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ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΘΕΟΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,
ΟΧΙ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ!

Η

δη ὁ καινούριος χρόνος ἔφθασε καί εἶναι ἕτοιμος νά
τεθῆ στή διάθεση τοῦ καθενός μας γιά νά δείξουμε
πάνω στή ροή του τίς ἐνέργειές μας, τόν χαρακτῆρα
μας, τό ποιοί εἴμαστε, τί ζητᾶμε στή ζωή μας, ποῦ θέλουμε νά
ἀνήκουμε καί σέ ποιόν ἐπιζητοῦμε νά μοιάσουμε.
Ὁ χρόνος, δέν εἶναι αὐθυπόστατος, οὔτε ἐνεργεῖ μόνος
του, ἁπλῶς καταγράφει τίς ἐνέργειές μας. Ἐπειδή, ὅμως, δέν
ἐνεργοῦμε μόνο ἐμεῖς ἀλλά, κυρίως, ἐνεργεῖ ὁ Θεός μέσα στό
χρόνο, γι’ αὐτό ὁ κάθε χρόνος διχοτομεῖται σέ ἔτος ἀνθρώπων
καί σέ Ἐνιαυτόν Κυρίου, ὥστε νά ἔχη ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς τήν
δυνατότητα νά ὑπάρχη μέ τόν τρόπο τῆς ἐπιλογῆς του, εἴτε
ἀνήκοντας στούς χωρίς Χριστό ἀνιαρούς, καταθλιπτικούς καί
ἐπικίνδυνους χωρίς ἀγάπη ἀνθρώπους, εἴτε ἀνήκοντας στήν
οἰκογένεια τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του.
Συνεπῶς, ὁ κάθε χρόνος δέν κυλάει σέ ὅλα τά μέρη τῆς γῆς
οὔτε στό κάθε σπίτι, οὔτε γιά κάθε ἄνθρωπο μέ τόν ἴδιο τρόπο,
οὔτε δίνει σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους τήν ἴδια αἴσθηση, ἀλλά
ἔχει τόσες μορφές καί πρόσωπα, ὅσοι εἶναι καί οἱ ἄνθρωποι
πού τόν ζοῦν.
Ἔχει, ὅμως, ὁ χρόνος καί τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ
Ἐκεῖνος μᾶς εἶπε ὅτι θά εἶναι μαζί μας «πάσας τάς ἡμέρας, ἕως
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» καί, βεβαίως δέν θά κάνη ἐξαίρεση
φέτος, ἐγκαταλείποντας τόν κόσμο Του «στά χέρια» αὐτοῦ πού
ἦταν «ἀνθρωποκτόνος ἀπ’ ἀρχῆς» καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι. Ὁ
Χριστός δέν θά παύση νά εἶναι Ἡ Ὁδός, Ἡ Ἀλήθεια καί Ἡ
Ζωή, ὅλων ἐκείνων πού Τόν ἀγαποῦν καί Τόν ἐπικαλοῦνται.
Ὡστόσο, ἐνῶ ὑποκειμενικά ὁ χρόνος βιώνεται ἀπό τόν
καθένα μας «κατά τήν καρδίαν» καί «κατά τά ἔργα» μας καί γι’
αὐτό κανείς δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀδικήση στό βαθύτερο «εἶναι»
τῆς ψυχῆς μας –ἰδίως ἄν βιώνουμε τόν χρόνο «ὡς Ἐνιαυτόν
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Κυρίου» καί ὄχι ἁπλῶς «περνῶντας τήν ὥρα μας» – ἀπό τήν
ἄλλη, ὅμως, μεριά, εἶναι ἀδύνατον νά μή μᾶς ἐπηρεάζη ἀρνητικά
ἡ κακή πνευματική καί ψυχική κατάσταση τῆς πλειοψηφίας
τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ ὅλοι ζοῦμε στήν ἴδια κοινωνία καί εἶναι
ἀπόλυτα φυσικό ὁ ἕνας νά ἐπηρεάζεται ἀπό τίς ἐνέργειες καί
τά ἐνεργούμενα τοῦ ἄλλου καί ὅλοι μας νά ἐπηρεαζόμεθα ἀπό
ὅλους. Οἱ τυχόν ἐξαιρέσεις τοῦ κανόνος αὐτοῦ εἶναι σπάνιες
καί, βεβαίως, δέν μποροῦμε νά συμπεριλάβουμε τούς ἑαυτούς
μας στίς ἐξαιρέσεις αὐτές.
Σ’ αὐτό ἀκριβῶς τό σημεῖο βρίσκεται καί ἡ προσωπική
μας εὐθύνη σάν Χριστιανῶν. Εὐθύνη γιά τήν προστασία τοῦ
ἑαυτοῦ μας ἀπό τίς πολλές καί ποικίλες «ἑτεροδιδασκαλίες»
καί ἀθεότητες, ἀπό τίς πλανερές κοσμικές συνήθειες καί
ἀμοραλιστικές πρακτικές, πού ὁλοένα καί περισσότερο –χωρίς
πολλές φορές νά τό καταλαβαίνουμε– εἰσχωροῦν στά ἐνδότερα
τῆς ὑπάρξεώς μας καί γίνονται συμπεριφορά καί χαρακτήρας
μας. Ἀλλά καί ἡ ευθύνη μας γιά τούς ἄλλους ἀνθρώπους, πού
ἔχουμε χρέος καί αὐτούς νά προστατεύουμε καί, ἰδίως, ἐκείνους
πού εἶναι ψυχικά εὐπαθέστεροι καί εὐάλωτοι στίς ἐπιρροές τῶν
«στοιχείων τοῦ κόσμου».
Ἔχουμε χρέος καί εὐθύνη γι’ αὐτά πού συμβαίνουν γύρω
μας καί στήν Πατρίδα μας. Ἔχουμε εὐθύνη πολύ μεγάλη πού
ἐγκαταλείψαμε ὅλους τούς τομεῖς τῆς Δημόσιας ζωῆς σέ χέρια
ἀμοραλιστῶν καί «μισούντων τόν Κύριον» καί ἀσχοληθήκαμε
ὅλοι μέ τό μικροσυμφεροντίδιό μας σάν γνήσιοι ἀτομιστές!
Οὔτε κἄν γιά τήν οἰκογένειά μας δέν φροντίσαμε,
ἀλλά «ξεφορτωθήκαμε» ἐντελῶς ἀδιάφοροι τά παιδιά μας σέ
ἕνα περιβάλλον διαφθορᾶς, ἀνηθικότητος καί χυδαίας καί
ἀπροκάλυπτης ἀθεΐας, πού κατ’ εὐφημισμόν λέγεται ἀκόμα
Σχολεῖο, σάν νά ζοῦμε σέ ἀπολυταρχικό καθεστώς πού δέν
μποροῦμε πιά νά κάνουμε τίποτα ἀντίθετο στά κελεύσματά
του!
Ἀκόμη καί σήμερα πού εἴδαμε πιά «τό Χάρο μέ τά μάτια
μας», πού παριστάμεθα μάρτυρες ἑνός ἄγριου καί ἀπηνοῦς
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 115

5

διωγμοῦ τῆς Πίστεως ἀπό τόν μαρτυρικό καί ἁγιασμένον
Τόπο μας δέν ἀφυπνισθήκαμε, ἀλλά περιοριζόμεθα στό νά
ἐκτονωθοῦμε μέ γενικόλογους «ἀφορισμούς» καί ρητορικές
κορῶνες, ἐπαναλαμβάνοντες ἐν χορῷ –κληρικοί καί λαϊκοί–
τά ἴδια καί τά ἴδια ἀνιαρά καί ἀνούσια, τάχα πατριωτικά καί
νταηλίδικα: «Νά ἐξεγερθοῦμε! Νά ἐπαναστατήσουμε! Γρηγορεῖτε!
Ὑπάρχει κρίση ἠθική! Οἱ πολιτικοί μας εἶναι ἄθεοι, μασῶνοι!
Ἄς ἐνεργήσουν πρός τό συμφέρον τοῦ λαοῦ! Πρέπει νά κάνουμε
πνευματική ἐπανάσταση»!... καί ἄλλα τέτοια βαρύγδουπα, πού
λέγονται μέ τόσο “προφητικό” καμάρι, σάν νά μήν τά ἔχη εἰπεῖ
κανείς ἄλλος μέχρι σήμερα, σάν νά ἀνακάλυψαν μόλις τώρα
τήν Ἀμερική ἤ τόν Διάβολο!
Ὅλα αὐτά τά τόσο …ἀποτελεσματικά καί …τελέσφορα(!),
ὁ μέν διάβολος τά γράφει στά “παληά του τά παπούτσια”,
γιατί δέν εἶναι χαζός νά φοβᾶται τά παχειά λόγια, πού ποτέ
δέν ὑλοποιοῦνται, οἱ δέ πολιτικοί μας, διαπιστώνοντας ὅτι οἱ
ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τόσο “κοιμισμένοι” ζῶντες τό
δικό τους …ἡρωϊκό παραλήρημα, εὐφραίνονται καί συνεχίζουν
ἀπτόητοι νά “πίνουν εἰς ὑγείαν τοῦ κορόϊδου” Ἑλληνικοῦ
λαοῦ!
Ἀλλοίμονο ἄν οἱ Πατέρες μας τό 1821 ἐξαντλοῦντο
σέ τέτοιου εἴδους ἀνόητες καί ἀφελεῖς κορῶνες καί δέν
ἔπιαναν τά ὅπλα νά διώξουν ἀπό κάθε γωνιά τῆς Πατρίδος
μας τόν βάρβαρο Ἀντίχριστο! Ἀλλοίμονο ἄν οἱ Ἐπίσκοποι, οἱ
Ἡγούμενοι τῶν Μοναστηριῶν καί οἱ Ἱερεῖς δέν ἀσχολοῦντο μέ
τά …“ἀντιχριστιανικά” καί …“ἁμαρτωλά” ὅπλα –καί μάλιστα
νά τά ἀποθηκεύουν στά Μοναστήρια τους καί νά κάνουν οἱ
ἴδιοι οἱ Μοναχοί τή διανομή τους στούς πολεμιστές(!)– καί
περιορίζονταν στό τάχα πνευματικό τους ἔργο “νά σώσουν
καμμιά ψυχούλα”, ὅπως ἀκοῦμε σήμερα ἀπό καλούς ἀλλά
ἀφελεῖς κληρικούς, πού δέν εἶναι οὔτε τώρα ἀκόμη (ὄχι πρό
ἑξαετίας πού τούς τά λέγαμε) εἰς θέσιν νά καταλάβουν ὅτι ἡ
Ἐκκλησία μας καί ἡ Πίστη μας ἀλλά καί ὁ εὐσεβής –κυρίως–
λαός μας εἶναι ὑπό ἀπηνῆ διωγμόν ἀπό τούς πολιτικούς!
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Καί νά φαντασθῆ κανείς ὅτι τά ὅπλα πού χρειάζονται
σήμερα δέν εἶναι τόσο …“ἁμαρτωλά”, ὅπως τό 1821! Σήμερα δέν
χρειάζεται νά …ἁμαρτήσουμε ἀλλά ἁπλῶς νά διεκδικήσουμε
τό Κοινοβούλιο. Νά μποῦμε μέσα στή Βουλή μέ νόμιμες καί
δημοκρατικές διαδικασίες καί νά διώξουμε ἀπό τήν διακυβέρνηση
τῆς Πατρίδος μας ὅλους τούς ξενοκίνητους ἰδιότυπους κατα
κτητές. Νά πάψουμε νά κλαιγόμαστε σάν φτωχοί συγγενεῖς ἤ
ἐπαῖτες, ἀλλά μέ τήν ψῆφο μας σέ ἀληθινά πιστούς ἀνθρώπους,
γνήσιους στρατιῶτες τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ Παναγίας μας,
νά κάνουμε τούς ἐχθρούς τοῦ Σταυροῦ νά κλαῖνε μέ μαῦρο
δάκρυ, γιατί θά διαπιστώσουν στήν πράξη ὅτι μέ τόν Χριστιανό
δέν μπορεῖ κανείς νά “παίζη”!
Αὐτή εἶναι ἡ στρατηγική πού μᾶς χρειάζεται. Οὔτε φωνές,
οὔτε κραυγές, οὔτε κορῶνες. Ὁ Χριστιανός δέν εἶναι ἄνθρωπος
τοῦ “ἀέρα” ἀλλά τῆς Πράξεως. Τό δύσκολο εἶναι νά βρῆς
πραγματικούς Χριστιανούς!
Οἱ ἐλπίδες μας πλέον εἶναι μόνο στόν Θεό, στήν Ὑπεραγία
Θεοτόκον καί σ’ αὐτούς πού θά ἐπιλέξουν ἀπό τή νέα χρονιά νά
ζήσουν πραγματικά τόν «Ἐνιαυτόν Κυρίου» καί ὄχι σ’ ἐκείνους
πού θεωροῦν πνευματική ζωή τό νά χάνουν ἄσκοπα τόν καιρό
τους «ἀέρα δέροντες»!
Καλή καί εὐλογημένη Χρονιά!
π. Β. Ε. Β.

Ὁ Ἡγούμενος Σαμουήλ καί οἱ μοναχοί στό Μοναστῆρι-πυριτιδαποθήκη τοῦ Κοῦγκι.
Ἀναπαράσταση τοῦ Μουσείου Βρέλλη
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Στή νέα Χρονιά

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ
ΑΥΤΟΥ»
Ὅλα παρέρχονται
έ νέα χρονιά εἰσήλθαμε. Ἡ ἀδιάκοπη ροή τοῦ χρόνου ἀπορρόφησε
καί τό 2011. Εὐχές πολλές ἀνταλλάσσουν οἱ ἄνθρωποι μεταξύ τους
τίς ἡμέρες αὐτές: «Χρόνια πολλά», «εὐτυχισμένος ὁ καινούργιος
χρόνος»... Ἀλλά οἱ εὐχές αὐτές, πού ἄλλοτε εἶναι εἰλικρινεῖς καί ἄλλοτε
κατά συνθήκη, ἔχουν πραγματικό περιεχόμενο; Γιατί τήν ἴδια στιγμή
πού εὐχόμαστε, τά πράγματα φωνάζουν καί βεβαιώνουν ὅτι «ὁ κόσμος
παράγεται καί ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ» (Α΄ Ἰω. β’ 17)· δηλαδή ὅλα τά ὑλικά
καί ἐγκόσμια πράγματα παρέρχονται καί φεύγουν. Καί τί εἶναι ἐκεῖνο
πού μένει καί ἔχει πραγματική σημασία; Νά ἕνα ἐρώτημα ἐξαιρετικά
ἐνδιαφέρον, τώρα στήν ἀρχή τοῦ νέου ἔτους.
Ναί. Στήν ἀρχή κάθε χρόνου, «χρόνια πολλά» εὐχόμαστε νά
ζήσουμε. Καί δέν σκεπτόμαστε ὅτι τά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ἐπίγειας
ζωῆς μας ἔγιναν λιγότερα κατά ἕνα χρόνο. Ἀλλά καί ἐκεῖνο πού
παρουσιάστηκε χθές ὡς νέο, πάλιωσε σήμερα καί ἔδωσε τή θέση του στό
ἑπόμενο νέο, γιά νά λησμονηθεῖ καί αὐτό μέ τή σειρά του καί νά χαθεῖ
στά βάθη τῶν αἰώνων. Συνθῆκες καί τρόποι ζωῆς, συνήθειες καί μόδες,
πολιτικοί καί πολιτεύματα φεύγουν καί ἐξαφανίζονται μέ τήν πάροδο
τῶν χρόνων. Μαζί μέ αὐτά καί οἱ ἄνθρωποι. Τό χθεσινό νήπιο εἶναι
σήμερα θαλερός νεανίας, γιά νά γίνει αὔριο ὥριμος ἄνδρας καί σέ λίγο
γέροντας, ἕτοιμος γιά νά φύγει ἀπό τή ζωή αὐτή. Ποιοί κατοικοῦσαν τή
γῆ; Ποιοί βάδιζαν τούς δρόμους τῶν πόλεων πρό μερικῶν δεκαετιῶν;
Κανένας δέν ὑπάρχει σήμερα. Ἔφυγαν μαζί μέ τίς θλίψεις καί τίς χαρές
τους.

Σ

Ἀτμός ἡ ζωή μας
Γι’ αὐτό ὁ θεόπνευστος συγγραφέας φιλοσοφεῖ καί ρωτᾶ: «Ποία ἡ
ζωή ἡμῶν;». Τί εἶναι ἡ ἐπίγεια ζωή μας; «ἀτμίς γάρ ἔσται ἡ πρός ὀλίγον
φαινομένη, ἔπειτα δέ καί ἀφανιζομένη» (Ἰακ. δ’ 14). Ἕνας μικρός ἀτμός
πού φαίνεται γιά μιά στιγμή, ἀλλά ἕως ὅτου τόν ἀντιληφθοῦμε, χάνεται
καί διαλύεται. Μήπως δέν τά φωνάζει αὐτά ἡ πραγματικότητα; Ὅλα
τά ὑλικά καί ἐγκόσμια πού ἐπιθυμεῖ καί ἐπιδιώκει ὁ ἄνθρωπος σάν
ἄνθος μαραίνονται καί χάνονται σύντομα καί αὐτά. Βλέπετε σήμερα
κροίσους τοῦ πλούτου, βασιλεῖς καί ἡγεμόνες, ἀνθρώπους μέ ὑγεία
σιδερένια ἤ σοφία θαυμαστή καί αὔριο τούς συναντᾶς πτωχούς καί
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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πένητες, ἀσθενεῖς καί περιφρονημένους. Φεύγουν τά ἐγκόσμια σάν
σκιά καί ὄνειρο καί ἄνθος ἐφήμερο. Πολύ περισσότερο ἐξαφανίζονται
οἱ ἡδονές τῆς ζωῆς, τίς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος ἀναζητεῖ στή τρυφή καί
διασκέδαση, στήν ἱκανοποίηση τῶν κατωτέρων ἐνστίκτων καί παθῶν
φεύγουν καί τόν ἀφήνουν τελείως κενό καί ἀνικανοποίητο μέ τή μόνη
βεβαιότητα, πού ἔγινε πεῖρα τῆς ζωῆς του, ὅτι «ὁ κόσμος παράγεται καί
ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ». Ἔτσι εἶναι. Καθετί πού φαντάζει στόν κόσμο, καθετί
πού προέρχεται ἀπό τόν κόσμο, καθετί πού προέρχεται ἀπό τή γῆ, ὅλα
παρέρχονται. Καί αὐτές ἀκόμη οἱ ἐπιστημονικές κατακτήσεις, παροδική
ὠφέλεια ἔχουν γιά τόν ἄνθρωπο. Διότι μόνο τήν ἐφήμερη ζωή τῶν 70,
τῶν 80 ἤ καί τῶν 100 χρόνων τῆς ἐπίγειας ζωῆς του προσφέρονται νά
ἐξυπηρετήσουν.
Ποιοί μένουν;
Μία μόνη ἐξαίρεση ὑπάρχει. Καί ἡ ἐξαίρεση αὐτή εἶναι γιά ἐκεῖνον
καί γιά ὅσους ἐφαρμόζουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ «ὁ κόσμος παράγεται
καί ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ». Αὐτός, «ὁ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς
τόν αἰῶνα» (Α’ Ἰω. β’ 17)· θά ζεῖ πανευτυχής!
Ὁ ἀπ. Παῦλος ὑποδεικνύει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος
μπορεῖ νά μένει στόν αἰώνα. Τί λέγει; «Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ
συλαγωγῶν διά τῆς φιλοσοφίας καί κενῆς ἀπάτης, κατά τήν παράδοσιν
τῶν ἀνθρώπων, κατά τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου καί οὐ κατά Χριστόν»
(Κολ. β’ 8). Δηλαδή: Προσέχετε μήπως σᾶς ἐξαπατήσει κανείς μέ
τήν ψευδοφιλοσοφία καί τήν ἀπάτη πού εἶναι ἄδεια ἀπό ὠφέλιμο
περιεχόμενο καί στηρίζεται ὄχι σέ Θεία ἀποκάλυψη, ἀλλά στήν παράδοση
τῶν ἀνθρώπων. Αὐτή εἶναι φτιαγμένη σύμφωνα μέ τή στοιχειώδη καί
παιδαριώδη θρησκευτική διδασκαλία τοῦ πλανεμένου κόσμου καί ὄχι
σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ.
Προσέξατε, λοιπόν, ἄνθρωποι, μήπως καθώς διαβαίνει ὁ χρόνος
ἐξαπατηθῆτε μέ τά χωρίς περιεχόμενο διδάγματα τῆς ἀνθρώπινης
φιλοσοφίας, ἡ ὁποία δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μιά κενή ἀπάτη.
Ἀπάτη πού δέν ἔχει κανένα περιεχόμενο. Ξεγελᾶ τόν ἄνθρωπο, διότι
παρουσιάζει τό ψέμα ὡς ἀλήθεια, τήν ἀδικία ὡς δίκαιο, τό ἐσφαλμένο
ὡς ὀρθό.
Βέβαια, καί ἐκεῖνοι πού ἀπέρριψαν καί καταπάτησαν στήν ἐπίγεια
ζωή τους τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, θά ζοῦν αἰώνια. Χωρισμένοι ὅμως ἀπό
τόν Θεό, θά ζοῦν τήν ἀπερίγραπτη δυστυχία καί ἀθλιότητα. «Ἐκεῖ ἔσται
ὁ κλαυθμός καί ὁ βρυγμός τῶν ὀδόντων» (Ματθ. η’ 12).
Ο ἱ “πεπληρωμένοι”
Ἡ πραγματική, ἡ ἀληθινή πηγή τῆς σοφίας καί τῆς γνώσεως
εἶναι ὁ Χριστός. «Ἐν αὐτῷ», λέγει, «ἐστέ πεπληρωμένοι» (Κολ. β’ 10).
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος κατορθώσει νά γεμίσει ἀπό τή χάρη, ἀπό τή δύναμη,
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ἀπό τή σοφία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, αὐτός παραμένει στόν αἰῶνα. Διότι
εἶναι ἑνωμένος μέ τόν Αἰώνιο. Εἶναι ἑνωμένος μέ τόν ἀληθινό Θεό. Τό
βεβαίωσε ὁ Κύριος «ὁ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωήν αἰώνιον,
καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλά μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν
ζωήν» (Ἰω. ε’ 24). Θά μένει αἰώνια πλησίον τοῦ Θεοῦ, τῶν ἀγγέλων Του
καί τῶν ἁγίων σέ δόξα ἄφθαρτη καί συνεχῆ. Γιατί; Διότι στόν κόσμο
αὐτόν δέν ἀπορροφήθηκε ἀπό τή ὕλη. Δέν ἔστρεψε τό ἐνδιαφέρον του
στήν ἀπόλαυση. Παρά τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία, προσπάθησε νά
ζήσει ὡς διερχόμενος, χωρίς νά ἐντυπωσιάζεται ἀπό ὅ,τι παρέρχεται.
Χρησιμοποίησε σέ ἕνα βαθμό τά ὑλικά ἀγαθά, ὅ,τι ἦταν ἀπαραίτητο
γιά τή συντήρηση τῆς ἐπίγειας ζωῆς του. Ἔστρεψε ὅμως κυρίως τήν
προσοχή του σ’ αὐτά πού ὑπάρχουν μετά τόν θάνατο. Στόν ἐξαγιασμό
τῆς ψυχῆς του, τήν ἀναγέννηση τῆς καρδίας, τοῦ πνεύματος τήν
τροφοδοσία, τόν πλουτισμό τῆς ἀρετῆς, τόν θησαυρισμό τῶν ἀγαθῶν
ἔργων, τή δόξα τοῦ οὐρανοῦ. Ἔδειξε ὑπομονή στίς θλίψεις. Προσέφερε
τήν ἀγάπη στό περιβάλλον του. Προσηλώθηκε στό καθῆκον του. Εἶχε
γραμμή πλεύσεως τόν Θεῖο Νόμο. Ἀλλά ὅλα αὐτά δέν φθείρονται. Αὐτά
μένουν στόν αἰῶνα, μαζί μέ Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος τά νομοθέτησε καί τά
ἐνέπνευσε, τόν Θεό, καί μαζί μέ ἐκεῖνον πού τά πραγματοποίησε, πού
ἔκανε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τόν ἐνάρετο ἄνθρωπο.
Ἡ ἀξία τοῦ χρόνου τῆς ζωῆς
Ὅλα τά παραπάνω δεικνύουν πόση σημασία ἔχει ἡ ἐδῶ ζωή μας.
Πόση ἀξία ἔχει ὁ χρόνος, τόν ὁποῖο μᾶς προσφέρει ὁ Θεός. Αὐτόν
καλούμαστε νά ἐκμεταλλευτοῦμε καί κατά τή νέα χρονιά 2012. Νά
τόν χρησιμοποιήσουμε ὄχι κατά τό σύνθημα τῶν ὑλιστῶν «φάγωμεν,
πίωμεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν». Ἀλλά ὡς ἄνθρωποι σοφοί καί
συνετοί, ὡς ἄνθρωποι πού γνωρίζουμε τό πραγματικό συμφέρον μας, τό
ἐπίγειο καί τό οὐράνιο. Μέ τό σύνθημα τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ θελήματος
τοῦ Θεοῦ. Γιά ἔργα ἀρετῆς καί ἀγάπης, γιά ζωή ἀγῶνος καί ἁγιασμοῦ.
Συνδεδεμένοι μέ τόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία καί τά ἱερά Μυστήρια Της.
Τότε, ἔστω καί ἄν τά χρόνια περάσουν καί τό βάρος τῶν ἐτῶν κυρτώσει
τούς ὤμους μας, ἔστω καί ἄν τό σῶμα ταφεῖ στή γῆ, ἐμεῖς πού ζήσαμε μέ
τά βλέμματα στραμμένα στά αἰώνια καί ἄφθαρτα ἀγαθά καί κατά τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ, δέν θά παρέλθουμε. Θά μείνουμε αἰώνια πλησίον τοῦ
Θεοῦ. Διότι, ναί μέν «ὁ κόσμος παράγεται καί ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ», ἀλλά
καί «ὁ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τόν αἰῶνα».
Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Ν. Λυράκης
τ. Ἱεροκήρυκας
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
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Η «TΕΧΝΗ» ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ταν θέλουμε νά μιλήσουμε γιά κάτι πού ἀντέχει στό χρόνο
καί τόν ξεπερνάει, τό χαρακτηρίζουμε κλασσικό. Ἕνα ἔργο
εἶναι κλασσικό ὅταν ἀγγίζει τήν τελειότητα τοῦ μέτρου, τῆς
ἁρμονίας, τῆς καλαισθησίας καί γίνεται κανόνας γιά τό εἶδος του.
Οἱ μόδες μπορεῖ νά ἔρχονται καί νά φεύγουν, ἡ αἰσθητική μπορεῖ
νά ἀλλάζει ἀνάλογα μέ τήν ἐποχή, κάθε τι κλασσικό ὅμως ὁρίζει τό
τέλειο καί δέν ὁρίζεται ἀπό τίς προσωρινές παροδικές τρέλες. Τό ἴδιο
καί ἕνα κλασσικό βιβλίο, ὅποια ἐποχή κι ἄν ἔχει γραφεῖ, διαβάζεται
ἀπό ἀνθρώπους κάθε τρόπου ζωῆς καί κάθε νοοτροπίας, γιατί περι
έχει ἀλήθειες πού ἀγγίζουν τόν βαθύτερο ἄνθρωπο, ἄσχετα ἀπό
καιρούς καί χρόνους. Κι ἐπειδή, ἡ ἁρμονία, ἡ καλαισθησία, τό μέτρο,
πηγάζουν ἀπό τή δημιουργία τοῦ Θεοῦ πού ἔθεσε τούς κανόνες στά
πάντα, κλασσικό ἔργο εἶναι αύτό πού κλείνει μέσα του ἕνα –μικρό ἤ
μεγάλο κομμάτι– ἀπό τήν τελειότητα τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ.
Τίς παραμονές τῶν Χριστουγέννων, ὁ πρωθυπουργός τῆς Βρε
τανίας κάλεσε τούς πολίτες νά ἐπιστρέψουν στόν «κλασσικό» τρόπο
ζωῆς, δηλαδή στίς χριστιανικές ἠθικές ἀξίες καί παραδέχτηκε ὅτι ἡ
κρίση πού περνάει ἡ χώρα του σέ ὅλα τά ἐπίπεδα –ἀπό τίς λεηλασίες
καί τίς ταραχές τοῦ καλοκαιριοῦ μέχρι τίς οἰκονομικές ἀτασθαλίες
τῶν βουλευτῶν του– ὀφείλεται στήν παρακμή τῆς θρησκευτικῆς
Πίστης. Καί τόνισε ὅτι ἡ Βρετανία διαμορφώθηκε ἔτσι ὅπως εἶναι
σήμερα ἀπό τίς χριστιανικές ἀξίες στίς ὁποῖες στηρίχθηκε.
Εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικές αὐτές οἱ ἐπισημάνσεις τοῦ συγκε
κριμένου πρωθυπουργοῦ, γιατί ἡ Βρετανία εἶναι ἕνα κράτος ὅπου ἡ
ἀθεΐα, ὄχι μόνον ἀνθεῖ, ἀλλά κατοχυρώνεται θεωρητικά καί διδάσκεται
συστηματικά σέ ὅλες τίς ἡλικίες καί σέ ὅλους τούς διαφορετικούς
τρόπους ζωῆς τῶν πολιτῶν της. Θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι εἶναι
ὁ “παράδεισος” τῆς ἐφαρμοσμένης ἀθεΐας, ἕνας ἰδιαίτερα ὄμορφος
τόπος ὅπου ὁ ἄνθρωπος ζεῖ τόσο καλά, ὥστε νά μήν ἔχει καμμιά
ἀνάγκη τό Θεό. Κι ὅμως, ὕστερα ἀπό τόσους κόπους καί τόσους
ἀγῶνες πού ἔκαναν γιά νά σβήσουν τή χριστιανική τους σφραγίδα καί
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νά “ἀπελευθερωθοῦν” ἀπό τά “δεσμά” τοῦ Θεοῦ, φτάνουν τώρα νά
Τόν ἀναζητήσουν.
Σημαντική ἐπίσης ἦταν καί μιά ἐπιστολή πού δημοσιεύτηκε,
ἑνός γνωστοῦ ἀθέου συμπατριώτη μας, ὁ ὁποῖος νοσταλγεῖ κι ἐκεῖνος
τόν «κλασσικό» παραδοσιακό τρόπο ζωῆς, ὅπου –ἀνάμεσα στά ἄλλα
πού ἀναφέρει– οἱ γιαγιάδες εἶναι γιαγιάδες πού λένε παραμύθια καί
ἱστορίες, πού ξεκουράζουν καί παρηγοροῦν καί τά παιδιά καί τά
ἐγγόνια τους, ἀντί νά ξενυχτοῦν παίζοντας χαρτιά καί νά ντύνονται
σάν «συνταξιοῦχες πόρνες»! (sic). Μόνο πού, ὁ συμπατριώτης μας,
ὅσο κι ἄν νοσταλγεῖ τίς παραδοσιακές γιαγιάδες, ἐπιλέγει νά ἀγνοεῖ
ὅτι οἱ γιαγιάδες ἐκεῖνες ἦσαν ἔτσι, γιατί τό καντήλι στό σπίτι τους δέν
ἔσβηνε, γιατί ζύμωναν μέ τά χέρια τους τό πρόσφορο κάθε ἑβδομάδα
καί ξεκινοῦσαν γιά τήν Ἐκκλησία προτοῦ χαράξει ἡ μέρα.
Ὁ δικός μας λαός, δυστυχῶς, παρ’ ὅλο πού βλέπει τά δεινά
στά ὁποῖα μᾶς ὁδηγεῖ ἡ κατάρρευση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, δέν θέλει νά
παραδεχτεῖ ὅτι γίναμε ἔτσι γιατί ἐγκαταλείψαμε τό Θεό τῶν Πατέ
ρων μας. Δέν ἔχουμε, δυστυχῶς, ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά κόμπλεξ τοῦ
ἐπαρχιωτισμοῦ πού μᾶς σπρώχνουν νά τρεφόμαστε ἀπό τά ἀποφάγια
τῆς Εὐρώπης γιά νά παρουσιαζόμαστε –τάχα– προοδευτικοί. Καί
φτάσαμε στό κατάντημα –ὅπως μοῦ διηγήθηκε ἕνας πατέρας–
καθηγήτρια Γυμνασίου, νά κατηγορεῖ τούς γονεῖς ἑνός παιδιοῦ γιατί
τό κράτησαν ἀθῶο(!), σάν νά ἔκαναν κάτι ἀντιπαιδαγωγικό! Πῶς θά
ζήσει, λέει, στόν κόσμο ἔτσι ἄβγαλτο καί ἀθῶο! Οἱ καλοί παιδαγωγοί,
δηλαδή, στήν Πατρίδα μας, εἶναι αὐτοί πού μεγαλώνουν ἀλῆτες καί
κουκουλοφόρους. Σέ λίγο θά ἐπεμβαίνει καί ἡ Πρόνοια νά παίρνει
τά παιδιά ἀπό τούς γονεῖς πού θέλουν νά κρατήσουν τήν ἀθωότητα
τῶν παιδιῶν τους ὅσο περισσότερο γίνεται, καί νά τούς τιμωρεῖ σάν
ἐγκληματίες!
Ἡ δική μου εὐχή πάντως, εἶναι, αὐτή τή χρονιά, ἀντί νά
καταστρέφουμε τήν ἀθωότητα τῶν ἀθώων, νά ψάξουμε στό βάθος
μας νά ἀνασύρουμε τή δική μας ἀθωότητα –ἄν ὑπάρχει πιά! Κι ἄν
δέν ὑπάρχει, νά τή ζητήσουμε. Νά τή ζητήσουμε στόν τρόπο πού
βλέπουμε τό διπλανό μας, νά κάνουμε τό βλέμμα μας ἁπλό κι ἀθῶο
καί τήν καρδιά μας ἀνοιχτή καί φιλόξενη. Νά βροῦμε τήν ἀθωότητα
τῆς ἀγάπης πού εἶναι ἀγάπη κι ὄχι ἄκρατος ἐρωτισμός. Τῆς φιλίας
πού ἐμπιστεύεται καί σκεπάζει κι ἀγκαλιάζει καί παρηγορεῖ χωρίς
ὑστεροβουλία. Τήν ἀθωότητα τῆς οἰκογένειας πού εἶναι καταφύγιο
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 115

12

κι ἀσφάλεια καί γαλήνη μέσα στό πέλαγος τῆς κακίας τοῦ κόσμου.
Νά ἀνεβάσουμε τό ἐπίπεδο, τήν ποιότητα τῆς ζωῆς μας στόν «κλασ
σικισμό». Μήν ξεχνᾶμε ὅτι εἴμαστε ἡ γῆ πού γέννησε αὐτόν τόν ὅρο,
ὁ λαός πού ἔφτασε στόν «κλασσικό» τρόπο ζωῆς, δηλαδή στήν τόσο
ἁρμονική καί τέλεια ζωή, πού δέν ὑπάρχει πιά κάτι καλύτερο νά
πετύχεις, ἀλλά τό μόνο πού ἔχεις νά κάνεις εἶναι νά διατηρήσεις αὐτό
πού πέτυχες. Ἐμεῖς δέν τό διατηρήσαμε. Ἐμεῖς, μετά τήν κορυφή,
πιάσαμε πάτο.
Αὐτή τή χρονιά, ἕνας ἀλλοεθνής –καί λίγο ἀδιάφορος στά περί
τῆς θρησκείας– ἄνθρωπος, μᾶς ἔδωσε ἕνα μεγάλο μάθημα καί μᾶς
ντρόπιασε, ἐμᾶς, τό Ὀρθόδοξο καί εὐεργετημένο ἄπειρες φορές ἀπό
τό Θεό Γένος. Εὔχομαι, στό χρόνο πού ξεκινάει, νά νοιώσουμε ὅλοι
μας αὐτή τήν ντροπή καί νά ξυπνήσουμε καί νά ἀποζητήσουμε ἀπό
τό βάθος μας τόν τρόπο ζωῆς πού κάποτε μᾶς ἦταν τόσο φυσικός, ὅσο
κι ἡ ἀναπνοή μας, ἀλλά κάπου στή διαδρομή, τόν χάσαμε.
Γιά νά δεῖς τό μέλλον, λέει ὁ Ἰσοκράτης, πρέπει νά ψάξεις τό
παρελθόν. Γι’ αὐτό κι ἐγώ δέν σᾶς εὔχομαι καλή χρονιά ἤ καλή ἀρχή,
ὅπως συνήθως εὐχόμαστε. Μᾶς εὔχομαι –σέ ὅλους μας– καλή στροφή
στό παρελθόν. Καλό ψάξιμο τῆς ἀρχῆς μας, τῆς προσωπικῆς καί τῆς
ἐθνικῆς. Γιατί κάπου ἐκεῖ πίσω ὑπάρχει ἡ πρόοδος, ἡ ἐλπίδα καί ἡ
λύση ὅλων τῶν δεινῶν μας!
Νινέττα Βολουδάκη

Ἔτσι μόνο ξανάρχεται ἡ χαρά τῶν Χριστουγέννων

ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ!
έ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γιορτάσαμε τά δισχιλιοστά ἑνδέκατα
Χριστούγεννα. Αὐτή τήν τόσο λαμπερή, ὄμορφη καί ἐντυπωσιακή
ἑορτή, πού κάθε χρόνο θέλουμε νά τήν ἑορτάζουμε ὅλο καί
λαμπερότερα. Μόνο πού τά φετινά Χριστούγεννα δέν εἶχαν τή χαρά καί
τή λάμψη τῶν περσινῶν.
Πράγματι ὅλοι εἶναι σκυθρωποί καί ἀπό ὅλων τά στόματα ἀκοῦς
τήν πίκρα γιά τό πῶς νά χαρεῖς μέ αὐτήν τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ.

Μ
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Ἄκουγες προεορτίως νά λένε «μέ τί καρδιά νά στολίσουμε καί μέ τί
νά χαροῦμε»; Καί αὐτό βέβαια, μεταδίδεται σέ ὅλους ἀκόμα καί στά
μικρά παιδιά, τά ὁποῖα βλέποντας τούς γονείς τους νά μιλοῦν κατ’ αὐτό
τόν τρόπο, καί δίνοντάς τους τήν ἐντύπωση ὅτι τέλειωσαν τά πάντα,
ἡ ἀπογοήτευση μαυρίζει τίς ἀθῶες ψυχοῦλες τους. Καί ὅλα αὐτά, ἐξ
αἰτίας, ὄχι κάποιου πολέμου ἤ κάποιου θανατικοῦ, ἀλλ’ ἐξ αἰτίας τῆς
πολυσυζητημένης οἰκονομικῆς κρίσης.
Δύο χιλιάδες ἕντεκα Χριστούγεννα ἔχουν γιορτασθεῖ ἐπάνω
σέ αὐτόν τόν πλανήτη πού τόν λένε γῆ. Ἦρθαν, ἑορτάστηκαν,
πέρασαν καί ἔφυγαν σάν ἕνα εὐχάριστο διάλειμμα στή μονότονη
ζωή τῆς ἀνθρωπότητας. Λέτε, κάθε μία ἀπό αὐτές τίς 2011 ἑορτές τῶν
Χριστουγέννων, κάθε φορά πού ἐπισκέπτονταν τόν κόσμο μας, νά τόν
ἔβρισκαν γεμᾶτο ἀπό εὐμάρεια, πλοῦτο, λάμψη, εὐφορία, εὐτυχία,
εὐημερία καί εἰρήνη; Λέτε ὅλα αὐτά τά Χριστούγεννα νά ἔβρισκαν
κάθε φορά, κάθε ἕναν ἄνθρωπο γεμᾶτο ἀπό ὅλα αὐτά τά καλά πού
προανέφερα;
Θά τολμήσω νά γυρίσω τίς σελίδες τοῦ ἡμερολογίου τῆς ἀγαπημένης μου γιαγιᾶς, πρός τά πίσω καί νά σταματήσω στίς 24 Δεκεμβρίου
τοῦ 1922. Βρισκόμαστε στήν πόλη τῆς Νίκαιας. Μεσημέρι παραμονῆς
Χριστουγέννων. Ἔχει βαριά συννεφιά καί κάνει ἕνα φοβερό κρύο. Ὁ
παγωμένος ἀέρας φυσάει μέ μανία ἀνάμεσα στά παλιά ἀντίσκηνα
πού μένουν οἱ πρόσφυγες. Σέ ἕνα ἀπό αὐτά μένει καί ἡ γιαγιά μου ἡ
Πλουμία. Τήν βλέπω νέα κι ὄμορφη ὅπως ἦταν, μέ ἐκεῖνο τόν ὡραῖο κότσο
στά μακριά της μαλλιά. Εἶναι ντυμένη φτωχικά, καί αὐτή καί ἡ μητέρα της (ἡ προγιαγιά μου) καί προσπαθοῦν νά ζεσταθοῦν μέ μιά παλιά φουφού μέ κάρβουνα ἐνῶ τό παλιό ἀλλά πεντακάθαρο κατσαρόλι
εἶναι ἄδειο ἀπό φαΐ. Κρατάει στήν ἀγκαλιά της τόν ἑνός ἔτους Χρηστάκη καί μάλιστα προσεκτικά, διότι εἶναι στόν ὄγδοο μήνα τῆς
ἐγκυμοσύνης της στήν κόρη της τήν Παναγιώτα. Ὁ μικρός δέν σταματάει
νά γκρινιάζει, ἀφοῦ ἡ πεῖνα θερίζει τό μικρό κι ἄδειο στομαχάκι του
καί βεβαίως ἡ νεαρή Πλουμία κλαίει βλέποντας τό παιδί της σέ αὐτή
τήν κατάσταση, ἀλλά καί γιά τόν ἄντρα της πού ἔμεινε αἰχμάλωτος καί
δέν ξέρει ἐάν ζεῖ ἤ ἄν πέθανε. Ἡ μητέρα της εἶναι σκυμμένη ἀπό πάνω της καί προσπαθεῖ νά τήν παρηγορήσει, συγκρατῶντας μέ δυσκολία
τά δάκρυα πού ὁλοένα καί πιό πολλά κρέμονται στά βλέφαρά της.
Τά μάτια της βλέπουν θολά, ὅμως τό μυαλό της θυμᾶται πεντακάθαρα. Θυμᾶται τά μόλις περσινά Χριστούγεννα, πού γιόρτασαν μέ
τόση χαρά στήν πατρίδα. Ὅλη ἡ οἰκογένεια καί ὅλοι οἱ συγγενεῖς στό
ἴδιο τραπέζι, τό ὁποῖο ἦταν φορτωμένο μέ ὅλα τά καλά τοῦ Θεοῦ. Ὅλα
τά πρόσωπα γελαστά καί γεμᾶτα εὐτυχία ἀντάλλαζαν εὐχές καί εὐΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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λογίες γιά τίς ἅγιες τοῦτες μέρες. Ὅλα αὐτά πρίν ἀπό ἕνα χρόνο…
Πρίν μία ἡμέρα! Τήν Τετάρτη κλείδωσαν τό σπίτι στή Σμύρνη μέ ὅλο
τό πλούσιο βιός τους καί τήν Πέμπτη βρέθηκαν στήν ἀποθήκη τοῦ
Πειραιᾶ, ἔχοντας μόνο τά ροῦχα πού φοροῦσαν! Χθές ἦταν ὅλο τό
σόι μαζί… σήμερα εἶναι οἱ δυό τους, δίχως ἄντρα, δίχως σπίτι, δίχως
χρήματα, χωρίς ἕναν συγγενῆ, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι εἶχαν σφαχτεῖ ἤ
ἦταν αἰχμάλωτοι.
Αὐτά πού βλέπω, δέν μπορεῖ νά τά χωρέσει ὁ νοῦς μου. Μοῦ
σπαράζουν τήν ψυχή. Γυρίζοντας τή ματιά μου λίγο πιό δεξιά, βλέπω
ἐπάνω στό μικρό ντιβανάκι, ὄμορφα τακτοποιημένα, καθαρά ροῦχα.
Εἶναι αὐτά πού ἔχουν ἑτοιμάσει γιά νά βάλουν αὔριο, πού θά πᾶνε στή
Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία.
Μά μέσα σέ ὅλη αὐτή τή δυστυχία σκέφτονται τήν ἐκκλησία; Πῶς
εἶναι δυνατόν; Καί δικαίως ἀκούω τήν νεαρή Πλουμία νά λέει «Μάνα,
τί Χριστούγεννα νά γιορτάσουμε; Μέ τί καρδιά νά χαροῦμε καί τί χαρά
νά πάρουμε;» Καί κουνάω τό κεφάλι μου καί συμφωνῶ μαζί της. Ὅταν
ὅμως, ἀκούω τήν ἀπάντηση τῆς ἡλικιωμένης γυναίκας, ταράζομαι,
συγκλονίζομαι! «Γιατί παιδί μου, δέν θά γεννηθεῖ κι ἐφέτος ὁ Χριστός;
Ἐφέτος πού Τόν ἔχουμε πιότερο ἀνάγκη δέν θά ἔρθει; Κι ἀφοῦ εἶναι
σίγουρο πώς θά ἔρθει νά μᾶς βρεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεός, τί ταραχή μπορεῖ νά
ἔχουμε; Σήκω νά πλύνεις λίγο τό πρόσωπό σου καί μήν ἀπελπίζεσαι.
Ἀφοῦ ἔρχεται ὁ Θεός, ἀπελπισιά δέν χωράει στήν ψυχή»!!!
Πόση περισσότερη δυστυχία μπορεῖ νά ἔχω ἐγώ σήμερα ἀπ’ ὅτι
ἐκείνη ἡ κοπέλα, πού ὁ Θεός τό ἔφερε νά εἶναι ἡ γιαγιά μου; Πόση
περισσότερη ἀπελπισία μπορεῖ νά αἰσθάνομαι ἐγώ ἀπ’ ὅ,τι ἐκεῖνοι οἱ
ἄνθρωποι, πού μέσα σέ μία μοναχά νύχτα ἔχασαν τίς περιουσίες τους,
ἔχασαν τό σπίτι τους, ἔχασαν γονεῖς, ἔχασαν ἀδέλφια, παιδιά ἄντρες,
γυναῖκες … Ὅμως, μπορεῖ νά τά ἔχασαν ὅλα μά ἕνα πρᾶγμα δέν
ἔχασαν. Τήν πίστη τους στό Θεό. Δέν ἔχασαν τήν ἀγάπη τους καί τήν
ἐμπιστοσύνη τους στόν Χριστό καί τήν Παναγία μας.
Ποτέ δέν ἔμαθαν νά στολίζουν μέ λαμπιόνια καί κορδέλες,
οὔτε συνήθισαν σέ ξέφρενα ἑορταστικά ρεβεγιόν μέ τά ζάμπλουτα
τραπέζια. Ἡ χαρά τους ὅμως, σέ κάθε Χριστιανική ἑορτή καί εἰδικά
Χριστούγεννα καί Πάσχα, ἦταν μεγάλη. Καί ἦταν μεγάλη διότι τούς
τήν ἔδινε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ἀφοῦ πρῶτα ἐκεῖνοι Τοῦ ἔδιναν μέσα ἀπό τήν
ψυχή τους πίστη, ἀγάπη κι ἐμπιστοσύνη. Τούς τήν χορηγοῦσε ὁ ἴδιος ὁ
Θεός, ἀφοῦ πρῶτα ἐκεῖνοι ἔσκυβαν πάνω ἀπό τόν πονεμένο συγγενῆ,
φίλο, γείτονα μέ ἀγάπη καί τοῦ πρόσφεραν ὅ,τι εἶχαν ἀπό τά ἐλάχιστα
πού τούς βρίσκονταν. Εἶναι δυνατόν νά βλέπει ὁ Θεός τέτοια φερσίματα
καί νά μήν ἁπλώνει τό χέρι νά χαϊδέψει αὐτά τά κατατρεγμένα παιδιά
Του; Καί βεβαίως, εἶναι δυνατόν ὅπου ὑπάρχει χεῖρα Θεοῦ νά ὑπάρχει
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ἀπελπισιά;
Ἦρθε ἡ ὥρα λοιπόν, νά δοκιμαστοῦμε κι ἐμεῖς καί νά δείξουμε
ποιά εἶναι τά πραγματικά Χριστούγεννα γιά τά ὁποῖα χαιρόμαστε.
Ἦρθες φαίνεται, ἡ ὥρα πού θά δείξουμε στό Θεό, ποιά Χριστούγεννα
πραγματικά γιορτάζουμε. Τά Χριστούγεννα τῶν στολισμῶν, τῶν
τραπεζιῶν καί τῶν χορῶν, πού μόλις φύγουν ἔρχεται στήν καρδιά μας
ἡ μαυρίλα καί ἡ ἀπελπισιά ἤ τά ἀληθινά Χριστούγεννα πού ἡ καρδιά
μας ξεχειλίζει ἀπό τήν χαρά τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Ἴδιου τοῦ Θεοῦ. Πού ἡ
ψυχή μας σκιρτᾶ ἀπό τή χαρά τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Μόνου Φιλάνθρωπου.
Ἀπό τή χαρά τοῦ ἐρχομοῦ Ἐκείνου πού εἶπε : «Χτυπῆστε καί θά σᾶς
ἀνοίξω. Ζητήσετε καί θά σᾶς δώσω. Μιλῆστε μου καί θά σᾶς ἀκούσω.
Ἐγώ εἶμαι τό Φῶς, ἡ Ζωή καί ἡ Ὁδός! Καί θά εἶμαι πάντα δίπλα σας ἕως
τῆς συντελείας τῶν αἰώνων! Ἀμήν».
Μυρίλλας Ἀναστάσιος

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΜΟ

Ε

πιτέλους τό ὄνειρο τοῦ γάμου ἔγινε πραγματικότης. Τό μεγάλο
γεγονός τῆς ζωῆς τόσων ἀνθρώπων γυναικῶν καί ἀνδρῶν ἦλθε. Ὁ
γάμος ἔγινε. Ὁ Παπᾶς μάζεψε τίς λαμπάδες καί τ’ ἁγιοχάρτια
του. Ὁ χορός καί τό γλέντι τέλειωσαν. Οἱ καλεσμένοι ἀπεχαιρέτισαν
κι’ ἔφυγαν. Κι’ ὁ μῆνας τοῦ «μέλιτος» πέρασε κι’ αὐτός. Ἡ ζωή
ἀρχίζει πάλι τή συνηθισμένη μονότονη καί κουραστική πορεία της.
Ὁ ἄνδρας γνωρίζει τή γυναίκα του, ἡ γυναίκα γνωρίζει τόν ἄνδρα
της. Καί συμβαίνει πολλές φορές αὐτή ἡ ἀμοιβαία γνωριμία νά εἶναι
μιά ἀποκάλυψη καί μιά μεγάλη χαρά. Μπορεῖ ὅμως νά εἶναι καί τό
ἀντίθετο. Μιά μεγάλη θλίψη. Γιατί ὁ ἄνδρας πού ὀνειρευτήκαμε δέν
εἶναι στ’ ἀλήθεια ἔτσι πού τόν θέλαμε ἤ ἡ γυναίκα πού ποθήσαμε ἤ
πού μᾶς προξενέψανε δέν εἶναι ὅπως τήν περιμέναμε.
Τό ὄνειρο εἶναι πλειό ὄμορφο ἀπό τήν πραγματικότητα. «Πόσο
τό μετανοιώνω πού παντρέφτηκα», μοῦ ἔγραψε προχθές σέ γράμμα
της μιά λεπτή κι’ εὐγενικιά γυναίκα. Δέν βρῆκα αὐτό πού ἤλπιζα
στό γάμο μου. Δέν εἶναι καί κακός ὁ ἄνδρας μου μά ὡστόσο δέν εἶναι
καί αὐτός πού νόμιζα, αὐτός πού ἤθελα». Ἀλλά καί στίς καλύτερες
ἀκόμη συμπτώσεις καί περιπτώσεις πού οἱ ψυχές κι’ οἱ χαρακτῆρες
δύο ἀνθρώπων μοιάζουν καί ταιριάζουν τόσο πολύ κι’ ἡ ἀμοιβαία
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ἀγάπη κι’ εὐτυχία εἶναι πές βέβαιη ἀνάμεσα σ’ἕνα ἀνδρόγυνο καί
τότε ἀκόμη ὑπάρχει φόβος γιά τή διάψευση καί τή δυστυχία.
Γιατί ὁ ἄνθρωπος καί στά χέρια του καί στό μυαλό του καί στήν
καρδιά του ἔχει πάντα μιά ὡρισμένη δυναμικότητα κι’ ἕνα ὡρισμένο
κεφάλαιο ἠθικῆς ἀντοχῆς πού μπορεῖ νά ἐξαντληθῆ γρήγορα καί
νά στερέψη ἡ ὄμορφη πηγή ὅλων τῶν εὐγενῶν συναισθημάτων του.
Ὕστερα ἡ ζωή μέ τίς ἀλλαγές καί τίς μεταπτώσεις της καί μέ τήν ἴδια
τήν καθημερινή «ρουτίνα» της ἐξαντλεῖ, φθείρει καί κουράζει. Κι’ ἡ
συζυγική ἀγάπη δέν εἶναι πάντα σταθερή καί μόνιμη. Ἐξαρτᾶται ἀπό
πολλούς παράγοντες καί χρειάζεται μιά ἀδιάκοπη καλλιέργεια καί
ἀναγέννηση. Τό δένδρο θέλει σκάψιμο, τό περιβόλι θέλει πότισμα
κι’ ἡ φωτειά θέλει νά τῆς ρίχνωμε συχνά νέα ξύλα γιά νά ξανανιώνη
τίς σβυσμένες φλόγες της. Μά τό ἴδιο κι’ ἡ ἱερή φλόγα τῆς συζυγικῆς
ἀγάπης χρειάζεται συχνά νά ξανανιώνη, νά γίνεται πλειό μεγάλη
καί πλειό θερμή. Ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα καί βαθύτερα μυστικά τῆς
εὐτυχίας καί τῆς ἐπιτυχίας μας στή ζωή εἶναι νά ἐνθυμούμεθα συχνά
τούς ὅρκους καί τίς ὑποσχέσεις πού δώσαμε σέ κάποιο μεγάλο γεγονός
τῆς ζωῆς μας καί νά ξανανιώνωμε τήν πίστη καί τούς ἐνθουσιασμούς
μας σ’ αὐτό. Κι’ ὁ γάμος στή χριστιανική του ἔννοια δέν εἶναι τίποτε
ἄλλο παρά μιά μεγάλη ὑπόσχεση, μιά ὑπόσχεση πού οἱ περισσότεροι
ἄνθρωποι τή λησμονοῦν, τήν καταπατοῦν καί τήν καταπροδίδουν.
Πολλοί φαντάζονται πώς ἡ ἀγάπη εἶναι ἕνα δυνατό κρασί πού
τό πίνει κανείς γιά νά εὐφρανθῆ καί νά μεθύση μόνο λίγες στιγμές
καί μέρες ἤ ἔστω καί λίγους μῆνες γύρω ἀπό τό γάμο του. Ὅμως στό
χριστιανικό γάμο ἡ ἀγάπη εἶναι, τολμῶ νά πῶ, μιά «Μετάληψη»,
μιά «Θεία Κοινωνία» πού τήν παίρνομε σάν ἱερό μυστήριο συχνά,
κανονικά, καί σ’ ὅλη τή διάρκειά του γιά νά μᾶς τονώνη καί νά μᾶς
συνδέη.
Τί κρῖμα: Πόσα ἀνδρόγυνα φροντίζουν ὕστερα ἀπό τόν γάμο των
γιά νά διευκολύνουν τήν ἀμοιβαία κατανόηση καί γνωριμία των; Πόσα
ἀνδρόγυνα φροντίζουν νά φρεσκάρουν καί νά κάνουν πληρέστερη
τήν ἀγάπη των; Πόσα ἀνδρόγυνα φροντίζουν νά ἐπιδένουν καί νά
κλείνουν τίς πληγές ἀπό τά καθημερινά τραύματα πού οἱ ἀδυναμίες
μας καί οἱ ἀθλιότητες τῆς ζωῆς κάνουν στίς καρδιές καί στήν ἀγάπη
τῶν συζύγων;
Σέ περασμένους καιρούς οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν περισσότερο
χρόνο στά σπίτια των κι’ εἶχαν πολλές εὐκαιρίες νά μιλήσουν καί
νά γνωριστοῦνε τά ἀνδρόγυνα. Σήμερα οἱ πτωχοί μοχθοῦνε κι’
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ἀγωνίζονται πολύ ἔξω καί μακρυά ἀπό τό σπίτι των. Οἱ εὔποροι πάλι
ταξιδεύουν, διασκεδάζουν, σκορπιοῦνται σέ πάρτυ, σέ λέσχες, σέ
κινηματογράφους καί χορούς καί δέν ἔχουν καιρό νά βρεθοῦνε ἄπραγοι
καί εἰρηνικοί στά σπίτια των γιά νά μιλήσουνε, νά γνωρισθοῦνε καί
ν’ ἀγαπηθοῦνε βαθύτερα καί ὡραιότερα. Στίς μεγάλες πολιτεῖες
προπάντων τό «σπίτι», αὐτή ἡ ἱερή ἑστία πού γενεές καί χιλιετηρίδες
ὁλόκληρες ἦταν τό καταφύγιο καί τό λῖκνο τῆς ἀληθινῆς ἀγωγῆς καί
τῆς ἀληθινῆς εὐτυχίας τοῦ ἀνθρώπου, στήν ἐποχή μας κατάντησε ἕνα
ἄχαρο «Ξενοδοχεῖο» πού ἡ οἰκογένεια συναντᾶται σχεδόν μόνον γιά
τά γεύματά της. Μήν ἀποροῦμε λοιπόν γιατί κι’ ἡ χαρά τοῦ γάμου
λιγοστεύει κι’ ἡ ἀγάπη του ναυαγεῖ καί τά οἰκογενειακά σκάνδαλα
καί τά διαζύγια πληθαίνουν τόσο πολύ στήν ἐποχή μας.
Ἀγαπητά μου χριστιανικά ἀνδρόγυνα. Καλλιεργεῖτε κι’
ὀμορφαίνετε ἀδιάκοπα τήν ἀγάπη, τήν ὁμόνοια καί τήν ἀμοιβαία
ἀφοσίωσή σας. Ὅσα βάσανα κι’ ἄν ἔχετε, ὅσα πλούτη κι’ ἄν κυνηγᾶτε,
ξεμοναχιάζετε τουλάχιστον μερικές στιγμές τήν ἑβδομάδα ἤ ἔστω
καί τό μῆνα γιά νά θυμηθῆτε τό γάμο σας, τίς ὑποσχέσεις, τούς
ὅρκους σας καί τήν ἀγάπη σας. Εἶναι καλή ἡ συνήθεια πού ἔχετε νά
βάζετε τά στέφανα τοῦ γάμου σας ψηλά κι’ ἀνάμεσα στίς εἰκόνες τοῦ
σπιτιοῦ σας. Μά ἄν γονατίζατε συχνότερα σ’ αὐτά τά εἰκονίσματα θά
βλέπατε ἴσως καλύτερα καί τά τριμμένα αὐτά στεφάνια πού πρέπει
νά σᾶς θυμίζουν πολλά πάρα πολλά. Ξεχωρίστε τήν ἡμέρα τοῦ γάμου
σας καί γιορτάζετέ την σάν μεγάλη γιορτή, σάν ἑορτή τῆς ἀγάπης
καί τῆς εὐτυχίας σας. Γιορτάζετέ την ὄχι μόνον μέ κρασί καί φίλους
ἀλλά ἄν θέλετε καλύτερα μόνον σεῖς οἱ δύο καί Κεῖνος ποὔκαμε καί
σᾶς καί τήν ἀγάπη. Γιορτάζετέ την μέ προσευχή, μέ ὄμορφα δάκρυα,
μέ γλυκά λόγια, μέ εὐγενῆ αἰσθήματα. Κι’ ὅταν ἔρχεται ἡ πικρία κι’
οἱ παρεξηγήσεις νά πληγώσουν τήν ἀγάπη σας μή σωπαίνετε, μή
κρύβεσθε, μή χολιᾶτε, μή σκέπτεσθε τό χωρισμό. Μιλᾶτε μεταξύ σας,
ἐξομολογεῖσθε, ἐξηγεῖσθε, συγχωρᾶτε, ἀγαπᾶτε. Ἡ ἀληθινή ἀγάπη
ποτέ δέν πεθαίνει. Κι’ ἄν πληγωθῆ κι’ ἄν ἐνταφιασθῆ πάλι μπορεῖ
νά ἀναστηθῆ.
Εἶναι κρίμα ὁ ἄνθρωπος πού ξέρει νά μπαλώνη τά ροῦχα του νά
κολλᾶ τά σπασμένα σιδερικά του καί νά ξανακτίζη τό γκρεμισμένο
του σπίτι, εἶναι κρῖμα λέμε ὁ ἄνθρωπος νά μή μπορεῖ ν’ ἀναγεννᾶ καί
νά ξανανιώνη καί τήν κουρασμένη ἀγάπη του.
Ὁ πρ. Κισάμου Εἰρηναῖος
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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«ΖΩΝΤΕΣ» ΚΑΙ ...«ΑΖΩΝΤΕΣ»!
Ἤ
ΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
Μιλῶντας ξένη γλῶσσα
ἶναι δύσκολο νά συμφιλιωθεῖς μέ κάποια ξένη γλῶσσα. Πάντα αὐτή
κρύβει κάτι παραπάνω πού ἐσύ εἴτε δέν ἔμαθες ἀκόμη, εἴτε δέν τοῦ
ἔδωσες ἀκόμη ἀρκετή σημασία. Καί δέν μπορεῖς νά ἰσχυρίζεσαι ὅτι,
γνωρίζοντας νά ἀρθρώνεις κάποια “ἔξυπνα” ἀστεῖα ἤ ξέροντας νά διαβάζεις
τίς ἐφημερίδες, κατέχεις ἐκείνη τήν γλῶσσα. Ὁ δρόμος εἶναι ἀκόμη μακρύς.
Ἕνας φιλόλογος τίμιος θά ἔλεγε, ἀκόμη καί στό τέλος τῆς καριέρας του,
ὅπως ὁ Σωκράτής, ὅτι ἁπλῶς “γνωρίζει πῶς δέν ξέρει τίποτα!” Εἶναι γνωστό
τό συμπέρασμα τοῦ Μ. Τwain, ὁ ὁποῖος μετά ἀπό κάμποσα ἔτή προσπαθειῶν
ἐκμάθησης τῆς Γερμανικῆς γλώσσας, ἀποφάνθηκε ὅτι “ὁ Θεός δημιούργησε
τήν αἰωνιότητα, γιά νά μπορεῖ ὁ κόσμος νά μάθει γερμανικά” ἤ ὁποιαδήποτε
ἄλλη γλῶσσα προσθέτω ἐγώ. Ἀλλά ἐάν αὐτό συμβαίνει μέ τίς “ἁπλές” σημερινές
εὐρωπαϊκές γλῶσσες, πόσο μεγαλύτερες θά εἶναι οἱ δυσκολίες πού συναντᾶ
κάποιος ὅταν προσπαθεῖ νά μάθει σωστά τήν τρισυπόστατη Ἑλληνική
γλῶσσα ὑπό τήν ἀρχαία μορφή της, τήν μεσαιωνική καί τήν σημερινή; Καί
πόσο δύσκολο εἶναι νά κατέχεις μιά ξένη γλῶσσα τό διαπιστώνεις τότε πού οἱ
συνθῆκες σέ ἀναγκάζουν νά κάνεις τόν μεταφραστή. Διότι ὅταν μεταφράζεις
πρέπει πάντα νά μεταδώσεις ὄχι αὐτά πού ἐσύ σκέφτεσαι ἤ ἐπιθυμεῖς, ἀλλά
ἐκεῖνα πού σκέφθηκε καί ἔγραψε ἤ εἶπε ὁ συγγραφέας. Καί πολλές φορές
χρειάζονται ὁλόκληρες μέρες ἤ ἀκόμη καί ἑβδομάδες γιά νά ἀποδώσεις σωστά
μιά λέξη, ἤ μιά ἔννοια, νά μεταφέρεις δηλαδή ἕνα πολιτισμό μέσα σέ ἄλλον
πολιτισμό.

Ε

«Οἱ Ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι»
Σήμερα ὅμως δέν θέλω νά σᾶς μιλήσω γιά τήν δύσκολη δουλειά τοῦ
μεταφραστή, ἀλλά γιά κάτι πού ἔχει σχέση μέ τήν ἐκμάθηση μιᾶς ξένης
γλώσσας καί γιά τήν ἀνάγκη νά ἐκφραστεῖ κανείς σ’ αὐτήν. Ἡ ἱστορία πού
μέ ἀπασχολεῖ ἐδῶ ἄρχισε πρίν ἀπό μισό μήνα περίπου, ὅταν ξεκινήσαμε νά
μαζεύουμε ὀνόματα γιά τό σαρανταλείτουργο. Ζητήσαμε ἀπό τούς πιστούς
νά μᾶς γράψουν τά ὀνόματα σέ ξεχωριστά χαρτιά: σ’ ἕνα χαρτί τούς «Ζῶντες»
καί σέ ἄλλο τούς «Κεκοιμημένους», δηλαδή τούς «Νεκρούς». Ἀπό σεβασμό
μᾶλλον πρός τήν Χώρα καί τόν λαό, πού τήν φιλοξενεῖ τά τελευταῖα χρόνια,
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κάποια ξένη κυρία προσπάθησε νά γράψει τά ὀνόματα δικῶν της ἀνθρώπων
στά Ἑλληνικά μοιράζοντάς τα σέ δύο χαρτιά στούς “Ζῶντες” καί στούς …
“Ἄζωντες”!
Στήν ἀρχή γέλασα καί “ἐπαίνεσα” χαριτολογῶντας γιά τό «εὔρημα»
τῆς κυρίας, πού “ἐμπλούτισε” μέ τόν τρόπο αὐτό τήν Ἑλληνική γλῶσσα.
Ἀργότερα ὅμως θυμήθηκα ὅτι τό ἴδιο ἀκριβῶς εἶχε γίνει καί πέρσι, ἀλλά
δέν ἔδωσα καμία περαιτέρω σημασία. Μήπως δέν πρόκειται ὅμως γιά λάθος
ἀλλά γιά κάποιο «μήνυμα»; Ἆρα γιατί νά γελάσω γιατί νά κοροϊδέψω τήν
προσπάθειά της; Μήπως μέ τίς γλωσσικές αὐτές ἐπιλογές ἡ ἴδια προσπαθεῖ
νά μᾶς δώσει κάποιο ἄλλο μάθημα; Γεγονός εἶναι ὅτι ἀπό τότε τό γλωσσικό
αὐτό λάθος μοῦ ἔγινε ἔμμονη ἰδέα.
Βεβαίως τό “Α” στερητικό χρησιμοποιεῖται κατά κόρον στήν Ἑλληνική;
Μήπως δέν ἔχουμε “ἔμβια” καί “ἄβια” ὄντα; Ναί. Ἀλλά κανείς δέν θά ἔλεγε
“τά ἔμβια μέλη τῆς οἰκογενείας μου” ἐννοῶντας “τούς ζωντανούς”, καί οὔτε
“τά ἄβια μέλη” γιά νά δηλώσει τούς “νεκρούς”. Διότι ὁ “βίος τοῦ ἀνθρώπου”
δέν ταυτίζεται μέ τήν “ζωή τοῦ ἀνθρώπου”. Μέ τήν λέξη “βίος” δηλώνουμε
μονάχα τήν ἐν τῷ κόσμῳ ὕπαρξη τῶν ὄντων, τήν διάρκεια τῆς ἐδῶ ζωῆς,
ἐνῶ μέ τήν λέξη “ζωή” δέν δηλώνουμε μονάχα τό σύνολο τῶν γεγονότων,
τῶν περιστάσεων, τῶν ἀσχολιῶν κατά τήν διάρκεια τοῦ βίου, ἀλλά τήν
ἀτελείωτη, αἰώνια ζωή, καί τήν ἐν τῷ βίῳ, καί τήν μετά θάνατον. «Τήν μετά
θάνατον ζωήν» διότι μετά τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί τήν σωτηρία πού
μᾶς πρόσφερε, ἐμεῖς εἴμαστε σίγουροι πώς «δέν θά πεθάνουμε πλέον ὅπως ὁ
Ἀδάμ», ἀλλά «πάντοτε σύν Κυρίῳ ἐσόμεθα» (Α΄Θεσ. δ΄ 17). Γιά μᾶς τούς
χριστιανούς ἡ ζωή ταυτίζεται μέ τόν Θεό. Μόνο ὁ Θεός εἶναι κατ’ ἐξοχήν
Ζωή, διότι ἀπό τήν ἀρχή ἡ Ζωή βρίσκεται ἐν Αὐτῷ καί ἐν τῷ Λόγῳ του
(βλ. Ἰω. 1, 4). Καί ὁ Χριστός, ὁ Ἐνσαρκωμένος Λόγος τοῦ Θεοῦ, «ἔχει ζωῇ
ἐν ἑαυτῷ» (Ἰω. 5, 26), διότι ὁ ἴδιος εἶναι Ζωή (Ἰω. 14, 6). Αὐτός κατέχει τά
λόγια τῆς ζωῆς (Ἰω. 6, 64,69. Εφεσ. 5,26), Αὐτός εἶναι ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς (Ἰω.
6, 35, 48, 52, 55) καί ἀπό Αὐτόν πηγάζει τό ὕδωρ τῆς ζωῆς (Ἰω. 4,10,11. 7,38).
Ἄρα, κατά τήν Ὀρθόδοξο Πίστη, οἱ «Ζῶντες» εἶναι ἐκεῖνοι πού διάλεξαν νά
«μείνουν ἐν τῷ Χριστῷ», νά ἔχουν ὡς τροφή τους τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ζωή (Ἰω. 7,14. 18,8 ), πού ἐξουσιάζει ἀπολύτως
τήν ζωή καί τόν θάνατον.
Καί οἱ «Ἄζωντες»;
Ὑπάρχουν ὅμως καί ἐκεῖνοι πού περιορίζουν τήν ζωή μόνο στό βιολογικό
κύκλο τῶν ὄντων. Βεβαίως ὀπαδοί παρόμοιων θεωριῶν, πού περιορίζουν
τήν ὕπαρξη μόνο στόν κόσμο αὐτό ὑπῆρχαν πάντοτε στήν ἱστορία τοῦ
ἀνθρωπίνου πνεύματος. Θέλετε νά ξεκινήσουμε μέ τούς Σαδδουκαίους, γιά
τούς ὁποίους δέν ὑπῆρχε Ἀνάσταση, οὔτε Ἄγγελοι, οὔτε πνεύματα (Πρ.
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23, 8); Νά συνεχίσουμε μέ τούς ὑλιστές καί τούς ἄθεους παντός τύπου; Γιά
ὅλους αὐτούς ἡ ζωή δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μιά ἀρχή, μιά δύναμη πού
καταπολεμεῖ τήν φθορά, τήν καταστροφή. Καί πιό συγκεκριμένα «ἡ ζωή εἶναι
τό σύνολο τῶν λειτουργιῶν πού ἀντιτάσσονται στόν θάνατο» (Bichat) ἤ «ἡ
δύναμη πού ἀντιστέκεται στούς νόμους πού κυβερνοῦν τά κτηνώδη σῶματα»
(Cuvier) ἤ «ἡ δημιουργική αἰτία ἐνάντια στήν δράση τῶν ἐξωτερικῶν
στοιχείων» (Goethe). Ὁ θάνατος γίνεται τότε παύση, ἦττα τῆς ζωῆς, ἀναίρεση
αὐτῆς τῆς ἀρχῆς, ἐνῶ «τό πτῶμα δέν ἀποτελεῖ τίποτε ἄλλο παρά ἕνα ζωντανό
σῶμα πού ἐπανῆλθε ὑπό τήν κυριαρχία τῶν φυσικῶν δυνάμεων» (Βλ. Francois Jacob, La logique du vivant, σ. 117) .
Μά ἐάν στόν κόσμο τῶν ἐμβίων ὄντων ἡ ζωή εἶναι ἁπλῶς τό ἀντίθετο τοῦ
«θανάτου», στήν πνευματική ζωή ἡ ἀπόλυτη αὐτή ἀντίθεση δέν ὑφίσταται.
Καί πρῶτον, διότι ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου δέν παύει νά ὑπάρχει μέ τόν θάνατο
τοῦ σῶματος. Καί δεύτερον, διότι ὅλοι «προσδοκοῦμε ἀνάσταση τῶν νεκρῶν».
Ἔπειτα στήν ἀνθρώπινη ὑπόσταση δέν ὑπάρχει καμία ἀντιπαλότητα ἀνά
μεσα στό σῶμα καί στήν ψυχή, ἀλλά μιά συνεργασία. Ὅπως ὁ Λόγος τοῦ
Θεοῦ θεοποίησε τήν ἀνθρώπινη φύση πού προσέλαβε, τό ἴδιο καί ἡ ψυχή
τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ἁγιάζει τό σῶμα μέ τό ὁποῖο
συνεργάζεται.
Στήν Ρουμανία ὑπάρχει, μάλιστα, ἡ δοξασία ὅτι κατά τήν περίοδο
τῶν σαράντα ἡμερῶν πού ἡ ψυχή τοῦ πεθαμένου ἀνθρώπου ταξιδεύει δῆθεν
στά μέρη πού ἀγάπησε κατά τήν ζωή του στό σῶμα καί πρίν νά ἀνέβει
στούς οὐρανούς, ἡ ψυχή αὐτή λοιπόν ἐπιστρέφει, εὐχαριστεῖ καί φυλάει μέ
εὐγνωμοσύνη τό σῶμα μέ τό ὁποῖο συνεργάσθηκε στήν γῆ. Τότε ὑπάρχουν οἱ
«ἄζωντες»; Ναί. Καί εἶναι πάρα πολλοί. Ὁρισμένοι λαοί μιλᾶνε πολύ γιά τούς
«βρυκόλακες», πού δέν εἶναι οὔτε πραγματικά ζωντανοί, οὔτε πραγματικά
νεκροί. Στήν ἴδια κατηγορία βρίσκονται ἴσως καί τά λεγόμενα «ζόμπι» ἤ «οἱ
ζωντανοίνεκροί». Αὐτοί ὅμως δέν ἔχουν δική τους ζωή. Δανείζονται τήν ζωή
ἀπό τό αἷμα τῶν ζωντανῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἀκριβῶς οἱ νεκροί στόν Ἄδη
συνομιλοῦσαν μέ τόν Ὀδυσσέα μόνο ἀφοῦ ἔπιναν ἀπό τό αἷμα τῆς θυσίας του,
σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνική μυθολογία. Ἀλλά οἱ πράγματι «Ἄζωντες» εἶναι,
κατά τήν γνώμη μου, ὅλα ἐκεῖνα τά –ἡμερησίως– ἑκατομμύρια πλάσματα
–ἀπό τόν ζυγώτη μέχρι τό κυοφορούμενο ἔμβρυο– πού δέν φθάνουν ποτέ νά
δοῦν τό φῶς τῆς ζωῆς, εἴτε διότι κάποιο ἀτύχημα ἤ κάποιο ἀνθρώπινο χέρι
τούς διέκοψε βίαια τήν πορεία μέ ἔκτρωση, εἴτε διότι ὁ Θεός διαφορετικά
ἀποφάσισε. Καί εἶναι ἀκόμη ὅλα ἐκεῖνα τά ὄντα γιά τά ὁποῖα μιλᾶ ὁ Δάντης
Ἀλιγκιέρι στήν “Θεία Κωμωδία” του καί τά ὁποῖα “ὁ οὐρανός ἀπορρίπτει
καί οἱ Κόλαση δέν τά δέχεται». Νά προσευχηθοῦμε καί γι’ αὐτούς!
π. Ἠλίας Φρατσέας
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ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΩΝ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
μέ θέμα τίς «ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ» τοῦ Ἁγ. Αὐγουστίνου
καί Ὁμιλητή τόν π. Βασίλειον Βολουδάκη
Οἱ ὁμιλίες-συζητήσεις μέ ὁδηγό τό ἀνωτέρω βιβλίο τοῦ ἁγίου
Αὐγουστίνου συνεχίζονται στήν Πνευματική μας Ἑστία. Θά παραθέσουμε
στό σημείωμά μας αὐτό, τήν παράθεση ἀποσταγμάτων τῆς ἀναλύσεως τοῦ π.
Βασιλείου στή γενική θεματική ἑνότητα «Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΦΙΛΟΥ».
Ὁ ἐγωϊσμός μᾶς κάνει μισόθεους καί μισάνθρωπους
Ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος ἐξετάζοντας ἐκ τῶν ὑστέρων αὐτοκριτικά τήν
ψυχική του κατάσταση κατά τό θάνατο τοῦ φίλου του, διαπιστώνει ὅτι ὁ
Θεός τόν ἔσωσε ἀπό τήν “παγίδα”, ἐννοῶντας τήν παγίδα τῆς ἀπόγνωσης
καί, κατά συνέπεια, τῆς μανιοκατάθλιψης. Γιατί μετά ἀπό τέτοια ὀδυνηρά
γεγονότα ἀρχίζει πολύ εὔκολα ἡ “περιπέτεια” τῆς ψυχῆς. Παγιδευόμαστε
στήν ἀπελπισία καί δέν μποροῦμε νά ἀντιδράσουμε. Ἔτσι ὁδηγούμαστε
στήν ἁμαρτία καί δέν μποροῦμε νά ζήσουμε πνευματικά ἐλεύθεροι.
Μποροῦμε ὅμως, ὄντας ἁμαρτωλοί, νά ἀγαπήσουμε τόν Θεό. Νά θυμηθοῦμε
τήν πόρνη γυναίκα πού τή δυσωδία τῆς ζωῆς της τήν πολέμησε μέ τήν εὐωδία
τοῦ ἀρώματος, μέ τό ὁποῖο ἔλουσε τό Χριστό. Τά ὑλικά ἀγαθά πού κέρδισε
ἀπό τήν ἁμαρτία τά προσέφερε μέ ταπείνωση γιά νά φύγει ἡ δυσοσμία
τῆς ψυχῆς της. Ἡ εὐωδία τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νά ἀποσπάσει τήν προσοχή
μας ἀπό τήν κατάντια τοῦ ἑαυτοῦ μας καί νά τήν ὁδηγήσει σέ Ἐκεῖνον
γιατί δέν ὠφελεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους νά ἐξετάζουν τό τί ἔκαναν. Πολλές
φορές αὐτή ἡ ἐξέταση ὁδήγησε ἀνθρώπους, ὅπως εἴπαμε, στήν κατάθλιψη,
στό νά ἀποτελματωθοῦν καί νά μήν μποροῦν νά προχωρήσουν γιατί ὁ
ἐγωϊσμός, εἴτε ὡς προβολή τῶν ὑποτιθέμενων ἀρετῶν καί κατορθωμάτων
μας, εἴτε ὡς ἐλεεινολόγηση τῶν ἁμαρτημάτων μας, μᾶς ὁδηγεῖ τελικά νά
ἀσχολούμαστε συνεχῶς μέ τόν ἑαυτό μας καί νά τόν ἔχουμε ὡς κέντρο τῆς
ζωῆς μας. Ἔτσι γινόμαστε καί μισόθεοι καί μισάνθρωποι. Ἀντίθετα, ὅταν
ἀσχολούμαστε μέ τόν Θεό, εἶναι ἀδύνατον νά ὑπερεκτιμήσουμε τόν ἑαυτό
μας. Ὅταν ἀσχολούμαστε μέ τόν Θεό, μέ τό ἦθος Του, μέ τόν τρόπο Του, μέ
τίς ἐνέργειές Του, μέ τή συμπεριφορά Του, μέ τή θυσία Του, εἶναι ἀπίθανο
νά μήν Τόν ἐρωτευθοῦμε μέ ὅλη μας τήν ψυχή, μέ ὅλο μας τό εἶναι. Μέ ἕναν
ἔρωτα, πού δέν αἰχμαλωτίζει τήν ψυχή στίς σαρκικές αἰσθήσεις ἀλλά πού
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χαρίζει στήν ψυχή καί στό σῶμα τήν «ἀπέραντη ἡδονήν τῶν καθορώντων
τοῦ Προσώπου Του τό κάλλος τό ἄφθαρτον»!
Οἱ γογγυσμοί στίς δοκιμασίες μας δείχνουν τήν ἀφροσύνη
καί τήν πνευματική μας ἀμάθεια
Μέ ἀφορμή τό ὅτι ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος ἐξομολογεῖται ὅτι ἐξ αἰτίας
τοῦ θανάτου τοῦ φίλου του ἡ ζωή του εἶχε γίνει ἀνυπόφορη καί αἰσθανόταν
“μισός” ἄνθρωπος, ἀναλύσαμε τό θέμα ὅτι εἶναι μεγάλη ἁμαρτία νά
γογγύζουμε καί νά ἀγανακτοῦμε ὅταν μᾶς βρίσκουν συμφορές στή ζωή
μας γιατί αὐτό πρωτίστως δείχνει μεγάλη πνευματική ἀμάθεια. Ὅταν
ἀπευθυνόμαστε στόν Θεό λέγοντας “γιατί Θεέ μου” δηλώνουμε κατ’ ἀρχάς
τήν ἄγνοιά μας. Ἀντί αὐτῆς τῆς ἀντιμετώπισης θά ἔπρεπε νά παρακαλοῦμε
τόν Κύριο νά “ἀνοίξει” τή διάνοιά μας γιά νά ἐννοήσουμε τό γιατί ὁ
Θεός μᾶς ἔφερε π.χ. μία ἀσθένεια. Νά ἀναρωτηθοῦμε τί δέν προσέξαμε
πού ἔπρεπε νά προσέξουμε, τί μᾶς βλάπτει καί τί παραλείπουμε, ἐνῶ μᾶς
ὠφελεῖ.
Πρωτίστως ὅμως τό ἐρώτημα “γιατί Θεέ μου”, πού θέτουμε, εἶναι
κατ’ οὐσίαν μία ἐπιτίμηση τοῦ Θεού γιατί Τοῦ ζητοῦμε τόν λόγο. Δέν
ἐπιθυμοῦμε νά μάθουμε γιά ποιό λόγο ὁ Θεός μᾶς δίνει λυπηρά πράγματα
στή ζωή μας ἀλλά τόν ἐγκαλοῦμε, ἐπειδή μᾶς τά δίνει. Καί πολλές φορές
συγκεκριμενοποιεῖ ὁ καθένας μας τήν ἐπιτίμηση μέ τή φράση “Γιατί
Θεέ μου τό κάνεις αὐτό σ’ ἐμένα;”, μέ τήν ὁποία φράση φαίνεται ὅλη
ἡ ἀφροσύνη μας. Γιατί, ἄραγε, πιστεύω ὅτι εἶμαι κάποιος; Χάρις στά
ἀξιώματα, εἴτε ἐκκλησιαστικά εἴτε κοσμικά ἤ χάρις στίς σπουδές, κ.ο.κ.;
Τί ἀξία ἔχω ἐγώ ὅταν ὑπάρχει ὁ Θεός; Ἐγώ, ὅπως κι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
ἐξ ἄλλου, ἔχουμε τό ἰδιαίτερο προνόμιο νά ἔρθουμε στήν ὕπαρξη καί νά
γνωρίσουμε ὅτι ὑπάρχει ὁ Θεός. Ποιός μᾶς εἶπε ὅτι ἡ ἐνασχόληση μέ τόν
ἑαυτό μας εἶναι ἡ εὐτυχία; Γιατί, λοιπόν, προσπαθοῦμε νά κατοχυρώσουμε
τόν ἑαυτό μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ; Αὐτή ἡ στάση κι αὐτή ἡ τάση δείχνει
ὅτι δέν ξέρουμε ποιός εἶναι ὁ Θεός, ὅτι δέν τόν ἔχουμε γνωρίσει σέ ὅλη
μας τή ζωή. Θεωροῦμε δηλαδή ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἕνας ἀκόμη ἐπίβουλος,
ὅπως τόσοι πού ἀντιμετωπίζουμε στή ζωή μας, καί προσπαθοῦμε νά
κατοχυρώσουμε τά συμφέροντά μας γιά νά μήν τά καταπατήσει Ἐκεῖνος!
Λησμονοῦμε ὅμως ὅτι ὁ Θεός εἶναι Παντοδύναμος καί δέν εἶναι δυνατόν
νά κατοχυρώσουμε τά δικαιώματά μας ἀπέναντί Του. Πόσοι πραγματικά
αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά ὑπάρχει ὁ Θεός ἀκόμη καί ἄν ὑποθέταμε ὅτι
δέν ὑπάρχει Παράδεισος καί ἀνταμειβή μας;
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Ἡ πραγματική ζωή, Παροῦσα καί Μέλλουσα
εἶναι μόνο ὁ Θεός
Εἶναι ἀνάγκη νά σκεφτοῦμε κάτι πολύ ἁπλό, πού δέν τό σκεφτόμαστε
σχεδόν καθόλου. Κλείνοντας τά μάτια μας στήν παροῦσα ζωή δέν θά
συναντήσουμε τίποτε ἀπό αὐτά πού ὑπάρχουν σέ αὐτόν τόν κόσμο –στά
ὁποία εἴμαστε κυριολεκτικά “κολλημένοι”– ἐκτός ἀπό τήν Ἐκκλησία. Οὔτε
δουλειά ἤ ἄλλες ἐνασχολήσεις, οὔτε κρασί ἤ γυναῖκες νά τίς κυνηγᾶμε,
ὅπως στή γῆ, οὔτε ἄνδρες θά ὑπάρχουν ἤ σχέσεις ὁμοφυλοφιλικές, οὔτε
κομπιοῦτερ, κινηματογράφοι, θέατρα καί καφετέριες, οὔτε σουπερμάρκετ, αὐτοκίνητα καί ἄλλα μεταφορικά μέσα, οὔτε Τράπεζες καί
Χρηματιστήρια.
Παρ’ ὅλα αὐτά ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού λένε “τί τήν θέλεις τήν Ἐκκλησία στή ζωή σου;” Μά τό μόνο σίγουρο, τό μόνο αἰώνιο θά τό βγάλουμε
ἀπό τήν ἐπίγεια ζωή μας; Μπορεῖτε νά φανταστεῖτε τή ζωή χωρίς τήν
Ἐκκλησία; Ἡ μόνη ζωή ἡ πραγματική, πού εἶναι κατ’ οὐσίαν Παροῦσα
καί Μέλλουσα, εἶναι αὐτή πού εἶναι ἀφιερωμένη στόν Θεό. Μεταξύ αὐτῆς
τῆς πραγματικῆς ζωῆς καί τῆς δικῆς μας ζωῆς ὑπάρχει χάσμα μέγα. Ἔτσι
ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου εἶναι πολύ αἰσθητή
μπροστά μας: “Μεταξύ ἡμῶν καί ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται”. Ποιός θά
τό καλύψει ἄραγε αὐτό τό χάσμα; Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἄν δέν καλυφθεῖ
ἀπό αὐτή τή ζωή, μετά εἶναι πολύ δύσκολο!
Ὅποτε νοιώθουμε ὅτι ἡ ψυχή μας “παγιδεύεται” πρέπει νά στρεφόμαστε στό Χριστό. Νά ἀσχολούμαστε μέ τό ποιός εἶναι ὁ Χριστός, ποιός
εἶναι ὁ χαρακτήρας Του, τό ἦθος Του, ἡ συμπεριφορά Του ἀπέναντι
στόν ἄνθρωπο. Μέ αὐτό τόν τρόπο θά ξεφύγουμε ἀπό τήν ὁποιαδήποτε
παγίδα μέ θεραπευμένη τήν ψυχή. Θά σταματήσει ἡ αἱμορραγία καί θά
ἀρχίσει ἡ Χάρις. Ὅταν λοιπόν παρατηροῦμε ὅτι ἡ ἐνασχόλησή μας μέ τίς
ἁμαρτίες μας μᾶς καταθλίβει, μᾶς ἀπογοητεύει καί μᾶς ἀποδυναμώνει,
εἶναι ἀναγκαῖο νά πάψουμε νά ἀσχολούμαστε μέ τόν ἑαυτό μας γιατί
δέν ἔχει ἀξία αὐτή ἡ ἐνασχόληση. Ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει ὁ Θεός, ὁ τέλειος,
ὁ πάνσοφος, ὁ πανάγαθος, πρέπει νά λέμε “δόξα τῷ Θεῷ πού ὑπάρχουμε
γιά νά βλέπουμε Αὐτόν πού ὄντως ὑπάρχει”. Αὐτός ἔχει ἀξία, Αὐτός ἔχει
σημασία, γι’ Αὐτόν πρέπει νά ὑπάρχουμε, γι’ Αὐτόν νά ζοῦμε.
Ἄννα Μανωλάκη
Δικηγόρος
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ΟΧΙ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ!
Ἐλάβαμε ἀπό τόν ἀδελφό τοῦ π. Ἐπιφανίου κ. Πολυνείκην Θεοδω
ρόπουλον τήν κατωτέρω ἐπιστολή, ἡ ὁποία εἶναι μιά ἐπιπλέον ἀποκάλυψη
τῆς ἀκτινοβολούσης Χριστόν ψυχῆς τοῦ μακαρίου ἐκκλησιαστικοῦ Πα
τέρα μας π. Ἐπιφανίου. Στίς φωτογραφίες εἰκονίζεται τό ἐκκλησάκι πού
ἀναφέρεται στήν ἐπιστολή καί ἡ ἀφιέρωση τοῦ κτίτορός του.
τος 1972. Ἔχω ἐπιστρέψει ἀπό τήν Ν. Ἀφρική –ὅπου ἐκείνη τήν
ἐποχή οἱ φυλετικές διακρίσεις κυριαρχοῦν– μετά ἀπό δύο χρόνια
παραμονῆς μου ἐκεῖ. Τήν περίοδο ἐκείνη, ἔχοντας ὁλοκληρωθεῖ
οἱ οἰκοδομικές ἐργασίες, προχωρᾶ ἡ ἁγιογράφιση στό ἐκκλησάκι τοῦ
ἁγίου Ἐπιφανίου σέ κτῆμα τῆς οἰκογενείας μας, στό χωριό Βουρνάζι
Μεσσηνίας, μέ τή φροντίδα τοῦ π.
Ἐπιφανίου.
Ἐρχόμενος ἀπό τή Ν. Ἀφρική
ἔφερα μαζί μου καί ἀρκετά χρήματα. Σκέφθηκα κι ἐγώ, ἕνα μέρος
τῶν χρημάτων νά τό διαθέσω γιά
τήν ἁγιογράφιση τοῦ ναϋδρίου,
καί τήν ἀνωτέρω σκέψη μου τή
μοιράστηκα μέ τόν π. Ἐπιφάνιο.
Ἡ ἀπάντησή του σταθερή
καί κρυστάλλινη: «Ὄχι Πολυνείκη
μου, ν’ ἁγιογραφήσουμε τό ἐκκλησάκι μας μέ “χρήματα αἵματος” κι
ἐκμεταλεύσεως» καί συνέχισε, «δέ
φταῖς ἐσύ παιδάκι μου γιά τό καθεστώς
πού κυβερνᾶ τή Ν. Ἀφρική, ἀλλά
τά χρήματα πού κέρδισες σ’ αὐτή τή
χώρα προέρχονται ἀπό καταπίεση
πού ἀσκοῦν οἱ λευκοί στούς μαύρους.
Στήν ἐν λόγῳ χώρα πληρώνεται “τό
χρῶμα” κι ὄχι ἡ ἀξία. Συγχώρεσέ με
ἄν σέ πίκρανα, ἀλλά αὐτό μαρτυρεῖ ἡ
συνείδησή μου».
Μέ αἰσθήματα σεβασμοῦ καί
ἰδιαιτέρας ἐκτιμήσεως

Ε
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Τά μικρά παιδιά μᾶς συγκίνησαν

ΕΝΑΣ ΙΔΙΟΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ!
πό τό Καλοκαίρι πού μᾶς πέρασε, 4 παιδιά, ἀπό αὐτά πού
ἔρχονται μαζί μέ τούς γονεῖς τους στήν Πνευματική μας Ἑστία
καί μετέχουν στίς Κυριακάτικες Συνάξεις μας, δημιούργησαν
μέ δική τους ἔμπνευση, πρωτοβουλία καί ἐργασία Ἐκδοτικό Οἶκο
καί τόν ὀνόμασαν «Τά 4 Παιδιά».
Στόν Ἐκδοτικό αὐτόν Οἶκο γράφουν, πληκτρολογοῦν σέ
ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή, ἐκτυπώνουν καί συρράπτουν ἔργα δικά
τους, πεζά καί ποιητικά, ἱστορίες, διηγήματα, κείμενα ἐπιμορφωτικά
καί θρησκευτικά, χωρίς νά χρειασθῆ κανείς νά τούς προτρέψη ἤ νά
τούς τό ἀπαιτῆ. Παράλληλα, ἐπιτηδεύονται στήν κατασκευή διαφόρων
ἁπλῶν κοσμημάτων μέ ποικιλία χρωμάτων καί σχημάτων. Μία ὀπτική
“γεύση” ἀπό τά ἔργα τους
μπορεῖτε νά λάβετε ἀπό
τίς φωτογραφίες πού πα
ραθέτουμε.
Ἡ πρωτότυπη αὐτή
ἐνασχόληση τῶν παιδιῶν
ἔχει συγκινήσει ὅλους μας
καί μᾶς γεμίζει χαρά καί
ἐλπίδα ὅτι τά μικρά παιδιά
μέ νέα πνοή, ζῆλο καί
χαρά θά ἀνταποκριθοῦν
στίς σκληρές ἀπαιτήσεις
τοῦ συγχρόνου κόσμου
καί δέν θά ἀκολουθήσουν
τά βήματα τῶν μόλις παλαιοτέρων τους, τούς ὁποίους –στήν πλειο
ψηφία τους– χαρακτηρίζει νωθρότητα καί ἔλλειψη φαντασίας καί
δημιουργικῆς ἐμπνεύσεως.
«Τά 4 Παιδιά» ἔχουν “τιμολογήσει” τά ἔργα τους μέ πάρα πολύ
μικρές τιμές, τηροῦν βιβλίο ταμείου καί, τά ἔσοδά τους, ἀφαιρουμένης
τῆς ἀξίας τῶν ὑλικῶν πού χρησιμοποιοῦν, τά προσφέρουν σέ φιλαν
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θρωπικούς καί κοινωφελεῖς σκοπούς.
Γιά νά κατανοηθῆ καί ἀξιολογηθῆ ἡ προσπάθεια τῶν παιδιῶν
αὐτῶν πρέπει νά διευκρινήσουμε ὅτι ὁ ἱδρυτής τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου
εἶναι μαθητής τῆς Α΄ Γυμνασίου καί οἱ ὑπόλοιποι 3 εἶναι μαθητές
τῆς Δευτέρας, Τετάρτης καί Πέμπτης Δημοτικοῦ.
Μέχρι σήμερα ἔχουν κάνει ἀρκετές ἀπόπειρες νά προσφέρουν
χρήματα γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Ναοῦ μας ἀλλά ἐμεῖς ἀρνηθήκαμε.
Τώρα, ὅμως, παραμονές Χριστουγέννων, πού πληροφορήθηκαν τή
δυσχερῆ οἰκονομική θέση τοῦ Ναοῦ μας ἡ πίεσή τους ἦταν μεγάλη
καί δέν θελήσαμε νά τούς στερήσουμε αὐτή τήν χαρά.
Σᾶς παραθέτουμε τή συγκινητική ἐπιστολή τους καί παρακα
λοῦμε ὅλους σας νά προσεύχεσθε γι’ αὐτά τά παιδιά, νά διατηρηθοῦν
σ’ αὐτή τήν καλή πορεία
καί νά πολλαπλασιασθῆ
ὁ ἀριθμός τους:

«Σεβαστέ π. Βασίλειε,
Γνωρίζοντας
ὅτι
πλησιάζουν οἱ γιορτές
καί τά ἔξοδα τοῦ Ναοῦ
εἶναι
αὐξημένα
ὁ
Ἐκδοτικός οἶκος «Τά 4 παιδιά» ἀποφάσισε νά συνεισφέρει στό
δύσκολο ἔργο τοῦ Ναοῦ, προσφέροντας τό ποσό τῶν 350 Εὐρώ, γιά
νά πληρωθεῖ κάποιος λογαριασμός.
Θά χαροῦμε πολύ ἐάν δεχθεῖτε τήν προσφορά μας.
Εὐχόμαστε, πλούσιο καί εὐτυχισμένο το Νέο Ἔτος 2012.
Μέ Σεβασμό
Ὁ ἱδρυτής: Γ. Διαμαντής,
ἡ Γραμματέας: Ζωή Καρζῆ,

ὁ Ὑπεύθυνος ἔργων: Κ. Καμάμης,
ὁ Ἀντιπρόσωπος: Γ. Νίνος»
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H ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΗΦΑΓΟ ΚΑΙ ΣΑΠΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Πατρίδα μας τόν τελευταῖο καιρό βρίσκεται στή δίνη μιᾶς
πρωτοφανοῦς οἰκονομικῆς ὑφέσεως, λόγω τῆς παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικῆς κρίσης πού ταλανίζει τίς οἰκονομίες ὅλων
σχεδόν τῶν χωρῶν τῆς ὑφηλίου. Στή δύσκολη αὐτή περίοδο, κατά τήν
ὁποῖα θά ἔπρεπε νά πλεονάζει ἡ προσευχή, ὅλοι μας γινόμαστε μάρτυρες
μιᾶς ἀκόμα ἐνορχηστρωμένης ἐπίθεσης τοῦ σαπροῦ, διεφθαρμένου
καί ἀνίκανου Ἑλληνικοῦ Κράτους κατά τῆς Ἐκκλησίας, μέ στόχο τήν
ἐκμετάλλευση τῆς «ἀμύθητης» ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Οἱ πολέμιοι
τῆς Ἐκκλησίας, που μέ πρόσχημα τήν καταβολή τῆς μισθοδοσίας τοῦ
Ὀρθόδοξου κλήρου ἐπιθυμοῦν νά ἐκμεταλλευθοῦν περαιτέρω τήν
ἐκκλησιαστική περιουσία, γιά νά μήν ἐπιβαρύνουν τάχα τά δημόσια
οἰκονομικά, ἀποκρύπτουν τήν πραγματική ἀλήθεια καί ἐπιχειροῦν
σκόπιμα νά ἐξαπατήσουν τήν μεγάλη πλειονότητα τοῦ θρησκευόμενου
ἑλληνικοῦ λαοῦ. Θά προσπαθήσουμε στή συνέχεια νά ἐξετάσουμε πῶς
πολιτεύτηκε τό Ἑλληνικό Κράτος ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία τά τελευταῖα
διακόσια περίπου χρόνια σχετικά μέ τό θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς
περιουσίας γιά νά καταλήξουμε σέ χρήσιμα συμπεράσματα γιά τό
μέλλον.
Ἡ Ἐκκλησία καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς μακραίωνης ἱστορίας
της ποτέ δέν κράτησε τήν περιουσία της γιά τόν ἑαυτό της, ἀλλά τήν
χρησιμοποιοῦσε γιά τήν ἀνακούφιση τῶν προβλημάτων τοῦ λαοῦ της.
Αὐτό φάνηκε ἰδιαίτερα κατά τή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας, ὅταν ἡ
Ἐκκλησία στάθηκε κοντά στό σκλαβωμένο Γένος, τό ὁποῖο ἀγκάλιασε
καί περιέσωσε ἀπό τόν κίνδυνο τοῦ ἀφανισμοῦ, ἐνῶ δέ δίστασε νά
συμβάλλει καί οἰκονομικά, μέ τήν περιουσία της, γιά τήν εὐόδωση
τοῦ ἀγώνα τῆς ἐθνικῆς παλλιγγενεσίας. Εἶναι χαρακτηριστική τόσο ἡ
ἐγκύκλιος τῆς 5ης Ἀπριλίου 1822, τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
καί τῆς δημόσιας Ἐκπαίδευσης «κατά πᾶσαν τήν Ἐπικράτειαν περί
λήψεως χρυσῶν καί ἀργυρῶν ἐκκλησιαστικῶν σκευῶν» ὅσο καί ἡ
γραφίδα τοῦ ἱστορικοῦ πού καταγράφει ὅτι «...συνεισέφερον προθύμως
αἱ κατά τόπους Ἐκκλησίαι καί Μοναί λυχνίας ἀργυρᾶς καί κηροπήγια
καί εἴ τι τῶν ἐντός τῆς θείας τραπέζης καθιερωμένων χρυσῶν καί
ἀργυρῶν, ἐπαρκοῦσαι πρός διατροφήν τῶν ἀγωνιζομένων πενήτων,
καί κουφίζεσθαι τό δυνατόν τάς φοβεράς ἀνάγκας τοῦ πολέμου.
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Συνήχθησαν δέ περίπου λίτραι δισχίλιαι τετρακόσιαι (ἤ 800 ὀκάδες)
ἀργύρου καί χρυσοῦ καί νόμισμα ἀπό τούτων ἤθελον κόπτειν».
Μετά τήν ἀπελευθέρωση καί τή δημιουργία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους,
αὐτό ἀντί νά ἀναγνωρίσει τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στόν ἀγώνα
τοῦ Ἔθνους γιά τήν ἐλευθερία του ἐστράφη μέ ἀχαριστία ἐναντίον της,
ἐπιδιώκοντας νά τήν μεταβάλλει σέ μιά ἀσήμαντη κρατική ὑπηρεσία
τοῦ νέου κρατικοῦ ὀργανισμοῦ. Καί ἐνῶ τά ἐκ τῆς ἐκποιήσεως καί τῶν
μισθωμάτων εἰσπραττόμενα χρήματα, σύμφωνα μέ τό ΙΑ΄ ψήφισμα
τῆς τέταρτης Ἐθνικῆς Συνέλευσης τῶν Ἑλλήνων στό Ἄργος στίς 11
Ἰουλίου 1829, εἶναι «προσδιωρισμένα ἐξηρημένως εἰς βελτίωσιν τοῦ
κλήρου» μιᾶς καί «ἡ Κυβέρνησις ἀποβλέπει μέ τόν τρόπο αὐτό εἰς
τήν ἐπάρκειαν τῶν ἀναγκαίων εἰς τούς λειτουργούς τοῦ Θεοῦ, ἵνα
σχολάζοντες τῶν βοιωτικῶν μεριμνῶν ἐνασχολοῦνται ἐπιμελέστερον
περί τήν ὑπηρεσίαν τῶν θείων καί τήν τῶν ψυχῶν παιδαγωγίαν καί
προστασίαν», ἐν τούτοις ἡ πραγματικότητα εἶναι πολύ διαφορετική.
Ὁ Βασιλεύς Ὄθων καί ἡ μετ’ αὐτοῦ τριανδρία τῆς Ἀντιβασιλείας,
μέ τά βασιλικά διατάγματα τοῦ 1833 καί 1834, ἐπεδίωξαν καί ἐπέτυχαν,
ἀφ’ ἑνός νά ἀποκόψουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος ἀπό
τήν φυσική της ἀγκαλιά, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, δημιουργῶντας
ἕνα μόρφωμα Ἐκκλησίας μέ ἀρχηγό τόν Βασιλιᾶ καί μία διορισμένη
ἀπό τό Κράτος ἑξαμελῆ Ἱερά Σύνοδο καί ἀφ’ ἑτέρου, λησμονῶντας
τήν ἀνεκτίμητη προσφορά τῶν Ὀρθοδόξων μοναστηριῶν στούς
παλαιότερους, ἀλλά καί στούς ἀκόμα καί τότε νωπούς ἀγῶνες τῆς
Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, νά προχωρήσουν στή διάλυση 416 Ὀρθοδόξων
Μοναστηριῶν καί νά ἁρπάξουν κυριολεκτικά τήν κινητή καί ἀκίνητη
περιουσία τους, μέ τήν πρόφαση τῆς δημιουργίας Ἐκκλησιαστικοῦ
Ταμείου γιά τήν πληρωμή τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.
Ἦταν ὅμως τόσο κακή ἡ σύσταση καί ὀργάνωση τοῦ Ταμείου
αὐτοῦ, ὥστε τό μόνο πού συνέβη ἦταν ἡ ἁρπαγή τῆς ἐκκλησιαστικῆς
περιουσίας καί ἡ πώληση –ἐκ μέρους ἐπιτηδείων– τῶν ἱερῶν σκευῶν καί
κειμηλίων στά παζάρια. Ἔτσι δέν πέρασαν παρά μόνο τέσσαρα χρόνια
καί τό Ἐκκλησιαστικό Ταμεῖο πού δημιουργήθηκε ὡς εἰδικό, μέ τό
Διάταγμα τῆς 13ης Ἰανουαρίου 1838 διαλύεται καί ὅλες οἱ ἁρμοδιότητές
του μεταφέρθηκαν στήν ἐκκλησιαστική Γραμματεία γιά λόγους
οἰκονομίας. Ἀλλά καί πάλι μετά τήν παρέλευση μιᾶς πενταετίας, μέ τό
Διάταγμα τῆς 29ης Ἀπριλίου 1843 ὅλα τά ἐκκλησιαστικά εἰσοδήματα
μεταβαίνουν στήν Γραμματεία τῶν Οἰκονομικῶν μέ ἀποκλειστικό
σκοπό «τήν βελτίωσιν τοῦ Κλήρου καί τήν ἐκπαίδευσιν τῆς νεολαίας».
Δύο ὅμως προσπάθειες τῶν Συνόδων τῶν ἐτῶν 1836 καί 1839 πού ζητοῦν
«παρά τῆς Κυβερνήσεως Σχολεῖα Ἐκκλησιαστικά εἰς Ἐκπαίδευσιν τοῦ
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Κλήρου» δέν βρῆκαν ἀνταπόκριση.
Ὅσοι προσδοκοῦσαν τήν βελτίωση τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων μετά τήν χορήγηση τοῦ Αὐτοκεφάλου στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
ἀπογοητεύθηκαν μέ τήν ἔκδοση τῶν σχετικῶν Νόμων Ξ΄ καί ΞΑ΄. Ἡ
διοικοῦσα Ἐκκλησία συνέχισε νά ζῆ τήν Βαβυλώνεια αἰχμαλωσία
καί ὁμηρία της. Ἐπί ἑβδομήντα τρία χρόνια τά μέλη τῆς Ἱεραρχίας
της δέν εἶχαν τό δικαίωμα νά συνέρχονται σέ σῶμα καί ὁ βασιλικός
ἤ Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος ἦταν καθοριστικός παράγοντας στήν
λειτουργία τῆς Συνόδου, ἀφοῦ τά πρακτικά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καθίσταντο ἄκυρα χωρίς τήν ὑπογραφή του.
Στή διάρκεια τῆς δεύτερης καί τρίτης δεκαετίας του 20ου αἰώνα,
μετά τούς Βαλκανικούς Πολέμους καί κυρίως μετά τήν Μικρασιατική
Καταστροφή τοῦ 1922 ἄρχισε ἡ ληστρική ἀπαλλοτρίωση τῶν μοναστηριακῶν κτημάτων ἀπό τό Ἑλληνικό Κράτος, χωρίς νά λαμβάνεται
ἀντίστοιχη φροντίδα γιά τά οἰκονομικά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας. Μέ
τούς ἀναγκαστικούς νόμους 1072/1917 καί 2050/1920 ἀπαλλοτριώθηκαν
πολλές μοναστηριακές ἐκτάσεις γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν προσφύγων
καί τῶν ἀκτημόνων, καταδικάζοντας πάρα πολλά μοναστήρια σέ
μαρασμό καί λειψανδρία. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἀπό τό 1917 ἕως
τό 1930 ἀπαλλοτριώθηκαν ἐκκλησιαστικές ἐκτάσεις ἀξίας ἄνω τοῦ
ἑνός δισεκατομυρίου προπολεμικῶν δραχμῶν καί τό Κράτος κατέβαλε
στό Γενικό Ἐκκλησιαστικό Ταμεῖο μόνο τό 4% (σαράντα ἑκατομύρια
δραχμές). Τά ὑπόλοιπα ἑννιακόσια ἑξῆντα ἑκατομύρια δραχμές
ὀφείλονται ἀκόμα…
Στή συνέχεια μέ τό Ν. 4684/1931 περί “Ὀργανισμῶν Διοικήσεως
Ἐκκλησιαστικῆς καί Μοναστηριακῆς Περιουσίας” ἀποφασίσθηκε ἀπό
τήν Πολιτεία ἡ ρευστοποίηση τῆς ἀκίνητης περιουσίας τῶν Μονῶν
παρά τίς ἐπιφυλάξεις τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Μοναστηριακή περιουσία
διαιρέθηκε σέ διατηρητέα καί ἐκποιητέα. Τά ἔσοδα τῆς ἐκποιηθείσης
περιουσίας κατατέθηκαν ὡς κεφάλαιο, ἀπό τούς τόκους τοῦ ὁποίου θά
λαμβάνονταν οἱ πόροι γιά τήν διοίκηση, τίς οἰκονομικές ἀνάγκες τῆς
Ἐκκλησίας καί τήν μισθοδοσία τοῦ ἐφημεριακοῦ Κλήρου. Τά ἔσοδα
αὐτά βάσει τοῦ Ν. 18/1944 τοποθετήθηκαν σέ «ἐθνικά χρεόγραφα καί
χρηματόγραφα» τά ὁποῖα ἐξανεμίσθηκαν στό σύνολό τους, μετά τήν
κατάρευση τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκονομίας ἐξ αἰτίας τοῦ Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου καί τῶν δραματικῶν γεγονότων πού ἐπακολούθησαν.
Ἡ ἑπομένη ἐπίθεση κατά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας θά γίνει μέ
τήν ἀπό 18/9/1952 «Σύμβαση περί ἐξαγορᾶς ὑπό τοῦ Δημοσίου κτημάτων
τῆς Ἐκκλησίας πρός ἀποκατάστασιν ἀκτημόνων καλλιεργητῶν καί
ἀκτημόνων μικρῶν κτηνοτρόφων…». Σύμφωνα μέ τήν σύμβαση αὐτή,
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ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑποχρεώθηκε νά παραχωρήσει στό Κράτος
τό 80% τῆς καλλιεργούμενης ἤ καλλιεργήσιμης ἀγροτικῆς περιουσίας
της, ἤτοι ἑπτακόσιες πενῆντα χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούμενης
γῆς καί βοσκοτόπων, στό 1/3 τῆς ἀξίας των, μέ ἀντάλλαγμα ἑξακόσια
εἴκοσι ἕξι ἀκίνητα εὐτελοῦς καί ἀμφιβόλου ἀξίας καί σαράντα πέντε
ἑκατομμύρια δραχμές νέας τότε ἐκδόσεως, τά ὁποῖα ποτέ δέν τῆς
ἐδόθησαν. Ἐπιπλέον, μέ τή Σύμβαση τοῦ 1952, τό Ἑλληνικό Κράτος
διακήρυξε ὅτι δέν θά προβεῖ στό μέλλον σέ ἀναγκαστική ἀπαλλοτρίωση
τῆς ἐναπομείνασας ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί δεσμεύτηκε νά
παράσχει στήν Ἐκκλησία κάθε ἀναγκαία ὑλική καί τεχνική ὑποστήριξη
γιά τήν περαιτέρω ἀξιοποίησή της. Μέ τήν ἴδια σύμβαση καθιερώθηκε
καί ἡ μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ἀπό τόν κρατικό προϋπολογισμό ὡς
ὑποχρέωση τοῦ Κράτους ἔναντι τῶν μεγάλων παραχωρήσεων γῆς στίς
ὁποῖες εἶχε προβεῖ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κατά τήν δεκαετία 1922 1932.
Τό ἀφερέγγυο, ἀναξιόπιστο καί ἀδηφάγο Ἑλληνικό Κράτος «πρίν
ἀλέκτωρ λαλήσει τρίς» μέ τό Ν. 1700/1987 (νόμος Τρίτση) προσπάθησε
νά ἀποψιλώσει γιά ἄλλη μία φορά τήν Ἐκκλησιαστική περιουσία,
παρά τίς περί ἀντιθέτου διακηρύξεις τοῦ πρόσφατου παρελθόντος.
Ἡ αὐθαίρετη ἐπέμβαση τῆς Πολιτείας σέ ζητήματα Ἐκκλησιαστικῆς
περιουσίας ἀνάγκασε τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά προσφύγει στό
Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο, τό ὁποῖο μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 10/1993/405/483/484/912-1994 ἀπόφασή του, διαπίστωσε ὅτι ἡ ἐφαρμογή τῶν Ν. 1700/1987 καί
1811/1988 παραβίασε θεμελιώδη δικαιώματα τῶν Ἱερῶν Μονῶν σέ ὅ,τι
ἀφορᾶ στά περιουσιακά τους κεκτημένα καί ἀνέτρεψε τή μέχρι τότε ὑπέρ
τοῦ Κράτους νομολογία τῶν Ἑλληνικῶν Δικαστηρίων καί ἐπέβαλλε σέ
αὐτά νά συμμορφωθοῦν πλήρως μέ τή Σύμβαση τῆς Ρώμης.
Ἡ Ἐκκλησία ὅμως παρά τίς συνεχεῖς ἀδικίες πού ὑφίσταται ἀπό
τήν Πολιτεία δέν παύει νά προσφέρει στό Κράτος τῆ γῆ της γιά νά
ἱδρυθοῦν Ἱδρύματα εὐαγῆ γιά τίς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ της. Τό Ἑλληνικό
δημόσιο ἔχει γίνει πολλές φορές ἀποδέκτης ἐκτάσεων μεγάλης ἀξίας,
τίς ὁποῖες παραχώρησε ἡ Ἐκκλησία προκειμένου νά λειτουργήσουν
κατασκηνώσεις, νά ἀνεγερθοῦν σχολεῖα, ἱδρύματα, γυμναστήρια,
στρατόπεδα ἤ νά δημιουργηθοῦν κοινόχρηστοι χῶροι γιά τήν ἀναψυχή
τοῦ λαοῦ. Ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινωνικῆς προσφορᾶς,
ὄχι τό μοναδικό, ἀποτελεῖ γιά τήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν ἡ Ἱερά Μονή
Ἀσωμάτων Πετράκη. Ἔχοντας στήν κατοχή της σημαντική περιουσία
πού τήν ἀπέκτησε κατά τόν 17ο καί 18ο αἰώνα μέ ἀγορές τῶν ἡγουμένων
της, ἀναδείχθηκε ὁ μεγαλύτερος κοινωνικός εὐεργέτης τῶν Ἀθηνῶν. Σέ
δωρηθέντα ἀκίνητά της ἔχουν ἀνεγερθεῖ:
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1) ἡ Ριζάρειος Σχολή, 2) ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, 3) τό Αἰγινίτειο
Νοσοκομεῖο, 4) τό Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο, 5) τό Σκοπευτήριο, 6)
τό Πτωχοκομεῖο, 7) ἡ Μαράσλειος Ἀκαδημία, 8) τό Θεραπευτήριο
Εὐαγγελισμός, 9) τό Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο, 10) ἡ Ἀγγλική Ἀρχαιολογική
Σχολή, 11) οἱ Ἀστυνομικές Σχολές στήν ὁδό Μεσογείων, 12) τό Νοσοκομεῖο
Παίδων, 13) τό Νοσοκομεῖο Συγγροῦ, 14) τό Λαϊκό Νοσοκομεῖο
Σωτηρία, 15) τό Ἀσκληπιεῖο Βούλας, 16) ἡ Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 17)
τό Ὀρφανοτροφεῖο Βουλιαγμένης, 18) τό ΠΙΚΠΑ, 19) τό Ἰπποκράτειο
Νοσοκομεῖο, 20) τό Γηροκομεῖο Ἀθηνῶν, 21) ἡ Ἐθνική Βιβλιοθήκη, 22)
τό Πανεπιστήμιον τῶν Ἀθηνῶν, καθώς καί 142 Δημοτικά Σχολεῖα καί
Γυμνάσια τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς εὑρύτερης περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς.
Παρά ταῦτα ὅμως, στά μάτια κάποιων ἀκόμα καί ἡ ἐναπομείνασα
περιουσία φαντάζει μεγάλη. Δέ λαμβάνεται ὅμως ὑπ’ ὄψη ὅτι αὐτή δέν
ἀνήκει στήν Κεντρική Διοίκηση (Ἱερά Σύνοδο), ἀλλά σέ περισσότερα ἀπό
10.000 ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Μητροπόλεις,
Ναούς, Μονές, Προσκυνήματα, Ἱδρύματα, Κληροδοτήματα καί ἄλλα)
τό καθένα ἀπό τά ὁποῖα ἀγωνίζεται, μέσα στόν κυκεῶνα τῶν νομικῶν
καί διοικητικῶν δεσμεύσεων, νά διαφυλάξει τήν κυριότητα καί νά
ἀξιοποιήσει τά ὅσα τοῦ ἀνήκουν περιουσιακά στοιχεῖα, γιά τό καλό του
Χριστεπώνυμου πληρώματος καί τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἐκκλησία ἑπομένως, δικαιοῦται νά ἔχει περιουσία, καί ὅπως
ἔχει ἀποδειχθεῖ ἱστορικά εἶναι σέ θέση νά τήν ἀξιοποιήσει ἐπωφελῶς
γιά τόν ἑλληνικό λαό μέ καλύτερο τρόπο ἀπό ὅτι τό Ἑλληνικό Κράτος.
Ἡ Ἐκκλησία τήν περιουσία της ποτέ δέν τήν κράτησε γιά τόν ἑαυτό της
ἀλλά τήν χρησιμοποίησε γιά τό λαό της. Σέ ὅλη τή μακραίωνη ἱστορία τῆς
ἡ Ἐκκλησία τάιζε πεινασμένους, πότιζε διψασμένους, ἔντυνε γυμνούς,
περιέθαλπε ἀρρώστους, φρόντιζε πτωχούς, προστάτευε ὀρφανούς,
στήριζε γερόντους, μόρφωνε ἀπόρους, ἀποφυλάκιζε φυλακισμένους,
ξεχρέωνε χρεωμένους, ἐλευθέρωνε αἰχμαλώτους, ἔχτιζε σχολεῖα,
νοσοκομεῖα καί πλῆθος εὐαγῶν ἱδρυμάτων. Τά ἐγκληματικά λάθη τοῦ
παρελθόντος, οἱ ἀστοχίες, ἡ ἀσυνέπεια καί ἡ ἰδιοτέλεια στήν πορεία
τῶν δύο αἰώνων πού πέρασαν δέν πρέπει νά ἐπαναληφθοῦν, ἀλλά νά
γίνουν μάθημα γιά μία ἔντιμη συνεργασία Ἐκκλησίας καί Πολιτείας
στό μέλλον.

Ἰωάννης Χαραλάμπης
Οἰκονομολόγος
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«Τί προσφέρει ἡ ἐνορία
σέ μᾶς καί τά παιδιά μας;»

Σ

έ μιά πρόσφατη συνάντηση γονέων καί δασκάλων, σέ σχολεῖο τῆς
ἐνορίας μας, μιά μητέρα ἔλεγε στή δασκάλα τῆς κόρης της: « Εὐτυχῶς
πού ὑπάρχει καί τό σχολεῖο καί διαπαιδαγωγεῖ τά παιδιά μας ἀλλιῶς
….χάθηκαν. Δέν ὑπάρχει ἄλλος χῶρος γιά νά μάθουν κάτι σωστό. Μόνο τό
σχολεῖο! Καί ἡ Ἐκκλησία. Τί κάνει; Τίποτε!»
Πραγματικά ἀπόρησα μέ τή διαπίστωση τῆς μητέρας ἐκείνης, διότι εἰδικά
στή δική μας ἐνορία τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τεράστιο καί ἡ ἀδιαφορία
τῶν ἐνοριτῶν παροιμιώδης!
Σέ μιά ἐνορία πού λειτουργεῖ νεανικό κέντρο τρεῖς φορές τήν ἑβδομάδα,
ἔχοντας συνάξεις πού καλύπτουν ὅλες τίς ἡλικίες τῶν παιδιῶν, πού λειτουργεῖ
σχολή γονέων γιά νά ἐκπαιδευόμαστε οἱ γονεῖς, πού γίνονται τόσα θεολογικά
μαθήματα, πού οἱ ἱερεῖς τῆς ἐνορίας μας βρίσκονται τόσες ὧρες τήν ἡμέρα
στό Ναό διαθέσιμοι σέ ὅλους τούς ἐνορῖτες, πού ἐξομολογοῦν, πού λειτουργεῖ
τραπεζαρία γιά ὅσους ἔχουν ἀνάγκη συντροφιᾶς καί φροντίδας, τολμοῦμε
ἐμεῖς οἱ ἐνορῖτες νά ρωτᾶμε «τί κάνει ἡ Ἐκκλησία;» Ἀντί νά αἰσθανόμαστε
εὐγνωμοσύνη, πρῶτα πρός τόν Θεό καί ὕστερα πρός τούς ἱερεῖς τῆς ἐνορίας
μας πού ἔχουμε τέτοια πλούσια ἐνοριακή ζωή, ἔχουμε τό θράσος (γιατί περί
θράσους πρόκειται) νά λέμε ποῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί γιατί δέν κάνει κάτι;
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀσκληπιοῦ, δύο βήματα ἀπό τά σπίτια μας,
ἀνοιχτή ἀπό τό πρωΐ μέχρι τό βράδυ! Ἐμεῖς ποῦ εἴμαστε; Ἀντί νά ρωτήσουμε
τούς ἑαυτούς μας πόσες φορές τήν ἑβδομάδα μπαίνουμε μέσα στόν ἱερό Ναό
κατηγοροῦμε τήν Ἐκκλησία ὅτι δέν κάνει τίποτε γιά μᾶς καί τά παιδιά μας;
Χωρίς νά καταφύγουμε σ’ Αὐτήν, περιμένουμε νά μᾶς χτυπήσει τήν πόρτα καί
νά μᾶς ρωτήσει ἄν Τήν ἔχουμε ἀνάγκη; Ἀκόμα κι αὐτό τό κάνει ἡ ἐνορία μας! Σέ
κάθε ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, οἱ ἱερεῖς πού ἐπιτελοῦν τόν Ἁγιασμό
στά σχολεῖα, μιλοῦν στά παιδιά γιά τό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας καί ἐνημερώνουν
γιά τό πρόγραμμα τοῦ νεανικοῦ κέντρου.
Καί στό τέλος-τέλος δέν πρέπει νά ἀναρωτηθοῦμε κι ἐμεῖς τί κάνουμε
γιά τήν Ἐκκλησία; Τί προσφέρουμε γιά νά ἀπαιτοῦμε νά μᾶς παρέχονται καί
ὑπηρεσίες; Οὔτε τήν παρουσία μας δέν προσφέρουμε. Οὔτε κἄν τόν καλό μας
λόγο.
Στό κράτος δίνουμε πάνω ἀπό τό μισό εἰσόδημά μας καί πάλι δέν ἔχουμε
τέτοιες ἀπαιτήσεις, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά εἴχαμε. Πληρώνουμε τόσους φόρους,
τέλη, εἰσφορές, διόδια… καί ποιά εἶναι τά ἀνταποδοτικά μας ὀφέλη; Τό
ἀπόλυτο τίποτε. Ἡ παιδεία τῶν παιδιῶν μας ἔχει καταντήσει «θέμα τύχης»,
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ἅμα δηλαδή πέσει τό παιδί μας στά χέρια ἱκανῶν δασκάλων πού ἐνδιαφέρονται
νά προσφέρουν τίς γνώσεις πού εἶναι ὑποχρεωμένοι νά προσφέρουν, γιατί
αὐτή εἶναι ἡ δουλειά τους. Ἡ πατρική περίθαλψη ἐπίσης κατάντησε θέμα
τύχης καί μάλιστα μέ πιό πολλές δυσκολίες, γιατί καί οἱ εὐσυνείδητοι γιατροί
ἔχουν πολλές φορές περιορισμένες δυνατότητες ἀπό τό κράτος νά ἀσκήσουν
τήν ἰατρική τους κατά συνείδηση. Οἱ δρόμοι, ἡ καθαριότητα, ὅλοι γενικά
οἱ δημόσιοι τομεῖς σέ τί ἐπίπεδο κινοῦνται; Ἀντί λοιπόν νά ἀπαιτοῦμε
ἀπό τό κράτος νά κάνει τή δουλειά του ὅπως πρέπει, ἀπαιτοῦμε ἀπό τήν
Ἐκκλησία νά ἐπιτελεῖ καί τό ἔργο τοῦ κράτους; Θέλουμε νά μᾶς τρέφει, νά
μᾶς ντύνει, νά μᾶς περιθάλπει καί νά μᾶς λύνει τά προβλήματα πού ἐμεῖς οἱ
ἴδιοι δημιουργοῦμε παραβαίνοντας τίς ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ, νά μᾶς “κυνηγάει”
σ’ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς μας κι ἐμεῖς νά μήν τήν θέλουμε. Καί μετά ἀπό
ὅλα αὐτά, νά τήν ἐγκαλοῦμε κι ἀπό πάνω ὅτι δέν προσφέρει τίποτα στόν
ἄνθρωπο!!!
Στά λόγια αὐτά τῆς μητέρας ἐκφράζεται ἐπίσης ἡ χαρακτηριστική
νοοτροπία τῆς ἐποχῆς μας: ἐμεῖς δέν ἔχουμε ὑποχρέωση νά διαπαιδαγωγήσουμε
τά παιδιά μας. Τό σχολεῖο, ἡ Ἐκκλησία, ὁ κόσμος…κάποιος ἄλλος τέλος πάντων
ἔχει αὐτήν τήν ὑποχρέωση! Ἐμεῖς γενικά δέν ἔχουμε ὑποχρεώσεις. Δέν πρέπει
νά βελτιώσουμε τόν ἑαυτό μας. Οἱ ἄλλοι πρέπει νά φροντίσουν νά στέκονται
σωστά ἀπέναντί μας γιά νά μήν μᾶς προκαλοῦν καί μᾶς φέρνουν ἐμπόδια!
Τί κάνει ἡ Ἐκκλησία γιά τά παιδιά μας; Τί κάνει ἡ Ἐκκλησία γιά τό
Ἔθνος μας; Τί κάνει ἡ Ἐκκλησία μέ τήν «ἀμύθητη» περιουσία; Αὐτά εἶναι τά
ἐρωτηματικά τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου! Αὐτά ὅμως ἠχοῦν τόσο ἀνόητα ὅσο
τό νά ρωτᾶμε: Τί κάνει ἕνα νοσοκομεῖο γιά τούς ἀσθενεῖς πού βρίσκονται στά
σπίτια τους; Τί κάνουν οἱ γιατροί καί δέν θεραπεύουν τούς ἀνθρώπους ἀπό
ἀπόσταση; Θά ἔπρεπε νά τηλε-ἐντοπίζουν τούς ἀσθενεῖς, νά τηλε-διαγνώνουν
τίς ἀσθένειες καί νά τίς τηλε-θεραπεύουν!
Δέν μᾶς ἀπασχολεῖ τό πῶς θά ἀξιοποιήσουμε ἐμεῖς τήν Ἐκκλησία. Δέν
μᾶς ἀπασχολεῖ τό πώς θά ἀξιοποιήσουμε ὅλα τά μέσα πού μᾶς παρέχονται
προκειμένου νά βελτιωθοῦμε κι ἐμεῖς καί τά παιδιά μας. Μᾶς ἀπασχολεῖ τό
ποιός φταίει πού ἐμεῖς δέν προκόβουμε! Πάντα φταίει κάποιος ἄλλος, ἔξω
ἀπό μᾶς!
Ἐμεῖς οἱ γονεῖς καταλαβαίνουμε ὅτι δέν εἴμαστε ἱκανοί νά
διαπαιδαγωγήσουμε τά παιδιά μας. Τό ὁμολογοῦμε. Ἀντί ὅμως νά σκύψουμε
τό κεφάλι καί νά πᾶμε ἐκεῖ πού θά μάθουμε σωστή διαπαιδαγώγηση, θέλουμε
τόν παιδαγωγό νά προνοεῖ γιά μᾶς, νά μεριμνᾶ γιά τά παιδιά μας καί νά μᾶς
χτυπᾶ τήν πόρτα γιά νά μᾶς βοηθήσει.
Τελικά, ὅσο πιό πολύ ἀπομακρύνεται ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό Θεό, τόσο
πιό ἀπαιτητικά Τοῦ ζητάει τό λόγο γιατί δέν κάνει κάτι γι’ αὐτόν.
Ἀλλά καί γιά τούς ἀνθρώπους τό ἴδιο δέν αἰσθανόμαστε; Ὅσο πιό πολύ
ἀδιαφοροῦμε γι’ αὐτούς, τόσο πιό ἀπαιτητικοί γινόμαστε, γιατί τἄχα δέν
νοιάζονται γιά μᾶς. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως πού εἰλικρινά ἐνδιαφέρεται γιά τούς
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ἄλλους, δέν ἀσχολεῖται τόσο μέ τό ἄν οἱ ἄλλοι ἐνδιαφέρονται γι’ αὐτόν. Τόν
γεμίζει τόσο πολύ τό δικό του ἐνδιαφέρον, ὥστε δέν κάθεται νά σκεφτεῖ πόσο
ἐνδιαφέρονται οἱ ἄλλοι γι’ αὐτόν.
Στήν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους, εὐχόμαστε ὁλόψυχα νά ἀνατείλει στήν
ψυχή μας ἡ ἐλπίδα ὅτι μποροῦμε νά κάνουμε μιά νέα ἀρχή, ἀξιοποιῶντας
ὅλα ὅσα μᾶς ἔχουν χαρισθεῖ. Ἄς ἐκμεταλλευτοῦμε (μέ τήν καλή ἔννοια τοῦ
ὅρου) τίς εὐκαιρίες τῆς ζωῆς μας γιά τήν προσωπική καί οἰκογενειακή μας
προκοπή.
Ἄς νιώσουμε βαθιά στό νοῦ καί στήν καρδιά μας εὐγνωμοσύνη πρός τό
Θεό, πού δέν μᾶς ἔχει ἐγκαταλείψει ἀκόμα, πού ἀνέχεται τό θράσος μας, πού
μᾶς ἀξιώνει ἀκόμα νά μπαίνουμε στόν Ἅγιο Ναό Του καί νά δεχόμαστε τίς τόσες
καθημερινές εὐεργεσίες Του καί ἄς παρακαλέσουμε νά δίνει δύναμη στούς
ἄοκνους ἱερεῖς τῆς ἐνορίας μας, οἱ ὁποῖοι μέ χαρά ὑπηρετοῦν ὅλους ἐμᾶς,
ἀκόμα κι ὅταν, ἀντί γιά εύχαριστία, εἰσπράττουν κρίσεις καί κατακρίσεις.

Μαρίνα Διαμαντῆ

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
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ρόνος, ἡ 4η διάσταση πού προσδιορίζει τή δυναμική ἑνός σχήματος,
καί παρακολουθεῖ τήν πορεία μας, καί ἀποτυπώνεται ἀδυσώπητα
στήν σάρκινη ὕπαρξή μας.
Στιγμή, δευτερόλεπτα, λεπτά, ὧρες, ἡμέρες, ἑβδομάδες, μῆνες, ἐποχές,
χρόνια, αἰῶνες.
Παρατηρεῖται κυκλικότητα μέσα στόν χρόνο: ξημέρωμα, πρωί,
μεσημβρία, δειλινό, βράδυ. «Καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο πρωΐ ἡμέρα μία».
Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τίς 4 ἐποχές: ἄνοιξη, καλοκαῖρι, φθινόπωρο, χειμώνας.
Ἑβδομάδα ὀνομάζουμε τήν ἀλληλουχία 7 ἡμερῶν. Σύμφωνα μέ τήν ἱστορία
τοῦ εἰδωλολατρικοῦ κόσμου, ἡ ἑβδομάδα τῶν 7 ἡμερῶν κατάγεται ἀπό τούς
ἀρχαίους Βαβυλωνίους ἤ τούς Σουμερίους. Πιθανότατα ὀφείλει τήν καταγωγή
της στήν παρουσία τῶν 7 οὐρανίων «ἀντικειμένων», τούς 2 ἀπλανεῖς ἀστέρας
καί τούς 5 μεγάλους πλανῆτας, πού κινοῦνται στόν νυκτερινό οὐρανό, ἤ λόγω
τῶν πρατηρήσεων ὅτι περίπου 7 εἶναι οἱ ἡμέρες πού διαρκοῦν οἱ φάσεις τῆς
σελήνης (νέα σελήνη, ἡμισέληνος, πανσέληνος, τελευταῖο ἥμισυ).
Ἡ ὀνομασία τῶν ἡμερῶν εἶναι εἴτε ἀριθμητική, εἴτε πλανητική, κατά τήν
ὁποία στίς ἡμέρες δίνονται τά ὀνόματα τῶν οὐρανίων σωμάτων, ἄν καί στήν
πορεία τοῦ χρόνου κάποια ὀνόματα ἄλλαξαν πρός τιμήν κάποιων θεοτήτων.
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Σύμφωνα μέ τήν πλανητική ὀνομασία ἡ πρώτη ἡμέρα εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ
ἥλιου, (στά ἀγγλικά Sunday), ἡ δεύτερη εἶναι τῆς σελήνης (luna στά λατινικά,
Monday στά ἀγγλικά), ἡ Τρίτη ὀνομάζεται ἀπό τόν πλανήτη, ἀλλά καί θεό
τοῦ πολέμου Ἄρη (Mars στά λατινικά, ἐνῶ στά ἀγγλοσαξωνικά Tuesday, ἀπό
τήν πολεμική θεότητά τους Tyr). Ἡ Τετάρτη ἡμέρα τιμᾶ τόν ψυχοπομπό θεό
Ἑρμῆ, ἤ πλανήτη, Mercury τῶν λατίνων, ἤ τόν θεό Wodan τῶν ἀγγλοσαξώνων
(Wednesday). Οἱ Γερμανοί καί Φινλανδοί τήν ἀναφέρουν σάν τό μέσον τῆς
ἑβδομάδος (Mittwoch). Ἡ Πέμπτη στούς λατίνους ἀφιερώνεται στόν Δία,
Jupiter (Juedi), πού στούς Ἄγγλους ἀντιστοιχεῖ στόν θεό τῆς βροντῆς Thor
(Thursday). Ἡ ἕκτη ἀφιερώνεται ἀπό τούς λατίνους στήν θεά τῆς ὀμορφιᾶς καί
πλανήτη ἀστέρα Ἀφροδίτη (Venus), ἤ Frige (γερμανική θεά τῆς ὀμορφιᾶς), γι’
αὐτό καί στά ἀγγλικά ὀνομάζεται Friday. Τέλος ἡ ἕβδομη ἡμέρα ἀναφέρεται
στόν γίγαντα καί πλανήτη Κρόνο, στά ἀγγλικά Saturn, δηλ. Saturday. Τήν
πλανητική ὀνομασία ἀκολουθοῦν ὅλοι οἱ Εὐρωπαϊκοί λαοί μέ ἐξαίρεση τούς
Πορτογάλους.
Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ἄν καί πραγματικά θεοφοβούμενοι, μολονότι
ἀφιερώνουν τήν καθημερινότητά τους στούς θεούς, χωρίζουν τόν μῆνα σέ
δεκάδες (3 δεκάδες στόν μῆνα) καί ἀκολουθοῦν τήν ἀριθμητική ὀνομασία.
Τήν ἀριθμητική ὀνομασία ἀκολουθοῦν σήμερα, ὅπως ἄλλωστε καί πάντοτε οἱ
Ἑβραῖοι, καθώς ἐπίσης οἱ Ἄραβες, οἱ Σλαβονικοί λαοί, οἱ Πορτογάλοι καί οἱ
Ἕλληνες. Στήν χριστιανική Ἀνατολή ἡ ἀριθμητική ὀνομασία, ἀκολουθῶντας
τό ἑβραϊκό πρότυπο, καθιερώθηκε ἀπό τή χριστιανική Ἐκκλησία στούς
πρώτους αἰῶνες, διότι οἱ Πατέρες δέν ἤθελαν νά ἔχουν οἱ ἡμέρες ἀναφορά σέ
παγανιστάς θεούς.
Ἡ ἀριθμητική ὀνομασία, ὡστόσο, χρησιμοποιεῖ τακτικούς καί ὄχι
ἀπόλυτους ἀριθμούς, πού σημαίνει ὅτι ἡ ὀνομασία εἶναι κενή ἄν δέν ἔχει
ἀναφορά σέ κάτι. Καί αὐτό τό κάτι εἶναι ἡ Δημιουργία τοῦ κόσμου, ὄχι ἀπό
τήν μεγάλη ἔκρηξη, ἀλλά ἀπό τόν Θεό Λόγο «δι’ οὗ τά πάντα ἐγένοντο», σέ
συγκεκριμένη στιγμή, ὁπότε ἀρχίζει νά ξετυλίγεται τό κουβάρι τοῦ χρόνου,
καί σέ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Στή Γένεση, στό 1ο βιβλίο τῆς Π. Διαθήκης διαβάζουμε: Τήν Δευτέρα
ἡμέρα τῆς δημιουργίας, «ἐποίησεν ὁ Θεός το στερέωμα, καί διεχώρισεν ὁ
Θεός ἀνά μέσον τοῦ ὕδατος, ὅ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, καί ἀναμέσον
τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος. Καί ἐκάλεσεν ὁ Θεός τό στερέωμα
οὐρανόν· καί εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν· καί ἐγένετο ἑσπέρα καί ἐγένετο πρωΐ,
ἡμέρα δευτέρα». Τήν Τρίτη ἐποίησεν ὁ Θεός τήν ξηράν καί τάς θαλάσσας
καί «ἐξήνεγκεν ἡ γῆ καρπόν». Τήν Τετάρτη εἶπεν ὁ Θεός καί ἐγεννήθησαν
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«φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν ἐπί τῆς γῆς... Καί
ἐποίησεν ὁ Θεός τούς δύο φωστῆρας τούς μεγάλους, τόν φωστῆρα τόν μέγαν
εἰς ἀρχάς τῆς ἡμέρας καί τόν φωστῆρα τόν ἐλάσσω εἰς ἀρχάς τῆς νυκτός...».
Τήν Πέμπτη ἐποίησεν ὁ Θεός τά κήτη τά μεγάλα καί τά ἑρπετά τῶν θαλασσῶν
καί τά πετεινά κατά γένος. Τήν Ἕκτη ἡμέρα ἐποίησεν ὁ Θεός τά θηρία
τῆς γῆς καί τά ἑρπετά κατά γένος αὐτῶν. Ἐποίησεν ἐπίσης τόν ἄνθρωπο
λέγοντας «ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν
καί ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καί τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καί
τῶν κτηνῶν καί πάσης τῆς γῆς». Τήν Ἑβδόμη «κατέπαυσε ἀπό πάντων τῶν
ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησε καί εὐλόγησε τήν ἡμέρα τήν ἑβδόμην καί ἡγίασεν
αὐτήν». Ἡ ἑβδόμη ἡμέρα, κατά τήν ἑβραϊκή ὀνομασία, εἶναι τό Σάββατο,
καί σάββατα ὀνομάζεται ὅλη ἡ ἑβδομάς στά ἑβραϊκά. Ἐπειδή δέ «ἦν μεγάλη
ἡ ἡμέρα τοῦ Σαββάτου» ἀπαιτοῦσε προετοιμασία εἰδική, γι’ αὐτό καί κατά
τούς ἑλληνιστικούς χρόνους, ἐπικρατεῖ γιά τήν ἕκτη ἡμέρα τῶν σαββάτων ἡ
ὀνομασία Παρασκευή, δηλ. προετοιμασία.
Τήν Πρώτη ἡμέρα «εἶπεν ὁ Θεός: γεννηθήτω φῶς καί ἐγένετο φῶς.
Καί εἶδεν ὁ Θεός ὅτι καλόν, καί διεχώρισε ὁ Θεός ἀναμέσον τοῦ φωτός καί
ἀναμέσον τοῦ σκότους καί ἐκάλεσεν ὁ Θεός τό φῶς ἡμέραν καί τό σκότος
ἐκάλεσεν νύκτα. Καί ἐγένετο ἑσπέραν καί ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία». Καί ὅταν
ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
«δι’ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέρα σωτηρία», κατῆλθε ἐκ τῶν
οὐρανῶν καί σαρκώθηκε «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου»
καί ἐνανθρώπησε, καί ἔπαθε, καί ἐτάφη καί ἀνέστη «τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατά
τάς Γραφάς», πού ἦταν ἡ «Μία τῶν Σαββάτων», δηλ. ἡ πρώτη ἡμέρα τῆς
ἑβδομάδος. Διά τοῦτο ἡ πρώτη ἡμέρα γίνεται ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, Κυριακή,
ἡ ἡμέρα πού ἀνέτειλλε το ἀνέσπερον φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ ὀνοματοδοτοῦν τίς ἡμέρες. Δέν εἶναι ἁπλᾶ οἱ
ἐργάσιμες ἡμέρες, πού σέρνουμε τήν ὕπαρξή μας, ἤ οἱ ἀργίες πού διασκεδάζουμε.
Εἶναι ἡμέρες δημιουργίας τοῦ σύμπαντος κόσμου, μέσα στόν ὁποῖο ζοῦμε καί
ὡς «κατ’εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν» Του, ὀφείλουμε νά ἐργασθοῦμε καί νά
δημιουργήσουμε. Καί ναί μέν ὁ λαός λέει, ὅτι «κάθε μέρα πασχαλιά δέν εἶναι»
–καί σωστά τό λέει, διότι ἀναφέρεται στήν σχόλη καί τήν τρυφή, πού συνήθως
ἐξαντλοῦμε τό νόημα τῆς ἑορτῆς– μπορεῖ ὅμως νά γίνει καθημερινή πασχαλιά,
διότι τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως εἶναι ἀνέσπερον καί φωτίζει «πάσας τάς ἡμέρας
τῆς ζωῆς» μας. Ἀκόμη καί ἐάν δέν τό βλέπουμε, δέν τό νιώθουμε, δέν τό ζοῦμε,
μποροῦμε, ὡστόσο, νά τό ἐπικαλούμεθα καί νά τό λαχταροῦμε ὥστε ἡ κάθε
μέρα νά ἀποκτᾶ ἄλλο νόημα καί γεύση ἄλλης ζωῆς.
Στρατοκόπος
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Μιά συγκλονιστική μαρτυρία...

ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΟΥ!

αίρετε. Ὀνομάζομαι Gianna Jessen. Εἶμαι υἱοθετημένη καί ἡ
βιολογική μου μητέρα ἦταν δεκαεφτά χρονῶν, ὅταν ἀποφάσισε
νά κάνει ἔκτρωση. Ἦταν τότε ἑφτάμισι μηνῶν ἔγκυος καί ὁ
γιατρός τή συμβούλευσε νά κάνει αὐτό, πού ὀνομάζεται saline abortion
(ἀντικατάσταση τοῦ ἀμνιακοῦ ὑγροῦ μέ ἀλατοῦχο διάλυμα, πού καίει
τό παιδί μέσα καί ἔξω). Ἔτσι ἡ μητέρα μου ἀνέμενε νά γεννήσει ἕνα...
νεκρό παιδί μέσα σέ εἰκοσιτέσσερις ὧρες.
Πρός μεγάλη ἔκπληξη καί ἀμηχανία ὅλων, δέν βγῆκα νεκρή σ’
αὐτό τόν κόσμο ἀλλά ζωντανή(!), στίς 6 Ἀπριλίου τοῦ 1977 σέ κλινική
ἐκτρώσεων τοῦ Λός Ἄντζελες. Αὐτό δέ πού ἀποτελεῖ τέλειο συγχρονισμό
τοῦ ἐρχομοῦ μου, εἶναι ὅτι ὁ μαιευτήρας πού ἐνεργοῦσε τήν ἔκτρωση
ἦταν ἐκτός ὑπηρεσίας ἐκείνη τή στιγμή κι ἔτσι δέν τοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία
νά ὁλοκληρώσει τό σχέδιό του, πού ἦταν ὁ τερματισμός τῆς ζωῆς μου.
Τήν στιγμή αὐτή πού σᾶς μιλῶ, βρίσκομαι σ’ ἕνα ὄμορφο
κυβερνητικό κτίριο καί ξέρω ὅτι στήν ἐποχή πού ζοῦμε δέν εἶναι
πολιτικά σωστό νά πεῖς τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ σέ μέρη σάν κι αὐτό. Τό
νά Τόν φέρεις σέ τέτοιες συναντήσεις, μπορεῖ νά κάνει τούς ἄλλους νά
νοιώσουν τρομακτικά ἄβολα. Ἀλλά, ….δέν ἐπιβίωσα γιά νά κάνω τόν
καθένα νά νοιώθει ἄνετα. Ἐπιβίωσα γιά νά ἀνακατεύω τά πράγματα
λίγο καί αὐτό τό ἀπολαμβάνω!
Καί ἔτσι βγῆκα ζωντανή, ὅπως ἤδη εἶπα, μετά ἀπό δεκαοκτώ ὧρες.

Χ

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 115

38
Ἔπρεπε νά ἤμουν τυφλή, ἔπρεπε νά ἤμουν καμένη, ἔπρεπε νά ἤμουν
νεκρή. Καί δέν εἶμαι!
Ξέρετε τί ἐκπληκτική δικαίωση εἶναι τό γεγονός ὅτι ὁ μαιευτήρας
πού ἔκανε τήν ἔκτρωση, ἦταν ὑποχρεωμένος νά ὑπογράψει τό
πιστοποιητικό γεννήσεώς μου; Ἔτσι ἔμαθα ποῖος εἶναι. Γιά ὅσους τυχόν
ὅμως ἔχουν ἀμφιβολίες, τό πιστοποιητικό γράφει: «γεννημένη κατά
τή διάρκεια ἐκτρώσεως στό τελευταῖο στάδιο τῆς ἐγκυμοσύνης»… Δέ
νικήσανε!... Ἔκανα μία ἔρευνα γιά τόν ἄνθρωπο αὐτόν καί οἱ κλινικές
του εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἁλυσίδα κλινικῶν στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες,
μέ μικτά ἔσοδα 70.000.000 δολάρια τό χρόνο. Διάβασα ἕνα βιβλίο του
πού ἔλεγε πώς ἔχει κάνει πάνω ἀπό 1.000.000 ἐκτρώσεις καί θεωρεῖ
αὐτό πάθος του. Σᾶς τά λέω αὐτά, Κυρίες καί Κύριοι, γιατί δέν ξέρω ἄν
συνειδητοποιήσατε ὅτι βρισκόμαστε σέ μάχη σ’ αὐτόν τόν κόσμο. Εἶναι
μία μάχη μεταξύ τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Μέ ποιά πλευρά εἶστε;…
Ἔτσι ἡ νοσοκόμα κάλεσε ἀσθενοφόρο καί μέ μετέφεραν σέ
νοσοκομεῖο. Αὐτό εἶναι πραγματικό θαῦμα, διότι συνήθιζαν τότε
(μέχρι τό 2002), νά τερματίζουν τήν ζωή ἑνός ἐπιβιώσαντος βρέφους,
μέ στραγγαλισμό, ἀσφυξία, νά τό ἀφήνουν νά πεθάνει ἤ νά τό πετοῦν.
Τό 2002 ὁ πρόεδρος Bush ὑπέγραψε νόμο γιά νά σταματήσει αὐτή ἡ
συνήθεια. Βλέπετε, παίζουμε ἐν οὖ παικτοῖς…
…Εὔχομαι νά μέ μισοῦν τήν ὥρα πού θά πεθάνω, ὥστε νά
αἰσθανθῶ τόν Θεό κοντά μου καί νά αἰσθανθῶ πῶς εἶναι νά σέ μισοῦν.
Καί τόν Χριστό Τόν μισοῦσαν. Καί ὄχι ὅτι ἐπιδιώκω νά μέ μισοῦν, ἀλλά
ξέρω ὅτι ἤδη μέ μισοῦν γιατί κηρύττω ζωή. Καί ἡ ἀποστολή μου κυρίες
καί κύριοι, ἀνάμεσα σέ πολλά ἄλλα πράγματα, εἶναι αὐτή. Νά δώσω
ἀνθρωπιά σέ μιά ἀντιπαράθεση, πού τήν ταξινομήσαμε μέ ὅλα τά ἄλλα
ἀσήμαντα θέματα καί τήν βάλαμε νά περιμένει τήν σειρά της στό ράφι.
Ἀφαιρέσαμε τά αἰσθήματά μας κυρίες καί κύριοι, γίναμε σκληρότεροι.
Τό θέλετε πραγματικά αὐτό; Πόσο πραγματικά ἐπιθυμεῖτε νά ρισκάρετε
γιά νά πεῖτε τήν ἀλήθεια μέ ἀγάπη καί μεγαλοψυχία, νά εἶστε πρόθυμοι
νά σᾶς μισοῦν;
Ἔτσι, μετά ἀπό αὐτό τοποθετήθηκα σέ ἵδρυμα ἔκτακτης φροντίδας
ὅπου ἀποφάσισαν, διότι δέν τούς ἄρεσα καί πολύ.
Βλέπετε μισήθηκα ἀπό τήν στιγμή τῆς συλλήψεώς μου ἀπό τόσους
πολλούς, ἀλλά καί ἀγαπήθηκα ἀπό ἀκόμα πιό πολλούς καί προπάντων
ἀπό τόν Θεό. Εἶμαι κόρη Του. Δέν παίζετε μέ τό κορίτσι τοῦ Θεοῦ. Ἔχω
ἕνα σημάδι στό μέτωπο, πού προειδοποιεῖ, προσέξτε νά εἶστε καλοί μαζί
μου, γιατί ὁ Πατέρας μου διοικεῖ τόν κόσμο!
Μέ πῆραν λοιπόν ἀπό τό «κακό σπίτι» καί μέ πῆγαν σέ ἄλλο,
ὄμορφο σπίτι. Στό σπίτι τῆς Πένυ.
Εἶπε, ὅτι τότε ἤμουν δέκα ἑπτά μηνῶν καί εἶχα διαγνωστεῖ μέ αὐτό
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πού ἐγώ θεωρῶ δῶρο, ἐγκεφαλική παράλυση, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε
ἀπό τήν ἔλλειψη ὀξυγόνου στόν ἐγκέφαλό μου, καθώς προσπαθοῦσα
νά ἐπιβιώσω.
Τώρα εἶμαι ἀναγκασμένη νά τό πῶ αὐτό. Ἐάν ἡ ἔκτρωση εἶναι
ἀποκλειστικά θέμα τῶν δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν, τότε ποιά ἦταν
τά δικά μου δικαιώματα; Πῶς δέν βρέθηκε οὔτε μία ριζοσπαστική
φεμινίστρια, νά σηκωθεῖ καί νά φωνάξει γιά τήν καταπάτηση τῶν
δικαιωμάτων μου τήν ἡμέρα ἐκείνη; Στήν πραγματικότητα ἡ ζωή μου
πνιγόταν στό ὄνομα τῶν δικαιωμάτων τῆς γυναίκας! Ὅταν δέ ἀκούω τό
ἀηδιαστικό ἐπιχείρημα ὅτι πρέπει νά κάνουμε ἐκτρώσεις γιατί τό παιδί
ἴσως γεννηθεῖ ἀνάπηρο, τότε ἡ καρδιά μου γεμίζει ἀπό τρόμο.
Ὑπάρχουν πράγματα κυρίες καί κύριοι, τά ὁποῖα θά μπορέσετε νά
μάθετε μόνο ἀπό τούς ἀδύναμους ἀνάμεσά σας. Καί ὅταν τούς πνίγετε,
ἐσεῖς εἶστε αὐτοί πού χάνετε. Ὁ Θεός τους φροντίζει, ἀλλά ἐσεῖς εἶστε
αὐτοί πού θά ὑποφέρετε γιά πάντα! Καί τί ἀλαζονεία, τί ἀπόλυτη
ἀλαζονεία! Καί ἔχει γίνει καθεστώς σ’ αὐτό τόν κόσμο πού ζοῦμε, οἱ
δυνατοί νά ἐξουσιάζουν τούς ἀδύναμους, νά ἀποφασίζουν ποιός ζεῖ
καί ποιός πεθαίνει. Τί ἀλαζονεία! Δέν καταλαβαίνετε, ὅτι δέν ἤσαστε
ἐσεῖς, πού κάνετε τήν καρδιά σας νά κτυπᾶ; Δέν καταλαβαίνετε, ὅτι δέν
κατέχετε τίποτε ἀπό ὅλη τήν ἐξουσία πού νομίζετε ὅτι κατέχετε; Εἶναι
τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ πού σᾶς στηρίζει ἀκόμα καί ὅταν τόν μισεῖτε.
…Ἔτσι κοίταξαν τήν ἀγαπημένη μου Πένυ καί τῆς εἶπαν τά …
πολύ ἐνθαρρυντικά λόγια: ἡ Gianna θά εἶναι ἕνα τίποτα! Ἀλλά αὐτή
τούς ἀγνόησε καί ἄρχισε νά δουλεύει μαζί μου 3 φορές τήν ἡμέρα, καί
ἄρχισα νά σηκώνω τό κεφάλι μου καί μετά ἔλεγαν ἡ Gianna ποτέ δέν
θά κάνει αὐτό, ποτέ δέν θά κάνει τό ἄλλο. Καί ὅμως στήν ἡλικία τῶν
τρισήμισι χρόνων, ἄρχισα νά περπατῶ μέ περπατούρα καί ὀρθοπεδικά
στηρίγματα, καί στέκομαι ἐδῶ σήμερα μπροστά σας μέ ἕνα μικρό
ὀρθοπεδικό πρόβλημα, χωρίς περπατούρα καί ὀρθοπεδικά στηρίγματα.
Πέφτω, μέ χάρη μερικές φορές καί μερικές ἄλλες ἄχαρα, ἐξαρτᾶται ἀπό
τήν περίπτωση, ἀλλά ἐργάζομαι γιά τήν Δόξα τοῦ Θεοῦ.
Βλέπετε, κυρίες καί κύριοι, εἶμαι πιό ἀδύναμη ἀπό τούς
περισσότερους ἀπό σᾶς, ἀλλά αὐτό εἶναι τό κήρυγμά μου. Πληρώνω ἕνα
μικρό τίμημα γιά νά μπορῶ νά διαλαλῶ στόν κόσμο καί νά προσφέρω
ἐλπίδα. Στήν παρανόησή μας γιά τό πῶς δουλεύουν τά πράγματα,
παρεξηγοῦμε πόσο ὄμορφο μπορεῖ νά εἶναι τό μαρτύριο! Δέν τό
προκαλῶ, ἀλλά ὅταν ἔρχεται, ὁ Θεός ἔχει τήν δυνατότητα νά κάνει καί
τά πιό ἄθλια πράγματα ὄμορφα.
Ἔχω συναντήσει τήν βιολογική μου μητέρα, ἔχω συγχωρήσει
τήν βιολογική μου μητέρα, εἶμαι Χριστιανή. Εἶναι πολύ ταραγμένη
γυναίκα καί ἦρθε σέ μία ἐκδήλωση, πού εἶχα πρίν δύο χρόνια, χωρίς
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προειδοποίηση καί εἶπε: «Γειά σου, εἶμαι ἡ μητέρα σου». Αὐτή ἦταν μία
πολύ δύσκολη μέρα, καί ὅμως καθώς ἀνεχόμουν ὅλα αὐτά, πιθανόν
νά σκεφτεῖτε ὅτι ἤμουν τρελή, ἀλλά καθόμουν ἐκεῖ καί σκεφτόμουν:
«Δέν σοῦ ἀνήκω. Ἀνήκω στόν Χριστό. Εἶμαι τό κορίτσι Του, καί εἶμαι
πριγκίπισσα! Ἔτσι δέν ἔχει σημασία τί λές, ὁ θυμός σου, ἡ ταραχή σου
καί ἡ ὀργή, δέν εἶναι δικά μου νά τά φυλάξω, δέν εἶναι δικά μου νά τά
κρατάω, καί δέν θά τό κάνω».
Θά ἤθελα πρός στιγμήν νά μιλήσω κατ’ εὐθεῖαν στούς ἄντρες πού
εἶναι σέ αὐτή τήν αἴθουσα. Ἄντρες εἶστε φτιαγμένοι γιά μεγαλοσύνη.
Εἶστε φτιαγμένοι γιά νά ὑψώνετε τό ἀνάστημά σας καί νά φέρεστε
ἀντρίκεια. Εἶστε φτιαγμένοι γιά νά ὑπερασπίζεστε τίς γυναῖκες καί τά
παιδιά. Ὄχι νά παραμερίζετε καί νά στρέφετε τό κεφάλι σας στήν ἄλλη
μεριά, ὅταν γίνεται φόνος καί νά μήν κάνετε τίποτε γι’ αὐτό. Δέν εἶστε
φτιαγμένοι γιά νά ἐκμεταλλεύεστε ἐμᾶς τίς γυναῖκες καί μετά νά μᾶς
ἀφήνετε μόνες. Εἶστε φτιαγμένοι γιά νά εἶστε εὐγενικοί καί χαριτωμένοι
καί μεγάλοι καί δυνατοί καί νά στέκεστε ψηλά, διότι, ἄντρες προσέξτε
με: Εἶμαι πολύ κουρασμένη γιά νά κάνω τό δικό σας καθῆκον.
Γυναῖκες, δέν εἶστε φτιαγμένες γιά κακομεταχείριση, δέν εἶστε
φτιαγμένες νά κάθεστε ἀγνοῶντας τήν ἀξία καί τήν τιμή σας. Εἶστε
φτιαγμένες νά ἀγωνίζεσθε γι’ αὐτό σέ ὅλη σας τήν ζωή. Τώρα εἶναι ἡ
εὐκαιρία σας, τώρα θά δείξετε τί ἄνθρωποι εἶστε. Ἔχω ἐμπιστοσύνη
ἄντρες, ὅτι θά ἀνταποκριθεῖτε στήν πρόκληση καί θά ἀρθεῖτε στό ὕψος
τῶν περιστάσεων.
Στούς πολιτικούς, πού ἀκοῦν, ἰδιαίτερα στούς ἄντρες, θά πῶ τό
ἑξῆς: εἶστε φτιαγμένοι γιά μεγαλοσύνη καί ἀφῆστε τήν διπλωματία
στήν ἄκρη. Προορισμός σας εἶναι νά ὑπερασπίζεστε ὅ,τι εἶναι σωστό καί
καλό. Αὐτή ἡ νεαρή κοπέλα πού στέκεται στό βῆμα σᾶς λέει: τώρα εἶναι
ἡ ὥρα σας. Τί εἴδους ἄνθρωποι θέλετε νά εἶστε, ἄνθρωποι μέ ἐμμονή
στήν δική τους δόξα ἤ ἄνθρωποι μέ ἐμμονή στήν δόξα Τοῦ Θεοῦ; Ἔφτασε
ἡ στιγμή νά πάρετε θέση. Αὐτή εἶναι ἡ δική σας ὥρα. Ὁ Θεός θά σᾶς
βοηθήσει, ὁ Θεός θά εἶναι μαζί σας. Σᾶς δίνετε ἡ εὐκαιρία νά δοξάσετε
καί νά τιμήσετε τόν Θεό.
Θά τελειώσω μέ αὐτό: Μερικοί ἴσως εἶναι ἐνοχλημένοι διότι μιλῶ
συνέχεια γιά τόν Θεό καί τόν Ἰησοῦ. Μά πῶς εἶναι δυνατόν νά περπατῶ
στήν γῆ, ἔστω κουτσαίνοντας, καί νά μήν δίνω ὅλη μου τήν καρδιά καί
τό μυαλό καί τήν ψυχή καί ὅλο μου τό εἶναι στόν Χριστό πού μοῦ ἔδωσε
τήν ζωή; Ἄν λοιπόν νομίσετε ὅτι εἶμαι ἀνόητη, αὐτό θά εἶναι ἄλλο ἕνα
κόσμημα στήν κορῶνα πού φορῶ. Ὅλος ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μου εἶναι νά
κάνω τόν Θεό νά χαίρεται.
Ἐλπίζω μερικά ἀπ’ αὐτά πού εἶπα νά ἔχουν νόημα. Ἁπλᾶ βγῆκαν
μέσα ἀπό τήν καρδιά μου. Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ.
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ό ἀνέβασμα θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τό ἐρέθισμα νά
καταδυθοῦμε στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί
νά τά προσφέρουμε στούς ἀναγῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ
μέ τά σχόλιά μας.
Στό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ παρουσιάζεται τό ἔργο “Περικλῆς” τοῦ
μεγάλου Ἄγγλου δραματουργοῦ Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616)
Ὁ κεντρικός ἥρωας τοῦ ἔργου Περικλῆς, ἡγεμόνας τῆς Τύρου,
λέει στόν βασιλέα τῆς Ἀντιόχειας Άντίοχο: “Ἡ σκέψη τοῦ θανάτου εἶναι
καθρέπτης, πού σέ κάνει νά βλέπεις μιά πνοή τόν βίο, γεμάτο πλάνη.”
Oἱ μακάριοι ἐκεῖνοι ἄνθρωποι, πού ἐπιδόθηκαν θεωρητικά καί
πρακτικά στήν “τῆς ψυχῆς ἐπιστήμη”, ἀποδίδουν μεγάλη σημασία στήν
μνήμη τοῦ θανάτου. Μᾶς βοηθᾶ νά βλέπουμε τό ἐπίγειο στάδιο τῆς ζωῆς
μας διαφορετικά, πάντα βέβαια μέ τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτό δέν
ἀποτελεῖ ἀπαισιόδοξη θεώρηση τῆς ζωῆς, τῶν πραγμάτων, τῶν θεμάτων,
τῶν ὑποθέσεων τῆς παρούσης ζωῆς. Ὁ χριστιανός ζεῖ, ἐνεργεῖ, δημιουργεῖ,
χαίρεται, σκέπτεται τά πάντα μέ τήν προοπτική τῆς αἰωνιότητας. Ὁ θάνατος
εἶναι τό κατώφλι πού τόν φέρνει στό φῶς τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Μέ
τόν τοκετό ἀφήνουμε τήν στοιχειώδη ἐμβρυική ζωή μέσα στό μητρικό
ὀργανισμό καί ἐρχόμαστε στόν κόσμο γιά νά ζήσουμε μιά πληρέστερη
ζωή. Μέ τό θάνατο γεννιόμαστε σέ μιά ἀπείρως πληρέστερη ζωή “ἔνθα
οὐκ ἐστι πόνος ἤ λύπη ἤ στεναγμός”, ὅπου δέν ὑπάρχουν πειρασμοί καί
παγίδες τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλά μιά κατάσταση ἀνείπωτης εὐδαιμονίας. Μιά
πρόγευση αὐτῆς τῆς καταστάσεως εἶχαν οἱ μαθητές Πέτρος, Ἰάκωβος καί
Ἰωάννης κατά τήν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου στό ὄρος Θαβώρ. (Ματθ. ιζ΄
) Γι’ αὐτό ζήτησαν ἀπό τόν Κύριο νά παραταθεῖ ἡ ἐκεῖ παραμονή τους
λέγοντας: “Κύριε, καλόν ἐστι ἡμᾶς ὧδε εἶναι”. Διότι ἐβίωσαν πράγματα,
“ἅ ὀφθαλμός οὐκ εἶδε καί οὗς οὐκ ἤκουσε καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ
ἀνέβη· ἅ ἡτοίμασεν ὁ Θεός τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν” (Α΄ Κορινθ. Β΄ 9). Στήν
ἐξόδιο ἀκολουθία ἡ Ἐκκλησία μας ἐπισημαίνει τήν ματαιότητα κάποιων
πραγμάτων, γιά τά ὁποῖα ἀναλίσκουμε, μέ περισσή ἀφροσύνη, σωματικές,
διανοητικές καί ψυχικές δυνάμεις, λημονῶντας ὅτι “οὐ παραμένει ὁ
πλοῦτος, οὐ συνοδεύει ἡ δόξα”. Ὅσον γιά τίς ἡδονές καί τήν ἐξουσία, δέν
ὑπάρχουν πιό φευγαλέα καί ἀσταθή πράγματα. Ἡ παροῦσα ζωή δέν εἶναι
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καθόλου μάταιη ἀφοῦ καθορίζει τό αἰώνιο μέλλον μας, δεδομένης τῆς
φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ, πού θέλει “πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καί εἰς
ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν” (Α Τιμ. Β΄ 4). Μάταιες εἶναι κάποιες ἐπιδόσεις
μας καρποί ἐσφαλμένων, μέ ἀξιολογικά κριτήρια, ἐπιλογῶν μας. Ἡ μνεία
τοῦ θανάτου μᾶς βοηθᾶ νά ἐπιδιώκουμε νά ἀποκτήσουμε αὐτά πού ἔχουν
ἀντίκρυσμα στήν αἰωνιότητα, ὅτι μποροῦμε νά πάρουμε μαζί μας καί πέρα
ἀπό τό κατώφλι τοῦ θανάτου.
Ὁ Περικλῆς στόν Ἀντίοχο πάλι: “... ὅσοι δέν κοκκινίζουν ἀπό πράξεις
σκοτεινότερες κι’ ἀπό τή νύχτα, κάθε μέσο θά τολμήσουν μακρυά ἀπό το
φῶς νά τίς κρατήσουν”.
“Πᾶς γάρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τό φῶς καί οὐκ ἔρχεται πρός τό
φῶς, ἵνα μή ἐλεγχθῆ τά ἔργα αὐτοῦ” (Ἰωάν, γ΄ 20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν
ἀγωνίζεται μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ νά περιορίζει, νά ἐξαλείψει τήν ἀποικία
τῆς βασιλείας τοῦ κακοῦ ἀπό τήν ὕπαρξη καί τή ζωή του, ἀλλά ἀντιθέτως
ὑποτάσσεται ὅλο καί περισσότερο στήν ἐξουσία τοῦ ἐχθροῦ, σκοτίζεται ὁ
νοῦς καί “μαυρίζει”, “λερώνεται” καί ἡ καρδία του. Ἀποκτᾶ συγγένεια
μέ τό πνευματικό σκοτάδι καί σ’ αὐτό ἐγκαθίσταται. Δέν ἀντέχει τό φῶς,
ἐλέγχεται καί φθάνει ἀκόμη νά τό μάχεται. Μετέρχεται τά πάντα γιά νά μήν
ἔλθουν στό φῶς τῆς δημοισότητας τά φαῦλα ἔργα του. Μπορεῖ νά φιμώνει
τή συνείδησή του καί νά κατορθώνει νά μήν “κοκκινίζει”, ὅπως λέει ὁ
Περικλῆς τοῦ Σαίξπηρ, μπροστά στούς ἀνθρώπους, ἀλλά ἡ συνείδηση
ὑπάρχει καί κάποτε ἀρθρώνει τόν ἔλεγχό της. Ὅσο κι’ ἄν ἀμαυρωθεῖ ἡ
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πού ἀποτελεῖ τό ἀθάνατο στοιχεῖο τοῦ εἶναι μας, δέν
μπορεῖ νά ἐξαλειφθεῖ. Καί ἀνεξάρτητα ἀπό τίς δικές μας προθέσεις καί
ἐνέργειες, ἡ νύχτα πού κρύβει τά ἁμαρτωλά ἔργα θά τελειώσει, θά ἔλθει
ἡ ἡμέρα καί τό φῶς της θά φανερώσει τήν κακότητα καί ἀσχήμια τους:
“Ἑκάστου τό ἔργον φανερόν γενήσεται· ἡ γάρ ἡμέρα δηλώσει” (Α΄ Κορ. γ΄
13). “Οὐδέν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον ὅ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καί κρυπτόν
ὅ οὐ γνωσθήσεται” (Ματθ. ι΄ 26). Ἀκόμη καί “τά κρυπτά τῆς καρδίας” (Α΄
Κορινθ. ιδ΄ 25).
Ὁ Κλέων, κυβερνήτης τῆς Ταρσοῦ πρός Ἄρχοντα τῆς πόλεως: “Μιλᾶς
σάν νά μήν ἄκουσες τήν παροιμία: ὅσο πιό πλούσια ἡ ὅψη, τόσο λίγη
οὐσία”.
Πολλές παροιμίες καί λαϊκά γνωμικά ἀποτελοῦν προϊόντα μακραίωνης πείρας, καταστάλαγμα σοφίας καί μποροῦν νά μᾶς διδάξουν ἀρκετά
πράγματα. Ἄς μή τά περιφρονεῖ ἡ ἐπιπολαιότητα μας. Προσπαθοῦμε νά
καλύψουμε τό ἐσωτερικό κενό, τήν πνευματική ἔνδεια μέ εὐπρεπισμό τῆς
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προσόψεως.
Ὁ βασιλέας τῆς Πεντάπολης Σιμωνίδης πρός ἄρχοντα τῆς χώρας: “Ἡ
γνώμη εἶναι τρελή πού θέλει νά μετράει τοῦ ἀνθρώπου τήν ψυχή μέ κεῖνο
πού φοράει”.
Μέ τό στόμα τοῦ Πετρούκιου πού ἀπευθύνεται στή γυναῖκα του Κατερίνα
ὁ Σαίξπηρ (Τό ἡμέρωμα τῆς Στρίγγλας) μᾶς ὑπευνθυμίζει: “... Τό πνεῦμα
εἶναι πού κάνει πλούσιο τό κορμί”, καί ὄχι τό ἔνδυμα. Ἔχοντας ἐπίγνωση
τῆς πνευματικῆς του ἔνδειας ὁ χριστιανός δέν ἔχει τό κατάλληλο ἔνδυμα
νά εἰσέλθει στόν Νυμφῶνα τοῦ Σωτῆρος καί παρακαλεῖ: “Λάμπρυνόν μου
τήν στολή τῆς ψυχῆς, Φωτοδότα, καί σῶσον με”.
Νίκος Τσιρώνης

ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΙΧΑΝ ΑΚΟΜΗ «ΤΣΙΠΑ»
Μία πρωτοβουλία τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου

Π

ληροφορούμεθα, ὅτι ὁ κ. Πρωθυπουργός συνεχίζων τήν
προσπάθειάν του διά τήν ἠθικήν κάθαρσιν τῆς πολιτικῆς
ζωῆς τῆς χώρας, τῆς ὁποίας τήν μίαν πλευράν ἀποτελεῖ ὁ
ψηφισθείς χθές τελικῶς νέος νόμος περί Τύπου, ἐκάλεσε χθές τόν
ὑπουργόν τῆς Δικαιοσύνης καί τοῦ ἀνέθεσε νά μελετήσῃ τήν σύνταξιν
νόμου, ἐπιτρέποντος τήν ἐξακρίβωσιν τοῦ «Πόθεν ἔσχες» διά τούς
πολιτικούς ἄνδρας τῆς χώρας.
Ὁ κ. Βενιζέλος ἐτόνισεν, ὅτι ἡ πρωτοβουλία του αὐτή ἐρχομένη
μετά τήν ὑποβολήν τοῦ νόμου περί μεσαζόντων καί τό φιλελεύθερον
πνεῦμα μέ τό ὁποῖον ὄχι μόνον δέν περιώρισεν, ἀλλά καί ηὔξησε διά
τοῦ νέου νόμου τό δικαίωμα τῆς ἐξασκήσεως τοῦ δημοσιογραφικοῦ
ἐλέγχου, θά ἐπιτρέψῃ τήν πλήρη ἐκκαθάρισιν ὅλων τῶν ἐναντίον
τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς χώρας κατηγοριῶν, οὕτως ὥστε νά
ἐκκαθαρισθῇ τελείως ἡ ἀτμόσφαιρα καί νά ἀναστηλωθῇ τό ἠθικόν
γόητρον τοῦ πολιτικοῦ κόσμου.
«Ἑστία», 24 Ἰουνίου 1931
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ΤΟ ΔΙΔΑΓΜΑ ΜΙΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

“Μ

ιά ἡμέρα, ἕνα μικρό ἄνοιγμα ἔμφανίστηκε σέ ἕνα κουκούλι,
ἕνας ἄντρας κάθισε καί παρακολουθοῦσε τήν πεταλούδα
γιά ὧρες καθώς πάλευε γιά νά περάσει τό σῶμα της μέσα
ἀπό τήν μικρή ὀπή.
Τότε, φάνηκε σάν νά εἶχε σταματήσει κάθε προσπάθεια.
Ἔμοιαζε σάν νά εἶχε προχωρήσει ὅσο μποροῦσε καί νά μήν μποροῦσε
νά πάει παραπέρα.
Τότε ὁ ἄντρας ἀποφάσισε νά βοηθήσει τήν πεταλούδα, πῆρε ἕνα
ψαλίδι καί ἄνοιξε τό κουκούλι.
Ἡ πεταλούδα τότε ξεπρόβαλε εὔκολα.
Ἀλλά εἶχε ἕνα μαραμένο σῶμα καί ζαρωμένα φτερά.
Ὁ ἄντρας συνέχισε νά παρακολουθεῖ γιατί περίμενε, ἀπό στιγμή σέ
στιγμή, ὅτι τά φτερά θά ἄνοιγαν, θά μεγάλωναν καί θά ἐπεκτείνονταν, ὅτι
θά ἦταν ἱκανά νά στηρίξουν τό σῶμα τῆς πεταλούδας καί ὅτι θά γίνονταν
γερά.
Ἡ πεταλούδα πέρασε τήν ὑπόλοιπη ζωή της περιφερόμενη ἀργά καί
δύσκολα μέ τό σῶμα της μαραμένο καί τά φτερά της ζαρωμένα. Ποτέ δέν
μπόρεσε νά πετάξει.
Αὐτό πού ὁ ἄντρας, μέ τήν εὐγένεια καί τήν καλή του θέληση δέν
μπόρεσε νά κατανοήσει ἦταν ὅτι ὁ περιορισμός τοῦ κουκουλιοῦ καί
ὁ ἀγῶνας πού ἀπαιτήθηκε ἀπό τήν πεταλούδα ἦταν ὁ μόνος τρόπος γιά
νά ἀναγκάσει τά ὑγρά νά κινηθοῦν ἀπό τό σῶμα τῆς πεταλούδας πρός
τά φτερά της, ἔτσι ὥστε νά εἶναι ἕτοιμη νά πετάξει μόλις κατάφερνε νά
ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τό κουκούλι.
Μερικές φορές ὁ ἀγῶνας εἶναι ἀκριβῶς αὐτό πού ἔχει ἀνάγκη ἠ ζωή
μας.
Ἄν ὁ Θεός ἐπιτρέψει νά περάσουμε τήν ζωή μας χωρίς δυσκολίες,
αὐτό θά ἔχει παραλυτική ἐπίδραση πάνω μας.
Δέν θά γινόμασταν τόσο δυνατοί ὅσο θά μπορούσαμε νά γίνουμε.
Ποτέ δέν θά γινόμασταν ἱκανοί νά “πετάξουμε”.
Ζήτησα δύναμη…
Καί ὁ Θεός μοῦ ἔδωσε δυσκολίες γιά νά μέ κάνει δυνατό.
Ζήτησα σοφία…
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Καί ὁ Θεός μοῦ ἔδωσε προβλήματα γιά νά λύσω.
Ζήτησα εὐημερία…
Καί ὁ Θεός μοῦ ἔδωσε μυαλό καί ὑγεία γιά νά δουλέψω.
Ζήτησα κουράγιο…
Καί ὁ Θεός μοῦ ἔδωσε ἔμπόδια γιά νά τά ξεπεράσω.
Ζήτησα ἀγάπη…
Καί ὁ Θεός μοῦ ἔδωσε πονεμένους ἀνθρώπους γιά νά τούς
βοηθήσω.
Ζήτησα χάρες…
Καί ὁ Θεός μοῦ ἔδωσε εὐκαιρίες.
Δέν ἔλαβα τίποτε ἀπό ὅ,τι ζήτησα…
Ὅμως ἔλαβα ὅλα ὅσα χρειαζόμουν.
Ἄν ὁ Θεός εἶχε ψυγεῖο, ἡ φωτογραφία σου θά ἦταν πάνω του.
Ἄν εἶχε πορτοφόλι, ἡ φωτογραφία σου θά ἦταν μέσα σέ αὐτό.
Σοῦ στέλνει λουλούδια κάθε Ἄνοιξη.
Σοῦ στέλνει μία Ἀνατολή κάθε πρωΐ.
Τελικά εἶναι τρελός μαζί σου!
Ὁ Θεός δέν ὑποσχέθηκε μέρες χωρίς πόνο, γέλιο χωρίς θλίψη, ἥλιο
χωρίς βροχή, ἀλλά ὑποσχέθηκε δύναμη γιά κάθε μέρα, ἀνακούφιση στά
δάκρια καί φῶς γιά τόν δρόμο.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΜΑΣ «ΦΑΤΝΗΣ»

Μ

έ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011 ἡ
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή τῶν παιδιῶν τοῦ Νεανικοῦ Κέντρου τῆς
Ἐνορίας μας στήν αἴθουσα «Δελφοί» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου
Ρουμελιωτῶν.
Τό πρόγραμμα τῆς ἑορτῆς ξεκίνησε μέ τήν προσφώνηση τοῦ ὑπευθύνου
Νεότητος π. Πασχάλη Γρίβα ὁ ὁποῖος καλωσόρισε ὅλους ὅσοι ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκληση τοῦ Νεανικοῦ μας Κέντρου, Κληρικούς καί λαϊκούς, μικρούς καί μεγάλους. Στήν συνέχεια εὐχαρίστησε ὅλους τούς συνεργάτες του πού κοπίασαν καί ἐργάστηκαν φιλότιμα γιά τήν προετοιμασία
τῆς ἑορτῆς.
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Συγκεκριμένα τήν κ. Σοφία Καμάμη πού ἀνέλαβε τήν διεύθυνση τῆς
χορωδίας καί γιά
περισσότερο ἀπό
δύο μῆνες ἔκανε
πρόβες μέ τά μέλη
της. Τήν κ. Μαρίνα Διαμαντῆ πού
εἶχε τήν εὐθύνη
γιά τήν ἐπιλογή
καί παρουσίαση
τῶν κειμένων καί
τῶν
ποιημάτων.
Ἀνέτρεξε μάλιστα
καί σέ
παλαιά
Ἀναγνωστικά τοῦ 1952 καί 1955 προκειμένου νά βρεῖ κατάλληλα κείμενα.
Τούς ἐκλεκτούς Μουσικούς, μικρούς καί μεγάλους, πού μέ τίς μελωδίες
τῶν μουσικῶν τους ὀργάνων ντύνουν μουσικά τήν ἑορτή. Στή συνέχεια
εὐχαρίστησε τούς ὑπευθύνους γιά τήν ἠχητική κάλυψη τῆς ἑορτῆς ἀλλά καί τό
προσωπικό τοῦ Ἱ. Ναοῦ πού βοήθησε σέ ὅλα τά πρακτικά θέματα. Ἰδιαιτέρως
εὐχαρίστησε τόν Πρόεδρο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν κ. Γεώργιο Κουβέλη καί
ὅλο τό Διοικητικό
Συμβούλιο γιά τήν
δωρεάν παραχώρηση τῆς αἰθούσης.
Ἀμέσως μετά,
τά μέλη τῆς χορωδίας, παιδιά Δημοτικοῦ,
Γυμνασίου
καί Λυκείου, Φοιτήτριες καί μία μητέρα
ἀνέβηκαν στήν σκηνή καί ἔψαλλαν μέ ἁρμονία καί ἄριστο συγχρονισμό τούς Χριστουγεννιάτικους Ὕμνους καί τά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Τίς ὡραῖες μελωδίες
διαδέχονταν κείμενα καί ποιήματα πού διάβαζαν καί ἀπήγγειλαν μικροί
καί μεγάλοι μαθητές. Τά μικρότερα παιδιά δέχθηκαν καί τό θερμότερο
χειροκρότημα.
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Στήν συνέχεια
οἱ Μουσικοί μας,
μᾶς προσέφεραν μιά
ἀκουστική ἀπόλαυση, παίζοντας ἐκλεκτά κομμάτια κλασικῆς
Μουσικῆς.
Τό πρόγραμμα τῆς
ἑορτῆς ὁλοκληρώθηκε μέ τά κάλαντα
Χριστουγέννων καί
Πρωτοχρονιᾶς πού
ἐνθουσίασαν τό κοινό καί προκάλεσαν τό θερμό χειροκρότημά του.
Μετά τό καθιερωμένο ποίημα τοῦ π. Νικολάου Φίλια καί τόν θερμό
χαιρετισμό τοῦ Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν, ὁ
Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας Πρωτοπρ. Βασίλειος Βολουδάκης ἔκανε
ὅπως πάντα τό κλείσιμο τῆς ἑορτῆς τονίζοντας ὅτι ἡ γιορτή μας ἦταν
ἀποτέλεσμα συλλογικῆς ἐργασίας, ὅπως καί στήν Ἐνανθρώπηση τοῦ
Χριστοῦ συνεργάσθηκε ὅλη ἡ κτίση. Οἱ κατηχητές καί Κατηχήτριες μαζί μέ
τά παιδιά ἑτοίμασαν τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, οἱ Διοικοῦντες τό Πνευματικό
Κέντρο Ρουμελιωτῶν ἔδωσαν μέ τήν καρδιά τους τή Φάτνη, αὐτή τή λαμπρή
αἴθουσα, χωρίς χρήματα καί ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἦλθε μέ προθυμία καί λαχτάρα
νά συμμετάσχη σ’ αὐτήν τήν πνευματική πανδαισία. Ὕστερα, μίλησε γιά
τήν πνευματική καί ψυχικά χορταστική ἀτμόσφαιρα πού δημιουργεῖ ἡ
σχέση τοῦ καθενός μας μέ τόν Χριστό καί ὅτι αὐτή ἡ πραγματική σχέση
εἶναι ἡ προϋπόθεση
γιά οὐσιαστική σχέση ἀγάπης μέ τούς
ἀνθρώπους. Τόνισε
ἰδιαίτερα τήν ἐπαναβίωση τοῦ Χριστοῦ
τῶν παιδικῶν μας
χρόνων μέ ἐπίγνωση
ἐνήλικος.
Συντελεστές
καί παιδιά ἔλαβαν τά ἀναμνηστικά δωράκια τους, ἐνῶ ὅλοι ἔδιναν τά
συγχαρητήριά τους καί ἐξέφρασαν τήν ἱκανοποίησή τους γιά τήν ἑορτή μαζί
μέ τήν εὐχή γιά καλό καί Εὐλογημένο Δωδεκαήμερο. Καί τοῦ χρόνου!
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