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

Χριστός ἦλθε στόν κόσμο, γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο. Μέ τή σταυρική
Του θυσία ἔδωσε νέα πνοή στόν κόσμο, πού ζοῦσε στό σκοτάδι τῆς
ἄγνοιας καί τοῦ θανάτου. Ἔδωσε ἄλλη διάσταση στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου μέ προοπτική τήν Οὐράνια Βασιλεία Του. Ἡ νίκη κατά τοῦ θανάτου καί
τῆς ἁμαρτίας, ὁ ἁγιασμός καί ἡ θέωση εἶναι δῶρα τοῦ Θεανθρώπου σέ μᾶς τούς
παναμαρτωλούς. Μέ βαθειά πίστη σ’ αὐτό τό γεγονός τῆς σταυραναστάσιμης
δωρεᾶς τοῦ Κυρίου πορεύονται αἰῶνες τώρα
οἱ πιστοί. Ἀντιμετωπίζουν τούς κινδύνους καί
τούς πειρασμούς τῆς καθημερινότητας, τούς
φοβερούς διωγμούς τοῦ κοσμοκράτορος τοῦ
αἰῶνος τούτου, τίς δυναστεῖες τῶν αὐτοκρατό-

Μέ τόλμη
καί ἀγάπη

Ἡ νίκη κατά τοῦ θανάτου καί τῆς ἁμαρτίας, ὁ ἁγιασμός καί ἡ θέωση
εἶναι δῶρα τοῦ Θεανθρώπου σέ μᾶς τούς παναμαρτωλούς.
Μέ βαθειά πίστη σ’ αὐτό τό γεγονός τῆς σταυραναστάσιμης δωρεᾶς
τοῦ Κυρίου πορεύονται αἰῶνες τώρα οἱ πιστοί.
ρων, γιατί εἶναι βέβαιοι γιά τήν παρουσία
τοῦ Χριστοῦ στή ζωή τους καί τή νίκη Του
Ἡ βαθειά ἐμπιστοσύνη καθορίζει
κατά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Αὐτή ἡ
τή ζωή τους καί τούς περνᾶ
βαθειά ἐμπιστοσύνη καθορίζει τή ζωή τους
ἄφοβα ἀπό τόν θάνατο
καί τούς περνᾶ ἄφοβα ἀπό τόν θάνατο στήν
στήν αἰωνιότητα. Δέν φοβοῦνται
αἰωνιότητα. Δέν φοβοῦνται τόν θάνατο, γιατί
τόν θάνατο, γιατί ἀγαποῦν
ἀγαποῦν τόν Θεό. Καί ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω
βάλλει τόν φόβο. Αὐτή ἡ ἀγάπη ἐμβάλλει
τόν Θεό. Καί ἡ τελεία ἀγάπη
στήν καρδιά τους τήν ὑπέρ νοῦν καί ἔννοια
ἔξω βάλλει τόν φόβο.
τόλμη, ὥστε νά ἐπιχειροῦν τά ὑπέρ φύσιν
καί ὑπέρ πᾶσαν λογική. «τά ἀδύνατα παρ’
ἀνθρώποις, δυνατά παρά τιῶ Θεῶ»
ι (Λουκ. ιη΄ 27).
Ἀγαποῦν καί τολμοῦν.
Ἀγαποῦν καί ὁμολογοῦν: «Τίς ἡμᾶς χωρίΤολμοῦν ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι
σει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Θλῖψις ἤ
αὐτούς Θεῷ.
στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ
κίνδυνος ἤ μάχαιρα;» (Ρωμ. η΄ 35).
Τολμοῦν ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι αὐτούς Θεῷ.
Τολμοῦν καί ὁμολογοῦν: «Οἱ διά πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο
δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων...» ( Ἑβρ. ια΄ 33).
Καί μᾶς καλοῦν ἐν τόλμῃ καί ἀγάπῃ πολλῇ. Ὅσοι πιστοί προσέλθετε.
259

Ἅγιος Νίκων ὁ «Μετανοεῖτε» (τιμᾶται τήν 26η Νοεμβρίου)
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Τί εἶναι πίστη;
Τί εἶναι θρησκευτική πίστη;

Π

ίστη εἶναι ἡ βεβαιότητα καί
πεποίθηση πού ἀποκτᾶ ὁ
ἄνθρωπος ὄχι ἀπό ἄμεση
ἀντίληψή του – νά βλέπει, δηλαδή,
μέ τά μάτια του πρόσωπα καί πράγματα τῆς θρησκείας, νά τά πιάνει
μέ τά χέρια του, νά τά ἀκούει μέ τά
αὐτιά του κ.ο.κ. Αὐτή εἶναι γνώση,
δέν εἶναι πίστη. Πίστη εἶναι τό νά
μάθει καί νά ἀποδεχθεῖ γεγονότα
καί πράγματα πού οὔτε τά εἶδε, οὔτε
τά ἄκουσε ὁ ἴδιος, ἀλλά ἄλλοι τόν
πληροφοροῦν καί τόν βεβαιώνουν
γι’ αὐτά. Ἄλλοι πού τά εἶδαν καί τά
ἄκουσαν οἱ ἴδιοι, τόν βεβαιώνουν πώς
εἶναι ἀληθινά. Καί ἐπειδή σ’ αὐτούς
ἔχει ἐμπιστοσύνη, ἀποδέχεται πώς
δέν τόν ἀπατοῦν, ἀλλά πώς ὅσα τοῦ
ἐκθέτουν εἶναι σωστά καί ἀληθινά.
Γιά παράδειγμα, ὑπάρχει ἡ Ἀσία καί
ἡ Ἀφρική, ὑπάρχει ἡ Ρώμη καί ἡ Νέα
Ὑόρκη, ὁ Ἰορδάνης ποταμός καί τό
ὄρος Σινᾶ. Δέν πῆγε αὐτός ἐκεῖ νά
τά δεῖ, καί ἑπομένως νά ξέρει ἀπό
προσωπική ἀντίληψη πώς ὑπάρχουν.
Εἶναι βέβαιος, ὅμως, ὅτι ὑπάρχουν
καί δέν ἀμφιβάλλει καθόλου γι’ αὐτό.
Δηλαδή, πιστεύει πώς ὑπάρχουν. Πιστεύει στίς εἰδήσεις, στίς πληροφορίες καί στίς βεβαιώσεις ἄλλων γιά
τήν ὕπαρξή τους
  
Πίστη εἶναι ἡ πεποίθηση πού
σχηματίζουμε ἀπό τίς πληροφορίες
ἄλλων. Καί ἄν ἐξετάσουμε τά ὅσα
ξέρουμε καί ἀποτελοῦν τόν θησαυρό

τῶν γνώσεών μας, θά δοῦμε πώς τά
περισσότερα τά γνωρίζουμε, ἐπειδή
τά πιστεύουμε. Δέν τά γνωρίζουμε
ἀπό αὐτοψία, ἀλλά τά γνωρίζουμε
ἀπό μαρτυρίες καί βεβαιώσεις ἄλλων.
Ὅλη ἡ ἐπίγεια ζωή μας, ὅλη ἡ γνώση
μας καί ὅλη ἡ ἐπιστήμη μας ἐπάνω
στήν πίστη στηρίζεται.
  
Θρησκευτική πίστη εἶναι ἡ ἀπόλυτη πεποίθηση καί βεβαιότητα
πού ἔχουμε ὅτι ὑπάρχουν πρόσωπα
καί πράγματα, ὅτι ἔλαβαν καί θά
λάβουν χώρα γεγονότα, τά ὁποῖα
εἶναι ἀόρατα, ἀλλά καί ἀκατάληπτα.
Αὐτά οὔτε μέ τίς αἰσθήσεις, οὔτε μέ
τή λογική του μπορεῖ νά τά συλλάβει
ὁ ἄνθρωπος καί νά τά κατανοήσει.
Εἶναι ἀθέατα καί ἀνεξερεύνητα.
Ἀκόμη, θρησκευτική πίστη εἶναι
ἡ ὁλόψυχη ἀποδοχή, εὐλαβής
τιμή καί προσκύνηση ὑπερφυῶν
προσώπων καί μυστηρίων. Ρωτᾶ
κανείς: Πῶς τά παραδεχόμαστε τότε
καί τά προσκυνοῦμε; Στηριζόμαστε
στήν ἀπόλυτη αὐθεντία τῆς Θείας
Ἀποκαλύψης, ἡ ὁποία μᾶς προσφέρει τίς θεῖες αὐτές ἀλήθειες, τίς
ὁποῖες ἀποδεχόμαστε μέ ὅλη μας τήν
ψυχή. Δέν ἐρευνοῦμε. Δέν ρωτοῦμε
τό πῶς καί τό γιατί, ἀφοῦ ἡ πίστη
δέν εἶναι οὔτε ἔρευνα, οὔτε αὐτοψία καί ψηλάφηση, ὅπως ζητοῦσε ὁ
Ἀπόστολος Θωμᾶς, ἀλλά ἀποδοχή
καί συγκατάθεση μέ ὅσα ὁ Θεός μᾶς
ἀποκαλύπτει.
261

Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

Οἱ νέοι
κι ἐμεῖς

Ε

ἶναι πολλά καί θλιβερά τά ὅσα συμβαίνουν καί πάλι, σέ διάφορα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς πατρίδας μας.
Οἱ ἀπό χρόνια, «καθιερωμένες» πιά καταλήψεις, συμπληρώνονται καί μέ ἀποκαρδιωτικές βιαιότητες, μέσα καί γύρω
ἀπό τούς ἀντίστοιχους χώρους. Συχνά,
ἐμεῖς οἱ «μεγάλοι», πού προβληματιζόμαστε γι’ αὐτές τίς συμπεριφορές τῆς
σύγχρονης νεολαίας, καταλήγουμε σέ διαπιστώσεις ἀρνητικές καί ἀνησυχητικές,
συγχρόνως, μέ τό τελικό συμπέρασμα νά
συνοψίζεται στό ὅτι «οἱ σημερινοί νέοι
εἶναι ἀνεύθυνοι, ἀπαιτητικοί, φυγόπονοι,
χωρίς ἰδανικά, δέν ξέρουν τί σημαίνει ὑποχρέωση...» καί ἄλλα παρόμοια.
Σταθήκαμε, ὅμως, ποτέ –ὅταν μᾶς παρασύρει αὐτή ἡ διάθεση κριτικῆς– νά ἀναρωτηθοῦμε τί δίνουμε ἐμεῖς σήμερα στούς
νέους μας; Ἐμεῖς, πού προϋπήρξαμε καί
καθορίσαμε γι’ αὐτούς προτεραιότητες,
στόχους καί κανόνες ζωῆς. Ἐμεῖς, πού
νομοτελειακά διαμορφώσαμε –ἤ μήπως
«παραμορφώσαμε»– τό περιβάλλον μέσα
στό ὁποῖο ζοῦν καί μεγαλώνουν αὐτοί οἱ
νέοι. Καί ὅταν λέω «περιβάλλον», δέν
ἐννοῶ, βεβαίως, μόνο τό φυσικό. Ἐννοῶ
τό εὐρύτερο καί πολυδιάστατο περιβάλλον, δηλαδή, τό οἰκογενειακό, τό σχολικό,
τό κοινωνικό, τό ἐργασιακό, τό πνευματικό καί τήν ὅλη περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα,
μέσα στούς ἤχους καί τίς ἐκκωφαντικές
σιωπές τῆς ὁποίας καλλιεργοῦνται καί
καρποφοροῦν ἤ... μαραίνονται οἱ νέοι μας.
Ὅταν, λοιπόν, ἀπαιτοῦμε ἀπό τά νέα
παιδιά μας νά κάνουν αὐτό πού ἐμεῖς θε262

ωροῦμε σωστό καί τά κατακρίνουμε, ὅταν
διαπιστώνουμε τό ἀντίθετο, μήπως ἔχουμε χρέος νά ἀναρωτηθοῦμε πρῶτα –καί
νά ἀπαντήσουμε χωρίς ὑπεκφυγές– ἄν
ἔχουμε κάνει ἐμεῖς ὅ,τι εἶναι σωστό γι’
αὐτά τά παιδιά;
  
Ἀρχίζοντας ἀπό τό πρῶτο καί πιό στενό καί σημαντικό περιβάλλον τοῦ κάθε
ἀνθρώπου, τήν ο ἰ κ ο γ έ ν ε ι α, νομίζω ὅτι
δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή ἀμφιβολία πώς
ἀποτελεῖ τήν «πρώτη πηγή ἀξιῶν» γιά
κάθε ἄνθρωπο.
Ἄν, στήν συνέχεια, ἐξετάσουμε καί τά
ἄλλα περιβάλλοντα στά ὁποῖα ζοῦν καί
μεγαλώνουν τά παιδιά μας, τά σχολεῖα,
τά ἱδρύματα τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης,
τή θεώρηση τῆς ζωῆς πού προβάλλουν τά
Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καί δικτύωσης, πρέπει καί πάλι νά ἀναρωτηθοῦμε
«τί π ρ ό τ υ π α δίνουμε ἐμεῖς οἱ μεγάλοι
στούς νέους». Ποιά δείγματα νοοτροπίας

ἔχουν ἀπό τούς δασκάλους, τούς καθηγητές τους, κάποιους πολιτικούς ἡγέτες πού
πρεσβεύουν ὅτι «ἡ ἀριστεία εἶναι ρετσινιά» καί ἀπό ὅσους διαμορφώνουν τήν
κοινή γνώμη καί τίς κοινωνικές ἐπιδιώξεις;
Ὁ Ἴψεν στούς Βρυκόλακες λέει ὅτι
«οἱ νέοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ἕνα ζευγάρι
μεταχειρισμένα, ἔστω, ἰδανικά». Καί ὁ
Ἄγγελος Τερζάκης, πού ἔχει καταθέσει
τήν ἀγωνία του γι’ αὐτήν τήν ἄδεια ἀπό
οὐσιαστικό νόημα ζωή τῶν νέων, στό μυθιστόρημά του Δίχως Θεό γράφει συγκεκριμένα ὅτι: «Οἱ νέοι δέν μποροῦν πιά ν’
ἀκοῦν κηρύγματα, φιλολογίες, θεωρητικές
νουθεσίες καί αὐτάρεσκα ἀφηγηματικά
βιογραφικά στοιχεῖα τῶν μεγάλων, πού
συνήθως ξεκινοῦν μέ τό “ἐγώ στήν ἡλικία
σου”. Οἱ νέοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπό κανόνες
πού πηγάζουν ἀπό μιά στάση ζωῆς, καί
ὄχι μόνο. Κανόνες πού κυρίως πηγάζουν
ἀπό μιά πράξη ζωῆς».
Καί στό σημεῖο αὐτό ἀρχίζουν οἱ
αἰχμηρές ἐρωτήσεις:
Τί πράξη ζωῆς δείχνουμε σήμερα
ἐμεῖς οἱ μεγάλοι στά παιδιά μας, σέ μιά
ἀποπνευματικοποιημένη κοινωνία, μέ
ἔντονα τά σημάδια τοῦ ἀτομισμοῦ, τῆς
ὑποβάθμισης τῶν ἀξιῶν, τῆς ψευτιᾶς,
τῆς ἐπιθετικότητας, τῆς ἀναξιοκρατίας
καί τοῦ ξενιτεμοῦ; Μέ ποιά πίστη καί μέ
ποιά ψυχική δύναμη τά ὁπλίσαμε, γιά νά
σταθοῦν ἀπέναντι στίς δοκιμασίες καί
στούς πειρασμούς τῶν εὔκολων –ἀλλά
ἀνέντιμων– λύσεων, ἤ ἀκόμη καί στούς
ἐμπόρους τοῦ λευκοῦ θανάτου, πού ὑπόσχονται ψεύτικους παραδείσους;
Πότε προσπαθήσαμε, μέ π ρ ά ξ ε ι ς,
νά ξαναδώσουμε στίς λέξεις μέ τό μεγάλο
νόημα τήν ἀληθινή σημασία καί ἀξία τους;
Λέξεις ὅπως: ἦθος, ἀλήθεια, συνείδηση,
συνέπεια, εὐθύνη, ἀξιοπρέπεια, δημιουργία, ἀλληλεγγύη, φιλότιμο, ἀγάπη, πού,
ἐδῶ καί χρόνια, διαστρεβλώθηκαν καί ἔγιναν προδότες τοῦ ἑαυτοῦ τους.

Δώσαμε στά παιδιά μας ἕνα ὅραμα κι
ἕνα οὐσιαστικό ἰδανικό; Ὅπως, π.χ. τό
νά χαρακτηριζόμαστε ἀπό τήν ἑλληνοχριστιανική μας ταυτότητα, κάνοντας πράξη
ζωῆς αὐτά πού οἱ ἔννοιες Χριστιανισμός
καί Ἑλληνισμός σημαίνουν, παραμένοντας θεματοφύλακες τῶν ἰδιαιτεροτήτων
μέ τίς ὁποῖες μᾶς προικίζει, ἀλλά, καί μᾶς
βαραίνει αὐτός ὁ συνδυασμός;
Εἶναι καίρια αὐτά καί ἄλλα σχετικά
ἐρωτήματα καί, σίγουρα, οἱ ἀπαντήσεις
μπορεῖ, ἄπειρες φορές νά μᾶς βασανίζουν.
Πιστεύω, ὅμως, ὅτι, συνειδητοποιώντας
τήν εὐθύνη μας βαθιά στήν καρδιά μας,
θά βροῦμε τόν δρόμο γιά τή δική τους
καρδιά, ἐμπνέοντας τήν ἐμπιστοσύνη καί
τόν σεβασμό τους.
  
Κλείνοντας, ἔχω χρέος, ὡστόσο, νά
παραδεχθῶ ὅτι ὑπάρχουν σήμερα νέοι
πού, μέ τό ἦθος, τόν μόχθο καί τίς ἐπιτυχίες τους, ἀξίζουν τόν θαυμασμό μας.
Μέ τό χέρι, λοιπόν, στήν καρδιά, ἄς
κάνουμε ἐμεῖς «οἱ μεγάλοι» τήν αὐτοκριτική μας, ἄς παραδεχθοῦμε τά λάθη
μας κι ἄς προσπαθήσουμε, ὅσο καί ὅπως
μποροῦμε, νά δείξουμε στούς νέους μας
ἕναν δρόμο πού φωτίζεται ἀπό τό ἀληθινό
νόημα τῆς ἀρετῆς, τῆς δημιουργίας καί
τῆς ἀγάπης, τόσο πρός τούς συνανθρώπους μας, ὅσο καί πρός τήν πατρίδα μας.
Διότι, ὅπως θά τονίζουν ἐσαεί οἱ γνωστοί,
ἐμβληματικοί καί ἀξεπέραστοι στίχοι τοῦ
Κωστῆ Παλαμᾶ:
«...Χρωστᾶμε σ’ ὅσους ἦρθαν,
πέρασαν, θά ’ρθοῦνε, θά περάσουν.
Κριτές, θά μᾶς δικάσουν,
οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί».
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Καθίσαμε καί

M

ία ἀπό τίς πιό τραγικές περιπέτειες τῶν Ἑβραίων εἶναι
ἡ Βαβυλώνιος αἰχμαλωσία, ἡ
ὁποία διήρκεσε ἑβδομῆντα χρόνια. Οἱ
Ἑβραῖοι δέν μποροῦσαν μέ καμμία δύναμη νά λησμονήσουν τήν πατρίδα τους.
Ὁ νοῦς τους καί ὁ πόθος τους ἦταν νά
ἐπιστρέψουν στήν πατρίδα τους καί νά
ζήσουν ἥσυχοι στόν τόπο τους.
Ὅπως γνωρίζουμε, εἶχαν καλλιεργήσει τήν ποίηση καί τή μουσική καί εἶχαν
δημιουργήσει ἄφθαστα ποιήματα καί
μουσικά κομμάτια μοναδικά. Αὐτά ἦταν
γνωστά στού γειτονικούς λαούς καί μάλιστα στούς Βαβυλωνίους, οἱ ὁποῖοι τούς
θαύμαζαν. Ἡ μουσική, ὅμως, ἐπίδοσή
τους ἦταν λατρευτική. Δηλαδή, καί τά
ποιήματα καί τά μουσικά ἀριστουργήματα τά χρησιμοποιοῦσαν, γιά νά λατρεύσουν τόν Θεό.
  
Ἕνα ἀπό αὐτά τά θαυμάσια ποιήματα
εἶναι καί ὁ 136ός ψαλμός. Ὁ ἀείμνηστος
πρωτοπρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος
Καλλίνικος τόν χαρακτηρίζει: «Τό παθητικώτερον, αἰσθηματικώτερον καί φλογερώτερον ὅλων τῶν πατριωτικῶν τοῦ
ψαλτῆρος ἐλεγείων», μέ τοῦ ὁποίου τά
λόγια ἔκλεισε τούς ὀφθαλμούς μακράν
τῆς πεφιλημένης του Ἑλλάδος ὁ μέγας
διδάσκαλος καί ὑποφήτης τοῦ Γένους
Ἀδαμάντιος Κοραῆς.
Ἀρχίζει σιγηλῶς μέ τούς κλαυθμούς
τῶν Ἑβραίων αἰχμαλώτων, λειβόντων
(χύνοντας) διά τῶν βωβῶν δακρύων των
τά ποτάμεια ρεύματα (1-3). Προβαίνει
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ἐν ρυθμῷ γοργοτέρῳ καί θερμοτέρῳ εἰς
ἐνόρκους διαβεβαιώσεις περί τῆς ἀείποτε (παντοτεινῆς) ἀσβέστου ἀγάπης των
πρός τήν ἁγίαν των Ἱερουσαλήμ. (4-6).
Καί ἐκσπᾶ ἀποτόμως εἰς κατάρας καί
ἀναθέματα κατά τῶν ἀναλγήτων ὀλετήρων (καταστραφέων) τῆς πατρίδος. (7-9).
  
Τόν ψαλμό αὐτό τόν ἑρμήνευσαν οἱ
θεοφόροι Πατέρες καί τόν χρησιμοποιεῖ ἡ
Ἁγία μας Ἐκκλησία κατά τή Μεγάλη Σαρακοστή λόγῳ τοῦ πένθιμου χαρακτῆρα
πού ἔχει.
  
Στή συνέχεια θά ἐπικεντρώσουμε τήν
προσοχή μας στά σπουδαῖα νοήματα πού
περιέχει καί θά προσπαθήσουμε νά τά
μεταφέρουμε στή σύγχρονη ζωή.
Οἱ πρῶτοι τρεῖς στίχοι λέγουν ὅτι οἱ
«αἰχμαλωτεύσαντες», δηλαδή οἱ Βαβυλώνιοι, πού τούς κρατοῦσαν αἰχμαλώτους, τούς ζήτησαν νά ψάλουν ἀπό τίς
ὠδές
ι
πού ἔψαλλαν στήν πατρίδα τους.
Ἴσως εἶχαν ἀκούσει ὅτι οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν
θαυμάσιες ὠδές καί εἶχαν τήν περιέργεια
νά τίς ἀκούσουν. Αὐτό, ὅμως, ἦταν ἕνα
τραῦμα στήν καρδιά τῶν αἰχμαλώτων.
Ἔφερνε στή μνήμη τους τίς εὐχάριστες
ἀναμνήσεις τοῦ παρελθόντος. Τότε πού
ἦταν πανευτυχεῖς στήν πατρίδα τους καί
μέ ὅλη τήν καρδιά τους χρησιμοποιοῦσαν
τούς ὕμνους, συνοδεύοντάς τους μέ τά
μουσικά ὄργανα. Στά ποτάμια τῆς Βαβυλῶνος, στίς ὄχθες τοῦ Εὐφράτη καθίσαμε θλιμμένοι καί κλάψαμε, ὅταν θυμη-

κλάψαμε
θήκαμε ἐμεῖς οἱ αἰχμάλωτοι τήν προσφιλῆ
μας Σιών, τήν πατρίδα μας. Στίς ἰτιές
κρεμάσαμε τά ὄργανά μας, πού χρησιμοποιοῦνται στή λατρεία. Αὐτοί πού μᾶς
ἀπήγαγαν ἀπό τήν πατρίδα μας αἰχμαλώτους μᾶς ζήτησαν νά ψάλουμε ὠδές,
ι
ὕμνους ἀπό αὐτούς πού ψάλλουμε στή
θεία λατρεία, καί ἤθελαν νά ἀκούσουν
ἐναρμόνιο μουσικό ὕμνο. «ᾄσατε ἡμῖν
ἐκ τῶν ὠδῶν
ι
Σιών». Τραγουδεῖστε ἀπό
τά ψάλματα πού ψάλλατε, ὅταν ἤσασταν
στή Σιών, γιά νά διασκεδάσουμε.
Πῶς ἀντιμετώπισαν αὐτή τήν πρόκληση οἱ αἰχμάλωτοι; «Πῶς ᾄσομαι τήν
ὠδήν
ι
Κυρίου ἐπί γῆς ἀλλοτρίας;». Πῶς
θά ψάλω τήν ἱερή ᾠδή τοῦ Κυρίου, ἡ
ὁποία μόνο στόν ἱερό χῶρο πρέπει νά
ἀκούγεται, πῶς θά τήν ψάλω σέ ξένη
χώρα, ἡ ὁποία εἶναι μολυσμένη ἀπό τή
λατρεία τῶν ψεύτικων θεῶν;
  
Οἱ ἑπόμενοι στίχοι εἶναι ἕνα ξέσπασμα
πατριωτισμοῦ τοῦ ἱεροῦ ποιητῆ, ὁ ὁποῖος
λέγει: «ἐάν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου· κολληθείη
ἡ γλῶσσα μου τῶ
ι λάρυγγί μου, ἐάν μή
σου μνησθῶ, ἐάν μή προανατάξωμαι τήν
Ἱερουσαλήμ ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης
μου». Ἑρμηνεία: « Ἐάν ἐγώ ὁ αἰχμάλωτος στή Βαβυλῶνα Ἰσραηλίτης σέ λησμονήσω, ὦ Ἱερουσαλήμ, εἴθε τότε νά
λησμονηθῇ ἡ δεξιά μου, ἀποξηραμένη,
ὥστε νά μήν τήν αἰσθάνομαι πλέον καί
νά εἶναι ἀνίκανη νά παίζει τά ἱερά ὄργανα. Ἐάν δέν σέ ἐνθυμηθῶ, ἄς κολλήσῃ
ἡ γλῶσσα μου στόν λάρυγγά μου, ὥστε

νά μή εἶναι δυνατόν νά ψάλω, ἄς γίνω
βωβός, ἐάν δέν προτάξω τήν Ἱερουσαλήμ
ὡς ὑψίστη χαρά μου καί ὡς ἀρχή καί
κολοφῶνα οἱασδήποτε εὐφροσύνης μου».
Τό μήνυμα πού παίρνουμε ἀπό τόν
ψαλμό αὐτό εἶναι ἡ φιλοπατρία. Ὁ
αἰχμάλωτος Ἑβραῖος βρίσκεται μακριά
ἀπό τήν πατρίδα του καί τή νοσταλγεῖ.
Ἐμεῖς, ὅμως, ἴσως νά μή ἐκτιμοῦμε τό ὅτι
ἔχουμε ἐλεύθερη πατρίδα. Φυσικά, ὅταν
μιλᾶμε γιά πατρίδα, δέν ἐννοοῦμε μόνο
τά βουνά καί τά ποτάμια, πού εἶναι ὅλα
θαυμάσια, ὥστε πολλοί νά τά θαυμάζουν
καί νά τά ἐπισκέπτονται ἀπό τά πέρατα
τοῦ κόσμου. Νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι
πατρίδα εἶναι καί οἱ παραδόσεις μας καί
ἡ Ὀρθοδοξία μας. Ἡ μνήμη γιά τούς
ἥρωες καί τίς θυσίες τους, ὅπως καί γιά
τήν παράδοσή μας τή χριστιανική, εἶναι
ἀναπόσπαστο κομμάτι της φιλοπατρίας,
τῆς ἀγάπης γιά τήν πατρίδα. Χωρίς αὐτά
οὔτε ἡ πατρίδα μας ἀξίζει, οὔτε μποροῦμε
νά ἀπολαύσουμε τίς καλλονές πού ἔχει.
Τό μήνυμα αὐτό ἄς τό προσέξουν καί
ὅσοι Ἕλληνες Χριστιανοί εἶναι ἀναγκασμένοι νά ζοῦν ἐκτός Ἑλλάδας.
Θά κλείσουμε μέ τό ἑξῆς πολύ συγκινητικό καί διδακτικό παράδειγμα φιλοπατρίας, μέ τήν ἔννοια πού τῆς δώσαμε
παραπάνω: Αὐτές τίς μέρες ἦρθε κάποιος
ἀπό τήν Ἀμερική, γιά νά παρευρεθεῖ στό
μνημόσυνο τοῦ ἀδελφοῦ του. Νά συμμετάσχει, δηλαδή, σέ μιά καθιερωμένη θρησκευτική τελετή, μεταβαίνοντας στόν τόπο
καταγωγῆς του, καί ὄχι ἐκ τοῦ μακρόθεν...
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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Ο «σοφός» καί ἡ πάνσοφος
ἀγάπη της γι’ Αὐτόν, πού εἶναι τό
Φῶς, ἡ Χαρά καί ἡ Ζωή τοῦ Κόσμου.
Ἐμαρτύρησε ὅτι «ζῆ Κύριος ὁ Θεός».
Καί ὅτι ὁ μόνος τρόπος γιά νά Τόν
γνωρίσει κάποιος εἶναι ἡ ταπείνωση τοῦ
μυαλοῦ καί τῆς σάρκας.
  
Περίπου 1.700 χρόνια ἀργότερα, ἔζησε στή Γαλλία ἕνας ἀξιόλογος φιλόσοφος, ὁ Ζάκ Ριβιέρ. Λίγο, ὅμως, ἡ μεγάλη
ἰδέα γιά τίς ἱκανότητες τοῦ μυαλοῦ του,
λίγο οἱ πειρασμοί τῆς νεότητας, τόν
ἔκαναν νά «ξεγράψει» τόν Θεό ἀπό
τή ζωή του. Ὁ ἐγωϊσμός τοῦ μυαλοῦ
μαζί μέ τόν ἐγωϊσμό τῆς σάρκας εἶναι τό
καλύτερο «κοκτέιλ», πού ὁδηγεῖ μέ τή
μεγαλύτερη σιγουριά στήν πνευματική
τύφλωση.
Τότε ἔγραφε: «Δέν πιστεύω πιά. Ὁ
Χριστιανισμός δέν εἶναι τίποτε ἄλλο

Σ

τίς 25 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τή
μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης. Ἡ Ἐκκλησία
τήν ὀνόμασε Πάνσοφο. Καί γιά τήν
τεράστια κοσμική σοφία της καί γιά τό
ὅτι ἀποστόμωσε 150 σοφούς τῆς ἐποχῆς
της, πού τούς ἔφερε ὁ αὐτοκράτορας
Μαξέντιος, γιά νά τή «στριμώξουν». Περισσότερο, ὅμως, ὀνομάστηκε Πάνσοφος, γιατί δέν πῆραν τά μυαλά της
ἀέρα, οὔτε ἀπό τή μεγάλη της μόρφωση, οὔτε ἀπό τήν ἀπαράμιλλη ὀμορφιά
της, οὔτε ἀπό τά ἀμύθητα πλούτη της,
οὔτε ἀπό τήν εὐγενική καταγωγή της.
Ὅλα τά εἶδε ὡς δῶρα τοῦ Θεοῦ. Καί
ἀγωνίστηκε μέ ὅλα νά Τόν δοξάσει.
Ἔτσι ἀξιώθηκε νά τά βάλει μέ μιά
ὁλόκληρη αὐτοκρατορία καί νά νικήσει!
Μέ τό μαρτύριό της ἐπισφράγισε τήν
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παρά μιά σκιά. Ἄς τόν ἀφήσουμε νά
πεθάνει μέ ἕναν ὡραῖο θάνατο».
Φυσικά, δέν ἄργησε νά γευθεῖ τούς
καρπούς τοῦ θανάτου ... ὄχι τοῦ Χρι
στιανισμοῦ, βέβαια, ἀλλά τοῦ δικοῦ
του πνευματικοῦ θανάτου. Σέ ἐπιστολή
του ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἔγραφε: « Ἕνα
τρομερό ἄγχος νιώθω ἀδιάκοπα. Μιά
ταραχή πού ἔρχεται ὕστερα ἀπό κάθε
ἁμαρτωλή ἡδονή. Μιά ταραχή πού μέ
ὁδηγεῖ στήν ἀπελπισία. Ζήτησα διέξοδο στά βιβλία καί στήν Τέχνη. Μάταια,
ὅμως... Θέλω νά γιατρευτῶ, ἀλλά
αἰσθάνομαι ὅτι δέν ὑπάρχει γιά μένα
θεραπεία».
Τότε τοῦ ἔστειλε ὁ Θεός ἕναν καλό
πνευματικό ὁδηγό: τόν ἐπίσης μεγάλο
φιλόσοφο καί συγγραφέα, Πώλ Κλωντέλ.
Ὁ Κλωντέλ λίγο παλιότερα εἶχε περάσει

ἀπό τά ἴδια «κανάλια» μέ τόν Ριβιέρ καί εἶχε βρεῖ τόν δρόμο του πρός τήν
ἀληθινή πίστη. Ἔτσι ἡ φιλία τους βοήθησε καί τόν Ριβιέρ νά ἀρχίσει νά προβληματίζεται.
Σέ λίγο ὁ Θεός ἐπιτρέπει καί ἕνα ἀκόμη ... «δῶρο». Ξεσπάει ὁ Α΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος καί ὁ Ριβιέρ συλλαμβάνεται
αἰχμάλωτος ἀπό τούς Γερμανούς.
Ἔμεινε τρία χρόνια αἰχμάλωτος. Καί
μέσα στή φυλακή ἔμαθε τόν μοναδικό
δρόμο τῆς ἀληθινῆς «Φιλοσοφίας»: τήν
προσευχή. Φωτισμένος πιά ὁ Ριβιέρ
ἔγραφε: «Πῶς νά Σέ εὐχαριστήσω, Θεέ
μου; Κανείς ἄλλος ἐκτός ἀπό μένα δέν
μπορεῖ νά καταλάβει τή φροντίδα καί
τήν ἀγάπη πού μοῦ ἔδειξες. Πόση χαρά
δίνει ὁ ἐρχομός σου! Πόση εἰρήνη! Μή
μέ ἐγκαταλίπεις πιά, Θεέ μου!».

Πόσες φορές ἐμεῖς βλέπουμε
τίς δοκιμασίες πού ἐπιτρέπει ὁ Θεός
στήν ζωή μας ὡς «δ ῶ ρ α»
• γιά νά γνωρίσουμε καλύτερα τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ.
• γιά νά συνειδητοποιήσουμε βαθύτερα τήν
ἀδυναμία μας.
• γιά νά καταλάβουμε ὅτι ... δέν τά ξέρουμε
ὅλα.
• γιά νά κατεβοῦμε ἀπό τό ψεύτικο καλάμι
τοῦ ἐγωϊσμοῦ μας.
• γιά νά γίνουμε ἀληθινά σ ο φ ο ί κατά Θεόν.

π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
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Ἡ συνήθεια τῆς ἁμαρτίας
δέν εἶναι μικρό πράγμα

Ὅ

σο περισσότερο χρόνο ἀφήνουμε μιά ἁμαρτία ἤ ἕνα
πάθος ἀθεράπευτα, τόσο
περισσότερο αὐτά ἐπηρεάζουν ψυχή,
νοῦ, καρδιά καί σῶμα. Τότε ὁ ἄνθρωπος, ἀντί νά σκέφτεται τήν ψυχή του,
ν’ ἀγαπᾶ τόν Θεό, νά θυμᾶται τήν ἀξία
τῆς ἀρετῆς καί τή σημασία τῆς ὑπακοῆς
στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τά κλωτσάει ὅλα
αὐτά, τά ποδοπατᾶ, τά καταφρονεῖ, τά
«γράφει στά παλιά του τά παπούτσια».

Ἡ συνήθεια τῆς ἁμαρτίας μοιάζει
μ’ ἕνα παιχνίδι τῶν παιδιῶν.
Πιάνουν καμιά φορά κανένα ἄγριο πουλί
καί τό δένουν ἀπό τό πόδι μέ κλωστή.
Τό ἀφήνουν νά πετάξει καί αὐτό πετᾶ
στά ὕψη, γιά νά φύγει, ἀλλά τότε ἐκεῖνα τό
τραβοῦν πάλι στά χαμηλά. Τό ἴδιο παιχνίδι
κάνει καί ὁ διάβολος μέ ἐκείνους πού ἔχει
δεμένους μέ τό σκοινί τῆς συνήθειας.
Ὁ Μέγας Βασίλειος γράφει: « Ἡ συνήθεια πού παγιώθηκε μέ τήν πάροδο
μακροῦ χρόνου, γίνεται δεύτερη φύση.
γι’ αὐτό δέν εἶναι μικρός ὁ πόλεμος νά
νικήσει κάποιος τή συνήθεια».
Ὅπως σ’ ἕνα καινούργιο δοχεῖο ὅ,τι
βάλεις στήν ἀρχή καί τό ἀφήσεις νά
πολυκαιρίσει, παίρνει τήν ὀσμή του, εἴτε
καλή εἴτε κακή καί ὕστερα ὅσο καί ἄν τό
πλύνεις μέ τίποτα δέν μπορεῖς ν’ ἀφαι268

ρέσεις αὐτή τήν εὐωδία ἤ δυσωδία, κατά
τόν ἴδιο τρόπο καί τό κακό, τό πάθος
καί ἡ ἁμαρτία, ὅταν πολυκαιρίσει στήν
καρδιά, ὅταν γίνει συνήθεια, δύσκολα ἤ
καθόλου δέν χωρίζεται ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ριζώνει βαθιά μέσα του.
  
Ὁ Ἅγιος Αὐγουστῖνος στό βιβλίο του
Ἐξομολογήσεις γράφει μέ πολύ πόνο ὅτι
«ἡ ἁμαρτία εἶναι δεσμά, ἁλυσῖδες πού
σφικτοδένουν χειροπόδαρα τόν ἄνθρωπο καί γίνονται σκληρός, ἄσπλαγχνος
καί ἀνελέητος τύραννος».
  
Πόση δυσχέρεια ὑπάρχει στό νά
κόψει κάποιος μιά παλιά συνήθεια! Τί
δυσκολία, τί πόλεμος! Διότι ὁ πονηρός
λογισμός γεννᾶ ἡδονή, ἀπό αὐτήν πάλι
γεννᾶται ἡ συγκατάθεση, ἀπό τή συγκατάθεση ἡ πράξη, ἀπό τήν πράξη ἡ
συνήθεια, ἀπό τή συνήθεια ἡ ἀνάγκη καί
ἀπό αὐτήν ἀκολουθεῖ ὁ πνευματικός θάνατος. Καί κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο:
«τά ὀψώνια (ἡ ἀμοιβή) τῆς ἁμαρτίας
εἶναι θάνατος» (Ρωμ. στ΄ 23).
Ὁ θυμός, ἡ μνησικακία, ἡ πορνεία, ἡ
ἀσωτεία, ἡ μέθη, ἡ φιλαργυρία, ἡ κενοδοξία, ἡ ἀνθρωπαρέσκεια καί τόσα ἄλλα
εἶναι πάθη ἐπονείδιστα καί θανατηφό-

Τό ἀφεντικό εἶναι ἡ ψυχή. Μή λυπηθεῖς
τή σάρκα, γιά νά κερδίσεις τή ψυχή.

ρα, πού ὁδηγοῦν στό
σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας
ἐξαιτίας τῆς καταραμένης συνήθειας. Σέ
ἐξαναγκάζουν νά κάνεις ἐκεῖνα πού δέν
θέλεις καί σέ ὁδηγοῦν
στήν ἀπόγνωση καί
στήν ἀπελπισία.
Ἡ συνήθεια τῆς
ἁμαρτίας μοιάζει μ’
ἕνα παιχνίδι τῶν παιδιῶν. Πιάνουν καμιά

Ἔλεγε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «ταλαιπωρῶ
τό σῶμα μου μέ σκληρή πειθαρχία
καί δουλεία» (Α΄ Κορ. θ΄, 27).
φορά κανένα ἄγριο πουλί καί τό δένουν
ἀπό τό πόδι μέ κλωστή. Τό ἀφήνουν νά
πετάξει καί αὐτό πετᾶ στά ὕψη, γιά νά
φύγει, ἀλλά τότε ἐκεῖνα τό τραβοῦν πάλι
στά χαμηλά. Τό ἴδιο παιχνίδι παίζει καί ὁ
διάβολος μέ ἐκείνους πού ἔχει δεμένους
μέ τό σκοινί τῆς συνήθειας. Πολλές φορές τούς ἀφήνει νά πετάξουν στό ὕψος
τῆς ἀρετῆς, ἐνῶ βρίσκονται ἀκόμα μέσα
στά πάθη, στά δεσμά τῶν προηγούμενων
ἁμαρτιῶν. Ἀρχίζουν νά ἐγκρατεύονται, νά
νηστεύουν, νά κατηγοροῦν τή ζωή πού
ἔκαναν στή δουλεία τῆς ἁμαρτίας καί
νά ἐπαινοῦν τήν ἐλευθερία τῆς ἀρετῆς.
Ὅμως, ἐνῶ κάνουν αὐτό τό καλό ξεκίνημα τῆς ἀρετῆς, τούς βλέπεις πάλι νά
γκρεμίζονται στό βάραθρο τῆς κακίας,
ἐπειδή ὁ διάβολος τούς ἔχει δεμένους μέ
τό σχοινί τῆς συνήθειας. Ἡ συνήθεια θανατώνει καθημερινά πολλούς. Παραλύει
τήν ψυχή. Εἶναι ἡ ἁλυσίδα μέ τήν ὁποία
δένει ὁ διάβολος τόν ἄνθρωπο πάνω στό
κρεβάτι τῆς ἀναισθησίας, ἀθεράπευτα
καί θανατηφόρα.

Τά μέσα μέ τά ὁποῖα μπορεῖ κάποιος
νά κόψει τά νεῦρα κάθε πονηρῆς συνήθειας εἶναι τρία:
 Ἡ
 ἀκατάπαυστη ἐκζήτηση τῆς Χάρης καί τῆς δύναμης τοῦ Χριστοῦ.
 Ἡ ἐπιθυμία καί ἡ ἀγάπη τῶν ἀρετῶν
πού βρίσκονται στόν ἀντίποδα τῶν
ἀντίστοιχων παθῶν. Πρόκειται γιά
θεραπεία τῶν ὀλέθριων παθῶν μέ τίς
ἀντίθετες ἀρετές.
 Ἡ πλήρης ὑποταγή τοῦ σώματος. Νά
κακοπαθήσει, νά καταφρονηθεῖ, νά
τό μεταχειρίζεσαι, ὅπως σέ δοῦλο.
Ἔλεγε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «ταλαιπωρῶ τό σῶμα μου μέ σκληρή πειθαρχία
καί δουλεία» (Α΄ Κορ. θ΄, 27).
  
Τό ἀφεντικό εἶναι ἡ ψυχή. Μή λυπηθεῖς τή σάρκα, γιά νά κερδίσεις τήν
ψυχή.
«Τό δέ σῶμα γῆ καί φθείρεται. μή
νικήσει τό χεῖρον τήν κρείττονα».
« Ὑπερορᾶν μέν σαρκός, παρέρχεται
γάρ. ἐπιμελεῖσθε δέ ψυχῆς, πράγματος
ἀθανάτου».
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου
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Πόσο ὑποφερτή θά ἦταν
ἡ ζωή μας χωρίς πόνο;
« Δέχεται μέν τήν ζωήν ἐκ τῆς ψυχῆς τό σῶμα,
δέχεται δέ ἀλγηδόνας ἀπό τοῦ σώματος ἡ ψυχή».
ψυχή ».

Τ

(Μέγας Βασίλειος εἰς τό Πρόσεχε σεαυτῷ)
σεαυτῷ )

ήν κατατάσσουμε στίς λιγότερο
σημαντικές αἰσθήσεις, μετά πάντως ἀπό τήν ὅραση καί τήν ἀκοή.
Ὅμως μποροῦμε νά ζήσουμε μία ἀξιοπρεπῆ ζωή χωρίς ὅραση ἤ χωρίς ἀκοή;
Χωρίς ἁφή πῶς ἆραγε θά ἦταν ἡ ζωή μας;
Μέσῳ τῆς ἁφῆς αἰσθάνεται τό μωρό
τό χάδι τῆς μητέρας, τόσο ἀπαραίτητο
γιά τήν περαιτέρω φυσιολογική ἀνάπτυξή
του. Μέσῳ τῆς ἁφῆς ἀντιλαμβανόμαστε
τήν ὑφή τῶν ἀντικειμένων, τήν πίεση πού
ἀσκεῖται σέ κάποιο σημεῖο τοῦ σώματός
μας, καταλαβαίνουμε ἐάν ἕνα ἀντικείμενο
εἶναι θερμό ἤ κρύο. Μέσῳ τῆς ἁφῆς αἰσθανόμαστε καί τόν πόνο ἀπό ἕνα αἰχμηρό
ἀντικείμενο, μιά καυτή ἐπιφάνεια κ.λ.π.

Ἡ ἁφή εἶναι ἡ διεπαφή τοῦ σώματός μας
μέ τόν ἔξω κόσμο καί ἡ προωθημένη
γραμμή ἄμυνας τοῦ ὀργανισμοῦ.
Ἡ ἁφή εἶναι ἡ διεπαφή τοῦ σώματός
μας μέ τόν ἔξω κόσμο καί ἡ προωθημένη
γραμμή ἄμυνας τοῦ ὀργανισμοῦ. Αὐτή ἡ
τόσο σημαντική αἴσθηση ὑπηρετεῖται ἀπό
μυριάδες αἰσθητήρια σέ ὅλο τό σῶμα μας
καί κάθε αἴσθημα –κρύο, ζέστη, φαγούρα,
πόνος– ἀνιχνεύεται ἀπό διαφορετικούς
ὑποδοχεῖς. Ὑπάρχει, δέ, ἕνας γαλαξίας
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νευρωνικῶν δικτύων, πού μεταφέρουν τίς
πληροφορίες στόν ἐγκέφαλο, μέ ταχύτητες πού φθάνουν κάποτε τά 430 χλμ/
ὥρα. Ἐκεῖ θά γίνει ἡ ἑρμηνεία τοῦ ἐρεθίσματος καί ὁ ἐγκέφαλος θά τό ἐντοπίσει
καί θά δώσει ἐντολές γιά τήν ἀντιμετώπισή του.

Μποροῦμε κατά βούληση νά ἀπενεργοποιήσουμε τίς ἄλλες αἰσθήσεις, νά
κλείσουμε τά μάτια, τά αὐτιά, τή μύτη.
Τήν ἁφή, ὅμως, δέν μποροῦμε νά τήν
ἀπενεργοποιήσουμε. Εὐτυχῶς!

Ὁ Paul Brandt (17 Ἰουλίου 1914 – 8
Ἰουλίου 2003), πρωτοπόρος στή μετάθεση τενόντων στά χέρια λεπρῶν, ἀφιέρωσε μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς του στούς
λεπρούς τῶν Ἰνδιῶν. Ἐκεῖ ἔκανε μία
ἀναπάντεχη ἀνακάλυψη: Ἡ λέπρα δέν
εἶναι ἀσθένεια τοῦ σωματικοῦ ἱστοῦ, ἀλλά
τῶν περιφερειακῶν νεύρων, καθώς, δέ, ὁ
ὀργανισμός ἀμύνεται στούς βάκιλους τῆς
λέπρας πού διακινοῦνται μέσα στά νεῦρα,
δημιουργοῦνται τοπικές διογκώσεις, οἱ
ὁποῖες διακόπτουν τήν ἐπικοινωνία τῶν
αἰσθητήρων τῆς ἁφῆς μέ τόν ἐγκέφαλο.
Αὐτό ἔχει ὡς συνέπεια σέ πολλούς λεπρούς τήν ἀπώλεια τῆς αἴσθησης τοῦ
πόνου, ἡ ὁποία τούς κάνει νά παραμελοῦν τίς πληγές τους. Αὐτό ἔχει ὡς ἀπο-

τέλεσμα τό σάπισμα τοῦ ἱστοῦ στά ἄκρα,
κυρίως, τοῦ σώματος. Στό ἐντυπωσιακό
βιβλίο του, Πόνος, ἕνα δῶρο πού κανένας
δέν θέλει (Μετάφραση Α. Παπαγιάννη,
University Studio Press) περιγράφει
περιστατικά λεπρῶν πού ἔβαζαν τό χέρι
τους ἀνάμεσα σέ ἀναμμένα κάρβουνα,
γιά νά ἀνασύρουν κάποιο ἀντικείμενο
πού εἶχε πέσει ἤ ἄλλων πού μέ ἀνοιχτές
πληγές στά πόδια περπατοῦσαν ξυπόλυτοι σέ κοφτερά χαλίκια καί ἀγκάθια,
χωρίς νά αἰσθάνονται τήν παραμικρή
ἐνόχληση...

Ὑπάρχει δέ ἕνας γαλαξίας νευρωνικῶν
δικτύων πού μεταφέρουν τίς πληροφορίες
στόν ἐγκέφαλο, μέ ταχύτητες
πού φθάνουν κάποτε τά 430 χλμ/ὥρα.
Περιγράφει ὁ Brandt καί ἕνα ἄλλο
τραγικό περιστατικό, πού δέν ἔχει σχέση
μέ τή λέπρα. Μιλάει γιά τή χαριτωμένη μικρή Τάνια (ὅταν τήν πρωτοεξέτασε
ἦταν τεσσάρων χρόνων), ἡ ὁποία λόγῳ
μιᾶς σπάνιας γενετικῆς διαταραχῆς εἶχε
ἀναισθησία στόν πόνο. Ὅταν ἤθελε νά
κάνει σκανταλιές, δάγκωνε τά δάχτυλά
της ἤ τή γλῶσσα της, μέχρι νά ματώσουν
ἤ προκαλοῦσε ἄλλες πληγές στό σῶμα
της, διασκεδάζοντας μέ τήν ἀγωνία τῶν
γονέων της. Ἡ Τάνια, ὑγιής κατά τά ἄλλα,
κατέληξε στά ἕντεκά της χρόνια σέ ἄσυλο
σέ ἄθλια κατάσταση.
Τήν ὥρα πού πολλοί ἀπό μᾶς τρέχουμε σέ φαρμακεῖα ἀναζητώντας ἀνακούφιση ἀπό τόν πόνο, μερικοί συνάνθρωποί
μας ζοῦν ἤ ἔζησαν μιά ἐξαθλιωμένη ζωή
λόγω τῆς ἀπουσίας τοῦ πόνου. Ἴσως,
δέ, καμία ἄλλη κατηγορία ἀσθενῶν δέν
ἀντιμετώπισε σέ τέτοιο βαθμό τήν κοινωνική ἀναλγησία καί ἀπόρριψη, ὅσο οἱ
λεπροί. Καί αὐτό σέ μεγάλο βαθμό, ἐπει-

δή λόγῳ ἔλλειψης πόνου, παραμελοῦσαν
τίς πληγές τῶν ἄκρων, καταλήγοντας σέ
ἀκρωτηριασμούς πού τούς προκαλοῦσαν
ἀποκρουστική ἐμφάνιση.

Ὁ πόνος, γιά μέν τό σῶμα, ἀποτελεῖ
προειδοποιητικό σῆμα κινδύνου,
γιά δέ τήν ψυχή, παιδαγωγία,
πού τήν προετοιμάζει νά ξανακερδίσει
αὐτό πού ἔχασε μέ τήν πτώση:
τή ζωή χωρίς πόνο, λύπη ἤ στεναγμό.
Ὅταν μπεῖ μιά ἀκίδα στό δάχτυλό μας,
ἔχουμε τήν ἐντύπωση ὅτι πονάει τό σημεῖο στό ὁποῖο μπῆκε ἡ ἀκίδα. Ὅμως, ἐάν
τό σῆμα ἀπό τούς αἰσθητῆρες τῆς ἁφῆς
δέν φθάσει στόν ἐγκέφαλο, ὁ ὁποῖος θά
πληροφορηθεῖ ποιοί αἰσθητῆρες καί σέ
ποιό μέρος τοῦ σώματος προσβλήθηκαν,
δέν θά ἔχουμε καμία ἀντίληψη τοῦ γεγονότος. Ἀλλά καί ὁ ἐγκέφαλος μπορεῖ, μέν,
νά ἑρμηνεύει τά μηνύματα τῶν αἰσθητηρίων, ἀλλά ἡ ψυχή εἶναι αὐτή πού βιώνει
τά αἰσθήματα.
Στήν αἴσθηση τοῦ πόνου διαπιστώνει
κανείς παραστατικά τή μεγαλειώδη ψυχοσωματική ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου. Μιά
ἔντονη ψυχική κατάσταση, π.χ. στενοχώρια, ἔχει σοβαρές σωματικές ἐπιπτώσεις
καί μία ἀσθένεια τοῦ σώματος ἐπηρεάζει ἄμεσα τήν ψυχική μας κατάσταση.
« Ἀσθενεῖ τό σῶμα, ἀσθενεῖ μου καί ἡ
ψυχή» ψάλλουμε στήν Ἱερή Παράκληση.
Καί ὁ πόνος, γιά μέν τό σῶμα, ἀποτελεῖ
προειδοποιητικό σῆμα κινδύνου, γιά δέ
τήν ψυχή, παιδαγωγία, πού τήν προετοιμάζει νά ξανακερδίσει αὐτό πού ἔχασε μέ
τήν πτώση: τή ζωή χωρίς πόνο, λύπη ἤ
στεναγμό.
Βασίλειος Πετρουλέας,
Φυσικός
271

Ἕνα συγκινητικό
γεγονός
Ἡ

Γερμανία τοῦ Χίλτερ, ὅταν
ἀποφάσισε νά ἐπιτεθεῖ ἐναντίον τῆς τότε Σοβιετικῆς
Ἕνωσης, κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στό
ψυχικό τεῖχος ὁλόκληρου τοῦ ρωσικοῦ
λαοῦ. Παραμερίζοντας ἐκείνη τήν ὥρα
οἱ Ρῶσοι ὅλα ὅσα ὑπέφεραν ἀπό τό τυραννικό καθεστώς τοῦ Στάλιν, πάλεψαν
μέχρις ἐσχάτων κατά τοῦ ἀδίστακτου
ἐπιδρομέα καί τόν ἀνάγκασαν, συνεργοῦντος καί τοῦ πολικοῦ χειμῶνα, νά
ὑποχωρήσει ἡττημένος.

Οἱ ἀπώλειες καί στά δύο στρατόπεδα ὑπῆρξαν μεγάλες. Νεκροί καί τραυματίες. Εἶναι πολύ χαρακτηριστικό κι
ἔχει μεγάλο ἐνδιαφέρον ἕνα γράμμα
πού βρέθηκε στά ροῦχα κάποιου Ρώσου
νεκροῦ. Ἕνα γράμμα πρός… τόν Θεό!
Τό εἶχε γράψει λίγες ὧρες πρίν ἀπό τή
φονική μάχη. Τό περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς τό βρήκαμε δημοσιευμένο στό
λαμπρό περιοδικό γιά φοιτητές καί ἐπιστήμονες ἡ Δράση μας. Ἀλλά ἄς διαβάσουμε τί ἔγραφε ὁ Ρῶσος στρατιώτης,
λίγο πρίν νά πέσει νεκρός, πολεμώντας
γιά τήν πατρίδα του:

«Ἄκουσε, Θεέ. Ποτέ στή ζωή μου δέν μίλαγα μαζί Σου.

Σήμερα, ὅμως, θέλω νά ἀπευθυνθῶ σέ Σένα. Ξέρεις, ἀπό
τά παιδικά μας χρόνια μᾶς ἔλεγαν ὅτι δέν ὑπάρχεις. Κι
ἐγώ ὁ βλάκας τό πίστεψα. Ποτέ δέν πρόσεξα γύρω τή
δημιουργία Σου. Ἀλλά σήμερα τή νύχτα, σηκώνοντας τά
μάτια μου ἀπό τήν τρύπα στή γῆ πού ἄνοιξε μιά χειροβομβίδα, στόν οὐρανό μέ τά ἄστρα, κατάλαβα ξαφνικά,
θαυμάζοντας τόν οὐράνιο θόλο, πόσο σκληρή μπορεῖ νά
εἶναι ἡ ἀπάτη.
Δέν ξέρω, Θεέ μου, ἄν θά μοῦ δώσεις τό χέρι, ἀλλά ἐγώ
θά Σοῦ μιλήσω κι Ἐσύ θά καταλάβεις. Δέν εἶναι περίεργο
αὐτό; Ὅτι σ’ αὐτή τή φρικτή κόλαση τοῦ πολέμου ξαφνικά
φανερώθηκε φῶς μπροστά μου κι ἐγώ γνώρισα Ἐσένα;
Τίποτε ἄλλο δέν ἔχω νά Σοῦ πῶ, μόνο πώς χαίρομαι
πού γνώρισα Ἐσένα».
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Καί συνεχίζει στό γράμμα του ὁ Ρῶσος στρατιώτης:

«Τά μεσάνυχτα κανόνισαν τήν ἐπίθεση, ἀλλά δέν τή φο-

βάμαι. Ἐσύ μᾶς βλέπεις … Τό σῆμα δόθηκε. Ξεκινᾶμε. Καί
κάτι ἄλλο θέλω νά Σοῦ πῶ. Ὅπως ξέρεις, ἡ μάχη θά εἶναι
σκληρή, καί μπορεῖ αὐτή τή νύχτα νά χτυπήσω τή δική
Σου πόρτα.
Καί τότε Ἐσύ, ἀφοῦ δέν ἤμουν δικός Σου φίλος, θά
ἐπιτρέψεις σ’ ἐμένα νά μπῶ; Μοῦ φαίνεται πώς κλαίω.
Θεέ μου, βλέπεις σήμερα τί ἔγινε μ’ έμένα; Εἶδα, ἄνοιξαν
τά μάτια μου!
Χαῖρε, Θεέ μου, ξεκινάω καί μᾶλλον δέν θά γυρίσω πίσω.
Παράξενο αὐτό, ἀλλά τώρα τόν χάρο δέν τόν φοβᾶμαι
πιά».

Παρά τό γεγονός ὅτι ἀπό τά παιδικά
του χρόνια, ὅπως γράφει, τοῦ ἔλεγαν
συνεχῶς, μέ τήν κρατική προπαγάνδα,
πώς δέν ὑπάρχει Θεός καί ζοῦσε σ’ ἕνα
περιβάλλον διωγμῶν κατά τῶν Χριστιανῶν
καί τῆς Ἐκκλησίας, ἦρθε κάποια στιγμή,
ἡ τελευταία τῆς ζωῆς του, κατά τήν ὁποία
ἀνακαλύπτει τόν Θεό καί πιστεύει.

Συγκινητικό, πράγματι, τό τελευταῖο
γράμμα τοῦ Ρώσου στρατιώτη. Παρά τό
γεγονός ὅτι ἀπό τά παιδικά του χρόνια, ὅπως γράφει, τοῦ ἔλεγαν συνεχῶς,
μέ τήν κρατική προπαγάνδα, πώς δέν
ὑπάρχει Θεός καί ζοῦσε σ’ ἕνα περιβάλλον διωγμῶν κατά τῶν Χριστιανῶν καί
τῆς Ἐκκλησίας, ἦρθε κάποια στιγμή, ἡ
τελευταία τῆς ζωῆς του, κατά τήν ὁποία
ἀνακαλύπτει τόν Θεό καί πιστεύει.
Μακάρι νά ὑπάρξει γιά ὅλους τούς
ἀνθρώπους μιά τέτοια στιγμή. Ἔστω
καί ἡ τελευταία τῆς ζωῆς τους.
Γ. Δ. Κούβελας

Δωρεές

•		Ἡ κα Νίκη Σπανούδη, Ξυλόκαστρο Κορινθίας, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της
Θωμᾶ καί τῆς κόρης της Μαριάννας Σπανούδη.
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Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος
πλουσίου
(Λουκ. ιβ΄, 15-27)

«

Ἄ

φρων, ταύτῃ τῆ νυκτί τήν ψυχήν
σου ἀπαιτοῦσιν ἀπό σοῦ»…
Ὁ ἄφρων πλούσιος γίνεται
ἀτομιστής ἀπό τίς σκέψεις του: «καί
εἶπεν ἐν ἑαυτῶ».
ι
Ἐγκλωβίζεται στόν
ἑαυτό του καί μικραίνει τήν ὀντότητά
του· χάνει τίς ἀπέραντες διαστάσεις
τῆς ἐπικοινωνίας του μέ τόν Θεό καί
τούς συνανθρώπους του. «Τί νά κάμω
ἐγώ, γιατί δέν ἔχω πού νά βάλω τούς
καρπούς μου; Καί εἶπε στόν ἑαυτό
του· αὐτό θά κάμω. Θά γκρεμίσω τίς
ἀποθῆκες μου καί θά χτίσω μεγαλύτερες, κι ἐκεῖ θά μαζέψω τά εἰσοδήματά
μου καί θά εἰπῶ στήν ψυχή μου. Ψυχή,
ἔχεις πολλά ἀγαθά, πού σέ φτάνουν
γιά πολλά χρόνια. Θά ἀναπαύεσαι, θά
τρῶς, θά πίνεις καί θά εὐφραίνεσαι».
Ἀπό ἐκείνη τή στιγμή δέν ἡσυχάζει
νύχτα καί ἡμέρα, γιά νά γκρεμίσει τίς
μικρές καί νά χτίσει μεγάλες ἀποθῆκες.
Προτιμάει νά σκέφτεται τά χρόνια πού
θά ἔρχονταν, τά ὁποῖα, ὅσο καί νά ζοῦσε,
κάποτε θά τελείωναν, καί ἀρνεῖται νά δεῖ
τήν αἰωνιότητα. Πιστεύει μόνο στή δική
του ἀδύναμη λογική καί σ’ αὐτά πού
βλέπουν οἱ τόσο ἀτελεῖς του αἰσθήσεις.
Δέν δέχεται οὔτε καί τήν ἀνθρώπινη
σοφία, πού ἐκφράζεται μέ τά λόγια τοῦ
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Πλάτωνα: « Ὑπάρχει κόσμος αἰσθητός,
πού συλλαμβάνουν οἱ αἰσθήσεις, καί
κόσμος νοητός, πού γίνεται ἀντιληπτός,
τόν συλλαμβάνει μόνον ὁ νοῦς». Ἔτσι,
ἀπορρίπτοντας ὅ,τι δέν βλέπει, ταυτίζει
τή σωματική του ὑπόσταση μέ τήν
ὅλη ὕπαρξή του, μέ τήν ψυχή του, καί
νομίζει ὅτι θά τήν ἐξασφαλίσει μέ τά
ὑλικά ἀγαθά, σάν νά ἦταν ἄλογο ζῶο.
Στόν Πλάτωνα ὁ ἄνθρωπος μεταφυσικά συνδέεται μέ τό ἄπειρο, μέ τόν
Θεό. Στήν Ἁγία Γραφή, ἄν ὁ ἄνθρωπος ταλαντεύεται σ’ αὐτή τή σχέση του
μέ τόν Θεό, γίνεται ἀνόητος καί βραδυκίνητος στήν καρδιά (Λουκ. κδ΄, 25)
στό νά πιστεύει σέ αὐτά γιά τά ὁποῖα
μίλησε ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Κι ἄν χάσει αὐτή
τή ρίζα, ἄν τήν ἀρνηθεῖ, φτάνει στήν
παραφροσύνη: «Εἶπεν ἄφρων ἐν τῇ
καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεός» (Ψαλμ.
ιγ΄, 1). Εἶπε ὁ παράφρονας μέσα στή
βαθύτερη ὕπαρξή του ὅτι δέν ὑπάρχει
Θεός. Καί αὐτό εἶναι ἀλήθεια τραγικά
ἀναντίρρητη. Ἄν κάποιος ξεχάσει
τούς γονεῖς του, τούς συγγενεῖς του,
τόν τόπο ὅπου γεννήθηκε, δέν λέμε
ὅτι ἔχασε τά λογικά του; Δέν λέμε
ὅτι δέν ξέρει ποιός εἶναι; Πόσο περισσότερο, ἄν ξεχάσει τήν πρώτη του

ρίζα, τόν μεγάλο Πατέρα, δέν χάνει τά
λογικά του; Νά γιατί ὁ Θεός εἶπε στόν
πλούσιο: «ἄφρων», (δέν τοῦ μίλησε
μέ τό ὄνομά του, ἀλλά μέ τόν τρόπο
πού σκεπτόταν καί ζοῦσε)· ἄφρων,
αὐτή τή νύχτα ζητᾶνε νά πάρουν ἀπό
σένα (πού πίστευες μόνο στόν ἑαυτό
σου) τήν ψυχή σου! Αὐτή τή στιγμή
πού νόμιζες ὅτι θἄρχιζε μακροχρόνια
ἀνάπαυση κι ἀπόλαυση, τοῦ ζητᾶνε
τήν ψυχή. Δέν τή ζητάει ὁ Θεός. Ὁ
εὐσεβής ἄνθρωπος ἀποθέτει ἀπό μόνος
του, παραδίνει μέ τή θέλησή του τή ζωή
του στόν Θεό. Οἱ ψυχές τῶν δικαίων
εἶναι στά χέρια τοῦ Θεοῦ, λέει ἡ Ἁγ.
Γραφή (Σοφ. Σολ. γ΄, 1). Ἐκεῖνον ἐμπιστεύονται. Ὁ ἀσεβής δέν παραδίνει τή
ζωή του, γιατί εἶναι δεμένος μέ τά ὑλικά
ἀγαθά, καί μέ τήν πίστη μόνο σ’ αὐτή
τή ζωή. Γι’ αὐτό τοῦ τήν ἀπαιτοῦν, τή
ζητᾶνε ἀμετάκλητα, τελεσίδικα, ἐκεῖνοι
πού τόν ἐξουσιάζουν, ἐκεῖνοι πού τούς
ἔδινε ἐμπιστοσύνη καί τόν κατηύθυναν,
δηλαδή οἱ δαίμονες. Καί ὁ πόνος του,
ἡ κόλασή του ἀρχίζει, γιατί αὐτά πού
ἑτοίμασε μέ τόσο κόπο καί μόχθο τά
χάνει· καί ἔχει καί τόν ἐφιάλτη σέ τίνων
χέρια θά πέσουν.
  

Καί ὁ Κύριος κατέληξε στήν παραβολή αὐτή: Τά ἴδια θά πάθει καί καθένας
πού θησαυρίζει γιά τόν ἑαυτό καί κάνει
Θεό τίς ἀπολαύσεις τοῦ πρόσκαιρου
κόσμου. Αὐτός θά φύγει καί θά πάει
στόν Θεό φτωχός, γυμνός. Δέν θά βρεῖ

τόπο κατοικίας καί τροφή μέσα στόν
παράδεισο. Ἐκεῖνος, ὅμως, πού ἐμπιστεύθηκε τόν Θεό καί πλουτίζει τόν
ἑαυτό του μέ ὅ,τι θέλει ὁ Θεός, θά βρεῖ
πλοῦτο οὐράνιο· γιατί λέει ἡ Ἁγ. Γραφή
ὅτι ἐκεῖνος πού ἐλεεῖ τόν φτωχό, δανείζει
τόν Θεό.
  

Ὁ Θεός δημιούργησε, λένε οἱ
Πατέρες, τό γένος μας μέ σκοπό τήν
(ἐπι)κοινωνία μαζί Του. Γι’ αὐτό στόν
ἄνθρωπο ἔδωσε ἕνα κομμάτι θεϊκό, τοῦ
φύσηξε μέσα του τήν πνοή Του, δηλαδή τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὥστε, ἔχοντας αὐτό τό Πνεῦμα,
νά μπορεῖ νά Τόν πλησιάζει καί νά
ἐπικοινωνεῖ μαζί Του. Σέ κανένα ἄλλο
ἀπό τά ζωντανά πλάσματα δέν ἔδωσε
τήν πνοή του. Εἶπε μόνο καί «ἔγιναν»
(δημιουργήθηκαν) μέ τόν λόγο Του. Γι’
αὐτό μᾶς λέει ὁ Ἀπόστολος ὅτι ὅταν
τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου ἑνωθεῖ μέ τό
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τότε Ἐκεῖνος δίνει τή
μαρτυρία, μαζί μέ τό δικό μας πνεῦμα,
ὅτι εἴμαστε παιδιά δικά Του. Τότε πλαταίνει ἡ ὕπαρξή μας. Παίρνει θεϊκές
διαστάσεις. Τότε βλέπουμε ὅλο τόν
κόσμο σάν ἀδέλφια μας καί μοιάζουμε μέ τόν Πατέρα μας, πού σκόρπισε,
ἔδωσε στούς φτωχούς, καί ἡ δικαιοσύνη
Του παραμένει αἰώνια (Β´ Κορ. θ΄, 9),
ὅπως αἰώνιοι γινόμαστε κι ἐμεῖς!
Νικόλαος Σ. Πουρναρᾶς,
Δ.Θ.
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Ἐπί τάπητος

Ὅ

ταν ὑπάρχουν προβληματικές
οἰκογενειακές σχέσεις, ἴσως
εἶναι ἡ σωστότερη ἐπιλογή νά
τίθενται τά θέματα ἐπί τάπητος.
Νά συζητιοῦνται διεξοδικά ὅλες οἱ
προτάσεις γιά ὁμαλοποίηση ἤ ἔστω καί
μικρή θετική ἀλλαγή. Χρειάζεται ἀνίχνευση τῶν καλῶν προθέσεων. Δέν ἀξίζει νά
παραδινόμαστε μοιρολατρικά στήν παραδοχή τῶν ἀρνητικῶν καταστάσεων καί ἡ
ὑπομονή ἄς εἶναι μόνο ἡ ἔσχατη ἐπιλογή
καί ὄχι ἐξ ἀρχῆς δεδομένη γιά ὅλες τίς
περιπτώσεις. Θά πεῖς τίς ἀπόψεις σου,
θά τίς ὑποστηρίξεις μεθοδικά καί ποτέ
ἐριστικά, ποτέ μέ πνεῦμα ἀντιλογίας,
ἀλλά καταλλαγῆς καί συμφιλίωσης.
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Εἶναι κρίμα νά ὑπάρχει στίς οἰκογένειες ἀδυναμία συνεννόησης, ἐκεῖ ὅπου
θά ἔπρεπε νά ὑπάρχει ὁμοφωνία καί
ὁμοψυχία. Ὅλα τά μέλη, ὅμως, μικροί
καί μεγάλοι, πρέπει νά ἐνστερνισθοῦν
τήν περιρρέουσα ἀγάπη, τή λυτρωτική
ἀγάπη, πού κατακαίει ἐγωισμούς καί φιλονικίες, πού ἀνοίγει δρόμους ἐκεῖ ὅπου
οἱ διαφωνίες δημιουργοῦν ἀδιέξοδα.
Ἡ κοινή προσευχή εἶναι μεγάλη βοήθεια καί εὐλογία γιά τήν ἀντιμετώπιση
οἰκογενειακῶν προβλημάτων καί ἀκανθωδῶν ζητημάτων τῆς κοινῆς ζωῆς.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση

Ποιοί εἶναι οἱ βαθύτεροι πόθοι
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς;

Ὁ

ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπό
γήινα καί θεϊκά στοιχεῖα. Τό
γήινο στοιχεῖο ἐκφράζεται μέ
τήν ὑλικότητα τοῦ σώματός μας, ἐνῶ τό
θεϊκό μέ τήν πνευματική μας ὑπόσταση,
τήν ὁποία ἐκφράζει ἡ ψυχή. Ἀμφότερα ἀποτελοῦν τό μεγαλεῖο τῆς ὕπαρξής
μας, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἕνα ἀσύλληπτο
γιά τίς πεπερασμένες δυνατότητές μας
πλαστούργημα τοῦ Πάνσοφου καί Παντοδύναμου Δημιουργοῦ τῆς ζωῆς καί
τοῦ σύμπαντος, Θεοῦ.
Προεκτείνοντας τόν λόγο μας στήν
ἔννοια τῆς ὕπαρξης τῆς ψυχῆς πέρα καί
πάνω ἀπ’ ὅλα, ὀφείλουμε νά γνωρίζουμε
τόν πρός τά ἄνω προσανατολισμό καί
τήν πνευματική ἐνατένιση τῆς ψυχῆς
μας. Κι αὐτό, γιατί ἡ ψυχή ποθεῖ καί
ἐπιθυμεῖ νά ἐπιστρέψει πρός τό Φῶς
ἀπό τό ὁποῖο ἀπομακρύνθηκε, δηλαδή,
τόν Θεό. Διαισθάνεται καί ποθεῖ τή λυτρωτική πνοή ἀπό τήν ὁποία ἐξέπεσε,
δηλαδή, τόν Θεό. Νοσταλγεῖ τόν Παράδεισο, τόν ὁποῖο ἔχασε, δηλαδή, τήν
κατοικία τοῦ Θεοῦ. Καί εἰδικότερα καί
λεπτομερέστερα: Κυριαρχεῖται ἀπό μιά
τάση πρός τό ὑπερβατικό καί αἰώνιο.
Θέλει νά ἐξέλθει ἀπό τά γήινα καί πεπερασμένα. Νά ὑψωθεῖ ὑπεράνω τοῦ
κόσμου τῶν αἰσθήσεων. Νά προσεγγίσει τήν αἰωνιότητα. Ποθεῖ τό ἀπόλυτο κάλλος. Ἐπιζητεῖ τή μεγάλη χαρά.
Ὁραματίζεται τήν ὕψιστη εὐτυχία. Ἔχει
τήν ὁρμή τοῦ ἀτελοῦς πρός τό τέλειο,
τοῦ πεπερασμένου πρός τό ἄπειρο, τοῦ

ἀνθρωπίνου πρός τό θεῖο. Αὐτή εἶναι ἡ
ἀπόλυτη ἔκφραση τῆς νοσταλγίας τῆς
ψυχῆς γιά τήν αἰώνια πατρίδα. Αὐτό
διατύπωσε ὁ Ἱερός Αὐγουστῖνος μέ τή
φράση: «Ἀνήσυχη εἶναι ἡ ψυχή μου μέχρις ὅτου ἀναπαυθεῖ σέ Ἐσέ». Ὁ δέ
ψαλμωδός Δαυίδ στόν 41ο Ψαλμό του
ἀναφέρει: « Ὅπως τό διψασμένο ἐλάφι
ποθεῖ πολύ καί τρέχει στίς πηγές τῶν
καθαρῶν ὑδάτων, ἔτσι κι ἐμένα ἡ ψυχή
μου Σέ ποθεῖ, Θεέ μου».
Στήν ψυχή μας, ὅμως, κατοικεῖ καί
ἡ ἠθική συνείδηση. Ἡ ἠθική συνείδηση
εἶναι καί αὐτή βαλμένη στόν ἄνθρωπο
ἀπό τόν Δημουργό του, τόν Θεό. Καί
ἠθική συνείδηση εἶναι ἡ καθαρότητα, ἡ
ἀγνότητα, τό ἦθος, οἱ ἀρετές, ἡ εἰρήνη, ἡ σωφροσύνη, ἡ αἰδώς καί ἡ τέλεια
ἀγάπη. Γι’ αὐτό καί ὁ κάθε ἄνθρωπος
διαφέρει ὡς πρός τό περιεχόμενο τῆς
ἠθικῆς του προσωπικότητας, ἡ ὁποία
βρίσκεται ἀενάως σέ κίνηση καί ἐξέλιξη
καί διαμορφώνεται καί ἀναπτύσσεται.
Πόθος, λοιπόν, τῆς ψυχῆς μας εἶναι ἡ
ὁμοίωσή της πρός τόν Θεό κατά Χάριν.
Καί ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἑλκύεται ἀπό τόν
ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου νά ἐπιλέγει καί νά
παραμένει στόν δρόμο τῶν ἀρετῶν, τῆς
ἠθικῆς καθαρότητας καί τῆς ἀγάπης,
ἐκπληρώνοντας ἔτσι τόν βαθύτερο πόθο
τῆς ψυχῆς του καί τόν προορισμό του,
τό «καθ’ ὁμοίωσιν»!
Γιάννης Φωτεινός
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Δέν ἁρμόζει στόν ἄνθρωπο ἡ ἀσυνέπεια

Ο

ἱ ἄνθρωποι, γιά νά συμβιώσουν
ἁρμονικά μέσα στό κοινωνικό
σύνολο, ἀλλά καί νά προοδεύσουν, πρέπει νά διαθέτουν ἀρετές πού
νά τούς δίνουν τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνοῦν ἀπρόσκοπτα μεταξύ τους.
Μία ἀπό αὐτές τίς ἀρετές εἶναι ἡ συνέπεια. Μέ αὐτήν ἐννοοῦμε τήν τήρηση
τῶν λόγων τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ συνέπεια
ἔχει ἀντίκτυπο στούς γύρω μας, ἀλλά
καί στόν ἴδιο μας τόν ἑαυτό. Εἶναι σεβασμός στόν ἑαυτό μας καί στίς ἀρχές μας.
Ὅταν κάποιος εἶναι συνεπής μέ τούς
γύρω του, καλλιεργεῖ τή συνεργασία, τόν
ἀμοιβαῖο σεβασμό, τήν ἀποφυγή τοῦ
ψέματος καί τῆς ὑποκρισίας.
  
Δυστυχῶς, δέν μποροῦμε νά ἰσχυριστοῦμε ὅτι ἡ συνέπεια χαρακτηρίζει τήν
ἐποχή μας. Μεγάλη εὐθύνη ἔχουν τά
Μέσα Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας, τά ὁποῖα
δέν προβάλλουν πρότυπα ἠθικῆς συμπεριφορᾶς καί συνέπειας, παρά μόνο
ἡρωοποιοῦν ἀνθρώπους πού κατόρθωσαν νά ἐπιτύχουν στόχους μέ ἀπάτες,
ψεύδη καί τρόπους ἀνορθόδοξους.
Ὅλοι μας ἔχουμε γνωρίσει ἀνθρώπους πού καθυστεροῦν στά ραντεβού
τους. Καί σέ μᾶς ἔχει τύχει νά χάσουμε
τήν αἴσθηση τοῦ χρόνου καί νά ἀργήσουμε στίς ὑποχρεώσεις μας.
  
Ἡ ἀσυνέπεια εἶναι καταστροφική γι’
αὐτόν πού τήν ἔχει.
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 Ὁ ἀσυνεπής ἄνθρωπος δέν μπορεῖ να πετύχει τίποτα. Βρίσκεται σέ μία
διαρκῆ ἀναταραχή, πού τοῦ προκαλεῖ
καί ψυχική ἀκαταστασία. Τίποτα δέν
μπορεῖ νά εἶναι στή θέση του τή στιγμή
πού πρέπει, γιατί ἁπλῶς δέν ἔχει προβλεφθεῖ ὁ σωστός χρόνος, γιά νά εἶναι
κάθε πρᾶγμα τακτοποιημένο.
 Ταπεινώνεται στά μάτια τῶν συνεργατῶν του, οἱ ὁποῖοι χάνουν τήν
ἐμπιστοσύνη τους στό πρόσωπό του καί
σιγά – σιγά τόν ἀποβάλλουν ἀπό τήν
ἐργασία τους. Ἀργότερα, συνεχίζοντας
αὐτή τήν τακτική, ὁ ἀσυνεπής χάνει καί
τούς φίλους του, πού δέν μποροῦν νά
ἀνεχθοῦν τίς συνεχόμενες ἀσυνέπειές
του.
 Ὁ ἀσυνεπής ἀναγκαστικά φτάνει
σέ σημεῖο νά ψεύδεται, διότι, προσπαθώντας νά καλύψει μιά ἀσυνέπειά του,
προκαλεῖ ἕνα σωρό ἄλλες, τίς ὁποῖες
δικαιολογώντας, ἀναγκάζεται νά λέει
συνεχῶς ψέματα.
 Ἡ ἀσυνέπεια ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο
σέ πολύ ὀδυνηρή θέση. Ἡ διαρκής ἀκαταστασία πού τοῦ προκαλεῖ ἡ ἀσυνέπεια
καί ἡ ἀπομόνωση μέ τήν ὁποία τιμωρεῖται ἀπό τούς ἄλλους, τόν φτάνουν
στά χειρότερα στάδια ἐξευτελισμοῦ,
καί εἶναι εὔκολο νά καταλάβουμε ὅτι
ἕνας ἄνθρωπος σ’ αὐτή τήν κατάσταση
δέν μπορεῖ νά εἶναι εὐτυχισμένος καί
ἀποδοτικός. Ἡ ἀπόλυτη καί συνεχής
ἀσυνέπεια προκαλεῖ μία συναισθηματική
ἀναισθησία, πού ὁδηγεῖ σέ μία κατά-

σταση ἀδιαφορίας. Ἡ ἀδιαφορία δέν
εἶναι τόσο ἀσήμαντη, ὅπως θέλουν νά
πιστεύουν μερικοί, διότι ἀδιαφορῶ σημαίνει πρῶτα ὅτι δέν ἐνδιαφέρομαι γιά
τούς ἀνθρώπους μου, γιά τό περιβάλλον
–καί τό χειρότερο– δέν ἐνδιαφέρομαι
οὔτε γιά τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μου.
 Ὁ ἀσυνεπής ἄνθρωπος δυσκολεύεται νά ἐπιτύχει στή ζωή του, ἀφοῦ
βρίσκεται συνεχῶς ἐκτεθειμένος στούς
ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι τόν περιβάλλουν.
  
Ἀπεναντίας, ἡ συνέπεια εἶναι σημαντικό πλεονέκτημα στήν προσωπικότητα
κάποιου.
 Ὁ συνεπής ἄνθρωπος εἶναι
«ἐντάξει» ἀπέναντι στόν ἑαυτό του,
στούς ἄλλους, ἀλλά καί ἀπέναντι στούς
νόμους τοῦ Κράτους καί τούς θεσμούς.
Ὄχι ἀπό φόβο γιά ἐνδεχόμενες ποινές,
ἀλλά ἀπό τήν ὑπευθυνότητα πού τοῦ
ὑπογορεύει ἡ συνέπεια πού ἀκολουθεῖ
στή ζωή του.
 Ἡ συνέπεια βοηθάει καί στήν ἠθικοποίηση τῶν ἀνθρώπων. Στίς μέρες μας
πού κυριαρχοῦν ὁ καιροσκοπισμός καί
ἡ ἐκμετάλλευση, ὁ συνεπής ξεχωρίζει,
καθώς ἐπιδιώκει νά ἔχει ἀρχές πού τίς
τηρεῖ, δίχως νά τίς παραβιάζει γιά ἰδιοτελεῖς σκοπούς πού κυριαρχοῦν στήν
κοινωνία.
 Μεγάλη σημασία γιά τή συνέπεια
ἔχει καί ἡ ἠρεμία στόν ψυχικό κόσμο
τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ συνεπής ἄνθρωπος
δέν ζεῖ μέ ἄγχος καί ἀγωνία μήπως ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀντινομία μεταξύ λόγων καί
πράξεων. Αἰσθάνεται ἱκανοποίηση καί
ψυχική ἠρεμία, ἀφοῦ καταφέρνει νά
ἀντιστέκεται καί νά μήν παρασύρεται
ἀπό παράλογες ἐπιθυμίες καί σκοπούς.
Ἀρκετές Πανεπιστημιακές ἔρευνες

παγκοσμίως ἔχουν ἀσχοληθεῖ μέ τό
φαινόμενο αὐτό καί ὅλοι συμφωνοῦν
ὅτι ἡ συνέπεια, ὅπως καί ἡ εὐγένεια,
φανερώνουν ἀρετές τοῦ ἀνθρώπινου
χαρακτῆρα, πού καλλιεργοῦνται καί
διαμορφώνονται ἀπό τίς καθημερινές
μας συνήθειες.
  
Ἡ συνέπεια καί ἡ σταθερότητα εἶναι
καθοριστικά στοιχεῖα γιά τή διαμόρφωση
τῆς προσωπικότητας τῶν παιδιῶν.
 Ἀποτελοῦν γι’ αὐτά βασικό ἐργαλεῖο μάθησης.
 Βοηθοῦν τά παιδιά νά ἀποκτήσουν τήν αἴσθηση τῆς ἀσφάλειας. Τά
μαθαίνουν ὅτι μποροῦν νά βασιστοῦν
στούς γονεῖς τους καί νά τούς ἔχουν
ἐμπιστοσύνη, προκειμένου νά καλυφθοῦν οἱ ἀνάγκες τους. Ἔτσι βιώνουν
λιγότερο ἄγχος καί γίνονται περισσότερο
ὑπεύθυνα, γνωρίζοντας τί περιμένουν οἱ
γονεῖς ἀπό αὐτά.
 Ἡ συνέπεια καθιστᾶ λιγότερο
πιθανή τήν ὑπέρβαση τῶν ὁρίων ἀπό
τά παιδιά καί τήν ἐκδήλωση ἀρνητικῶν
συμπεριφορῶν, γιά νά δοκιμάσουν τούς
γονεῖς τους μέ αὐτές. Μαθαίνουν γρήγορα πώς τό «ὄχι» σημαίνει «ὄχι»,
ἔχουν λιγότερες ἐκρήξεις θυμοῦ καί
συνεργάζονται πιό εὔκολα.
 Ἡ συνεπής καί σταθερή διαπαιδαγώγηση βοηθάει τά παιδιά νά ἀναλαμβάνουν τήν εὐθύνη τῶν δικῶν τους
δραστηριοτήτων. Τά παιδιά λατρεύουν
νά εἶναι ὑπεύθυνα γιά τόν ἑαυτό τους
καί αὐτή ἡ αἴσθηση αὐξάνει τήν αὐτοπεποίθησή τους.
Κύκλοι Μητέρων
«ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
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Τό Ἡμερολόγιο τῆς
Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας
γιά τή νέα χρονιά

Α

γαπητοί μας Ἀναγνῶστες,
Μέ τό παρόν τεῦχος Νοεμβρίου 2021 τοῦ περιοδικοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ τῆς
Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας, πού κρατᾶτε στά χέρια σας, κυκλοφορεῖ
ὡς ἔνθετο καί τό Ἡμερολόγιο γιά τή νέα χρονιά, 2022.
Μέ πολλή ἀγάπη, φροντίδα, ἀγῶνα, ἀλλά καί μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐκδόθηκε
τό Ἡμερολόγιο τοῦ 2022, πού φιλοδοξεῖ νά γίνει ἕνας ψυχωφελής σύντροφος
γιά τούς μῆνες καί τίς ἡμέρες τῆς ἑπόμενης χρονιᾶς. Διατηρώντας τήν ἴδια μορφή
μέ τά ἡμερολόγια τῶν προηγουμένων ἐτῶν, ἀναζητεῖ διαχρονικούς, ἀλλά καί νέους
καί ἐπίκαιρους ὁρίζοντες σκέψης καί προβληματισμοῦ. Ξεχωριστή εἶναι φέτος ἡ
ἀναφορά στή Μικρασιατική Καταστροφή τοῦ 1922, μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο συμπλήρωσης 100 ἐτῶν.
  
Τό Ἡμερολόγιο 2022 μπορεῖτε νά τό προσφέρετε ὡς δῶρο ἤ νά τό συστήσετε
σέ πρόσωπα πού ἀγαπᾶτε καί ἐπιθυμεῖτε νά ὠφεληθοῦν κι αὐτά πνευματικά.
Μπορεῖτε νά παραγγείλετε καί περισσότερα τεμάχια, εἴτε τηλεφωνικά στό
Βιβλιοπωλεῖο μας, 27210 23176, ὧρες καταστημάτων, εἴτε στήν ἠλεκτρονική μας
διεύθυνση: info@xristegi.gr, καί νά σᾶς τά στείλουμε στόν χῶρο σας.
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Σᾶς ὑπενθυμίζουμε πόσο σημαντική εἶναι γιά τό περιοδικό ἡ δική σας οἰκονομική
στήριξη. Κάθε συνδρομή, ἀνεξαρτήτως ποσοῦ, μᾶς ἐπιτρέπει νά ἀνταποκρινόμαστε
στά ἔξοδα καί νά συνεχίζουμε τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ. Ὅπως ἤδη γνωρίζετε,
δέν δεσμεύεστε μέ τήν καταβολή συγκεκριμένου ποσοῦ ὡς συνδρομῆς,
ἀλλά μᾶς στέλνετε ὅ,τι ἐσεῖς ἐπιθυμεῖτε καί δύναστε.
Τέλος, νά ὑπογραμμίσουμε πόσο σπουδαία ὑπηρεσία πρός τό περιοδικό θά
ἦταν ἐκ μέρους σας ἡ ἐγγραφή νέων συνδρομητῶν ἀπό πρόσωπα τοῦ οἰκογενειακοῦ καί φιλικοῦ σας περιβάλλοντος. Γιά τήν ἀπρόσκοπτη κυκλοφορία τοῦ
Συνδέσμου, ὅπως καί κάθε περιοδικοῦ, ἡ ἀνανέωση καί ἡ αὔξηση τῶν συνδρομητῶν
εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία!
Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

Οἱ ἄνθρωποι σήμερα ζητοῦν καί ἀπαιτοῦν
γιά τόν ἑαυτό τους ὅλο καί περισσότερα
πράγματα. Τά αἰτήματα συνεχῶς αὐξάνονται. Οἱ ἀπαιτήσεις ἀτέλειωτες. Κανείς δέν
εἶναι εὐχαριστημένος ἀπό τή ζωή του.
Χρειάζεται, λοιπόν, μιά ἔξοδος διαφυγῆς
ἀπό τήν κατάθλιψη καί τήν κατάρρευση.
Κι αὐτή ὑπάρχει: Εἶναι τό συναίσθημα τῆς
εὐχαριστίας καί εὐγνωμοσύνης.
Σχῆμα 12x19,5, σελίδες 64.

Περιέχει ἕνα
πρωτότυπο
κείμενο τοῦ
Χρυσοστόμο
Ἱεροῦ
υ, πού παρου
σιάζει τόν Χρ
μιλάει σέ κά
ιστό νά
θε ἄνθρωπο
ξεχωριστά. Σ
φίλοι, σάν π
άν δυό
ατέρας καί μ
ητέρα, μέ τά
γα θεολογικά
ἀνάλοσχόλια. Μέσα
σέ ἕνα μικρό
θαυμάσιο κεί
, ἀλλά
μενο περιλαμ
βάνεται ὁλόκ
Ἱερό Εὐαγγέλ
ληρο τό
ιο.
Ἀξίζει νά ἔχει
κανείς αὐτό τό
βιβλίο μαζί το
προσωπικό ἐγ
υ, ὡς
κόλπιο.
Σχῆμα 14x20
,5, σελίδες 32
.
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μένη αὐτή
Ἡ εἰκονογραφημένη, βελτιω
κτῆρα. Ἡ
ρα
ἔκδοση ἔχει πρακτικό χα
στό ὅτι τό
ἰδιαιτερότητά του ἔγκειται
στίς οὐσιπεριεχόμενό του ἀναφέρεται
θόδοξης
αστικότερες πλευρές τῆς Ὀρ
ς.
πνευματικότητας καί ζωῆ
μέ λίγα
Εἶναι ἕνας πρακτικός ὁδηγός
σιμος στήν
λόγια καί πολλές εἰκόνες, χρή
ερη βίωση
ὅσο τό δυνατόν οὐσιαστικότ
ς.
τοῦ ὀρθόδοξου τρόπου ζωῆ
Σχῆμα 14x21, σελίδες 32.

Βιβλία πού λάβαμε
«Συζητήσεις»
τοῦ ΗΛΙΑ ΛΙΑΜΗ
μέ ἕναν Ἐπίσκοπο Ἀγάπης
γιά νέους καί γονεῖς
«ΕΙΧΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ …»
Τό νέο αὐτό βιβλίο, πού
κυκλοφορεῖ ἀπό τίς
Ἐκ-δόσεις Ἀρχονταρίκι,
περιέχει ἀνέκδοτες «συζητήσεις» τοῦ μακαριστοῦ, ταλαντούχου καί
χαρισματικοῦ Μητροπολίτη Σισανίου καί Σιατίστης Παύλου γιά νέους
καί γονεῖς. Ὅπως καί στό πρῶτο βιβλίο,
μέ τόν τίτλο: Ἄκουσε, καλό μου παιδί, κάθε σελίδα κι αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, μέ
ἀπαράμιλλο τρόπο, μιλάει στήν καρδιά
τοῦ ἀναγνώστη. Ὁ μακαριστός Ἱεράρχης συζητάει γιά τή μοναξιά, τά πάθη,
τή σχέση γονέων – παιδιῶν, τήν ἁγιότητα καί τήν ἀγάπη, μέ λόγια γλυκά, τόσο
γλυκά, πού μόνο ἕνας ἀληθινός πατέρας
μπορεῖ νά προφέρει! Μέ τόν ἐξαιρετικά ἁπλό τρόπο πού μᾶς ἔχει συνηθίσει,
παρουσιάζει τίς βαθύτερες πτυχές τῆς
πίστης μας καί τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας. Πρόκειται γιά ἀπομαγνητοφωνημένες ὁμιλίες πού ἔκανε σέ νεανική συντροφιά, ὅταν ὑπηρετοῦσε στήν
Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χαλκίδος,
οἱ ὁποῖες προσφέρονται σέ μορφή διαλόγων, μέ τή διαμόρφωση πού ἐπιτυχῶς
ἔκαναν ὁ Ν. Σαμπαζιώτης καί ὁ θεολόγος Ἠλίας Λιαμῆς, χωρίς νά ἀλλοιωθεῖ
τό ὕφος καί τό περιεχόμενο τῶν λόγων
τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχη.

Σχ. 14x21, σελ. 380, Ἐκδόσεις Ἀρχονταρίκι, Λυκούργου 12, Μοσχάτο Ἀττικῆς, 183 45, τηλ. 210 9310605, fax 210
9344407, ἱστοσελίδα: www.archontariki.eu, e-mail: info@archontariki.eu.
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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ
«ΤΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΠΑΘΟΣ
ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ»
Τό παρόν βιβλίο τοῦ
πολυγραφότατου συγγραφέα Ἀρχιμανδρίτη
Νεκταρίου Ζιόμπολα
εἶναι ἕνα ἀκόμη πόνημά του, γραμμένο μέ
ἔντονο ἐνδιαφέρον γιά
τόν σημερινό ἄνθρωπο. Περιέχει ποικιλία θεμάτων πού σχετίζονται μέ τό σεξουαλικό πάθος καί τόν
ἔρωτα στήν ἐποχή μας. Γίνεται λόγος γιά
τό ἐλευθέρως ζεῖν, δηλαδή τή λεγόμενη
συντροφικότητα, πού δεσπόζει σέ βάρος
τοῦ σκοποῦ τῆς σύζευξης – τοῦ γάμου
τῶν δύο φύλων. Δίνει δύναμη ψυχῆς γιά
προβληματισμό, συναίσθηση, σύνεση
καί γιά ὄντως ζωή σωφροσύνης καί μετανοίας. Ἀπευθύνεται σέ καλόπιστους
ἀναγνῶστες νεαρῆς ἡλικίας, ἀλλά καί σέ
μεσήλικες, σέ ἀγάμους καί ἐγγάμους.
Σχ. 14x20,5, σελ. 216, Διεύθυνση
συγγραφέα: Χατζηκώστα 12, Ἀθήνα, 115
21, τηλ. 210 6411464, 210 6611050 &
6977822412.
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Πετράδια
ΘΛΊΨΗ
« Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε·
ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν
κόσμον».
( Ἰω. ιστ΄ 33)
«Σ’ αὐτόν τόν κόσμο θά ἔχετε θλίψη, ἀλλά νά ἔχετε θάρρος· ἐγώ, ὁ Χριστός, ἔχω νικήσει τόν κόσμο».

«Διά πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς
εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ».
(Πράξ. ιδ΄ 22)
«Πρέπει νά περάσουμε πολλές
θλίψεις, γιά νά μποῦμε στή Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ».

«Πολλές εἶναι πράγματι οἱ θλίψεις τῶν δικαίων. Καί ἀπό ὅλες
αὐτές θά τούς ἀπαλλάξει ὁ Κύριος».
(Ψαλμ. 33, 20)

«Θλίψη καί ὀδύνη συνάντησα
στήν πορεία τῆς ζωῆς μου καί ἐπικαλέστηκα τό ὄνομα τοῦ Κυρίου».
(Ψαλμ. 114, 3-4)

« Ἡ θλίψη, ὅπως ὁ σιδηρουργός,
μορφώνει κτυπώντας».
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«Μέ βρῆκαν θλίψεις καί ἀνάγκες· οἱ ἐντολές Σου εἶναι ἡ μελέτη
μου, πού μέ παρηγορεῖ».
(Ψαλμ. 118, 143)

«Νά παρηγορεῖς τήν καρδιά
σου καί νά διώχνεις μακριά ἀπό
σένα τή λύπη, γιατί ἡ λύπη ἔχει καταστρέψει πολλούς».
(Σοφ. Σειρ. λ΄ 23)

« Ὅποιος προσέχει τό στόμα καί
τή γλῶσσα του, γλιτώνει τήν ψυχή
του ἀπό τή θλίψη».
(Παρ. κα΄ 23)

« Ὅποιος λέει ὅτι ὁ δίκαιος
ἄνθρωπος δέν πρέπει νά ἔχει θλίψεις, εἶναι σάν νά ὑποστηρίζει ὅτι
δέν ταιριάζει στόν ἀθλητή νά ἔχει
ἀνταγωνιστή».
(Γρηγόριος Θεολόγος)

«Μερικές φορές καί τοῦτο τό
φάρμακο, δηλαδή ἡ θλίψη, εἶναι
καλό γιά τή σωτηρία μας».
(Μέγας Βασίλειος)

«Δέν εἶναι δυνατό νά περάσουμε τήν ἐπίγεια ζωή χωρίς θλίψη, χωρίς πόνους, χωρίς στενοχώρια».
( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

« Ὅπως ὁ χειμώνας εἶναι κατάλληλος γιά τήν καλλιέργεια τῆς
γῆς, ἔτσι καί ἡ λύπη γιά τή φροντίδα τῆς ψυχῆς».
( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

« Ὑπέρ τοῦ ρυσθῆναι ἡμᾶς ἀπό
πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καί
ἀνάγκης τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
(Θεία Λειτουργία)
«Ἄς παρακαλέσουμε τόν Κύριο,
νά μᾶς λυτρώσει ἀπό κάθε θλίψη, ὀργή,
κίνδυνο καί ἀνάγκη».

«Εἶναι ἄπρεπο πρᾶγμα νά πενθεῖ κανείς πάντα, χωρίς ἡ λογική νά
τό ἐπιτρέπει».
(Ὁμήρου Ὀδύσσεια)

«Σέ ὅλο μου τόν βίο ἡ καρδιά
μου ζεῖ μέ στεναγμούς καί θρήνους».
(Αἰσχύλος)

«Ἀνακουφίζονται ὅσοι λυποῦνται, ὅταν πονοῦν μαζί τους καί οἱ
φίλοι τους».
(Ἀριστοτέλης)

«Ἄν γνώριζες τούς πόνους τῶν
ἄλλων, τότε εὐκολότερα θά ὑπέφερες τούς σημερινούς δικούς σου πόνους».
(Φιλήμων)

« Ἡ θλίψη εἶναι τό σχολεῖο
ὅπου ἀποκτῶνται οἱ μεγάλες ἀρετές καί διαπλάθονται οἱ γεναῖοι χαρακτῆρες».

« Ἡ θλίψη στήνει τόν θρόνο της
καί στίς καλύβες καί στά ἀνάκτορα».

« Ὅποιος λέει τόν πόνο του, βρίσκει τή γιατρειά του».
(Ἀραβική Παροιμία)

«Ἄν ἡ ζωή μας ἦταν μιά συνεχής λιακάδα, θά γινόταν γρήγορα
ἔρημος».
(Ἀραβική Παροιμία)

«Σ’ αὐτόν τόν κόσμο ἡ λύπη
ποτέ δέν ἀπολείπει».
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Ἡ Ἑλλάδα
ἑνώθηκε στή θλίψη

Ἔ

κλαψαν οἱ καρδιές τῶν Ἑλλήνων, μόλις πρίν ἀπό λίγες μέρες, μέ τήν
εἴδηση τῆς κοίμησης τῆς μαχήτριας τοῦ στίβου τῆς ζωῆς καί πολιτικοῦ
Φώφης Γεννηματᾶ, Προέδρου τοῦ κομματικοῦ σχηματισμοῦ ΚΙΝΑΛ, ἡ
ὁποία «ἔφυγε», μετά ἀπό πολυετῆ μάχη μέ τόν ἐπάρατο καρκίνο.
Ἡ εἴδηση τοῦ θανάτου της συγκλόνισε πραγματικά τό πανελλήνιο, ὅλους τούς
Ἕλληνες, ὅπου γῆς, ἀσχέτως κομματικοῦ προσήμου καί προσανατολισμοῦ. Διότι
ὅλοι μείναμε ἐνεοί ἀπό τόν ἀδόκητο χαμό μιᾶς σεμνῆς γυναίκας καί ἀγωνίστριας,
πού πάλεψε μέ μιά σκληρή δοκιμασία τῆς ζωῆς. Ἔδωσε τό δικό της στίγμα, ὅτι
ποτέ δέν πρέπει κανείς νά σταματᾶ νά παλεύει, ὁτιδήποτε κι ἄν τοῦ ἔρχεται στή
διαδρομή, στήν πορεία τοῦ βίου του. Ἡ ἀείμνηστη Φώφη Γεννηματᾶ πάλεψε μέ
ἕναν ἀντίπαλο σκληρό, πού τόν νίκησε τελικά μέ τό θάρρος της. Μίλησε γι’ αὐτό,
δέν τό θεώρησε ταμπού τῆς ἐποχῆς, οὔτε καί «κιότεψε». Ἀντίθετα, ἀγωνίστηκε χαμογελαστή μέχρι τό τέλος, ζητοῦσε ἀπό τά παιδιά της νά τήν κρατήσουν ὄρθια, γιά
νά τά χαιρετήσει, δίνοντας μηνύματα ζωῆς καί σκληρῆς πάλης μέ τίς ὁποιεσδήποτε
δοκιμασίες. Ὡς ἄνθρωπος, ὡς πολιτικός ἐνδεχομένως νά ἔκαμε καί λάθη, μπορεῖ
κι αὐτή νά εἶχε τά πάθη της, ἀλλά πέρασε στό πανελλήνιο τοῦτο τό συγκινητικό
μήνυμα καί παράδειγμα ἀγωνιστικότητας!
Καί στήν ἔξοδό της ἀπό τόν κόσμο, στή νεκρώσιμη Ἀκολουθία της ἦσαν ὅλοι
ἐκεῖ... πολιτικοί ὅλων τῶν κομματικῶν παρατάξεων, ἄνθρωποι πάσης φύσεως, τάξης,
ἡλικίας! Ὅλη ἡ Ἑλλάδα ἔζησε τόν ἀδόκητο χαμό της! Ὅλη ἡ Ἑλλάδα ἑνώθηκε γύρω
ἀπό τό σεμνό φέρετρό της, πού τό σκέπαζε ἡ γαλανόλευκη σημαία τοῦ τόπου μας!
Πόσο δυνατό τό θέαμα καί τό μήνυμα! Ὅλη ἡ Ἑλλάδα ἑνωμένη καί ὄχι διχασμένη!
Ἰδίως σ’ αὐτές τίς ἡμέρες πού διανύουμε, πόσο ἀνάγκη ἔχουμε τούτη τή διάσταση
στόν τόπο μας. Νά μείνουμε ἑνωμένοι καί ὄχι χωρισμένοι σέ ἐμβολιασμένους καί
ἀνεμβολίαστους ἤ σέ δεξιούς καί ἀριστερούς ἤ ἐνταγμένοι μέ φανατισμό σέ ὁμάδες
πού διχάζουν καί δημιουργοῦν ἐμφυλιοπολεμικό κλίμα. Ἔχουμε ζήσει, ἄλλωστε, τίς
ὀδυνηρές συνέπειες αὐτῶν τῶν πρακτικῶν στό παρελθόν, μέ πολύ σκληρό τρόπο,
κατά τήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 στή νεότερη ἱστορία, στή σύγχρονη, μετά τόν Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀλλά καί πολλές ἄλλες φορές καί μέ διάφορες ἀφορμές.
Κάποιοι, δέ, ἐπιδίδονται ἐσκεμμένα στό νά διαιροῦν τόν Ἑλληνισμό, γιά νά
ἐφαρμόζουν τό «διαίρει καί βασίλευε». Ἡ οὐσία, ὅμως, βρίσκεται στή δική μας
ἀντίσταση, στό νά ἀρνηθοῦμε νά διχαστοῦμε, στό νά μείνουμε ἑνωμένοι. Σαφῶς ἡ
ἑνότητα δέν ἔρχεται μόνη της, εἶναι ἀποτέλεσμα πίστης, ἀγάπης ἀληθινῆς, ταπείνωσης μεταξύ προσώπων καί σχηματισμῶν. Ἄς γίνει, ὅμως, τοῦτο τό ὅραμα πράξη!
Ἄς ἀποβάλουμε οἱ Ἕλληνες τό χρόνιο σαράκι τῆς φυλῆς μας, τή διχόνοια! Ἄς
παλέψουμε κι ἐμεῖς μέ τόν δαίμονα τοῦ διχασμοῦ κι ἄς ἀγκαλιάσουμε τήν ἑνότητα
πού προσφέρει ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀγκαλιά τῆς μάνας Ἐκκλησίας!
Ἡ Ἑλλάδα νά ἑνωθεῖ καί πάλι, εἴτε στή θλίψη, εἴτε στή χαρά, ἀλλά πάνω ἀπ’
ὅλα στό ὅραμα γιά τό αὔριο καί τό μέλλον τῆς Πατρίδας μας!
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Ἀρχιμ. Ἡρωδίων Ρίζος,
Ἱεροκήρυκας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ

Σέ ἐξέλιξη εἶναι ἡ κατασκευή τοῦ «Μνημείου Φωτός», ἔργο τοῦ Παναγιώτη Λαμπρινίδη, Γλύπτη καί Διευθυντῆ τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐργαστηρίου «Φάρις», μέ ἀφορμή τόν φετινό
ἑορτασμό τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821.
Ἀπό τόν προηγούμενο μῆνα στό βόρειο τμῆμα τῆς Κεντρικῆς Πλατείας Καλαμάτας ἔχει
ἤδη τοποθετηθεῖ ἡ βάση καί ἕνα τμῆμα τῆς στήλης τοῦ ἔργου. Ἐκτιμᾶται ὅτι τό ἔργο θά ἔχει
ὁλοκληρωθεῖ ἐντός τοῦ Νοεμβρίου 2021, ὁπότε θά γίνουν καί τά ἀποκαλυπτήριά του.

Τό ἔργο θά ἀναπτύσσεται σέ τρία γλυπτικά στοιχεῖα: στό κείμενο «Προειδοποίησις
πρός τάς Εὐρωπαϊκάς αὐλάς» (τό πρῶτο ἐπίσημο διπλωματικό ἔγγραφο τοῦ Ἀγῶνα), στή
λέξη «ἐλευθερία», γραμμένη σέ ὅλες τίς γλῶσσες τοῦ κόσμου καί σέ φωτογλυπτικά στοιχεῖα στό κέντρο τοῦ ἔργου, πού θά ἑνώνουν τά δύο ἄλλα στοιχεῖα πού προαναφέρθηκαν.
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