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κ. Σταυρούλα Σχίζα
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ΧΑΙΡΕΤΕ! – ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ο ἀναστάσιμος χαιρετισμός, πού διαμορφώθηκε στήν Ἑλληνική γλῶσσα καί 
μεταδόθηκε σ’ ὅλους τούς Ὀρθοδόξους καί στόν ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, 

εἶναι τό «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»! Δέν εἶναι λόγος εὐχῆς, ἀλλά χαιρετισμός καί 
διακήρυξη τῆς πίστεως στό γεγονός τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ, μέ ὅ,τι αὐτό 
συνεπάγεται γιά τόν πιστό στόν Χριστό ἄνθρωπο. Πόσοι ὅμως γνωρίζουμε ὅτι 
ὁ ἀναστάσιμος χαιρετισμός τοῦ Χριστοῦ, ἀμέσως μετά τήν Ἀνάστασή Του, εἶναι 
ὁ (καί πάλι) Ἑλληνικός λόγος «Χαίρετε»!  Μέ αὐτό τόν χαιρετισμό ἀπευθύνεται 
ὁ ἀναστάς Χριστός στίς Μυροφόρες, μόλις βγῆκαν ἀπό τό «κενό μνημεῖο» (Ματθ. 
28, 8-9). Ἡ συνήθης αὐτή ἑλληνική προσφώνηση, ἀπό τήν ἐποχή τῶν Ὁμηρικῶν 
ἐπῶν, ἀποκτᾶ μιάν ἰδιαίτερη πνευματική καί χριστιανική σημασία. Ἡ λέξη ἀνα-
νοηματοδοτεῖται, ἐντασσόμενη σέ ἕνα καθαρά ἁγιοπνευματικό πλαίσιο, καί γίνεται 
τό πρῶτο «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» τῆς χριστιανικῆς ἱστορίας.

Οἱ Μυροφόρες βγαίνουν ἀπό τό μνημεῖο, στό ὁποῖο πῆγαν, γιά νά τελέσουν 
τά συνήθη νεκρικά ἔθιμα στόν νεκρό Χριστό, μέ ἀνάμικτα συναισθήματα «φόβου 
καί χαρᾶς» (Ματθ, 28, 8), κάτι τό φυσιολογικό στή συνταρακτική πνευματική 
ἐμπειρία, πού ἔζησαν, ἀκούοντας ἀπό τόν Ἄγγελο, ὅτι ὁ Κύριός τους «ἠγέρθη 
ἀπό τῶν νεκρῶν» (στ.7). Ὁ λόγος, λοιπόν,  τοῦ Χριστοῦ πρός αὐτές «Χαίρετε», 
ἀποκτᾶ εἰδική σημασία, πού μπορεῖ νά προσδιορισθεῖ μέ τά ἀκόλουθα λόγια: «Μή 
φοβεῖσθε (Ματθ. 28, 5), ἀλλά χαίρετε! Νά αἰσθάνεσθε χαρά, διότι ἡ Ἀνάσταση, 
ὡς ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, νικᾶ τόν φόβο (Α’ Ἰω. 1,18), ἀλλά καί τόν 
θάνατο, κάθε εἶδος θανάτου, διότι εἶναι πηγή ζωῆς, ζωῆς αἰωνίου. Ἐκ τοῦ τάφου 
ἀνέτειλε ζωή καί ἐλπίδα».

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι, ἔτσι, πηγή χαρᾶς καί δέν μπορεῖ νά 
ἐκφρα σθεῖ ἀποδοτικότερα παρά μέ τόν (Ἑλληνικό) χαιρετισμό «Χαίρετε»! Ἡ 
λέξη δέχεται χριστιανικά μιάν ὑπέροχη ὑπέρβαση. Δέν μένει στήν ἐνδοϊστορική 
πραγματικότητα, σχετιζόμενη μέ πρόσκαιρα ἀγαθά («χαίρε, ὑγίαινε», καί σήμερα 
«γειά-χαρά»), ἀλλά συνδεόμενη μέ ὑπερφυσικές ἐμπειρίες, ὅπως ἡ μετοχή στήν 
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ βεβαιότητα γιά τήν νίκη πάνω στό θάνατο καί τήν 
ἐξουσία του στόν φθαρτό τοῦτο κόσμο.

Ὁ πιστός στόν Χριστό Ἕλληνας ἔχει σαφῆ γνώση, ὅτι μέ τήν προσφώνηση 
«Χαίρετε», πού ἐπαναλαμβάνει πολλές φορές τήν ἡμέρα, προσφωνεῖ τούς ἄλλους 
μέ τόν Ἀναστάσιμο λόγο τοῦ Χριστοῦ καλώντας τους στή μετοχή στό γεγονός 
τῆς Ἀνάστασης. Λέγοντας «Χαίρετε», γνώριζε ὅτι λέγεις «Χριστός ἀνέστη» μέ 
ἕνα ἄλλο τρόπο.

      Πρωτ. Γεώργιος Μεταλληνός
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Η  ΒΑΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΜΕΓΙΣΤΗ  ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ  ΧΑΡΑΣ  ΤΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

O
ταν οἱ Μαθητές ἀντίκρυσαν τόν προσφιλῆ Διδάσκαλό τους πάνω 
στόν Σταυρό, γυμνόν, ἔρημον, περιφρονημένον, νά ἀποθνήσκει, 

ἔσβησαν ὅλες οἱ ἐλπίδες τους. Ἐξ αἰτίας τῆς ἀποτυχίας Του. Καί τί 
ἔκαναν; Ἔσπευσαν νά κλεισθοῦν σ’ ἕνα δωμάτιο γιά νά συνέλθουν ἀπό 
τήν συμφορά, πού τούς βρῆκε. Νά φαντασθοῦν ὅτι θά ἀναστηθεῖ; Τούς 
τό εἶχε προείπει βέβαια ὁ Κύριός τους. «Μετά τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι» 
(Ματθ. κζ’63). Αὐτοί ὅμως τό ἔβγαλαν τελείως ἀπό τό μυαλό τους. Ἀλλά 
ξαφνικά «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» ὅπου ἦσαν συνηθροισμένοι, βλέπουν 
τόν προσφιλῆ Διδάσκαλό τους. Τόν βλέπουν ζωντανό, ἔνδοξο, νικητή μέ 
ὑπέρλαμπρο μορφή! Πῶς νά μή χαροῦν; Καί πῶς νά μή σκιρτήσουν ἀπό 
χαρά; «Ἐχάρησαν οἱ μαθηταί ἰδόντες τόν Κύριον».

Ἀλλά ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως εἶναι γενική καί παγκόσμιος χαρά. Γιατί 
μόνον οἱ Ἀπόστολοι καί ὄχι καί ἐμεῖς; Ναί καί ἐμεῖς πρέπει νά σκιρτοῦμε 
ἀπό χαρά γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας. Διότι ἡ Ἀνάσταση δέν εἶναι 
ἕνα ἁπλῶς χαρμόσυνο γεγονός τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ Κυρίου μας. Ἔχει 
βαθειά, μεγίστη σημασία. Καί ἰδού:

1. Εἶναι ἀπόδειξη τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου. Πράγματι. Πόσοι ἐπέρασαν 
ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς; Ἑκατομμύρια, δισεκατομμύρια ἀν θρώ πων. 
Πολλοί ἀπό αὐτούς ἦσαν τρομεροί στή δύναμη, τό θάρρος, τήν εὐφυΐα. 
Ἔπαιξαν τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς. Ἐτρόμαξαν λαούς. Διέ λυσαν κράτη ἰσχυρά 
καί βασιλείας ἀρχαιοτάτους. Ποιός ὅμως ἀπό αὐτούς ἐνίκησε τόν θάνατον; 
Κανένας. Ἀπολύτως κανένας. Ὁ θάνατος τούς ἔπαιξε, τούς κατάπιε ὁ Ἅδης 
μέ τό παμφάγο στόμα του.

Ὁ Ἰησοῦς ὅμως, μόνος Αὐτός ἀνεδείχθηκε ὁ νικητής. Τόν εἶδε καί 
ἐτρόμαξεν ὁ θάνατος. Ἔφριξε Ἅδης στήν παρουσία Του.  Γιατί; Διότι 
«κατέλυσε τήν ἐξουσία του». Ἐπάτησε τόν θάνατον καί ἐπέτυχε νίκην 
περιφανῆ καί αἰωνία. Καί ἦταν ἑπόμενον αὐτό. Διότι ὁ Ἰησοῦς δέν εἶναι 
μόνον ἄνθρωπος. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Θεάνθρωπος. Καί ἄν νίκησε τόν 
θάνατον, τόν ἐνίκησε ὡς Θεός. Καί ἄν ἀνέστη ἀνέστη ὡς ἀρχηγός τῆς ζωῆς. 
Καί ἄν ἀνέστησε τούς νεκρούς, τούς ἀνέστησε ὡς Θεός παντοδύναμος. Ναί, 
ἐνίκησε τόν πανίσχυρον θάνατον ὡς παντοδύναμος Θεός. Δέν πλανώμαστε 
λοιπόν. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι Παντοκράτωρ. Καί ἄν Τόν πιστεύομε ὡς Θεό, καί 
ἄν Τόν λατρεύουμε ὡς Θεό, Τόν λατρεύουμε ὡς Κύριο, Τόν λατρεύουμε 
ἐν ἀληθείᾳ. Ἡ ἀνάστασή Του εἶναι ἡ τρανή, ἡ χειροπιαστή ἀπόδειξη τῆς 
θεότητός Του. Νά γιατί εἶναι ἀπόδειξη μεγάλης χαρᾶς τό μεγάλο τῆς 
πίστεώς μας γεγονός.
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2.  Εἶναι βεβαίωση καί σφραγίδα τῆς δικαιώσεώς μας. Τί ἔγινε 
πάνω στόν σταυρό; Ἀπέθανε ὁ Ἰησοῦς γιά χάρη μας. Ἐμεῖς ἁμαρτήσαμε. 
Καί ἡ ἁμαρτία μᾶς ἔκανε ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ καί παιδιά ὀργῆς καί κατάρας. 
Καί λοιπόν, δέν ὑπῆρχε πλέον γιά μᾶς χαρά καί εὐφροσύνη. Καμμιά χάρη 
ἀπό μέρος τοῦ Θεοῦ, καμμιά συγγνώμη καί παρρησία. Ὁ θάνατος καί ὁ 
Ἅδης, νά ὁ μισθός καί ἡ κληρονομία τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἀλλ’ ὁ Ἰησοῦς μᾶς 
εὐσπλαχνίσθηκε. Μᾶς ἀγάπησε τελείᾳ ἀγάπῃ. Καί σαρκώθηκε, γενόμενος 
τέλειος ἄνθρωπος ὁ ὑπερούσιος Θεός. Καί φορτώθηκε τίς δικές μου ἁμαρτίες 
- ὅλων καί ὅλες τίς ἁμαρτίες - ὁ ἀναμάρτητος. Καί ἀπέθανε. Πάνω στόν 
Σταυρό, προσέφερε στόν ἐπουράνιό Του Πατέρα θυσία τήν ζωή Του γιά 
νά σχίσει τό χειρόγραφο τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν, γιά νά δικαιώσει τούς 
ἁμαρτωλούς, γιά νά μᾶς σώσει ἀπό τήν καταδίκη τοῦ Ἅδη, γιά νά ἀνοίξει 
τόν Παράδεισο καί νά μᾶς ἀποκαταστήσει στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό 
τόν σκοπό θυσιάσθηκε ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλά, ἄραγε, ὁ ἐπουράνιος Πατέρας δέχθηκε τήν θυσία τοῦ Υἱοῦ Του; 
Ἄραγε μᾶς συνεχώρησε καί μᾶς δικαίωσε; Ναί. Ἀπόδειξη εἶναι ἡ Ἀνάσταση 
τοῦ Υἱοῦ Του. Τόν ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν. Γιατί; Γιά νά ἀποδείξει ὅτι δέχθηκε 
τήν ἐξιλαστήριον τοῦ Υἱοῦ Του θυσία καί χάρισε τήν ζωή καί τήν ἀθανασία 
σ’ ἐκείνους, ὑπέρ τῶν ὁποίων ἀπέθανε. Ἀλλοίμονον, ἄν ἔμεινε ὁ Ἰησοῦς 
στόν Ἅδη. Θά εἴμαστε ἀκόμα κάτω ἀπό τό κράτος τῆς ἁμαρτίας καί τήν 
ὀργή τοῦ Θεοῦ. Τό λέγει ὁ Παῦλος: «Εἰ Χριστός οὐκ ἐγήγερται ματαία ἡ 
πίστις ὑμῶν· ἔτι ἐστέ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν» (Α’ Κορ. ιε’17). Ἀλλά ὁ Θεός 
«ᾔγειρεν αὐτόν ἐκ νεκρῶν» (Ρωμ. ι’9). Καί ἡ ἀνάστασή Του εἶναι ἡ ὑπογραφή 
τοῦ Θεοῦ στό συμβόλαιο τῆς σωτηρίας. Ὤ, κανένας δισταγμός δέν χωρεῖ, 
καμμιά ἀμφιβολίᾳ. Εἴμαστε σεσωσμένοι. Διότι ὁ Κύριος «παρεδόθη διά τά 
παραπτώματα ἡμῶν καί ἠγέρθη διά τήν δικαίωσιν ἡμῶν» (Ρωμ. δ’ 25).

3.  Εἶναι ἐγγύηση τῆς ἀναστάσεώς μας. Πεθαίνομε τώρα. Καί ἡ 
ψυχρή τοῦ τάφου πλάκα, θέτει τέρμα στήν ἐπίγειο ζωή μας. Ἀλλά τί μέ 
αὐτό; Ὁ θάνατος εἶναι πρόσκαιρος. Ὕπνος· μόνο ὕπνος, ὁ ὁποῖος πρόκειται 
νά διακοπεῖ. «Προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν». Καί θά ἀναστηθοῦμε. 
Βέβαια θά ἀναστηθοῦμε. Πῶς εἶναι δυνατόν νά μείνουμε αἰώνια στόν τάφο, 
ἀφοῦ δέν ἔμεινε ὁ Χριστός. Θά ἀναστηθοῦμε, διότι ἀνέστη Ἐκεῖνος. Μή 
λησμονοῦμε τήν ἀλήθεια. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ κεφαλή μας, καί ἐμεῖς εἴμαστε 
τό σῶμα Του καί τά μέλη τοῦ σώματός Του, ὅπως βεβαιώνει ὁ ἀπ. Παῦλος: 
«Ὑμεῖς ἐστέ σῶμα Χριστοῦ καί μέλη ἐκ μέρους» (Α’ Κορ. ιβ’27). Ἀφοῦ λοιπόν 
ἀνέστη ἡ κεφαλή, ἀσφαλῶς μία ἡμέρα θά ἀναστηθοῦμε καί ἐμεῖς ἀπό 
τούς τάφους μας.  Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐχέγγυο καί ἀσφάλεια 
τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως. Τό λέγει καί αὐτό ὁ ἀπ. Παῦλος: «Χριστός 
ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α’ Κορ. ιε’ 20). 
Ἀπαρχή καί πρωτότοκος ἐν νεκρῶν Ἐκεῖνος, γιά νά ἀκολουθήσουμε ἐμεῖς. 
Τώρα ὁ Χριστός, ἔπειτα, οἱ ἄνθρωποι τοῦ Χριστοῦ, «ἀπαρχή ὁ Χριστός». Τό 
βεβαιώνει καί αὐτό ὁ ἀπ. Παῦλος: «Ἀπαρχή ὁ Χριστός, ἔπειτα οἱ Χριστοῦ 
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ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ» (Α’ Κορ. ιε’ 23). Τότε θά σαλπίσει ἡ σάλπιγγα τοῦ 
Ἀρχαγγέλου καί «οἱ νεκροί ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον» (Α’ Θεσσ. 
δ’ 17). Καί ἐμεῖς λοιπόν, θά ἀναστηθοῦμε. Τρισένδοξοι θά ἀναστηθοῦμε, 
ὅπως τρισένδοξος ἀνέστη ὁ Κύριός μας. Τά σώματά μας θά τά ἀναλάβουμε 
πάλιν, ὄχι ἀσθενικά καί εὐτελῆ καί φθαρτά, ὅπως τά παραδίδουμε εἰς τόν 
ψυχρόν τάφο. Θά τά λάβουμε ἄφθαρτα καί ἰσχυρά, ἔνδοξα, πνευματικά, 
οὐράνια.

Χαίρετε λοιπόν, λαοί καί ἀγαλλιᾶσθε. Σκιρτήσατε ἐν εὐφροσύνη. 
Κροτήσατε χεῖρας. Κρατήσατε τά δάκρυά σας. Σπεύδετε πρός τόν τάφο 
μέ χαρά, σπεύδετε μέ ἐλπίδα, «σπεύδετε ἀγαλλομένῳ ποδί». Τί καί ἄν 
ὑπάρχει θάνατος; Τί καί ἄν μᾶς ἀπειλεῖ κάθε στιγμή καί ὥρα; Ὁ Ἰησοῦς 
«ἔλυσε τάς ὀδύνας τοῦ θανάτου». Ἄς ἔλθει ὁ θάνατος σέ ὁποιαδήποτε ὥρα 
θέλει. Ὁ πόνος καί ἡ φρίκη τοῦ θανάτου δέν ὑπάρχει πιά γιά τούς πιστούς 
χριστιανούς. Ἀφοῦ ὁ Χριστός ἀνέστη, δέν τόν φοβούμαστε ἐμεῖς. Εἶναι ὁ 
νικητής τοῦ θανάτου καί ἀρχηγός τῆς ζωῆς. Ἀφοῦ ὁ Χριστός ἀνέστη, ἡ 
σωτηρία μας εἶναι ἐξησφαλισμένη. Ἀφοῦ ὁ Χριστός ἀνέστη θά ἀναστηθοῦμε 
καί ἐμεῖς μακάριοι καί εὐτυχεῖς.

Ὦ Κύριε! Χάρηκαν οἱ Μαθητές Σου, ὅταν σέ εἶδαν ἀναστημένον ἀπό 
τόν τάφο. Χαιρόμαστε καί ἐμεῖς οἱ σημερινοί μαθητές Σου γιά τήν ἔνδοξη 
Ἀνάστασή Σου, ἀφοῦ ἡ Ἀνάστασή Σου ἔγινε πηγή ζωῆς καί ἀφθαρσίας 
γιά μᾶς. Χαίρομε καί εὐλογοῦμε τό ὑπερύμνητο Ὄνομά Σου. Ἀνάστησέ 
μας, Κύριε, τώρα ἀπό τά νεκρά ἔργα τῆς ἁμαρτίας, γιά νά μᾶς ἀναστήσεις 
ἐνδόξους καί κατά τήν ἡμέρα τῆς Θείας Σου παρουσίας, γιά νά Σέ δοξάζομε 
στούς ἀπεράντους αἰῶνες. Ἀμήν.

    Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Ν. Λυράκης
               τ. Ἱεροκήρυξ
           τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
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ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

Σ
τίς 7 Ἀπριλίου τοῦ 2012 συμπληρώνονται 33 χρόνια ἀπό τῆς 
κοιμήσεως τοῦ Ἁγιωτάτου Σέρβου Ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου 

Πόποβιτς, τοῦ ὁποίου πρόσφατα διεκηρύχθη ἡ ἁγιότης ἀπό τό 
Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας.

Ὁ Χριστομίμητος αὐτός 
ἀσκητής καί Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας 
μας ἐκοιμήθη στίς 25 Μαρτίου 1979 
μέ τό παλαιό ἡμερο λόγιο, πού 
ἀκολουθεῖ ἡ Σερβική Ἐκ κλησία (7 
Ἀπριλίου μέ τό δικό μας), στήν ἑορτή 
τοῦ Eὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, 
τήν ἡμέ  ρα δηλαδή τῶν γενεθλίων 
του, δεδομένου ὅτι τήν ἡμέρα τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ γεννήθηκε. Ἔτσι καί 
ἡ ἐπίγεια καί ἡ οὐράνεια γέννησή 
του εἶναι Εὐαγγελισμός!

Εἴχαμε τήν ἰδιαίτερη εὐλογία 
νά πα ρα στοῦμε μέ τήν πρεσβυ
τέρα μου στήν κη δεία τοῦ ἁγίου 

Ἰουστίνου καί νά γί νου με κοι νωνοί τῆς Θείας Χάριτος πού 
περιέβαλε τό σκήνωμά του. 

Τίς πνευματικές ἐντυπώσεις μας ἀπό τήν νεκρώσιμη Ἀκο
λου θία τίς κατέγραψα σέ ἄρθρο μου μέ τίτλο «Μπροστά στόν 
τάφο τοῦ π. Ἰουστίνου», πού δημοσιεύθηκε στήν ἐκκλησιαστική 
ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος», στίς 11 Μαῒου 1979 – Ἀρ. 
Φύλλου 356. Μέ πνευματική χαρά δεχθήκαμε τήν ἐπαλήθευση 
τῶν τότε διαπιστώσεών μας πληροφορηθέντες τήν ἐπίσημη 
ἀναγνώριση τοῦ π. Ἰουστίνου ὡς ἁγίου ἀπό τήν Ἱεραρχία τοῦ 
Πατριαρχείου τῆς Σερβίας. Ἔγραφα τότε, τό 1979:

«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ π. Ἰουστῖνος ἦταν ὁ προεξάρχων τῆς 
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νεκρωσίμου ἀκολουθίας. Φαινόταν σά νά κοιμᾶται μέ πολύ εὐχάριστο, 
θεῖο ὕπνο. Εἶχε ἔντονο χαμόγελο, πού διακρι νόταν καί ἀπό μακρυά. 
Δέν χωροῦσαν συναισθηματισμοί ἐκεί νη τήν ἡ μέ ρα. Δέν πίεζες τόν 
ἑαυτό σου νά αἰσθανθῆς ὁτι δή ποτε. 
Ἁπλῶς στεκόσουν μάρτυς ἄφωνος τῆς 
ἀναστάσεως τοῦ θεωθέντος ἀνθρώπου. 
Μάρτυς ἄφωνος τῆς εὐφροσύνης καί 
τῆς ζωῆς, πού ἀνέβλυζε μέσα ἀ πό τό 
χαριτόβρυτο σῶμα τοῦ ἁ γί ου Πατρός. 
Δέν μποροῦσες νά ἀμφι βάλλης. Δέν 
μποροῦσες νά ἔχης ἐνδοιασμούς. 
Δέν μπο ροῦσε οὔ τε ὁ λογισμός 
σου νά διστάση νά ὁμολογήση, πώς 
ὄντως ὁ π. Ἰουστῖνος εἶ ναι ἅ γιος, 
δο ξασμένος ἀπό τόν Θεό. Ὅποιος 
ἔσκυψε καί ἀσπά σθηκε τό ἅγιό του 
πρόσωπο, διέκρινε ἀμέσως, χωρίς 
καμμιά ἀμφιβολία, τά ἐνδεικτικά 
τῆς δόξης, πού ἔλαβε ἀπό τόν 
Θεό.

Δέν πρέπει νά ποῦμε τίποτε ἄλ
λο. Ἴσως εἶπα περισσότερα ἀπό ὅσα 
ἔπρεπε. Ὅμως, ὁ Θεός γνωρίζει ὅτι 
κα τέθεσα τήν ἀλήθεια καί ὅτι τήν ἀλήθεια αὐτή δέν μοῦ ἐπέτρεπε 
ἡ συνείδησή μου νά τήν ἀποκρύψω. Πιστεύω πάντως μέ πίστη 
βεβαία ὅτι πολύ σύντομα ὁ Θεός θά τόν φανερώση σέ ὅλη τήν 
Ἐκκλησία»!

Πολλά σημεῖα τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ –πέρα ἀπό τήν ἀξιολόγηση 
τοῦ προσώπου τοῦ π. Ἰουστίνου– εἶναι σήμερα περισσότερο 
ἐπί καιρα ἀπό τότε πού γράφηκε. Ὅπως ὁ πνευματικός σωβι
νισμός τῶν Θεολογικῶν μας Σχολῶν καί ὁ σχολαστικισμός 
στή μελέτη καί στήν ἀξιολόγηση τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκ
κλη σίας μας, πρᾶγμα τό ὁποῖο ἔχει προκαλέσει στίς μέρες 
μας μεγάλη ἀναταραχή στόν θεολογικό κόσμο ἀλλά καί στό 
Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Γι’ αὐτό κρίναμε σκόπιμο, σέ 
συνδυασμό μέ τήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεως τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου, 
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νά ἀναδημοσιεύσουμε τό ἄρθρο μας αὐτό τοῦ 1979:

«Μπροστά στόν τάφο τοῦ π. Ἰουστίνου

Ἡ       ΚΟΙΜΗΣΗ τοῦ ὁμολογητοῦ Πατρός τῆς Καθολικῆς Ὀρθο
δόξου Ἐκκλησίας μας Ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου Πόποβιτς 

μᾶς «συνήγαγε», μιά ὁμάδα Ἕλληνες, στό μοναστήρι τοῦ Τσέλιε πού 
βρίσκεται στήν πόλη Βάλιεβο τῆς Γιουγκοσλαβίας, δυόμισυ ὧρες 
ἔξω ἀπό τό Βελιγράδι.

ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ εἶναι κρυμμένο μέσα στά δένδρα, σέ μιά 
τοποθεσία πού μοιάζει μέ φωληά. Χρειάζεται νά κατέβη κανείς ἀρκετά 
ἀπό τό ὕψος τοῦ δρόμου ἀνάμεσα στά 
δένδρα μέχρι νά φθάση ἔξω ἀπό τόν ξύ
λινο φράκτη του. Παρ’ ὅτι ὅμως βρί
σκεται μέσα σέ κοίλωμα τοῦ ἐδάφους 
καί ἀπό μακρυά φαίνεται θαμμένο, 
ὅ ταν πλησιάσης, βλέπεις ὅτι ἔχει τόση 
ἐλευθερία γύρω του, τόσο ἀνοιχτό πε
δίο, τόσο ὁρίζοντα καί ἀπορεῖς καί 
θαυμάζεις, πῶς συμβαίνει νά ἐκφράζη 
καί ὁ χῶρος τῆς Μονῆς, αὐτό πού ἦταν 
ὁ π. Ἰουστῖνος. Κεκρυμμένος στά βάθη 
τῆς μαρτυρικῆς χώρας του, ἡ συνείδηση 
ὄντως τοῦ βασανισμένου αὐτοῦ λαοῦ, ἡ 
συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας, 
ἐκείνης πού δέν συμβι βάσθηκε μέ τό 
ἀπρόσωπο καθεστώς. Συγχρόνως ὅμως 
τόσο φανερός, τόσο δυνατός καί ἐλεύθερος. Ὑπερυψωμένος στό λαό 
του, στή χώρα του, πού δέν μπόρεσε νά τόν χωρέση. Ξεπέρασε τά 
ὅρια τῆς Σερβίας καί ἁπλώθηκε στόν κόσμο ὁλόκληρο σάν καθολικός 
Πατήρ καί Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας εὑρισκόμενος συνεχῶς στό 
σταυρό τοῦ μαρτυρίου του καί φέρων τά στίγματα τοῦ Χριστοῦ.

Ὅταν φθάσαμε στό Μοναστήρι, τό ἱερατεῖο ἦταν μέ τά ἄμφιά 
του ἕτοιμο, γιά ν’ ἀρχίση ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία, πού φιλάδελφα 
καθυστέρησε, γιά νά προλάβουμε κι’ ἐμεῖς ἀπό τήν Ἀθήνα.

Στό κέντρο τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς τό σκήνωμα τοῦ π. 
Ἰουστίνου καί γύρω του οἱ ἀρχιερεῖς, τό ἱερατεῖο καί ὁ πιστός 
λαός, πού δέν χωροῦσε ὅλος στόν μικρό ναό καί εἶχε ἁπλωθῆ σέ 
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ὅλη σχεδόν τήν ἔκταση τοῦ Μοναστηριοῦ. Πλῆθος τά αὐτοκίνητα. 
Πλῆθος πιστοῦ βασανισμένου λαοῦ, πού ἔκλαιγε σάν μικρό παιδί. 
Ἔβλεπε τόν Γέροντά του, τή ζωή του δηλαδή καί τήν ἐλπίδα του, 
αὐτόν πού εἶχε ὁμοιωθῆ μέ τό Χριστό, πού τόσο ἀγάπησε, νά κείτεται 
στό φέρετρο.

Μέσα στόν πιστό λαό καί πρόσωπα πού δέν εἶχαν καταλάβει 
ποιός ἦταν ὁ π. Ἰουστῖνος· καλλιτέχνες, λογοτέχνες, ζωγράφοι. 
Σέρβοι, πού ἦλθαν, γιά νά βρεθοῦν σέ μιά γραφική γι’ αὐτούς 
ἐκδήλωση. Μέσα στόν πιστό λαό ὅμως καί πορθηταί καί διῶ κται τῆς 
Ἐκκλησίας. Πρόσωπα τῆς ἀσφαλείας, πράκτορες τοῦ συστήματος 
μέ μαγνητόφωνα, κινηματογραφικές καί φωτογρα φικές μηχανές. 
Τά πρόσωπα αὐτά ἔγιναν ἀμέσως ἀντιληπτά, γιατί γνωρίζονται 
ἀπό τά διακριτικά τοῦ προσώπου τους. Τά πρόσωπα αὐτά εἶναι 
διεθνῆ. Εἶναι κοινά, ἴδια σέ ὅλα τά συστήματα· σέ ὅλα τά κράτη. 
Δέν ἔχουν ἐθνικότητα, πατρίδα, θρησκεία, συναίσθημα. Εἶναι 
παγερά καί ἀνέκφραστα. Ἄνθρωποι ρομπότ τῶν συστημάτων, χωρίς 
προσωπικότητα, χωρίς βούληση. Τά πρόσωπα αὐτά δέν χρειάζεται 
κανείς νά στά συστήση. Τά γνωρίζεις ἀμέσως. Καί ὅμως εἶναι εἰκόνες 
τοῦ Χριστοῦ, πού τόσο ἀγάπησε ὁ π. Ἰουστῖνος. Πού τόσο τούς 
ἀγάπησε κι’ αὐ τούς κι ὅμως δέν θέλησαν τήν ἀγάπη του, οὔτε τή 
μέρα τῆς ταφῆς του, πού ἦταν ἡμέρα Ἀναστάσεως καί συγγνώμης 
γιά ὅλους μας, πού εἴχαμε αὐτή τή μεγάλη εὐεργεσία ἀπό τό Θεό νά 
βρεθοῦμε προσκυνηταί τοῦ τιμίου σώματός του.

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ π. Ἰουστῖνος ἦταν ὁ προεξάρχων τῆς 
νεκρωσίμου ἀκολουθίας. Φαινόταν σά νά κοιμᾶται μέ πολύ 
εὐχάριστο, θεῖο ὕπνο. Εἶχε ἔντονο χαμόγελο, πού διακρι νόταν καί 
ἀπό μακρυά. Δέν χωροῦσαν συναισθηματισμοί ἐκεί νη τήν ἡμέρα. Δέν 
πίεζες τόν ἑαυτό σου νά αἰσθανθῆς ὁτι δή ποτε. Ἁπλῶς στεκόσουν 
μάρτυς ἄφωνος τῆς ἀναστάσεως τοῦ θεωθέντος ἀνθρώπου. Μάρτυς 
ἄφωνος τῆς εὐφροσύνης καί τῆς ζωῆς, πού ἀνέβλυζε μέσα ἀπό τό 
χαριτόβρυτο σῶμα τοῦ ἁγίου Πατρός. Δέν μποροῦσες νά ἀμφιβάλλης. 
Δέν μποροῦσες νά ἔχης ἐνδοιασμούς. Δέν μποροῦσε οὔτε ὁ λογισμός 
σου νά διστάση νά ὁμολογήση, πώς ὄντως ὁ π. Ἰουστῖνος εἶναι 
ἅγιος, δοξασμένος ἀπό τόν Θεό. Ὅποιος ἔσκυψε καί ἀσπάσθηκε τό 
ἅγιό του πρόσωπο, διέκρινε ἀμέσως, χωρίς καμμιά ἀμφιβολία, τά 
ἐνδεικτικά τῆς δόξης, πού ἔλαβε ἀπό τόν Θεό.

Δέν πρέπει νά ποῦμε τίποτε ἄλλο. Ἴσως εἶπα περισσότερα ἀπό 
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ὅσα ἔπρεπε. Ὅμως, ὁ Θεός γνωρίζει ὅτι κατέθεσα τήν ἀλήθεια καί 
ὅτι τήν ἀλήθεια αὐτή δέν μοῦ ἐπέτρεπε ἡ συνείδησή μου νά τήν 
ἀποκρύψω. Πιστεύω πάντως μέ πίστη βεβαία ὅτι πολύ σύντομα ὁ 
Θεός θά τόν φανερώση σέ ὅλη τήν Ἐκκλησία.

Κατά τή διάρκεια τῆς ἀκολουθίας μίλησαν πολλοί γιά τόν π. 
Ἰουστῖνο. Θά ἤθελα νά σταθῶ στήν ὁμιλία τοῦ πνευματικοῦ του 
τέκνου, τοῦ π. Ἀμφιλοχίου. Μίλησε μέ τόση παρρησία γιά τό ἄθεο 
καθεστώς, γιά τά σχίσματα τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, σκιαγραφῶντας 
παράλληλα καί τή μορφή τοῦ Γέροντά του, πού κύριο χαρακτηριστικό 
του ἦταν ἡ μεγάλη ἀγάπη του γιά τό Χριστό, πού τόν ἔβλεπε σάν 
μοναδικό κριτήριο τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου. Ἔβλεπε τόν 
ἄνθρωπο νά συναρμολογῆ καί νά ἐνοποιῆ τόν ἑαυτό του μέσα 
στόν Θεάνθρωπο Χριστό, καί πονοῦσε βαθειά γιά τήν τραγωδία 
τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ καί ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων πολιτισμῶν, 
πού εἶχαν σάν μέτρο ὄχι τόν Θεάνθρωπο, ἀλλά τόν πεπτωκότα ἄν
θρωπο. Συνέλαβε ὁ π. Ἰουστῖνος, αὐτός μόνος, τό πραγματικό καί 
μοναδικό πρόβλημα τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, πού εἶναι νά γνωρίση 
τό ἀληθινό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, μέ τό ὁποῖο θά λύση ὅλα τά 
προβλήματα ὅλων τῶν ἐποχῶν καί ὅλων τῶν κόσμων.

Ὁ π. Ἀμφιλόχιος μίλησε μέ παρρησία φανερώνοντας τό «μαρ
τύριον τῆς συνειδήσεως» τοῦ Γέροντός του καί τό δικό του· τῶν 
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πνευματικῶν του ἀδελφῶν καί τῶν πιστῶν ἀνθρώπων τῆς πατρίδος 
του. Μέ τή στάση του ἔδειξε τό δένδρο, πού τόν γέννησε. Μέ τήν 
ὁμολογία του «ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων», τόν καρπό αὐτό τῆς 
πνευματικῆς ὡριμότητος καί τῆς ὀδύνης, μᾶς ὑπέδειξε μέ τόν πιό 
εὔγλωττο τρόπο ὅτι πρέπει νά γνωρίσουμε καί ἀπό τούς καρπούς 
του τό δένδρο, γιατί, πράγματι, ὁ π. Ἰουστῖνος ἦταν «ὡς τό ξύλον 
τό πεφυτευμένον παρά τάς διεξόδους τῶν ὑδάτων». Ἀκούγοντας τά 
λόγια τοῦ π. Ἀμφιλοχίου δέν μποροῦσες νά μή συνειδητοποιήσης 
τό πόσο μακρυά βρισκόμαστε ἀπό τήν ὡριμότητα αὐτή. Ἐμεῖς οἱ 
ἐλεύθεροι Ἕλληνες μπορούσαμε μέ τήν παρουσία μας μόνο, τελείως 
ἀνώδυνα, τελείως ἀκίνδυνα, νά προσφέρουμε πολύ μεγάλη βοήθεια 
στούς ἀδελφούς μας τῆς Σερβίας. Δέν θά μᾶς στοίχιζε τίποτε, καί 
ὅμως δέν ἐκπροσωπήθηκε ὅσο ἔπρεπε ἡ χώρα μας στό μεγάλο αὐτό 
γεγονός τῆς Ὀρθοδοξίας, στήν ταφή ἑνός ἁγίου της.

Συνοδεύοντας τό φέρετρο μαζί μέ τόν π. Νικόλαο Ἰωαννίδη

Ἡ παρουσία κληρικῶν καί λαϊκῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα θά ἦταν 
μιά ἀποδοκιμασία γιά τόν κλῆρο ἐκεῖνο τῆς Σερβίας, πού ἔκλινε 
γόνυ στό σύγχρονο Βάαλ καί περιφρόνησε τόν πολύτιμο θησαυρό 
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του, τόν π. Ἰουστῖνο. Θά ἦταν μιά πράξη συμπαραστάσεως καί 
ἀγάπης, πού θά ἔφερνε πολλούς καρπούς στούς ἀδελφούς μας, πού 
δοκιμάζονται. Καί ὅμως δέν ἔγινε. Δέν κατακρίνω κανένα. Δέν μοῦ 
ἐπιτρέπεται. Ἐξ ἄλλου πολλοί θέλησαν καί ἀπό τό ἅγιο Ὄρος καί 
δέν τούς δόθηκε ἄδεια, ὅπως ἐπίσης καί ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας 
μας, πού δέν πρόλαβαν νά βγάλουν διαβατήρια. Λέω μόνο μέ πόνο 
καί πικρία πώς ἔνοιωσα ντροπή. Ἔνοιωσα τήν ὥρα τῆς Ἀκολουθίας, 
πώς σάν ἔθνος ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες προδώσαμε τήν ἀγάπη, πού εἶχε 
αὐτός ὁ ἄνθρωπος γιά μᾶς. Ἐκεῖνος μιλοῦσε, ὅσο ζοῦσε, γιά τόν 
Ἑλληνισμό καί ἔκλαιγε. Ἔφθανε στό σημεῖο νά λέη τόσα πολλά γιά 
μᾶς τούς Ἕλληνες, ὥστε νά ἀκούη ἀπό τά πνευματικά του τέκνα: 
«–Μά καλά, ἐμεῖς δέν ἔχουμε τίποτε καλό; Μόνο ὁ Ἑλληνισμός 
ἀξί  ζει;» Ἦταν ὁ μεγαλύτερος φιλέλληνας μέ τήν σωστή καί ἀπαθῆ 
ἔννοια τοῦ ὅρου. Γνώριζε, ἴσως ὅσο κανείς, τή μυστική σημασία πού 
ἔχει ὁ Ἑλληνισμός γιά τήν Ὀρθοδοξία, κάτι πού εἶναι ἄσχετο μέ τόν 
σωβινισμό μας.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ αὐτός ὅμως, κατηγορήθηκε ἀπό μᾶς ὅτι δέν 
μπόρεσε νά ξεπεράση τήν πίστη του στόν Πανσλαβισμό. Τό πόσο 
μακρυά ἀπ’ τήν ἀλήθεια βρίσκεται αὐτή ἡ κατηγορία φαίνεται καί μέ 
μιά ἁπλῆ ἐπίσκεψη στό Μοναστήρι τοῦ Τσέλιε. Μᾶς ὑποδέχθηκαν 
ἐκεῖ καί μᾶς περιποιήθηκαν μέ τέτοια ἀγάπη καί ταπείνωση, μέ 
τέτοια Ἀβραμιαία φιλοξενία, πού ξεπερνᾶ κατά πολύ τή δική μας σέ 
ποιότητα. Ἡ ὑποδοχή καί ἡ περιποίηση, πού μᾶς ἔγινε, ἔδειξε φανερά 
σέ ὅλους μας, ὅσο ἀνυποψίαστοι καί νά εἴμαστε, τόν βαθύτατο 
σεβασμό πού ἔτρεφε ὁ Γέροντάς τους γιά τούς Ἕλληνες ἀπό τόν 
ὁποῖο καί τόν παρέλαβαν. Ἡ ἀγάπη πού νοιώσαμε στό Μοναστήρι 
τοῦ Τσέλιε ἦταν ἀγάπη ὄχι ἁπλῶς ἀδελφῶν ἀλλά ἀγάπη Χριστοῦ. Ὁ 
Θεός νά ἀνταποδώση ὅ,τι ἔκαναν γιά μᾶς καί ὅσα μᾶς ἔδωσαν, κατά 
τό ἄπειρο Αὐτοῦ Ἔλεος.

Εἶναι πικρά αὐτά πού γράφω γιά μᾶς τούς Ἕλληνες, ἀλλά χωρίς 
πικρία καί στενοχωρία δέν ἔρχεται μετάνοια. Ντρέπομαι, πρῶτος 
ἐγώ, πού γνώρισα ἀπό κοντά καί εὐεργετήθηκα τόσο στήν πνευματική 
μου ζωή ἀπό τή φυτεία τοῦ π. Ἰουστίνου. Ντρέπομαι, πού δέν ἔχω 
δείξει τήν εὐγνωμοσύνη καί τήν τιμή πού πρέπει στά πρόσωπα τῶν 
Σέρβων ἀδελφῶν μας.

Δέν προχωρῶ στίς ἐπικρίσεις πού δέχθηκε ἀπό ὅλες τίς πλευρές 
γιά τή στάση του στό θέμα τῆς συγκλήσεως τῆς λεγομένης «Μεγάλης 
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Συνόδου». Δέν εἶμαι ἁρμόδιος νά μιλήσω γι’ αὐτό τό μεγάλο θέμα. 
Γι’ αὐτό εἶναι μόνο ἁρμόδιοι οἱ ἅγιοι πατέρες μας, πού πέρασαν τό 
«παρά φύσιν» καί τό «κατά φύσιν» καί ζοῦν «ὑπέρ φύσιν». Οἱ ἅγιοι 
Γέροντες, πού ζοῦν σήμερα στή γῆ μας, σ’ ὁποιοδήποτε μέρος της 
κι’ ἄν βρίσκονται, «ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος». Ἕνα μόνο θέλω νά 
παρατηρήσω. Καταφέραμε μέ τή στάση μας νά μή παραδεχόμαστε 
σήμερα ἀσφαλῆ ὁδηγό σέ κανένα πνευματικό θέμα. Καταφέραμε νά 
μή θεωρεῖται στίς ἡμέρες μας ὅτι κατέχει τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ κανείς 
ἀπό τούς «ἐν ζωῇ» Γέροντες, ἐκείνους πού τή θεολογία τους τήν 
ἀντλοῦν ὄχι μόνο ἀπό τίς γνώσεις τῆς νοήσεως ἀλλά ἀπό τήν καθαρή 
καί ἀμετεώριστη προσευχή τους. Συνεχῶς ἀντιλογίες γλωσσῶν, κενές 
ἀπό οὐσία καί βασισμένες μόνο στή γνώση τῶν σπουδαστηρίων καί 
στήν ἐξυπνάδα τοῦ μυαλοῦ. Φαντάζομαι πῶς θά ἀντιμετωπίζαμε 
σήμερα τόν Μέγα Βασίλειο, ἄν ἔλεγε σέ μᾶς, αὐτό πού εἶπε σέ μιά 
κρίσιμη στιγμή στήν ἐποχή του, ὅταν γινόταν παρόμοια ἀντιλογία: 
«Ὁ μή ὤν μετ’ ἐμοῦ, οὐκ ἔστι μετά τῆς ἀληθείας»! Ἀλλοίμονο, ἄν 
στίς ἡμέρες μας δέν ὑπάρχη κανείς, πού νά ἐκφράζη αὐθεντικά τήν 
καθολική ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ!

Ἀποτέλεσμα τῆς στάσεως αὐτῆς ἦταν νά ἀπουσιάσουν ἀπό τήν 
ταφή τοῦ π. Ἰουστίνου οἱ Θεολογικές Σχολές Ἀθηνῶν καί Θεσσα
λονίκης. Μοναδική τιμητική ἐξαίρεση, ὅσο γνωρίζω, ὁ καθηγητής 
κ. Μουρατίδης πού ἔστειλε ἐκπρόσωπό του, γιατί ὁ ἴδιος ἦταν ἄρ
ρω στος. Θά ἦταν πολύ παρήγορο νά ἦταν συμπτωματική ἁπλῶς ἡ 
ἀ που σία τῶν καθηγητῶν τῆς Θεολογικῆς, ἀλλά δέν ἀναπαύεται μέ 
αὐτό εὔκολα ὁ λογισμός. Οὔτε ἕνας βοηθός τοῦ Πανεπιστημίου δέν 
βρέθηκε παρών. Λυπηρό πολύ τό φαινόμενο. Στά φοιτητικά μου 
χρόνια μοῦ δόθηκε εὐκαιρία νά ἀποκτήσω θλιβερή πεῖρα, γιά τό 
πῶς ἀντιμετωπίζεται ἀπό τούς περισσοτέρους Ἕλληνες θεολόγους ἡ 
θεολογία τῶν Σλαβικῶν χωρῶν. Οἱ Σλάβοι θεωροῦνται σάν κατωτέρας 
ποιότητος θεολό γοι! Δέν καταλαβαίνουμε ὅτι προσβάλλουμε τή νο
η μοσύνη καί τήν ἀξιοπρέπειά μας, ὅταν δέν ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἄν 
ἡ θεολογία τοῦ τόπου μας παρουσιάζη μιά καλή στροφή πρός τίς 
πηγές τῆς ζωῆς, αὐτό τό ὀφείλουμε, σχεδόν ἐξ ὁλοκλήρου, στούς 
Σέρ βους μαθητάς τοῦ π. Ἰουστίνου, πού μᾶς γνώρισαν τήν μορφή 
καί τή Θεολογική Πατερική σκέψη τοῦ Γέροντά τους.

Ἀνήκω στή γενιά πού γνώρισε τήν δίψα τῶν καθαρῶν πηγῶν καί 
εἶμαι σέ θέση νά γνωρίζω, πώς ἀπό τότε πού γνωρίσαμε αὐ τούς τούς 
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ἀν θρώπους, ἀγαπήσαμε τήν Ἐκκλησία καί τή Θεο λογία. Αὐτοί οἱ 
ἄν θρω ποι ἀπό τή Σερβία μᾶς γνώρισαν καί τούς Ἕλληνες Γέροντές 
μας ἀκόμη, πού μέχρι τότε δέν γνωρίζαμε, γιατί δέν εἴχαμε τήν 
πνευματική αἴσθηση νά τούς καταλάβουμε.

Θεωροῦμε τούς Σέρβους ἁπλῶς σάν φοιτητάς τοῦ Πανε πι
στημίου μας, ἐπειδή ἦλθαν καί ὑπέβαλαν διατριβές στήν Ἑλ λά δα καί 
δέν θέλουμε νά παραδεχθοῦμε ὅτι κείμενα σάν τήν «Ἐκκλησιολογία 
τοῦ Ἀπ. Παύλου», «Τό Μυστήριο τῆς Ἁγ. Τριάδος κατά τόν Ἅγ. 
Γρηγόριον Παλαμᾶν», καί «τό Μυστήριον τῆς σωτηρίας κατά τόν Ἅγ. 
Μάξιμον» –μέ τά κείμενα τοῦ π. Ἰουστίνου δέν γίνεται σύγκριση– 
δέν εἶναι εὔκολο νά φανοῦν ἀπό Ἕλληνες Θεολόγους γιά πολλά 
χρόνια.

Μέχρι νά καθαρθῆ ἡ Θεολογία μας τελείως ἀπό τίς μολύνσεις 
τόσων χρόνων θά περάση καιρός πολύς. Ἤδη καί τώρα βρίσκεται 
σέ λάθος δρόμο. Ἀκολουθεῖ βέβαια, κατά κανόνα, Πατερική 
κατεύθυνση. Χρησιμοποιεῖ τή θεολογία τῶν Πατέρων, ἀλλά δέν τήν 
βιώνει. Τήν συλλαμβάνει διανοητικά, ἐγκεφαλικά· δέν εἶναι καρπός 
πνευματικῆς πορείας καί ἀσκήσεως, καρπός λειτουργικῆς ζωῆς. 
Ἔτσι φαίνεται γιά μιά ἀκόμη φορά ὅτι εἶναι λειψός ὁ θεολόγος, πού 
δέν εἶναι λειτουργός. 

Μ’ αὐτές τίς προοπτικές, ἄν δέν βρεθοῦν πρόσωπα μέ βιώματα 
καί συνέπεια πνευματική, ἡ θεολογία μας παίρνει τό δρόμο τοῦ 
Σχολαστικισμοῦ μέ Πατερικό προσωπεῖο. Ἤδη στίς περισσότερες 
Πατερικές ἐκδόσεις, ὅπου ἐπιχειρεῖται παρουσί αση κειμένων ἤ 
ὁποιαδήποτε εἰσαγωγή, παρακολουθεῖ κανείς μέ θλίψη νά γίνεται 
ἀνατομία στούς Πατέρες καί Διδασκάλους του, σά νά πρόκειται γιά 
κοινούς ἀκαδημαϊκούς θεολόγους.

ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ πού ἔγραψα δέν θέλησα νά ἀποκαλύψω τή 
γύμνωση τῶν Πατέρων καί ἀδελφῶν μου, ἀλλά νά ὑπενθυμίσω, 
πρῶτα στόν ἑαυτό μου, ἕνα χρέος ἱερώτατο. Δείξαμε ἀγνωμοσύνη καί 
μικρότητα. Ὁ θάνατος τοῦ π. Ἰουστίνου ἄς γίνη ἀφορμή μετανοίας 
γιά ὅλους μας. Ἄς πλησιάσουμε τόν τάφο του καί ἄς γονατίσουμε 
μέ εὐλάβεια ὅλοι ὅσοι τόν πικράναμε καί ἐκεῖ νά νοιώσουμε τήν 
ἀγάπη πού ἔτρεφε καί τρέφει γιά μᾶς. Ἐκεῖ νά νοιώσουμε καί τήν 
ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν μας Σέρβων, πού τόσο ἀνεξίκακα δέχονται τήν 
ἀγνωμοσύνη μας καί μᾶς δείχνουν τόση ἀγάπη καί σεβασμό. Τότε 
ὑπάρχει ἐλπίδα. Θά εἶναι ἕνα σημάδι ὅτι ὁ Θεός μπορεῖ νά μετανοήση 
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καί νά μήν ἀφήση τόν οἶκο μας ἔρημο. Τή γῆ μας, πού τόσο ἀγάπησε 
αὐτός, πού τόσο περιφρονήσαμε.
                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ
(«Ὀρθόδοξος Τύπος» Ἀρ. Φύλλου 356 – 11 Μαῒου 1979)     Πρεσβύτερος»

Τρισάγιο τήν ἑπομένη τῆς ταφῆς τοῦ π. Ἰουστίνου ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Χανίων κ. 
Εἰρηναῖον (νῦν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης), τόν π. Ἀθανάσιο Γιέφτιτς (νῦν Μητροπολίτη) καί 
τόν γράφοντα. Συμπροσεύχονται ὁ π. Ἀμφιλόχιος Ράντοβιτς (νῦν Μητροπολίτης Μαυ
ροβουνίου), ἡ ἡγουμένη τοῦ Τσέλιε, ὁ π. Ἀρτέμιος Ραντοσάβλιεβιτς καί ὁ π. Εἰρηναῖος 
Μπούλοβιτς, τότε Ἀρχιμανδρῖται καί σήμερα Μητροπολῖται τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας.

Τό φωτογραφικό ὑλικό πού παραθέτουμε μᾶς ἐδόθη κατά τήν 
παραμονή μας στήν τότε Γιουγκοσλαβία, στήν ὁποία μεσουρα
νοῦσε ἀκόμη τό δικτατορικό καθεστώς τοῦ Τίτο. Ἰδιαίτερη 
εὐλογία γιά μᾶς ἦταν μιά φωτογραφία τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου, 
πού μᾶς προσφέρθηκε, φέρουσα τήν ἰδιόχειρη ὑπογραφή του, 
ἐνῶ ἄλλες φωτογραφίες του φέρουν τήν ὑπογραφή του ἀπό 
σφραγίδα. Πρόκειται γιά τήν φωτογραφία τοῦ ἁγ. Ἰουστίνου μέ 
τά ἄμφιά του τῆς σελίδος 152.

Οἱ προσευχές του νά μᾶς συνοδεύουν, νά μᾶς προστατεύουν 
καί νά μᾶς φωταγωγοῦν.

       π. Β. Ε. Β. 
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«Ἐνύσταξεν ἡ ψυχή μου ἀπό ἀκηδίας...»

Υ
πάρχουν πράγματα πού εἶναι ἔμφυτα καί φυσικά στόν ἄνθρωπο γιατί 
εἶναι ἔτσι ἀπό τήν κατασκευή του, ἀκόμη κι ἄν ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος 

ἀγνοεῖ τή θεϊκή του προέλευση. Κι ὁλόκληρη ἡ κτίση ἀγνοεῖ τήν προέλευσή 
της, ἀλλά αὐτό δέν τήν ἐμποδίζει νά λειτουργεῖ, ὑπακούοντας στούς κανόνες 
τοῦ Δημιουργοῦ της.

Ἔτσι, ὁ λαός μας –πού εἶναι ἕνας ἀπό τούς πιό παλιούς λαούς τῆς 
γῆς- ἔψαχνε πάντοτε τά μυστήρια τῆς ὕπαρξής του, ἤθελε νά καταλάβει 
τό λόγο πού οἱ ἄνθρωποι γεννιοῦνται καί πεθαίνουν. Δέν ἤξεραν ποιός 
θεός δημιούργησε τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ἤξεραν ὅτι τό καλό εἶναι καλό καί 
τό κακό, κακό. Δέν εἶχαν διδαχτεῖ ἀπό κανένα ὅτι πρέπει νά ἀγαποῦν τήν 
ἀρετή, ἀλλά τούς ἐρχόταν φυσικό νά τήν ἀγαποῦν καί νά δομήσουν τήν 
κοινωνική τους ζωή πάνω στή δικαιοσύνη, τή γενναιότητα, τήν αὐτοθυσία 
κι ὅλες τίς ἀρετές.

Τό ἴδιο φυσική τούς ἦταν ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ἅπαξ καί 
ὑπάρξει, δέν μπορεῖ νά χαθεῖ. Πῶς εἶναι δυνατόν ἡ εὐγένεια, ἡ ἐντιμότητα, ἡ 
καλωσύνη, ἡ δικαιοσύνη, ἡ αὐταπάρνηση, σάν ἀξίες, νά μένουν στόν αἰῶνα, 
κι ὁ ἄνθρωπος πού ἐργάζεται τίς ἀρετές νά χάνεται; Κι ἐπειδή ζοῦσαν σ΄ἕνα 
τόπο ὅπου ἡ ἄνοιξη ἦταν καί εἶναι ἡ φυσική ἀπόδειξη τῆς ἀνάστασης, ἡ 
βεβαιότητα τοῦ ὅτι τίποτα δέν πάει χαμένο –Omnia mutantur, Nihil interit, 
ὅλα ἀνακυκλώνονται, τίποτα δέν χάνεται, ἐπιβεβαίωναν λίγο ἀργότερα καί 
οἱ Ρωμαῖοι- οἱ Ἕλληνες θεώρησαν σάν φυσική αἰωνιότητα τῶν δικαίων τά 
Ἠλύσια Πεδία, τή γῆ τῶν Μακάρων, ἐκεῖ ὅπου ἡ ἄνοιξη δέν τέλειωνε ποτέ. 
Ἀλλά οὔτε οἱ κακοί ἔπρεπε νά χαθοῦν. Ἔπρεπε νά ὑπάρχουν κι αὐτοί 
αἰώνια μέ τήν κακία τους, στό δικό τους τόπο, στά Τάρταρα.

Γιά νά μήν σκιαστεῖ ἀπό κανένα πόνο ἡ μακαριότητα τῶν δικαίων, 
ὑπῆρχε ἡ πηγή τῆς Λήθης, ἀπ’ ὅπου ἔπιναν οἱ μακάριοι κάτοικοι τῶν 
Ἠλυσίων Πεδίων καί λησμονοῦσαν. Ἀπό ἐκεῖ, ὅμως, ξεκινάει τό πρόβλημα. 
Λησμονοῦσαν τί; Τόν πόνο καί τόν κόπο πού, τίς περισσότερες φορές, εἶναι 
σφιχτά δεμένα μέ ὅ,τι ἀγαπήσαμε καί μέ ὅ,τι μάθαμε; Ἡ γνώση ἔρχεται 
ὕστερα ἀπό πολύ πόνο καί κόπο. Κι ἡ ἀγάπη δουλεύεται μέ πολύ πόνο 
καί κόπο. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά τά ξεχάσει καί νά μείνει ὁ ἴδιος; Τό πῶς 
μαθαίνουμε καί τό πῶς ἀγαπᾶμε εἶναι ὁ βαθύτερος προσδιορισμός τῆς 
προσωπικότητάς μας. Πῶς θά βυθιστοῦμε στή λήθη χωρίς νά ἀλλοιωθεῖ ὁ 
ἴδιος μας ὁ ἑαυτός; Καί, μήπως, τελικά, οἱ ἄδικοι καί κακοί, στά Τάρταρα, 
εἶναι πιό τυχεροί, ἀφοῦ αὐτοί παραμένουν ὁ ἑαυτός τους μέ τίς μνῆμες τῆς 
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κακίας τους –καί τόν πόνο πού τήν διαμόρφωσε- ἀκέραιες; Κακός καί ἄδικος, 
ἴσως, ἀλλά εἶμαι αὐτός πού εἶμαι καί μένω ἔτσι σ’ ὅλη τήν αἰωνιότητα, μέ 
τόν ἑαυτό μου καί τό νοῦ μου ἀκέραιο, ἄρα, τελικά, μόνο μέσα ἀπό τήν 
κακία μου μπορῶ νά ὑπάρξω, γιατί ἡ μακαριότητα χρειάζεται τή λήθη, ἐνῶ 
ἡ κακία δέν χρειάζεται τίποτα!

Νά γιατί κανένας φυσικός πόθος τῆς ψυχῆς μας, ὅσο κι ἄν ἀναβλύζει 
ἀπό τήν πηγή τῆς δημιουργίας μας, δέν μπορεῖ νά βρεῖ τήν ἐκπλήρωσή 
του χωρίς τό Χριστό. Ὁ Χριστός, μέ τήν Ἀνάστασή Του, εἶναι ὁ μόνος πού 
μᾶς δίνει τήν αἰωνιότητα κρατῶντας τούς ἑαυτούς μας ἀτόφιους, ψυχές 
καί σώματα, μέ ὅλα τά σημάδια τῆς ζωῆς τους καί ὅλες τίς μνῆμες τους, 
ἀλλά χωρίς πόνο καί χωρίς δάκρυα. Μᾶς δίνει τήν ἀθανασία, ὄχι τῆς λήθης, 
ἀλλά τῆς αἰώνιας μνήμης. Τῆς μνήμης κάθε στιγμῆς καί κάθε πόνου καί 
κάθε πληγῆς πού, ὅμως δέν μᾶς τρομάζει, γιατί ἡ χαρά ἡ δική Του θά ἔχει 
στεγνώσει κάθε δάκρυ ἀπό ὅλα τά πρόσωπα καί θά ἔχει ἐκπληρώσει κάθε 
ἐπιθυμία σ’ ὅλες τίς καρδιές.

Γιατί δέν ὑπάρχει τίποτα πού νά μένει ἀνίατο, παρά μόνον ὅ,τι ἐμεῖς 
οἱ ἴδιοι κρατᾶμε καί δέν Τοῦ παραδίδουμε. Ἡ μνήμη τῆς κακίας πού ἐμεῖς 
ἀγαπᾶμε καί δέν ἀποχωριζόμαστε, αὐτή θά μείνει μαζί μας καί δέν θά ἰαθεῖ 
καί θά μᾶς χωρίζει ἀπ’ τή μακαριότητα τῶν δικαίων. Κανείς δέν μπορεῖ νά 
ξεριζώσει βίαια τήν κακία μας –ἔστω καί θέλοντας νά μᾶς κάνει καλό- ὅταν 
αὐτή ἡ κακία εἶναι πού ἔχει διαμορφώσει τήν προσωπικότητά μας καί μᾶς 
ἀρέσει καί δέν θέλουμε νά τήν ἀποχωριστοῦμε. Κι ὁ Χριστός μᾶς σέβεται 
πολύ περισσότερο ἀπ’ ὅσο σεβόμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τόν ἑαυτό μας.

Θά ἔπρεπε, λοιπόν, μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, νά μήν ὑπάρχει 
κανένα πρόβλημα ἄλυτο καί κανένας πόθος ἀνεκπλήρωτος. Ἀντί γι’ αὐτό, 
ὅμως, ὁ σημερινός Ἕλληνας ἔχει κάνει ἕνα βῆμα πιό πίσω ἀπό τούς 
προγόνους του. Ἐκεῖνοι δέν συμβιβάζονταν μέ τήν ἰδέα ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
χάνεται καί πόθησαν τήν ἀθανασία, ἔστω καί σάν ἕνα ὡραῖο παραμύθι. 
Ἐμεῖς δέν ἀφήσαμε χῶρο στήν ψυχή μας οὔτε κἄν γιά πόθους. Ἡ δική 
μας ψυχή στέγνωσε καί ἀπό κάθε στάλα δροσιᾶς καί ἀπό κάθε πόθο 
δροσιᾶς. Ἡ ἄνοιξη τῶν Ἠλυσίων Πεδίων δέν μᾶς λέει τίποτα. Οἱ ἥρωές 
μας πᾶνε στούς τάφους τους, χωρίς νά μᾶς λένε τίποτα. Τό δίλημμα τοῦ 
Ἡρακλῆ μπροστά στό σταυροδρόμι τῆς Ἀρετῆς καί τῆς Κακίας μᾶς κάνει 
νά χαμογελᾶμε εἰρωνικά. Οὔτε οἱ ἀρετές οὔτε ἡ κακία μᾶς λένε τίποτα. Σέ 
τελευταία ἀνάλυση, οὔτε ἡ ζωή μας μᾶς λέει τίποτα, γι’ αὐτό καί μᾶς ἀρέσει 
ἡ ἰδέα ὅτι ὁ θάνατος εἶναι ἡ τελεία καί ἡ παύλα τῆς ἀνίας μας –εὐτυχῶς- καί 
μετά τό τίποτα, ἡ φωτιά πού ἀφανίζει τά πάντα.

Ἀπ’ ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς, ὁ δικός μας λαός θά ἔπρεπε νά ξέρει, 
νά μήν ἀφήνεται νά πέσει στήν τρέλα καί στήν ἀκηδία πού ἀφανίζει ψυχικά 
τούς σημερινούς ἀνθρώπους. Κι ὅμως, ὁ δικός μας λαός, πιό πολύ ἀπ’ ὅλους 
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τούς ἄλλους δέν θέλει νά μπεῖ στόν κόπο καί τόν πόνο τῆς περιπέτειας τῆς 
ζωῆς. Ἀρνεῖται νά ἀγαπήσει, νά ὀνειρευτεῖ, νά ἐπιθυμήσει, νά πονέσει καί 
νά γνωρίσει. Περιφέρει τήν ἀκηδία του ἀπό δῶ κι ἀπό κεῖ, διασκεδάζοντάς 
την, πότε μεθῶντας, πότε στήν προσωρινή λήθη τῶν ναρκωτικῶν, πότε 
ἀλλάζοντας συντρόφους, καταδικασμένος σάν τόν Τάνταλο στή δίψα πού 
δέν σβήνει ποτέ. Γιατί ἡ ἀκηδία σέ περιμένει ἀνάλγητα νά ἐπιστρέψεις 
μετά ἀπό κάθε μεθύσι, μετά ἀπό κάθε «ταξίδι», μετά ἀπό κάθε σύντροφο. 
Σέ περιμένει πιό δυνατή καί πιό κατακτητική ἀπό πρίν...

«...ἐνύσταξεν ἡ ψυχή μου ἀπό ἀκηδίας...» 
Ποιός θά μᾶς ξυπνήσει; Ποιός ἄλλος μπορεῖ, ἐκτός ἀπό Ἐκεῖνον 

πού, «ἀναπεσών κεκοίμηται ὡς λέων καί ὡς σκύμνος καί τίς ἐγερεῖ αὐτόν;» 
Ἐκεῖνος μόνος Του κοιμήθηκε καί μόνος Του ξύπνησε καί εἶναι ὁ μόνος 
πού ξέρει νά μᾶς ξυπνήσει κι ἐμᾶς τούς ταλαίπωρους ἀπό τή βαρειά 
ἀκηδία πού μᾶς ἔχει ἀκινητοποιήσει. Ἀρκεῖ νά ἀνοίξουμε τά μάτια μας καί 
νά πάρουμε παράδειγμα ἀπ’ τόν ἥλιο καί τήν ἄνοιξη πού ζωντάνεψαν τό 
θάνατο τοῦ χειμῶνα καί νά ποθήσουμε κι ἐμεῖς ἀπ’ τό βάθος τῆς ψυχῆς μας 
τή ζωή καί τήν ἀθανασία.

       Νινέττα Βολουδάκη

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΤΑΙ
Τήν γλῶσσα τήν ἑλληνική οἱ Ποσειδωνιᾶται

ἐξέχασαν τόσους αἰῶνας ἀνακατευμένοι
μέ Τυρρηνούς, καί μέ Λατίνους, κι ἄλλους ξένους.

Τό μόνο πού τούς ἔμενε προγονικό
ἦταν μία ἑλληνική γιορτή, μέ τελετές ὡραῖες,

μέ λύρες καί μέ αὐλούς, μέ ἀγῶνας καί στεφάνους.
Κ’ εἶχαν συνήθειο πρός τό τέλος τῆς γιορτῆς

τά παλαιά τους ἔθιμα νά διηγοῦνται,
καί τά ἑλληνικά ὀνόματα νά ξαναλένε,
πού μόλις πιά τά καταλάμβαναν ὀλίγοι.

Καί πάντα μελαγχολικά τελείων’ ἡ γιορτή τους.
Γιατί θυμοῦνταν πού κι αὐτοί ἦσαν Ἕλληνες –

Ἰταλιῶται ἕναν καιρό κι αὐτοί,
καί τώρα πῶς ἐξέπεσαν, πῶς ἔγιναν,
νά ζοῦν καί νά ὁμιλοῦν βαρβαρικά

βγαλμένοι –ὦ συμφορά!– ἀπ’ τόν Ἑλληνισμό.

                                    Κ. Καβάφης
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ΕΝΑΣ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ !

Π
ολλοί ἀπό μᾶς περνοῦν μέρες δύσκολες, μέρες στέρησης, 
πάθους καί ἀπελπισίας. Παράλληλα διανύουμε καί τή Μεγάλη 

Τεσσερακοστή καί ἤδη φθάσαμε τή Μεγάλη Ἑβδομάδα. ....... Καί ὁ 
Θεός πάσχει.

Παρόμοια αἰσθήματα εἶχαν καί ἄλλοι, πολύ πρίν ἀπ’ ἐμᾶς 
καί πολύ μεγαλύτεροι ἀπ’ ἐμᾶς, καί μάλιστα ἅγιοι, ὅπως ὁ Ἅγ. 
Ἀπόστολος Θωμᾶς, ὁ ὁποῖος ἀντιδρᾶ στήν ἀναγγελία τοῦ Κυρίου 
τοῦ τί μέλλει γενέσθαι, μέ τά λόγια: “ Ἐρχόμεθα καί ἡμεῖς σύν 
σοι”.

Ἡ Ἐκκλησία ὅμως δέν θέλει νά σταματήσουμε ἐκεῖ, ἀλλά μᾶς 
προτρέπει νά θεωρήσουμε ὅλα τά κοπιώδη καί ἐπίπονα, ἀκόμα καί 
τή μεγαλύτερη ἀτίμωση ὡς μέσον καί ὄχημα πού μᾶς ὁδηγοῦν στό 
ἐπιθυμητό τέλος καί συνάμα στήν πάντων ἀρχή, τόν Χριστόν. Γι’ 
αὐτό μᾶς καλεῖ: “Τόν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα, καί 
τήν Ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν δοξάζωμεν”.

Γιά τόν Χριστιανό  δέν ὑπάρχει πόνος καί πάθος ἀνώφελο, 
ἀντιθέτως πρόκειται γιά μιά διαδικασία καθάρσεως καί λέπτυνσης. 
Διά τῶν στερήσεων μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεός νά συμμετάσχουμε λίγο 
στά Πάθη τοῦ Χριστοῦ. Ἡ νηστεία, ἡ στέρηση καί ὁ πόνος μᾶς 
μαλακώνουν τίς καρδιές ὥστε νά μπορέσουμε νά χαροῦμε καί νά 
βιώσουμε τήν Ἀνάσταση.

“Εὐφρανθῆναι δέ καί χαρῆναι ἔδει”. Ναί, ἔπρεπε, ἀλλά 
πῶς; Ὡς ἄνθρωποι δυσκολευόμαστε νά βιώσουμε τά βιώματα τοῦ 
Θεανθρώπου καί νά ταυτισθοῦμε μέ Ἐκεῖνον. Ἀλλά παρά ταῦτα δέν 
δικαιολογούμαστε, ἐπειδή ἡ Ἐκκλησία μᾶς δίνει ὡς παραδείγματα 
“δικούς μας” ἀνθρώπους, τούς Ἁγίους. Καί ὁ κατ’ ἐξοχήν ἅγιος τῆς 
ἀναστασίμου περιόδου εἶναι ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ὁ Ἅγιος τῆς ζωῆς. 
Ὁ θάνατος τοῦ σώματος δέν μποροῦσε νά τόν ἀπειλήση, ἐπειδή ὁ 
ἅγιος εἶχε μέσα του τόν Χριστό καί μόνο.

Τό ὅτι ὁ Ἅγ. Γεώργιος εἶναι ὁ Ἅγιος τῆς ἀναστασίμου περι-
όδου, δέν τό λέμε αὐθαίρετα ἤ ἀπό ὑπερβολή, τό λέγει ἡ Ἐκκλησία 
διά  στόματος τοῦ ὑμνογράφου, ὁ ὁποῖος μᾶς προσκαλεῖ στήν 
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πανύγηρη μέ τό δοξαστικό τῶν αἴνων τῆς 23ης Ἀπριλίου: “Ἀνέτειλε 
τό ἔαρ, δεῦτε εὐωχηθῶμεν· ἐξέλαμψεν ἡ Ἀνάστασις Χριστοῦ, 
δεῦτε εὐφρανθῶμεν· ἡ τοῦ Ἀθλοφόρου μνήμη τούς πιστούς 
φαιδρύνουσα ἀνεδείχθη· διό φιλέορτοι δεῦτε, ψαλμικῶς αὐτήν 
πανηγυρίσωμεν”.

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἀπό νεανική  ἡλικία ἀπελάμβανε τήν 
ἰδιαίτερη εὔνοια τοῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ καί 
τοῦ γαμπροῦ του, τοῦ καίσαρος Γαλερίου. Ὁ τελευταῖος ξεκίνησε 
τό 297 μ.Χ. μιά ἐκστρατεία ἐναντίον τοῦ βασιλέως τῶν Περσῶν 
Ναρσῆ. Ὁ κυρίως ὑπεύθυνος γιά τήν νικηφόρο ἔκβαση αὐτῆς τῆς 
ἐκστρατείας ἦταν ὁ νεαρός Γεώργιος.  Γι’ αὐτό στήν ἡλικία μόλις 
18 ἐτῶν ὁ Διοκλητιανός τόν ἀνέβασε στό ἀξίωμα τοῦ κόμητα τῆς 
αὐτοκρατορικῆς φρουρᾶς καί Διοικητοῦ σημαντικοῦ τμήματος τῆς 
αὐτοκρατορίας.

Κατά τή νέα ἐκστρατεία τοῦ Γαλερίου κατά τῶν Περσῶν τό 
302 μ.Χ. ἐπαναλαμβάνεται τό ἴδιο σκηνικό, καί πάλι ἀκολουθοῦν 
τιμές καί θαυμασμός ἐκ μέρους τοῦ αὐτοκράτορος.

Τό 303 μ.Χ. συγκαλεῖ ὁ Διοκλητιανός στή Νικομήδεια ὅλους 
τούς ἄρχοντες, γιά νά τούς ἀνακοινώση τό νέο διάταγμά του, 
σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὑποχρεοῦνται ὅλοι οἱ ὑπήκοοι νά θυσιάσουν 
στά εἴδωλα, ἀλλιῶς θά διώκονται καί θά θανατώνονται. Ὅλοι 
οἱ μεγιστᾶνες τῆς αὐτοκρατορίας ὑπήκουσαν καί συμφώνησαν - 
τουλάχιστον φαινομενικά - μέ τή διαταγή τοῦ Διοκλητιανοῦ, πλήν 
τοῦ Γεωργίου, ὁ ὁποῖος μέ παρρησία τούς ἀπέδειξε τήν πλάνη τους 
καί ὁμολόγησε τήν πίστη του στόν ἀληθινό Τριαδικό Θεό. 

Κατόπιν αὐτῆς τῆς ὁμολογίας ὁ Διοκλητιανός καί οἱ συναυ-
τοκράτορές του μεταχειρίσθηκαν κάθε τρόπο, ἀπό κολα κεῖες 
μέχρι τά πλέον σκληρά καί ἀπάνθρωπα βασανιστήρια, γιά νά 
μεταπείσουν τόν Ἅγιο. Ἀλλά ἀντί νά ἀλλαξοπιστήση ὁ Ἅγιος, 
ἔγινε μέ τήν χάρη καί τίς θαυματουργικές ἐπεμβάσεις τοῦ Κυρίου 
αἰτία νά πιστέψουν πλήθη εἰδωλολατρῶν στόν Θεόν καί νά 
μαρτυρήσουν, ἀκόμα καί ἡ σύζυγος τοῦ Διοκλητιανοῦ, ἡ Ἁγία 
Ἀλεξάνδρα. 

Μαζί μέ ἄλλες μεθόδους μεταχειρίσθησαν καί τήν ἑξῆς: Γιά 
νά ὁδηγήσουν τόν Ἅγιο σέ ἀδιέξοδο τοῦ ὑπέδειξαν ἕναν ἀρχαῖο 
τάφο ἀπό τήν πρό Χριστοῦ ἐποχή, λέγοντας ὅτι θά πίστευαν στόν 
Θεό τοῦ Γεωργίου ἄν ἀνασταινόταν αὐτός ὁ νεκρός. Σύμφωνα 
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μέ τά λόγια τοῦ Κυρίου πρός τούς ἁγ. Ἀποστόλους, ὅτι ἐάν ἔχουν 
πίστη, θά κάνουν τά ἴδια σημεῖα ὅπως ὁ Κύριος, καί μεγαλύτερα, 
προσευχήθηκε ὁ Ἅγ. Γεώργιος καί ἀμέσως ἐξῆλθε ὁ νεκρός τοῦ 
τάφου ὄχι τετραήμερος, ἀλλά τριῶν καί πλέον αἰώνων. 

Ὁ δέ Διοκλητιανός ἀντί νά ἀσπασθῆ –ὅπως εἶχε προαναγ-
γείλει– τήν ἀλήθεια, θέριεψε περισσότερο καί διέταξε νά ἀπο-
κεφαλίσουν τόν Ἅγιο, γιά νά ἐπαληθευτοῦν γιά ἄλλη μιά φορά τά 
λόγια πού ἀπηύθυνε ὁ Ἀβραάμ πρός τόν πλούσιο: “Εἰ Μωϋσέως 
καί τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδέ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν 
ἀναστῇ πεισθήσονται”.

Τόσο πολύ τόν τύφλωσε τόν Διοκλητιανό ἡ ἀρχομανία του, 
πού δέν ὑπολόγισε τίποτα, οὔτε τήν ζωή τῆς συζύγου του, οὔτε 
τόν θαυμασμό καί συμπάθειά του πρός τόν Γεώργιο, οὔτε τήν 
πρωτοφανῆ αὐτή νεκρανάσταση. Καί τί κατάφερε; Νά σπιλωθῆ 
τό ὄνομά του εἰς τούς αἰῶνας καί νά ἐπονομάζεται μέχρι σήμερα 
κάθε αἱμοσταγής καί ἀδίστακτος τύραννος Διοκλητιανός. 

Ὁ δέ ἅγιος Γεώργιος ζῆ, δέν μποροῦσε ὁ θάνατος νά τόν 
καταπιῆ. Ἡ Ἁγία Ἑλένη ἀμέσως μετά τήν εὕρεση τοῦ τιμίου 
Σταυροῦ πῆγε στή Λύδδα τῆς Παλαιστίνης, ὅπου εἶχε ταφῆ ὁ 
Ἅγιος, βρῆκε τό σκήνωμά του ἄφθαρτο καί ἀκέραιο καί ἔκτισε 
μεγαλοπρεπῆ ναό στή μνήμη του. 

Ἐκεῖνα τά χρόνια ἵδρυσε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἕνα εἰδικό 
τάγμα τοῦ στρατοῦ, τό ὁποῖο εἶχε ὡς ἀποστολή νά ὑπερασπίζεται 
καί νά φυλάττη τή σημαία τοῦ στρατοῦ πού ἀπεικόνιζε τόν Σταυρό 
μέ τήν ἐπιγραφή «Ἐν τούτῳ νίκα». Αὐτό τό σπουδαῖο τάγμα δέν 
εἶχε συγκεκριμένο ὄνομα. Τό 1192 ἔδωσε ὁ αὐτοκράτωρ Ἰσαάκιος 
Β’ στό τάγμα αὐτό τό ὄνομα τοῦ Ἁγ. Γεωργίου καί τό ἔθεσε ὑπό τήν 
προστασία του.
 Ὁ Ἅγιος Γεώργιος συνεχίζει νά εἶναι αἰχμαλώτων ἐλευ-
θερωτής, πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός καί βασι- 
λέων (δικαίων) ὑπέρμαχος. Ἀλλά ἐπίσης παραμένει ἀσυμβίβα- 
στος μέ τήν πλάνη καί τό ψέμα. Καί πρό πάντων παραμένει 
καθοδηγητής κάθε στρατιώτου τοῦ Χριστοῦ, ἄρα κάθε βαπτισμέ- 
νου Χριστιανοῦ, ἰδιαιτέρως δέ τῶν νέων, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονται 
συχνά μόνοι σέ ἐχθρικό περιβάλλον.
 Ἄς πάρουμε θάρρος καί διάθεση μαρτυρίας ἀπό τόν Ἅγιο, 
καί ἐκεῖνος δέν θά ἀφήσει ἀγεώργητο τό γεώργιον τοῦ Χριστοῦ.
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Στή Βασιλεύουσα τῶν πόλεων κάθε δέκατος ναός ἦταν ἀφιε-
ρωμένος στή μνήμη του. Αὐτός μαζί μέ τήν Παναγία μάχεται ὑπέρ 
τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
 Τώρα ποιά θέση ἔχει ἡ ἀπελπισία; Ὑπάρχει μαρτύριο χωρίς 
ἀποτέλεσμα; Ὑπάρχει πάθος καί πόνος ἀνώφελος; Ὑπάρχει 
ἐπίγεια δόξα ἀνωτέρα καί ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; 
Ὑπάρχει ἐξουσία μένουσα, ἐάν δέν προέρχεται διά τῆς Ἐκκλησίας 
ἀπό τόν Χριστόν; Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἔχει δώσει τήν ἀπάντησή του, 
ἄς τήν ἐπαναλάβουμε καί ἐμεῖς: 
 Χριστός ἀνέστη!
          π. Γεώργιος Χάας

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟΥ Ε.Φ.Τ. ΜΑΣ 
ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ!

Ο
ἱ μέρες τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης εἶναι πηγή χαρᾶς 
καί εὐφροσύνης, ἡμέρες πού μᾶς βοηθοῦν νά ξεπεράσουμε τήν 

καθημερινότητα, τούς κόπους καί τά προβλήματά μας.
Γιά μερικούς ὅμως, οἱ ὁποῖοι στεροῦνται τῆς οἰκογενειακῆς 

θαλπωρῆς ἤ οἱ ὁποῖοι πενθοῦν, μπορεῖ νά γίνουν καί μέρες ἰδιαιτέρας 
δοκιμασίας, πόνου καί παραπόνου. Πρός αὐτούς τούς συνανθρώπους μας 
καλούμεθα νά στρέψουμε τό ἐνδιαφέρον καί τήν φροντίδα μας, γιά νά 
τούς μαλακώσουμε λίγο τόν πόνο καί νά τούς ἀφαιρέσουμε τό παράπονο. 

Γι’ αὐτό προσπαθοῦμε στό Κέντρο Ἐνοριακῆς Ἀγάπης νά μή 
παρέχουμε μόνο ὑλική καί πνευματική τροφή, ἀλλά νά ἐξασφαλίζουμε καί 
μιά ἀτμόσφαιρα ἡ ὁποία βοηθάει τούς ἀνθρώπους πού μᾶς ἐμπιστεύονται 
νά μήν αἰσθάνονται ἐγκαταλελειμμένοι, ἀλλά ὅτι ἔχουν νέα οἰκογένεια.

Στό πλαίσιο αὐτό θέλουμε νά ἑορτάσουμε καί τό φετινό Πάσχα, ὅσοι 
εὐκαιροῦμε, ὅλοι μαζί, τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα καί ὥρα 11.00 πμ. στό 
Κέντρο Ἐνοριακῆς Ἀγάπης, Τηλεμάχου 12. 

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά συνεισφέρει εἴτε ἔμπρακτα εἴτε μέ δωρεά σέ 
χρῆμα ἤ εἶδος, ἄς ἐπικοινωνήση μέ τόν π. Γεώργιο.

Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο (Ε.Φ.Τ.) σᾶς εὔχεται ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
καί τό Ἅγιο Φῶς τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου νά σᾶς φωτίζη καί νά σᾶς θερμαίνη 
πάντοτε!  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

   ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ

     Πρωΐ           :   Θ. Λειτουργία  ..................................  700 π.µ.
     Ἀπόγευµα :  Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ  ...................  600 µ.µ.
     Βράδυ        :  Ἀκολουθία Νυµφίου  .......................  700 µ.µ.

                       Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 
     Πρωΐ           :  Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία  .....  700 π.µ.
     Ἀπόγευµα :  Μ. Ἀπόδειπνον  .................................  600 µ.µ.
     Βράδυ        :  Ἀκολουθία Νυµφίου  .......................  700 µ.µ.

                         Μ. ΤΡΙΤΗ 
     Πρωΐ           :  Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία  .....  700 π.µ.
     Ἀπόγευµα :  Μ. Ἀπόδειπνον  .................................  600 µ.µ.
     Βράδυ        :  Ἀκολουθία Νυµφίου  .......................  700 µ.µ.

                        Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 
     Πρωΐ           :  Προηγιασµένη Θ. Λειτουργία  .....  700 π.µ.
     Ἀπόγευµα :  Ἀκολουθία Εὐχελαίου  ....................  530 µ.µ.
     Βράδυ        :  Ἀκολουθία Ἱ. Νιπτῆρος  ..................  700 µ.µ.

                        Μ. ΠΕΜΠΤΗ 
                  Πρωΐ     : Α΄  Θ. Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο τοῦ 
                                        Ἁγίου Νεκταρίου  .....................  630 -  830   π.µ. 

                  : Β΄  Θ. Λειτουργία στόν Ναό τοῦ Ἁγίου 
                                         Νικολάου  .................................  800 - 1030  π.µ. 

                  Ἀπόγευµα : Ἀκολουθία τῶν Ἁγ. Παθῶν .............  630 µ.µ.

                                                         Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
                  Πρωΐ     :  Ἀκολουθία τῶν Μ. Ὡρῶν  ..............   800 π.µ.
                  :  Ἑσπερινός Ἀποκαθηλώσεως  ......  1000 π.µ.
       Βράδυ     :  Ἀκολουθία Ἐπιταφίου  ...................   700 µ.µ.
                 :  Ἔξοδος Ἐπιταφίου  ..........................   915 µ.µ.

                       Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 
                  Πρωΐ    : Θ. Λειτουργία  ...........................  800 - 1030  π.µ.
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      ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ
                    Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 

             Βράδυ:  Ἀκολουθία Ἁγίου Φωτός  ....................  1100 µ.µ.
                 Ὄρθρος Ἀναστάσεως   1200 µ.µ. τά µεσάνυκτα

      Μετά τό πέρας τοῦ Ὄρθρου ἡ  Ἀναστάσιµη Θ. Λειτουργία.

                  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 
               Ἀπόγευµα: Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης  .................  630 µ.µ.

              ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

       Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ...................  730 π.µ.
       ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   .........................  600 µ.µ. 

               ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

      Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ...................  730 π.µ.
      ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   .........................  600 µ.µ.

              ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

      Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ...................  730 π.µ.
      ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   .........................  600 µ.µ. 

              ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

      Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ...................  730 π.µ.
      ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   .........................  600 µ.µ. 

            ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

      Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ...................  715 π.µ.
      ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   .........................  600 µ.µ.

             ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

      Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ...................  730 π.µ.
      ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   .........................  600 µ.µ.

       ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ: Θά τελεσθῇ Μία Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ, ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 
ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ, ΠΑΣΧΑ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.
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Φωνή ἐκ τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ
 Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου

ΟΙ  ΑΡΧΟΝΤΕΣ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΕΙΝΑΙ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ

Τ
ό σοβαρώτερο γεγονός σέ μία χώρα εἶναι ἡ ἐκλογή τῶν ἀρχόντων πού θά τήν 
κυβερνήσουν.

Οἱ λαοί ἀκολουθοῦν τούς ἀρχηγούς των, τούς 
ὁποίους ἀγαποῦν καί μιμοῦνται. Δέν εἶ ναι δύσκολο 
νά ἀντιληφθεῖ κανείς τήν τεράστια σημασία πού ἔχει 
ἡ ἐκλογή καλῶν ἤ κακῶν ἀρ χόντων. Ὅμως ὀλίγοι 
σκέπτονται στά σοβα ρά τήν ἀξίαν τῆς ψήφου των 
καί τήν εὐθύ νην των ἀπέναντι Θεοῦ καί ἀνθρώ πων, 
τήν ὥρα πού ψηφίζουν.

Σέ λίγες μέρες θά κληθεῖ καί ὁ λαός μας γιά 
ἄλλη μιά φορά νά ἐκλέξει τούς ἄρχοντας πού θά τόν 
διοικήσουν.

Θά ξεπεταχτοῦν πολλοί καί διάφοροι ὑπο
ψήφιοι, παλαιοί καί νέοι, γνωστοί καί ἄγνωστοι. 
Θά τούς ἀκούσωμε νά ὁμιλοῦν ἀπό τό ραδιόφωνον 

καί τούς ἐξῶστες στίς πλατεῖες. Θά γράφουν στίς ἐφημερίδες, θά ἐξαγγέλλουν 
προγράμματα, θά σκορποῦν ὑποσχέσεις, θά περιέρχονται τίς συνοικίες καί τά 
χωριά, θά περιστοιχίζωνται ἀπό τούς φίλους των καί θά ποζάρουν χαριτωμένα 
στά διαφημιστικά ἔντυπα, κολλημένοι στούς τοίχους καί στά ὀχήματα.

Ἡ Ἱστορία διδάσκει πώς οἱ λαοί εὔκολα παρασύρονται καί δημαγωγοῦνται. 
Καί ὁ λαός μας ἔχει μιά πλούσια πεῖρα ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια, πού δέν τή 
χρησιμοποιεῖ ὅσο πρέπει, γι’ αὐτό καί ἀπέχει πολύ ἀκόμη ἀπό μιά σωστή καί 
σωτήρια τοποθέτηση τῆς ψήφου του.

Ἡ «Ἀναγέννησις» ἀπό καθῆκον καί ἀπό ἀγάπη στό λαό μας, ἔξω ἀπό κάθε 
πολιτική καί κομματική ἀνάμειξη, θά χαράξει μερικές γραμμές πάνω στίς βασικές 
προϋποθέσεις ἑνός σωστοῦ ἐκλογικοῦ προσανατολισμοῦ.

Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, οἱ ἄρχοντες μας πρέπει νά εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, 
πραγματικά πιστοί καί εἰλικρινά ἀφοσιωμένοι στήν θρησκεία τῶν πατέρων 
μας. Χριστιανοί ὄχι στούς τύπους καί Ὀρθόδοξοι ὄχι στά χαρτιά. Εἴμεθα λαός 
φαινόμενο θρησκευτικῆς ὁμοιογενείας. Δέν εἶναι ἀνεκτόν οἱ ἄρχοντές μας 
νά ἀνήκουν σέ ἀντιχριστιανικές ἰδεολογίες καί ἄλλες θρησκεῖες καί αἱρέσεις. 
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Μασσῶνοι καί Χιλιασταί καί ἄθεοι πρέπει νά καταψηφισθοῦν ἀνελέητα μέ τήν 
ψῆφον τοῦ εὐσεβοῦς ὀρθοδόξου λαοῦ μας.

Οἱ ἄρχοντές μας πρέπει νά εἶναι πατριῶτες. Μέσα στήν ψυχή των πρέπει 
νά εἶναι θρονιασμένη ἡ αἰωνία Ἑλλάδα μέ ὅλο τό μεγαλεῖο της. Πατριῶτες 
σωστοί καί ὁλόκληροι, ὄχι ἀπ’ αὐτούς πού τάχα κόπτονται γιά τήν πατρίδα καί 
τά ἰδανικά, χωρίς νά τά πιστεύουν καί ὑποκριτικά τά βάζουν σάν προκαλύμματα 
ἀνόμων συμφερόντων καί φρικτῆς ἐκμεταλλεύσεως. Χρειάζονται ἁγνοί πατριῶτες 
πού ξέρουν νά τιμοῦν καί μέ τό ἴδιο τό αἷμα των τή χώρα τῆς δόξης, τοῦ θρύλου, 
τοῦ μαρτυρίου καί ἀγωνίζονται νά προσθέσουν δόξα στή δόξα καί τιμή στήν τιμή 
τῆς πατρίδος.

Ὁ λαός μας θέλει τούς ἄρχοντές του ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ. Ὄχι ἀπό ἐκείνους 
πού μιλοῦν γιά τό λαό καί δέν ἔχουν ἄλλη σχέση μαζί του, παρά νά τόν ἀπατοῦν 
καί νά τόν ἐκμεταλλεύονται. Ἄρχοντες ἄνθρωποι μέ ἀνθρωπιά, πού θά σκύψουν 
σάν καλοί Σαμαρεῖτες νά δέσουν τίς πληγές, νά βοηθήσουν καί νά σώσουν τόν 
ἡμιθανῆ καί πάντα ἀδικημένο λαό μας. Νά ἀκούσουν τούς στεναγμούς καί τά 
παράπονα. Νά βρίσκονται πάντα κοντά του, νά ἀντιμετωπίζουν τά προβλήματα, 
νά ἀγωνίζονται γιά τή βελτίωση τοῦ βιοτικοῦ του ἐπιπέδου, νά βοηθοῦν, νά 
προστατεύουν, νά θυσιάζονται, γιά νά κλείνουν τά στόματα τῶν ἐχθρῶν καί τῶν 
ὑπονομευτῶν, πού ἐκμεταλλεύονται τή δυστυχία καί τά βάσανα τοῦ λαοῦ.

Ὁ λαός μας θέλει τούς ἄρχοντές του ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας, γιατί 
γνωρίζει πολύ καλά πώς χωρίς τήν εὐσέβεια καί τήν προσήλωση στήν Ἐκκλησία, 
ὁ ἄνθρωπος ἀποχαλινώνεται καί παρασύρεται σέ κάθε κακό. Δέν θέλει νά τούς 
βλέπει μόνο στίς ἐπιδεικτικές Δοξολογίες καί παρελάσεις, μέ τίς φανταχτερές 
ἐμφανίσεις. Τούς θέλει εὐλαβεῖς καί προσευχομένους, νά ἐκκλησιάζονται, νά 
ἐξομολογοῦνται καί νά Κοινωνοῦν, νά πιστεύουν στόν Θεόν, νά ἀγαποῦν τόν 
Κύριον.

Γιά τόν λαό μας καί τήν πατρίδα μας εἶναι μέγα δυστύχημα ὅτι ἀπό τήν 
ἀνασύσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, ἐλάχιστα φωτεινά παραδείγματα πολιτικῶν 
μέ ἐκκλησιαστικήν συνείδηση συναντοῦμε. Οἱ περισσότεροι ἦσαν ξένοι πρός τήν 
Ἐκκλησία, ἀδιάφοροι καί ἐχθρικοί.

Ὁ λαός μας, τέλος, θέλει τούς ἄρχοντές του ἀνθρώπους μέ ὅλη τή σημασία 
τῆς λέξεως, ἱκανούς, μορφωμένους, μέ ἦθος, χαρακτῆρα καί ψυχικό μεγαλεῖο. 
Σήμερον κατήντησε πολιτικός νά σημαίνει ἕναν ἐπαγγελματία κακῆς μορφῆς. 
Ἄνθρωπος ἀρχηγός εἶναι μέγα εὐτύχημα.

Ἡ ἐκλογή ἀληθινῶν ἀνθρώπων ἐκπροσώπων τοῦ λαοῦ προϋποθέτει τό 
ξεδιάλεγμά τους, ὅπου κι ἄν βρίσκονται καί πάνω ἀπό κόμματα καί προσωπικές 
ἐπιδιώξεις. Γι’ αὐτό, ὅμως, χρειάζεται ἡ ἀνάπτυξις τοῦ πολιτικοῦ αἰσθητηρίου 
τοῦ λαοῦ, γιά νά μή μπαίνει ἡ ψῆφος του στή ζυγαριά τοῦ κεράσματος, τῆς 
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κουμπαριᾶς, τοῦ προσωπικοῦ ρουσφετιοῦ, τῆς τυφλῆς ἰδεολογίας.
Πρέπει νά νοιώσει ὁ λαός μας πώς τό παντοδύναμο ὅπλο, ἡ ψῆφος, μπορεῖ 

νά δημιουργήσει τήν εὐτυχία ἤ τή δυστυχία. Ὑπάρχει μεγάλη ἠθική κρίσις παντοῦ 
καί στήν πολιτική ἡγεσία. Ἡ ψῆφος μας μπορεῖ νά ἀναζητήσει καί νά τιμήσει 
τούς ἀνθρώπους μέ τά παραπάνω προσόντα καί νά τούς καταστήσει κυβερνῆτες 
μας. Οἱ Ἐκλογές πού ἔρχονται, ἄς δείξουν πώς εἴμαστε ἄξιοι καλύτερης τύχης, 
σάν ἄνθρωποι καί σάν ἔθνος.

           † Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας
        Τιμόθεος
          (μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης)

(Ἀπό τό Περιοδικό «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ», Ἀρ. Φύλλου 12, Σεπτέμβριος 1963. Τό 
Περιοδικό μᾶς τό θύμισε ὁ π. Στυλιανός Μαγκουφάκης, τόν ὁποῖο καί εὐχαριστοῦμε 
πολύ).

Οἱ Ἰοῦδες δέν ἔχουν ἄλλοθι
Τ

όν τελευταῖο καιρό, στίς συζητήσεις πού γίνονται (μέ θέμα πάντα 
τήν οἰκονομική κρίση), ὅλο καί περισσότερο ἀκούγεται τό ὅτι ἐδῶ 

πού φτάσαμε, τό φταίξιμο εἶναι καί δικό μας. Πώς φταῖμε κι ἐμεῖς γιά 
τήν κατάντια μας. Βέβαια, ὁ καθένας ἀπό αὐτούς πού τό λέει, ἐννοεῖ καί 
κάτι διαφορετικό. Ἄλλος ἐννοεῖ τίς λανθασμένες πολιτικές ἐκτιμήσεις 
καί ἐπιλογές τοῦ Ἕλληνα, ἄλλος ἐννοεῖ τήν οἰκονομική ἄνεση καί 
ὑπερκατανάλωση, μέσα στήν ὁποία εἶχε συνηθίσει νά ζεῖ ἡ πλειονότητα 
τῶν νεοελλήνων καί ἄλλος ἐννοεῖ τήν πνευματική φτώχια στήν ὁποία 
περιήλθαμε, ἀπό τήν ἀπαίδευτη παιδεία μας καί τήν ἀπαξίωση τῆς 
ἀρχαίας Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας μας. Ὑπάρχουν, βέβαια, καί κάποιοι 
ἄλλοι (γραφικοί πιά) πού λένε ὅτι φταῖμε ἐμεῖς, διότι φύγαμε ἀπό τήν 
Ἐκκλησία, βγάλαμε τόν Θεό ἀπό τή ζωή μας καί κόψαμε κάθε σύνδεση 
μέ τίς Ἑλληνορθόδοξες Ρωμαίικες ρίζες καί παραδόσεις μας. 

Ὅπως καταλαβαίνουμε, σέ ὅλες αὐτές τίς ἀπόψεις, ὑπάρχει καί 
μιά δόση ἀλήθειας, μικρή ἤ μεγάλη. Αὐτό, ὅμως, εἶναι ἕνα ἄλλο θέμα 
γιά συζήτηση. Ἐγώ ἔρχομαι νά ρωτήσω τό ἑξῆς: Θά μποροῦσε κάποιος, 
βασιζόμενος σέ αὐτές τίς μικρές ἤ μεγάλες ἀλήθειες, νά πεῖ πώς, εὐτυχῶς 
πού ἔκαναν ὅλα αὐτά πού ἔκαναν οἱ πολιτικοί μας, διότι μέ αὐτό τόν 
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τρόπο θά ἔρθουμε στά συγκαλά μας καί θά δοῦμε τά πράγματα ὅπως 
θά ἔπρεπε νά τά βλέπουμε κι ὅτι θά διορθωθοῦν πιά, οἱ στραβές μας 
συνήθειες; Μᾶλλον ἐδῶ κάτι δέν πάει καλά! Κάτι ἀκούγεται στραβό!

Αὐτή εἶναι καί ἡ διαπίστωση πού ἔκανα πρόσφατα καί ἔρχομαι 
νά τήν μοιραστῶ μαζί σας. Σᾶς πληροφορῶ πώς δέν ἦταν λίγοι αὐτοί 
(δυστυχῶς πιστοί ὀπαδοί κομμάτων) πού, ὅταν σέ φιλικές  συζητήσεις 
μας ἀνέφερα ὅτι φταῖμε κι ἐμεῖς ἀφοῦ μέ τήν ἀσεβῆ καί δίχως πίστη 
ζωή μας φέραμε τήν καταστροφή, τούς ἔβλεπες νά ἀνακουφίζονται, 
διότι εἶχαν πλέον ἕναν λόγο γιά νά δικαιολογήσουν αὐτά πού ἔκαναν οἱ 
ἀγαπημένοι τους! Καί μερικοί ἀπό αὐτούς ἔφτασαν στό σημεῖο νά ποῦν 
ὅτι «ὅλα γίνονται γιά τό καλό μας διότι ἔτσι πρέπει νά γίνει! Δέν ἦταν 
ζωή αὐτή πού ζούσαμε! Καλά μᾶς κάνουν μήπως καί βάλουμε μυαλό»! 
Δηλαδή ἐκεῖ πού μᾶς χρωστοῦσαν, μᾶς πῆραν καί τό βόδι!

Ξέρετε, αὐτοί οἱ ἄνθρωποι μοῦ θυμίζουν τούς ὑποστηρικτές τοῦ 
Ἰούδα (καί βεβαίως οἱ πολιτικοί μας, θυμίζουν τόν ἴδιο τόν Ἰούδα), 
ὁπότε καί τώρα τή Μεγάλη Σαρακοστή τοῦ Πάσχα, εἶναι ὅλοι τους πολύ 
ἐπίκαιροι! Ἔχω ἀκούσει πολλούς νά λένε: «τί φταίει ὁ Ἰούδας; Ἀφοῦ 
ἐξυπηρετοῦσε τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Ἔπρεπε νά τό κάνει γιά νά γίνουν τά 
πράγματα ὅπως ἦταν γραμμένα! Τί φταίει λοιπόν;»!!! 

Ἀνοίγοντας ἐδῶ μία μικρή παρένθεση, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι 
τό νά ὑποστηρίζει κάποιος τόν Ἰούδα, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τήν 
ἄποψη ἑνός ἀνθρώπου πού ζεῖ καί βιώνει τό Πάσχα ὄχι μέσα ἀπό τίς 
Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, πού εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἀλλά μέσα ἀπό 
βιβλία ἤ περιοδικά ἤ διάφορες τηλεοπτικές ταινίες πού προβάλλονται τίς 
ἅγιες μέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας καί εἰδικά ἀπό τό (καλογυρισμένο 
κατά τά ἄλλα) ἔργο «Ὁ Ἰησοῦς ἀπό τή Ναζαρέτ», τό ὁποῖο ἔχει γίνει γιά 
πολλούς, δυστυχῶς, Ἕλληνες, τό εὐαγγέλιο τῆς Ἱερῆς αὐτῆς περιόδου. 
Δηλαδή ζοῦν τό Πάσχα μέσα ἀπό στρεβλά καί ψεύτικα πράγματα. 
Αὐτό ὅμως, εἶναι ἕνα ἄλλο πικρό θέμα. Ἐάν ὁ Ἰούδας ἦταν μέρος τοῦ 
Θείου σχεδίου, δέν θά ἀκούγαμε τότε τόν ἴδιο τόν Κύριο νά λέει στό 
Εὐαγγέλιο τῆς Μ. Τετάρτης καί Μ. Πέμπτης «ἀλλοίμονο σ’ αὐτόν, πού 
γίνεται ἡ αἰτία νά παραδοθεῖ ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου» καί νά συνεχίζει 
λέγοντας: «Καλύτερα γι’ αὐτόν θά ἦταν νά μήν εἶχε γεννηθεῖ»! Εἶναι 
δυνατόν νά λέει κάτι τέτοιο γιά τόν ἄνθρωπο πού Τόν ἐξυπηρέτησε στό 
σχέδιό Του; Ποιά θά ἦταν τότε ἡ διαφορά τῆς πίστεώς μας ἀπό αὐτήν 
στούς ἀνθρωποπαθεῖς θεούς τοῦ Ὀλύμπου; Ἁπλᾶ ὁ Θεός, γνώριζε ὅτι 
θά βρεθεῖ ἕνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος θά φερθεῖ κατ’ αὐτόν τόν τρόπο. 
Καί βεβαίως τά γραμμένα πού λένε, δέν εἶναι προγεγραμμένα καί 
προορισμένα, ἁπλᾶ εἶναι οἱ ἐπιθυμίες, ἐνέργειες καί πράξεις τῶν 
ἀνθρώπων, τίς ὁποῖες ὁ Θεός γνωρίζει ἀκόμα καί πρίν γεννηθοῦν οἱ 
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ἄνθρωποι πού θά τίς κάνουν. 
Ὁ Ἰούδας λοιπόν, ἠθελημένα καί μέ σώας τάς φρένας ἔπραξε ὅσα 

ἔπραξε, πρός ἴδιον (νομιζόμενο) ὄφελος, ὅπως ἀκριβῶς καί οἱ σημερινοί 
Ἰοῦδες. Ἠθελημένα ἔπραξαν ὅσα ἔπραξαν καί συνεχίζουν νά πράττουν, 
πρός ἴδιον ὄφελος. Οἱ ὑποστηρικτές λοιπόν, τῶν σημερινῶν Ἰούδων ζοῦν 
καί βλέπουν τά πράγματα στρεβλά καί ἰδιοτελῆ ὅπως, ἀκριβῶς στρεβλά 
καί ψεύτικα βιώνουν τό Πάσχα οἱ ἀφελεῖς (ἐπιεικέστατα) ὑποστηρικτές 
τοῦ Ἰούδα. Ἑπομένως εἶναι τελείως χαζό κι ἀνόητο νά νομίζουν μερικοί, 
ὅτι μποροῦν νά τούς δώσουν ἄλλοθι γιά ὅσα ἔκαναν καί κάνουν, μέ τό 
σκεπτικό ὅτι θά ἀλλάξουμε κι ἐμεῖς σάν ἄνθρωποι καί κατ’ αὐτόν τόν 
τρόπο θά γίνουμε καλύτεροι.

Ὅταν λέμε ὅτι φταῖμε κι ἐμεῖς, ἐννοοῦμε πώς, ναί, φταῖμε ἐπειδή 
ὅμως, ἀρνηθήκαμε τόν Θεό. Ἐπειδή φύγαμε ἀπό κοντά Του. Ἐπειδή 
μέ τήν ἀσεβή ζωή μας Τοῦ γυρίσαμε τήν πλάτη. Γιά ὅλα αὐτά τά αἴτια 
ἦρθε καί τό ἀνάλογο ἀποτέλεσμα, τό ὁποῖο καί περίτρανα βιώνουμε. 
Δέν σημαίνει ὅτι ἐπικροτοῦμε καί αὐτόν πού ἔφερε τήν καταστροφή 
καί τή δυστυχία. Δέν σημαίνει ὅτι ἐπικροτοῦμε αὐτούς τῶν ὁποίων 
οἱ ἀποφάσεις ὑποδουλώνουν καί ξεπουλοῦν τήν πατρίδα μας. Δέ 
σημαίνει ὅτι θά τούς χρωστᾶμε κι εὐγνωμοσύνη γι’ αὐτά πού τραβᾶμε, 
ἐπειδή ἔτσι θά ξεφύγουμε ἀπό τόν ζυγό τῆς ὑπερκατανάλωσης ἤ τῆς 
ψευτοευμάρειας ἤ τῆς ἀνηθικότητας ἤ ὅποιου ἄλλου πάθους στό ὁποῖο 
ἔχουμε πέσει. Σημαίνει ὅμως κάτι στό ὁποῖο δέν δίνουμε καμία ἀπολύτως 
σημασία. Σημαίνει κάτι τό ὁποῖο εἶναι Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ καί ἐμεῖς δέν 
τό βλέπουμε! Καί ποιό εἶναι αὐτό; Ὅτι, ἐάν κατανοήσουμε τό λάθος μας, 
μετανοήσουμε καί ξαναγυρίσουμε στόν Πατέρα μας, τά πράγματα θά 
ἀλλάξουν χωρίς κανέναν μεσάζοντα καί κανέναν ψευτοσωτῆρα. Ἐάν 
καταλάβουμε τήν αἰτία τῆς καταστροφῆς μας καί γονατίσουμε ἀπό τό 
βάρος τῆς μετάνοιας, τότε θά ἔλθει καί ἡ λύτρωση. 

Γυρίσαμε τήν πλάτη στό Θεό καί πήγαμε νά παίξουμε λιγάκι μέ 
τά μπιχλιμπίδια τοῦ διαβόλου. Ἐντάξει τό κάναμε. Καί τώρα κλαῖμε καί 
στενάζουμε καί μοιρολογοῦμε. Ἔ! μήπως εἶναι καιρός νά ἐπιστρέψουμε; 
Σάν πολύ δέν κάτσαμε στήν σκοτεινή ἀντίπερα ὄχθη; Σάν πολύ δέν 
ἀποκάμαμε ἀπό τήν χαιρεκακία τοῦ μισόκαλου καί τῶν ἀνθρώπων του; 
Ἄς ἀνανήψουμε, λοιπόν. Ἄς σηκωθοῦμε! Ἄς ἀφήσουμε στήν ἄκρη τίς 
λιποψυχίες καί τίς αὐτοκτονίες! Καί ἀντί νά δώσουμε τέλος στή βιοτική 
μας ζωή (χάνοντας μονομιᾶς τήν πολύτιμη ψυχή μας), νά δώσουμε τέλος 
στήν ψεύτικη καί χωρίς Θεό ζωή. Ἀντί νά γονατίζουμε ἀπό τήν θλίψη 
καί τά δυσβάσταχτα μέτρα τῶν ἀνθρώπων τοῦ κακοῦ, ἄς γονατίσουμε 
μέ μετάνοια καί πίστη καί ἀγάπη στόν Θεό, στόν Πατέρα μας κι ἄς τοῦ 
ποῦμε: «Ἥμαρτον! Ἥμαρτον, δέν εἶμαι ἄξιος νά λέγομαι γιός Σου. Ἄσε 
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με νά ζήσω ὡς ἕναν ἀπό τούς μισθίους Σου. Τό μόνο πού θέλω εἶναι 
νά εἶμαι μαζί Σου». Ποιός πατέρας θά ἀκούσει αὐτά τά λόγια καί θά 
γυρίσει τήν πλάτη στό παιδί του; Ποιός πατέρας ἀντί γιά ψωμί, πού τοῦ 
ζητάει τό παιδί του, θά τοῦ δώσει πέτρα;

Ἄς βάλουμε τά πράγματα σέ μιά σειρά κι ἄς καταλάβουμε καλά τά 
ἑξῆς: Πρῶτα πρῶτα  ὅτι ὅλοι οἱ Ἰοῦδες ἀνά τόν κόσμο καί τούς αἰῶνες, 
βεβαίως καί ὑπηρετοῦν ἔργο! Καί μάλιστα ἔργο δύσκολο καί μεγαλόπνοο! 
Εἶναι ὅμως, ἔργο τοῦ ἀφέντη τους τοῦ διαβόλου. Εἶναι ἔργο μισόκαλο 
καί μισάνθρωπο, εἴτε τό καταλαβαίνει ὁ κάθε Ἰούδας (ἐντεταγμένος σέ 
κάποιο σκοπό) εἴτε ὄχι (ἀνόητος Ἰούδας). Πρέπει λοιπόν νά καταλάβουμε 
ὅτι ὅταν ἐμεῖς δίνουμε ἀξία κι ἐξουσία σέ αὐτούς, αὐτόματα δίνουμε 
ἀξία κι ἐξουσία στόν ἀφέντη τους τόν διάβολο νά μᾶς καίει καί νά μᾶς 
πονάει. Καί τό δεύτερο καί κυριότερο, νά βάλουμε καλά στό μυαλό μας 
ὅτι μποροῦμε νά ἀλλάξουμε τά πάντα ΜΟΝΟ ἐάν ἀπευθυνθοῦμε στόν 
Κύριο τῶν πάντων, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Θεό. Καί γιά νά τό 
καταφέρουμε αὐτό, ἀφοῦ ὅλοι ἔχουμε πειστεῖ ὅτι ἐμεῖς φταῖμε γιά ὅλα 
αὐτά,  πρέπει νά ἀλλάξουμε τίς καρδιές μας. Νά τίς καθαρίσουμε καί νά 
τίς συντονίσουμε στή συχνότητα τοῦ Θεοῦ (ὅπως ἔλεγε καί ὁ μακαριστός 
Γέροντας Παΐσιος). Διότι τί λέει ὁ Ψαλμός; «Κατά τάς καρδίας ὑμῶν καί 
οἱ ἄρχοντες ὑμῶν». 

Γιά νά ἀλλάξουν λοιπόν, οἱ ἄρχοντες πρέπει νά ἀλλάξουν οἱ καρδιές 
μας, καί γιά νά ἀλλάξουν οἱ καρδιές μας πρέπει νά προσκολληθοῦμε 
στόν Χριστό, νά γαντζωθοῦμε ἀπ’ τόν Χριστό, νά γίνουμε ἕνα μέ Αὐτόν, 
πού χωρίς νά ζητήσει κανένα μά κανένα ἀντάλλαγμα εἶπε: «Δεῦτε πρός 
με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς». 

Εὔχομαι, μέ τό τέλος τῆς  Ἁγίας αὐτῆς  Σαρακοστῆς, νά ὁδηγηθοῦμε 
ἐπιτέλους στόν Χριστό καί ὅλοι μαζί πιά (γιατί ὅλοι οἱ Ἕλληνες 
εἴμαστε ἐξουθενωμένοι) νά ξεκουραστοῦμε, νά ἀναπαυθοῦμε καί νά 
ἀναστηθοῦμε μαζί Του. Τί ὡραιότερο;!

                                             Ἀναστάσιος Μυρίλλας
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Η  ΣΟΦΙΑ  ΤΩΝ  ΠΡΟΓΟΝΩΝ  ΜΑΣ

Ο
ἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἤξεραν νά ἑρμηνεύουν καί νά βιώνουν τίς ἀξίες τῆς 
ζωῆς. Τό ἀρχαῖο ἑλληνικό πνεῦμα εἶχε ἐξαπλωθεῖ εἰς τόν τότε γνωστό κόσμο.

Οἱ ἀρχαῖοι λαοί τῆς σημερινῆς Εὐρώπης εἶχαν ἐπηρεασθεῖ βαθειά ἀπό τό 
Ἑλληνισμό. Καί τοῦτο φαίνεται εἰς τό ὅτι χωρίς τό Ἑλληνικό πνεῦμα δέν θά ὑπῆρχε 
οὔτε ἡ Ἀναγέννηση στήν Ἰταλία οὔτε μετέπειτα ὁ Διαφωτισμός στήν Γαλλία. Οἱ 
σημερινοί λαοί τῆς Εὐρώπης ὀφείλουν τήν κοινωνική τους ἐξέλιξη εἰς τό πνεῦμα τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, τό ὁποῖο,  βέβαια, κακοποίησαν καί τό κακοποιοῦν ὅσο περνοῦν τά 
χρόνια, σέ βαθμό γελοιότητος καί μᾶς τό ἐπιστρέφουν ὡς σύγχρονο... πολιτισμό!

Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ὑποχρεωμένοι νά σέβονται τήν Πατρίδα μας, τήν κοιτίδα 
τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ Πολιτισμοῦ. Δέν δικαιοῦνται νά φέρονται ὑποτιμητικά καί 
πιεστικά μέ τίς ἐπιβολές τους στόν Ἑλληνικό λαό, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται σκληρά γιά 
τήν ἐπιβίωσή του.

Παραθέτω μερικά γνωμικά καί ἀρχαῖα ρητά φιλοσόφων καί σοφῶν ἀνδρῶν 
τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος μας, τά ὁποῖα ἔχουμε ξεχάσει καί μεῖς οἱ Ἕλληνες.

Γνῶθι σεαυτόν.
(Γνώρισε τόν ἑαυτόν σου)
Ἕν οἶδα ὅτι οὐδέν οἶδα.
(Ἕνα γνωρίζω ὅτι τίποτα δέν γνωρίζω)
Γηράσκω ἀεί διδασκόμενος.
(Γηράσκω πάντοτε μαθαίνοντας)
Ἀμείνονα Βασιλέα εἶναι τῶν ἑαυτοῦ ἄρχειν παθῶν.
(Ἄριστος Βασιλιάς εἶναι ἐκεῖνος πού ἐπιβάλλεται στά πάθη του)
Δίδασκε ἑαυτόν πρός εὐσέβειαν. 
(Δίδασκε τόν ἑαυτόν σου νά σέβεται)

Ὁ ποιητής μας Ἄγγελος Σικελιανός στό «Διεθνές 
Συνέδριο γιά μιά Παγκόσμια Ὁμοσπονδιακή Ὀργάνωση», 
τό 1947 στό Μοντραί τῆς Ἑλβετίας, εἶπε: «...Σᾶς 
προτείνω σήμερα ὡς διεθνῆ γλῶσσα τῆς Ὁμοσπονδίας 
τήν Νεοελληνική, πού εἶναι ἡ ἀληθινή θυγατέρα καί 
ἡ νόμιμη κληρονόμος τῆς ἀρχαίας, ἀπό τήν ὁποίαν 
ὅλοι οἱ πολιτισμένοι λαοί ἄντλησαν, ὡς ἀπό πηγή 
τῶν πηγῶν, τό ἀληθινό νόημα τοῦ ἀνθρώπινου 
πολιτισμοῦ στό σύνολό του».

Τό ἄρθρο πού ἀκολουθεῖ ἔχει σκοπό νά μᾶς 
θυμίση πώς αὐτό πού εὐθύνεται γιά τό κατάντημα τῆς 
Πατρίδος μας δέν εἶναι μόνο τά οἰκονομικά ἀλλά τό 
ὅτι ἐγκαταλείψαμε τούς πνευματικούς θησαυρούς τοῦ 
Γένους μας.
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Τῷ πονοῦντι Θεός συλλαμβάνει.
(Ὁ Θεός προστατεύει αὐτόν πού κοπιάζει)
Εὐτυχῶν μή ἔσο ὑπερήφανος.
(Μήν εἶσαι ὑπερήφανος ὅταν ἔχεις ἀφθονίαἐπιτυχία)
Οὐδέν ἀνδρείας χρήζομεν ἐάν πάντες ὦμεν δίκαιοι.
(Δέν χρειαζόμαστε ἀνδρεία ἐάν ὅλοι εἴμαστε δίκαιοι)
Εἰ βούλει ἀγαθός εἶναι, πρῶτον πίστευσον ὅτι κακός εἶ.
(Ἐάν θέλεις νά εἶσαι καλός πίστεψε πρῶτα ὅτι εἶσαι κακός)
Τό ἀδικεῖν κάκιον ἐστι τοῦ ἀδικεῖσθαι.
(Τό νά ἀδικεῖς εἶναι χειρότερο ἀπό τό νά ἀδικεῖσαι)
Ἡ φρόνησις μήτηρ καί τροφός ἦν πάσης ἀρετῆς.
(Ἡ σύνεση εἶναι μητέρα καί τροφός κάθε καλῆς πράξης)
Ἅπαντας ἡ παίδευσις ἡμέρους ποιεῖ.
(Ἡ μόρφωση ὅλους μᾶς κάνει ἥμερους)
Μηδένα πρό τοῦ τέλους μακάριζε.
(Κανένα πρό τοῦ τέλους τῆς ζωῆς του νά μήν μακαρίζης)
Βουλεύου μέν βραδέως ἐπιτέλει δέ ταχέως τά δόξαντα.
(Σκέψου μέ προσοχή καί πράξε γρήγορα αὐτά πού πιστεύεις)
Στέργε μέν τά παρόντα ζήτει δέ τά βελτίω.
(Δέξου τά παρόντα καί ζήτησε τά καλύτερα)
Βουλεύου πρό ἔργου, ὅπως μή μωρά πέληται.
(Σκέψου πρό τοῦ ἔργου γιά νά μή γίνουν ἀνόητα πράγματα)
Πολλά τά δεινά κι’ οὐδέν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει.
(Πολλά τά βάσανα καί κανένα χειρότερο ἀπό τόν ἄνθρωπον δέν γίνεται)
Τό δίς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ.
(Τό νά κάνεις τό ἴδιο λάθος δύο φορές δέν εἶναι γνώρισμα τοῦ γνω στικοῦ  

 ἄνδρα)
Πατρός σωφροσύνη μέγιστον τέκνοις παράγγελμα.
(Ἡ φρονιμάδα τοῦ πατέρα εἶναι πολύ μεγάλη παρακαταθήκη στά παιδιά)
Κακαί ὁμιλίαι φθείρουσιν ἤθη χρηστά.
(Κακές συναναστροφές καταστρέφουν ἠθικούς χαρακτῆρες)
Ὁ τῆς σοφίας καρπός οὐδέποτε φθαρήσεται.
(Ἡ ὠφέλεια τῆς γνώσης ποτέ δέν χάνεται)
Ἀρετῆς οὐδέν κτῆμα σεμνότερον οὔτε βεβαιότερον.
(Ἀπό τήν ἀρετή, τό ἦθος, κανένα ἀπόκτημα δέν εἶναι σοβαρότερο οὔτε  

 σταθερότερο)
Ζήσης βίον κράτιστον ἄν θυμοῦ κρατῇς.
(Θά ζήσεις ὑπέροχη ζωή ἐάν συγκρατεῖς τήν ὀργή σου)
Ἡ σωφροσύνη ἡδονῶν καί ἐπιθυμιῶν ἐγκράτεια ἐστί.
(Ἡ σύνεση στήν εὐχαρίστηση καί τίς ἐπιθυμίες εἶναι ἐγκράτεια)
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Εἰ βούλει καλῶς ἀκούειν πειρᾶ καλῶν λέγειν.
(Ἐάν θέλεις καλά ν’ ἀκοῦς προσπάθησε νά λέγεις καλά λόγια στούς ἄλλους)

Ὅλοι αὐτοί οἱ πολύτιμοι θησαυροί μᾶς διδάσκουν τήν σύνεση καί τήν 
σοβαρότητα μέ τίς ὁποῖες ἐβίωναν οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι. Ὀφείλομε καί ἐμεῖς 
νά σεβόμαστε καί νά καλλιεργοῦμε ὅλους αὐτούς τούς ἀθάνατους θησαυρούς γιά τό 
δικό μας καλό καί γιά τό καλό τῆς Πατρίδος μας.

Καί πόσο ἀκόμη ὑπερήφανοι πρέπει νά εἴμαστε καί γιά τούς ἥρωες τοῦ 1821, 
οἱ ὁποῖοι χύνοντας τό αἷμα τους, γιά νά εἴμαστε ἐμεῖς σήμερα ἐλεύθεροι, πολεμοῦσαν 
γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ μας τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία, ὅπως λέει 
καί ἕνα ποίημα

«Εἶμαι Ἕλλην τό καυχῶμαι
ξέρω τήν καταγωγή μου
ἡ Ἑλληνική ψυχή μου
Ἐλευθέρα πάντα ζεῖ

Ἐλευθέρα πάντα ζεῖ».

Καί ἀκόμη περισσότερο ἀξιόλογη εἶναι ἡ Πατρίδα μας γιατί τήν πλαισιώνει ἡ 
πίστη τῆς Ὀρθοδοξίας, ὕστερα ἀπό πολυάριθμους ἀγῶνες καί θυσίες Χριστιανῶν, 
Ἁγίων, Ὁσίων, Μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ὅταν ὁ Χριστός μας ἦλθε στό κόσμο, κατά τήν περιοδεία του στήν Γῆ, ὅταν 
πληροφορήθηκε ἀπό τούς Μαθητές Του ὅτι τόν ζητοῦν Ἕλληνες εἶπε αὐτό τό 
θαυμάσιο: «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου»!

Καί πράγματι ἡ Ἑλλάδα μας ὑπῆρξε εὐλογημένη χώρα! 
Γιά ὅλα αὐτά, ἐμεῖς οἱ πολῖτες της ὀφείλομε νά σεβόμαστε καί νά διατηροῦμε 

τούς ἠθικούς νόμους της καί μέ σωφροσύνη νά συνεχίζουμε τήν ζωή μας σέ αὐτό τόν 
τόπο. 

Δυστυχῶς σήμερα κάθε Ἑλληνική ψυχή θλίβεται βαθειά πού ἡ Πατρίδα μας 
βρίσκεται σέ ἀνεξέλεγκτη κατάσταση ἀπό τούς κακούς πολιτικούς καί τούς κακούς 
συμπατριῶτες μας. Καί τοῦτο γιατί ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό τόν Θεό μας καί ζοῦμε 
χωρίς φόβο Κυρίου.

Ἄς ἐλπίζομε πώς κάποτε θά ἔλθομεν εἰς μετάνοια!

         Ἀφροδίτη Γ. Κανταράκη

Σημ.: Ἡ κ. Ἀφροδίτη Κανταράκη διετέλεσε ἐπί μακρόν Διευθύντρια τῆς 
Γραμματείας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.
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ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ

E
ἶναι γνωστό ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐπηρεάζεται  ἀπό τό φυσικό περιβάλλον 
καί τό ἐπηρεάζει. Προσαρμόζεται σ’αὐτό, ἀλλά καί προσπαθεῖ νά 

τό προσαρμόσει στίς ἀνάγκες του. Φαίνεται ὅμως ὅτι οἱ ἐπιλογές μας 
ὅσον ἀφορᾶ τίς δραστηριότητές μας, πού ἄμεσα ἤ ἔμμεσα ἐπηρεάζουν τό 
φυσικό περιβάλλον, δέν εἶναι πάντοτε ἐπιτυχεῖς. Ἔτσι ἀντί νά ἀξιοποιοῦμε 
σωστά ὅ,τι προσφέρει τό φυσικό περιβάλλον, τό ἐκμεταλλευόμαστε κατά 
τρόπο ἐπιζήμιο. Ἔχει κανείς τήν ἐντύπωση ὅτι τό βλέπουμε ὡς ἀντίπαλο, 
ὅτι ἀντιδικοῦμε μέ τήν Φύση. Οἱ σχέσεις μας μέ τό φυσικό περιβάλλον 
ἔχουν δημιουργήσει τό λεγόμενο οἰκολογικό πρόβλημα μέ παγκόσμιες 
διαστάσεις.

Ἐφημερίδες καί περιοδικά, ἑλληνικά καί ξένα, μέ ἐντυπωσιακή 
συχνότητα φιλοξενοῦν κείμενα πού ἀναφέρονται στό θέμα αὐτό καί 
ἀποσκοποῦν στήν ἐνημέρωση, εὐαισθητοποίηση καί ἐνεργοποίησή μας 
γιά τήν σωτηρία τοῦ περιβάλλοντος, θέμα πού ἔχει σχέση μέ τήν ποιότητα 
τῆς ζωῆς μας, τήν ὑγεία καί αὐτήν τήν ἴδια τήν ὕπαρξή μας. Δέν εἶναι λίγα 
καί τά σχετικά μέ τό θέμα αὐτό βιβλία πού κυκλοφοροῦν. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει 
ἀφιερώσει τήν 1η Σεπτεμβρίου στό περιβάλλον. Εἶναι παγκοσμίως γνωστή 
ἡ σχετική δραστηριότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου 
(συνέδρια σέ διάφορα μέρη τῆς γῆς, ἐκκλήσεις κλπ.).

Τό θέμα δέν εἶναι πρόβλημα μέ θεωρητική ἀξία. Ὑφιστάμεθα τίς 
συνέπειες, πολλές φορές ὀδυνηρές. Βρισκόμαστε μπροστά σέ ἀδιέξοδα. 
Ἡ ἐπιστημονική καί τεχνολογική πρόοδος δέν συμβάλλει, μέχρι τώρα, 
στήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος.  Μᾶλλον διευρύνει τήν ἔκτασή του καί 
ἐπιτείνει τήν ἔντασή του. Λείπει ἡ πολιτική βούληση. Τά μεγάλα οἰκονομικά 
συμφέροντα ἐπιβάλλουν τήν θέλησή τους καί σ’αὐτόν τόν τομέα. Ἐντελῶς 
πρόσφατα μόνον ἄρχισαν κάποιες προσπάθειες ἐπανορθωτικές καί προ
λη πτικές.

Στό ἔργο του “Θεῖος Βάνιας” ὁ σπουδαῖος Ρῶσσος συγγραφέας 
Ἄντον Τσέχωφ (18601904)  παίζεται αὐτήν τήν περίοδο στό ΘΕΑΤΡΟ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  διατυπώνει τίς οἰκολογικές θέσεις του, μέ τίς 
ὁποῖες θά ἀσχοληθοῦμε ἐκτενέστερα. Χωρίς ἀσφαλῶς νά ἔχει τέτοια 
πρόθεση ὁ συγγραφέας θέτει ἔμμεσα οἰκολογικό πρόβλημα καί στόν 
“Βυσσινόκηπο”. Ἀπό κοινωνιολογική ἄποψη τό ἔργο αὐτό σηματοδοτεῖ 
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μιά μεταβατική περίοδο. Ἡ ἀνερχόμενη μεσοαστική τάξη ἐκτοπίζει 
τήν τάξη τῶν γαιοκτημόνων ὄχι μέ τήν βία, ἀλλά μέ οἰκονομικά μέσα. 
Ὁ βυσσινόκηπος εἶναι μιά φυτεία δημιουργημένη ἀπό τόν ἄνθρωπο. 
Μποροῦμε νά ἀναγνωρίζουμε σ’αὐτόν τό ἀποτέλεσμα τῆς ἁρμονικῆς 
συνεργασίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν Φύση. Συνδυάζει τό στοιχεῖο τῆς 
ὀμορφιᾶς μέ τό στοιχεῖο τῆς χρησιμότητας. Ὁ γέρος ὑπηρέτης Φίρς μιλᾶ 
μέ ὑπερηφάνεια γιά τήν παραγωγή του καί ἡ ἰδιοκτήτριά του Λιουμπώφ μέ 
θαυμασμό γιά τήν ὀμορφιά του: «Τί ἔξοχος κῆπος!».

Αὐτή ἡ ὡραία καί προσοδοφόρα φυτεία θά καταστραφεῖ ἀπό τό 
τσεκούρι τῆς ἐκμεταλλεύσεως γιά νά χτιστοῦν ἐξοχικές κατοικίες γιά 
παραθεριστές. Ὁ συγγραφέας δέν βλέπει τό θέμα οἰκολογικά. Ὁ “Βυσσινό
κηπος” ἀποτελεῖ περισσότερο σύμβολο καί οἱ σχέσεις τῶν προσώπων 
τοῦ ἔργου μέ τό φυσικό περιβάλλον τοποθετοῦνται σε δεύτερο πλάνο. 
Ἐμεῖς ὅμως διακρίνουμε τήν οἰκολογική του διάσταση. Ἡ πόλη, πού 
ἔχει ἐξαφανίσει ἕνα μέρος τῆς Φύσεως, δέν προσφέρει ἱκανοποιητικό 
περιβάλλον διαβιώσεως στόν ἄνθρωπο. Γι’ αὐτό ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη 
ἀπό παραθερισμό. Ὄχι σέ ἀστικό κέντρο, ἀλλά στήν ἐξοχή. Αὐτήν τήν 
ἀνάγκη τήν διαπιστώνει ὁ ἐπιχειρηματίας Λοπάχιν καί προσπαθεῖ νά τήν 
ἱκανοποιήσει ... μέ τό ἀζημίωτο βέβαια. Θά χτίσει ἐξοχικές κατοικίες, θά 
προσφέρει κάποιες ἀστικές ἀνέσεις μέσα στήν ἐξοχή. Ἡ πόλη θά ἐπεκταθεῖ 
εἰς βάρος τῆς Φύσεως.

Καί στό ἔργο “Θεῖος Βάνιας” τό οἰκολογικό πρόβλημα δέν εἶναι τό 
μοναδικό ἤ κύριο θέμα τοῦ ἔργου. Ὅπως δέν ἔχουμε ἕναν κεντρικό ἥρωα 
στά πολύπρακτα θεατρικά ἔργα τοῦ Τσέχωφ, ἔτσι δέν ἔχουμε ἕνα κεντρικό 
θέμα.

Στήν πρώτη πράξη ὁ γιατρός Ἄστρωφ μιλῶντας στήν Ἑλένα, μᾶς 
πληροφορεῖ ὅτι στό κτῆμα του «ἔχει ἕναν πρωτότυπο κῆπο καί ἕνα φυτώριο», 
ὅτι δίπλα βρίσκεται τό δασοκομεῖο καί ἐπειδή ὁ δασονόμος εἶναι γέρος 
καί πάντα ἄρρωστος, οὐσιαστικά ὅλες τίς δουλειές τίς διευθύνει αὐτός. 
Καί ἡ Ἑλένα τοῦ ἀπαντᾶ: «Ἔχω μάθει πώς ἀγαπᾶτε πολύ τά δάση. Βέβαια 
αὐτό μπορεῖ νἆναι πολύ ὠφέλιμο, ἀλλά δέν σᾶς ἐμποδίζει ἄραγε ἀπό τήν 
πραγματική σας ἀποστολή; Εἴσαστε γιατρός». Καί ὁ μέν Ἄστρωφ δίνει μιά 
βαθυστόχαστη ἀπάντηση, μεταφυσικῆς σημασίας, λέγοντας: «Μόνον ἕνας 
Θεός ξέρει ποιά εἶναι ἡ πραγματική μας ἀποστολή».  Ἐμεῖς ὅμως, σήμερα, 
μέ τήν πεῖρα ἑνός αἰῶνα καί πλέον, πού κύλησε ἀπό τότε πού γράφτηκε 
ὁ “Θεῖος Βάνιας”, καί τήν ποιότητα τῆς ζωῆς πού κατρακύλησε, ἐξαιτίας 
τῆς ὑποβαθμίσεως τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, θά ἀπαντούσαμε ὅτι μιά 
τέτοια δραστηριότητα ἑνός γιατροῦ εἶναι μέσα στά πλαίσια τῆς ἀποστολῆς 
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του, ἐπειδή ἐξασφαλίζει οὐσιαστικές προϋποθέσεις γιά ὑγεία καί ζωή. 
Μιά τέτοια δραστηριότητα διευρύνει καί τήν κοινωνική ἀποστολή του. 
Στό πρόσωπό του θά μπορούσαμε νά ἀναγνωρίσουμε τόν ἐπιστήμονα, τόν 
ΗΟΜΟ SAPΙΕΝS πού ἀξιολογεῖ σωστά τήν Φύση καί ἐκτιμᾶ τήν σημασία 
της γιά τήν ὑγεία καί τήν ζωή.

Στό ἄμεσο περιβάλλον τοῦ γιατροῦ Ἄστρωφ  μέ βάση τό θεατρικό 
ἔργο τοῦ Τσέχωφ πάντα  ἔχουμε τρία εἴδη ἀντιδράσεων. Ἡ Ἑλένα δέν 
βρίσκει αὐτήν τήν δραστηριότητα τοῦ γιατροῦ ἐνδιαφέρουσα, ἀλλά μᾶλλον 
μονότονη. Ἀντίθετα ἡ Σόνια τήν βρίσκει καί χρήσιμη καί ἐνδιαφέρουσα: 
«Ἄν τόν ἀκούσετε θά συμφωνήσετε κι’ ἐσεῖς μαζί του. Λέει πώς τά 
δάση στολίζουν καί ὀμορφαίνουν τήν γῆ, πώς μαθαίνουν τόν ἄνθρωπο 
νά καταλαβαίνει τήν ὀμορφιά καί πλουτίζουν τήν ψυχή του μέ ὡραῖα 
αἰσθήματα. Τά δάση μαλακώνουν τό σκληρό κλῖμα. Κι’ ἐκεῖ πού τό κλῖμα 
εἶναι μαλακό, ὁ ἄνθρωπος ξοδεύει λιγότερες δυνάμεις στόν ἀγῶνα μέ 
τήν φύση καί γίνεται πιό καλός, πιό τρυφερός. Ἐκεῖ  οἱ ἄνθρωποι εἶναι 
ὄμορφοι, λυγεροί, εὐαίσθητοι. Ἡ γλῶσσα τους εἶναι ὡραία, οἱ κινήσεις τους 
χαριτωμένες... σέ τέτοιους τόπους ἀκμάζουν οἱ τέχνες καί οἱ ἐπιστῆμες, ἡ 
φιλοσοφία τους δέν εἶναι ἀπαισιόδοξη καί οἱ σχέσεις τους μέ τήν γυναῖκα 
εἶναι ὅλο λεπτότητα, εὐγένεια ...».

Ἀλλά ὑπάρχει καί ἡ ἀρνητική θέση πού τήν ἀντιπροσωπεύει ὁ 
Βόϊνιτσκι (Βάνιας). Μετά ἀπό τήν πιό πάνω παρέμβαση τῆς Σόνιας, ὁ 
Βόϊνιτσκι, γιά δεύτερη φορά, εἰρωνεύεται καί λέει: «Ὅλ’αὐτά εἶναι πολύ 
ὡραῖα, ἀλλά δέν εἶναι πειστικά. Ἑπομένως ἐπίτρεψέ μου, ἀγαπητέ μου 
φίλε, νά καίω τή σόμπα μου μέ ξύλα καί νά φτιάχνω τίς ἀποθῆκες μου μέ 
ξυλεία». Καί ὁ γιατρός Ἄστρωφ δίνει τήν δέουσα ἀπάντηση καί ἐπισημαίνει 
τήν οἰκολογική καταστροφή πού συντελεῖται στήν πατρίδα του: «Τά ρωσικά 
δάση τρίζουνε κάτω ἀπό τό τσεκούρι. Καταστρέφονται δισεκατομμύρια 
δένδρα, ἐρημώνονται οἱ φωλιές τῶν ἄγριων ζώων καί πουλιῶν, τά 
ποτάμια στερεύουνε καί θαυμάσια τοπία ἀφανίζονται γιά πάντα...». Καί 
στή συνέχεια: «Τά δάση ὅλο καί λιγοστεύουνε,  τά ποτάμια ξηραίνονται, τά 
ἄγρια ζῶα ἐξαφανίζονται, τό κλῖμα καταστρέφεται καί ἡ γῆ ἀπό μέρα σέ 
μέρα γίνεται ὅλο καί πιό φτωχή, πιό ἄσχημη». Οἱ τελευταῖες αὐτές λέξεις 
παραπέμπουν στό στοιχεῖο καί τῆς ὀμορφιᾶς καί τῆς χρησιμότητας πού 
συναντᾶμε στήν Ἁγία Γραφή (Γεν.Β’9): «καί ἐξανέτειλεν ὁ Θεός ἔτι ἐκ τῆς 
γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καί καλόν εἰς βρῶσιν».

Καί στήν τρίτη πράξη τοῦ ἔργου ὁ γιατρός Ἄστρωφ δείχνει στήν Ἑλένα 
σέ σχεδιαγράμματα πῶς ἦταν ἄλλοτε ἡ ἐπαρχία του καί πῶς ἔχει καταντήσει 
τώρα, μετά τήν καταστροφική δράση τοῦ ἀνθρώπου: «...μονάχα τό ἕνα τρίτο 
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εἶναι δάσος... Ἀγριοκάτσικα καί ἄγρια ἐλάφια δέν ὑπάρχουν πιά... Τά 
ἄγρια γίδια ἐξαφανίσθηκαν, καθώς καί οἱ κύκνοι, οἱ ἀγριοπετεινοί» .

Καί αὐτό πού καί ἐμεῖς βλέπουμε στή ληστρική ἐκμετάλλευση τῶν 
φυσικῶν πόρων, δηλαδή τό γεγονός ὅτι δέν λαμβάνουμε πρόνοια γιά 
τό μέλλον ἀλλά ἀδιαφοροῦμε γιά τίς μελλοντικές γενεές, τό ἐπισημαίνει 
ὁ Τσέχωφ μέ τό στόμα τοῦ Ἄστρωφ: «... τά καταστρέφει ὅλα, χωρίς νά 
σκέφτεται τό αὔριο...».

Τό ἐνδιαφέρον τοῦ Ἄστρωφ δέν ἐξαντλεῖται σέ θλιβερές ἐπισημάν
σεις, παράπονα καί διαμαρτυρίες, ἀλλά ἐκδηλώνεται σέ δράση δημιουρ
γική. Ἡ Σόνια μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ γιατρός «προσπαθεῖ νά προφυλάξει 
τά παλιά δάση νά μή τά καταστρέψουν» καί ὅτι «φυτεύει κάθε χρόνο 
καινούργια δάση». Ἄν καί «τοῦ δώσανε γι’αὐτό ἕνα χάλκινο μετάλλιο κι’ ἕνα 
δίπλωμα» ἡ προσφορά του ὄχι μόνον δέν ἔχει ἐκτιμηθεῖ ἀπό τό κοινωνικό 
περιβάλλον του ὄχι μόνον δέν ἔχει συνεργάτες σ’αὐτό τό κοινωφελές ἔργο 
του  ὁ Τσέχωφ σκιαγραφεῖ αὐτήν τήν κοινωνία στά πολύπρακτα ἔργα του 
– ἀλλά τόν θεωροῦν «παράξενο, πολύ παράξενο».

Εἶναι συγκινητικό τό γεγονός ὅτι παρά ταῦτα ὁ Ἄστρωφ συνεχίζει 
τήν προσπάθειά του καί μάλιστα τήν πραγματοποιεῖ μέ μιά προοπτική, με 
ἱεραποστολικό ζῆλο: «Μά ὅταν περνάω κοντά ἀπό τά χωριάτικα δάση, πού 
τά ἔσωσα ἀπό τό πελέκημα, τήν καταστροφή, κι’ ὅταν ἀκούω νά βουίζει τό 
καινούργιο μου δάσος, πού τό φύτευσα μέ τά ἴδια μου τά χέρια, νιώθω 
πώς τό κλῖμα αὐτό εἶναι λιγάκι καί στή δική μου ἐξουσία καί πώς ἄν ὁ 
ἄνθρωπος σέ χίλια χρόνια θά ‘ναι εὐτυχισμένος, θά ἔχω βάλει κι ἐγώ λίγο 
τό χεράκι μου...».

Ἄν μποροῦσε νά μαντεύσει τά τραγικά ἀδιέξοδα στά ὁποῖα ἔχουμε 
φθάσει, ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, σ’ ὅλον τόν πλανήτη καί εἰδικά σέ κάποιες 
περιοχές του, ὄχι σέ χίλια χρόνια, ἀλλά μόλις μετά ἀπό ἑκατό χρόνια ἀπό 
τότε πού ὁ εὐαίσθητος Τσέχωφ χάραζε αὐτές τίς γραμμές!

Ἀλλά ἄς γυρίσουμε στόν ἀπτόητο Ἄστρωφ πού λέει: «... ὅταν φυτεύω 
τή σημύδα καί τή βλέπω ὕστερα νά πρασινίζει, νά φουντώνει καί νά 
κουνιέται στόν ἀέρα ἡ ψυχή μου γιομίζει ἀπό περηφάνεια...». Ὄχι γιά νά 
δραπετεύσουμε ἀπό τήν θλιβερή πραγματικότητα, πού μέ τήν ἀσέβειά μας 
πρός τήν Φύση –σέ τελευταία ἀνάλυση εἰς βάρος τῆς ὑγείας καί τῆς ζωῆς 
μας –ἔχουμε δημιουργήσει, ἀλλά γιά νά ὑπογραμμίσουμε τήν πεποίθησή 
μας ὅτι τό καλό θά νικήσει τελικά καί ὅτι ἀξίζει νά ἀγωνίζεται κανείς 
ἀκόμη καί μέσα στήν ἔρημο γιά νά διευρύνει ὅλο καί περισσότερο τήν 
ὄαση.

       Νίκος Τσιρώνης
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ «ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ»

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
Στό τεῦχος μας αὐτό ἀρχίζουμε μία συζήτηση γιά τήν Ὁμοιοπαθητική 

γιατί ἐπικρατεῖ μεγάλη σύγχυση στόν Ἐκκλησιαστικό χῶρο γύρω ἀπό αὐτό 
τό θέμα.

Ὀρθόδοξοι κληρικοί καί Μοναστήρια σέ ὅλο τόν Ὀρθόδοξο κό σμο, 
πολύ πνευματικά, πού καθοδη γοῦνται ἀπό ἐμπείρους καί διακεκριμένους 
πνευματικούς, καταφέρονται ἐναντίον τῆς  Ὁμοιοπαθητικῆς μέ ἰσχυ 
ρά ἐπιχειρήματα, ἄλλοι δέ, ἐξ ἴσου πνευματικά διαπρεπεῖς, δια τη 
ροῦν στόν χῶρο τῆς Μονῆς τους Ὁμοιοπαθη τικά Ἰατρεῖα. Ὁ μοί
ως καί πολλοί πνευματικοί στίς Ἐνορίες κατευθύνουν συχνά  
τούς πιστούς σέ Ὁμοιοπαθητικούς γιατρούς καί διατείνονται ὅτι ἐκεῖ 
βρί σκουν τήν ὑ γ εία πού ἀδυνατοῦσε νά τούς δώση ἡ κλασσική ἰατρική. 
Παρατηρεῖται, λοιπόν, μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας σοβαρή διάσταση 
ἀπόψεων στό θέμα αὐτό, ἡ ὁποία ἀντιστρατεύεται τήν πνευματική γαλήνη 
πού ἀπορρέει ἀπό τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως καί τήν ὁμοφροσύνη. 

Μέχρι σήμερα τηρήσαμε καί ἐμεῖς ἀπόλυτα ἀρνητική στάση ἔναντι 
τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς διότι, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ἔτσι πού ἀσκεῖται στήν 
Ἑλλάδα, διέπεται ἀπό διαδικασίες Ἀνατολικῶν θρησκειῶν καί ἐμπεριέχει 
ἔντονα στοιχεῖα θρησκευτικοῦ τελετουργικοῦ, πρᾶγμα τό ὁποῖο σημαίνει 
ὅτι δέν πρόκειται γιά ἕνα θέμα μόνο ἰατρικό ἀλλά θέμα πού ἅπτεται τῆς 
Ὀρθοδόξου Πίστεως καί ζωῆς.

 Ὅμως, ἡ μελέτη τοῦ εὐλαβοῦς Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Τρ., 
κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πέτρας, Θεολόγου καί ἰατροῦ, μᾶς προ
βλημάτισε πολύ καί, ἰδίως ἡ τοποθέτησή του ὡς πρός τό ὅτι δέν πρέπει 
νά χαρίσουμε στόν Διάβολο ὁτιδήποτε δέν ἔχει κατορθώσει ἡ ἐπιστήμη νά 
ἐξηγήση.

Ἔχουμε μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά τή συζήτηση αὐτή, πού πιστεύουμε 
ὅτι θά συνεχισθῆ καί ἀπό ἄλλους πού ἔχουν ἀντιτιθέμενες ἀπόψεις, ἔτσι 
ὥστε νά λάμψη ἡ ἀλήθεια καί νά ἐπικρατήση τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τό 
περιοδικό μας θά χαρῆ νά συντελέση στήν ὁμόνοια τῶν πιστῶν, κληρικῶν 
καί λαϊκῶν, ὡς πρός τό μέγα θέμα τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς –ὅποιο καί ἐάν 
εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς συζητήσεως– διότι καί τό πιό ἀσήμαντο θέμα τῆς 
πίστεως καί τῆς ἐπιστήμης δημιουργεῖ ρήγματα στό Σῶμα τῆς  Ἐκκλησίας, 
γι’ αὐτό καί οἱ ἅγιοι Πατέρες μας δέν παύουν νά μᾶς τονίζουν μέ ἔμφαση 
ὅτι «οὐ μικρόν τό παραμικρόν»!

Παραθέτουμε εὐθύς τό ἄρθρο τοῦ λογίου καί εὐσεβοῦς Ἱερομονάχου, 
τόν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν συμβολή του στήν κρίσιμη αὐτή 
συζήτηση.

       π. Β. Ε. Β.



ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 118

Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

Π
ρό 20 περίπου ἐτῶν, μία ὁμάδα ἀποτελουμένη ἐξ ἰατρῶν, μοναχῶν καί κληρικῶν, 
πιστεύοντας ὅτι οἱ ἀπόψεις της ἐκφράζουν τήν χριστιανική ἀλήθεια, ἀπέστειλε 

πρός ὅλες τίς ἐνορίες καί τίς ἱερές μονές ἐγκύκλιο μέ τήν ὁποία ἤθελε νά ἐμπεδώσει 
τήν ἰδέα ὅτι ἡ ὁμοιοπαθητική εἶναι ἀντίθετη πρός τήν χριστιανική πίστη. Χωρίς 
νά θέλει κανείς νά ἀμφισβητήσει τίς καλές προθέσεις ὅσων συμμετεῖχαν στήν 
ὁμάδα αὐτή, προφανῶς ἡ ὁμάδα αὐτή ἀγνοοῦσε ὅτι ἡ Ὁμοιοπαθητική δέν εἶναι 
κάτι νέο γιά τήν Ἐκκλησία, ὥστε νά χρειασθεῖ νά ἀποφανθεῖ τώρα ἡ Ἐκκλησία περί 
αὐτῆς. Φαίνεται ὅτι ἡ ὁμάδα αὐτή ὅ,τι γνώρισε γιά τήν Ὁμοιοπαθητική, τό γνώρισε 
μέσῳ ὅσων ἐλέγοντο γιά τήν Ὁμοιοπαθητική ἀπό ἰατρούς ἤ ἄλλα πρόσωπα πού 
εἶχαν ἐπηρεασθεῖ ἀπό ἀνατολικές δοξασίες καί ἀποκρυφιστικές τάσεις σχετικά μέ 
τήν ἑρμηνεία τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο ἡ ὁμοιοπαθητική ἐνεργεῖ. Τό γεγονός ὅτι 
ἡ Ὁμοιοπαθητική ἐνεργεῖ, γιά ὅσους θεωροῦν ὅτι ἐνεργεῖ, στηριζόμενη σέ νόμο 
πού ὁ Θεός ἔβαλε στήν φύση, μή δυνάμενον ἑπομένως νά ἐξηγηθεῖ μέ κριτήρια 
ἐπιστημονικά, ἀλλά μόνον νά περιγραφεῖ (ὅπως συμβαίνει μέ ὅλους τούς νόμους τοῦ 
σύμπαντος, ὅπως π.χ. τόν νόμο τῆς βαρύτητος, τοῦ ἠλεκτρικοῦ καί τοῦ μαγνητικοῦ 
πεδίου) ἔδωσε τήν ἀφορμή, στό νά διατυπωθοῦν θεωρίες περί ἀποκρυφιστικῆς 
δυνάμεως πού δρᾶ διά τῶν ὁμοιοπαθητικῶν φαρμάκων. 

Ὅ,τι δέν καταλαβαίνουμε δέν εἶναι δαιμονικό. Ἄν οἱ ἀποκρυφισταί, τοὐτέστιν 
ὁ ἴδιος ὁ διάβολος αὐτοπροβλήθηκε ὅτι εἶναι δῆθεν αὐτός πού ἐνεργεῖ διά μέσου 
τῶν ὁμοιοπαθητικῶν φαρμάκων, καί αὐτή ἡ ἀποκρυφιστική ἄποψη ἐπηρέασε 
κάποιους χριστιανούς ὀρθοδόξους ὥστε νά ἀποδίδουν στήν ὁμοιοπαθητική αὐτό 
πού ὁ διάβολος εἰσηγεῖται, δέν πταίει γι᾿ αὐτό ἡ ὁμοιοπαθητική οὔτε εἶναι ἔνοχοι 
αὐτοί πού τήν ἐφαρμόζουν ὀρθῶς καί κατά Θεόν.

Ὅ,τι ἡ ὁμοιοπαθητική γιά τήν ὁποία ὁμιλοῦν αὐτοί πού θέλουν νά ἀποτρέψουν 
ἀπό αὐτήν δέν εἶναι ἡ ἀληθινή ὁμοιοπαθητική ἀποδεικνύεται ἀπό τό ὅτι μιλοῦν γιά τήν 
ὁμοιοπαθητική σάν κάτι πού ξεκίνησε πρίν δύο αἰῶνες καί τό ὁποῖο ὑποστηρίχθηκε 
ἀπό πρόσωπα διαβλητά, ἐνῶ ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι ἡ ὁμοιοπαθητική εἶναι μία 
ἰατρική πού στηρίζεται ὅπως λέγει γι᾿ αὐτήν ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης 
στήν ἀρχαία ρήση, τά ὅμοια θεραπεύονται μέ τά ὅμοια -καί κατά συνέπειαν ἔχει 
ἀρχαία προέλευση- καί ὑποστηρίχθηκε ἀλλά καί ἐφαρμόστηκε ἀπό πολλούς Ἁγίους 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Γι᾿ αὐτήν λοιπόν τήν ἀπό αἰώνων γνωστή στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία 
Ὁμοιοπαθητική Ἰατρική θά δοῦμε τί ἔχουν πεῖ οἱ ἅγιοι Πατέρες ὥστε καί ἐμεῖς νά 
εἴμεθα στήν ὀρθή ὁδό, τοῖς ἐκείνων ρήμασι πειθόμενοι καί ἑπόμενοι καί στοιχοῦντες, 
μή ἀποδεχόμενοι τάς περί ὁμοιοπαθητικῆς συστάσεις τῶν ἀποκρυφιστῶν καί 
ἰνδουϊστῶν ἀλλά καί προτεσταντῶν φονταμενταλιστῶν.

Ἀναφερθήκαμε ἤδη στήν εὐνοϊκή τοποθέτηση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς 
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Κρονστάνδης, πού ἔχαιρε ἐκτιμήσεως σέ ὅλη τήν ρωσική κοινωνία, ἀπέναντι στήν 
ὁμοιοπαθητική. Ἡ τοποθέτησή του αὐτή βρίσκεται ἐπίσημα ἐκφρασμένη σέ ὁμιλία 
του τήν ὁποία ἔκανε περί τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος στά ἐγκαίνια τοῦ ὁμοιοπαθητικοῦ 
φαρμακείου καί τῆς ὁμοιοπαθητικῆς κλινικῆς στήν Ἁγία Πετρούπολη. 

 Ἀπευθυνόμενος σέ ὁμοιοπαθητικούς ἰατρούς 
καί φαρμακοποιούς σχετικά μέ τήν ὁμοιοπαθη-
τική, τήν ὁποία ἐφαρμόζουν, δέν διστάζει νά τούς 
ἐπαινέσει γιά τίς ὠφέλιμες, ὅπως λέγει, δραστη-
ριότητές τους. Ἐκεῖνο ὅμως τό ὁποῖο ἀξίζει περισ-
σότερο νά προσεχθεῖ, γιά νά φανεῖ ἡ ὀρθόδοξη 
ἄποψη περί ὁμοιοπαθητικῆς εἶναι ὅτι θεολογεῖ ὅτι ἡ 
Θεϊκή Σοφία δέν  βρῆκε ὀρθότερο τρόπο θεραπείας 
ἀπό αὐτόν τῆς ὁμοιοπαθητικῆς καί ὅτι στόν ἴδιο τόν 
Θεάνθρωπο βλέπετε τήν θεραπεία τοῦ ὁμοίου μέ τό 
ὅμοιο».

Ἄς ἀφήσουμε ὅμως τόν ἴδιον τόν ἅγιο νά 
μιλήσει ἐκτενέστερα: «Ἡ μέθοδος πού ἐφαρμόζετε 
γιά νά θερα πεύετε τίς ἀσθένειες βασίζεται στήν 
ἀρχαία ρήση “τά ὅμοια τοῖς ὁμοίοις εἰσίν ἰάματα”. 

Ἀκόμη καί ἡ Θεϊκή Σοφία δέν βρῆκε ὀρθότερο τρόπο γιά νά θεραπεύσει τό 
ἀνθρώπινο γένος πού βασανιζόταν ἀπό τίς ἁμαρτίες και πολυάριθμες ἀρρώστιες. 
Ὁ Θεός δείχνει στίς ἁμαρτωλές ψυχές τό παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου καί τίς 
θεραπεύουσες εὐλογημένες ἐντολές Του, ἐνῶ τό σῶμα θεραπεύεται μέ ἐφαρμογή 
τοῦ ὁμοίου στό ὅμοιο ὅπως, γιά παράδειγμα, ὅταν ὁ πηλός πού φθιάχτηκε ἀπό χῶμα 
καί τό ζωοπάροχο αἷμα Του, ἀκούμπησε στά μάτια τοῦ τυφλοῦ. Ἔτσι φίλοι μου, στόν 
ἴδιο τόν Θεάνθρωπο βλέπετε τήν θεραπεία τοῦ ὁμοίου μέ τό ὅμοιο. Ὁ Θεός ἄς εἶναι 
ὁ Παντοδύναμος βοηθός σας στίς ὠφέλιμες δραστηριότητές σας». (Πηγή: “4-e Ob-
shchee sobranie Kievskogo posledovatelei gomeopatii” (The 4th Meeting of the Kiev Society 
of Followers of Homeopathy), Kiev, 1893).

Ἐπειδή αὐτή ἦταν ἡ ἐπίσημη θέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας περί Ὁμοιο-
παθητικῆς στήν Ρωσία, ἐκφρασμένη ἀπό τά χείλη πολλῶν ἀνεγνωρισμένων ἁγίων, 
πολλοί ρῶσοι κληρικοί ἐκπαιδεύτηκαν στήν Ὁμοιοπαθητική μέ σκοπό νά βοηθήσουν 
τούς συνανθρώπους τους.

Διαπρεπής ἐρευνητής τῆς ὁμοιοπαθητικῆς καί συγγραφέας σχετικῶν πονη-
μάτων ὑπῆρξε καί ὁ Ἅγιος Σεραφείμ Τσιτσάγκωφ, πρώην ἀνώτερος ἀξιωματικός καί 
ἀργότερα μητροπολίτης Ἁγίας Πετρουπόλεως ὁ ἱερομάρτυς, ὁ ὁποῖος ἀσχολήθηκε 
μέ τήν ὁμοιοπαθητική καί συνέγραψε βιβλίο στό ὁποῖο πραγματεύεται ἕνα δικό 
του τρόπο δυναμοποιήσεως καί παρασκευῆς τῶν ὁμοιοπαθητικῶν φαρμάκων. 
Ὁ ἱερομάρτυς Ἅγιος Σεραφείμ κατά κόσμον Λεονίντ Μιχαήλοβιτς Τσιτσάγκωφ, 
(1856-1937), ἦτο ρῶσος εὐγενής, ὁ ὁποῖος προτροπῇ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρον-
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στάνδης, τοῦ ὁποίου ἀποτελοῦσε πνευματικό παιδί, ἀσχολήθηκε μέ τήν ὁμοι-
ο παθητική προτείνοντας ἕνα δικό του τρόπο ὁμοιοθεραπείας εἰσάγοντας νέα 
ὁμοιοπαθητικά φάρμακα καί ὑποδεικνύοντας ἕνα δικό του τρόπο μέ τόν ὁποῖο 
γίνεται ἡ δυναμοποίηση τῶν ὁμοιοπαθητικῶν φαρμάκων.

Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε τήν μαρτυρία ἑνός  Ἕλληνος νεωτέρου Ἁγίου, τοῦ Ἁγίου 
Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ ὁποῖος σέ ἕνα ἀπό τά βιβλία του στά ὁποῖα ἑρμηνεύει 
τά τροπάρια τῶν Ὀρθοδόξων ἑορτῶν γράφει ὅτι οἱ ἄριστοι τῶν ἰατρῶν θεραπεύουν 
τά ὅμοια μέ τά ὅμοια. ( Ἑορτοδρόμιο, στήν ἑρμηνεία τροπαρίων τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ τ. 1ος καί  στήν ἑρμηνεία τροπαρίων τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως, τ. 3, σελ.60).

Ὁμοίως καί ὁ Ἅγιος Θεοφάνης ὁ ἔγκλειστος (1815-1894), ἐπίσκοπος πού 
ἀπεσύρθη στήν μόνωση καί ἐδίδαξε μέ τίς ἐπιστολές του,  σέ ἰδιόχειρη ἐπιστολή του 
μετά βεβαιότητος ἐκφράζεται γιά τό ἀγαθό ἀποτέλεσμα τῆς ὁμοιοπαθητικῆς καί τήν 
εὐεργετική δράση τῶν ὁμοιοπαθητικῶν φαρμάκων. Ἀφοῦ συγχαίρει τόν παραλήπτη 
τῆς ἐπιστολῆς του γιά τήν ἀπόφασή του νά βοηθηθεῖ μέ φάρμακα ὁμοιοπαθητικά, μέ 
ἰδιαίτερη αἰσιοδοξία τόν διαβεβαιώνει ὅτι μέ τήν ὁμοιοπαθητική θά ἐλεγχθοῦν ὅλες 
οἱ νόσοι καί ὅτι θά διαπιστώσει ὅτι τό ὁμοιοπαθητικό φαρμακεῖο θά εἶναι ἰδιαίτερα 
χρήσιμο γιά τά παιδιά. Ἀναφερόμενος, τέλος, στόν ἑαυτό του λέγει ὅτι ὁ ἴδιος ἔχει 
πολλά ὁμοιοπαθητικά βιβλία: «Δέξου τά συγχαρητήριά μου γιά τήν ἐπίσκεψή σου σέ 
ὁμοιοπαθητικό γιατρό καί γιά τήν ἀγορά τῶν ὁμοιοπαθητικῶν φαρμάκων. Ὅλες οἱ 
νόσοι τώρα θά ἐλεγχθοῦν. Τό ὁμοιοπαθητικό φαρμακεῖο θά εἶναι ἰδιαίτερα χρήσιμο 
γιά τά παιδιά.Θά τό διαπιστώσεις καί μόνος σου. Ζήτησες τή συμβουλή μου γιά τήν 
λήψη αὐτῶν τῶν φαρμάκων. Ἔχω ὁ ἴδιος πολλά ὁμοιοπαθητικά βιβλία. Τά φάρμακα 
ἀλλάζουν ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση...» (Πηγή: “Sobranie pisem sviatitelia Feofana” 
Moscow, 1901, p. 73)

Ὅσον ἀφορᾶ στίς κατηγορίες κατά τῆς ὁμοιοπαθητικῆς πού θέλουν νά τήν 
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ἐνοχοποιήσουν, ἕνεκα τοῦ τρόπου παρασκευῆς τῶν ὁμοιο πα θητικῶν φαρμάκων ἤ 
μέ ἄλλες αὐθαίρετες κατηγορίες, ἀξίζει νά προσέξει κανείς τήν ἀπάντηση τήν ὁποία 
ἔδωσε σχετικά μέ τήν ὁμοιοπαθητική καί τά ὁμοιοπαθητικά φάρμακα ἡ ἕνωση 
Ὀρθοδόξων Ἰατρῶν τῆς Βίριτσα. 

Στίς 25/10/2001 στήν Βίριτσα ἔλαβε χώρα ἡ συνεδρίαση τῆς Ἑνώσεως 
τῶν Ὀρθοδοξων Ἰατρών τῆς Βίριτσα, μέ κύριο θέμα της τήν σχέση Ὀρθοδοξίας-
Ὁμοιοπαθητικῆς. Ἀφορμή ἦταν σχετικό ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας SOS  ἀριθμ. 7,2001. 

Στήν συνεδρίαση ἐκτός τῶν μελῶν παρέστησαν καί ἐκπρόσωποι τῆς 
Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βίριτσα καί ὁμοιοπαθητικοί γιατροί, 
μέ μεγάλη ἐμπειρία καί συμμετοχή σέ διεθνῆ συνέδρια. Μετά τήν παρουσίαση 
τῶν συμμετεχόντων, ἔγινε ἐξέταση τοῦ θέματος καί ἡ συνεδρίαση κατέληξε στά 
παρακάτω συμπεράσματα:

1)  Ἡ ὁμοιοπαθητική εἶναι μιά ἐπιστημονική-ἰατρική διαδικασία πού βασίζεται 
σέ μιά βαθειά πειραματική βάση γιά τήν μελέτη τῆς δράσης τῶν φυσικῶν οὐσιῶν 
στόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό καί τήν ἐφαρμογή τους σέ διάφορες παθολογικές 
καταστάσεις.

2) Κατά τήν προετοιμασία καί χρήση τοῦ ὁμοιοπαθητικοῦ φαρμάκου δέν 
ἐφαρμόζεται κανενός εἴδους ἀποκρυφιστική μέθοδος.

3)  Ἡ ὁμοιοπαθητική μέ τίς δικές της μεθόδους θεραπείας, ἐντάσσεται 
ἁρμονικά στό σύστημα τῆς ἰατρικῆς γνώσης συμπληρώνοντας τίς ἄλλες μεθόδους 
θεραπείας καί συμβάλλοντας στό καλύτερο δυνατόν θεραπευτικό ἀποτέλεσμα.

4) Ἀπό τήν ὀπτική ἑνός Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ δέν ὑπάρχει στήν ὁμοιο-
παθητική κάτι ἐπιζήμιο. Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ἀπό  τό γεγονός ὅτι ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος 
Μπρατσιανίνωφ προσωπικά ἀσχολήθηκε μέ τήν ὁμοιοπαθητική, ἐνῶ ὁ Ἅγιος 
Θεοφάνης Ζατβορνίκ συμβούλευε ἐπιτακτικά τά πνευματικά του παιδιά νά 
χρησιμοποιοῦν τήν ὁμοιοπαθητική, ὁ δέ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης εὐλό- 
γησε τό ὁμοιοπαθητικό νοσοκομεῖο στήν Ἁγία Πετρούπολη. 

Βλαδιμήρ Τιουτένκο, ἱερεύς, 
Πρόεδρος τῆς  Ἑνώσεως Ὀρθοδόξων Ἰατρῶν τῆς Βίριτσα.

Ὁ γέρων Ἰωάννης Κρεστιάνκιν, –στό κέντρο τῆς φωτογραφίας τῆς ἑπόμενης 
σελίδος– γεννήθηκε τό 1910 καί ἐκοιμήθη τό 2006, ὄντας ἤδη  ἐπί 36 συνεχῆ ἔτη, 
στάρετς τοῦ φημισμένου μοναστηριού τοῦ Πσκόβ καί πνευματικός πατέρας χιλιάδων 
ὀρθοδόξων καί μάλιστα στίς δύσκολες περιόδους τῶν ἀθεϊστικῶν διωγμῶν. Σέ 
ἐπιστολή του ( Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Πσκώβ, 2003 σελ 17,18) ἀναφέρει:

«Ἀγαπητή στόν Κύριο Α...,
Θά σοῦ παρουσιάσω ὡς παράδειγ μα τόν Ἅγιο ἐπίσκοπο Ἰγνάτιο Μπριαν τσα-

νίνωφ, ὁ ὁποῖος  ὅλη του τήν ζωή ἐλάμβανε ὁμοιοπαθητικά φάρμακα καί αὐτό δέν 
τόν ἐμπόδισε ἀπό τό νά γίνει Ἅγιος. Πάρε  τό κατάλληλο φάρμακο, ἀφοῦ κάνεις  τό 
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σημεῖον τοῦ Σταυροῦ, ὅπως πράττουμε καί μέ τό φαγητό, καί θά γίνεις καλά. Οἱ 
γιατροί καί τά φάρμακα εὐλογήθηκαν ἀπό τόν Θεό γιά τήν βοήθεια τοῦ ἀνθρώπου. 
Ὁ Θεός νά σέ φωτίζει!».

Σέ ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Γέροντας Γαβριήλ ὁ Ἀναχωρητής», τοῦ 
ἱερομάρτυρος Ἁγίου Συμεών Κολμογκόρωφ, πού ἐξεδόθη στά ἑλληνικά στήν Ἀθήνα, 
σέ μετάφραση ὑπό Πέτρου Μπότση, σέ γ΄ ἔκδοση τό 2008, σελ. 180, διαβάζουμε: 
«Ὁ πατήρ Γαβριήλ ἄρχισε νά χρησιμοποιεῖ συχνά ὁμοιοπαθητικά φάρμακα. Ἔδινε 
κάψουλες καί χάπια σέ ἀρρώστους καί πολύ ἐθεραπεύοντο ἀπό σοβαρές καί 
πολύπλοκες ἀρρώστιες. Ἐκτιμοῦσε τήν ὁμοιοπαθητική καί τήν χρησιμοποιοῦσε 
καί ὁ ἴδιος. Οἱ ἄνθρωποι πού τόν ἐπισκέπτονταν γιά νά τοῦ ζητήσουν βοήθεια, 
ἀκολουθοῦσαν τήν θεραπεία τήν ὁποία τούς συνέστηνε. Συχνά ὅμως ἄκουγε κανείς 
μερικούς νά γκρινιάζουν: Εὐχαριστοῦμε πολύ, ἀλλά πιστεύουμε πώς ἴσως θά ἦταν 
καλύτερα ὁ ἁγιασμός. Ὁ πατήρ Γαβριήλ συνδύαζε τά ὁμοιοπαθητικά φάρμακα μέ 
τόν παρηγορητικό καί καθοδηγητικό λόγο. Περισσότερο ἀποτελεσματικός ἦταν 
σ᾿ αὐτούς πού ὑπόφεραν ἀπό νευρικές διαταραχές καί ἦταν στά πρόθυρα τῆς 
ἀπελπισίας καί τῆς τρέλλας».

Ὁ συγγραφεύς τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ τοῦ Ἀναχωρητοῦ (1844-1915) εἶχε 
μείνει πολλά χρόνια μαζί μέ τόν Ἅγιο Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀναλάβει νά διακονεῖ 
τόν 33χρονο τότε –καί μετέπειτα βιογράφο του– ἀρχιμανδρίτη Συμεών, ἀφότου 
αὐτός πυροβολήθηκε στήν σπονδυλική στήλη καί ἔκτοτε ἔμεινε παράλυτος, ἀπό τό 
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ἔτος 1905. Ὁ Συμεών Κολμογκόρωφ ἐμαρτύρησε τό ἔτος 1937.
Ὅπως εἴπαμε καί στήν ἀρχή, ἡ Ὁμοιοπαθητική δέν ἀποτελεῖ ἕνα ἰατρικό 

σύστημα γιά τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά ἐκφέρει γνώμη σήμερα. Διότι ἡ 
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει ἐκπεφρασμένη γνώμη γιά τήν Ὁμοιοπαθητική διά τῶν 
Ἁγίων Πατέρων της, τῶν νεωτέρων ἀλλά καί τῶν παλαιοτέρων.

Ἐπιλεκτικά θά ἀναφέρουμε μερικά ἀποσπάσματα ἐκ τῶν διαπρεπῶν Θεολό-
γων Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ πρῶτον τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν 
Θεολόγο, ὁ ὁποῖος λέγει: 

«Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης 
μου· εἰ μὲν οὕτως ἔχῃς͵ ὡς μηδὲ τὴν θεραπείαν ἐπιζητεῖν͵ μηδὲ τὸν τρόπον εἰδέναι 
τῆς σῆς ἰάσεως͵ φεῦ τῆς πληγῆς ὄντως͵ καὶ τῆς εἰς βάθος ταλαιπωρίας Εἰ δὲ μήπω 
παντελῶς ἀπέγνωσαι͵ μηδὲ ἀνιάτως ἔχῃς͵ πρόσελθε τῷ θεραπευτῇ καί δεήθητι καί 
θεράπευσον τά τραύματα διά τῶν τραυμάτων, κτῆσαι τῷ ὁμοίῳ τό ὅμοιον». (P.G. 
35.908.16-27)

Στό ἀνωτέρω ἀπόσπασμα ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὑποδεικνύει στήν 
ἐν ἁμαρτίαις οὖσαν ψυχήν τόν τρόπον τῆς πνευματικῆς αὐτῆς θεραπείας λέγοντας 
ὅτι ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς βρίσκεται στήν ἀπόκτηση, δηλαδή στήν ἐφαρμογή τῆς 
θεραπείας τοῦ ὁμοίου διά τοῦ ὁμοίου. «Πρόσελθε, λέγει, τῷ θεραπευτῇ καί δεήθητι 
καί θεράπευσον τά τραύματα διά τῶν τραυμάτων, κτῆσαι τῷ ὁμοίῳ τό ὅμοιον». Καί 
ἀναφερόμενος στήν σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀπαραλλάκτου 
εἰκόνος τοῦ Πατρός, λέγει «Ὁ τοῦ Πατρὸς ὅρος καὶ λόγος· ἐπὶ τὴν ἰδίαν εἰκόνα 
χωρεῖ͵ καὶ σάρκα φορεῖ διὰ τὴν σάρκα͵ καὶ ψυχῇ νοερᾷ διὰ τὴν ἐμὴν ψυχὴν μίγνυται͵ 
τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ἀνακαθαίρων». (P.G. 36.325.26) 

Ἄλλος Πατήρ, ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, γράφει:
«Ἐπὶ τῶν ζώντων σωμάτων͵... τὸ ἐν τούτοις εἶναι τὴν ζωτικὴν τῆς ψυχῆς 

ἐνέργειαν͵ οὐκ ἀμφιβάλλεται... Οὐκοῦν οὐδὲ ἀναλυσάντων πρὸς ἑαυτὰ τῶν ἐν τοῖς 
σώμασι στοιχείων͵ τὸ συνδέον αὐτὰ διὰ τῆς ζωτικῆς ἐνεργείας ἀπόλωλεν. ...ἴσως τε 
καὶ ὁμοίως πᾶσι τοῖς μέρεσι τοῖς συμπληροῦσι τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς ...καὶ ἑκάστῳ τὴν 
ζωτικὴν δύναμιν ἐνιοῦσαν· (P.G. 46.44.24-46.45.2). 

Στό ἀπόσπασμα αὐτό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης ἀπό τό ἔργο του «Περί 
κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου» διαπιστώνεται ἡ παρουσία τοῦ πολλάκις ὑπό τοῦ Ἁγίου 
χρησιμοποιουμένου ὅρου «ζωτική δύναμις», καί τοῦ ὅρου «ζωτική ἐνέργεια». Ἄν 
κάποιος ἀναγνώσει τά κείμενα ἐκεῖνα, μέ τά  ὁποῖα ἐνοχοποιοῦν τήν Ὁμοιοπαθητική 
ὡς συνδεομένην μετά τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, συναντᾶ καί αὐτό τό ἐπιχείρημα: Ἀφοῦ, 
λένε, σέ κείμενα ὁμοιοπαθητικῶν ἰατρῶν συναντᾶται ὁ ὅρος«ζωτική ἐνέργεια» ἤ 
«ζωτική δύναμις», μιά καί ὁ ὅρος αὐτός χρησιμοποιεῖται ἀπό τούς ἀποκρυφιστάς, 
εἶναι, ἰσχυρίζονται καί ἡ ὁμοιοπαθητική ἀποκρυφιστική. Καί βλέπουμε στό 
ἀνωτέρω ἀπόσπασμα ὅτι τόν ὅρον αὐτόν τόν χρησιμοποιεῖ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Νύσσης προκειμένου νά ἑρμηνεύσει ἰατρικῶς καί θεολογικῶς τήν λειτουργία τοῦ 
ἀνθρωπίνου σώματος.
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Καί ἀπό τό ἀνωτέρω παράδειγμα κατανοεῖται πόσον ἀστόχως ἐνέπλεξαν τήν 
ὁμοιοπαθητική μέ τόν ἀποκρυφισμό:  Ἡ ζωτική ἐνέργεια ἤ ζωτική δύναμις εἶναι 
κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης μία πραγματικότητα τήν ὁποία ὁ Θεός ἐνέβαλε 
στό ζῶν σῶμα. Ὁ ἴδιος ὅρος ἔχει γιά τούς ἀποκρυφιστάς ἀποκρυφιστική σημασία.

Τελικά, πρέπει νά διερωτηθοῦμε: 
Ἄν ὁ διάβολος θέλει νά σφετερισθεῖ τά πάντα, ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεός, μεταξύ 

αὐτῶν καί τήν ὁμοιοπαθητικήν, εἶναι, ἄραγε σωστό νά τοῦ ἀναγνωρίζουμε τό 
δικαίωμα αὐτό, πιστεύοντες σέ ὅσα διά τῶν ἀποκρυφιστῶν ἰσχυρίζεται ὁ διάβολος 
καί λέγει;

      Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Τρ.

ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ 
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΝΩΛΗ

Στόν Ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου Διονύσου, τό Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 
τελέσθηκε το διετές Μνημόσυνο τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος Ἀρχιμ. Μάρκου 
Μανώλη, τοῦ ὄν τος Πνευμα τι κοῦ καί Ποι μένος, τοῦ Ἀσκητοῦ καί σοφοῦ 
Θεο λό  γου, τοῦ χαρισμα  τούχου διώ κτου τῶν δαι   μό νων καί ὑ περ μάχου τῆς 
Πί στεως, τοῦ ἐλε ή μονος καί φιλανθρώπου Πα  τρός καί πά σης πα ρακλή
σεως χορηγοῦ. 

Νά ἔχου με τίς εὐχές καί τίς ἀκοίμητες προ σευχές του! 
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Κάποιοι μαθαίνουν μαθηματικά παίζοντας μέ τούς 
μισθούς τοῦ λαοῦ!

Ἤ  ΜΑΣ  ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ  ΟΛΟΙ
Ἤ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ!

Μέ τά Μαθηματικά τῆς Γ΄ Δημοτικοῦ λογαριάζουμε:
Ἔχεις μισθό 600€ καθαρά καί πληρώνεσαι 14 φορές τό χρόνο 

(Δη λαδή 12 μῆνες + Δῶρα Πάσχα, Χριστουγέννων καί Καλοκαιρινῆς 
ἀδείας).

Λοιπόν: Πόσα λεφτά παίρνεις τό χρόνο;
Ἀπάντηση:

600Χ14 = 8.400€

Χάρη στήν “σκληρή μάχη” τῶν Ἡγετῶν μας, τό 14 παραμένει, ἀλ-
λά τά 600€ τοῦ μισθοῦ γίνονται 450.

Ἄρα, τώρα πόσα λεφτά θά παίρνεις τό χρόνο μετά τήν μείωση τοῦ 
μισθοῦ ἀπό 600 σέ 450;

Ἀπάντηση:
450Χ14 = 6.300€

Πόσα λεφτά δηλαδή, ἔχασες σέ ἕναν χρόνο;
Ἀπάντηση:

8.400-6.300 = 2.100€

Πόσους μισθούς ἔχασες δηλαδή;
Ἀπάντηση:

2.100/600 = 3,5

Τώρα, ἐξακολουθεῖς νά πιστεύης ὅτι οἱ πολιτικοί μας σοῦ ἔσωσαν 
τόν 13ο καί 14ο μισθό σου;

Ἀπάντηση:
ΟΧΙ μόνο δέν σοῦ ἔσωσαν τούς 14 μισθούς σου, ἀλλά μαζί μέ αὐ-

τούς, σοῦ ἔκλεψαν καί χάθηκε καί ὁ 12ος καί ὁ μισός 11ος μισθός.

Συμπέρασμα: Ἤ μᾶς κοροϊδεύουν ΟΛΟΙ ἤ δέν ἔχουν τελειώσει 
ΚΑΝ τό Δημοτικό!...
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