Τό 1889 λαμβάνει τόν τρίτο
βαθμό τῆς ἱεροσύνης μέ τή χειροτονία του
ὡς Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως.
Δοκίμασε πολλές θλίψεις στήν ἐπίγεια
ζωή του. Ὅμως εἶχε μεγάλη ὑπομονή καί
καρτερία. Σέ κάθε στιγμή του εἶχε δυνατό
ὅπλο του τήν πίστη του στόν Κύριο καί τήν
προσευχή του σ’ Αὐτόν. Ἔτσι, ἐνδυναμωνόταν καί μέ τή Χάρη Του ἔκανε θαύματα.
Πολύτιμη κληρονομιά μας εἶναι τά περίπου
ἑξῆντα χριστοκεντρικά συγγράμματά του.
Τό 1961 ἁγιοκατατάχθηκε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

Ὁ


Εἶναι ἕνας Ἅγιος πού εἶναι πολύ κοντά μας. Ἔζησε τόν προηγούμενο αἰῶνα.

Περπάτησε σέ μέρη γνωστά μας, μέρη ἀπό
τά ὁποῖα περνᾶμε κι ἐμεῖς σήμερα. Εἶναι
οἰκεῖος, προσιτός, ἕτοιμος νά μᾶς στηρίξει,
νά μᾶς οἰκοδομήσει. Ἡ μεγάλη ὑπομονή,
ταπείνωση καί καρτερία στή ζωή του μᾶς
παραδειγματίζει καί μᾶς διδάσκει πῶς πρέπει κι ἐμεῖς ν’ ἀντιμετωπίζουμε τίς δικές μας
δυσκολίες καί θλίψεις.
Στήν ἐποχή μας, ὅπου βιώνουμε μιά σκληρή πραγματικότητα καί ἔχουμε μιά ἐσωτερική ταραχή καί πληθώρα ἀδιεξόδων, ὁ Ἅγιος
Νεκτάριος μᾶς γλυκαίνει καί μᾶς παρηγορεῖ.
Μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει σέ διεξόδους ζωῆς,
νά μᾶς ἀνοίξει δρόμους λυτρώσεως.
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«Δέν εὐκαιρῶ », «Δέν μπορῶ », «Δέν θέλω »

Τ

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

Μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ
μποροῦμε νά κατορθώσουμε
τά πάντα!
Παρακάτω ἐξετάζεται ἡ φράση: «Δέν
μπορῶ».
«Δέν μπορῶ»
Ἀναγνωρίζουμε τό ὕψος τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς διδασκαλίας, τήν
ἀξία τῆς ἀρετῆς, τή χαρά τήν ὁποία δίνει ἡ χριστιανική ζωή, τήν τιμή καί τήν
ὑπόληψη πού ἀπολαμβάνει ὁ ἐνάρετος
ἄνθρωπος. Αἰσθανόμαστε, ἴσως, καί κάποιο πόθο νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό
Θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά σταματοῦμε
ἕως ἐκεῖ. Δέν παίρνουμε τήν ἀπόφαση
νά προχωρήσουμε μέ θάρρος τόν δρόμο
τῆς ἀληθινά ἀνώτερης ζωῆς.
Βρισκόμαστε σέ κατάσταση ἡττοπάθειας. Μᾶς κυριεύει ἕνα συναίσθημα
μειονεξίας καί ἀποθάρρυνσης. Ἐπαναλαμβάνουμε μελαγχολικά: «Καλά εἶναι
αὐτά, ἀλλά ποιός μπορεῖ νά τά κάνει;
Δέν μπορῶ, δυστυχῶς!»
Εἰδικά στούς Κύκλους Μητέρων καί
Προνοίας, καθώς καί σέ ἄλλα χριστιανικά
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ἔργα διακονίας, ἐνῶ ὑπάρχουν συνεργάτες καί συνεργάτριες μέ πολλά χαρίσματα, ἀποφεύγουν νά ἐργαστοῦν μεθοδικά
σέ αὐτόν τόν σωτήριο τομέα. Τούς διακατέχει αὐτό τό αἴσθημα τῆς ἀτολμίας. Δέν
ἀφήνουν τόν ἑαυτό τους νά δοκιμάσει,
ἐπειδή τόν θεωροῦν ἀνάξιο μιᾶς τέτοιας
μεγάλης ἀποστολῆς. Στά κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅμως, διαβάζουμε ὅτι ἄνθρωποι μέ λίγα προσόντα, ἀλλά μέ φλογερή
ψυχή ἀναδείχθηκαν, ἀκόμη καί Ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας μας. Μακριά, λοιπόν, ἀπό μᾶς
αὐτές οἱ σκέψεις!
Εἶναι πραγματικά βαρύ καί δύσκολο γιά τόν ἄνθρωπο, γιά πολλούς καί
ἀδύνατο, τό ἔργο τῆς λύτρωσής τους, ἡ
χριστιανική ἀναγέννηση καί ζωή. Ἔχει
τόση δύναμη στήν ψυχή μας ἡ κακία...
Τά διάφορα πάθη ἀσκοῦν τόσο μεγάλη
καί τυραννική ἐξουσία πάνω της, ὥστε
νά μήν ἔχουμε οἱ ταλαίπωροι ἄνθρωποι
τή δύναμη καί τό θάρρος νά ἀγωνιστοῦμε
ἐναντίον τους.
Ἀλλά πρέπει νά μᾶς ἔρχεται στόν νοῦ
αὐτό πού λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
μιλώντας ἐξ ὀνόματος τοῦ ἁμαρτωλοῦ
ἀνθρώπου. «Εἶμαι δοῦλος τῆς ἁμαρτίας…
Δέν πράττω τό ἀγαθό, πού ἡ θέλησή μου
ἀσπάζεται, ἀλλά το κακό, πού δέν θέλω…
Εὐχαριστοῦμαι πάρα πολύ στόν νόμο
τοῦ Θεοῦ μέ τόν νοῦ καί τήν καρδιά μου.
Ἀλλά, βλέπω νά κυριαρχεῖ ἄλλος νόμος
καί ἄλλη δύναμη στά μέλη μου, ὁ νόμος
καί ἡ δύναμη τῆς ἁμαρτίας». Βρίσκει ὁ
μεγάλος Ἀπόστολος πραγματικά ἀπελπιστική τήν ἀδυναμία καί τήν ἀνικανότητα
τοῦ ἀνθρώπου μπροστά στό μεγάλο ἔργο
τῆς λύτρωσης καί τῆς σωτηρίας.
Ἔτσι, λοιπόν, δέν μπορεῖ νά γίνει τί-

ποτα; Εἴμαστε καταδικασμένοι νά φλεγόμαστε ἀπό τόν εὐγενικό αὐτό πόθο
τῆς λύτρωσης, ἀλλά νά μήν μποροῦμε
νά κάνουμε τίποτα γιά τήν ἐκπλήρωσή
του; Ὄχι! Χίλιες φορές, ὅχι! Ἔχουμε τή
δυνατότητα νά ἀποτινάξουμε τόν βαρύ
αὐτό ζυγό τῆς ἁμαρτίας. Ἔχουμε τή
δυνατότητα ν’ ἀποκτήσουμε τό μεγάλο
δῶρο τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας καί νά
προχωρήσουμε ἀποφασιστικά πρός τόν
ἀνηφορικό καί ὡραῖο δρόμο τῆς ἀρετῆς.
Ὡς παιδιά τοῦ Παντοδύναμου καί Πανάγαθου Θεοῦ, εἶναι ποτέ δυνατόν νά
ἀφεθοῦμε ἀβοήθητοι, αἰώνιοι δοῦλοι τῆς
ἀπέραντης ὀδύνης πού φέρνει ἡ ἁμαρτία;
Ἀσφαλῶς, ὄχι! Μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ
μποροῦμε νά κατορθώσουμε τά πάντα!
Ἔτσι, ὅσοι καί ὅσες διακονοῦμε ὡς
ἐργάτες καί ἐργάτριες τῆς Προνοίας ἤ
κάθε ἄλλου χριστιανικοῦ ἔργου προσφορᾶς, εἴμαστε ἕτοιμοι καί ἕτοιμες νά
ἐφαρμόσουμε τή δεύτερη μεγάλη ἐντολή
τοῦ Θεοῦ, δηλαδή νά ἀγαπήσουμε τόν
πλησίον ὡς σεαυτόν. Στή φαρέτρα μας
ὑπάρχουν ὅλα τά βέλη: τῆς ἀγάπης, τῆς
καλοσύνης, τῆς εὐσπλαχνίας, τῆς εὐγένειας.
Ὁ Χριστός εἶναι ἡ πηγή τῆς δύναμής μας καί τῆς σωτηρίας μας! Γι’ αὐτόν
ἀκριβῶς τό λόγο, ἦρθε ἐδῶ στή γῆ: Γιά
νά κάνει δυνατά ὅσα γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους φαίνονται ἀδύνατα!
  
Ὅταν οἰ Μαθητές, ἐνθουσιασμένοι
ἀπό τό ὑπέροχο μεγαλεῖο τῆς ἀνώτερης
πνευματικῆς ζωῆς, ἀλλά καί ἀποκαρδιωμένοι ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία
τους, ρωτοῦσαν μέ δέος, ὡς ἐκπρόσωποι ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, «τίς
δύναται σωθῆναι;», ὁ Κύριος ἀπάντησε:
«Τά ἀδύνατα παρά ἀνθρώποις δυνατά
παρά τ˛ῶ Θε˛ῶ ἐστί». Καί ἄλλοτε, ἐνώπιον
τῶν μαθητῶν καί τοῦ λαοῦ, διακήρυξε ὅτι
«πάντα δυνατά τ˛ῶ πιστεύοντι».

Αὐτή ἡ πίστη δίνει τή Χάρη καί τή
δύναμη νά προχωροῦμε μέ ἐνθουσιασμό
καί ἀποφασιστικότητα στόν ἀγῶνα γιά
τήν ἐφαρμογή τῆς ἀγάπης καί τήν καταπολέμηση τῆς ἁμαρτίας. Αἰσθανόμαστε ὅτι ἔχουμε κοντά μας καί μέσα στήν
ψυχή μας παντοδύναμο βοηθό, τόν ἴδιο
τόν Θεό.
Ἀναρίθμητοι εἶναι ἐκεῖνοι πού, μέ τή
δύναμη τοῦ Χριστοῦ, νίκησαν! Ληστές
ἔγιναν Ἅγιοι, τελῶνες δίκαιοι, φιλάργυροι
ἐλεήμονες, ἄσωτοι σώφρονες, μέθυσοι
ἐγκρατεῖς, ἐγωϊστές ταπεινόφρονες, κλέφτες ἔντιμοι, θυμώδεις πραεῖς, ἁμαρτωλοί
ἐνάρετοι!...

Ἀναρίθμητοι εἶναι ἐκεῖνοι πού,
μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ,
νίκησαν! Ληστές ἔγιναν Ἅγιοι,
τελῶνες δίκαιοι, φιλάργυροι
ἐλεήμονες, ἄσωτοι σώφρονες,
μέθυσοι ἐγκρατεῖς, ἐγωϊστές
ταπεινόφρονες, κλέφτες
ἔντιμοι, θυμώδεις πραεῖς,
ἁμαρτωλοί ἐνάρετοι!...
Καί μεῖς, ὡς ἐργάτριες τῆς ἀγάπης
καί τῆς διακονίας, πολλές φορές μένουμε ἔκπληκτες μπροστά στήν πνευματική
πρόοδο καί τήν εἰρήνη πού αἰσθανόμαστε
νά πλημμυρίζει τήν καρδιά μας καί γι’
αὐτό διακηρύσσουμε μέ εὐγνωμοσύνη ὅτι
αὐτά εἶναι δωρεές τοῦ Θεοῦ, εἶναι δῶρα
τῆς Χάρης Του.
Ἡ συνείδησή μας μᾶς πληροφορεῖ
ὅτι ἀνήκουμε στή μεγάλη παράταξη τῶν
ἰσχυρῶν ἀνθρώπων, ὅπου δέν ἔχει θέση
ἡ φράση: «Δέν μπορῶ».
Κύκλοι Μητέρων
« Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

Τό ἐν λόγῳ μικρό βιβλίο ἀποτελεῖ προσέγγιση τοῦ βαθύτερου νοήματος τῆς Θείας
Λειτουργίας καί βοήθημα γιά
τήν οὐσιαστικότερη βίωση τοῦ
μεγαλειώδους καί «ἀρρήτου
κάλλους» της.
Σχῆμα 14x21, σελίδες 32.

Τό βιβλίο αὐ
τό εἶναι ἕνα
εὔχρηστο
«λεξικό», π
ού θέλει νά
βοηθήσει
τόν καθένα ν
ά γνωρίσει τά
Σ
λα τῆς Ὀρθ
όδοξης Ἐκκλη ύμβοσ
ίας καί
νά κατανοήσ
ει τό βαθύτε
ρο νόημά
τους. Ἐνδεικ
τικά ἀναφέρ
ονται: τό
Μονόγραμμα
τοῦ Χριστοῦ,
τό Α καί
τό Ω, ὁ Ἰχθύ
ς.
Σχῆμα 14x21,
σελίδες 32,Δ΄
Ἔκδοση.
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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

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

Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
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Πετράδια
ΕΓΚΡΆΤΕΙΑ
«Πᾶς ἀγωνιζόμενος πάντα
ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μέν οὖν
ἵνα φθαρτόν στέφανον λάβωσι,
ἡμεῖς δέ ἄφθαρτον».
(Α΄ Κορ. θ΄ 25)
«Κάθε ἀθλητής ἐγκρατεύεται
ἀπό ὅλα. Ἐκεῖνοι, γιά νά πάρουν
φθαρτό στέφανο, ἐνῶ ἐμεῖς, γιά νά
πάρουμε ἀπό τόν Θεό ἄφθαρτο».

« Ὁ δέ καρπός τοῦ Πνεύματός
ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀθαγωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια».
(Γαλ. ε΄ 22-23)

«Μήν πορεύεσαι πίσω ἀπό
τίς ἐπιθυμίες σου καί ἐμπόδιζε
τόν ἑαυτό σου ἀπό τίς σαρκικές
ὀρέξεις σου».
(Σοφ. Σειρ. ιη΄ 30)

«Μή θεωρεῖς εὐτυχία τήν
πολλή καλοπέραση, οὔτε νά δεθεῖς αἰχμάλωτος στή συντροφιά
τῶν καλοζωϊστῶν».
(Σοφ. Σειρ. ιη΄ 32)

« Ἐγκράτειαν ἄσκει».
(Χίλων)
«Νά ἐξασκεῖς τήν ἐγκράτεια».
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«Δέν ὑπάρχει ὁποιοδήποτε
ζύγι ἀντάξιο, γιά νά ζυγίσει τόν
ἐγκρατῆ ἄνθρωπο».
(Σοφ. Σειρ. κστ΄ 15)
« Ἁρμόζει στόν ἐγκρατῆ
ἄνθρωπο ν’ ἀποφύγει τούς
ὄχλους, γιά νά ἔχει ἀπερίσπαστο
τόν νοῦ καί τήν καρδιά ἥσυχη,
γιατί ἀνάμεσα στούς ὄχλους ἡ
ταραχή εἶναι πολλή».
( Ἱερός Χρυσόστομος)

«Νά τιμᾶς τόν ἐγκρατῆ καί
φρόνιμο νέο περισσότερο ἀπό
τόν ἀκόλαστο γέροντα».
( Ἱερός Χρυσόστομος)
« Ἐγκρατής γενοῦ γλώσσης
καί κοιλίας».
( Μέγας Ἀντώνιος)
«Νά κυριαρχεῖς στή γλῶσσα
σου καί τήν κοιλιά σου».
« Ἡσυχία καί προσευχή καί
ἀγάπη καί ἐγκράτεια εἶναι τό
τετράτροχο ἅρμα πού ὁδηγεῖ τόν
νοῦ στόν οὐρανό».
( Ὅσιος Θαλάσσιος, Φιλοκαλία)
« Ἡ ἐγκράτεια παρέχει ἀξιομνημόνευτες εὐχαριστήσεις».
(Σωκράτης)

« Ἡ ἐγκράτεια καθαρίζει τό
πνεῦμα ἀπό τίς κακές σκέψεις,
ὑποτάσσει τή σάρκα στό πνεῦμα
καί διαλύει τήν κακή ἐπιθυμία».
( Ἱερός Αὐγουστῖνος)

« Ἐγκρατής εἶναι ἐκεῖνος πού
ζεῖ μέσα στούς πειρασμούς καί τίς
παγίδες καί τούς θορύθους τοῦ
κόσμου, καί ἀγωνίζεται μέ ὅλη
του τή δύναμη νά μιμηθεῖ τή ζωή
ἐκείνων πού εἶναι ἀπαλλαγμένοι
ἀπό τούς θορύβους τοῦ κόσμου».
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης)

«Μήν παίρνεις θάρρος καί
νομίζεις ὅτι ἐξαιτίας τῆς ἐγκράτειάς σου θά σωθεῖς ἀπό τήν
πτώση. Κάποιος (ὁ διάβολος)
χωρίς νά τρώει τίποτε, ἔπεσε ἀπό
τόν οὐρανό».
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης)

« Ἐγκράτεια εἶναι τό νά μπορεῖ κανείς νά ὑποτάξει στό λογικό του κάθε ἐπιθυμία του πού
ρέπει στίς φαῦλες ἡδονές καί
ἀπολαύσεις. Ἐπίσης, τῆς ἐγκρατείας χαρακτηριστικό εἶναι καί
τό νά εἶναι κανείς καρτερικός
καί τό νά ὑπομένει τή φυσική
ἔνδεια καί τή λύπη».
(Ἀριστοτέλης)

« Ἡ ἐγκράτεια καί τό μέτρο
κατά τή νεότητα εἶναι τό εἰσιτήριο γιά τά εὐτυχισμένα γηρατειά».
(Πλούταρχος)

« Ἡ ἐγκράτεια βάζει ξύλα
στή φωτιά, τρόφιμα στήν ἀποθήκη, ἀλεύρι στό ἀμπάρι, λεφτά
στό πορτοφόλι, ὑπόληψη στήν
κοινωνία, χαρά στό σπίτι, ροῦχα
στά παιδιά, δύναμη στό κορμί,
ὀρθή κρίση στόν νοῦ καί σωφροσύνη σ’ ὁλόκληρο τό κοινωνικό
οἰκοδόμημα».
(Βενιαμίν Φραγκλίνος)

« Ἡ ἐγκράτεια καί ἡ ἐργατικότητα εἶναι τά πραγματικά φάρμακα τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ
ἐργασία αὐξάνει τήν ὄρεξή του
καί ἡ ἐγκράτεια μαθαίνει νά τήν
ἐλέγχει».
(Ζαν-Ζακ Ρουσσώ)

« Ὁ ἄνθρωπος ποτέ δέν εἶναι
φτωχός, ὅταν ἔχει χαλινάρι στίς
ἐπιθυμίες του».
(Διονύσιος Σολωμός)

«Νά εἶσαι ἐγκρατής καί σώφρων καί θά εἶσαι ὑγιής».
(Φραγκλίνος Βενιαμίν)

« Ἡ ἐγκράτεια εἶναι ὄχι μόνο
δυνατή, ἀλλά ἀξιοσύστατη καί
σωτήρια».
( Ἰατρική Ἀκαδημία Παρισίων)
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες
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Τά πολλαπλά πρόσωπα
τοῦ φασισμοῦ
στήν Ἑλλάδα σήμερα...

οῦμε ἡμέρες ἀποκαλυπτικές! Καιρούς πανδημίας, χρόνια, ὅπου οἱ ἐλευθερίες μας δοκιμάζονται.
Ἡ πατρίδα μας ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ἄλλοτε περισσότερο καί ἄλλοτε λιγότερο, δοκιμάζεται ἀπό
τό ἀνηλεές μαστίγωμα τῆς ἀπολυτότητας καί τοῦ φασισμοῦ ἀπό διάφορα σύνολα καί πρόσωπα.
Δοκιμάστηκε σκληρά κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ἀπό τόν σιδηρόφρακτο φασισμό των Ναζί. Χτυπήθηκε ἀργότερα στόν ἐμφύλιο πόλεμο καί ἀπό τόν «κόκκινο» φασισμό, κατόπιν ἐπιρροῆς ἐξωγενῶν
παραγόντων, ἀλλά καί στά κατοπινά χρόνια ἀπό ἀνθρώπους καί συστήματα πού ἤθελαν νά φιμώσουν
τή φωνή καί τήν ἐλεύθερη ἔκφραση τῶν Ἑλλήνων· πού λογόκριναν ἤ φυλάκιζαν κάθε ἀντιφρονοῦντα.

Θιασῶτες τοῦ φασισμοῦ στήν Ἑλλάδα συνέχισαν δυστυχῶς νά ὑπάρχουν. Ὑφίστανται ἀκόμη
καί σήμερα. Ἄνθρωποι πού δέν σέβονται τή διαφορετική ἄποψη, πού θεωροῦν ὅτι ὑπερέχουν, ἔχουν
τήν τάση τῆς «Ἀρείας φυλῆς». Πρόσωπα, κόμματα, σύνολα, σύλλογοι, ὀργανώσεις, συλλογικότητες
διαφόρων κομματικῶν ἀποχρώσεων πολλές φορές φέρονται φασιστικά καί δέν ἀνέχονται καθετί
διαφορετικό. Τό ζήσαμε πολύ ἔντονα τά χρόνια τῶν μνημονίων στήν Ἑλλάδα. Κόμματα ἀκροδεξιά
καί ἀκροαριστερά, πού ἐπηρέασαν τούς Ἕλληνες ψηφοφόρους, κερδίζοντας τήν εὔνοιά τους, ἀποκτώντας κοινοβουλευτική παρουσία ἤ ἀναρριχώμενοι μέ διάφορες συνιστῶσες στήν ἐξουσία. Πολύ
συχνό ἦταν τό φαινόμενο νά βλέπουμε πολιτικούς ἐκπροσώπους νά βγαίνουν στούς τηλεοπτικούς
δέκτες καί νά μή δέχονται καμμία ἄλλη ἄποψη πλήν τῆς δικῆς τους. Νά διαπληκτίζονται μέ δημοσιογράφους, νά προπηλακίζουν, νά χρησιμοποιοῦν βία. Νά ἔχουν κάνει πράξη τό δόγμα ὅτι «ὅποιος
διαφωνεῖ μαζί μας εἶναι ἐχθρός μας».
Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ φασιστική ἀντίληψη ὑπάρχει καί στά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης μέ τή συστηματική προπαγάνδα πάνω σέ διάφορα ζητήματα τῆς ἐπικαιρότητας, περνώντας συγκεκριμένες
ἀντιλήψεις. Μετροῦμε πολλά περιστατικά βίας τά τελευταῖα χρόνια. Δολοφονίες, ὅπως αὐτή τοῦ
Παύλου Φύσσα, τοῦ Καπελώνη, τοῦ Φουντούλη, τῶν θυμάτων τῆς Marfin Bank στήν Ἀθήνα, καί
τόσα ἄλλα, καταδεικνύουν ὅτι ὁ φασισμός στήν Ἑλλάδα ὑφίσταται καί ἔχει πολλά χρώματα, μαῦρα,
κόκκινα. Ἄγνωστοι κουκουλοφόροι προκαλοῦν βία σέ πορεῖες ἤ εἰσέρχονται σέ Πανεπιστημιακούς
χώρους καί ἐξευτελίζουν Πανεπιστημιακούς, ὅπως πρόσφατα συνέβη μέ τόν Πρύτανη τοῦ Οἰκονομικοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀνεξέλεγκτες ὁμάδες, ὅπως ὁ Ρουβίκωνας, προκαλοῦν φθορές, ἀπειλοῦν
γιατρούς καί ἐπιστήμονες, ὅπως τή διακεκριμένη Καθηγήτρια Ἑλένη Γιαμαρέλου.
Φασιστικά σπέρματα ἀνελευθερίας ἐνδέχεται νά ὑπάρχουν καί σέ ἐπίσημα πρόσωπα, πού μέ
ἀληθοφανῆ ἐπιχειρήματα, ὅπως ἡ διαφύλαξη τοῦ ἀγαθοῦ τῆς δημόσιας ὑγείας –πού σημειωτέον
πρέπει νά διαφυλάσσουμε– θέτουν σέ περιορισμό τά δικαιώματα τῆς ἐλευθερίας ἔκφρασης, σκέψης,
μετακίνησης καί κυκλοφορίας, καί μάλιστα διά νόμου. Ἀκούστηκε ἀπό ἐπίσημα κυβερνητικά χείλη
ὅτι μέ τήν ἐλεύθερη βούλησή μας καταλύσαμε τίς ἐλευθερίες μας καί κλειστήκαμε στά σπίτια μας.
Καί μᾶς ἐπιβλήθηκαν σκληρά μέτρα.

Ἑπομένως, ὁ φασισμός στήν Ἑλλάδα ἔχει πολλά προσωπεῖα! Δυστυχῶς, διαφαίνεται ὅτι παγκοσμίως ἡ τάση εἶναι νά καταλυθοῦν οἱ ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν, νά ἐλέγχεται ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τους.
Οἱ δικαστικές καταδίκες τῶν φασιστικῶν μορφωμάτων εἶναι ἐλπιδοφόρες, ἀλλά δέν ἀρκοῦν. Ἔχουμε
πολλές μάχες νά δώσουμε ἀκόμη, ὥστε νά ἀφανίσουμε τά πολλά πρόσωπα τοῦ φασισμοῦ ἀπ’ ὅπου
κι ἄν προέρχονται! Νά μάθουμε νά σεβόμαστε τή λευτεριά ὅλων! Νά μάθουμε στά παιδιά μας νά
ζοῦν ἐλεύθερα, χωρίς προσωπεῖα φασισμοῦ καί ὑποκρισίας!
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Φώτιος Ρίζος,
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ
Χειμερινά στιγμιότυπα ἀπό τήν Καλαμάτα

Χειμωνιάτικος οὐρανός στήν Καλαμάτα

Ἐκπαιδευτικά σκάφη τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Καλάματας στόν Προλιμένα της
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