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

ό Πανάγιο Πνεῦμα κατέβηκε
στήν Ἐκκλησία καί μένει πάντα μαζί μας. Αὐτό τελεῖ ὅλα
τά Ἅγια Μυστήρια. Ὅλοι τό λάβαμε
«Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν
τήν ἡμέρα τῆς Βαπτίσεώς μας μέ τό
Μυστήριο τοῦ Χρίσματος. Μένει στήν
καί Πνεύματος ἐπιδημίαν …»
καρδιά μας καί ἁγιάζει ὅλη τήν ὕπαρξή
μας. Τό παρακαλοῦμε μέ τήν προσευχή
μας: «Βασιλεῦ Οὐράνιε ..., ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν». Μᾶς καθαρίζει ἀπό
κάθε ἁμαρτία, ἀπό κάθε «κηλῖδα».
֍ ֍ ֍

Πάντοτε μαζί μας

Ἡ ἁμαρτία μολύνει τήν ψυχή μας,
Τό Πανάγιο Πνεῦμα
εἶναι ἀκαθαρσία, καί τό Πανάγιο Πνεῦμα
κατέβηκε στήν Ἐκκλησία καί
δέν δέχεται τόν μολυσμό. Ἐγκαταλείπει
μένει πάντα μαζί μας. Αὐτό
τό κατοικητήριό Του, τήν ψυχή μας.
Τά πάθη μας τό διώχνουν, ἀφοῦ ὅταν
τελεῖ ὅλα τά Ἅγια Μυστήρια.
ἐγκαθίστανται τά πάθη καί οἱ δαιμονικές
Ὅλοι τό λάβαμε τήν ἡμέρα τῆς
καταστάσεις, ὁ διάβολος κυριαρχεῖ στήν
Βαπτίσεώς μας μέ τό Μυστήριο
καρδιά μας.
τοῦ Χρίσματος.
Χρειάζεται τότε νά ἔλθει ἡ μετάνοια,
ἡ καθαρή ἐξομολόγηση, γιά νά ἐπανέλθει
Ἡ ἁμαρτία μολύνει τήν ψυχή
τό Πανάγιο Πνεῦμα, νά τήν ἀνακαινίσει
μας,
εἶναι ἀκαθαρσία, καί τό
καί νά τήν πληρώσει μέ τόν θεῖο φωτιΠανάγιο Πνεῦμα δέν δέχεται
σμό Του καί τίς ἄκτιστες ἐνέργειές Του.
τόν
μολυσμό. Ἐγκαταλείπει τό
Τότε ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου γίνεται ξανά
κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί κατοικητήριό Του, τήν ψυχή μας.
Τά πάθη μας τό διώχνουν.
ὅπου εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὅλη ἡ
Ἁγία Τριάδα, ὁ Θεός Πατέρας, ὁ Θεός
Υἱός καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Ὁ ἁγιασμός μας εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Γιά νά γίνει, ἑπομένως, αὐτή ἡ κάθαρση, χρειάζεται ὁ πνευματικός ἀγώνας, ἡ
ἀδιάλειπτη προσευχή, ἡ ἐλεήμων καρδιά, ἡ ἀγάπη καί ὁ ἁγιασμός. Καί αὐτά
γίνονται πάλι μέ τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Γι’ αὐτό τό παρακαλοῦμε «ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς
ἀπό πάσης κηλῖδος».
Χρειάζεται τότε νά
֍ ֍ ֍
ἔλθει ἡ μετάνοια, ἡ καθαρή
Ἡ ἐποχή μας μοιάζει νά ἀπωθεῖ
ἐξομολόγηση, γιά νά ἐπανέλθει τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
τό Πανάγιο Πνεῦμα,
Κυριαρχοῦν τά πάθη, οἱ κακίες, ἡ ποινά τήν ἀνακαινίσει
κιλώνυμη ἁμαρτία. Ὅμως, ὁ λόγος τοῦ
καί νά τήν πληρώσει
Θεοῦ εἶναι σαφής: «Οὐ μή καταμείνῃ
ἐν αὐτοῖς τό Πνεῦμα μου διά τό εἶναι
μέ τόν θεῖο φωτισμό Του καί
αὐτούς σάρκας…» (Γέν. στ΄, 3).
τίς ἄκτιστες ἐνέργειές Του.
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Ἅγιος Προκόπιος ὁ Μεγαλομάρτυς (τιμᾶται τήν 8η Ἰουλίου)
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Ὁ

Ἅγιοι ἄγγελοι

Θεός εἶναι Δημιουργός
«ὁρατῶν τέ πάντων καί
ἀοράτων». Τά μέν ὁρατά,
δηλαδή γιά ὅσα βλέπονται, εἶναι πιό
ἁπτά καί ἀντιληπτά. Τά μέν ἀόρατα, δηλαδή ἐκεῖνα τά ὁποῖα δέν
φαίνονται, εἶναι πιό δύσκολα νά τ’
ἀντιληφθοῦμε ὅτι ὑπάρχουν, καί γι’
αὐτό τόν λόγο προκαλοῦν ποικίλες
συζητήσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.
Στά ἀόρατα δημιουργήματα ἀνήκουν πρωτίστως καί κυρίως οἱ ἄγγελοι, τόσο οἱ καλοί, οἱ ἅγιοι ἄγγελοι,
ὅσο καί οἱ κακοί, οἱ πονηροί δαίμονες. Στά ἀόρατα δημιουργήματα
τοῦ Θεοῦ ἀνήκει καί ἡ ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου.
  
Οἱ ἄγγελοι εἶναι ἄυλα, πνευματικά καί ἀθάνατα ὄντα. Δέν ἔχουν
σῶμα ὑλικό, ὅπως τό δικό μας σαρκικό σῶμα, ἀλλά εἶναι πνευματικές
ὑπάρξεις, γι’ αὐτό καί δέν φαίνονται.
Οἱ ἄγγελοι δημιουργήθηκαν ἀπό
τόν Θεό προτοῦ δημιουργηθεῖ ὁ ὑλικός κόσμος. Αὐτό ἐξάγεται ἀπό τούς
λόγους τοῦ Θεοῦ στόν Ἰώβ: « Ὅτε
ἐγεννήθησαν ἄστρα, ᾔνεσαν φωνῇ
μεγάλῃ πάντες οἱ ἄγγελοί μου» ( Ἰώβ
λη΄ 7). Ὅταν, δηλαδή, δημιούργησα τά ἀναρίθμητα ἄστρα, οἱ ἄγγελοι
τούς ὁποίους εἶχα δημιουργήσει πρωτύτερα, εἶδαν μέ ἀπέραντο θαυμασμό
τή δημιουργία τοῦ ὑλικοῦ κόσμου καί
μέ δοξολόγησαν καί μέ ἐγκωμίασαν.
Ὅτι καί οἱ ἄγγελοι εἶναι δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ, τό λέει ρητῶς καί ἡ
Ἁγία Γραφή. Διαμέσου τοῦ Χριστοῦ,
μᾶς λένε τά ἱερά κείμενα, δημιουρ-

γήθηκαν ὅλα ὅσα ὑπάρχουν στούς
οὐρανούς καί ὅσα εἶναι πάνω στή γῆ,
ἐκεῖνα πού φαίνονται μέ τά σωματικά μας μάτια καί ἐκεῖνα πού εἶναι
ἀόρατα (Κολασ. α΄ 16).
  
Ὡς ἄυλα πνευματικά ὄντα οἱ
ἄγγελοι μετακινοῦνται εὔκολα ἀπό
τόν ἕνα τόπο στόν ἄλλον. Ὅμως,
δέν εἶναι παρόντες παντοῦ, ὅπως ὁ
Θεός, διότι εἶναι καί αὐτοί δημιουργήματά Του, μέ περιορισμένες δυνατότητες. Ἡ δύναμή τους, φυσικά,
εἶναι ἀσυγκρίτως μεγαλύτερη ἀπό τή
δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, ὑπολείπεται,
ὅμως, ἀπείρως τῆς παντοδυναμίας
τοῦ Θεοῦ. Εἶναι καί ἡ γνώση τους
πολύ μεγαλύτερη τῆς γνώσης τῶν
ἀνθρώπων, πάλι, ὅμως, δέν μπορεῖ
νά συγκριθεῖ μέ τήν παντογνωσία
τοῦ Θεοῦ.
  
Ἡ θέλησή τους δοκιμάστηκε,
ὅταν ὁ Ἑωσφόρος ἐπαναστάτησε
κατά τοῦ Θεοῦ, καί μέ τή Χάρη Του
στερεώθηκε πλέον καί κλίνει πάντοτε
πρός τό καλό. Γι’ αὐτό λέγονται καί
«ἅγιοι ἄγγελοι».
  
Μερικές φορές, ὅταν ὁ Θεός
τό ἔκρινε, τούς ἀπέστειλε σέ ἀνθρώπους Ἁγίους, γιά νά τούς φανερώσουν τό θέλημά Του. Ἐκεῖνοι παρουσιάζονταν μέ τή μορφή κάποιου νέου
ἀνδρός, πού κάποιες φορές ἔφερε
πτέρυγες, καί μιλοῦσαν μέ ἀνθρώπινη φωνή, διότι διαφορετικά δέν
θά ἦταν δυνατόν νά ἀνακοινώσουν
στούς ἀνθρώπους τό θεῖο θέλημα.
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Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

Οἱ Ἕλληνες
καί ἡ Εὐθύνη

Σάν παραμύθι

Μ

ιά φορά κι ἕναν καιρό, πρίν ἀπό
αἰῶνες, σ’ ἕναν εὐλογημένο καί
πανέμορφο τόπο πού τόν ἔλεγαν
Ἑλλάδα, γεννήθηκε ἕνα κοριτσάκι, πού
ἀπό πολύ νωρίς, ἔδειξε πώς εἶχε κάποιες
πρωτόγνωρες κι ἀνεξήγητες χάρες καί ἱκανότητες. Ἐνῶ, ὅμως, ἦταν προικισμένο μέ
ὑπέροχα καί κάπως παράξενα γνωρίσματα,
δέν φάνηκε νά εἶναι σέ ὅλους ἀγαπητό.
Καθώς μεγάλωνε, κάποιοι τή θεωροῦσαν
πολύ αὐστηρή καί ἀπαιτητική. Ἄλλοι,
πάλι, δέν ἄντεχαν τό βάρος πού ἔνιωθαν
νά τούς πλακώνει, ὅταν ξέφευγαν ἀπό τή
συντροφιά της. Κι ἄλλοι, ὅταν τήν ἀγνοοῦσαν καί τήν περιφρονοῦσαν, συχνά ἔχαναν τόν ὕπνο τους καί συναντοῦσαν τίς
βασανιστικές τύψεις ἤ τήν τιμωρία.
Ἀντιθέτως, σέ ὅσους εἰλικρινά τήν
ἀγαποῦσαν καί ἤθελαν νά ἀκοῦν τά μετρημένα λόγια της, αὐτό τό κορίτσι εἶχε
μιάν ἀνεξήγητη δύναμη νά τούς δείχνει
τόν ἴσιο, τόν ε ὐ θ ύ δρόμο καί νά τούς
χαρίζει κάποια ἀνεκτίμητα δῶρα, πού τά
ὀνόμασαν ἀξιοπρέπεια, τιμή καί ὑπόληψη.
Μποροῦσε ἀκόμα νά τούς προστατεύει
ἀπό τά ἐξευτελιστικά «πάρε-δῶσε» μέ τήν
πανούργα καί ἐκμαυλιστική Δ ι α φ θ ο ρ ά, ἡ ὁποία μισοῦσε θανάσιμα αὐτό τό
κορίτσι.
Οἱ Ἕλληνες, τότε, ἔξυπνοι καθώς
ἦταν, δέν ἄργησαν νά καταλάβουν πόσο
μοναδικές καί πολύτιμες ἰδιότητες συνυπῆρχαν σ’ αὐτό τό κορίτσι. Τή θαύμασαν,
πίστεψαν σ’ αὐτήν καί σχεδόν τή λάτρεψαν.
Κι ἄρχισαν νά κάνουν ὅσα ἔπρεπε, γιά νά
τῆς δείξουν τήν ἀναγνώριση καί τόν σε166

βασμό τους. Ἤθελαν νά μείνει γιά πάντα
κοντά τους.
Τήν ἔλεγαν Ε ὐ θ ύ ν η.
     
Μέ τόν καιρό, ἡ ἐπιρροή τῆς Εὐθύνης ὅλο καί μεγάλωνε, καί πολλοί συνειδητοποίησαν ὅτι τό ὄνομά της, ἀλλά καί ἡ
ἔγνοια πού ἔδειχναν οἱ ἄνθρωποι γι’ αὐτήν,
τιμοῦσε κι ἔδινε ἀξία στά ἐπαγγέλματά
τους, στόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογένειας,
στήν προσωπική τους συμπεριφορά καί
σέ πολλά ἄλλα στοιχεῖα, πού χαρακτήριζαν
τήν παιδεία καί τόν πολιτισμό τῆς κοινωνίας καί τῆς πατρίδας τους.
Ἔτσι, ἄρχισαν νά τῆς ζητοῦν νά χαρακτηρίζει αὐτή –ἀναλόγως μέ τή μορφή πού
ἔπαιρνε, κάθε φορά πού ἄλλαζε ἀμφίεση–
τίς διάφορες δραστηριότητές τους. Τῆς
ἔδωσαν καί ἀντίστοιχους προσδιορισμούς
ὅπως, πνευματική, ἠθική, ποινική, ἀστική
κ.ἄ. Σκέφτηκαν, ἐπίσης, νά καθιερώσουν
ἕνα σῶμα δημόσιων ἐλεγκτῶν, πού τούς
ὀνόμασαν γι’ αὐτό «Ε ὐ θ ύ ν ο υ ς» καί μίλησαν γιά πολιτική ἤ διαχειριστική εὐθύνη
τῶν ἀξιωματούχων καί γιά τήν εὐθύνη τῶν
ἡγετῶν ἀπέναντι στήν ἀλήθεια καί ἀπέναντι
στίς ὑποσχέσεις τους.
Καθιέρωσαν καί τήν προσωπική εὐθύνη τῶν πολιτῶν –αὐτῶν πού δέν ἤθελαν νά
ὀνομάζονται ἀχρεῖοι– ἀπέναντι σέ ὅ,τι χαρακτηρίζεται ὡς χ ρ έ ο ς. Ἔδωσαν ἔμφαση στήν εὐθύνη τῶν παιδαγωγῶν ἀπέναντι
στήν ἀγωγή τῶν μαθητῶν τους, ἐπινόησαν
λέξεις ὅπως ὑπ-εύθυνος καί ἀν-εύθυνος,
ὡς οὐσιαστικά, ἀλλά καί ὡς ἐπίθετα, μέ
πολλές σημασιολογικές ἀποχρώσεις.

Ἡ Εὐθύνη, ἔδωσε, τότε, στούς Ἕλληνες, τίς προϋποθέσεις πού τούς στήριξαν,
γιά νά κάνουν αὐτοί –μέ τίς σκέψεις καί
μέ τίς πράξεις τους– προτάσεις ἑνός ἀξεπέραστου πολιτισμοῦ, προκαλώντας τόν
θαυμασμό καί τόν σεβασμό τῶν ἄλλων
λαῶν. Μέ τήν Εὐθύνη, λές πώς συνομίλησε μυστικά ὁ Σωκράτης στή φυλακή
καί πῆρε τή μεγάλη του ἀπόφαση. Αὐτή
ὑπαγόρευσε τόν Ἐπιτάφιο (Λόγο) στόν
Περικλῆ, κι αὐτή στήριξε τό δόρυ στό χέρι
τοῦ Λεωνίδα καί τῶν παλικαριῶν του.












Αἰῶνες πέρασαν. Ἦρθαν μέρες δύσκολες, μά καί ἄλλες, καλές καί εἰρηνικές.
Οἱ Ἕλληνες θαμπώθηκαν ἀπό τά ὑλικά
ἀγαθά, ἄρχισαν νά μιμοῦνται ξένα πρότυπα
καί νά δίνουν διαφορετικό νόημα σέ λέξεις,
ὅπως τιμή, ὑπόληψη, ἀξιοπρέπεια, πατρίδα, ἐλευθερία. Ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τά
μηνύματα τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ἀντικατέστησαν, χωρίς ντροπή, τίς ἐνσυνείδητες
ἔννοιες χρέος καί ὀφειλή, μέ τίς λέξεις δικαίωμα καί ἀπαίτηση. Μέ δική τους θέληση,
σταμάτησαν νά προσπαθοῦν νά ἀναζητοῦν
τόν δρόμο πού φώτιζε ἡ Εὐθύνη κι ἄρχισαν
νά καλοδέχονται στίς συντροφιές τους τή
σκοτεινή Διαφθορά, πού τούς ὠθοῦσε στό
νά γίνουν σκλάβοι τοῦ χρήματος καί τῆς
μηδενιστικῆς καλοπέρασης.
Μάταια ἡ Εὐθύνη, ἀνήσυχη τριγύριζε
στά μεγαλοπρεπῆ μέγαρα τῶν ἀρχόντων,
στά παλάτια τῆς Θέμιδος, στά ἕδρανα τῆς
Βουλῆς, στά σχολεῖα καί στά Πανεπιστήμια, προσπαθώντας νά ἀφουγκραστεῖ, στίς
κουβέντες τῶν ἀνθρώπων πού κυκλοφοροῦσαν ἐκεῖ, μήπως ἀναφερόταν τό ὄνομά
της. Ὄχι. Οἱ Ἕλληνες δέν τήν εἶχαν ἁπλῶς
ξεχάσει, ἀλλά, ἄν τύχαινε κάποιος νά τήν
ἀναφέρει, ἔστω σάν ἀνάμνηση, μιά δυσφορία πάγωνε ὅλους τούς γύρω ἤ ἔσπευδαν
νά τήν ἀποποιηθοῦν.
Ὅταν πιά κατάλαβε πώς οἱ περισσότεροι Ἕλληνες, μέ τή συμπεριφορά τους,
ἔδειχναν ὅτι δέν ἄντεχαν τήν ἐνοχλητική,

τήν ἀνυπόφορη πιά γι’ αὐτούς παρουσία
της, προτιμώντας τή Διαφθορά, πού καταργοῦσε ὅλα τά ἠθικά «πρέπει», ἡ Εὐθύνη, πικραμένη, τούς ἐγκατέλειψε... Καί μαζί
της χάθηκε καί ἡ Ντροπή.
     
Τό παραμύθι μας δέν τελειώνει καλά.
Στή χώρα μας ἦταν πολλές οἱ ὀδυνηρές
ἐπιπτώσεις ἀπό αὐτές τίς ἀπουσίες. Ἡ
πανίσχυρη Διαφθορά καί ἡ Ἐξουσιολαγνεία, χρυσοστολισμένες, ποδοπάτησαν τά
ὅποια ποιοτικά κατάλοιπα ἄφησε πίσω του
ἐκεῖνο τό ζηλευτό κορίτσι. Ἡ γλῶσσα μας
φτώχυνε. Ὁ πολιτισμός μας ἔγινε ρῦποι
καί γκράφιτι. Ἡ ἀξιοπιστία στήν καθημερινή ζωή ἀμφισβητήθηκε, τά ψέμματα ἔγιναν συνήθεια, καταστροφές τῆς δημόσιας
περιουσίας ἔμειναν ἀτιμώρητες, καί τόσα
ἄλλα… Κάποιοι φοβοῦνται ὅτι κινδυνεύει
ἀκόμα καί ἡ ἐθνική μας κυριαρχία…
Καί οἱ νέοι ἄνθρωποι ζητοῦν ἐναγωνίως νά βροῦν ἕνα πρότυπο, ἕνα οὐσιαστικό
νόημα ζωῆς καί κάποια ἐρείσματα γιά ἕνα
αὔριο, πού θά τό φωτίζουν ἀληθινές καί
ἀκατάλυτες διαχρονικές ἀξίες.
     
Ἄς εὐχόμαστε κι ἄς προσευχόμαστε νά εὐοδωθοῦν κάποιες οὐσιαστικές
προσπάθειες ἀπό λίγους ἔστω –ὅμως,
ἀληθινούς στήν ψυχή– Ἕλληνες, πού
συνειδητοποιοῦν τό μεγάλο πρόβλημα,
καί θά θελήσουν νά ἐμπνεύσουν καί νά
παρακινήσουν τά νέα παιδιά μας στό νά
κατανοήσουν τό μέγεθος καί τίς συνέπειες
αὐτῆς τῆς ἀπώλειας. Διότι ἡ ἀληθινή πρόοδος εἶναι γέννημα καί θρέμμα τῆς ἱερῆς
παράδοσης τοῦ Γένους, ἡ ὁποία δέν εἶναι
παρελθόν ἤ μουσειακό στοιχεῖο. Λειτουργεῖ
στή ζωή, γονιμοποιεῖ καί φέρνει νέα ζωή,
ἀληθινή ζωή. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι ψευτοπροοδευτισμός, εἶναι θάνατος.
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Διδάγματα ἀπό ἕναν

Ἡ ὀρθή ἐπιλογή τοῦ Ἀβραάμ:
Μέ τόν Θεό -ἔστω πτωχός-,

Ὁ

Ἀβραάμ, ὅπως εἴδαμε στό
προηγούμενο τεῦχος, μέ γενναιοδωρία πρόσφερε στόν
Μελχισεδέκ τό ἕνα δέκατο ἀπό τά λάφυρα πού εἶχε πάρει ἀπό τόν πόλεμο.
Στόν Σοδομίτη, ὅμως, βασιλιᾶ φέρθηκε
ἐντελῶς διαφορετικά, ὅπως βλέπουμε
στή συνέχεια.
  
Ὁ ἀείμνηστος θεολόγος Νικόλαος
Βασιλειάδης παραθέτει στήν ἑρμηνεία
τοῦ ἱεροῦ κειμένου πολύ ἀξιόλογα σχόλια, τά ὁποῖα ἀξίζει νά προσέξουμε:
«... Ὁ νικημένος βασιλιᾶς τῶν Σοδόμων συνήντησε τόν νικητήν Ἅβραμ.
Καί ὁ νικημένος ἐπρότεινε εἰς τόν νικητήν νά τοῦ παραδώσῃ μόνον τούς
αἰχμαλώτους, αὐτός δέ (ὁ Ἅβραμ) νά
κρατήσῃ διά τόν ἑαυτόν του τά πλούσια
λάφυρα καί τούς συμμάχους του. Ἐνῶ
ἡ προσφορά ἦταν δελεαστική, ὁ Ἅβραμ
ἐδέχθη τά δῶρα τοῦ Μελχισεδέκ καί
ἀπέρριψε τήν πρότασιν τοῦ Σοδομίτου
βασιλιᾶ. Διότι ὁ δίκαιος διέβλεψε τόν
πειρασμόν. Δι᾽ αὐτό καί δέν ἐδέχθη νά
πλουτίσῃ οὔτε εἰς τό ἐλάχιστον ἀπό τήν
περίεργον καί ξιππασμένην προσφοράν ἑνός ἁμαρτωλοῦ. Ὁ ἄνθρωπος πού
ἐμπιστεύεται τόν ἑαυτόν του εἰς τόν
Θεόν καί ἔχει βοηθόν καί προστάτην
Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε τόν
οὐρανόν καί τήν γῆν, δέν ἠμπορεῖ ποτέ
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νά δεχθῇ τόν χρυσωμένον μισθόν τῶν
ἀνθρώπων τοῦ κόσμου, οἱ ὁποῖοι προθυμοποιοῦνται νά τόν... ὑποχρεώσουν
καί ἔτσι νά τόν ἔχουν κάτω ἀπό τήν
ἐξουσίαν των. Ὁ ἁμαρτωλός κόσμος
γνωρίζει ὅτι, ἐάν ὁ ἄνθρωπος τοῦ Χριστοῦ δεχθῇ τήν προσφοράν του, θά τοῦ
παραδώσῃ καί τήν ἀνεξαρτησίαν του·
θά καταντήσῃ, δέ, τόσον ἀδύνατος,
ὅσον καί ὁ κόσμος».
  
Ὁ Ἀβραάμ, λοιπόν, ὀρθῶς ἀρνήθηκε τήν προσφορά. Ἦταν ἄνθρωπος
«εὐλογημένος» ἀπό τόν Θεό. Τή σκέψη του εἶχε αἰχμαλωτίσει «ὁ κτίσας τόν
οὐρανόν καί τήν γῆν» καί ὄχι τά «ὑπάρχοντα» τῶν Σοδόμων.
Εἶναι χίλιες φορές προτιμότερο
νά εἴμαστε πτωχοί μέ τόν Θεό, παρά
πλούσιοι μέ τόν κόσμο. Εὐτυχής ἐκεῖνος
πού συντηρεῖται ἀπό τήν καθημερινή
πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί μένει ἀνεξάρτητος ἀπό τόν χρυσό τῶν Σοδόμων!... Ἐπί
πλέον ὁ Ἅβραμ, μέ τό νά δεχθεῖ τά
δῶρα τοῦ Μελχισεδέκ καί ν᾽ ἀρνηθεῖ τήν
προσφορά τοῦ Σοδομίτου, διδάσκει «ὅτι
οὔτε κάθε δῶρο πού μᾶς προσφέρεται
πρέπει νά τ᾽ ἀποδιώχνουμε, οὔτε καί
νά δεχόμαστε ἀνεξέταστα κάθε δῶρο.
Ἀλλά πρέπει ὁ καθένας νά λογαριάζει
στοχαστικά κι αὐτά πού τοῦ δίνουν κι
αὐτόν πού τά δίνει, ἀλλά καί τόν σκοπό

δ ί κα ι ο π όλ ε μ ο

παρά μέ τόν κόσμο, πλούσιος
καί τή σημασία τῆς δωρεᾶς» (Εὐγένιος
Βούλγαρης).
Ἐάν ἐπεκτείνουμε λίγο τίς σκέψεις
αὐτές, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι καί ὁ
Ἰούδας γιά τά τριάντα ἀργύρια πρόδωσε
τόν Χριστό. Ἐπίσης, ὁ Ἀπόστολος Πέτρος εἶπε πρός τόν Σίμωνα, πού ζήτησε
μέ χρήματα νά λάβει τό Ἅγιο Πνεῦμα,
τά ἑξῆς σκληρά λόγια: «Τό ἀργύριόν
σου σύν σοί εἴη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τήν
δωρεάν τοῦ Θεοῦ ἐνόμισας διά χρημάτων κτᾶσθαι» (Πράξ. η´ 20). Νά χαθεῖ
τό χρῆμα σου μαζί μέ σένα. Διότι νόμισες ὅτι τό ἀνεκτίμητο αὐτό δῶρο τοῦ
Θεοῦ ἀποκτᾶται μέ χρήματα.
  
Δυστυχῶς, εἶναι μερικοί ἄνθρωποι,
οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ εἶναι ἀσεβεῖς καί βαρύνονται μέ πολλά καί σοβαρά ἁμαρτήματα, ἀντί νά μετανοοῦν, προσπαθοῦν
νά ἐξιλεωθοῦν μέ διάφορες δωρεές πού
κάνουν. Γι᾽ αὐτό ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης οἱ προσφορές αὐτές
δέν γίνονταν δεκτές. Τό ἱερό βιβλίο τοῦ
Δευτερονομίου γράφει σχετικῶς τά ἑξῆς:
«Οὐ προσοίσεις μίσθωμα πόρνης, οὐδέ
ἄλλαγμα κυνός εἰς τόν οἶκον Κυρίου
τοῦ Θεοῦ σου πρός πᾶσαν εὐχήν, ὅτι
βδέλυγμα Κυρίω
˛ τῶ
˛ Θεῶ
˛ σού ἐστι καί
ἀμφότερα» (Δευτ. κγ´ 19). Δέν θά προσφέρονται στόν οἶκο Κυρίου τοῦ Θεοῦ
σου, γιά κάθε εἴδους τάμα, χρήματα πού

προέρχονται ἀπό ἀμοιβή πόρνης ἤ ἀπό
ὅσα παίρνει ὁ διεστραμμένος ἄνθρωπος,
ὁ κίναιδος, πού σάν σκυλί δίνει τό σῶμα
του στά παρά φύσιν σαρκικά ἁμαρτήματα. Καί οἱ δύο αὐτές προσφορές εἶναι
σιχαμερές ἐνώπιον Κυρίου τοῦ Θεοῦ
σου (Ἡ Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου
ἑρμηνείας, τόμος 3ος, σελ. 356, Ἔκδοσις
Ἀδελφότητος Θεολόγων Ο ΣΩΤΗΡ).
  
Διαβάζουμε στά πατερικά κείμενα
γιά μερικές ψυχές, πού τά προσέφεραν
ὅλα στόν Χριστό, ἀκόμη καί αὐτή τή
ζωή τους. Αὐτοί ἐφάρμοσαν αὐτό πού
ἐκφωνεῖ ὁ ἱερεύς σέ κάθε θεία Λειτουργία: «Τά σά ἐκ τῶν σῶν σοί προσφέρομεν κατά πάντα καί διά πάντα».
Προσφέρουμε στόν Θεό ἀπό τά δικά
του πάντοτε καί γιά ὅλες τίς εὐεργεσίες
πού ἀπολαμβάνουμε. Ἐδῶ ἔχουμε νά
προσέξουμε καί κάτι ἄλλο. Πρῶτα νά
προσφέρουμε στόν Θεό τόν ἑαυτό μας
ἁγνό καί καθαρό, καί ὕστερα αὐτά πού
μᾶς ἔχει δώσει ὑλικά καί πνευματικά.
Δηλαδή, νά νεκρώσουμε κάθε κακή ἐπιθυμία, ὑπακούοντας στίς ἐντολές του.
Αὐτό ζητεῖ ἀπό μᾶς ὁ Θεός καί αὐτό
πρέπει νά κάνουμε. Τότε θά ἔχουμε κοινωνία μαζί Του καί θά ζοῦμε κάτω ἀπό
τή Χάρη καί τίς εὐλογίες Του.
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
169

Ἕνας τυφλός ὁδηγός

T

ό 1998 τό βραβεῖο λογοτεχνίας
Νόμπελ ἀπονεμήθηκε στόν
Πορτογ άλο συγγραφέα Ζοζέ
Σαραμάγκου. Ἕνα ἀπό τά πιό γνωστά
ἔργα του ἔχει τόν τίτλο Περί Τυφλότητος. Καί ἀρχίζει μέ τήν ἑξῆς σκηνή:
Σέ ἕνα σταυροδρόμι κάποιας μεγαλόπολης ἀνάβει τό πράσινο φῶς τοῦ
σηματοδότη. Καί ἐνῶ ὅλα τά αὐτοκίνητα ξεκινοῦν καί ἀναπτύσσουν ταχύτητα, τό πρῶτο αὐτοκίνητο στή μεσαία
λωρίδα μένει ἀκίνητο, δημιουργώντας
τεράστιο πρόβλημα στήν κυκλοφορία.
Ὅλοι γρήγορα διαπιστώνουν τήν τραγική
αἰτία τῆς ἀκινητοποίησής του: ὁ ὁδηγός
του ξαφνικά τυφλώθηκε! Ἀμέσως

σπρώχνουν τό αὐτοκίνητο στήν ἄκρη
του δρόμου, ἐνῶ κάποιος προσφέρεται
νά ὁδηγήσει τόν ἄτυχο ἄνθρωπο στό
σπίτι του...
Τό μυθιστόρημα τοῦ Σαραμάγκου
τελειώνει μέ μιά σοφή παρατήρηση, πού
ἀφορᾶ ὅλους τούς δῆθεν «ἀνοιχτομάτηδες» ὅλων τῶν ἐποχῶν:
– «Νομίζω (λέει ὁ θεραπευμένος
πιά ἥρωας τοῦ μυθιστορήματος) ὅτι
ὅλοι εἴμαστε τυφλοί, ὅσο κι ἄν κάνουμε πώς βλέπουμε». Μέ ἄλλα λόγια:
« Ὅλοι, ὅσο περισσότερο καμαρώνουμε
ὅτι εἴμαστε ἀνοιχτομάτηδες, τόσο πιό
τυφλοί γινόμαστε!»

Νά, ὅμως, πού αἰσθάνθηκε
ξαφνικά τά μάτια τοῦ Χριστοῦ
νά τόν κοιτάζουν ὀρθάνοιχτα
καί νά τόν ... τυφλώνουν! Καί
κατάλαβε ὅτι ἔκανε λάθος!
Κατάλαβε ὅτι ὁ Χριστός ἀνέστη
ἐκ νεκρῶν! Καί εἶναι μπροστά
του καί τόν τυφλώνει!

Περίπου δυό χιλιάδες χρόνια πρίν,
κάποιος ἄλλος ὁδηγός προκάλεσε
τεράστιο κομφούζιο στήν ... κυκλοφορία, ὅταν τυφλώθηκε μπροστά στή
λάμψη τοῦ μεγαλύτερου Φωτεινοῦ Σηματοδότη τοῦ κόσμου!
Ὁδηγοῦσε ἀμέριμνος, πηγαίνοντας
νά καταδιώξει χριστιανούς. Τί τοῦ ἔφταιγαν; Ἁπλούστατα: Τούς θεωροῦσε ὡς
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τούς πιό ἐπικίνδυνους σκοταδιστές τῆς
ἐποχῆς του! Δηλαδή, πίστευε ὅτι ἀπειλοῦσαν νά τυφλώσουν ὅλο τόν κόσμο
μέ τό δῆθεν ψέμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ
Χριστοῦ! Καί θεωροῦσε τόν ἑαυτό του
ἀνοιχτομάτη, ἐπειδή ἦταν σίγουρος ὅτι
οἱ πατριῶτες του –σταυρώνοντας τόν
ἐνοχλητικό Ἐκεῖνον Ναζωραῖο– Τοῦ
ἔκλειναν τά μάτια μιά γιά πάντα!
Νά, ὅμως, πού αἰσθάνθηκε ξαφνικά
τά μάτια τοῦ Χριστοῦ νά τόν κοιτάζουν
ὀρθάνοιχτα καί νά τόν ... τυφλώνουν!
Καί κατάλαβε ὅτι ἔκανε λάθος! Κατάλαβε ὅτι ὁ Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν! Καί
εἶναι μπροστά του καί τόν τυφλώνει!
Ὄχι γιά νά τόν ἐκδικηθεῖ! Γιά νά τοῦ θεραπεύσει τήν τύφλωση τῆς καρδιᾶς του.
Γιά νά τοῦ ἀνοίξει τά μάτια στό Φῶς τό
Ἀληθινό. Αὐτός ἦταν καί ὁ λόγος πού
«ὁ μέλλων φωτίζειν τήν οἰκουμένην»
εἶχε τυφλωθῆ! Γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό
τήν τραγική ψευδαίσθηση ὅτι ἔβλεπε,
ἐνῶ στήν πραγματικότητα ... δέν ἤξερε
«ποῦ πᾶνε τά τέσσερα».
Ἔτσι, ὁ πρώην θεόστραβος Σαούλ, μετεστράφη σέ ἕναν ἀπό τούς
πιό ἀληθινούς ἀνοιχτομάτηδες τῆς
ἱστορίας. Καί γι’ αὐτό ἀκριβῶς, ἔγινε ὁ
πιό ἀσφαλής ὁδηγός τῆς ἀνθρωπότητας πρός τό Ἀληθινό Φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ἔγινε ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ Παῦλος, πού μέ τή ζωή του, μέ
τίς ἐπιστολές του, καί μέ τόν μαρτυρικό
του θάνατο, ἐλευθέρωσε τόν κόσμο ἀπό
τό πιό ὀλέθριο μποτιλιάρισμα. Ἀπό τό
μποτιλιάρισμα πού προκαλεῖ ἡ δῆθεν
«φωταδιστική» ἀντίληψη ὅτι: Καλός
ὁ Χριστός, ἀλλά δέν χρειάζεται ὅλα,
ὅσα εἶπε καί ὅσα ἔκανε, νά τά πάρουμε
στά σοβαρά!...
  
Ὁ Πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος
Παῦλος μᾶς ξεκαθάρισε, μιά καί καλή,

ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια. Ποτέ του
δέν ξέχναγε τήν πρώτη συγκλονιστική
συνάντησή του μέ τόν Ἀναστημένο
Χριστό στήν πορεία του πρός τή Δαμασκό. Μιά συνάντηση πού –ἐκτός τῶν
ἄλλων– τοῦ κόστισε καί λίγες μέρες σωματική τύφλωση!
Τά δύο αὐτά γεγονότα, τό ὅτι εἶδε
τόν Χριστό ἐν δόξῃ καί ὅτι ἡ λάμψη
Του καί τό φῶς Του τόν εἶχαν τυφλώσει,
ἔκαμαν τόν Παῦλο νά καταλάβει ὅτι ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια καί, κατά συνέπεια,
ὅλα τά τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀληθινά καί
ἀδιάψευστα! Καί ὅτι πουθενά δέν
χωράει μήπως καί ἴσως.

Ὁ Πρ ωτο κ ορυ φ α ῖ ο ς
Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς
ξεκαθάρισε, μιά καί καλή, ὅτι
ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια. Ποτέ
του δέν ξέχναγε τήν πρώτη
συγκλονιστική συνάντησή του
μέ τόν Ἀναστημένο Χριστό στήν
πορεία του πρός τήν Δαμασκό.
Ὁ Χριστός εἶναι τό μοναδικό Φῶς
καί ἡ μοναδική Ἀλήθεια! Καί ἄρα, ἕνα
ἀπό τά δύο μπορεῖ νά συμβεῖ: Ἤ Τόν
παίρνεις στά σοβαρά καί Τόν δέχεσαι
ὁλόψυχα σάν Κύριο καί Θεό σου ἤ
ἀσχολεῖσαι μέ τόν Χριστό ...φιλολογικά καί Τόν θυμᾶσαι τό πολύ-πολύ
Χριστούγεννα καί Πάσχα!... Στήν πρώτη
περίπτωση, βρῆκες τήν Ὁδό τῆς Ζωῆς.
Στή δεύτερη, ἀδικεῖς τόν ἑαυτό σου,
μένοντας στάσιμος σέ ἀνώφελα μποτιλιαρίσματα ἀπό τά ὁποῖα –ἔστω κι ἄν
ξεμπλέξεις– σέ ὁδηγοῦν σέ ... ὀλέθρια
ἀδιέξοδα!
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
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Μάθε νά προσεύχεσαι

Ἕ

νας πνευματικός συγγραφέας λέγει:

• Εἶσαι ἤρεμος; Προσευχήσου. ἡ προσευχή θά σέ κρατήσει στήν ἠρεμία.
• Εἶσαι σέ πειρασμό; Προσευχήσου. ἡ προσευχή θά σοῦ δώσει δύναμη
ν᾿ ἀντισταθεῖς.
• Ἔπεσες; Προσευχήσου. ἡ προσευχή θά σέ σηκώσει.
• Ἀποθαρρύνεσαι; Προσευχήσου. ἡ προσευχή θά σέ τονώσει.
• Ἤθελα νά εἶχα μιά σάλπιγγα, σάν ἐκείνη πού θά ἔχει ὁ ἀρχάγγελος τήν
ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας, γιά νά φωνάξω σέ ὅλο τόν κόσμο:
Προσευχηθεῖτε, χριστιανοί. Προσευχηθεῖτε, ἄν θέλετε νά σωθεῖτε.
Ἡ προσευχή εἶναι το σημαντικότερο
καί δυσκολότερο ἔργο πού μπορεῖ νά
ἐπιτελέσει ὁ ἄνθρωπος πάνω στή γῆ.

Δέν ὑπάρχει σπουδαιότερο
καί γλυκύτερο πρᾶγμα στή ζωή
μας ἀπό τήν προσευχή, πού
ἀπομακρύνει ἀπό τήν ἁμαρτία
καί ἑλκύει τή χάρη τοῦ Θεοῦ.
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Εἶναι συνομιλία καί ἕνωση μέ τόν Θεό·
εἶναι τροφή καί ἀναπνοή τῆς ψυχῆς
μας· εἶναι συντροφιά στίς δύσκολες
καί στίς εὐχάριστες στιγμές τῆς ζωῆς
μας. Ὁ τρόπος της ἔγκειται ὄχι στό
«θεαθῆναι», ἀλλά στό «ἐν τῷ κρυπτῷ».
Ἡ ὑποχρέωση τῆς προσευχῆς δέν
ἔχει μόνο τή μορφή τῆς δέησης καί τοῦ
αἰτήματος, ἀλλά καί τῆς εὐχαριστίας καί

δοξολογίας. Εἶναι ἐξύψωση τοῦ πνεύματος πρός τόν Θεό, γιά νά Τόν λατρεύσουμε καί νά Τόν εὐχαριστήσουμε γιά
ὅλες τίς δωρεές Του, καί ἔπειτα γιά νά
Τοῦ ζητήσουμε ὅ,τι ἔχουμε ἀνάγκη.
Γι᾿ αὐτό ὁ Χριστός λέγει: «Ζητᾶτε
καί θά σᾶς δοθεῖ· ψάχνετε καί θά
βρεῖτε· χτυπᾶτε τήν πόρτα καί θά σᾶς
ἀνοιχτεῖ, γιατί ὅποιος ζητάει λαμβάνει, ὅποιος ψάχνει βρίσκει καί ὅποιος
κτυπᾶ τοῦ ἀνοίγεται» (Ματθ. ζ΄, 7 - 8).
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει: «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α΄ Θεσ. ε΄, 17).
Καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος τονίζει ὅτι εἶναι «πιό σημαντικό νά
προσευχόμαστε παρά νά ἀναπνέουμε».
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης λέει ὅτι
«ἄν μελετούσαμε καί ἄν ἐφαρμόζαμε
ὅσα διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή, ἀκατάπαυστα καί ἀσταμάτητα σέ κάθε χρονική
διάρκεια τῆς ζωῆς μας, θά βιώναμε καί
θά ἐκφράζαμε τήν εὐχαριστία πρός τόν
Θεό. Ὅμως, οἱ ἄνθρωποι, σχεδόν καθ᾿
ὁλοκληρίαν, ἐνδιαφέρονται καί ἄγρυπνα
φροντίζουν μόνο γιά τά ὑλικά καί ἐπίγεια. Γι᾿ αὐτά ἔχουν ὁλόκαρδη προθυμία. Αὐτά σκέφτονται καί αὐτά ἐλπίζουν
νά ἀπολαύσουν. Μένουν ἄυπνοι ἐξαιτίας
τοῦ ἀκοίμητου ἐνδιαφέροντος καί τῆς
ἔμμονης ἐπιθυμίας τους νά ἐπιτύχουν
ὅσο τό δυνατόν περισσότερα ἀπό κάθε
ἐπίγειο ἀγαθό· εἴτε στά θέματα τιμῆς
καί δόξας, εἴτε σέ χρηματική περιουσία,
εἴτε σέ νοσηρούς συναισθηματισμούς.
Σέ κάθε θέμα τούς ἐνδιαφέρει ἡ ποσοτική αὔξηση. Γιά τά πραγματικά ἀγαθά
πού χαρίζει ὁ Θεός δέν ἔχουν κανένα

Οἱ καλοκαιρινοί μῆνες εἶναι
μία κατάλληλη εὐκαιρία νά
ασκήσουμε τόν ἑαυτό μας στήν
προσευχή καί ν’ ἀνοιχθοῦμε στό
πέλαγος τῆς Θείας Χάρης Του.

Ἡ προσευχή εἶναι το
σημαντικότερο καί δυσκολότερο
ἔργο πού μπορεῖ νά ἐπιτελέσει
ὁ ἄνθρωπος πάνω στή γῆ.
Εἶναι συνομιλία καί ἕνωση
μέ τόν Θεό· εἶναι τροφή καί
ἀναπνοή τῆς ψυχῆς μας· εἶναι
συντροφιά στίς δύσκολες καί
στίς εὐχάριστες στιγμές τῆς
ζωῆς μας.
ἐνδιαφέρον, καμιά μέριμνα. Οὔτε γιά
ὅσα εἶναι μπροστά στά μάτια τους, οὔτε
γιά ὅσα ὁ Θεός ἔχει προετοιμάσει καί
ἐξαγγείλει γιά τήν αἰώνια ζωή» (Εἰς τήν
προσευχήν, PG 44, 1125 CD).
  
Δέν ὑπάρχει σπουδαιότερο καί γλυκύτερο πρᾶγμα στή ζωή μας ἀπό τήν
προσευχή, πού ἀπομακρύνει ἀπό τήν
ἁμαρτία καί ἑλκύει τή χάρη τοῦ Θεοῦ.
Χωρίς προσευχή καί χωρίς μελέτη καθημερινά, ἔστω καί λίγη, δέν μποροῦμε
νά κάνουμε πνευματική προκοπή.
  
Πόσο σημαντικό εἶναι νά προσευχόμαστε! Ἰδιαίτερα στήν ἡσυχία τῆς
νύκτας, διαβάζοντας τά τέσσερα Εὐαγγέλια καί τούς ψαλμούς τοῦ Δαυΐδ,
λέγοντας τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ καί κάνοντας τό Μικρό Ἀπόδειπνο, μέ τούς
Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας. Φυσικά,
στόν βαθμό πού μπορεῖ ὁ καθένας μας
νά προσευχηθεῖ. Ὁ Χριστός δίνει τή
χάρη Του ἀνάλογα μέ τόν κόπο τοῦ
καθενός.
Οἱ καλοκαιρινοί μῆνες εἶναι μία κατάλληλη εὐκαιρία νά ἀσκήσουμε τόν ἑαυτό μας στήν προσευχή καί ν’ ἀνοιχθοῦμε
στό πέλαγος τῆς Θείας Χάρης Του.
π. Ἰωήλ Νικολάου
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Ἡ ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς

Κ

ατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς
ἑορτάζουμε τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος πρὸς τοὺς
Μαθητὲς καὶ Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία συνέβη
πενῆντα ἡμέρες μετὰ τὴν Ἀνάσταση,
ἐντὸς τοῦ οἴκου ποὺ τοὺς φιλοξενοῦσε,
τοῦ γνωστοῦ μὲ τὸ ὄνομα ὑπερῷον
(ἀνώγι).
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας
ὅρισαν τὴν ἑπομένη τῆς Πεντηκοστῆς
ὡς ἡμέρα ἰδιαιτέρας ἑορτῆς τοῦ Παναγίου Πνεύματος.
  
Πεντηκοστὴ ἑόρταζαν καὶ οἱ
Ἑβραῖοι σὲ ἀνάμνηση τῆς κακοπαθείας ποὺ εἶχαν ὑποστεῖ στὴν ἔρημο τοῦ
Σινᾶ, ὅπου πενῆντα ἡμέρες μετὰ τὴν
θαυματουργικὴ διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς
Θαλάσσης ἔλαβαν τὶς Δέκα Ἐντολές.
Ἐκεῖνοι, λοιπόν, ἔλαβαν σὲ πενῆντα
ἡμέρες μετὰ τὸ Πάσχα τους, ποὺ σημαί-
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νει τὴν διάβαση, τὸν Νόμο τοῦ Θεοῦ.
Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, πενῆντα ἡμέρες
μετὰ τὸ δικό μας Πάσχα, ποὺ σημαίνει τὴν μετάβασή μας ἀπὸ τὴν ἀπιστία
στὴν πίστη, λαμβάνουμε τὸ Πανάγιο
Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο νομοθετεῖ καὶ μᾶς
ὁδηγεῖ εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ὁρίζοντας ποῖα ἔργα εἶναι ἀρεστὰ στὸν Θεό.
  
Καθὼς οἱ Ἀπόστολοι παρέμεναν
προσευχόμενοι στὸ γνωστὸ ὑπερῷο,
ἀκούσθηκε δυνατὴ βροντὴ καὶ ἦχος
σφοδροτάτου ἀνέμου, ποὺ ἔπνεε πρὸς
τὰ ἐκεῖ, καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔγινε ὁρατὸ
μὲ τὴν μορφὴ πυρίνων γλωσσῶν ἐπὶ τῶν
κεφαλῶν πάντων τῶν παρευρισκομένων.
Καὶ ἦταν ἐκεῖ ὄχι μόνο οἱ δώδεκα Ἀπόστολοι (συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ
Ματθία στὴν θέση τοῦ Ἰούδα), ἀλλὰ
καὶ οἱ ἑβδομήκοντα, καὶ γυναῖκες ἀκόμη
ποὺ ἀκολουθοῦσαν τὸν Κύριο, μὲ πρώτη
μεταξὺ αὐτῶν τὴν Παναγία Μητέρα του,
στὸ σύνολό τους περίπου 120 ἄνθρωποι.
Καὶ ἀμέσως
ἄρχισαν ὅλοι οἱ
Ἀπόστολοι νὰ ὁμιλοῦν ὄχι μόνο στὴν
μητρική τους, ἀλλὰ
καὶ σὲ ὅλες τὶς ξένες γλῶσσες τοῦ
πλήθους ποὺ εἶχε
καταφθάσει στὰ
Ἱεροσόλυμα γιὰ τὴν
ἑορτὴ τῆς ἑβραϊκῆς

Πεντηκοστῆς καὶ τὸ ὁποῖο προσέτρεξε
ἐκεῖ ὅπου κατέληξε ὁ παράξενος ἦχος
καὶ ἐρωτοῦσε τί συνέβη. Οἱ ἄνθρωποι
αὐτοὶ ἦσαν ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, ἀλλὰ
ζοῦσαν σὲ διάφορα μέρη τῆς τότε ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καὶ μιλοῦσαν ὁ
καθένας τὴν γλῶσσα τοῦ τόπου του.
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ὅταν ἄκουσαν τοὺς Ἀποστόλους νὰ τοὺς μιλοῦν
στὴν γλῶσσα τους καὶ νὰ διηγοῦνται τὰ
μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, ἔμειναν ἐκστατικοὶ
καὶ ἀποροῦσαν, λέγοντας ὁ ἕνας στὸν
ἄλλο τί τάχα νὰ σημαίνουν ὅλα αὐτά.
Κάποιοι μάλιστα ἄρχισαν νὰ περιγελοῦν
καὶ νὰ θεωροῦν τοὺς Ἀποστόλους μεθυσμένους. Τότε ὁ Πέτρος, ἀφοῦ στάθηκε
σὲ κατάλληλο σημεῖο, ἔχοντας κοντά του
καὶ τοὺς ὑπόλοιπους ἕνδεκα, ὕψωσε τὴν
φωνή του, ὥστε νὰ ἀκούεται, καί, ὁδηγημένος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τοὺς εἶπε
ὅτι δὲν εἶναι μεθυσμένοι -ἄλλωστε ἦταν
ἀκόμη ἐννέα τὸ πρωΐ-, ἀλλὰ ὅτι πρόκειται περὶ ἐπαληθεύσεως καὶ πραγματοποιήσεως ἐκείνου ποὺ ὁ Θεὸς διὰ τοῦ
προφήτου Ἰωὴλ εἶχε προαναγγείλει, ὅτι
δηλαδὴ στὶς ἔσχατες ἡμέρες, ποὺ εἶναι
ἡ περίοδος ποὺ διανύουμε μετὰ τὸν
ἐρχομὸ τοῦ Μεσσία στὸν κόσμο μας, θὰ
διαμοιρασθοῦν σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους
τὰ χαρίσματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος.
Τὰ χαρίσματα αὐτὰ θὰ ἐπιτρέψουν στοὺς
νέους καὶ στὶς νέες νὰ προφητεύουν καὶ
νὰ βλέπουν ὀπτασίες ὑπερφυσικές, ἐνῶ
στοὺς γέροντες θὰ ἀποκαλύψουν ἀλήθειες διὰ μέσου θείων ὀνείρων.
Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, συνεχίζοντας
τὴν ὁμιλία του πρὸς τὸ συγκεντρωμένο
πλῆθος ἀναφέρθηκε στὸ πρόσωπο τοῦ
Ναζωραίου Ἰησοῦ καὶ εἶπε ὅτι αὐτὸς
εἶναι ὁ Μεσσίας, τὸν ὁποῖον, σύμφωνα
μὲ τὴν προαιώνια ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ,
οἱ Ἰουδαῖοι συνέλαβαν καὶ ἐσταύρωσαν, καὶ τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς ἀνέστησε
ἐκ νεκρῶν. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Πέτρου

ἔκλεισε μὲ μιὰ ἐκτενέστερη ἀναφορὰ
σὲ προφητεία τοῦ Δαβίδ, ἡ ὁποία προέλεγε περὶ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου
καὶ τῆς ἀνόδου του εἰς τὸν οὐρανόν,
ὅπου ἐκάθισε ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Οἱ ἀκροατὲς τοῦ Πέτρου κατενύγησαν,
ἐπίστευσαν ἀμέσως καὶ ἐβαπτίσθησαν.
Ἦσαν δὲ αὐτοὶ περίπου τρεῖς χιλιάδες.
  
Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη, ἡ γενέθλιος
ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὁ
ὁποῖος ἀπέστειλε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον
ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν Μαθητῶν μὲ τὴν
μορφὴ πυρίνων γλωσσῶν, διότι καὶ ἡ
γλῶσσα μας ἐκ τοῦ νοῦ τῆς κεφαλῆς
λαμβάνει τὴν ἐντολὴ νὰ ὁμιλεῖ, ἀλλὰ καὶ
γιὰ νὰ δειχθεῖ ὅτι ἡ φωνὴ τῶν Ἀποστόλων εἶναι φωνὴ καὶ γλῶσσα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ χειροθεσία
κατὰ τὴν χειροτονία τῶν ἱερέων γίνεται
ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τους. Ὁ δὲ ἦχος καὶ
τὸ πῦρ ποὺ συνόδευσαν τὴν ἐπιφοίτηση
ἔγιναν κατ’ ἀντιστοιχία μὲ τὰ συμβάντα
στὸ ὄρος Σινᾶ, ὅταν δόθηκαν οἱ Δέκα
Ἐντολές. Ὁ ἴδιος Θεὸς νομοθετοῦσε
τότε, ὁ ἴδιος ἀποστέλλει τώρα τὸ Πανάγιον Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται
Παράκλητος, διότι μπορεῖ νὰ μᾶς δίνει
παρηγοριὰ καὶ ἀναψυχή, ὅπως ἀκριβῶς
καὶ ὁ Παράκλητος Ἰησοῦς Χριστός.
Εἶναι, βεβαίως, τὸ Πανάγιο Πνεῦμα καὶ
ὁμοούσιο πρὸς τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸ
καὶ συνδημιουργὸς τῶν πάντων. Μὲ λίγα
λόγια εἶναι αὐτεξούσιο, παντοδύναμο,
ἀγαθό, εὐθές, ἡγεμονικὸ καὶ δίδει σοφία,
ζωή, κίνηση, ἁγιασμό, ἔχοντας ὅσα ἔχει ὁ
Πατὴρ καὶ ὁ Υἱός, ἐκτὸς τῆς ἀγεννησίας,
ἡ ὁποία ἰσχύει γιὰ τὸν Πατέρα (Πατὴρ
ἀγέννητος), καὶ τῆς γεννήσεως, ἡ ὁποία
ἰσχύει γιὰ τὸν Υἱό (Υἱὸς γεννητός).
Διονύσιος Ἰω. Μούσουρας,
Δ.Φ. Φιλόλογος
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Ἡ Ἐπιστήμη καί ὁ θαυμαστός
κόσμος τῶν θαυμάτων

Ἕ

να ἀπό τά ἀμέτρητα θαύματα
τοῦ Κυρίου εἶναι καί τό ἀκόλουθο, ὅπως τό περιγράφει ὁ
Εὐαγγελιστής Ἱωάννης:
«Καί παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλόν ἐκ γενετῆς». Τότε «ἔπτυσε χαμαί
καί ἐποίησε πηλόν ἐκ τοῦ πτύσματος, καί
ἐπέχρισε τόν πηλόν ἐπί τούς ὀφθαλμούς
τοῦ τυφλοῦ καί εἶπεν αὐτῶ· ὕπαγε νίψαι εἰς τήν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ,...
ἀπῆλθεν οὖν καί ἐνίψατο, καί ἦλθε βλέπων» ( Ἰω. θ΄ 1-7).
Πόσο θαυμαστό ἆραγε εἶναι τό γεγονός αὐτό μέ τά σημερινά δεδομένα τῆς
ἐπιστήμης;
õ õ õ õ õ õ
Ὁ Ἀμερικανός Michael G. May, γεννημένος τό 1953, τυφλώθηκε ἀπό χημική
ἔκρηξη σέ ἡλικία τριῶν ἐτῶν. Τό 2000
κατέφυγε σέ κορυφαῖο ὀφθαλμίατρο, ὁ
ὁποῖος πραγματοποίησε μεταμόσχευση
κερατοειδοῦς σέ συνδυασμό μέ πρωτοποριακή διαδικασία βλαστοκυττάρων. Ἡ
ἐπέμβαση εἶχε ἐξαιρετική ἐπιτυχία, ὅμως
ἡ ἀποκατάσταση τῆς ὅρασης τοῦ May

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ κόσμος
τῆς ἐπιστήμης εἶναι μεγαλειώδης.
Ὅμως, ὅσο μεγαλειώδης καί
ἀπέραντος καί νά φαίνεται,
ἔχει ἀρχή καί τέλος καί εἶναι
περιορισμένος σ’ αὐτά πού
ἐπιτάσσουν οἱ φυσικοί νόμοι. Τά
θαύματα ἀποτελοῦν παράθυρο
πρός μία ἄλλη πραγματικότητα, ἡ
ὁποία δέν ὑπόκειται στούς φυσικούς
νόμους καί προσεγγίζεται μόνο
μέσῳ τῆς πίστης.
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ἦταν πολύ κάτω τοῦ μετρίου. Τρία χρόνια
μετά τήν ἐπέμβαση δέν μποροῦσε νά κατανοήσει τήν τρισδιάστατη ὅραση καί νά
ἀναγνωρίσει τά μέλη τῆς οἰκογένειάς του.
Ὁ ἐγκέφαλος δέν μποροῦσε νά ἑρμηνεύσει
τά μηνύματα πού τοῦ ἔστελναν τά μάτια.
Ἡ πολυετής ἀπουσία ὀπτικῆς δραστηριότητας εἶχε προκαλέσει μή ἀντιστρεπτές
ἀλλαγές στόν ἐξαιρετικά πολύπλοκο (κάπου 140 ἑκατομμύρια νευρῶνες) ὀπτικό
φλοιό. Ἄλλα αἰσθητηριακά κέντρα εἶχαν
ἀναπτυχθεῖ εἰς βάρος τοῦ ὀπτικοῦ φλοιοῦ,
καθώς ὁ May εἶχε ἀναπτύξει πολύ ἀκριβεῖς
αἰσθήσεις ἀκοῆς καί ἁφῆς. Σήμερα ἔχει
ἐπιστρέψει στίς συνήθειες τῶν τυφλῶν.
Χρησιμοποιεῖ λευκό μπαστούνι καί διαβάζει μέ τό σύστημα Μπράϊγ.
Ἀσφαλῶς ἡ κατάσταση τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ ἦταν πολύ πιό βαριά ἀπ’
αὐτήν τοῦ May, διότι δέν θά εἶχε ἀναπτυχθεῖ καθόλου τό ὀπτικό σύστημα. Ἡ
ἀποκατάσταση τῆς ὅρασής του ἀπό τόν
Κύριο προκαλεῖ καί σήμερα τόν ἴδιο θαυμασμό πού προκάλεσε καί τότε. Καί αὐτό
ἰσχύει γιά ὅλα τά θαύματα.
õ õ õ õ õ õ
Τά θαύματα παραμένουν ἀνερμήνευτα καί θαυμαστά καί σήμερα. Ἡ

ἐπιστήμη ἀδυνατεῖ νά τά ἐξηγήσει καί
οἱ ὀρθολογιστές ἐπιστήμονες, μή θέλοντας νά ἀποδεχτοῦν τήν ὕπαρξη κάποιας
ἀνώτερης δύναμης, τά ἀπορρίπτουν. Γι’
αὐτούς ὑπαρκτά γεγονότα εἶναι μόνο
ὅσα ἐξηγοῦνται μέ τούς φυσικούς νόμους. Βεβαίως, τό μεγάλο ἀγκάθι, ὅπως
εἶπε ἕνας κορυφαῖος ἀστρονόμος, εἶναι ἡ
ἀνακάλυψη ὅτι ὁ κόσμος εἶχε ἀρχή, ὑπό
συνθῆκες κατά τίς ὁποῖες οἱ γνωστοί νόμοι τῆς Φυσικῆς δέν ἴσχυαν καί ὡς προϊόν
δυνάμεων ἤ περιστάσεων πού δέν μπορεῖ
νά ἀνακαλύψει ἡ ἐπιστήμη.
õ õ õ õ õ õ
Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ κόσμος τῆς ἐπιστήμης εἶναι μεγαλειώδης. Ὅμως, ὅσο
μεγαλειώδης καί ἀπέραντος καί νά φαίνεται, ἔχει ἀρχή καί τέλος καί εἶναι περιορισμένος σ’ αὐτά πού ἐπιτάσσουν οἱ φυσικοί
νόμοι. Τά θαύματα ἀποτελοῦν παράθυρο
πρός μία ἄλλη πραγματικότητα, ἡ ὁποία
δέν ὑπόκειται στούς φυσικούς νόμους
καί προσεγγίζεται μόνο μέσῳ τῆς πίστης:
«Ἔστι δέ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις,
πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων»
( Ἑβρ. ια΄, 1). Ἐάν τό πείραμα ἀποτελεῖ
γιά τόν ἐπιστήμονα ἐπιβεβαίωση τῆς ἐπιστημονικῆς θεωρίας, τό θαῦμα ἀποτελεῖ
γιά τόν πιστό ἐπιβεβαίωση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μᾶς μιλάει
γι’ αὐτή τήν ὑπερβατική πραγματικότητα.
õ õ õ õ õ õ
Ὅταν ἀνακαινισθεῖ ἡ κτίση, ἡ ἐπιστήμη θά ἐκλείψει καί τό θαῦμα θά γίνει
ὁ κανόνας. Ἄν τώρα κυριαρχεῖ ἡ φθορά,
τότε ὅλα τά σώματα θά εἶναι ἄφθαρτα·
ἄν οἱ νεκραναστάσεις ἀποτελοῦν σπάνιες
ἐξαιρέσεις, τότε θά ἀναστηθοῦν ὅλοι οἱ
νεκροί· ἄν οἱ ἀναλαμπές τοῦ θεϊκοῦ φωτός στά πρόσωπα τῶν Ἁγίων εἶναι φευγαλέες, τότε τά σώματα τῶν Ἁγίων θά
λάμπουν διαρκῶς σάν τόν ἥλιο.
Ἡ ἐπιστήμη, ὅσο καί ἄν κάποιοι τή
θεοποιοῦν, ἔχει περιορισμένη δικαιοδοσία.
Τά θαύματα δέν ἀνήκουν στή δικαιοδοσία

της καί οἱ ἐπιστήμονες πού τά ἀπορρίπτουν κάνουν ὑπέρβαση τῶν ἁρμοδιοτήτων τους.
Εἶναι ἀνώφελο, ἐξ ἄλλου, νά προσπαθοῦμε νά ἐξηγήσουμε τά θαύματα μέ τίς
μεθόδους τῆς ἐπιστήμης, πιστεύοντας ὅτι
ἔτσι ἐνισχύουμε τήν ἀποδοχή τους. Ἄν
ὑποθέσουμε ὅτι ἕνα ἀναλυτικό ἐργαστήριο ἀναλύσει τόν ἁγιασμό, θά ἀνακαλύψει
κάτι ἔκτακτο πέρα ἀπό τό νερό καί τά
συστατικά του; Δέν νομίζουμε! Ἡ Χάρις
πού περιέχουν τά ἁγιασμένα δῶρα τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ὑπερφυσική ἐνέργεια. Δέν
μετριέται μέ τά ἐπιστημονικά ὄργανα.

Εἶναι ἀνώφελο, ἐξ ἄλλου,
νά προσπαθοῦμε νά ἐξηγήσουμε
τά θαύματα μέ τίς μεθόδους τῆς
ἐπιστήμης, πιστεύοντας ὅτι ἔτσι
ἐνισχύουμε τήν ἀποδοχή τους.
Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ἕνα ἀναλυτικό
ἐργαστήριο ἀναλύσει τόν ἁγιασμό,
θά ἀνακαλύψει κάτι ἔκτακτο πέρα
ἀπό τό νερό καί τά συστατικά του;
Καί κάτι τελευταῖο.
Εἶναι ἄραγε τά θαύματα παραβίαση τῶν νόμων τῆς Δημιουργίας ἀπό τόν
ἴδιο τόν Νομοθέτη, ὅπως ὑποστηρίζουν
μερικοί;
Ὄχι, πιστεύουμε. Αὐτό θά ἀποτελοῦσε πολύ στενή ἀντίληψη γιά τήν
Πανσοφία καί Παντοδυναμία τοῦ Δημιουργοῦ. Ὁ προαιώνιος καί ἄναρχος Θεός,
Αὐτός πού κυβερνᾶ τίς οὐράνιες δυνάμεις
καί μέ ἕνα πρόσταγμά Του δημιούργησε
τό σύμπαν καί ἔθεσε τούς νόμους πού
τό κυβερνοῦν, ἔχει ἀσφαλῶς ἄπειρους
τρόπους νά ἐπεμβαίνει στήν ὑλική δημιουργία, χωρίς νά δίνει ἀναφορά στά
ἐπιστημονικά μας ὄργανα καί χωρίς νά
διαταράσσει τήν ἁρμονία της.
Βασίλειος Πετρουλέας,
Φυσικός
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Σπάνια μορφή
ἀγάπης

Τ

ό Συναξάρι εἶναι τό βιβλίο πού
γράφει γιά τή ζωή, τά μαρτύρια
καί τούς πνευματικοῦς ἀγῶνες τῶν
Ἁγίων καί ἀσκητῶν. Ἕνας ἀπό τούς συγγραφεῖς Συναξαρίων εἶναι καί ὁ Ἰωάννης
Μόσχος. Ἀνάμεσα στά γεγονότα πού
ἀναφέρει εἶναι καί τό ἑξῆς περιστατικό:
õ õ õ õ õ õ
Κάποτε ἕνας μοναχός, ὁ Ἀββᾶς Λέων,
πῆρε μαζί του ὀκτώ νομίσματα καί
βγῆκε στήν ἔρημο, ὅπου βάρβαροι ἐπιδρομεῖς εἶχαν ἀπαγάγει τρεῖς αἰχμαλώτους. Ὅταν ὁ μοναχός συνάντησε τούς
ἀπαγωγεῖς, ἄρχισε νά τούς παρακαλεῖ
καί νά τούς λέει:
– Πάρτε ἐμένα αἰχμάλωτο, καθώς
καί αὐτά τά νομίσματα καί ἀπολύστε
τούς ἀνθρώπους αὐτούς. Εἶναι ἀδύνατοι
καί δέν μποροῦν νά σᾶς ἐξυπηρετήσουν
καί γι’ αὐτό ἔχετε στόν νοῦ σας νά τούς
σκοτώσετε. Ἐγώ εἶμαι ὑγιής καί ἕτοιμος
νά δουλέψω γιά σᾶς.
Τότε οἱ βάρβαροι πῆραν τόν μοναχό
καί τά ὀκτώ νομίσματα καί ἀπελευθέρωσαν τούς τρεῖς ὁμήρους. Ὁ Ἀββᾶς
Λέων βάδισε ἕνα διάστημα μαζί τους,
ἀλλά τελικά ἀπόκαμε καί ἔπεσε κάτω.
Τότε οἱ βάρβαροι τόν ἀποκεφάλισαν.
Μέ τό παράδειγμά του ὁ μοναχός Λέων
ἐφάρμοσε τόν λόγο τοῦ Χριστοῦ, πού
εἶπε: «Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδείς
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ἔχει, ἵνα τις τήν ψυχήν αὐτοῦ θῇ ὑπέρ
τῶν φίλων αὐτοῦ», μέ ἀπόδοση στή
νεότερη ἑλληνική: «Μεγαλύτερη ἀγάπη ἀπό αὐτή κανείς δέν ἔχει, ὥστε τή
ζωή του νά δώσει χάριν τῶν φίλων του»
( Ἰωά. ιε΄ 13).
õ õ õ õ õ õ
Τό περιστατικό μέ τόν Ἀββᾶ Λέοντα σχολιάζει στό βιβλίο του Οἱ ἀετοί
( Ἔκδοση Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας) ἕνας ἀπό τούς πιό μορφωμένους Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Πρόκεται γιά τόν μακαριστό
Μητροπολίτη Ἀχελώου Εὐθύμιο Στύλιο,
διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Στό θεολογικό του σχόλιο ὁ Σεβασμιώτατος διατυπώνει οὐσιαστικές σκέψεις.
Γράφει: «Τό μέτρο τῆς ἀγάπης
εἶναι ν’ ἀγαπᾶ κανείς τόν ἄλλον «ὡς
ἑαυτόν». Τό ν’ ἀγαπᾶ τόν ἄλλον “ὑπέρ
ἑαυτόν” εἶναι “μείζων ἀγάπη”. Τήν

– Πάρτε ἐμένα αἰχμάλωτο,
καθώς καί αὐτά τά νομίσματα καί ἀπολύστε τούς ἀνθρώπους αὐτούς. Εἶναι ἀδύνατοι
καί δέν μποροῦν νά σᾶς ἐξυπηρετήσουν καί γι’ αὐτό ἔχετε
στόν νοῦ σας νά τούς σκοτώσετε. Ἐγώ εἶμαι ὑγιής καί
ἕτοιμος νά δουλέψω γιά σᾶς.

μείζονα αὐτήν ἀγάπη ἔδειξε πρῶτος ὁ
Χριστός πού “πέθανε ὑπέρ ἡμῶν τῶν
ἁμαρτωλῶν”. Τή μείζονα αὐτήν ἀγάπη
ἔδειξε καί ὁ Ἀββᾶς Λέων, πού θυσιάστηκε ὑπέρ τῶν τριῶν αἰχμαλώτων.»

Ὁ Ἀββᾶς Λέων βάδισε ἕνα
διάστημα μαζί τους, ἀλλά τελικά ἀπόκαμε καί ἔπεσε κάτω.
Τότε οἱ βάρβαροι τόν ἀποκεφάλισαν.
Καί συνεχίζει ὁ μακαριστός Σεβασμιώτατος Εὐθύμιος: «Πολύ σπάνια ὁ
ἄνθρωπος ἀγαπᾶ κάποιον ἄλλο περισσότερο ἀπό τόν ἑαυτό του. Τό συνηθέστερο εἶναι νά ἀγαπᾶ κανείς τόν ἄλλον
λιγότερο ἀπό τόν ἑαυτό του. Καί μερικές φορές ν’ ἀγαπᾶ τόν ἄλλο ὅσο καί
τόν ἑαυτό του. Τή σπάνια αὐτή ἀγάπη
συναντᾶμε στή Μάνα, στούς ἀγωνιζόμενους ὑπέρ τῆς πατρίδος καί στους

«Ἡ ἀγάπη αὐτή εἶναι σπάνια,
ἀλλά καί ἡ πιό μεγαλειώδης.
Ἔχει γράψει τίς ὡραιότερες
σελίδες τῆς Ἱστορίας.»
Μακαριστός Μητροπολίτης
Ἀχελώου Εὐθύμιος Στύλιος
Ἁγίους. Ἡ Μητέρα θυσιάζεται, γιά νά
ζήσουν τά παιδιά της, ὁ στρατιώτης θυσιάζεται γιά τήν πατρίδα καί οἱ Ἁγιοι
θυσιάζονται γιά τούς ἁμαρτωλούς».
Καταλήγει ὁ Σεβασμιώτατος: « Ἡ
ἀγάπη αὐτή εἶναι σπάνια, ἀλλά καί ἡ
πιό μεγαλειώδης. Ἔχει γράψει τίς ὡραιότερες σελίδες τῆς Ἱστορίας. Τή σπάνια
αὐτή ἀγάπη ἔδειξαν καί οἱ ἁγιότερες
μορφές τοῦ κόσμου. Γιά τή σπάνια αὐτή
ἀγάπη ἔχουν γραφεῖ καί γράφονται τά
πιό ὡραῖα κείμενα καί οἱ πιό ὄμορφοι
ὕμνοι.»
Γ. Δ. Κούβελας

Δωρεές

• Ὁ κος Ἀλεξιάδης Νεκτάριος, 10 €, εἰς μνήμην Ἀντωνόπουλου Σταύρου.
• Ἡ κα Παρθενόπη Καμπουράκη, 20 €, Παλαιό Ψυχικό Ἀττικῆς, εἰς μνήμην
Ἀντωνίου καί Δέσποινας.
• Ὁ κος Παναγιώτης Κουκοράβας καί ἡ ἀδερφή του κα Ειρήνη Κουκοράβα,
Τρίκαλα, 20 € εἰς μνήμην τοῦ ἐκλιπόντος πατέρα τους Δημητρίου Κουκοράβα.
• Ἡ κα Ἰωάννα Μποσινάκη καί ὁ κος Θεόδωρος Μποσινάκης, Κερατσίνι
Πειραιᾶ, 100 € εἰς μνήμην της μητέρας τους Γεωργίας Μποσινάκη.
• Ὁ κος Κωνσταντῖνος Ντερνελῆς, Περιστέρι Ἀττικῆς, 50 €, εἰς μνήμην συζύγου
καί γονέων του.
• Ἡ κα Μαρία Φιαμέγκου, Μαρούσι Ἀττικῆς, 50 €, εἰς μνήμην γονέων της ἱερέως
Ἰωάννου Παπανικολάου καί πρεσβυτέρας, καί συζύγου της Χρήστου Φιαμέγκου.
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Ὅ

Ἡ ὑπερπροστασία στά παιδιά

λοι οἱ γονεῖς ἐπιθυμοῦν νά προσφέρουν στό παιδί τους τήν καλύτερη δυνατή φροντίδα, προστασία, στήριξη καί ἀσφάλεια. Ὅμως, ἐπειδή
οἱ ἰσορροπίες εἶναι λεπτές, εἶναι σημαντικό
νά διακρίνουν μέχρι ποιό σημεῖο πρέπει –καί
μποροῦν– νά παρεμβαίνουν καί νά βοηθοῦν.
Ποιά εἶναι τά ὅρια τῆς θεμιτῆς καί
ἀποδεκτῆς παρέμβασης, πού γίνεται ἀρωγός στήν ὁμαλή ψυχική, κοινωνική καί συναισθηματική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ, καί
πότε οἱ παρεμβάσεις γίνονται τροχοπέδη
σέ αὐτήν τήν ἀνάπτυξη; Πότε τό «βοηθῶ»
μετατρέπεται σέ «κατευθύνω»;
Οἱ γονεϊκές δεξιότητες δέν εἶναι κάτι μέ
τό ὁποῖο γεννιέται κανείς, ἀλλά μαθαίνονται
στήν πράξη, γι’ αὐτό καί εἶναι φυσικό νά γίνονται λάθη. Ἰδίως γιά τούς γονεῖς πού ἔχουν
μοναχοπαίδια, εἶναι, ἴσως, ἰδιαίτερα δύσκολο
νά κρατήσουν ἰσορροπίες, γινόμενοι, ἀπό
τήν πολλή τους ἀγάπη, ὑπερπροστατευτικοί.
Γιά πολλούς, ἡ λέξη «ὑπερπροστασία»
δέν εἶναι κάτι μεμπτό. Ἀντιθέτως, ἀποτελεῖ ἔνδειξη ἀγάπης καί φροντίδας. Ἄν κοιτάξουμε βαθύτερα, ὅμως, θά διακρίνουμε
πώς ἡ ὑπερβολική προστασία στό παιδί
δέν ὑποκινεῖται τόσο ἀπό ἁγνή ἀγάπη, ὅσο

Οἱ γονεϊκές δεξιότητες δέν εἶναι κάτι μέ
τό ὁποῖο γεννιέται κανείς, ἀλλά μαθαίνονται στήν πράξη, γι᾽ αὐτό καί εἶναι φυσικό
νά γίνονται λάθη.
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Ἡ ἔγνοια καί ἡ φροντίδα εἶναι στοιχεῖα
θετικά καί θεμιτά, ἡ ὑπερβολή ἔχει πολύ
ἀρνητικές ἐπιπτώσεις στήν ψυχική ὑγεία τοῦ
παιδιοῦ.
ἀπό ἐλλείμματα καί λαθεμένα κίνητρα τῶν
γονέων, σέ συνδυασμό μέ ἀνεκπλήρωτες
ἐπιθυμίες καί ἐγωιστικά θέλω.
✣ ✣ ✣
Ἄς δοῦμε, λοιπόν, πῶς ἐκδηλώνεται ἡ
νοσηρή ὑπερπροστασία:
• «Πρέπει νά ἐλέγχω πλήρως τήν κατάσταση»
Οἱ γονεῖς ἐλέγχουν ὅ,τι ἔχει σχέση μέ
τά παιδιά τους, πῶς καί πόσο διαβάζουν, τί
θά φᾶνε, τί δραστηριότητες θά κάνουν, μέ
ποιούς φίλους θά παίξουν, τί θά παίξουν, γιά
πόση ὥρα κτλ. Ὁ ἔλεγχος αὐτός γεννιέται
ἀπό φόβο καί ἀνησυχία γύρω ἀπό ὁτιδήποτε
ἀφορᾶ τό παιδί.
• «Πρέπει νά τό σώσω ἀπό δύσκολες
καταστάσεις»
Σπεύδουν νά ἀναλάβουν οἱ ἴδιοι τίς
εὐθύνες τῶν παιδιῶν, νά «σώσουν» τήν
κατάσταση, καί νά διορθώσουν τά ὅποια
λάθη τῶν παιδιῶν τους, στερώντας ἀπό αὐτά
την ἐμπειρία τοῦ νά δίνουν τίς δικές τους
μάχες καί νά ἀντιμετωπίζουν τίς συνέπειες
τῶν πράξεών τους.
• «Τό παιδί μου εἶναι τό καλύτερο καί
δέν φταίει ποτέ»

Ἡ ἔγνοια καί ἡ φροντίδα εἶναι στοιχεῖα
θετικά καί θεμιτά, ἡ ὑπερβολή ἔχει πολύ
ἀρνητικές ἐπιπτώσεις στήν ψυχική ὑγεία τοῦ
παιδιοῦ.

Τό παιδί τους θέλουν νά εἶναι τό καλύτερο, νά μήν δυσκολευτεῖ σέ τίποτα καί νά
διακριθεῖ σέ ὅ,τι κάνει. Ὁ φόβος τῆς ἀποτυχίας κάνει τούς γονεῖς νά μήν δέχονται πώς
τό παιδί τους δέν εἶναι τέλειο, πώς μπορεῖ
νά κάνει καί λάθη, καί μεταθέτουν τίς εὐθύνες γιά τίς ὅποιες ἐνεπάρκειες, ἀποτυχίες ἤ
λάθη του, σέ τρίτους (δασκάλους, ἄλλα παιδιά, γείτονες κτλ.), καθώς «ποτέ δέν φταίει
τό δικό τους παιδί», ἀλλά κάποιος ἄλλος.
• «Τό παιδί μου δικαιοῦται τό καλύτερο»
Συγκρίνουν συνεχῶς τά ἄλλα παιδιά
μέ τό δικό τους καί βλέπουν τή ζωή τοῦ
παιδιοῦ τους ἀνταγωνιστικά, θεωρώντας πώς
τά ἄλλα παιδιά ἀξίζουν κάτι λιγότερο, ἐνῶ
τό δικό τους ἀξίζει τά πάντα.
• « Ἐγώ ξέρω καλύτερα τί χρειάζεται
τό παιδί μου»
Στό πλαίσιο τοῦ αὐστηροῦ ἐλέγχου,
ὑποκαθιστοῦν τό παιδί, ἀκόμη καί σέ ἀπολύτως προσωπικά πράγματα καί δραστηριότητες, ὅπως π.χ. στήν ἐπιλογή ἐνδιαφερόντων,
μελέτη μαθημάτων, ἐπιλογή φίλων κτλ.
• «Δέν θέλω νά τοῦ λείψει τίποτα»
Οἱ γονεῖς σπεύδουν σέ μιά ἄμεση –καί
ἄκριτη– ἱκανοποίηση ὅλων τῶν ἀναγκῶν καί
τῶν ἐπιθυμιῶν τοῦ παιδιοῦ, διαμορφώνοντας
–ἄθελά τους– ἕναν χαρακτῆρα ἀπαιτητικό
καί κακομαθημένο.
• «Τό παιδί μου εἶναι ἡ συνέχειά μου»
Αὐτοί οἱ γονεῖς ζοῦν μέσα ἀπό τό παιδί τους. Κάθε ἔπαινος ἀπό τρίτους πρός τό
παιδί ἀντανακλᾶ στούς ἴδιους, θεωρώντας ὅτι
τούς καθιστᾶ καλύτερους γονεῖς. Μέ αὐτόν
τόν τρόπο αἰσθάνονται σημαντικοί καί ἄξιοι.

• «Κι ἄν μεγαλώσει καί δέν μέ ἔχει
ἀνάγκη πιά;»
Φοβοῦνται πώς ὅταν τό παιδί μεγαλώσει καί ἀνεξαρτητοποιηθεῖ, θά τούς παραμερίσει, ὁπότε δέν θά ἔχουν πλέον οὐσιαστικό
ρόλο, ἤ ἀκόμα καί λόγο ὕπαρξης. Οἱ γονεῖς
πού ζοῦν μέσα ἀπό τό παιδί τους προσπαθοῦν νά διατηρήσουν τήν ἰσχύ τους, ὥστε τό
παιδί νά τούς ἔχει ἀνάγκη. Μέ ἁπλά λόγια,
προσπαθοῦν τό παιδί τους νά τό κρατήσουν
γιά πάντα παιδί.

Εἶναι στό χέρι μας, ὡς γονεῖς, νά κάνουμε
ὅ,τι καλύτερο μποροῦμε, γιατί τά παιδιά τοῦ
σήμερα εἶναι οἱ ἐνήλικες τοῦ αὔριο.
Κι ἐνῶ, γενικά, ἡ ἔγνοια καί ἡ φροντίδα εἶναι στοιχεῖα θετικά καί θεμιτά, ἡ
ὑπερβολή ἔχει πολύ ἀρνητικές ἐπιπτώσεις
στήν ψυχική ὑγεία τοῦ παιδιοῦ. Ἕνα παιδί ὑπερπροστατευμένο, πού μεγαλώνει μέ
λανθασμένη αἴσθηση παντοδυναμίας καί
χωρίς συνέπειες γιά τίς πράξεις του, ἐξελίσσεται σέ ἕναν ἀδύναμο ἐνήλικα, «ψυχικά
εὐνουχισμένο», πού συνεχίζει νά ἐξαρτᾶται
ἀπό τούς γονεῖς του, ἀκόμη κι ἄν αὐτοί δέν
εἶναι πλέον ἐν ζωῇ. Ἕνας ἐνήλικας πού δέν
ἀπέβαλε ποτέ τήν ταυτότητα τοῦ παιδιοῦ,
πού δέν ἔμαθε νά παίρνει ἀποφάσεις, νά
παλεύει, καί κυρίως, δέν ἔμαθε νά χάνει.
Αὐτά τά στοιχεῖα συνθέτουν μιά εὐάλωτη,
ναρκισσιστική προσωπικότητα, μέ χαμηλή
ἀνοχή στή ματαίωση τῶν προσδοκιῶν της.
Εἶναι στό χέρι μας, ὡς γονεῖς, νά κάνουμε ὅ,τι καλύτερο μποροῦμε, γιατί τά παιδιά τοῦ σήμερα εἶναι οἱ ἐνήλικες τοῦ αὔριο.
Ἀγγελική-Ἐλευθερία Ι.
Παπασαραντοπούλου,
Ψυχολόγος
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Λειτουργική ἀγωγή
τῆς οἰκογένειας

T

ό Ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας εἶναι τό κέντρο τῆς
λατρευτικῆς ζωῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Εἶναι αὐτό πού σώζει
τόν ἄνθρωπο καί ἡ σπουδαιότητά του
εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερη, ἀκόμα καί
ἀπό φιλανθρωπίες, ἀνέγερση Ναῶν καί
ἄλλες πνευματικές δράσεις καί ἐκδηλώσεις.
  
Γιά νά γίνει βίωμα ἡ κοινή λατρεία,
πρέπει ἡ οἰκογένεια νά ξεκινήσει ἀπό
τήν κοινή προσευχή. Τό παιδί, ἀκόμα
καί νήπιο νά εἶναι, ἀρχίζει νά ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ προσευχή εἶναι ἕνας τρόπος ἐπικοινωνίας. Μέ τήν ἐξάσκηση
τῆς κοινῆς προσευχῆς μέσα στό σπίτι,
τό παιδί ἀντιλαμβάνεται μεγαλώνοντας ὅτι εἶναι πρόσωπο διακριτό, μέ
ἀξία καί ὀφείλει νά προσεύχεται καί
γιά τά ἄλλα πρόσωπα. Δέν ζεῖ σάν ἕνα
ἀνώνυμο ἄτομο, ἀλλά ζεῖ σέ κοινωνία
προσώπων, πρᾶγμα πού καλεῖται νά
βιώσει καί μέσα ἀπό τό Μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας. Αὐτό τό βιώνει ἀκόμα πιό ἔντονα, ὅταν συμμετέχει ἐνεργά
ὡς πρόσωπο μέ ὁποιονδήποτε τρόπο
στόν ἐνοριακό Ναό τῆς περιοχῆς του.
  
Τό ἐρώτημα εἶναι, ὅμως, μέ ποιόν
τρόπο θά δώσουμε τή λειτουργική ἀγωγή στήν οἰκογένεια;
Τό νήπιο δέν μπορεῖ νά μάθει κάτι
ἀπό μόνο του. Οἱ γονεῖς ὀφείλουν νά
182

μοιραστοῦν μαζί του τίς δικές τους
στιγμές προσευχῆς.
Ξεκινᾶμε ἀπό τήν πρωινή προσευχή. Παρόλο πού τό πρωί συνήθως βιαζόμαστε, εἴτε γιά τή δουλειά, εἴτε γιά
τό σχολεῖο, μία σύντομη προσευχή εἶναι
ἀρκετή, γιά νά παίξει τόν εὐχαριστιακό
της ρόλο γιά τήν καινούργια ἡμέρα.
Τό μεσημέρι δέν πρέπει νά λείπει
ἡ προσευχή πρίν ἀπό τό μεσημεριανό
φαγητό. Δίνεται γιά ἄλλη μία φορά ἡ
δυνατότητα στά παιδιά νά εὐχαριστήσουν τόν Θεό γιά ὅλες τίς δωρεές πού
μᾶς παρέχει, καθώς, ἐπίσης, αὐτά μαθαίνουν νά εὐχαριστοῦν καί τούς γονεῖς
τους γιά τόν κόπο πού ἔκαναν προκειμένου νά τούς ἐξασφαλίσουν καί νά
τούς ἑτοιμάσουν τό φαγητό.
Τό βράδυ, ἐπειδή ὑπάρχει περισσότερος χρόνος, ἡ προσευχή μπορεῖ
νά εἶναι ἐκτενέστερη. Μποροῦν οἱ γονεῖς νά διαβάσουν καί μέρος ἀπό τήν
Ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί τῶν
Χαιρετισμῶν στή Θεοτόκο. Ἀκόμα καί
ἄν αὐτές οἱ προσευχές τῆς Ἐκκλησίας
περιέχουν λόγια δύσκολα καί ἀκατανόητα γιά τά παιδιά, χαράζονται μέσα στήν
ψυχή τους καί, μεγαλώνοντας, θά τούς
ἔρθουν ὡς φράσεις πού θά κατανοοῦν
τό νόημά τους.
Σημαντικό εἶναι, ἐπίσης, νά τονίζουμε καί νά βιώνουμε στό σπίτι τίς
ἑορτές καί τίς ἅγιες ἡμέρες. Μποροῦν
νά εἰπωθοῦν δύο λόγια γιά τόν Ἅγιο

τῆς ἡμέρας ἤ γιά τή γιορτή καί τήν
ἐπέτειο πού ἑορτάζεται. Μέ αὐτόν τόν
τρόπο ἐπιτυγχάνουμε τήν ἀνάμνηση
τοῦ γεγονότος καί τή γνώση τῆς πνευματικῆς μας ἱστορίας.
  
Ἡ σχέση Ἐκκλησίας καί λαογραφίας εἶναι ἄμεση. Ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνο
δέν ἀνατρέπει λαογραφικά ἔθιμα, ἀλλά,
ἀντίθετα, τά τιμᾶ καί τούς προσδίδει
πνευματικότητα. Ὁ βασιλικός, τό λάδι,
τό κρασί, τό στάρι, τό πρόσφορο, τά
κόλλυβα παίζουν λατρευτικό ρόλο. Ἡ
Ἐκκλησία τιμᾶ καί ἁγιάζει τούς καρπούς τῆς γῆς.
  
Ἡ εὐσέβεια ἀποκτᾶται σιγά-σιγά
καί εἶναι, κατά κύριο λόγο, βίωμα. Τό
εἰκονοστάσι, τό θυμίαμα, τό προσευχητάρι δέν πρέπει νά λείπουν ἀπό κανένα
σπίτι. Ἄν τά μάθει τό παιδί ἀπό μικρό,
τότε ἔχει πολλές πιθανότητες νά ἐπιστρέψει σέ αὐτά, μεγαλώνοντας. Πρέπει, βέβαια, ὅλα αὐτά νά γίνονται μέσα
σέ κλίμα χαρᾶς καί ἀγάπης. Πρέπει
νά ἀναχωροῦμε ἀπό τόν Ναό μέ χαρά
καί ἀγάπη, χωρίς νεῦρα, κακοκεφιά
καί θυμό. Με αὐτήν τήν ἀνάμνηση τά
παιδιά θά θεωροῦν πάντα τήν Ἐκκλησία καταφύγιο. Ἀκόμα καί ἄν ἀπομακρυνθοῦν ἀπό αὐτήν μεγαλώνοντας, ἡ
δροσερή αὐτή ἀνάμνηση τῶν νεανικῶν
τους χρόνων θά τούς συνοδεύει. Ἡ
ἀνάμνηση τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς
ἀγάπης εἶναι αὐτή πού ὁδήγησε τόν
Ἄσωτο τῆς Παραβολῆς στή μετάνοια.
Ἤξερε ὅτι στό σπίτι τοῦ πατέρα του
μποροῦσε κανείς νά βρεῖ καταφύγιο.
Αὐτό τό καταφύγιο ἀναζήτησε καί ὁ
Ἄσωτος, γιά νά λυτρωθεῖ.
  
Ἴσως μεγαλώνοντας, τά παιδιά νά
ἀντιδράσουν ἀκόμα καί ἀπό τήν πα-

τρική στέγη στό θέμα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ. Οἱ γονεῖς πρέπει νά ἔχουν ὑπόψη
τους ὅτι δέν καταφέρνουν τίποτα μέ
τίς φωνές. Δέν μποροῦν νά ἐπιβάλουν
στά παιδιά τήν πνευματική ζωή. Πρέπει νά τούς δίνουν τήν ἐλευθερία καί
τήν ἐπιλογή νά διαλέξουν, ἄν θέλουν
νά τούς ἀκολουθήσουν στήν Ἐκκλησία
ἤ ἄν θέλουν νά ἔρθουν ἀργότερα μόνα
τους. Αὐτό πού μποροῦν νά κάνουν οἱ
γονεῖς εἶναι νά μεταδώσουν τή χαρά
καί τήν ἀγάπη γιά τόν ἐκκλησιασμό
μέσα στό σπίτι. Τό γεγονός ὅτι μετά
τήν προσέλευση στό Ἅγιο Δισκοπότηρο
τό σπίτι γίνεται χαρούμενο καί εὐλογημένο, εἶναι ἀρκετό, γιά νά ἑλκύσει τήν
προσοχή τῶν παιδιῶν.
  
Ἡ Ἱερή Ἐξομολόγηση εἶναι, ἐπίσης, βασικό Μυστήριο γιά τή λειτουργική ἀγωγή τῆς οἰκογένειας. Τά παιδιά
μαθαίνουν νά λύνουν τά πρῶτα τους
μικρά προβλήματα μέ τή βοήθεια τοῦ
πνευματικοῦ. Αὐτόν θά ἀναζητήσουν,
μεγαλώνοντας, καί στά σοβαρότερα
προβλήματα πού θά παρουσιαστοῦν
στή ζωή τους. Τή λύση θά τήν ἔχουν
ἀπό πνευματικούς καί εὐλογημένους
ἀνθρώπους καί ὄχι ἀπό ἄθεους, ἴσως,
ψυχολόγους καί ψυχοθεραπευτές.
  
Ἡ χαρά καί ἡ ἀγάπη, καρποί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, εἶναι αὐτά πού θά
κρατήσουν ζωντανή τήν πνευματικότητα τοῦ σπιτιοῦ. Αὐτή ἡ ἀνάμνηση τῆς
πνευματικότητας τῶν παιδικῶν χρόνων
ἀποτελεῖ ἀνεξάντλητο θησαυρό. Μιά
κιβωτός πού μπορεῖ νά διασφαλίσει
τή συνέχεια τῆς χριστιανικῆς ζωῆς τῶν
παιδιῶν μας.
Σταυρούλα Μέντη,
Μαθηματικός
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Ἀ

Ἐποχή ἀκρίβειας

πό τόν Φεβρουάριο τοῦ τρέχοντος ἔτους 2022 καί ἑξῆς ὅλοι
γινόμαστε μάρτυρες καθημερινῶν σκληρῶν στιγμῶν γιά τή σύνολη
ἀνθρωπότητα. Ὁ πόλεμος πού ξέσπασε
στήν Οὐκρανία συνεχίζει νά προκαλεῖ
δράματα, φρικαλεότητες καί ὀδυνηρά γεγονότα γιά ὅλους… εἴτε γιά τίς ἐμπλεκόμενες χῶρες καί τούς λαούς τους, εἴτε γιά
ὅλες τίς ἀνθρώπινες κοινωνίες ὅπου γῆς.

S

Βλέπουμε σκηνές ἀλλοφροσύνης
στό μέτωπο τοῦ πολέμου, πληγωμένους
ἀνθρώπους, ἀμάχους νά πλήττονται,
ἀλλά καί ἀθῶες παιδικές ψυχές νά ἀναγκάζονται νά ἐκτοπιστοῦν ἀπό τίς ἑστίες
τους, γιά νά διαφυλαχθοῦν ἀπό τήν κακία τῶν μεγάλων καί ἰσχυρῶν τῆς γῆς,
ἀλλά καί ἀπό τή μανία τῶν ἐμπολέμων.
Τοῦτος ὁ πόλεμος, βέβαια, ἐπηρεάζει ἀρκετά ἕως πολύ καί ὅλες τίς κοινωνίες παγκοσμίως. Διότι, ἀφενός μέν
ἐμπλέκονται μεγάλες χῶρες μέ πολιτική
καί στρατιωτική ἰσχύ, καί ἀφετέρου παίζεται ἕνα παγκόσμιο γεωπολιτικό παιχνίδι, πού ἔχει ἄμεσα ἀποτελέσματα στήν
καθημερινή ζωή ὅλων τῶν ἀνθρώπων.
Μιά ἀπ’ αὐτές τίς ἀμεσότατες ἐπιπτώσεις εἶναι καί ἡ ἀκρίβεια τῶν ὑλικῶν
ἀγαθῶν. Διότι τά μέρη τῆς Οὐκρανίας,
ἀλλά καί τῆς Ρωσίας, εἶναι τόσο παραγωΟἱ καιροί εἶναι δύσκολοι, ἐνίοτε ἀποπνικτικοί, ἀπογοητεύουν, ἀλλά δέν πρέπει νά
χαθεῖ ἡ ἐλπίδα, πού μαζί μέ τήν πίστη στόν
Θεό, ἀποτελοῦν τά πιό μονάκριβα ἀγαθά!
Δέν εἴμαστε μόνοι! Οὔτε διαφεντεύουν τίς
τύχες μας καί τά ἀγαθά μας οἱ μεγάλοι καί
τρανοί τῆς γῆς.
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γικά, ἐνεργειακοί κόμβοι, πού διοχετεύουν
ἐνέργεια, πετρέλαιο, φυσικό ἀέριο κτλ. σέ
πολλές περιοχές καί ἰδίως στήν Εὐρώπη.
Ἐπίσης, οἱ δύο αὐτές χῶρες κρατοῦν τό
περίπου 30% τοῦ ἐμπορίου σιτηρῶν ἀνά
τόν κόσμο. Ἑπομένως, ἡ ἐμπόλεμη κατάσταση μεταξύ τους, ἀλλά καί τό ἀνήθικο
παιχνίδι πού παίζουν οἱ Δυτικοί ἐπηρεάζει
εὐθέως τή ζωή, τήν οἰκονομία καί τήν καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων
στόν πλανήτη μας.

Ἐμεῖς, ἄλλωστε, ἐδῶ στή χώρα μας
τό ζοῦμε πολύ ἔντονα τούς τελευταίους
μῆνες! Ὅλα ἔχουν αὐξηθεῖ! Οἱ τιμές τῶν
προϊόντων πρώτης ἀνάγκης, τά τρόφιμα, τά ἀγαθά ἐνέργειας, ὅπως ρεῦμα,
πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο καί
ἄλλα πολλά ἔχουν πάρει ἀνηφορική
πορεία σέ ἐπίπεδα τιμῶν. Ὁ κόσμος
τρομοκρατεῖται, φοβᾶται, ἀγωνιᾶ. Δέν
γνωρίζουμε ποῦ θά φτάσει αὐτή ἡ ὀδυνηρή ἄνοδος. Καί καθώς οἱ μισθοί, τά
ἡμερομίσθια παραμένουν παγιωμένα
καί ὑπάρχει προσπάθεια καί ἀπό ὁρισμένους νά ἀδικήσουν ἤ νά μειώσουν
τά ὅσα ἔχουν λαμβάνειν οἱ ἐργαζόμενοι,
ὑπάρχει ἀκόμη μεγαλύτερη ἀνησυχία.
Οἰκογενειάρχες, πού δέν ξέρουν πῶς νά
θρέψουν τά παιδιά τους, νά ζήσουν τίς

γιά νά κερδίσω χρήματα καί νά ἐκμεταλλευθῶ τίς καταστάσεις. Ἀντίθετα,
ἅγιο καί δίκαιο θα εἶναι νά ἀναδειχθεῖ ἡ
συναλληλία, τό νά νοιαζόμαστε γιά τούς
ἄλλους, ἰδιαίτατα γιά τούς μή ἔχοντες.
Ἀλλά καί νά ἀναβιώσει ἀκόμη πιό δυναμικά ἡ ἔννοια τῆς φιλανθρωπίας. Ὄχι τό
«ἐγώ νά περνάω καλά καί δέν μέ νοιάζει
γιά τούς ἄλλους»!

οἰκογένειές τους, νά βγάλουν πέρα τά
τρέχοντα καί πάγια ἔξοδα, ἄνεργοι, πού
δέν ξέρουν ἄν θά βροῦν δουλειά, πολλοί
ἄνθρωποι πού δέν εἶναι σίγουροι ἄν θά
ἀποπληρώσουν τά δάνειά τους…

S

Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν καί κάποιοι
πού θησαυρίζουν μέσα ἀπό τέτοιες
σκληρές στιγμές γιά τόν πολύ κόσμο.
Ὁρισμένοι ἔχοντες τή νοοτροπία τοῦ
μαυραγορίτη κερδίζουν πολλά εἰς βάρος
τῶν πολλῶν. Ἀκόμη καί οἱ ἴδιες οἱ κυβερνήσεις «ποιοῦσι τήν νῆσσαν» ἤ δίνουν
κάποια φραγκοδίφραγκα, γιά νά «ρίξουν
στάχτη στά μάτια» τῶν ψηφοφόρων..

S

Τό ζητούμενο, ὅμως, εἶναι πέρα
ἀπό τά ἀπαραίτητα οἰκονομικά μέτρα
πού πρέπει νά ληφθοῦν, ἐνδεχομένως
κάποια πλαφόν σέ βασικά εἴδη καί
ἀγαθά ἤ τή διασφάλιση τῆς ὑγείας καί
τῆς διατροφῆς τῶν πολλῶν, ἀλλά καί
ἰδιαίτερα τῶν εὐπαθῶν ὁμάδων, πρέπει
νά διασφαλιστοῦν τά δικαιώματα καί ἡ
ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἐπίσης, πρέπει νά
διώξουμε ἀπό μέσα μας τήν ἔννοια τῆς
«ἁρπαχτῆς»! Νά ἁρπάξω, δηλαδή, ἀπό
τόν ἄλλον τώρα πού εἶναι ἡ εὐκαιρία,

Ὁ Θεός εἶναι ὁ Κύριος τῆς ἱστορίας, ὁ
μόνος Ἀγαθός Πατέρας, πού μᾶς φροντίζει
καί πού θά γράψει τήν τελευταία λέξη στή
σελίδα καί αὐτῆς τῆς πτυχῆς τῆς ἱστορίας
τῆς ἀνθρωπότητας.
Οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι, ἐνίοτε
ἀποπνικτικοί, ἀπογοητεύουν, ἀλλά δέν
πρέπει νά χαθεῖ ἡ ἐλπίδα, πού μαζί μέ
τήν πίστη στόν Θεό, ἀποτελοῦν τά πιό
μονάκριβα ἀγαθά! Δέν εἴμαστε μόνοι!
Οὔτε διαφεντεύουν τίς τύχες μας καί
τά ἀγαθά μας οἱ μεγάλοι καί τρανοί
τῆς γῆς. Ὁ Θεός εἶναι ὁ Κύριος τῆς
ἱστορίας, ὁ μόνος Ἀγαθός Πατέρας, πού
μᾶς φροντίζει καί πού θά γράψει τήν
τελευταία λέξη στή σελίδα καί αὐτῆς τῆς
πτυχῆς τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητας.
Μᾶς προβληματίζει ἡ ἀκρίβεια!
Ὁπωσδήποτε πρέπει κάπως νά διορθωθεῖ καί ὁ ἕνας νά βοηθήσει τόν ἄλλον,
γιά νά μή φτάσουμε σέ πεῖνα καί σκηνές ἀρχαίας τραγωδίας! Ἀλλά πάνω ἀπ’
ὅλα ἄς προσευχόμαστε καί ἄς ἐλπίζουμε
δυνατά στόν Παντοδύναμο Θεό καί Πατέρα μας, πού μᾶς συντρέχει σέ κάθε
μας ἀνάγκη καί δέν μᾶς ἀφήνει, διότι
εἴμαστε τά πιό ἀκριβά μαργαριτάρια
Του, ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, τά παιδιά Του!
Ἀρχιμ. Ἡρωδίων Ρίζος,
Ἱεροκήρυκας Ἱερᾶς
Μητρόπολης Φθιώτιδας
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Βιβλία πού λάβαμε
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΚΑΝΑΚΗΣ
Πρωτοσύγγελος Ἱερᾶς Μητρόπολης
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
«ΘΥΣΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ. ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»
« Ἡ Θεία Εὐχαριστία
εἶναι μία πύλη πού μᾶς
ἀνοίγει τόν δίαυλο τῆς
ἐπικοινωνίας μας μέ τόν
Θεό». «Εἶναι χαρά καί
ἔχει πάντοτε ἀναστάσιμο χαρακτῆρα. Μέτοχοι
τῆς χαρᾶς αὐτῆς καί τῆς
ἀναστάσεως καλούμαστε
νά γίνουμε ὅλοι», ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὁ χαρισματικός συγγραφέας, προλογίζοντας τό βιβλίο του αὐτό.
Τό παρόν ἔργο εἶναι σέ συνέχεια
ἑξῆντα δύο συνάξεων, ὅπου θεματολογία
τους εἶχαν τό ἑρμηνευτικό ταξίδι στή Θεία
Λειτουργία. Ἐπιχειρεῖται μέ τή διαλογική
τεχνική τῶν ἐρωταπαντήσεων ἡ ἐμβάθυνση στά θεόπνευστα νοήματα τῶν ὕμνων
καί τῶν εὐχῶν πού ἀναφέρονται στό Ἱερό
Μυστήριο. Ἀπό τό «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία…» μέχρι τό «Δι’ εὐχῶν…» γίνεται συνεπής προσπάθεια νά μήν ἀφεθεῖ οὔτε μιά
λέξη, ἔννοια ἤ φράση στήν ὁποία νά μήν
γίνει ἀνάλυση, ἑρμηνεία καί ἐμβάθυνση.
Εἶναι σίγουρο ὅτι ὁ αναγνώστης τοῦ
βιβλίου θά ὠφεληθεῖ πνευματικά, θά κατανοήσει περισσότερο ἔννοιες τῆς πίστης
μας καί κάθε ἑπόμενη φορά πού θά συμμετάσχει στή Θεία Εὐχαριστία, δέν θά βλέπει μόνο τά ὁρώμενα, ἀλλά θά μπορεῖ νά
«ἀντιλαμβάνεται» κάπως καί τά ἀόρατα,
πού εἶναι πνευματικότερα καί οὐσιαστικότερα.
Σχ. 17 x 24, σελ. 323, Ἐκδόσεις Γρηγόρη, Ἱπποκράτους 43, Ἀθήνα, 10680,
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τηλ. 210 3637016, fax 210 3626646, ἱστοσελίδα: www.grigorisbooks.gr, e-mail:
info@grigorisbooks.gr καί τοῦ συγγραφέα ἱστοσελίδα: patiriakovos.gr, e-mail:
iakovoskanakis@yahoo.com.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ - ΝΙΚΑ
«ΤΑ ΕΝ ΚΑΛΑΜΑΙΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ & ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
19ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ - 1972»
Ἕνα βιβλίο πού στίς σελίδες του ὁ ἀναγνώστης
βυθίζεται στήν ἱστορία
τοῦ τόπου μας καί ξεχνιέται. Ὁ μεγαλύτερος
σέ ἡλικία ἀναγνώστης θά
ἀνακαλέσει στή μνήμη
του βιώματα παλαιότερων ἐποχῶν, ἐνῶ ὁ
νεότερος ἡλικιακά θά πληροφορηθεῖ τήν
ἱστορία πού ἔχει ἡ Καλαμάτα ἀπό τότε
πού ἰχνηλατεῖται ἡ πρώτη παρουσία καί
ἐμπορία τοῦ καπνοῦ στήν πόλη, τήν περίοδο τῆς Βαυαροκρατίας, καί σταματᾶ τό
1972, τότε πού κλείνουν καί οἱ τελευταῖες
καπνοβιομηχανικές ἐπιχειρήσεις. Μοναδική
καί παραδειγματική ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ
καπνοβιομηχανία « Ἀδελφῶν Καρέλια»,
πού ἐξακολουθεῖ νά λειτουργεῖ ὡς τίς
ἡμέρες μας, διαγράφοντας μιά συνεχῶς
ἀναπτυσσόμενη πορεία, ἀξιομνημόνευτη
στά ἑλληνικά ἐπιχειρηματικά χρονικά.
Στίς μεγάλων διαστάσεων σελίδες τοῦ βιβλίου, οἱ ἱστορικές πληροφορίες γιά τίς
Καπνοβιομηχανίες «Σκιά», «Τσιλιβῆ»,
«Πτωχούλη», «Καραμπίνη», «Δαμηλάτη» καί «Καρέλια» πλαισιώνονται ἀπό
σπάνιες φωτογραφίες, ἀπό τό ἐσωτερικό
τῶν ἐργοστασίων, τά καταστήματά τους
στήν Καλαμάτα καί ἀπό ἀφίσες καπνικῶν
προϊόντων.

Τό παρόν πόνημα ξεχωρίζει γιά τή
συστηματική καταγραφή τοῦ θέματός του.
Ἀξίζουν πολλά συγχαρητήρια τόσο στή συγγραφέα, ὅσο καί σέ κάθε ἄλλο συνεργάτη
της, πού κοπίασαν πολύ γιά τή συλλογή τῶν
κάθε εἴδους πληροφοριῶν καί τή σύνθεσή
τους, ὥστε νά προκύψει αὐτό τό ὄμορφο
ἐκδοτικό ἀποτέλεσμα σχετικά μέ την καταγραφή αὐτῆς τῆς πλευρᾶς τῆς ἱστορίας
τῆς Καλαμάτας.
Σχ. 24 x 27, σελ. 151, Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ
Κράτους – Μεσσηνία, Ἀριστοδήμου 22,
Καλαμάτα, 24133, τηλ. - fax 27210 93902,
ἱστοσελίδα: www.gak.mes.sch.gr, e-mail:
mail@gak.mes.sch.gr.
ΗΛΙΑΣ Π. ΚΑΡΥΩΤΗΣ
«ΤΑ ΔΕΙΝΑ
ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»
Τό νέο πόνημα τοῦ ξεχωριστοῦ συνεργάτη καί τοῦ
περιοδικοῦ μας ἔρχεται
γιά ν’ ἀναδείξει αὐθεντικά γεγονότα τῆς Ἱστορίας μας, πού γιά πολλούς
λόγους ἀποκρύπτονται.
Ὅπως μᾶς ἔχει συνηθίσει ὁ
συγγραφέας, μέ τόν πάντα
καθαρό καί κρυστάλλινο λόγο του, διερευνᾶ
τή Βαυαρική κυριαρχία, ἀμέσως μετά τήν
Μεγάλη Ἑλληνική Ἐπανάσταση, καί τόν
ρόλο πού διαδραμάτισαν οἱ προτεστάντες
σύμβουλοι τοῦ ἀνήλικου βασιλέα πού ὁρίστηκε στήν Ἑλλάδα, γιά νά τήν κυβερνήσει. Ἐπίσης, τό βιβλίο ἀναλύει τίς συνέπειες
τῶν Βαυαρικῶν ἀλλαγῶν στήν Ἑλληνική
ἐκκλησιαστική πορεία καί ἀναφέρει Ἱερά
Μοναστήρια πού διαλύθηκαν ἐπί Ὄθωνος.
Σχ. 14 x 21, Ἐκδόσεις Τῆνος, Βαλσαμῶνος 6, Ἀθήνα, 11471, τηλ. - fax 210
6425998, ἱστοσελίδα: www.lagouroseditinos.gr, e-mail: info@lagouroseditinos.gr.

ΜΑΙΡΗ ΡΑΠΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΑΙΡΗ ΓΙΩΤΣΑ
«ΙΑΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝ. ΡΑΠΤΗΣ
ΜΙΑ ΠΟΛΥΣΗΜΑΝΤΗ,
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΡΩΙΚΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ»
Στό βιβλίο αὐτό παρουσιάζεται ἡ ἡρωική καί ἀγωνιστική προσωπικότητα
τοῦ ἰατροῦ Νικολάου Ράπτη (1903 – 1960), πατέρα τῆς ἱδρύτριας τῶν
Ἐκπαιδευτηρίων Μαίρης
Ν. Ράπτου, μέ ἕδρα τή
Λάρισα. Σκιαγραφεῖται ἡ
πορεία τῆς ζωῆς του, ἀπό τά νεανικά του
χρόνια, τίς σπουδές του, τή στρατιωτική
του θητεία, τήν ἐπαγγελματική του σταδιοδρομία, μέ τή δημιουργία τῆς Κλινικῆς
«Χειρουργική Μαιευτική Παθολογική Ν.
Ἰ. Ράπτη» στή Λάρισα, ὥς τίς διακρίσεις
του στήν πολιτική, τήν ἀντιστασιακή δράση του καί τήν ἐξορία του. Ἐπίσης, δέν
πρέπει νά παραλειφθεῖ νά γίνει ἀναφορά
στήν προσφορά του, τό ἔργο του καί τή
μοναδική συμπαράστασή του στήν ἵδρυση
τῶν Ἐκπαιδευτηρίων.
Ὁ ἀναγνώστης αἰσθάνεται εὐγνώμων
γιά τήν ἔκδοση τοῦ παρόντος βιβλίου, διότι τοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νά γνωρίσει τήν
προσωπικότητα αὐτοῦ τοῦ ξεχωριστοῦ
ἀνθρώπου, πού τό πάθος τῆς προσφορᾶς
του πρός τόν συνάνθρωπό του ἀποτελεῖ
φωτεινό παράδειγμα πρός μίμηση σέ κάθε
ἐποχή. Εἶναι ἕνα ἐργο πραγματικό κειμήλιο
γιά τήν ἱστορία τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μαίρης Ν. Ράπτου.
Σχ. 24 x 16,5, Ἔκδοση Κέντρου Ἑλληνικῆς Παιδείας Ἐκπαιδευτηρίων Μαίρης
Ν. Ράπτου Α.Ε., Καρδίτσης 21, Λάρισα,
41335, τηλ. 2410 625724, ἱστοσελίδα:
www.sxoleiopaptou.gr, e-mail: info@
sxoleioraptou.gr.
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ΑΠΟΦΘΈΓΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΙΜΊΕΣ

«Ξένος πόνος, ὄνειρο».
Δέν δίνουμε σημασία στόν ξένο πόνο, ὅπως καί στό ὄνειρο. Δέν μᾶς ἐνδιαφέρει.
Δεῖγμα αὐτό ἀδιαφορίας καί ἀναισθησίας. Τήν παροιμία λένε ὡς παράπονο οἱ ταλαιπωρούμενοι, οἱ ὁποῖοι δέν βλέπουν κανέναν νά τούς συμπονεῖ καί νά τούς βοηθάει στή
θλίψη τους.
«Ξέρανε τό χορτάρι σου, ὅσο πού καίει ὁ ἥλιος».
Κάθε ἐργασία πρέπει νά γίνεται στόν καιρό της. Μήν ἀφήνεις νά χάνονται οἱ
εὐκαιρίες. Μήν ἀναβάλεις γι’ αὔριο σημερινή ἐργασία, διότι εἶναι πιθανό αὔριο νά μήν
εἶναι πλέον κατάλληλος ὁ καιρός.
«Ξέρει τήν ἄμμο τῆς θάλασσας».
Συνηθίζεται νά λέγεται γιά πολυμαθεῖς καί σοφούς. Οἱ γνώσεις τους εἶναι ὡς ἡ
ἄμμος τῆς θάλασσας.
«Πάρ’ τον στόν γάμο σου νά σοῦ πεῖ "καί τοῦ χρόνου"».
Χρησιμοποιεῖται γιά ἀπερίσκεπτους, οἱ ὁποῖοι λένε καί πράττουν ἄλλα ἀντ’ ἄλλων.
Τούς τιμᾶς, τούς εὐεργετεῖς, τούς ἀναδεικνύεις, καί αὐτοί ἐνδέχεται μέ τήν ἀκρισία
τους νά σοῦ προξενήσουν ζημιά καί νά σέ ποτίσουν μέ πικρίες.
«Πᾶρ’ του τό τυρί, νά ξεχάσει τό ψωμί».
Γιά ἀνθρώπους πού εὐεργετοῦμε πολύ, τούς τρέφουμε καί τούς ἀναδεικνύουμε,
καί οἱ ὁποῖοι ξεχνοῦν τίς πολλές καί μεγάλες αὐτές εὐεργεσίες μας, ἄν τούς ἀρνηθοῦμε
κάποτε ἤ τούς ἀφαιρέσουμε κάτι μικρό καί ἀσήμαντο.
«Πές μου τί ἔσπειρες, νά σοῦ πῶ τί θά θερίσεις».
Καθένας ἀπολαμβάνει κατά τά ἔργα του.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «ὅ γάρ ἐάν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καί θερίσει·
ὅτι ὁ σπείρων εἰς τήν σἀρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκός θερίσει φθοράν, ὁ δέ σπείρων εἰς
τό πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωήν αἰώνιον» (Γαλ. στ΄ 7-8). Καί προσθέτει
προτρεπτικά: «τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐκκακῶμεν· καιρ˛ῶ γὰρ ἰδί˛ω θερίσομεν μὴ
ἐκλυόμενοι» (Γαλ. στ΄ 9).
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ΤΟῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟῦ ΛΑΟῦ

« Ὁ ποντικός ἄνοιξε μεγάλη τρύπα, ἀλλά ἐχώρεσε ἡ γάτα».
Μήν ἐπεκτείνεσαι σέ δυσανάλογες πρός τήν ἀντοχή σου ἐπιχειρήσεις. Μή θέλεις
νά μιμηθεῖς ἄλλους, μεγαλύτερους καί ἱκανότερους, διότι ἔτσι εἶναι δυνατόν νά ὁδηγηθεῖς σέ καταστροφή.
«Πού κοιτάζει τή δουλειά του, καλοζεῖ τή φαμελιά του».
Ὁ ἐργατικός καί νοικοκύρης ἄνθρωπος, αὐτός, χωρίς περιττές δαπάνες, κατορθώνει μέ τόν κόπο τῶν χεριῶν του νά συντηρεῖ μέ ἀρκετή ἄνεση τήν οἰκογένειά του.
«Πούλησα τό γάιδαρό μου, κι ἔβλαψα τόν ἑαυτό μου».
Λέγεται γιά ἄκριτες, ἀψυχολόγητες ἤ ὑπό τήν κυριαρχία θυμοῦ καί ὀργῆς πράξεις,
πού πραγματοποιήθηκαν ἀπό κάποιον, καί οἱ ὁποῖες ξεσποῦν εἰς βάρος του ἰδίου.
«Πρός τό θεαθῆναι».
Φράση παρμένη ἀπό τούς λόγους τοῦ Κυρίου: «Προσέχετε τήν ἐλεημοσύνη ὑμῶν
μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ
ἔχετε παρὰ τ˛ῶ πατρὶ ὑμῶν τ˛ῶ ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. στ΄ 1). Λέγεται γιά δόλιους καί
ὑποκριτές, οἱ ὁποῖοι κάνουν ἐπιδεικτικά μερικές καλές πράξεις.
«Τήν προῖκα της ἐβλέπανε, τή νύφη ἐπαινεύανε».
Οἱ ἄνθρωποι πολλές φορές ἐπαινοῦν κάποιον ὄχι γιά τήν προσωπική του ἀξία καί
ἱκανότητα, ἀλλά γιά τά χρήματά του καί μεταβάλλονται ἔτσι σέ εὐτελεῖς καί ἰδιοτελεῖς
κόλακες. Αὐτό κυρίως συμβαίνει μέ πλούσια νύφη, τήν ὁποία ἐπαινοῦν καί ζητοῦν σέ
γάμο οἱ προικοθῆρες, ὄχι γιά τήν προσωπική της ἀξία, ἀλλά γιά τά πλούτη της.
« Ὁ τεχνίτης δέν πεινάει, κι ἄν πεινάσει δέν πεθαίνει».
Ὁ καλός, ὁ εργατικός καί εὐσυνείδητος τεχνίτης ἔχει πάντα ἐργασία, διότι προτιμᾶται ἀπό ὅλους καί ὡς ἐκ τούτου δέν στερεῖται. Καί ἄν γιά καιρό λείψουν οἱ ἐργασίες, θά στερηθεῖ μέν, ἀλλά δέν θά πεθάνει ἀπό τήν πεῖνα. Κάποιες οἰκονομίες θά ἔχει
κάνει ἤ κάποιος θά βρεθεῖ νά τόν βοηθήσει.

Ἰωάννης Θ. Κολιτσάρας (†)
189

Ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ

Σ

ύμφωνα μέ τά ὁριζόμενα ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, μέ τήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου σταματᾶμε τή χρήση τοῦ χαιρετισμοῦ:

Χριστός Ἀνέστη! - Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ὅμως, ἡ Ανάσταση συνεχίζεται κάθε φορά πού τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία.
Ἡ Θεία Λειτουργία ξαναζωντανεύει μπροστά μας ὅλα τά στάδια τῆς ζωῆς τοῦ
Χριστοῦ. « Ὁδεύωμεν διά πασῶν τῶν ἡλικιῶν τοῦ Χριστοῦ», ὅπως λέει ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.
• Ὁ
 Χριστός γεννᾶται, στήν «πρόθεση», πού τελεῖται
στήν ἀριστερή κόγχη τοῦ ἱεροῦ, πού μοιάζει μέ φάτνη.

• Ὁ
 Χριστός βγαίνει στόν κόσμο, γιά νά κηρύξει τό Εὐαγγέλιό
Του, κατά τή Μικρή Εἴσοδο, πού ὁ ἱερέας βγαίνει μέ ὑψωμένο
τό Εὐαγγέλιο.
• Ὁ
 Χριστός ἀνεβαίνει στά Ἱεροσόλυμα, γιά νά θυσιαστεῖ,
κατά τή Μεγάλη Εἴσοδο.
• Ὁ
 Χριστός ὑψώνεται πάνω στόν Σταυρό καί θυσιάζεται, κατά
τήν προσφορά καί τόν καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων, πού
γίνεται μέ τήν προσφώνηση: «Τά σά ἐκ τῶν σῶν…».
• Ὁ
 Χριστός ἀνασταίνεται, κατά τή μετάληψη τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, πού πλημμυρίζει τήν κάθε καρδιά μέ
ἀναστάσιμη χαρά.
•Κ
 άθε Θεία Λειτουργία εἶναι μιά ἀνάμνηση τοῦ Σταυροῦ
καί τῆς Ἀνάστασής Του.
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Ἐπισκεφθήκαμε τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Βερίνου στό Αἴγιο Ἀχαΐας τό Σάββατο 28 Μαΐου 2022.
Ἡ Ἱερά Μονή ἀνήκει στήν Ἱερά Μητρόπολη Καλαβρύτων καί
Αἰγιαλείας.

Ὁ τάφος τοῦ ἀειμνήστου
Κτήτορος, π. Εὐσεβίου Γιαννακάκη (1910-1995) ἀποτελεῖ
τό σέμνωμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς,
πηγή εὐλογίας καί παρακλήσεως, τόσο γιά τά πνευματικά του τέκνα, ὅσο καί γιά
τούς προσκυνητές τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς, πού προσέρχονται ἐκεῖ
νά ζητήσουν τή μεσιτεία του.
Σημειώνεται ὅτι ὁ Γέροντας π.
Εὐσέβιος εἶχε πάρει τό ὄνομά
του ἀπό τόν π. Εὐσέβιο Ματθόπουλο, ἐμπνευστή, πρωτεργάτη καί ἱδρυτή τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων ΖΩΗ.

Συνδυαστικά μέ τήν παραπάνω ἐπίσκεψη ἔγινε καί προσκύνημα στήν Ἱερή Εἰκόνα Παναγίας
Τρυπητῆς, πού προσωρινά φιλοξενεῖται στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
(Παναγίας Φανερωμένης) Αἰγίου. Tούς τελευταίους μῆνες στό
Ἱερό Προσκύνημα Παναγίας Τρυπητῆς ἐκτελοῦνται ἔργα συντήρησης καί παραμένει προσωρινά
κλειστό γιά τούς πιστούς.
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