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

χρόνος δέν ἔχει ὑπόσταση. Δέν ὑπάρχει ἀντικειμενικά. Ἔχει ἀρχή,
ἀπό τή στιγμή πού ὁ Θεός δημιουργεῖ τόν κόσμο. «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν γῆν» (Γεν. 1, 1). Ἡ ἀρχή τῆς
δημιουργίας εἶναι καί ἀρχή τοῦ χρόνου. Εἶναι τό διάστημα τῆς πορείας τοῦ
κόσμου («τό συμπαρεκτεινόμενον τῇ συστάσει τοῦ κόσμου διάστημα», Μέγας
Βασίλειος).
Ὁ Θεός εἶναι ἄχρονος, εἶναι ἔξω ἀπό
τόν χρόνο. Δημιουργεῖ τά πάντα, πρῶτα ἐν
χρόνῳ τά πνευματικά ὄντα (= ἀγγέλους) καί
τόν ὑλικό κόσμο (= κόσμημα-στολίδι), μέσα
στόν ὁποῖο πλάθει τόν ἄνθρωπο, γιά νά γίνει
μέτοχος, κοινωνός τῆς δόξης Του καί τῆς
ἀπείρου ἀγάπης Του. Κι ὅταν ὁ ἄνθρωπος
ἀπομακρύνεται καί ζεῖ στή φθορά καί στόν
θάνατο, ὁ ἄναρχος Θεός γίνεται ἄνθρωπος,
εἰσέρχεται στόν κόσμο καί στόν χρόνο, γιά νά ἐπαναφέρει τόν ἄνθρωπο στό
«πρωτόκτιστον κάλλος», «ἵνα τόν Ἀδάμ (τόν ἄνθρωπον) Θεόν ἀπεργάσηται».
Σταυρώνεται «ἐπί Ποντίου Πιλάτου» καί ἀνασταίνεται νικώντας τόν θάνατο.
Δημιουργεῖ τήν Ἐκκλησία, γιά νά ἑνώσει μέ τόν ἑαυτόν Του τόν πλανηθέντα
ἄνθρωπον. Μέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἄνθρωπος ἐν χρόνῳ ἀποκτᾶ
νέα ὕπαρξη πνευματική, γίνεται μέτοχος
«ζωῆς αἰωνίου», κοινωνός θείας φύσεως
καί αἰωνίου ζωῆς. Καταργεῖται ὁ θάνατος Ὁ Θεός εἶναι ἄχρονος,
«ποῦ εἶναι, θάνατε, τό κεντρί σου» (Α΄ εἶναι ἔξω ἀπό τόν χρόνο.
Κορ. 15, 55), «ἀνέστη Χριστός καί ζωή Δημιουργεῖ τά πάντα,
πολιτεύεται»… ἑνώνοντας τά πάντα ἐν
πρῶτα ἐν χρόνῳ
Χριστῷ…
Ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἀποκτᾶ τά πνευματικά ὄντα
ἀσύλληπτο νόημα, γιατί ἐκτείνεται (= ἀγγέλους) καί τόν ὑλικό
ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. Ὁ ἄνθρωπος κόσμο (= κόσμημα-στολίδι),
προσανατολισμένος πρός τήν ἀνατολή, μέσα στόν ὁποῖο πλάθει
πορεύεται στή ζωή αὐτή, μέσα στόν χρόνο τόν ἄνθρωπο, γιά νά γίνει
καί στόν χῶρο, πρός τήν αἰωνιότητα. μέτοχος, κοινωνός
Χρησιμοποιεῖ τόν χρόνο καί ἁγιάζεται καί
τῆς δόξης Του
γίνεται καινούργιος ἄνθρωπος. Ὁ χρόνος
καί τῆς ἀπείρου ἀγάπης Του.
γίνεται ἐργαλεῖο ἁγιασμοῦ καί σωτηρίας.
Γίνεται «λειτουργικός χρόνος».

Πορεία
στόν χρόνο
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Μέγας Ἀντώνιος (τιμᾶται τήν 17η Ἰανουαρίου)
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Ποιό σκοπό ἔχει ἡ θρησκεία;

Ἡ

θρησκεία ἔχει τόν ἅγιο καί
σωτήριο σκοπό γιά τόν
ἄνθρωπο: Νά πετύχει ὁ μικρός, φθαρτός, ἀδύναμος καί ἁμαρτωλός ἄνθρωπος τήν πλήρη καί τέλεια ἕνωσή του μέ τόν Θεό. Κι αὐτό,
γιά νά πραγματώσει μέ τήν ἕνωσή του
αὐτή τήν προσωπική του εὐδαιμονία
καί μακαριότητα. Καί μάλιστα τή θέωσή του, δηλ. τό νά γίνει κατά χάριν
θεός, ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ χριστιανική μας πίστη. Καί τότε, ἐνῶ ὡς πρός
τήν ψυχή του ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀθάνατος, γίνεται καί αἰωνίως μακάριος.
Μακάριος μόνον μαζί μέ τόν Θεό καί
μόνον μέ τή δική του βοήθεια.
  
Ὁ ἄνθρωπος οὔτε αὐτοδημιούργητος εἶναι, οὔτε ἀνεξάρτητος, οὔτε
ἀνενδεής καί ἐπαρκής στόν ἑαυτό
του. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλάσμα, δημιούργημα, ὄν ἐξαρτημένο· ἐξαρτᾶται
ἀπό ἄλλο, ὑπερτέλειον Ὄν, τό Ὄν

Συνδέει καί ἐξαρτᾶ στενά τόν
ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό, γιά νά
παίρνει ὁ ἄνθρωπος ἀπό τόν Θεό
δυνάμεις, βοήθεια, ὑλικά ἀγαθά
καί πνευματικά, ἄφεση ἁμαρτιῶν,
εἰρήνη, ἔλεος, σωτηρία.
πού τοῦ ἔδωσε τήν ὕπαρξη καί ζωή,
δηλαδή τόν Θεό. Ἔπειτα ὁ ἄνθρωπος εἶναι γεμάτος ἀνάγκες, ὑλικές
καί πνευματικές. Νά ζήσει μόνος του
καί νά προοδεύσει ὅπως ὀνειρεύεται καί θέλει; Ἀδύνατον! Αὐτό κάθε

Νά πετύχει ὁ μικρός, φθαρτός,
ἀδύναμος καί ἁμαρτωλός ἄνθρωπος
τήν πλήρη καί τέλεια ἕνωσή του
μέ τόν Θεό.
μέρα τῆς ζωῆς του τό βεβαιώνουν οἱ
πολλές καί μεγάλες ἀδυναμίες καί
ἀνάγκες του. Τοῦ χρειάζεται βοήθεια
ἀπ’ ἔξω καί μάλιστα ἀπό ἐπάνω, ἀπό
τόν Οὐρανό. Ἄν λάβουμε μάλιστα
ὑπόψη μας ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὄχι μόνο
εἶναι μικρός καί ἀδύναμος μέσα στόν
πελώριο αὐτό κόσμο, ἀλλά καί ἁμαρτωλός, γεμάτος πάθη καί κακίες, καί
ἑπομένως γεμάτος πτώσεις καί τύψεις συνειδήσεως, μέ συνεχεῖς ἀπογοητεύσεις ἀποκαρδιώσεις, τότε θα
νιώσουμε καλά πόσο μεγάλη, τακτική
καί ἀδιάκοπη ἀνάγκη ἔχει τον Παντοδύναμο καί Ἐλεήμονα Θεό.
  
Ἐδῶ βρίσκεται καί ἐκπληρώνεται ὁ
φιλάνθρωπος σκοπός τῆς θρησκείας:
Συνδέει καί ἐξαρτᾶ στενά τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό, γιά νά παίρνει ὁ
ἄνθρωπος ἀπό τόν Θεό δυνάμεις,
βοήθεια, ὑλικά ἀγαθά καί πνευματικά, ἄφεση ἁμαρτιῶν, εἰρήνη, ἔλεος,
σωτηρία. Κι ἔτσι ὁ ἄνθρωπος, καί ὁ
πιό κακός, καί ὁ πιό δυστυχισμένος,
μέ τό νά ζεῖ κοντά στόν Θεό, ἀπό
τόν Θεό ἀντλεῖ καί παίρνει τήν εὐτυχία καί τή χαρά του. Αὐτός εἶναι ὁ
σκοπός τῆς θρησκείας. Καί ἀπ’ αὐτό
καταλαβαίνουμε ὅτι χωρίς θρησκεία ὁ
ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ζήσει.
5

Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

Ἄς γινόταν νά ἀλλάξει
ὁ κόσμος μέ ἕνα χαμόγελο...
Ἕνα ἀπό τά δῶρα πού χάρισε ὁ Δημιουργός
στόν ἄνθρωπο εἶναι τό χαμόγελο.
Ἀνώνυμος

Θ

’ ἀρχίσω τή σημερινή ἐπικοινωνία
μας μέ τίς πιό ἐγκάρδιες εὐχές μου
γιά μιά ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! Μιά χρονιά πού, μακάρι, νά μᾶς ἀνακουφίσει ἀπό
τίς δοκιμασίες πού περάσαμε καί νά μᾶς
εὐεργετήσει, χωρίς τσιγκουνιές, μ’ αὐτό
τό ἀνεκτίμητο θεϊκό δῶρο, τό χ α μ ό γ ε
λ ο. Αὐτό πού θά δεχθοῦμε ἀπό τούς συνανθρώπους μας, ἀλλά, κυρίως, αὐτό πού

«...Νά κάνετε τούς ἄλλους νά σᾶς ἀγαποῦν,
νά χοροπηδοῦν ἀπό τή χαρά τους, ὅταν
σᾶς συναντοῦν. Διότι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στή
ζωή τους, στό σπίτι τους, στό σῶμα τους
καί στήν ψυχή τους ἔχουν πόνο, ἀρρώστιες,
δυσκολίες, βάσανα, καί ὁ καθένας κρύβει
τόν πόνο μέσα στό πουγγί του τό κρυφό,
μέσα στήν καρδιά του, στό σπίτι του,
γιά νά μήν τό ξέρουν οἱ ἄλλοι».
ἐμεῖς θά θελήσουμε νά τούς π ρ ο σ φ έ ρ
ο υ μ ε. Γιατί αὐτό εἶναι πού ἔχει, συνήθως,
μιά ἰδιαίτερη καί σχεδόν μαγική ἰδιότητα.
Αὐτό ξαναπροσφέρεται αὐθόρμητα ἀπό
τούς παραλῆπτες του στόν δωρητή, μέ
πολλαπλάσιες φωτεινές ἀνταύγειες.
  
Ἔχοντας γιά χρόνια ἀσχοληθεῖ μέ τά
φυσικά καί τά ἐκφραστικά χαρακτηριστικά
τοῦ χαμόγελου, διαβάζω πάντα μέ ἰδιαίτε6

ρο ἐνδιαφέρον ὁτιδήποτε σχετικό. Θέλω,
λοιπόν, νά μοιραστῶ μαζί σας ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τό κείμενο τοῦ ἀείμνηστου
Γέροντα Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτου μέ
τίτλο «Δῶσε στόν ἄλλον ἕνα χαμόγελο»,
δημοσιευμένο στό περιοδικό Κοσμάς ὁ
Αἰτωλός, τεῦχος Σεπτεμβρίου 2019. Λέει:
«...Νά κάνετε τούς ἄλλους νά σᾶς
ἀγαποῦν, νά χοροπηδοῦν ἀπό τή χαρά
τους, ὅταν σᾶς συναντοῦν. Διότι ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι στή ζωή τους, στό σπίτι τους,
στό σῶμα τους καί στήν ψυχή τους ἔχουν
πόνο, ἀρρώστιες, δυσκολίες, βάσανα, καί ὁ
καθένας κρύβει τόν πόνο μέσα στό πουγγί
του τό κρυφό, μέσα στήν καρδιά του, στό
σπίτι του, γιά νά μήν τό ξέρουν οἱ ἄλλοι.
Ἔτσι ἐγώ δέν ξέρω τί πόνο ἔχεις ἐσύ,
καί ἐσύ δέν ξέρεις τί πόνο ἔχω ἐγώ. Μπορεῖ νά γελῶ καί νά φωνάζω, γιά νά σκεπάσω τήν λύπη μου. Γι’ αὐτό, δῶσε στόν
ἄλλον πρῶτα ἕνα χαμόγελο».
Νά, λοιπόν, μιά συμβουλή πού πιστεύω
πώς ἀξίζει νά τήν τηροῦμε μέ ἐπίγνωση
τῆς σημασίας της καί μέ συνέπεια.
  
Τί εἶναι, ὅμως, ἄραγε τό χαμόγελο; Μιά
ἁπλῆ μυική σύσπαση ἤ μήπως μιά ἄυλη
γέφυρα, πού τή διασχίζομε ἐμεῖς, γιά νά
πᾶμε πρός τούς ἀπέναντι ἤ γιά νά ἔρθουν
αὐτοί πρός ἐμᾶς; Μήπως, ἀποτελεῖ, ἐπίσης, μιά ...πανεύκολη, διεθνῆ γλῶσσα,
κατανοητή ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους,
ἀσχέτως ἡλικίας, χρώματος ἐπιδερμίδας,

μορφώσεως, κοινωνικῆς τάξεως καί καταγωγῆς;
Στήν καταφατική ἀπάντηση πού προκαλεῖται ἀπό τά ρητορικά αὐτά ἐρωτήματα
- ἀρκεῖ νά θυμηθοῦμε τά πρῶτα χαμόγελα
τῶν πολύ μικρῶν παιδιῶν - θά πρέπει, νομίζω, νά προστεθεῖ καί ἡ παραδοχή γιά μιά
ἀκόμα θεμελιώδη ἰδιότητα πού χαρακτηρίζει αὐτό τό ἀνεκτίμητο δῶρο τοῦ Θεοῦ
στόν ἄνθρωπο. Ἐκτός ἀπό τήν οὐσιαστική
συμβολή του στή γενικότερη αἰσθητική τοῦ
προσώπου, τό χαμόγελο δίνει στόν ἄνθρωπο τήν ἱκανότητα καί τή δυνατότητα νά
ἐκδηλώνει καί νά ἐκφράζει –χωρίς λόγια–
πολλά καί ποικίλα συναισθήματα.
Αὐτό γίνεται φανερό, ἄν ἀναλογιστοῦμε
μερικά -ἔστω- ἀπό τά ἐπίθετα πού χρησιμοποιοῦνται συχνά, γιά νά χαρακτηρίσουν
τό χαμόγελο. Ἀναφέρω μερικά παραδείγματα:
Ἕνα χαμόγελο μπορεῖ νά εἶναι ... ντροπαλό, γλυκό, θερμό, φωτεινό, ἐλπιδοφόρο,
ἐνθαρρυντικό, θριαμβευτικό, αἰσιόδοξο,
φιλικό καί ἐγκάρδιο.
Ἤ, ἀ ν τ ι θ έ τ ω ς, μπορεῖ νά εἶναι ...
αἰνιγματικό, θλιμμένο, εἰρωνικό, ψεύτικο,
ὑπεροπτικό, κουρασμένο, ἀμήχανο, ψυχρό,
βεβιασμένο, ὑποκριτικό, καί ἄλλα πολλά.
Γι’ αὐτό, ἄλλωστε, ὑπάρχουν καί τόσα
ἀποφθέγματα, ρητά καί παροιμίες πού
ἀναφέρονται στό χαμόγελο. Ἀξίζει νά θυμηθοῦμε μερικά:
– «Πολλές φορές ἕνα χαμόγελο λειτουργεῖ σάν πυροσβεστική ἀντλία».
– « Ὅποιος δέν ξέρει νά χαμογελάει, δέν
πρέπει ν’ ἀνοίγει μαγαζί».
– « Ἡ πιό χαμένη μέρα τῆς ζωῆς σου εἶναι
αὐτή πού πέρασες χωρίς νά χαμογελάσεις ἤ χωρίς νά κάνεις κάποιον νά χαμογελάσει».
– «Κανείς δέν εἶναι τόσο φτωχός πού νά
μήν μπορεῖ νά χαρίσει ἕνα χαμόγελο καί
κανείς τόσο πλούσιος πού νά μήν τό
χρειάζεται».

  
Ποιά, λοιπόν, εἶναι ἡ καίρια προϋπόθεση, γιά νά εἶναι τό χαμόγελο οὐσιαστικά
ὡ ρ α ῖ ο; Νά μήν εἶναι, δηλαδή, ἁπλῶς
μιά ἀντανακλαστική μυική σύσπαση, ἀλλά
νά γίνεται μιά ἄυλη πηγή καλῆς διαθέσεως, πού καταυγάζει ὅλο τό πρόσωπο καί,
κυρίως, τό βλέμμα. Καί ἔτσι –εὐτυχῶς–
μποροῦμε νά τό διακρίνουμε καί... πάνω
ἀπό τά ὅρια τῆς μάσκας.
Μόνο αὐτό τό χαμόγελο ὑπηρετεῖ
αὐθόρμητα τόν σκοπό πού περιγράφει ὁ
Γέροντας Αἰμιλιανός, καί θά μποροῦσε νά
γίνει τό θεϊκό δῶρο πού θά συμβάλει στό
ν’ ἀλλάξουν καί νά ἀμβλυνθοῦν ἴσως - κάπως - τά δύσκολα πού βασανίζουν τούς
συνανθρώπους μας.
Πιστεύω πώς αὐτή ἡ προϋπόθεση, συνοψίζεται στό νά εἶναι τό χαμόγελο ἀ λ η

Τί εἶναι, ὅμως, ἄραγε τό χαμόγελο;
Μιά ἁπλῆ μυική σύσπαση ἤ μήπως μιά ἄυλη
γέφυρα, πού τή διασχίζομε ἐμεῖς,
γιά νά πᾶμε πρός τούς ἀπέναντι
ἤ γιά νά ἔρθουν αὐτοί πρός ἐμᾶς;
θ ι ν ό καί νά ἀντανακλᾶ τήν ψυχική ἰσορροπία καί γαλήνη τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου,
πού συνειδητοποιεῖ τό τί σημαίνει ἡ ἀξεπέραστη προτροπή «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Γι’
αὐτό καί, αὐτός πού τό προσφέρει, βιώνει
τήν πηγαία χαρά τῆς φιλανθρωπίας, τῆς
προσφορᾶς καί τῆς συγχώρεσης.
Ἄς εὐχηθοῦμε, λοιπόν, κι ἄς προσπαθήσουμε ὅλοι, ὅσο μποροῦμε, ὁ Καινούργιος
Χρόνος νά γίνει, μέ τή βοήθεια τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ, ὁ χρόνος ἑνός εὐλογημένου
χαμόγελου.
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ἕ να ς β α σ ι λ ι ά ς

Μ

εταξύ τῶν πολλῶν, ὡς ἐπί τό
πλεῖστον, ἀσεβῶν βασιλέων
τοῦ Ἰσραήλ, βασίλευσε καί ὁ
Ἐζεκίας, ὁ ὁποῖος ἦταν εὐσεβής. Παρ’
ὅλον ὅτι ὁ πατέρας του, Ἄχαζ, ἦταν ἀσεβέστατος, ὁ Ἐζεκίας δέν ἀκολούθησε τό
παράδειγμα τοῦ πατέρα του. Μάλιστα,
εἶχε ἀγαθές σχέσεις μέ τόν Προφήτη
Ἡσαΐα, τόν ὁποῖον σεβόταν καί ἔδειχνε
ὑπακοή στίς συμβουλές του.
Στό ἱερό βιβλίο τῆς Σοφίας Σειράχ
ἐγκωμιάζεται ἡ ἀγαθή συνεργασία τοῦ
βασιλιᾶ Ἐζεκία μέ τόν Προφήτη Ἡσαΐα.
Ἐπί τῆς ἐποχῆς του ὁ βασιλιάς τῶν
Ἀσσυρίων Σενναχηρίμ ἐξεστράτευσε μέ
πολυάριθμο στρατό ἐναντίον τῆς Ἱερουσαλήμ. Τόσος ἦταν ὁ φόβος καί ὁ
τρόμος πού ἔπιασε τούς κατοίκους τῆς
Ἱερουσαλήμ, ὥστε, ὅπως γράφει τό βιβλίο
τῆς Σοφίας Σειράχ: «Τότε ἐσαλεύθησαν
καρδίαι καί χεῖρες αὐτῶν, καί ὠδίνησαν
ὡς αἱ τίκτουσαι·» (Σοφία Σειράχ μη´ 19).
Δηλαδή: «Τότε ἐταράχθησαν ἔντρομες οἱ
καρδιές καί τά χέρια τῶν κατοίκων τῆς
Ἱερουσαλήμ καί κατελήφθησαν ἀπό πόνους, ὅπως οἱ γυναῖκες πού γεννοῦν» (Ἡ
Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας, τόμος 13ος, σελ. 554, Ἔκδοση
Σωτήρ). Πῶς γλύτωσαν τότε οἱ κάτοικοι
τῆς Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν καταστροφή;
Τό γράφει ὁ ἑπόμενος στίχος: «Καί ἐπεκαλέσθησαν τόν Κύριον, τόν εὔσπλαγχνον
καί ἐλεήμονα, καί ὕψωσαν τά χέρια τους
πρός αὐτόν καί ὁ Ἅγιος (ὁ Θεός, δηλαδή, πού εἶναι ἀπολύτως ἅγιος) ἀπό τόν
οὐρανόν ἀμέσως τούς ἐπήκουσε καί τούς
ἐγλύτωσε διά χειρός τοῦ Ἡσαΐου». Ἡ
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προσευχή, λοιπόν, καί ἡ μεσολάβηση τοῦ
Προφήτη Ἡσαΐα τούς ἔσωσε ἀπό τόν
ἄμεσο καί θανάσιμο κίνδυνο.
Ἡ συνεργασία τοῦ Προφήτη Ἡσαΐα
μέ τόν πιστό βασιλιά Ἐζεκία ἔφερε τό
σωτήριο ἀποτέλεσμα. Γι᾽ αὐτό καί στό ἱερό
κείμενο δίδεται μία ἀξιοπρόσεκτη ἐξήγηση, διά τό ὅτι ὁ Θεός ἄκουσε τίς προσευχές τους. Τούς εἰσήκουσε ὁ Θεός, διότι
ὁ βασιλεύς Ἐζεκίας ἐποίησε τό ἀρεστό
στόν Κύριο καί ἐδείχθη στερεός καί ἰσχυρός εἰς τούς δρόμους τῆς ἀρετῆς, κατά
τούς ὁποίους συμπεριφερόταν καί ἐζοῦσε
ὁ Δαβίδ, ὁ πρόγονός του· τούς δρόμους
αὐτούς συνέστησε καί παρήγγειλε εἰς
αὐτόν ὁ Προφήτης Ἡσαΐας, ὁ μέγας καί
ἀξιόπιστος στίς προφητικές ὁράσεις του.

Ἡ εὐσέβεια τοῦ Ἐζεκία καί ὁ σπουδαῖος ρόλος τοῦ Προφήτη Ἡσαΐα φαίνεται καί σέ κάποιο ἄλλο πολύ διδακτικό
περιστατικό, τό ὁποῖο ἀναφέρει τό βιβλίο
Δ´ Βασιλειῶν, πού θά προσπαθήσουμε
νά μελετήσουμε στή συνέχεια.
Κατά τίς ἡμέρες ἐκεῖνες ὁ βασιλιάς
Ἐζεκίας ἀρρώστησε βαριά καί πλησίαζε
νά ἀποθάνει. Ἦλθε δέ πρός αὐτόν ὁ
Προφήτης Ἡσαΐας, ὁ υἱός τοῦ Ἀμώς,
καί τοῦ εἶπε: «Αὐτά λέγει ὁ Κύριος· τακτοποίησε τίς ὑποθέσεις τοῦ βασιλικοῦ
σου οἴκου, σύμφωνα μέ τήν τελευταίαν
θέλησίν σου, διότι σύ ἀποθνήσκεις καί
δέν θά ζήσεις» (Ἡ Παλαιά Διαθήκη
μετά συντόμου ἑρμηνείας, τόμος 13ος,
σελ. 528, Ἔκδοση Σωτήρ). Τά προφητικά αὐτά λόγια τοῦ Προφήτη Ἡσαΐα

κλαίει...
ἀναγγέλλουν αἰφνίδιο θάνατο, πού εἶναι
πολύ ὀδυνηρός. Ὁ πιστός δοῦλος τοῦ
Θεοῦ Ἐζεκίας, καθώς εὑρίσκετο ξαπλωμένος εἰς τό κρεβάτι, γύρισε τό πρόσωπό
του πρός τόν τοῖχον τοῦ δωματίου καί
προσευχήθη πρός τόν Κύριον καί εἶπε:
«Κύριε, ἐνθυμήσου, σέ παρακαλῶ, ὅτι
ἔχω συμπεριφερθεῖ καί σέ ἔχω ὑπηρετήσει μέ πιστότητα, μέ εἰλικρίνεια καί
ἀφοσίωση καί ἔκαμα αὐτό πού εἶναι
ἀρεστόν εἰς σέ». Καί ἔκλαψε ὁ Ἐζεκίας
πολύ καί ἔχυσε δάκρυα πικρά.
Θαυμαστή καί ἄμεση ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου στήν προσευχή τοῦ
δούλου του. Πρίν ἀκόμη ὁ Ἡσαΐας φύγει
ἀπό τό ἀνάκτορο, καί ἐνῶ βρισκόταν στό
μέσο τῆς ἐσωτερικῆς αὐλῆς τοῦ ἀνακτόρου, κατέφθασεν εἰς αὐτόν λόγος Κυρίου,
ὁ ὁποῖος τοῦ ἔλεγε: «Γύρισε πάλιν πίσω
καί νά εἰπεῖς εἰς τόν Ἐζεκίαν, τόν ἀρχηγόν τοῦ λαοῦ μου· αὐτά λέγει ὁ Κύριος,
ὁ Θεός τοῦ Δαβίδ τοῦ προπάτορός σου:
Ἄκουσα τήν προσευχή σου καί εἶδα τά
πολλά δάκρυά σου. Νά! ἐγώ ὁ Κύριος θά
σέ θεραπεύσω καί τήν ἡμέρα τήν τρίτη
θά ἀνεβεῖς εἰς τόν Ναόν τοῦ Κυρίου. Καί
θά προσθέσω εἰς τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς
σου δεκαπέντε ἀκόμη χρόνια καί θά
σέ ἐλευθερώσω ἀπό τήν ἐξουσίαν τοῦ
βασιλιᾶ τῶν Ἀσσυρίων, καθώς ἐπίσης
καί τήν πόλιν αὐτήν, τήν Ἱερουσαλήμ,
καί θά ὑπερασπίσω τήν πόλιν αὐτήν, διά
τήν ἀγαθότητα, τήν φιλανθρωπία καί τήν
δόξα μου καί πρός χάριν τοῦ Δαβίδ, τοῦ
δούλου μου».

Πολλά χρήσιμα καί ὠφέλιμα μᾶς προσφέρει ἡ συμπεριφορά αὐτή τοῦ Ἐζεκία.
Ὅλοι ὑποκείμεθα στόν θάνατο, βασιλεῖς,
ἄρχοντες καί ἁπλοί ἄνθρωποι. Κανείς δέν
ἐξαιρεῖται, μάλιστα αὐτή τήν περίοδο, πού
θερίζει ὁ κορονωϊός. Μποροῦμε, ὅμως, νά
κάνουμε δύο σπουδαῖες ἐπισημάνσεις. Ἡ
πρώτη εἶναι ἡ θερμή προσευχή τοῦ Ἐζεκία καί τά δάκρυα πού δείχνουν ταπείνωση καί ἐμπιστοσύνη στόν Θεό. Ἡ δεύτερη
ἐπισήμανση εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ
στήν προσευχή τοῦ Ἐζεκία. Ἦταν ἄμεση
καί πλουσιοπάροχη. Τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός
περισσότερα ἀπό ὅσα ζήτησε. Ὄχι μόνο
τοῦ χάρισε τήν ὑγεία, ἀλλά καί δεκαπέντε χρόνια παράταση τῆς ζωῆς του καί
ἀπαλλαγή ἀπό τούς φοβερούς ἐχθρούς.
Ὅταν, λοιπόν, ἀντιμετωπίζουμε δοκιμασίες διάφορες, νά καταφεύγουμε μέ πίστη
στόν Κύριο καί μέ δάκρυα, καί ὁ Θεός θά
μᾶς δίδει αὐτό πού μᾶς ὠφελεῖ.

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μέ ἕνα κατανυκτικό τροπάριο τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου μᾶς προτρέπει νά ζητοῦμε ἀπό τόν
Θεό τά δάκρυα καί μᾶς λέγει: «Δάκρυά
μοι δός, ὁ Θεός, ὥς πότε τῇ γυναικί
τῇ ἁμαρτωλ�ῶ, καί ἀξίωσόν με βρέχειν
τούς πόδας σου, τούς ἐμέ ἐκ τῆς ὁδοῦ
τῆς πλάνης ἐλευθερώσαντας, καί μῦρον
εὐωδίας σοι προσφέρειν, βίον καθαρόν
ἐν μετανοίᾳ μοι κτισθέντα· ἵνα ἀκούσω
κἀγώ τῆς εὐκταίας σου φωνῆς· Ἡ πίστις
σου σέσωκέ σε, πορεύου εἰς εἰρήνην».
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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Τά ποτάμια
και οἱ ὄχθες τους

Ἕ

νας προοδευτικός ποιητής
τοῦ αἰῶνα μας, ὁ Μπρέχτ,
πάνω στή ... φόρα του νά καταπολεμήσει κάθε μορφή καταπίεσης,
εἶπε κάποτε καί τήν ἑξῆς «ἐξυπνάδα».
– Γιατί νά θεωροῦμε βίαια τά νερά
ἑνός ποταμοῦ, καί ὄχι τίς ὄχθες πού τά
περιορίζουν;
  
Ὥστε ἔτσι, λοιπόν! Κάνουν ...κακό
οἱ ὄχθες στά νερά τοῦ ποταμοῦ! Γιατί;
Ἐπειδή, λέει, οἱ ὄχθες περιορίζουν τά
νερά! Τά καταπιέζουν!
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Μήπως, λοιπόν, οἱ ὄχθες, ὅχι
μόνο δέν καταπιέζουν τό ποτάμι,
ἀλλά καί τοῦ δίνουν τήν ἐλευθερία νά γίνεται πηγή ζωῆς γιά
ὅλη τή φύση; Ποιός λογικός
ἄνθρωπος δέν προτιμάει αὐτή
τήν «ἐλευθερία μέ ὄχθες», παρά
τήν ἀνεξέλεγκτη, «χωρίς ὄχθες»,
μανία τῆς πλημμύρας;

Ἑπομένως: Κάτω οἱ ὄχθες! Ὄχι στίς
ὄχθες! Γκρεμίστε τίς ὄχθες!
Ἀλλά, ἄς λογικευτοῦμε λιγάκι. Εἶναι
δυνατόν νά ὑπάρξει ποτάμι χωρίς ὄχθες;
Ἄν καταργήσουμε τίς ὄχθες, δέν εἶναι,
ἆραγε, φυσικό ὅτι καταργοῦμε καί τό
ποτάμι;
Καί κάτι ἀκόμη. Ὅσο μένει μέσα
στίς ὄχθες του ἕνα ποτάμι, ἐκτός ἀπό
τή φυσική ὀμορφιά πού ἔχει, ποτίζει
ἀνθρώπους, ἀγρούς καί ζῶα, δίνοντας
ζωή στή φύση. Ὅταν ὅμως πλημμυρίσει,
καταστρέφει ὅλα ὅσα πρίν ζωογονοῦσε.
Μήπως, λοιπόν, οἱ ὄχθες, ὅχι μόνο
δέν καταπιέζουν τό ποτάμι, ἀλλά καί
τοῦ δίνουν τήν ἐλευθερία νά γίνεται
πηγή ζωῆς γιά ὅλη τή φύση; Ποιός
λογικός ἄνθρωπος δέν προτιμάει αὐτή
τήν «ἐλευθερία μέ ὄχθες», παρά τήν
ἀνεξέλεγκτη, «χωρίς ὄχθες», μανία τῆς
πλημμύρας;
  
Στίς 30 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία
μας γιορτάζει «Τρεῖς Ποταμούς». Τρεῖς
ἀνθρώπους - «Ποταμούς», πού πότισαν τόν κόσμο ὄχι μέ σκέτο νεράκι,
ἀλλά μέ τό Ζωντανό Νερό τῆς Ἀληθινῆς Σοφίας· ἤ –γιά νά τό ποῦμε
σωστότερα (ὅπως τό λέει τό Τροπάριό
τους)– γλύκαναν τόν κόσμο μέ τό Μέλι
τῆς Ἀληθινῆς Σοφίας.
Πῶς, ἆραγε, αὐτοί οἱ τρεῖς ἄνθρωποι
ἔγιναν «μελίρρυτοι ποταμοί τῆς σοφίας»;
Ἁπλούστατα, κατάλαβαν ὅτι πρέπει
τό ποτάμι τῆς ζωῆς τους νά τό βάλουν
μέσα σέ συγκεκριμένες «ὄχθες»· μέσα
στίς «ὄχθες» τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ.
Αὐτές οἱ «ὄχθες»:
• ὄχι μόνο δέν εἶναι κάτι καταπιεστικό
καί βίαιο, ἀλλά (κατά τόν Προφήτη
Δαβίδ) εἶναι κάτι «πιό γλυκό ἀπό τό
μέλι»!

• ὄχι μόνο δέν καταργοῦν τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἀντίθετα
τόν ἐλευθερώνουν καί τόν σώζουν
ἀπό τόν κίνδυνο τῆς πλημμύρας καί
τῆς καταστροφῆς·
• ὄχι μόνο δέν περιορίζουν τήν
ἀνθρώπινη ὁρμή γιά ἀληθινή ζωή
καί δημιουργία, ἀλλά τή διατηροῦν
καί τήν ἀξιοποιοῦν, ποτίζοντας τήν
ἀνθρώπινη ζωή μέ ἀληθινό Νόημα
καί Ἀξία·

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, Βασίλειος,
Γρηγόριος καί Ἰωάννης ... ἀγάπησαν τίς «ὄχθες» τῶν ἐντολῶν
τοῦ Χριστοῦ καί ἀγωνίστηκαν νά
διατηρήσουν τό ποτάμι τῆς ζωῆς
τους μέσα σ᾿ αὐτές τίς σωτήριες
«ὄχθες».
• ὄχι μόνο δέν «στενεύουν» τόν ἄνθρωπο, ἀλλά τοῦ χαρίζουν τίς ἀληθινές
του διαστάσεις, καί τήν ἀληθινή του
ὀμορφιά, χωρίς νά τόν ἀφήνουν, οὔτε
νά «φουσκώνει» ἀπό ἐγωϊσμό ὅτι τά
ξέρει ὅλα, οὔτε νά «πνίγεται» ἀπό
τήν πίκρα ὅτι εἶναι ἄχρηστος.
Γι᾿ αὐτό οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, Βασίλειος, Γρηγόριος καί Ἰωάννης ... ἀγάπησαν
τίς «ὄχθες» τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ
καί ἀγωνίστηκαν νά διατηρήσουν τό
ποτάμι τῆς ζωῆς τους μέσα σ᾿ αὐτές
τίς σωτήριες «ὄχθες».
Αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο τους! Αὐτή
εἶναι ἡ δόξα τους! Αὐτή εἶναι ἡ ἐλευθερία τους! Αὐτή εἶναι ἡ μεγαλύτερη
εὐεργεσία τους στήν ἀνθρωπότητα!
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
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«Τήν ταπεινοφροσύνην
ἐγκομβώσασθε, ὅτι ὁ Θεός
ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται,
ταπεινοῖς δέ δίδωσι χάριν»
(Α΄ Πέτρ. ε΄ 5)

Ὑ

πάρχουν πιστοί Χριστιανοί,
οἱ ὁποῖοι διακρίνονται γιά τήν
ταπεινοφροσύνη τους. Ἀφετηρία της εἶναι τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ. Βάσει αὐτοῦ τοῦ παραδείγματος,
ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μᾶς προτρέπει νά

«Ὁ ἄνθρωπος δέν γνωρίζει καλά παρά
μόνο αὐτό πού βιώνει», γιά νά γνωρίσουμε
τήν ταπείνωση, πρέπει νά γίνουμε
εὔπλαστοι στά χέρια τοῦ Θεοῦ,
δηλαδή μαλακοί –ὅπως ὁ μαλακός πηλός
στά χέρια τοῦ κεραμέως– καί ὄχι σκληροί
– ἐγωιστές. Βιώνουμε, μέ ἄλλα λόγια, τήν
ταπείνωση ὅταν ἀφήσουμε μέ ἐμπιστοσύνη
τήν πρωτοβουλία γιά τήν πνευματική μας
πρόοδο στόν Θεό, μπαίνοντας ἔτσι
μέσα σέ μία ἅγια ὑπακοή στό θέλημά Του.
κουμπωθοῦμε («ἐγκομβώσασθε»), νά δέσουμε ἐπάνω μας τήν ταπεινοφροσύνη,
γιά νά δείξουμε τό ἀληθινό φρόνημα τῆς
ταπείνωσής μας. Τήν προτροπή αὐτή γιά
ταπεινοφροσύνη τή θεμελιώνει ὁ Ἀπόστολος, καί στό χωρίο τῶν Παροιμιῶν
γ΄ 34 τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (βλέπε καί
Ἰακ. δ΄ 6), ὅπως ἀνωτέρω, παρατίθεται:
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«ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέ δίδωσι χάριν» (Α’ Πετ. ε΄ 5).
Ὁ ἄνθρωπος ἐνεργεῖ, συμπεριφέρεται ταπεινά καί ὁ Χριστός τοῦ χαρίζει τή Χάρη
Του! Τί θαυμαστό γεγονός!
Ἐπειδή ἡ λήψη τῆς Θείας Χάριτος εἶναι
τό μέγα ζητούμενο στήν πνευματική ζωή
μας καί ἡ λήψη αὐτή συμβαίνει κάθε φορά
πού ὁ ἄνθρωπος ἐνεργεῖ - πολιτεύεται ταπεινά, αὐτονόητα δημιουργεῖται τό ἐρώτημα: «Πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά γίνει
ταπεινός, ὁπότε οἱ σχέσεις μέ τούς συνανθρώπους του βελτιώνονται κατακόρυφα;»

Λύση τοῦ προβλήματος
α. Ὁ τσαγκάρης τῆς Ἀλεξανδρείας
(πού δίδαξε τόν Ἅγιο Ἀντώνιο, ὅπως
ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος), συστήνει σέ
ὅλους μας νά λέμε κάθε ἡμέρα, νιώθοντάς το: « Ὅλοι οἱ γνωστοί μου θά πᾶνε
στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν γιά τίς δικαιοσύνες τους καί μόνο ἐγώ κινδυνεύω νά
πάω στήν κόλαση γιά τίς ἁμαρτίες μου».
β. Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος ὁ Σιναΐτης
τονίζει ὅτι συντρίβει καί ταπεινώνει τήν
καρδιά τῶν πιστῶν:
• Ἡ θύμηση ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν μας ἀπό
τή νηπιακή ἡλικία, πού ἀναλογίζεται ὁ
νοῦς ἕνα-ἕνα (ἐκτός ἀπό τά σαρκικά)
καί ἡ μνήμη τοῦ θανάτου.

• Ἡ μνήμη τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου, ὅταν
τά ἀναλογιζόμαστε καί τά θυμόμαστε
ἕνα-ἕνα, καί
• Ἡ ἀναδρομή στίς πολλές εὐεργεσίες τοῦ
Θεοῦ σ’ ἐμᾶς, ὅταν τίς μετροῦμε μίαμιά καί τίς ξαναφέρνουμε στόν νοῦ μας.
γ. Ὁ Ἅγιος Σιλουανός μᾶς ἀποκάλυψε τήν προσευχή - διάλογό του μέ τόν
Χριστό: «Κράτα τόν νοῦ σου στόν Ἅδη
καί μήν ἀπελπίζεσαι», (θυμᾶμαι δηλαδή
τά ἁμαρτήματά μου, γιά τά ὁποῖα εἶμαι
ἄξιος γιά τόν Ἅδη, ἀλλά δέν ἀπελπίζομαι, ὑπολογίζοντας στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ).
Συγχρόνως μᾶς συστήνει: «Νά ἀγωνιζόμαστε ἐναντίον τῆς ὑπερηφανείας μας
καί νά ποθήσουμε μέ ὅλη τήν ψυχή μας
τήν ταπείνωση».
δ. Ὁ Ἅγιος Παΐσιος μεταξύ πολλῶν
ἄλλων τόνιζε: « Ἡ ταπείνωση ἀνοίγει τίς
πόρτες τοῦ Οὐρανοῦ καί ἔρχεται στόν
ἄνθρωπο ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ». Ἐπίσης,
τόνιζε ὅτι ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό: «Ταπείνωση στήν πράξη καί ὄχι μόνο στά λόγια»
καί ὅτι: « Ὅταν ζητᾶμε ταπείνωση ἀπό
τόν Θεό, νά δεχόμαστε καί τίς ταπεινώσεις πού μᾶς προκαλοῦν (μέ τή συμπεριφορά τους) οἱ ἄνθρωποι, διότι ὁ Θεός
τούς στέλνει».
ª ª ª
Ἕνα ἐπεισόδιο:
Σ’ ἕνα Τάγμα Πεζικοῦ ὁ νέος βοηθός
τοῦ 2ου Γραφείου στενοχωροῦσε τόν διευθυντή του Λοχαγό μέ τίς ἀπροσεξίες
του. Οἱ παρατηρήσεις, ὅμως, πού τοῦ
ἔκανε πολύ τόν ἐνοχλοῦσαν.
Κάποια ἡμέρα ὁ βοηθός, πλήρως ἀγανακτισμένος, σέ ἐντονώτερο ὕφος τοῦ
εἶπε: «Κύριε Λοχαγέ, εἶστε εἴρων». Ὁ
Λοχαγός, χωρίς νά δώσει σημασία στό
πῶς ἀντέδρασε, σκέφθηκε τό πόσο εἶχε
δίκαιο, γι’ αὐτό πού εἶπε. Διαπίστωσε, λοιπόν, ὅτι ὁ βοηθός εἶχε δίκιο!!! … Ὁπότε,
ἐνῶ ὁ βοηθός περίμενε νά τιμωρηθεῖ, ὁ

Λοχαγός τοῦ λέει: «Τετραήμερος τιμητική ἄδεια»!
Ὁ βοηθός τἄχασε καί κοίταζε τόν Λοχαγό σαστιμένος…
Αὐθημερόν τοῦ δόθηκε ἡ ἄδεια, διότι ὁ Λοχαγός συνειδητοποίησε ὅτι ἦταν
πραγματικά εἴρων, ἁμάρτημα πού ποτέ
μέχρι τότε δέν τό εἶχε ἐξομολογηθεῖ· καί
δέν δίστασε νά τόν ἀμείψει μέ αὐτό τόν
τρόπο!
ª ª ª
«Πολλοί δυστροποῦν, ὅταν οἱ ἄλλοι
τούς ὑποδεικνύουν τά λάθη τους. Ἐγώ,
ἀντιθέτως, εὐφραίνομαι» ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος
Θεοδωρόπουλος.
ª ª ª
Ἐπειδή «ὁ ἄνθρωπος δέν γνωρίζει
καλά παρά μόνο αὐτό πού βιώνει», γιά
νά γνωρίσουμε τήν ταπείνωση, πρέπει νά
γίνουμε εὔπλαστοι στά χέρια τοῦ Θεοῦ,
δηλαδή μαλακοί - ὅπως ὁ μαλακός πηλός
στά χέρια τοῦ κεραμέως - καί ὄχι σκληροί
- ἐγωιστές. Βιώνουμε, μέ ἄλλα λόγια, τήν
ταπείνωση ὅταν ἀφήσουμε μέ ἐμπιστοσύνη τήν πρωτοβουλία γιά τήν πνευματική
μας πρόοδο στόν Θεό, μπαίνοντας ἔτσι
μέσα σέ μία ἅγια ὑπακοή στό θέλημά Του.
Αὐτό σημαίνει ὅτι ἀπαγκιστρωνόμαστε
ἀπό τις «ἀγάπες» μας ἤ τά χόμπυ μας
καί δεχόμαστε τούς ἀνθρώπους πού μᾶς
περιβάλλουν, ὡς τόν Χριστό «ἐν ἑτέρᾳ
μορφῇ» (Μάρκ. ιστ΄ 12), καί τά γεγονότα
τῆς ζωῆς μας ὡς ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ
στή ζωή μας, χωρίς νά ρωτᾶμε ἤ νά λέμε:
«Γιατί, Θεέ μου!» Τότε «ἀφήνουμε» τόν
Θεό νά μᾶς μεταμορφώνει «ἀπό δόξης
εἰς δόξαν» (Β΄ Κορ. γ΄ 18), «εἰς ἄνδρα
τέλειον» ( Ἐφ. δ΄ 13) καί τότε γινόμαστε
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι πραγματικό ἔργο Θεοῦ!
π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου
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Πολύκαρπος Ἀνδρώνης (1895-1981)
Ὁ συνετός πνευματικός ὁδηγός

Ἐ

πιβλητική καί ταυτόχρονα σεμνή μορφή τῆς Ἐκκλησίας
κατά τόν 20ό αἰῶνα ὑπῆρξε ὁ
μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης π. Πολύκαρπος Ἀνδρώνης. Ἡ προσφορά του στό
Ἔθνος καί τήν κοινωνία ἦταν μεγάλη.
Φέτος, μάλιστα, συμπληρώνονται 40
χρόνια ἀπό τήν ἐν Κυρίῳ κοίμησή του.
Τό παρόν κείμενο εἶναι ἕνα μικρό μνημόσυνο τιμῆς. Οἱ παλαιότεροι, βέβαια,
γνωρίζουν τόν π. Πολύκαρπο, οἱ νεώτεροι ὄχι. Λίγα στοιχεῖα θά παραθέσω.
Περισσότερα ὑπάρχουν στό βιβλίο μας,
Φωτισμένοι διδάχοι, Ἐκδόσεις Ἔλυτρον,
Καλαμάτα.

Γεννήθηκε στό χωριό Φαρακλάδα
Τρυφυλίας. Ἦταν ὁ μεγαλύτερος γιός
μιᾶς οἰκογένειας ἕντεκα παιδιῶν. Οἱ
γονεῖς του, φτωχοί ἀγρότες, δίδαξαν
στά παιδιά μέ τό παράδειγμά τους τή
χριστιανική πίστη. Ἐκεῖνος, ὅμως, πού
ἔσπειρε τόν σπόρο τῆς χριστιανικῆς
Ἀλήθειας στήν ψυχή τοῦ νεαροῦ Παναγιώτη –αὐτό ἦταν τό ὄνομά του– ἦταν
ὁ διαπρεπής ἱεροκήρυκας π. Διονύσιος
Φαραζουλῆς, μέλος τῆς Ἀδελφότητος
Θεολόγων «Ζωή», ὁ ὁποῖος εἶχε κάποτε περάσει από τή Φαρακλάδα. Μετά
τά ἐγκύκλια γράμματα ὁ Παναγιώτης
Ἀνδρώνης σπούδασε στή Θεολογική
Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Γιά μερικά χρόνια δίδαξε στό Ἑλληνικό
Σχολεῖο τῆς Ἀγουλινίτσας. Παράλληλα,
κήρυττε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στίς γύρω
περιοχές. Ὁ παραδειγματικός βίος καί
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ὁ ἔνθεος ζῆλος του γιά τή θρησκευτική
ἀφύπνιση τοῦ λαοῦ ἔκαναν ἐντύπωση
καί προσήλκυαν τά πλήθη πιστῶν.
Ὁ τότε Μητροπολίτης Μεσσηνίας
Μελέτιος Σακελλαρόπουλος, ἐκτιμώντας τήν ἀρετή καί τή δράση του,
πρότεινε νά χειροτονηθεῖ ἱερέας καί νά
διορισθεῖ ἱεροκήρυκας στή Μητρόπολή του. Ὁ Ἀνδρώνης συμβουλεύτηκε
τήν Ἀδελφότητα τῆς «Ζωῆς», στήν
ὁποία ἦταν μέλος. Τοῦ πρότειναν νά
δεχθεῖ. Στίς 18 Φεβρουαρίου 1925 ἐκάρη
μοναχός στήν Ἱερά Μονή Γαρδικίου
καί τήν ἑπόμενη ἡμέρα διάκονος στόν
Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς
στήν Καλαμάτα, ὁπότε πῆρε καί τό
ἐκκλησιαστικό ὄνομα Πολύκαρπος.
Τέσσερις ἡμέρες, ἔπειτα, χειροτονήθηκε
πρεσβύτερος καί ἔλαβε τό ὀφφίκιο τοῦ
Ἀρχιμανδρίτη.
Ἄρχισε, τότε, μιά συστηματική σπορά τοῦ θείου λόγου, μέ περιοδεῖες σέ
ὅλα τά χωριά τῆς Μεσσηνίας, διαλέξεις στή Λαϊκή Σχολή τῆς Καλαμάτας.
Ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρθηκε γιά τούς νέους. Ὀργάνωσε Κατηχητικά Σχολεῖα,
θεσμός πού τότε εἰσήχθη γιά πρώτη
φορά. Ἀμέριστο ἦταν τό ἐνδιαφέρον
του γιά τά ἄπορα παιδιά, τούς ἐργαζόμενους νέους καί τίς ἄλλες εὐπαθεῖς
κοινωνικές ὁμάδες. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς
τῆς ἐργασίας τοῦ π. Πολυκάρπου ἦταν
τό γεγονός ὅτι ὁρισμένα πνευματικά
του παιδιά ἔγιναν καλοί κληρικοί καί
πρόσφεραν πολλά στήν Ἐκκλησία.
Ἀνάμεσά τους οἱ: π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος (ἱεραπόστολος στήν

Ἀφρική), π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος, π.
Θεοδόσιος Λαμπρόπουλος, π. Σπυρίδων Καλύβας, π. Μελέτιος Καραμπίνης
(μετέπειτα Μητροπολίτης Γαλλίας), π.
Βησσαρίων Κορκολιάκος (εἶχε προταθεῖ
γιά ἁγιοκατάταξη) κ. ἄ.
Τόν Ἰούνιο τοῦ 1933 ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Μελέτιος ἀπεβίωσε καί
ὁ Μεσσηνιακός λαός μέ κινητοποιήσεις
ζητοῦσε τήν ἐκλογή τοῦ π. Πολυκάρπου γιά διάδοχο Μητροπολίτη. Ἐκεῖνος
ἀρνήθηκε κατηγορηματικά καί ζήτησε
μετάθεση. Τόν ἔστειλαν στή Μητρόπολη Βεροίας καί Ναούσης καί ἀργότερα
στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν.
Ἔντονη πνευματική δραστηριότητα
ἀνέπτυξε καί ἐδῶ. Κήρυγμα, ἐξομολόγηση σέ ὅλα τά προάστια τῆς Ἀττικῆς,
ὁμιλίες σέ γονεῖς, φοιτητές, βοήθεια
στούς στρατευμένους (1940-1941), ἐπί-

σκεψη στά νοσοκομεῖα γιά τούς τραυματίες τοῦ πολέμου, ὀργάνωση Σώματος
Ἀδελφῶν Νοσοκόμων (ἡ πρωτοβουλία
καί ἡ ἰδέα ἀνῆκε στόν Προϊστάμενο τῆς
«Ζωῆς», π. Σεραφείμ Παπακώστα).
Σημειώνεται ὅτι ὁ π. Πολύκαρπος
ὑπῆρξε καί Προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ζωή» (1966-1980).
Σέ ἡλικία 86 ἐτῶν ὁ Ἅγιος Θεός τόν
κάλεσε κοντά Του.

« Ὁ π. Πολύκαρπος», ἔγραψε τό
περιοδικό Σωτήρ, «ἀπεδείχθη πιστός
οἰκονόμος τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας. Γλυκύς καί ἀόργητος, ταπεινός καί
μέ ὑποδειγματικήν ὑπομονήν, διηκόνησε
πλῆθος πιστῶν ψυχῶν».
Γ. Δ. Κούβελας
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Περί προσευχῆς
Σ

τίς 25 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία
μας τιμᾶ ἕναν ἀπό τούς τρεῖς
μεγάλους διδασκάλους, τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο. Τόν τίτλο τοῦ Θεολόγου ἡ Ἐκκλησία μας τόν ἔδωσε, ἐξ
ὅσων γνωρίζω, μόνο στόν Ἀπόστολο καί
Εὐαγγελιστή Ἰωάννη τόν Θεολόγο, στόν
Γρηγόριο τόν Θεολόγο, καί στόν Συμεών
τόν Νέο Θεολόγο. Τόν ἔδωσε, νομίζω,
γιατί εἰσῆλθαν καί ἔζησαν στίς θεϊκές
διαστάσεις ζωῆς τοῦ Θεοῦ-Λόγου καί
ὄχι στίς βιολογικές πού ἔζησε καί ζῆ ὁ
πλεῖστος κόσμος, καί ζοῦμε, ἰδιαίτερα
σήμερα, ἐμεῖς. Τούς δόθηκε, ὅμως, περισσότερο ὁ τίτλος, γιατί διατύπωσαν,
κατά τό ἀνθρωπίνως δυνατό, τελειότερα
τήν περί Θεοῦ-Λόγου Ὀρθόδοξη διδασκαλία. Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής εἶπε ὅτι, ἄν προσεύχεσαι καθαρά, θά εἶσαι ἀληθινά θεολόγος. Τό ἴδιο
ἐπαναλαμβάνει καί ὁ Ἅγιος Σιλουανός

ὁ Ἀθωνίτης: « Ὅποιος προσεύχεται καθαρά εἶναι θεολόγος». Καθαρά προσεύχεται ὅποιος ἔχει τόν νοῦ του σταθερά
προσηλωμένο στά λόγια τῆς προσευχῆς,
χωρίς νά ξεφεύγει καθ’ ὅλου ἀπό αὐτά.
Καί ὁ Ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος μᾶς λέει
ὅτι προσευχή πού δέν μετεωρίζεται, εἶναι
ἐκείνη πού κάνει μέσα στήν ψυχή καθαρό, ὁλοφάνερο τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Καί αὐτό εἶναι κατοικία τοῦ Θεοῦ μέσα
μας. Τό νά ἔχουμε ἐγκαταστήσει διά τῆς
μνήμης μέσα μας τόν Θεό (Λόγ. 57). Ἡ
παρακάτω προσευχή δείχνει ἀκριβῶς
αὐτές τίς διαστάσεις στίς ὁποῖες ζοῦσε ὁ
Ἅγιος, κι ἄν θέλουμε, κατά κάποιο τρόπο, μποροῦμε κι ἐμεῖς νά πλησιάσουμε,
προσευχόμενοι καθ’ ἑκάστην ἑσπέραν μέ
αὐτή τήν προσευχή του. Τήν παραθέτω
στή συνέχεια σέ ἀπόδοση στή νεοελληνική, ὅπως μπόρεσα νά κατανοήσω τό
βαθύ νόημά της.

Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἑσπερινή προσευχή
«Σἐ εὐλογοῦμε κι αὐτή τήν ὣρα, Χριστέ μου, Λόγε Θεοῦ, Σύ πού εἶσαι
ταμίας φωτός ἀνάρχου καί Ἀγίου Πνεύματος, τριπλοῦ φωτός (Πατρός καί
Υἱοῦ καί Ἁγίου Πνεύματος) πού συναθροίζεται σέ μιά λαμπρή δόξα (μιά
λαμπρή Θεότητα). Σύ πού διέλυσες τό σκοτάδι καί στή θέση του ἔβαλες
τό φῶς, γιά νά δημιουργήσεις τά πάντα μέσα στό φῶς, καί τήν ἀκατάστατη ὕλη νά σταθεροποιήσεις, διαμορφώνοντάς την σέ κόσμο (στολίδι)
καί στήν τωρινή ὀμορφιά της. Σύ πού φώτισες τόν νοῦ τοῦ ἀνθρώπου μέ
λόγο (λογική καί ἔναρθρο λόγο) καί σοφία, καί τοποθέτησες σ’ αὐτόν
τήν εἰκόνα τῆς οὐράνιας καί γήινης λαμπρότητος, ὣστε μέσα στό φῶς,
καί νά βλέπει φῶς, καί νά γίνει ὁλόκληρος φῶς. Σύ πού κατεφώτισες μέ
ποικίλους φωστῆρες τόν οὐρανό, Σύ πού τακτοποίησες ἡμέρα καί νύχτα
νά διαδέχονται ἤπια ἡ μιά τήν ἄλλη, τιμώντας τόν νόμο τῆς ἀδελφότητος
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καί τῆς φιλίας. Καί στή μέν νύχτα ἔπαυσες τούς κόπους τῆς πολυμόχθου σαρκός, τήν ἡμέρα δέ ἐδημιούργησες γιά ἔργα καί πράξεις φιλικές
πρός Ἐσένα. Ἔτσι ὣστε, ἀφοῦ ξεφύγουμε ἀπό τό σκοτάδι, νά φθάσουμε
σέ ἡμέρα, ἡμέρα πού δέν διαλύεται ἀπό τή δυσάρεστη σκοτεινή νύχτα
(ἀφοῦ θά καταφωτίζεται ἀπό τό ἄκτιστο φῶς πού ἐκπέμπεται προαιώνια
ἀπό τήν Ἁγία Τριάδα).
Σύ, εἴθε νά βάλεις ἐλαφρόν ὕπνο στά βλέφαρά μου, ὣστε ἡ γλῶσσα
μου, πού εἶναι ὄργανο τῶν πρός Σέ ὕμνων, νά μή νεκρώνεται ἐπί πολύ
χρονικό διάστημα, οὔτε τό πλάσμα σου πού ψάλλει μαζί μέ τή φωνή τῶν
ἀγγέλων νά ἡσυχάζει, ἀλλά μαζί μ’ ’Εσένα στήν κλίνη μου νά ἐξετάζω
σκέψεις καί ἔννοιες εὐσέβειας. Σήκωσέ με ἀπό τόν ὕπνο σέ εὔθετες ὧρες,
κοντά στίς μεσονυχτερινές καἰ ὀρθρινές ὑμνωδίες, γιά νά δοξάζω Ἐσένα τό ἀπρόσιτο φῶς μαζί μέ τίς οὐράνιες δυνάμεις καί τούς ἀγγέλους
Σου. Ἄς μή νυστάξει, οὔτε νά ὑπνώσει ὁ ἄγγελος πού μέ φυλάει, οὔτε
κάτι ἀπό τά ρυπαρά τῆς ἡμέρας καί τῶν μετά τήν ἡμέραν ἡ νύχτα νά
ἐλέγξει, οὔτε τά παιχνίδια τῆς νύχτας τά ὄνειρα νά μέ φοβίζουν. Ἀλλά,
Κύριε, Κύριε, μέ τό λαμπρότατο καί παντοδύναμο φῶς τῆς Θεότητός σου
ὁ νοῦς ἐλλαμπόμενος, καί χωρίς τό σῶμα, σ’ Ἐσένα Θεέ, ἄς ὁμιλεῖ πού
ἔχεις ἀνύστακτο καί ἄυπνο ὀφθαλμό. Μέ τόν Πατέρα, τόν Υἱό καί τό Ἅγιο
Πνεῦμα, τώρα καί ἀκατάπαυστα, πάντοτε, καί στούς ἀτέρμονες αἰῶνες
τῶν αἰώνων (στή Βασιλεία Σου). Ἀμήν».

Μ’ αὐτή τήν προσευχή τοῦ εὑρισκομένου σέ διαρκῆ ἐγρήγορση Γρηγορίου
τοῦ Θεολόγου (πού θεωροῦσε καλύτερο
τό νά ἔχει τή μνήμη του στόν Θεό παρά
νά ἀναπνέει), ἐπικοινωνώντας κι ἐμεῖς
μέ τόν Τριαδικό Θεό μας, νομίζω πώς,
κάπως, πλησιάζουμε στά σύνορα αὐτῶν
τῶν οὐρανίων, τῶν θεϊκῶν διαστάσεων,
πού ἐκεῖνος εἰσερχόταν.
Ἄς παρακαλοῦμε τελειώνοντας τήν
προσευχή: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ
Θεοῦ τοῦ ζῶντος, πρεσβείαις τοῦ Ἁγίου
Σου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, καί διά
τῆς προσευχῆς του πού ἐπικοινωνήσαμε
μαζί Σου, ἐλέησε ἐμᾶς καί τόν κόσμον
Σου καί βοήθησέ μας, ἔστω νά πλησιάσουμε κι ἐμεῖς αὐτές τίς θεϊκές διαστάσεις
ζωῆς, πού ἐκεῖνος ζοῦσε μαζί Σου. Ἀμήν.
Νικόλαος Πουρναρᾶς
Δ. Θ.

17

Ὁ ναός
τοῦ Σολομῶντα

Ὁ

Ναός τοῦ Σολομῶντα κτίστηκε
τό 100 π.Χ. καί ἦταν λαμπρότατος. Κατασκευάστηκε σύμφωνα μέ τά σχέδια πού ὁ Θεός ἔδωκε
στόν βασιλέα Δαυίδ, τόν πατέρα του.
Συγκεκριμένα, μάλιστα, χρυσάφι, τάλαντα, ἀσήμι, χαλκό, σίδερο καί λίθο. Τό
κτήριο ἔβλεπε πρός τήν Ἀνατολή, καί
εἶχε δύο τμήματα, τά ὁποῖα χωρίζονταν
μέ τό Καταπέτασμα. Στό τμῆμα Ἅγια
τῶν Ἁγίων ἦταν τοποθετημένη ἡ Κιβωτός τῆς Διαθήκης, πού τήν ἐπεσκίαζαν
δύο Χερουβείμ. Μέσα στό ἄλλο τμῆμα,
τό Ἅγιον, ἦταν τοποθετημένο τό χρυσό
θυσιαστήριο τοῦ θυμιάματος ἀνά πέντε
χρυσές λυχνίες καί ἀνά πέντε τράπεζες
τοῦ ἄρτου τῆς προθέσεως. Ὑπῆρχε καί
ὁ πρόναος.
Μπροστά στόν Ναό ἦταν τό μεγάλο
χάλκινο θυσιαστήριο τοῦ ὁλοκαυτώματος, πού πιστεύεται ὅτι ἦταν χτισμένο
πάνω στόν βράχο ὅπου ὁ Ἀβραάμ θυσίασε τόν Ἰσαάκ. Ἀκόμη, ὑπῆρχε μεγάλος νιπτήρας, ἡ «θάλασσα», ὅπως
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λεγόταν, γιά νά νίπτουν τά χέρια τους
οἱ ἱερεῖς. Τόν Ναό τόν περιέβαλλαν καί
δύο αὐλές, ἡ ἐσωτέρα καί ἡ μεγάλη.
Ὁ Ναός κτίστηκε ἀπό 30.000 Ἰσραηλίτες καί 150.000 Χαναναίους, καί
ἡ κατασκευή του κράτησε ἑπτά χρόνια. Ὅλες δέ οἱ προπαρασκευαστικές
ἐργασίες γίνονταν σέ ἀπόσταση ἀπό
τόν Ναό, ὥστε «οὔτε σφῦρα, οὔτε πέλεκυς, οὐδέν σιδηροῦν ἐργαλεῖον δέν
ἠκούσθη ἐν τ�ῶ οἴκ�ω ἐνῶ ὠκοδομεῖτο»
�
(Α΄ Βασιλ. 6, 7).
Ὁ Ναός αὐτός κράτησε 400 χρόνια,
ὅταν καταστράφηκε ἀπό τούς Βαβυλωνίους τό 586 π.Χ. Μετά τή Βαβυλώνια
αἰχμαλωσία, κτίστηκε δεύτερος Ναός
ἐπί Ζοροβάβελ καί αὐτός ἀντικαταστάθηκε ἀπό τόν Ναό τοῦ Ἡρώδη, καί
καταστράφηκε ἀπό τούς Ρωμαίους ἐπί
Τίτου τό 70 μ.Χ. Σ’ αὐτόν τόν τελευταῖο
Ναό εἶχε εἰσέλθει ὁ Χριστός, ὅπως μᾶς
περιγράφουν καί τά Ἱερά Εὐαγγέλια.
Γιάννης Χρυσσορόης

Σήμερα...
Σήμερα
Σήμερα
Σήμερα
Σήμερα
Σήμερα

θά προσπαθήσω!
θ’ ἀγαπήσω τόν πλησίον!
θά μετανοήσω!
θά συγχωρήσω!
θά εὐφρανθῶ ἐν Κυρίῳ!

Καί γιατί ὅλα αὐτά σήμερα;
Γιατί ἡ κάθε μέρα εἶναι μιά εὐκαιρία
πού δέν πρέπει νά χαθεῖ!
Γιατί τό αὔριο δέν μοῦ ἀνήκει!
Καί γιατί δέν γνωρίζω ἄν θά μοῦ δοθεῖ,
γιά νά κάνω τά παραπάνω, αὔριο…
Κλειώ–Σταυρούλα Κουράση
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Τί μᾶς λένε τά ἄστρα;

Ἀ

πό τήν ἀρχαιότητα ὁ ἄνθρωπος
ἀναζήτησε σημεῖα ἀναφορᾶς στόν
ἔναστρο οὐρανό γιά προσανατολισμό κατά τήν ναυσιπλοΐα, γιά ἀστρονομικές μελέτες καί γιά θρησκευτικούς λόγους.
Πέρα ἀπό μεμονωμένα ἄστρα, πού ξεχώριζαν μέ τή λαμπρότητά τους, ἀναγνωρίστηκαν καί ὁμάδες ἄστρων, οἱ ἀστερισμοί, πού
δημιουργοῦν συγκεκριμένα σχήματα στόν
οὐρανό. Μέ λίγη φαντασία τά σχήματα τῶν
ἀστερισμῶν ταυτοποιήθηκαν μέ μυθικές
ὀντότητες ἤ ζῶα, καί τούς ἀποδόθηκαν καί
ὑπερφυσικές ἰδιότητες. Οἱ ἀστερισμοί εἶναι

Τά ἄστρα εἶναι πυρακτωμένες σφαῖρες
ὅπως ὁ ἥλιός μας, γι’ αὐτό καί ἐκπέμπουν
φῶς. Τό φῶς τους ταξιδεύει πρός ἐμᾶς
μέ τήν ταχύτητα φυσικά τοῦ φωτός.
Τό φῶς ἀπό τό ἄστρο ποῦ ἀπέχει 3.000
ἔτη φωτός ξεκίνησε πρίν 3.000 χρόνια,
γιά νά φθάσει στά μάτια μας.
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χρήσιμοι καί σήμερα στήν ἀστρονομία σάν
σημεῖα ἀναφορᾶς στόν οὐρανό.
Ἡ σύγχρονη ἀστρονομία διακρίνει 88
ἀστερισμούς. Κατά τήν ἐτήσια περιστροφή
τῆς γῆς γύρω ἀπό τόν ἥλιο ἡ νοητή γραμμή
πού συνδέει τή γῆ μέ τόν ἥλιο, προεκτεινόμενη, συναντᾶ διαδοχικά ὁρισμένους
ἀπό τούς ἀστερισμούς αὐτούς κατά τή
διάρκεια τοῦ ἔτους. Αὐτοί εἶναι οἱ δώδεκα
ἀστερισμοί τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου, τά ζώδια,
ὅπως ἀποκαλοῦνται. Στήν πραγματικότητα, οἱ ἀστερισμοί τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου
εἶναι δεκατρεῖς, ἀλλά γιά λόγους πού οἱ
ἀστρολόγοι γνωρίζουν, ὁ δέκατος τρίτος, ὁ
Ὀφιοῦχος, ἀγνοήθηκε! Μοιράστηκε, λοιπόν,
ὁ οὐρανός στά δώδεκα (στήν πραγματικότητα οἱ ἀστερισμοί δέν ἰσαπέχουν!) καί
ἀνάλογα μέ τό σέ ποιόν ἀστερισμό δείχνει
ἡ εὐθεῖα γῆ-ἥλιος, ὅταν γεννιέται κανείς,
ὁ ἀστερισμός του ἔχει ἀνάλογη ἐπίδραση
στόν χαρακτῆρα του καί τήν πρόοδό του.
Σήμερα γνωρίζουμε ὅτι τά ἄστρα ἑνός
ἀστερισμοῦ δέν ἔχουν σχέση μεταξύ τους.
Παρ’ ὅλο πού φαίνεται νά βρίσκονται στό

ἴδιο ἐπίπεδο, οἱ ἀποστάσεις τους ἀπό μᾶς
κυμαίνονται ἀπό λίγες δεκάδες ἔτη φωτός
μέχρι χιλιάδες ἔτη φωτός (ἕνα ἔτος φωτός
εἶναι ἡ ἀπόσταση πού διανύει τό φῶς σέ
ἕναν χρόνο, περίπου 10 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα· ὁ ἥλιος ἀπέχει ἀπό μᾶς
150 ἑκατομμύρια χλμ, δηλαδή 8,5 λεπτά
φωτός). Τό πλησιέστερο ἄστρο τοῦ ἀστερισμοῦ τοῦ τοξότη ἀπέχει 80 ἔτη φωτός
ἀπό μᾶς καί τό πιό ἀπόμακρο 3.000 ἔτη
φωτός. Τά ὑπόλοιπα εἶναι σέ ἐνδιάμεσες
ἀποστάσεις. Ἡ πραγματική διάταξη τῶν
ἄστρων στόν χῶρο δέν θυμίζει σέ τίποτε
τοξότη. Παρόμοια ἰσχύουν καί μέ τούς
ἄλλους ἀστερισμούς.
Ὑπάρχει, ὅμως, καί κάτι ἄλλο. Τά ἄστρα
εἶναι πυρακτωμένες σφαῖρες, ὅπως ὁ ἥλιος
μας, γι’ αὐτό καί ἐκπέμπουν φῶς. Τό φῶς
τους ταξιδεύει πρός ἐμᾶς μέ τήν ταχύτητα
τοῦ φωτός, φυσικά. Τό φῶς ἀπό τό ἄστρο
πού ἀπέχει 3.000 ἔτη φωτός, ξεκίνησε πρίν
3.000 χρόνια, γιά νά φθάσει στά μάτια
μας. Δηλαδή, φέτος (τό 2021) βλέπουμε
τό ἄστρο ὅπως ἦταν τό 979 π.Χ. (!), ἐνῶ
τό ἄστρο πού ἀπέχει 80 ἔτη φωτός, τό
βλέπουμε ὅπως ἦταν τό 1941. Τό φῶς, λοιπόν, πού βλέπουμε, ξεκίνησε ἀπό μερικά
ἄστρα πρίν λίγες δεκάδες χρόνια καί ἀπό
ἄλλα πρίν χιλιάδες χρόνια. Μερικά ἀπό τά
ἄστρα αὐτά μπορεῖ σήμερα νά μήν ὑπάρχουν κἄν! Ἕνα μωσαϊκό φωτεινῶν σημάτων
καί ἀποστάσεων εἶναι αὐτό πού ὑποτίθεται
ὅτι καθορίζει τούς χαρακτῆρες τῶν ἀνθρώπων καί τό μέλλον τους!
Καί κάτι ἀκόμη. Λόγῳ τῆς ἀλλαγῆς
τοῦ προσανατολισμοῦ τῆς Γῆς, τά ἄστρα
ἔχουν μετατοπιστεῖ στόν οὐρανό, μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἀστερισμοί νά μήν ἔχουν τήν
ἴδια θέση στόν οὐρανό, μέ ἐκείνη πού
εἶχαν πρίν 2.000 χρόνια. Παρ’ ὅλα αὐτά
ὁ ζωδιακός κύκλος ἔχει παραμείνει ὅπως
καθιερώθηκε στήν ἀρχαιότητα, μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἡμερομηνίες τῶν ζωδίων στά
ἐν χρήσει ὡροσκόπια νά εἶναι, ἕναν μῆνα
περίπου, λάθος!

Γιά ὅλους τούς πιό πάνω λόγους κάποιοι ἀστρολόγοι, γιά νά μή φαίνονται
ἀναχρονιστικοί, ἀναγκάστηκαν νά ἀποσυνδέσουν τά ζώδια ἀπό τούς ἀστερισμούς
καί μιλοῦν γιά δώδεκα ἀφηρημένες ὀντότητες πού καθορίζουν τή ζωή μας!
Δέν ὑπάρχει τρόπος νά δοῦμε πῶς
μοιάζει αὐτή τή στιγμή ὁ ἀστερισμός τοῦ

Σήμερα (2021) βλέπουμε τό ἄστρο ὅπως
ἦταν τό 979 π.Χ.(!), ἐνῶ τό ἄστρο πού
ἀπέχει 80 ἔτη φωτός, τό βλέπουμε ὅπως
ἦταν τό 1941. Τό φῶς, λοιπόν, πού
βλέπουμε ξεκίνησε ἀπό μερικά ἄστρα
πρίν λίγες δεκάδες χρόνια καί ἀπό ἄλλα
πρίν χιλιάδες χρόνια. Μερικά ἀπό τά ἄστρα
αὐτά μπορεῖ σήμερα νά μήν ὑπάρχουν κἄν!
τοξότη, οὔτε ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἀστερισμός, οὔτε ὁτιδήποτε ἄλλο στό σύμπαν.
Βλέπουμε γαλαξίες 3 δισεκατομμύρια ἔτη
φωτός μακριά μας, ὅπως ἦταν πρίν 3 δισεκατομμύρια χρόνια. Βλέπουμε τό κέντρο τοῦ γαλαξία μας, 27.000 ἔτη φωτός
ἀπό μᾶς, ὅπως ἦταν πρίν 27.000 χρόνια.
Βλέπουμε τόν ἥλιο ὅπως ἦταν πρίν 8,5
λεπτά. Βλέπουμε κάποιον πού βρίσκεται
σέ ἀπόσταση ἑνός βήματος ἀπό μᾶς, ὅπως
ἦταν 1 δισεκατομμυριοστό τοῦ δευτερολέπτου πρίν. Τόσος εἶναι ὁ χρόνος πού χρειάζεται τό φῶς, γιά νά φθάσει στά μάτια
μας. Ἐνῶ ὁ ἐγκέφαλός μας ζεῖ στό παρόν,
βλέπουμε ὁτιδήποτε ἄλλο στό παρελθόν.
Ναί, τά ἄστρα μᾶς «μιλοῦν», ὄχι ὅμως
γιά τό μέλλον, ἀλλά γιά τό παρελθόν! Καί
ἔχουν νά μᾶς ποῦν πολύ ἐνδιαφέρουσες
ἱστορίες, ὄχι γιά τόν χαρακτῆρα μας, ἀλλά
γιά τό σύμπαν καί τή σοφία τοῦ Δημιουργοῦ.
Βασίλειος Πετρουλέας
Φυσικός
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«Ἄσε με νά κάνω λάθος»

Ἡ

ὡριμότητα τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ
ἐπιτυχία του στή ζωή ἐξαρτᾶται
ἐν πολλοῖς ἀπό τή λήψη σωστῶν
ἀποφάσεων, ἀλλά καί ἀπό τή σοβαρότητα μέ
τήν ὁποία αὐτός ἀντιμετωπίζει τίς εὐθύνες
καί τίς ὑποχρεώσεις του στά διάφορα στάδια
τοῦ βίου του. Οἱ ἀποφάσεις ἑνός παιδιοῦ,
πού γίνεται ἐνήλικας, εἶναι ἐξαιρετικά μεγάλης
σημασίας γιά τόν ἴδιο. Πολλές φορές, ὅμως,
καθορίζουν καί τή ζωή πολλῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Γι’ αὐτό ἐπιβάλλεται ἀπό πολύ νωρίς νά
βοηθήσουμε τά παιδιά μας νά ἀποκτήσουν
ὀρθά κριτήρια, ἀλλά καί κατάλληλη μέθοδο,
πού θά τούς ἐπιτρέπουν νά ἐπιλέγουν, νά
ἀποφασίζουν σωστά, ἀλλά καί νά διδάσκονται
ἀπό τίς τυχόν λανθασμένες ἐπιλογές τους.

μερινά τῆς ζωῆς, ὥς τά σοβαρότερα πού θ’
ἀντιμετωπίσουν μεγαλώνοντας.
Εἶναι γεγονός πώς ἔχουμε τήν τάση νά
προσπαθοῦμε νά δώσουμε «ἕτοιμες» λύσεις
στό παιδί μας καί νά τοῦ λέμε σέ κάθε του
βῆμα τί νά κάνει. Ἀπό ἀγάπη, ἀπό ἐνδιαφέρον. Τόσο τό παρακάνουμε μερικοί ἀπό μᾶς,
ὥστε τό παιδί, ὅταν πάψει νά εἶναι παιδί, νά
μήν μπορεῖ νά παίρνει μόνο του ἀποφάσεις
μετά ἀπό μία σωστή πορεία σκέψης. Γίνεται ἔτσι ἕνας ἀναποφάσιστος ἐνήλικας, πού
μπορεῖ νά δουλέψει μόνος του, μόνο ὅταν
κάποιος τοῦ δώσει ὁδηγίες, διαταγές ἤ πού
παίρνει ἀποφάσεις τελείως ἐπιπόλαιες καί
ρυθμίζει τή ζωή του μέ κεῖνο πού συνήθως
οἱ ἄλλοι ἐπικροτοῦν: «ὅ,τι θά πεῖ ὁ κόσμος!»

  

  

Στίς προηγούμενες ἐποχές τά πράγματα
ἦταν πιό ἁπλά, ὡς πρός τήν ἐπιλογή παιχνιδιῶν, ρούχων, διατροφῆς, ἐπαγγέλματος,
ἀκόμη καί συζύγου. Ὑπῆρχαν κανόνες καί
ἄγραφοι νόμοι, καί τά προσφερόμενα ἀγαθά
καί οἱ δυνατότητες ἦταν τόσο περιορισμένα…
Τί πιό φυσικό, π.χ. γιά τό παιδί νά ἀκολουθήσει τό ἐπάγγελμα τοῦ πατέρα ἤ τί πιό λογικό γιά τή συνετή κόρη νά παντρευτεῖ τόν
ἄνθρωπο πού θά ὑποδείκνυαν ὁ πατέρας ἤ
οἱ συγγενεῖς!
Σήμερα, οἱ νέοι πέτυχαν τή χειραφέτησή
τους· τό νά γίνουν κύριοι τῆς τύχης τους.
Βρίσκονται, ὅμως, ἀντιμέτωποι μέ τή δυσκολία τῆς ἐπιλογῆς, δεδομένου ὅτι ὑπάρχει
πληθώρα ἐπιλογῶν καί ὅλες παρουσιάζονται
ὡς ἐφικτές, ἰδίως ἀπό τίς διαφημίσεις στά
Μ.Μ.Ε., τό διαδίκτυο κ.λ.π. Ἀπό τίς ἐπιλογές τῆς ἐπίπλωσης τοῦ σύγχρονου σπιτιοῦ,
τά εἴδη διατροφῆς, ὥς καί τίς...σπουδές. Γι’
αὐτό οἱ γονεῖς ὀφείλουμε νά ἐκπαιδεύσουμε
τά παιδιά μας ἐγκαίρως πῶς νά ἀποφασίζουν
σωστά, ξεκινώντας ἀπό τά πιό ἁπλᾶ καθη-

Μιά ἄλλη, πολύ συνήθης, τάση τῶν γονέων εἶναι νά μήν παραδέχονται πώς τό παιδί
τους κάνει λάθος καί γι’ αὐτό προσπαθοῦν
νά δικαιολογοῦν τά ἀδικαιολόγητα.
Οἱ γονεῖς φοβοῦνται τό λάθος καί δέν
θέλουν νά παραδεχθοῦν ὅτι καί τό δικό τους
παιδί ἔχει τό δικαίωμα νά κάνει λάθος, νά
ὑστερεῖ κάπου, καί ἀργότερα νά μάθει καί νά
προχωρήσει. Βέβαια, οἱ γονεῖς γνωρίζουν τίς
ἀδυναμίες του, ὅτι δέν γεννήθηκε ἀλάθητο.
Τό πρόβλημά τους εἶναι νά μήν ξεπέσουν στά
μάτια τῶν ἄλλων, ἐπειδή δέν ἔχουν παιδιά
«φωστῆρες».
Τίς πιό πολλές φορές, τά παιδιά μας εἶναι
ἡ βιτρίνα μας. Φτιάχνουμε ἐπιμελῶς μιά καλή
εἰκόνα πρός τά ἔξω καί πολεμοῦμε ὅποιον
προσπαθεῖ νά εἰσχωρήσει σ’ αὐτή τή βιτρίνα
καί νά καθαρίσει τό τζάμι. Γιατί ἀπαγορεύεται νά κάνουμε λάθη! Οὔτε ἐμεῖς οὔτε τά
παιδιά μας. Καί μεγαλώνουν ἔτσι μέ τή θεώρηση ὅτι δέν ἐπιτρέπεται τό λάθος. Τούς
ἔχουμε στερήσει τό δικαίωμα στό σφάλμα.
Μέ τή δική μας ὑποστήριξη καί ἐνθάρρυνση

22

καλλιεργοῦν μία ἐσφαλμένη αὐτοπεποίθηση,
μία ψεύτικη εἰκόνα γιά τόν ἑαυτό τους, πού
τά ὁδηγεῖ μακριά ἀπό τήν Ἀλήθεια καί τή
Γνώση. Ἐξάλλου, ἄλλα εἶναι τά πρότυπα
σήμερα: «στόχος τοῦ σχολείου νά καλλιεργεῖ
τίς δεξιότητες τῶν μαθητῶν».
Σίγουρα ὅποιος ἀγωνίζεται θά κάνει καί
λάθη! Ὅσες δέ φορές ἔχουμε κάνει λάθη,
ἀποκτοῦμε ἐμπειρίες, μαθαίνουμε σέ βάθος
(τό πάθημα μάθημα), βελτιωνόμαστε, προοδεύουμε, ἀντιμετωπίζουμε καλύτερα τίς
δυσκολίες!
  
Ὁ καθένας μας ἔχει νά περιγράψει ποικίλα περιστατικά. Μία περίπτωση πού εἶναι
γνωστή σ’ ὅλους μᾶς ἀπό τά Εὐαγγέλια εἶναι
ἡ Παραβολή τοῦ Ἀσώτου. Ὁ πατέρας ἄφησε
τόν γιό του νά κάνει τά λάθη καί στό τέλος
τόν συγχώρεσε, χωρίς νά τοῦ πεῖ τόν τετριμμένο λόγο: « Ἐγώ σοῦ τἄλεγα»! Ἀλλά καί ὁ
γιός λόγῳ τῶν λαθῶν του, ἦλθε εἰς ἑαυτόν καί
ἐπέστρεψε στήν πατρική ἀγκάλη.
Μεγάλος δάσκαλος, λοιπόν, τό λάθος. Οἱ
γονεῖς πρέπει νά δίνουν περιθώρια στά παιδιά

τους νά κάνουν λάθη, στό πλαίσιο τῆς ἐλευθερίας καί τῆς Παιδαγωγικῆς. Ἀσφαλῶς νά νοιάζονται γιά τά τέκνα τους καί νά προσπαθοῦν
νά προλάβουν λανθασμένες συμπεριφορές.
Ὅμως, αὐτό εἶναι ἀδύνατον, ἀφοῦ καί οἱ ἴδιοι
δέν εἶναι οὔτε παντοδύναμοι, οὔτε ἀλάνθαστοι.
Τά παραπάνω δέν σημαίνουν, βεβαίως,
ὅτι ἐπιτρέποντας στά παιδιά νά κάνουν λάθη,
τά θέλουμε παντελῶς ἀνεύθυνα. Ἴσα-ἴσα
πού πρέπει νά ἐπιδιώκουμε νά τά διαπαιδαγωγήσουμε, ἔτσι ὥστε νά ἀποφεύγουν ἤ
νά μετριάζουν τίς συνέπειες τῶν λαθῶν τους.
Καλό θά ἦταν, μάλιστα, οἱ παρεμβάσεις μας
νά μήν γίνουν πολύ ἀργά, ὅταν ἡ κατάσταση
θά εἶναι μή ἀναστρέψιμη.
Τέλος, εἶναι σπουδαῖο γιά τά παιδιά νά
μαθαίνουν νά ἀναγνωρίζουν τά λάθη τους,
γι’ αὐτό πρέπει νά δέχονται παρατηρήσεις,
ὑποδείξεις, συμβουλές ἀπό γονεῖς, φίλους,
δασκάλους, πνευματικούς, πού θά τούς ἐπισημαίνουν ἔγκαιρα καί μέ παιδαγωγικό τρόπο
τά ὀλισθήματά τους.

Δωρεές

Κύκλοι Μητέρων
« Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

• Ἡ κα Κασσάνδρα Ἀλεξάνδρου, Παλαιό Ψυχικό, 30 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων της
Ἀλεξάνδρου καί Αἰκατερίνης.
•	Ἡ κα Ζωή Βλαστοῦ, Ἀθήνα, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της, Στυλιανοῦ.
•	Ὁ κος Νικόλαος Γεωργόπουλος, Χαλάνδρι Ἀττικῆς, 50 €, εἰς μνήμην Μαρίας.
•	Ἡ κα Σταυρούλα Γιαννακουρέα, Χολαργός Ἀττικῆς, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ
συζύγου της, γονέων καί ἀδελφῶν της.
•	Ὁ κος Κωνσταντῖνος Μπαλοῦκος, Μαρούσι Ἀττικῆς, 80 €, εἰς μνήμην τῆς
συζύγου του Ἡλιοστάλακτης.
•	Ὁ κος Κωνσταντῖνος Ντερνέλης, Περιστέρι Ἀττικῆς, 50 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων
του Ἰωάννου, Εὐανθίας καί τῆς συζύγου του Μαρίας.
•	
Ἡ κα Αἰκατερίνη Πανταζοπούλου, Βριλλήσια Ἀττικῆς, 100 €, εἰς μνήμην τοῦ
συζύγου της Ἠλία (καταγομένου ἀπό τήν Καλαμάτα).
•	Ἡ κα Γεωργία Παπαδοπούλου, Θεσσαλονίκη, 50 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων της
Παρθενώπης και Εὐαγγέλου.
•	Ὁ κος Λουκᾶς Σιορβανές, Χαλάνδρι Ἀττικῆς, 40 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων του
Ἰωάννη καί Εἰρήνης.
•	Ἡ κα Βασιλική Τρικουράκη, Ἀθήνα, 30 €, εἰς μνήμην ἀγαπημένων προσώπων της.
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ΑΡΧΙΜ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ (†)
(4 Δεκεμβρίου 1925 – 11 Δεκεμβρίου 2020)

Τόν προηγούμενο μῆνα ἐξεδήμησε πρὸς Κύριο ὁ
ἀδελφὸς τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων
«Ζωή» π. Καλλίνικος Δασκαλούδης.
Μία γαλήνια προσωπικότητα πού συνένωνε σπάνιες ἀρετές. Ὑπῆρξε «πρᾶος
καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ», εἰρηνοποιός,
ἀληθινὸ παράδειγμα μετριοπάθειας, παράλληλα ὅμως καὶ πρότυπο ἀκατάβλητης
ἀγωνιστικότητας καὶ πνευματικῆς ἀφοσιώσεως.
Γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη. Σὲ ἡλικία 4 ἐτῶν ἔχασε ξαφνικά τόν πατέρα
του ἀπὸ καρδιακὴ προσβολή. Τήν οἰκογενειακή αὐτή δοκιμασία ἀκολούθησε ἡ
δοκιμασία τοῦ πολέμου καὶ τῆς κατοχῆς.
Στὴ Θεσσαλονίκη ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς
ἱστορικοὺς πρωτοπόρους ἑπτὰ νέους ποὺ
ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ π.
Λεωνίδα Παρασκευόπουλου ἵδρυσαν τὸ
1943 τὴν «Ἀδελφοσύνη», ποὺ ἀργότερα
ἁπλώθηκε σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, ἐξελισσόμενη στὶς περίφημες «Χριστιανικὲς
Μαθητικὲς Ὁμάδες» (Χ.Μ.Ο.). Οἱ Χριστιανικὲς Μαθητικὲς Ὁμάδες σημάδευσαν τὴ ζωή του, ἀλλὰ καὶ σημαδεύθηκαν
ἀπὸ τὴν παρουσία του.
Στὴν Ἀθήνα ἦλθε τὸν Ἰανουάριο τοῦ
1946, ἀποφασισμένος νὰ ἀφιερωθεῖ στὸ
χριστιανικὸ ἔργο «ἐξ ὅλης τῆς καρδίας
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς
διανοίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος» του.
Ἐν τῷ μεταξύ, στήν Ἀθήνα ὁλοκλήρωσε
τίς σπουδές του, φοιτώντας στὴν Πάντειο
24

Σχολή, καί ἐργαζόμενος, παράλληλα,
στὴν Ἀδελφότητα, στὴν ὁποία εἰσῆλθε
ἐσωτερικὸς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1947, ἔγινε δόκιμο μέλος τὸν Αὔγουστο τοῦ 1950
καὶ τακτικὸ μέλος στὶς 16 Ἰουλίου 1953.
Ἔκτοτε δὲν ἔπαυσε ἐκδαπανώμενος
στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο τῆς Ἀδελφότητας. Πέρα ἀπὸ τὶς ἄλλες του ποικίλες
διακονίες στὴν Ἀδελφότητα, προσέφερε
κατεξοχὴν στὶς Χριστιανικὲς Μαθητικὲς
Ὁμάδες, τὶς ὁποῖες ὑπηρέτησε διαδοχικὰ
ὡς ὁμαδάρχης, ὡς τοπικὸς ἔφορος, ὡς
φροντιστηρίαρχος καὶ ὡς γενικὸς ὑπεύθυνος τῶν Ὁμάδων Ἀρρένων. Συνεργάστηκε στενά καί μέ τόν ἀείμνηστο Ἀπόστολο Κουτούγια.
Τήν 1η Ὀκτωβρίου 1995, σὲ ἡλικία
πλέον 70 ἐτῶν, χειροτονήθηκε διάκονος
καὶ τήν 8η Ὀκτωβρίου ἱερέας ἀπὸ τὸν
τότε Μητροπολίτη Πειραιῶς Καλλίνικο,
συνεχίζοντας νὰ προσφέρει στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο, καὶ στὶς ἀγαπημένες του
Χριστιανικὲς Μαθητικὲς Ὁμάδες, καὶ
ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Πνευματικοῦ. Πολλά
ἦταν τά πνευματικά του παιδιά πού
τόν συναντοῦσαν γιά εξομολόγηση στό
Καρύτση 14, στό κτήριο τῆς Ἀδελφότητας στήν Ἁγία Παρασκευή καί στίς
Κατασκηνώσεις τῶν Χ.Μ.Ο., τῶν ἀγοριῶν
στόν Παρνασσό καί τῶν κοριτσιῶν στή
Βραῶνα.
« Ἔμεινε στὴν ψυχὴ καὶ στὴν καρδιὰ ἕνα παιδί, ἕνα ὁμαδόπουλο», ὅπως
ἐλέχθη χαρακτηριστικὰ κατὰ τὴν ἐξόδιο
ἀκολουθία του.
Πηγή: περιοδικό ΖΩΗ,
τεῦχος 4352, Ἰανουάριος 2021

ες

μί

Τόν περασμένο μῆνα εἴχαμε ἄλλη μία ἐκδημία ἀγαπητοῦ προσώπου.
Στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος ( Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου)
στό Μήλεσι Ὠρωποῦ, ἀπεβίωσε ὁ Γεώργιος
Π. Ἀρβανίτης.
Ἡ ἐκδημία αὐτή τοῦ Γιώργου μοῦ ἔφερε
στό μυαλό πλῆθος ἀναμνήσεων ἀπό τά παιδικά
μας χρόνια. Γεννημένος στήν Κορώνη, ἦρθε
στήν Καλαμάτα, γιά νά τελειώσει τό Γυμνάσιο
Ἀρρένων, τό 1952. Ἀριστοῦχος μαθητής καί τακτικότατο μέλος τῶν «Χριστιανικῶν Μαθητικῶν
Ὁμάδων» τῆς «Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Καλαμάτας». Ἐντυπωσίαζε μέ τά προτερήματα καί
διακρινόταν ἰδιαίτερα γιά τήν εὐθυκρισία του.
Ὅταν τελείωσε τό Γυμνάσιο, μποροῦσε νά
δώσει ἐξετάσεις μόνον σέ δύο διαφορετικές
Σχολές, καί ὁ Γιῶργος ἔδωσε εξετάσεις στή
Θεολογική καί στή Νομική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Βγῆκαν πρῶτα τά ἀποτελέσματα ἀπό
τή Θεολογική Σχολή, καί ὁ Γιῶργος εἰσῆλθε
πρῶτος! Βγῆκαν, ὅμως, καί τά ἀποτελέσματα
ἀπό τή Νομική, καί ὁ Γιῶργος εἰσῆλθε... δεύτερος! Καί ἐπέλεξε τή Νομική.
Στά φοιτητικά του χρόνια ἔμεινε στό Φοιτητικό Οἰκοτροφεῖο τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων «ΖΩΗ» ἐπί τῆς ὁδοῦ Τσόχα. Καί ἐκεῖ
ἡ εὐθυκρισία του ἐντυπωσίαζε, ἰδιαίτερα στίς
ἀξέχαστες συζητήσεις πού κάναμε μετά τό βραδινό φαγητό μέ τόν ἀείμνηστο διευθυντή του,
Εὐστάθιο Μπάστα. Μέ ἕναν του λόγο ὁ Γιῶργος
ἐπανέφερε τή συζήτηση στό ὀρθό της πλαίσιο.
Ὡς φοιτητής ἐντυπωσίαζε μέ τό ὅτι περνοῦσε τά μαθήματα στήν πρώτη ἐξεταστική
περίοδο, χωρίς νά εἶναι κανένας «σπασίκλας»
στό διάβασμα!
Τελείωσε τίς σπουδές του καί τόν στρατό.
Δικηγόρησε γιά λίγο στήν Ἀθήνα καί εἰσήχθη
στό Δικαστικό Σῶμα. Ἡ ἐξέλιξή του ἦταν ἐντυ-
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

πωσιακή. Ἐμεῖς, πού εἴμαστε συνδεδεμένοι
μαζί του ἀπό τά παιδικά μας χρόνια, ἰδιαίτερα χαιρόμασταν γιά τήν ἐξέλιξή του. Ὥσπου
ἕνα καλοκαίρι (δέν θυμᾶμαι ποιοῦ ἔτους) πού
εἴχαμε στήν κατασκήνωση τῆς «Χριστιανικῆς
Στέγης Καλαμάτας» στόν Ταΰγετο δύο παιδιά Ἀρεοπαγιτῶν, πρωτάκουσα ἀπό τούς γονεῖς τους, πού εἶχαν ἔρθει νά τά δοῦν, ὅτι ὁ
Γιῶργος Ἀρβανίτης εἶχε ὑποβάλει παραίτηση
ἀπό τό Δικαστικό Σῶμα καί ὅτι ἔπρέπε ὅλοι οἱ
δικαστικοί νά τόν μεταπείσουν νά παραμείνει,
ἀφοῦ οἱ δικαστικές ἀποφάσεις τοῦ Ἀρβανίτη
ἀποτελοῦσαν κάτι σάν «νομολογία» γιά τούς
δικαστές. Προσπάθησαν νά τόν μεταπείσουν
πολλοί, ἀλλά δέν τά κατάφεραν.
Ὁ Γιῶργος παραιτήθηκε καί ἐγκαταστάθηκε στήν Ἱερά Μονή τῆς Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος στό Μήλεσι τοῦ Ὠρωποῦ, ὑπηρετώντας τόν Ἅγιο Πορφύριο καί τίς ἀνάγκες
τῆς Μονῆς, πού τότε ἦταν πολλές, ἀφοῦ εἶχε
ξεκινήσει ἡ ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πού
τώρα ὅλοι μας θαυμάζουμε. Γιά τή ζωή καί τή
προσφορά του στό Μοναστήρι ἀσφαλῶς θά
γραφοῦν πολλά...
Ὁ ἀγαπημένος μας Γιῶργος ἔφυγε γιά τόν
Παράδεισο. Θέλουμε νά πιστεύομε ὅτι ὁ Κύριός
μας θά τόν ἔχει στά δεξιά Του καί ὅτι τώρα θά
ἀναπαύει τήν ψυχή του, μιά ψυχή ἁγνή, πλήρως
ἀφοσιωμένη στή δόξα Του. Εὐχόμαστε «καλή
ἀντάμωση», ἀγαπητέ μας ἀδελφέ!
Π. Ι. Μ.
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Βιβλία πού λάβαμε
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ
Καθηγητής Παν/μίου Ἀθηνῶν
«Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΤΟΥ COVID-19»
Μόλις κυκλοφόρησε
τό νέο πόνημα τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου.
Περιέχεται εἰσήγησή
του γιά τήν Τακτική
Συνεδρία τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ
ὁποία δέν πραγματοποιήθηκε λόγῳ
τῆς πανδημίας τοῦ COVID-19.
« Ἡ ραγδαία ἐξάπλωση τῆς πανδημίας», γράφει χαρακτηριστικά ὁ συγγραφέας «προκάλεσε παγκόσμιο τρόμο καί ἀπελπισία, ἐνῶ ἔχει ὁδηγήσει
ἑκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους
μας στόν θάνατο». « Ὁ COVID-19
εἶναι ἰατρικῶς ἀστάθμητος».
Ἀναφέρονται γεγονότα πού ἦταν
καθοριστικά στήν ὅλη πορεία καί ἐξέλιξη τῆς διαμόρφωσης συγκεκριμένων ἀποφάσεων τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς
Συνόδου τήν περίοδο 2019-2020.
Ἀπαντῶνται καίρια σχετικά ἐρωτήματα πού τέθηκαν μέ τήν ἀφορμή ἀποφάσεων τῆς Δ.Ι.Σ. καί ἀναπτύσσεται
ὁ ρόλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
μετά τήν πανδημία.
Ἕνα βιβλίο γιά κάθε πιστό πού
ἔχει ἀπορίες γιά τό θέμα καί διακρίνεται ἀπό μή ἐμπαθῆ διάθεση, ὥστε νά
πληροφορηθεῖ τό πραγματικό ὑπόβαθρο τῶν Ἀποφάσεων τῆς Ὀρθόδοξης
Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἀντι26

μετώπιση τοῦ θέματος ἕως σήμερα,
γραμμένο ἀπό ἕναν Συνοδικό Ἱεράρχη, ἕναν ἄνθρωπο πού ἔζησε «ἐκ τῶν
ἔσω» τήν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 39, Ἔκδοση
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Καλαμάτα.
γ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ
Καθηγητής Παν/μίου Ἀθηνῶν
«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ»
Ἕνα πόνημα πού
ἀπαντάει, ἀρχικά, σέ
δύο βασικά ὀντολογικά ἐρωτήματα: «Τί
εἶναι ὁ ἄνθρωπος»
καί «Πῶς εἶναι ὁ
ἄνθρωπος». Περιγράφεται ὁ ἄνθρωπος ὡς
ψυχοσωματική ὀντότητα, πού ἡ ψυχή
του δέν συνδέεται μέ ἕνα μόνο μέρος
τοῦ σώματος, ἀλλά μέ τό «ὅλον»,
σέ σχέση πρός τό περιβάλλον του
καί τούς συνανθρώπους του. Ὡς μία
σύγχρονη ἐκδήλωση τῆς σχέσης τοῦ
ἀνθρώπου μέ τό περιβάλλον καί τούς
συνανθρώπους του προβάλλουν καί
τά «μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης».
Πολύ συχνά, ὅμως, σέ αὐτά, οἱ δραστηριότητες, ἄν καί φαίνονται πολύ
κοινοτικές, ἐν τούτοις στήν πραγματικότητα εἶναι μόνο ἐπιβεβαίωση μιᾶς
ναρκισσιστικῆς ἱκανοποίησης τοῦ
χρήστη. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας
τοῦ 5G καί τῆς «τεχνητῆς νοημοσύ-

νης» θέτουν νέα δεδομένα στίς σχέσεις
μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, δεδομένα μέ τά
ὁποῖα ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία θά πρέπει
νά διαλεχθεῖ, στή βάση τῶν ἀρχῶν τῆς
πατερικῆς ἀνθρωπολογίας.
Ἕνα χρήσιμο ἐγχειρίδιο γιά κάθε πιστό
πού ἐπιθυμεῖ νά κάνει λογική καί συνετή
χρήση τῆς σύγχρονης τεχνολογίας.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 39, Ἔκδοση Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Καλαμάτα.
γ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΣ
Καθηγητής Παν/μίου Ἀθηνῶν
«ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΖΩΗ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»
Τό ἐρώτημα τοῦ Σαιξπηρικοῦ ἥρωα Ἅμλετ: «νά
ζεῖ κανείς ἤ νά μή ζεῖ»
(«to be or not to be»)
σηματοδοτεῖ μία βαθύτερη
ὑπαρξιακή ἀναζήτηση, ἡ
ὁποία συνδέεται ἄμεσα μέ
τό νόημα τῆς ἀνθρώπινης
ζωῆς. Ὁ πολυγραφότατος
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, ἀσφαλῶς, ἀπαντᾶ: «νά
ζεῖ»! Τό βιβλίο αὐτό ἀποτελεῖ μία ἀκόμη πνευματική μελέτη, πού ἀναφέρεται
μέ τρόπο πυκνό, ἀλλά καί διεξοδικό καί
τεκμηριωμένα θεολογικό, στήν οὐσία τῆς
καταφατικῆς ἀπάντησης τοῦ ἀνθρώπου
στό θεῖο δῶρο τῆς ζωῆς.
Σχ. 10 x 17, σελ. 55, Ἔκδοση Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Καλαμάτα.
γ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΔΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗΣ
«ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ –
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ»
Τό παρόν δέν ἀποτελεῖ ἕνα ἑνιαῖο,

συστηματικό βιβλίο, ἀλλά μιά ἀνθολογία νέων καί παλαιότερων κειμένων τοῦ
συγγραφέα, πού ἔχουν δημοσιευθεῖ στό
περιοδικό Ἰωάννης Βαπτιστής. Μικρά
καί περιεκτικά τά κείμενα, πάνω σέ ἕνα
πολύ μεγάλο καί συγκλονιστικό θέμα,
ὅπως εἶναι ἡ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς
πατρίδας μας, λόγῳ τῆς ἀποφυγῆς τῆς
τεκνογονίας, ἀλλά καί τῶν ἐκτρώσεων. Φιλοδοξία αὐτοῦ τοῦ ἐγχειριδίου εἶναι κάθε
ἀναγνώστης του νά γίνει συνήγορος τῶν
ἐμβρύων, αὐτῶν τῶν πιό ἀθώων πλασμάτων, πού σφαγιάζονται ἀκατάπαυστα. Οἱ
πληροφορίες πού δίνονται σχετικά μέ τό
θέμα αὐτό εἶναι πολλές καί σοκαριστικές,
πού ἀποσκοποῦν στό νά ἀντιμετωπίσουμε
αὐτή τήν πραγματικότητα μέ περισσότερη
σοβαρότητα καί ὡριμότητα!
Σχ. 12 x 16,5, σελ. 111, Διεύθυνση Συγγραφέα: Χριστοκοπίδου 12, Ἀθήνα, 105
54, τηλ. 210 3212713 καί 210 9765440.
γ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
«ΜΝΗΜΗ ΦΩΤΗ
Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΙΑΤΡΟΥ)
(ΠΥΡΓΙ ΧΙΟΥ,
18/07/1935 - 08/08/2020)
ΜΙΚΡΟ ΑΝΤΙΔΩΡΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ»
Στό πόνημα αὐτό ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τήν πολυδιάστατη προσωπικότητα τοῦ πατέρα του, μετά τήν ἐκδημία
του τό περασμένο καλοκαίρι. Συγκεντρώνει γενεαλογικά στοιχεῖα, ἀναφέρεται στά
μαθητικά καί φοιτητικά χρόνια του, τόν
γάμο καί τήν οἰκογένειά του, τήν ἄσκηση τῆς Ἰατρικῆς ἐπιστήμης ἀπό ἐκεῖνον,
καθώς καί σέ ἄλλες προσωπικές ἐνθυμήσεις ἀπό τά βιώματα πού ὁ συγγραφέας
μοιράστηκε μαζί του.
Σχ. 15,5 x 22, σελ. 16, Διεύθυνση Συγγραφέα: Τ.Θ. 2, Χίος, 821 00, ἠλεκτρονική
διεύθυνση: geofotpapchi@yahoo.gr.
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Πετράδια
ΠΡΟΣΟΧΉ - ΕΓΡΉΓΟΡΣΗ
«Προσέχετε δέ ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν
κραιπάλῃ καί μέθῃ καί μερίμναις
βιοτικαῖς, καί αἰφνιδίος ἐφ’ ὑμᾶς
ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη».
(Λουκ. κα΄ 34)
«Προσέχετε δέ τούς ἑαυτούς σας,
μήπως γίνουν βαριές οἱ καρδιές σας καί
ἀσυγκίνητες στόν λόγο τοῦ Θεοῦ ἀπό
τήν κραιπάλη καί τή μέθη και τίς βασανιστικές φροντίδες τῆς παρούσας ζωῆς.
Νά εἶστε ἄγρυπνοι, μήπως τυχόν καί
μέσα στήν κατάσταση αὐτή τῆς πνευματικῆς χαλάρωσης καί παραζάλης πέσει πάνω σας ἄξαφνα ἡ μεγάλη ἐκείνη
ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας».

«Προσέχετε τήν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μή ποιεῖν ἔμπροσθεν
τῶν ἀνθρώπων πρός τό θεαθῆναι
αὐτοῖς· εἰ δέ μήγε, μισθόν οὐκ ἔχετε παρά τῷ πατρί ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς
οὐρανοῖς».
(Ματθ. στ΄ 1)
«Προσέχετε νά μήν κάνετε τήν
ἐλεημοσύνη σας ἐμπρός στά μάτια τῶν
ἀνθρώπων, γιά νά σᾶς δοῦν καί νά σᾶς
θαυμάσουν καί νά σᾶς ἐπαινέσουν· διότι ἔτσι δέν ἔχετε κανέναν μισθό ἀπό
τόν Πατέρα σας τόν ἐπουράνιο».

«Πρόσεχε τόν ἑαυτό σου, μήπως
λησμονήσεις Κύριο τόν Θεό σου καί
δέν φυλάξεις τίς ἐντολές Του».
(Δευτ. η΄ 11)
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«Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς,
μή διλόγους, μή οἴνω
ι πολλιῶ προσέχοντας, μή αἰσχροκερδεῖς, ἔχοντας
τό μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει».
(Α΄Τιμ. γ΄ 8 - 9)
«Οἱ διάκονοι πρέπει νά εἶναι σεμνοί, ὄχι διπρόσωποι, πού γιά λόγους
κολακείας ἤ συμφέροντος ἄλλα λέγουν
στόν ἕνα καί ἄλλα στόν ἄλλον. Νά μή
δίνουν τήν καρδιά τους στό πολύ κρασί, νά μήν εἶναι αἰσχροκερδεῖς· νά γνωρίζουν καί νά κρατοῦν καλά τίς μυστηριώδεις ἀλήθειες τῆς πίστης μέ καθαρή καί ἀμόλυντη τήν συνείδηση, μέ βίο,
δηλαδή, ἄμεμπτο».

« Ἕως ἔρχομαι, πρόσεχε τῇ
ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ».
(Α΄ Τιμ. δ΄ 13 )
« Ἕως ὅτου ἔλθω» γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πρός τό πνευματικό τέκνο του Τιμόθεο «νά ἐπιδίδεσαι μέ ἐπιμέλεια καί προσοχή στήν ἀνάγνωση τῶν
Γραφῶν, στήν παρηγορία καί νουθεσία
τῶν πιστῶν, στή διδασκαλία ὅλων».

«Πρόσεχε τίς περιστάσεις καί
τίς εὐκαιρίες πού σοῦ παρουσιάζονται καί προφυλάξου ἀπό τόν πονηρό».
(Σοφ. Σειρ. δ΄ 20)

«Βλέπετε πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί».
( Ἐφ. ε΄ 15)
«Προσέχετε πῶς ἀκριβῶς συμπεριφέρεστε, ὄχι ὠς ἀσύνετοι, ἀλλά ὠς
συνετοί».

«Δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτέ παραρρυῶμεν».
( Ἑβρ. β΄ 1)
«Πρέπει περισσότερο νά προσέχουμε σέ ἐκεῖνα πού ἀκούσαμε στό
κήρυγμα, μήπως ἀπό ἀπροσεξία μᾶς
συμβεῖ νά παρασυρθοῦμε καί νά πέσουμε ἔξω».

«Μέ κάθε προσοχή πρόσεχε τήν καρδιά σου, γιατί ἡ σωτηρία σου ἐξαρτᾶται ἀπό ἐκεῖνα πού
βγαίνουν ἀπ᾽ αὐτήν».
(Παρ. δ΄ 23)

«Χωρίς μεγάλη προσοχή δέν
προοδεύει ὁ ἄνθρωπος οὔτε σέ μιά
ἀρετή».
(Γεροντικό, Ἀββᾶς Ἀγάθων)

« Ἡ σιωπή εἶναι ἡ μητέρα τῆς
προσοχῆς καί τό κλειδί τοῦ παραδείσου».
( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης)

« Ἡ προσευχή πού γίνεται χωρίς προσοχή, μοιάζει μέ θυμιατήρι
χωρίς κάρβουνα καί λιβάνι».
(Στάρετς Ἀντώνιος)

«Πρέπει ὁ ἀγωνιζόμενος τόν
πνευματικό ἀγῶνα νά ἔχει τά παρακάτω τέσσερα: ταπείνωση, μεγάλη
προσοχή, ἀντίρρηση πρός τόν σατανᾶ καί προσευχή».
(Φιλοκαλία,
Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος)

« Ἡ προσοχή εἶναι καρδιακή,
ἀδιάλειπτη ἡσυχία ἀπό κάθε λογισμό».
(Φιλοκαλία,
Ἡσύχιος ὁ Πρεσβύτερος)

« Ἡ προσοχή, ὅταν ἐπιζητεῖ τήν
προσευχή, θά βρεῖ τή γνήσια προσευχή».
(Φιλοκαλία, Νεῖλος ὁ Ἀσκητής)

«Πρόσεχε τίς σκέψεις σου.
Ἀκούγονται στόν Οὐρανό. Ἄκουγε
τούς λόγους σου. Χτυποῦν σέ καρδιές ἐδῶ κάτω στή γῆ».
(Γερβάσιος Παρασκευόπουλος)

«Ξυράφι πιάνεις; Πρόσεχε τά
χέρια σου».
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Συμπτώματα καί
ἀποτυπώματα πανδημίας

M

όλις χαράξαμε μιά καινούργια πορεία μέσα στό ἔτος 2021. Ἀφήσαμε πίσω
μας τό σκληρό 2020, ἄν κι ἐκεῖνο μᾶς κληροδότησε τή φοβερή πανδημία
τοῦ κορωνοϊοῦ. Τά δυσχερῆ της ἀποτυπώματα τά βιώνουμε ἀκόμη. Πολλοί
συνάνθρωποί μας ἐπλήγησαν. Ἄνθρωποι πού ἔγιναν «μάρτυρες» τοῦ πόνου μέσα
στίς ΜΕΘ. Ἤδη οἱ ἐπίσημες καταγραφές ἀνά τόν κόσμο ὁμιλοῦν γιά πάνω ἀπό 70
ἑκατομμύρια ἀσθενοῦντες καί πάνω ἀπό 1,5 ἑκατομμύρια νεκρούς. Πόσες οἰκογένειες
πόνεσαν, δάκρυσαν. Ἔχουμε καί οἰκονομικές ἐπιπτώσεις μέ πλήθη ἀνέργων, ἐπιχειρήσεις πού «ἔβαλαν λουκέτο», ἐργαζόμενους πού δυσκολεύονται γιά τό μεροκάματο.
Ἦρθαν, ἐπίσης, μέτρα σκληρά, ὡς ἕναν βαθμό ἀπαραίτητα γιά τή διαφύλαξη τοῦ
ἀγαθοῦ τῆς δημόσιας ὑγείας. Ἀλλά καί πού κατέλυσαν θεμελιώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα,
ὅπως αὐτό τῆς ἐλευθερίας στήν κίνηση, τήν ἐργασία, τήν ἐπικοινωνία. Δέν μποροῦμε νά
βγοῦμε ἀπό τά σπίτια μας, χωρίς εἰδική ἄδεια, τά οἰκονομικά πρόστιμα παραμονεύουν.
Σ’ ἄλλες χῶρες, π.χ. τῆς Ἀσίας ἀπαγορεύεται ἡ κυκλοφορία μέ χρήση βίας ἤ μέ ποινή
φυλάκισης. Χρησιμοποιήθηκε ἡ τεχνολογία καί ὡς μέσο ἐλέγχου τῶν μαζῶν. Ἔλεγχος
στό τί θά τρῶμε, ἀπό ποῦ θά ψωνίσουμε, τί θά παρακολουθοῦμε στήν τηλεόραση ἤ
τό διαδίκτυο, ἀλλά καί μέ ποιούς ἐπικοινωνοῦμε καί τί λέμε. Μᾶς ἀπαγορεύτηκε νά
ἀσκοῦμε τό δικαίωμα τῆς ἀπρόσκοπτης θείας λατρείας, μέ τίς κλειστές Ἐκκλησιές μας.
Ἐπίσης, ἡ πανδημία μᾶς ἀφήνει μιά αἴσθηση ἐχθρότητας πρός τόν συνάνθρωπό
μας. Βλέπουμε τόν ἄλλον ὄχι ὡς πλησίον, ἀλλά ὡς πιθανό κροῦσμα, ἀπό τό ὁποῖο κινδυνεύουμε. Πολλές φορές, δέ, δημιούργησε προβλήματα, ἐντάσεις, βία σέ οἰκογένειες,
δημόσιους χώρους, καταστήματα, ὑπηρεσίες. Ἔγινε πιό προβληματική ἡ διαδικασία τῆς
ἐκπαίδευσης τῶν παιδιῶν μας. Καλλιέργησε, ἐπιπλέον, τήν ἔννοια τοῦ «καρφώματος»
τῶν συμπολιτῶν μας ὡς ὑπευθυνότητα, χωρίς νά ὑπολογίζονται οἰ ἀνθρώπινες ἐμπάθειες,
τά ταπεινά κίνητρα. Γέμισε ὁ νοῦς μας, οἱ καρδιές μας μέ τήν προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ.
Ἔφερε ἀκόμη στίς ζωές μας μιά ἔντονη ἀμφισβήτηση τῆς πίστης στόν Θεό, μέ τήν πολεμική πού ἄσκησαν κάποιοι στήν παρουσία πιστῶν στούς ναούς καί τή Θεία Κοινωνία.
Ὑπάρχουν, ἀσφαλῶς, καί θετικά σημεῖα. Ἀναδείχθηκαν ἥρωες, ἰατροί, νοσηλευτές,
«οἱ ρασοφόροι μέ τά ἄσπρα», ὅπως εὔστοχα σημείωσε ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος
Συμεών. Δόθηκαν ἐπιπλέον χρήματα γιά τίς ἀνάγκες τοῦ δημοσίου συστήματος ὑγείας.
Ἐνημερωθήκαμε, ἀσφαλῶς, γιά τό πῶς μποροῦμε νά διατηρήσουμε τήν ὑγεία μας.
Καλλιεργήθηκε ἡ ἀτομική καί δημόσια εὐθύνη. Ἔγινε καί καλή χρήση τῆς τεχνολογίας,
ὥστε νά διευκολύνεται ἡ ζωή ὅλων μας. Μάθαμε νά ἐκτιμοῦμε τά ἀγαθά τῆς ζωῆς καί
τῆς ὑγείας, ἀλλά καί κάποιοι νά βλέπουμε τούς ἀνθρώπους μέ περισσότερη ἀγάπη καί
συμπόνια. Ἄλλοι βρῆκαν χρόνο γιά τόν ἑαυτό τους, νά ἐπανεκκινήσουν τή ζωή τους,
νά μελετήσουν, νά περάσουν στιγμές μέ τήν οἰκογένειά τους, μέ πρόσωπα ἀγαπημένα.
Ἤ νά δυναμώσουν τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα τους στόν Θεό.
Ἑπομένως, στόν ἀπολογισμό τοῦ 2020 καί στήν ἀφετηρία τοῦ 2021 διαπιστώνουμε
ὅτι ἡ πανδημία μᾶς ἔκανε μεγάλο κακό, ἀλλά μᾶς ἔδωσε καί δυναμικές εὐκαιρίες γιά
καλό! Ἡ ἰχνηλάτησή της δίνει συμπτώματα ὀδυνηρά, ἀλλά καί ἀποτυπώματα ἀνανέωσης καί βελτίωσης τοῦ κόσμου μας!
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Φώτιος Ρίζος,
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ

Μέ μία συμβολική καί λιτή ἐκδήλωση ἀποκαλυπτηρίων, τήν Παρασκευή 1η
Ἰανουαρίου 2021, πρώτη ἡμέρα τῆς νέας χρονιάς, ξεκίνησαν στήν Καλαμάτα
οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις γιά τόν ἑορτασμό τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνική
Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
Στό μέσον τῆς Πλατείας 23ης Μαρτίου, ἀκριβῶς μπροστά ἀπό τόν ἱστορικό
Βυζαντινό Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἔγινε ἡ ἀποκάλυψη ἐπιδαπέδιας
μαρμάρινης πλάκας, ὅπου ἀναγράφεται:

« Ἅπαντες πνέομεν πνοήν Ἐλευθερίας»
Ἡ φράση αὐτή περιέχεται αὐτολεξεί στό
ἱστορικό κείμενο «Προειδοποίησις εἰς τάς
Εὐρωπαϊκάς Αὐλάς» τῆς Μεσσηνιακῆς
Γερουσίας. Πρόκειται γιά τό πρῶτο
πολιτικό καί διπλωματικό ἔγγραφο τῶν
Ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων, τό ὁποῖο
ἀπηύθυνε στήν εὐρωπαϊκή (καί ὄχι
μόνο) κοινή γνώμη ἀπό τήν Καλαμάτα,
τήν 23η Μαρτίου 1821, ἡ Μεσσηνιακή
Γερουσία, ἡ πρώτη (ἄν καί ὑποτυπώδης)
Ἐπαναστατική Κυβέρνηση τῆς Νεότερης Ελλάδας, ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Πετρόμπεη
Μαυρομιχάλη, ἀναγγέλλοντας τήν ἔναρξη τοῦ Ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων γιά τήν
ἐλευθερία τους.
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