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Γ

ιά τόν Οἰκουμενισμό ἔχουν γραφεῖ καί ἐξακολουθοῦν νά γράφονται πολλά καί ἀξιόλογα, ἰδίως ἀπό τοῦ ἔτους 1961 –πού ἄρχισε
νά ἐκδίδεται ὁ Ὀρθόδοξος Τύπος– μέχρι σήμερα. Ἔγινε καί γίνεται,
ἀναμφισβήτητα, ἕνας κραταιός ἀγώνας πιστῶν Ὀρθοδόξων –Κληρικῶν καί Λαϊκῶν– ἐναντίον ἐκείνων πού ἐπιδιώκουν νά ὑποβιβάσουν
τήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας ἀπό «Ἐργαστήριον Ἁγίων» αἰωνίου
Ζωῆς σέ ἐπιγείου ζωῆς μορφωτικό Κολλέγιο γιά «τήν βελτίωση τοῦ
ἤθους τῶν ἀνθρώπων»(!), ὅπως ἀκούσαμε μέ φρίκη πρόσφατα νά
διακηρύττουν ἀρχιερατικά χείλη!
Σ’ αὐτόν τόν ἀγῶνα δέχθηκε καί ἐμένα ἀπό τήν νεαρή μου ἡλικία ὁ ἁγιώτατος π. Μᾶρκος Μανώλης, πρός τόν ὁποῖον αἰσθάνομαι
ἰδιαίτερη εὐγνωμοσύνη, γιατί φιλοξένησε ἀπό τοῦ ἔτους 1979 κείμενα καί τῆς δικῆς μου ἰσχνῆς ἀλλά καί ὁλόθερμης μαρτυρίας στόν
ἀγωνιστικό «Ὀρθόδοξον Τύπον» καί μέ κατέστησε –στά 42 χρόνια
τῆς πνευματικῆς μας ἐπικοινωνίας– κοινωνόν τοῦ πνευματικοῦ του
θησαυροῦ, τῶν σκέψεων καί ὁραματισμῶν του, ἀλλά καί τῆς θλίψεώς του γιά τήν σκανδαλίζουσα ποιμαντική πολλῶν Κληρικῶν, ἰδίως
δέ, Ἱεραρχῶν.
Πρίν, ὅμως, προχωρήσω στό θέμα μου, παρακαλῶ τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες νά δώσουν προσοχή καί νά κρίνουν αὐτά καθ’
ἑαυτά τά γραφόμενα, γιατί, δυστυχῶς, πολλοί δίδουν μεγαλύτερη
ἔμφαση στούς τίτλους καί στήν προβολή τοῦ προσώπου πού γράφει
καί ὄχι στό τί γράφει! Θά παρακαλέσω, ἐπίσης, νά μή ἐκλαμβάνονται τά κείμενά μου ὡς “χάραξη γραμμῆς” ἀλλά ΜΟΝΟ σάν προσωπική μου θεώρηση καί μαρτυρία. Παιδιόθεν ἐκφράζω τήν γνώμη
μου, ποτέ, ὅμως, δέν ἐπεδίωξα νά “χαράξω γραμμή” γιά νά δημιουργήσω ὀπαδούς, ἀλλ’ οὔτε, βεβαίως, ἀπέτρεψα ποτέ κάποιον
ἀπό τό νά ἀσπασθῆ τίς ἀπόψεις μου.
Αὐτό τό τελευταῖο, πρέπει νά τό προσέξουν πολύ ἐκεῖνοι πού
εὐθέως ἤ μέ ὑπονοούμενα μέ συκοφαντοῦν, θεωροῦντες ὅτι τό νά
ἀσπάζεται κάποιος τίς ἀπόψεις σου, σημαίνει ὅτι ἐσύ ἐπιδιώκεις
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τήν δημιουργία «τάσεως», ὅπως συνέβη μέ τήν ἀντιμετώπιση τοῦ
ἄρθρου μου «Ἡ Περιλάλητος Σύνοδος τῆς Κρήτης ἀπέθανε καί
ἐτάφη» (Ο.Τ. 22-7-2016). Χωρίς νά κάνουν τόν κόπο νά παρουσιάσουν στούς ἀναγνῶστες τους τά κατά τή γνώμη τους ἐπιλήψιμα σημεῖα τοῦ ἄρθρου μου, ἐσκύλευσαν τόν τίτλο του καί ἐνόμισαν πώς
ἐξουδετέρωσαν τά γραφόμενα καί τήν «τάση», πού, κατά τή γνώμη
τους, εἶχε δημιουργηθεῖ ἀπό αὐτά!
Τό ἄρθρο μου ἐκεῖνο ἐξέφρασε ἁπλῶς τήν δική μου ἄποψη,
ὅπως καί κάθε ἄρθρο μου, πού μέ παρακίνηση τῆς συνειδήσεώς μου
γράφω. Γιατί πρέπει κάποιος νά μέ φιμώση γιά νά ὑπερισχύση ἡ δική
του ἄποψη;
Ὑπεστήριξα καί ἐξακολουθῶ νά ὑποστηρίζω πώς ἡ Σύνοδος τῆς
Κρήτης ἦταν ἕνα ἐπί πλέον θεολογικό ἀτόπημα, στό ὁποῖο συνέπραξε ἡ πλειοψηφία τῶν Προκαθημένων γιατί σύρθηκε ἀπό ἐντολές
Πολιτικῆς σκοπιμότητος(!), καί ὅτι ὁποιαδήποτε ἐνασχόληση μαζί
της, τῆς δίδει σημασία καί στούς πρωτεργάτες της δικαιώματα γιά
νά φοβερίζουν περιδεεῖς συνειδήσεις. Κάποιοι ἄλλοι πιστεύουν ὅτι
ἀνέτρεψε τό Πιστεύω τῆς Ὀρθοδοξίας ἤ ὅτι μέ τήν δυναμική της
θά ἀλλοιώση τήν Ἐκκλησία ! “Μέ ‘γειά τους μέ χαρά τους”! Αὐτοί
ἀναλαμβάνουν τήν εὐθύνη ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἱστορίας μέ τό
νά μή ἀφήνουν τή Σύνοδο αὐτή νά λησμονηθῆ. Ἄς συνεχίσουν μέ τίς
ἀπόψεις καί τήν τακτική τους. Γιατί πρέπει νά στοιχηθοῦμε ὅλοι μέ
τήν δική τους ἄποψη, ἄλλως “φίδι πού μᾶς ἔφαγε”; Πῶς ἡ συνείδηση
ἑνός ἀνθρώπου πού ἐξομολογεῖται καί κοινωνεῖ, ἀνέχεται νά ἀποδίδη μομφές καί σκοπιμότητες στά γραπτά καί στό πρόσωπο ἄλλου
συναγωνιστοῦ, ὁ ὁποῖος, μάλιστα, δέν διαφωνεῖ ἐπί τῆς οὐσίας ἀλλά
μόνο ὡς πρός τήν τακτική πού πρέπει νά ἀκολουθηθῆ;
Ἄν ξαναδιαβάσουμε τήν ξεχασμένη Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας,
ψύχραιμα καί ἐποικοδομητικά, θά διαπιστώσουμε ὅτι ὅλοι ἐκεῖνοι
πού ἐπιβουλεύθηκαν ἤ “παζάρεψαν” τήν ἀκρίβεια τῆς Ὀρθοδόξου
Πίστεως, ἔκαμαν “μιά τρύπα στό νερό” καί εἶχαν οἰκτρό τέλος.
Τότε θά εἰρηνεύσουμε καί μόνο τότε ὑπάρχει ἐλπίδα νά ξεφύγουμε ἀπό ὅλες αὐτές τίς μικρότητες καί τήν Ὀρθοδοξοδειλία καί νά
ἐπακολουθήση ἕνας γόνιμος διάλογος μεταξύ τῶν συναγωνιστῶν, νά
διατυπωθοῦν θέσεις καί ἀντιθέσεις –καθ’ ὅτι οὐδείς ἀλάθητος– καί
νά δώσουμε ὁλοι μαζί ἕνα οὐσιαστικό «παρών» ἑνωμένων Ὀρθοδόξων ψυχῶν, σ’αὐτές τίς μοναδικά δύσκολες ἡμέρες πού διανύουμε.
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Ὁ χρόνος τρέχει καί ἡ ροή του ἔχει «διανοίξει ἡμῶν τόν νοῦν»
καί ἔχει ἀποκαλύψει πολλά, ἀκόμη καί σέ ἐμᾶς, πού, παρά τήν
ἡλικία μας, ἔχουμε ἀκόμη νηπιάζουσα πνευματική ὅραση, γι’αὐτό
αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά παραθέσω καί πάλι κάποιες σκέψεις μου,
μέ τήν φιλάδελφη ἐλπίδα πώς ἴσως φανοῦν χρήσιμες σέ κάποιους
ἀδελφούς μας, πού πελαγοδρομοῦν μέ τά ὅσα ἀντιφατικά πληροφοροῦνται ἀπό τό κατακερματισμένο ἀντιοικουμενιστικό μέτωπο, ὡς
πρός τήν ἀκολουθητέα θεολογική καί ἐκκλησιαστική στρατηγική.
Πῶς νά γνωρίζης, ἄλλωστε, τό πῶς θά ἀγωνισθῆς, ἄν δέν γνωρίζης
ἀπό ποῦ κινδυνεύεις περισσότερο; Γιατί –πρέπει αὐτό νά τό ξεκαθαρίσουμε– ὁ ἀντιοικουμενιστικός ἀγώνας γίνεται ἀποκλειστικά
γιά τήν δική μας προστασία καί σωτηρία καί ὄχι γιά τήν σωτηρία
τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ κατά τήν πνευματική διατύπωση τοῦ Πατρός
μας, π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, «Ἡ Ἐκκλησία σώζει, δέν
σώζεται»!
Μελετῶντας κανείς μέ πνευματικό τρόπο τό ἱστορικό τόσων
αἰώνων ἀνθενωτικῶν ἀγώνων, διακρίνει καθαρά ὅτι καί στόν καιρό μας ὁ Οἰκουμενισμός καί ὁ σκοπός πού ἐπιδιώκει δέν ἄλλαξαν, ἄλλαξε, ὅμως, καί –ὅπως φαίνεται, ἄλλαξε πολύ– ὁ τρόπος,
ἡ αἰτιολογία καί, κυρίως, ἔγινε ἀπόλυτη ταύτισή της μέ τά πολιτικῶς ὀρθά, πού ἐπιβάλλονται κάθε μέρα ὅλο καί περισσότερο
τυραννικά, «ἀντιστάσεως μή οὔσης», σέ ὁλόκληρη τήν ναρκωμένη
ἀνθρωπότητα. Ἄλλαξαν στίς μέρες μας ἀκόμη καί οἱ Παραδοσιακοί
καί πνευματικοί Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἦσαν κάποτε
ἀνύστακτοι φρουροί τῆς Πατρώας Πίστεως καί ἄρχισαν νά “βάζουν
νερό στό κρασί τους” μετά τά πολλά “σούρτα-φέρτα” στίς ξένες
Χῶρες, μέ τούς συγχρωτισμούς μέ ἀλλοδόξους καί ἀλλοπίστους, μέ
τίς εὐγένειες τῶν σαλονιῶν καί τίς σαγηνευτικές δωροληψίες, πού
κάμπτουν ψυχικές ἀντιστάσεις μέσα στήν ὁμιχλώδη ζάλη «τοῦ κόσμου τούτου»!
Γιά νά τιθασεύσουμε, λοιπόν, αὐτό τό Ἑνωτικό καί Ἀνθενωτικό
φαινόμενο, τοὐλάχιστον στά πλαίσια τῶν περιορισμῶν τοῦ γραπτοῦ
λόγου, ἐπέλεξα νά κωδικοποιήσω, στή συνέχεια, κάπως περισσότερο
αὐτό τό ἄρθρο μου, γιά νά διευκολυνθῆ ἡ συνεννόησή μου μέ τούς
ἀναγνῶστες, ἀρχίζοντας ἀπό τόν ἀπόλυτο προσδιορισμό τοῦ ἀνθενωτικοῦ ἀγῶνος τῆς Ἀληθείας κατά τοῦ ψεύδους.
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Ἔχω τήν σκέψη, καί τήν θέτω ἐνώπιον τῶν Πατέρων καί τῶν
ἀδελφῶν μου, ὅτι στή σημερινή ἐποχή τοῦ Συγκρητισμοῦ καί τῆς
ἰσοπεδώσεως τῶν ἐννοιῶν καί τῶν πιστευμάτων, εἶναι ἀναγκαῖο νά
μιλοῦμε πλέον γιά τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὄχι μέ τό
χαϊδευτικό αὐτό ὄνομά του, τό ὁποῖο πολλοί ἐκμεταλλεύονται γιά
νά παραπλανήσουν τούς πιστούς πώς τἄχα μέ τόν Οἰκουμενισμό
νοιάζονται γιά τήν ἐν Χριστῶ ἑνότητα ὅλων τῶν Χριστιανῶν, ἀλλά μέ
τό Ὀνοματεπώνυμο, πού ἔχουν ὅλες οἱ μεγάλες αἱρέσεις, τῶν ὁποίων οἱ ἐπιπτώσεις συνεχίζονται καί μετά τήν καταδίκη τους ἀπό τίς
Οἰκουμενικές Συνόδους, ὅπως ὁ Μανιχαϊσμός, ὁ Ἀρειανισμός, ὁ
Νεστοριανισμός, ὁ Πελαγιανισμός, ὁ Ὠριγενισμός, ὁ Παπισμός,
ὁ Βαρλααμισμός κ.ἄ. Συνεπῶς, ἡ Παναίρεση τῶν ἡμερῶν μας, πρέπει νά ἀποκληθῆ ΑΘΗΝΑΓΟΡΙΣΜΟΣ, διότι στηρίζεται ἀποκλειστικά καί μόνο στίς δοξασίες τοῦ ἀθλίου Πατριάρχου ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ,
ὁ ὁποῖος, ξεπερνῶντας σέ πανουργία τούς πρό αὐτοῦ αἱρεσιάρχας,
δέν παραχαράσσει ἁπλῶς σέ κάποια σημεῖα τήν δογματική Ἀλήθεια
τῆς Ὀρθοδοξίας γιά νά ἐπιτύχη τήν ἕνωση Ἀνατολῆς καί Δύσεως,
ἀλλά, διαγράφει τούς ἐπί ἐννέα αἰῶνες (μετά τό Σχῖσμα) ἀγῶνες
τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἰσηγούμενος τήν πλήρη κατάργηση τῆς Θεολογίας!
Μέ τό ἑωσφορικό σύνθημά του «ἀγάπη ἄνευ ὅρων καί ὁρίων»,
ἔκαμε τήν ἄρση τοῦ Ἀναθέματος κατά τῆς Δυτικῆς πλάνης, θέτων
τόν ἄκρατο καί ἄλογο (ἀφοῦ καταργοῦνται οἱ ὅροι καί τά ὅρια)
συναισθηματισμό ὡς ἡγεμόνα καί οἰακοστρόφον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας, ὥστε μέ τήν ἀγαπόμορφη αὐτήν πανουργία
νά ἀνοίξη ὁ δρόμος καί, εὐχερῶς, πλέον, χωρίς τόν φραγμόν τῆς
Θεολογίας νά γίνη ἡ Ἐκκλησία μας “ξέφραγο ἀμπέλι” γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν πολυποικίλων πολιτικῶν σχεδιασμῶν!
Ἄς μοῦ ἐπιτραπῆ νά ἐπαναλάβω μιά περικοπή ἀπό ἐκεῖνα πού
ἔγραψα στό ἄρθρο μου «Ἡ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ», πού δημοσιεύθηκε τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2014 στόν «Ὀρθόδοξον Τύπον», γιά νά γίνουν πιό κατανοητά ὅσα προεῖπα:
«Νοεῖται Πατριάρχης νά γράφη ὅτι μέ τήν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων (Ἀνατολῆς καί Δύσεως) “ἐπανήλθοµεν αὐτοµάτως εἰς τήν
πρό τοῦ 1054 ἐποχήν, καθ’ ἥν ὑπῆρχον µέν διαφοραί µεταξύ τῶν
δύο ἐκκλησιῶν καί ἐνίοτε σκληρότερον ἐκδηλούµεναι, ἀλλά διετήρουν τήν ἑνότητα ἐν τοῖς Ἱ. Μυστηρίοις καί ἰδίως ἐν τῷ κοινῷ
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Ποτηρίῳ, ποία νέα µετά τό 1054 ἐµπόδια ἐνεφανίσθησαν κωλύοντα τήν ἐπάνοδον εἰς τήν πρό αὐτοῦ ἐποχήν;”!
Εἶχε τό “κουράγιο” νά ἐρωτᾶ τούς θεολόγους περί τοῦ τί
ἄλλαξε ἀπό τοῦ 1054 ἕως τῆς 7ης Δεκεμβρίου 1965 (ἡμέρα ἄρσεως τῶν ἀναθεμάτων), ἐνῶ ταυτόχρονα ὁ Πατριάρχης ἦταν “γυμνός” ἀκόμη καί ἀπό στοιχειώδη Ἱστορική γνώση; Δέν εἶχε,
ἄραγε, ποτέ πληροφορηθεῖ περί τῶν Σταυροφοριῶν, περί τῆς
Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, περί τῆς ἐγκαθιδρύσεως Κράτους μέ Ἀρχηγό
(=Πρόεδρο) τόν Πάπα, περί ὑπουργοποιήσεως τῶν Ἐπισκόπων
καί τῆς μετατροπῆς τους σέ Καρδιναλίους;
Δέν εἶχε πληροφορηθεῖ ὅτι οἱ Λατίνοι –μετά τήν κατάληψη
τοῦ θρόνου τῆς Ρώμης ἀπό τούς Φράγκους τοῦ Καρλομάγνου–
ἔπαψαν, ὁριστικά πιά, νά θεολογοῦν «ἁλιευτικῶς» καί θεολογοῦν «ἀριστοτελικῶς», ἔχοντες τόν Ἀριστοτέλη «ὡς τρίτον καί
δέκατον τῶν Ἀποστόλων»; Δέν εἶχε πληροφορηθεῖ τούς σχετικούς μέ αὐτά ἀγῶνες τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ
Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τό «Συνοδικόν της Ὀρθοδοξίας»
ἁπάσης, πού ἀνυψώνει τόν Ἅγιον Παλαμᾶν ὡς Οἰκουμενικόν
Διδάσκαλον;
Δέν εἶχε πληροφορηθεῖ ὅτι στή Δύση δέν ἐκλέγεται Ἐπίσκοπος Ρώμης ἀλλά Ἀρχηγός Κράτους καί, μάλιστα (ὅπως πολύ
εὔστοχα σχολιάζει ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός), ὄχι ἀπό τό Σῶμα
τῶν Ἐπισκόπων ἀλλά ἀπό τούς ὑπουργούς του, τούς Καρδιναλίους;
Δέν εἶχε πληροφορηθεῖ τό ἀποκορύφωμα τῆς πτώσεως τοῦ
«Ἑωσφόρου τῆς Δύσεως», πού αὐτοανακηρύχθηκε Ἀλάθητος(!)
καί ὑποκατέστησε τήν Ἐκκλησία μέ τόν ἑαυτόν του, δηλαδή, μέ
ἕνα ἄτομο, τό ὁποῖο δέν λογαριάζει κανέναν καί δέν δίνει λογαριασμό σέ κανέναν;
Τό Σχῖσμα τῆς Δύσεως ἀπό τήν Ἀνατολή εἶναι μόνο θέμα
ἀναθεμάτων; Εἶναι θέμα πού λύεται διά τῆς ἀναγνώσεως αὐτοσχεδίων εὐχῶν σκοπιμότητος; Γιατί, βεβαίως, Εὐχή γιά ἄρση
Ἀναθέματος κατά τῆς πλάνης τοῦ Ἑωσφόρου δέν ἔχει ποτέ συνταχθεῖ μέ τήν Χάριν καί τόν Φωτισμόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!»!
Βεβαίως, ὑποκινητής τῶν Πολιτικῶν γιά νά μεταχειρίζονται
τούς Κληρικούς, χρυσοπληρώνοντάς τους γιά νά διαιωνίζουν τήν
Παναίρεση, εἶναι ὁ Παγκόσμιος Μασωνισμός. Αὐτό ἀποδεικνύεται
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ἀπό πολλά, ἀλλά καί ἀπό τό πρόσωπο πού ἐπελέγη γιά νά διαγράψη τήν Θεολογία (πού εἶναι τό ἀνυπέρβλητο ἐμπόδιο τῆς πλάνης), δηλαδή ὁ Ἀθηναγόρας, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε συνεπής συνδρομητής καί ὑψηλόβαθμο στέλεχος τῆς Μασωνίας (σημ.: φωτοτυπία τῆς
συνδρομῆς τοῦ Ἀθηναγόρα στή Μασωνική Στοά εἴχαμε δημοσιεύσει
στό ἄρθρο μας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: “ΦΑΝΑΡΙ” Ἤ “ΛΥΧΝΙΑ”;»,
φ. 2106 «ΟΡΘ. ΤΥΠΟΥ», 26-2-2016), καί χάριν αὐτοῦ «ἀποκλείσθηκαν ἀπό τόν τότε Τοῦρκο Νομάρχη Κωνσταντινουπόλεως,
μέ διαταγή τῆς Ἀμερικῆς, ὅλοι οἱ ὑποψήφιοι Μητροπολίτες τῆς
Πατριαρχικῆς Συνόδου γιά νά ἐκλεγῆ Πατριάρχης ὁ Ἀμερικῆς
Ἀθηναγόρας, γιά τοῦ ὁποίου τήν ἐκλογή παραβιάσθηκε καί ὁ
τεσκερές τοῦ 1923, ὁ ὁποῖος καθορίζει ὅτι ὅλοι οἱ Οἰκουμενικοί
Πατριάρχες πρέπει νά εἶναι Τοῦρκοι ὑπήκοοι». (βλ. ἄρθρο μας
«Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: ΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ», φ. 1793 «ΟΡΘ. ΤΥΠΟΥ», 24-7-2009)!
Προφανῶς, λοιπόν, δέν ἐπαρκεῖ γιά τήν Παναίρεση τῆς ἐποχῆς
μας ὁ χαρακτηρισμός της γενικῶς καί ἀορίστως, ὡς Οἰκουμενισμός,
διότι αὐτός ὁρίζει μόνο τήν ἐπιδίωξή του γιά τήν ὑπό προϋποθέσεις
ἐπανένωση Ἀνατολῆς καί Δύσεως. Ἐπαρκέστερο χαρακτηρισμό θεωροῦμε τόν Ἀθηναγορισμόν, ὁ ὁποῖος περιέχει ὅλο τό βάθος καί
τίς ἐπιδιώξεις τῆς Παναιρέσεως. Ἐπιδιώκει δαιμονιωδῶς τήν ἄνομη ἕνωση τοῦ ψεύδους μετά τῆς Ἀληθείας διά τῆς ὁλοσχεροῦς
καταργήσεως τῆς Θεολογίας, διότι μόνο μέ τήν κατάργηση τῆς
Θεολογίας, καί, συνεπῶς, τῆς Λογικῆς καί τῆς Ἀληθείας τῆς Πίστεώς μας, μπορεῖ νά ἐπιτευχθῆ μιά τόσο δαιμονική ἀπροϋπόθετη ἕνωση!
Αὐτό πού ἔπραξε ὁ Ἀθηναγόρας, γιά πρώτη φορά συνετελέσθη στήν Παγκόσμια Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, καί αὐτή ἡ εἰδοποιός διαφορά του συνιστᾶ τόν ΑΘΗΝΑΓΟΡΙΣΜΟ ὡς Παναίρεση,
ἐφ’ ὅσον μέ τό ἑωσφορικό σύνθημά του «ἀγάπη ἄνευ ὅρων καί
ὁρίων», ἄνοιξε τόν δρόμο, ὄχι μόνο γιά τήν ἕνωση Ὀρθοδοξίας καί
Παπικῆς διαστροφῆς, ἀλλά γιά τή συγχώνευση τῆς Ὀρθοδοξίας μέ
ὅλες τίς δαιμονικές θρησκεῖες τῆς Ὑφηλίου, ὅπερ καί πραγματοποιεῖται ἐπί τῶν ἡμερῶν μας! Γι’αὐτόν, ἀκριβῶς τόν λόγο ἔγραψε
ὁ Ἐκκλησιαστικός Πατέρας μας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος στίς
10 Αὐγούστου 1969, πρός τόν ἀκολουθοῦντα τό Παλαιό Ἡμερολόγιο, π. Θεοδώρητον Μαῦρον, ὅτι «ὁ Ἀθηναγόρας καί ὁ Ἰάκωβος
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Ἀμερικῆς καί τινες ἄλλοι ἐπεσώρευσαν τοσαύτας εὐθύνας εἰς
ἑαυτούς, ὥστε οὐχί μόνον ἐν ζωῇ, ἀλλά καί μετά θάνατον θά ἦτο
δυνατόν νά ἀποκηρυχθῶσιν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας»! (Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, τόμος Β’, Σταμάτα 2017, σελ.327). Δηλαδή, φοβερή καταδίκη, πού ἐπεφυλάχθη σέ αἱρεσιάρχας!

Ο ΙΕ΄ ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ

Προτάξαμε τά περί τοῦ Ἀθηναγορισμοῦ, πρό τῆς ἑρμηνείας
τοῦ ΙΕ΄ Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας, πού θά ἐπιχειρήσουμε ἐν
συνεχείᾳ, διότι τά θεωροῦμε ἀναγκαιοτάτη προϋπόθεση γιά τήν Ὀρθόδοξη προσέγγιση τοῦ τόσον πολύ κακοποιημένου νοήματος τοῦ
Κανόνος αὐτοῦ, δεδομένου ὅτι μετά τήν ἀθεολόγητη καί ἀδιάκριτη
Σύνοδο τῆς Κρήτης ἦλθε πάλι στό προσκήνιο μέ κάποιες ἀπόπειρες
ἐφαρμογῆς του.
Ἐπαναλαμβάνω γιά μιά ἀκόμη φορά, ὅτι οἱ γραμμές, πού θά
ἀκολουθήσουν, ἐκφράζουν ἀποκλειστικά καί μόνον τίς ἐπί τοῦ
προκειμένου ἀπόψεις μου, ὅτι δέν ἐπιθυμῶ νά «χαράξω γραμμήν»
ἤ νά δημιουργήσω «τάσιν», οὔτε νά ἀντιπολιτευθῶ τούς τυχόν ἀντιφρονοῦντας.
Παραθέτω τόν Κανόνα:
«Τὰ ὁρισθέντα ἐπὶ πρεσβυτέρων καὶ ἐπισκόπων καὶ μητροπολιτῶν, πολλῷ μᾶλλον καὶ ἐπὶ πατριαρχῶν ἁρμόζει. Ὥστε, εἴ
τις πρεσβύτερος ἤ ἐπίσκοπος ἢ μητροπολίτης τολμήσειεν ἀποστῆναι τῆς πρὸς τὸν οἰκεῖον πατριάρχην κοινωνίας καὶ μὴ ἀναφέρει τὸ ὄνομα αὐτοῦ, κατὰ τὸ ὡρισμένον καὶ τεταγμένον, ἐν
τῇ θείᾳ μυσταγωγίᾳ, ἀλλὰ πρὸ ἐμφανείας συνοδικῆς καὶ τελείας αὐτοῦ κατακρίσεως σχίσμα ποιήσει, τοῦτον ὥρισεν ἡ ἁγία
σύνοδος, πάσης ἱερατείας παντελῶς ἀλλότριον εἶναι, εἰ μόνον ἐλεγχθείη τοῦτο παρανομήσας. Καὶ ταῦτα μὲν ὥρισται καὶ
ἐσφράγισται περὶ τῶν προφάσει τινῶν ἐγκλημάτων τῶν οἰκείων
ἀφισταμένων προέδρων καὶ σχίσμα ποιούντων καὶ τὴν ἕνωσιν
τῆς Ἐκκλησίας διασπώντων. Οἱ γὰρ δι᾿ αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν
ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν
δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει
οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς
τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ
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τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οἱ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ
σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι».
Πρόκειται, λοιπόν, γιά τόν δέκατον πέμπτον ἀπό τούς δέκα
ἑπτά Κανόνας, πού ἐθέσπισε ἡ ἀνωτέρω Σύνοδος, ἡ ὁποία συνεκλήθη ὑπό τοῦ Μ. Φωτίου στήν Κωνσταντινούπολη τό ἔτος 861 σέ δύο
Συνεδρίες, ἴσως δέ, γι’ αὐτό καί ἔλαβε τόν χαρακτηρισμό Πρωτοδευτέρα, ἄν και ἐπ’ αὐτοῦ οἱ ἀπόψεις διίστανται. Πάντως, οἱ συνεδρίες
τῆς Συνόδου αὐτῆς ὑπῆρξαν αἱματηρές(!) λόγῳ τῶν ἐπεισοδίων
πού δημιούργησαν οἱ ἀντιμαχόμενες μερίδες, οἱ ὁποῖες –κατά τήν
μαρτυρία τοῦ Ζωναρᾶ– «ἐς τοσοῦτον τήν στάσιν αὐτῶν προελθεῖν,
ὡς καί μέχρι ξιφουλκίας καί φόνων χωρῆσαι καί οὕτω διαλυθῆναι τήν πρώτην ἐκείνην συνεδρίαν» (Ράλλη-Ποτλῆ Σύνταγμα, τ.
Β΄, σελ. 647-648)! Ὁ ἐκκλησιαστικός Ἱστορικός Βασίλειος Στεφανίδης, ἐξετάζοντας τά αἴτια τῆς διαλύσεως τῆς πρώτης συνεδρίας τῆς
Συνόδου, γράφει: «ὁ Ζωναρᾶς καί ὁ Βαλσαμών ὡς αἰτίαν διαλύσεως τῆς Συνόδου ἀναφέρουσι τήν διάστασιν καί σύγκρουσιν τῶν
ὀρθοδόξων καί τῶν ἑτεροδόξων ἐπί δογματικῶν ζητημάτων ἀλλ’
αὕτη εἶναι ἀστήρικτος εἰκασία καί δεικνύει τήν δυσκολίαν εὑρέσεως τῆς σημασίας τοῦ ὀνόματος τῆς Συνόδου» («Ἐκκλησιαστική
Ἱστορία», Ἀθῆναι 1970, σελ. 348).
Καί πράγματι, δέν ἦταν αὐτή ἡ αἰτία, ἐφ’ ὅσον ἡ Σύνοδος κατ’
ἐξοχήν συνεκλήθη κατά τοῦ Πατριάρχου Ἰγνατίου. Αὐτό τό ὑπογραμμίζει καί ὁ Βαλσαμών: «Ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγιωτάτου ἐκείνου Πατριάρχου κυροῦ Φωτίου, τοῦ τό Νομοκάνονον συνθεμένου, συνεκροτήθη κατά τοῦ μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἰγνατίου
Οἰκουμενική Σύνοδος».
Κατά τήν διάρκεια τῆς πρώτης συνεδρίας, ἐτέθη –λόγῳ τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Πάπα Νικολάου– πρός συζήτηση, δηλαδή δευτερευόντως, τό δογματικό ζήτημα τοῦ Πρωτείου τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης,
τό ὁποῖο ἦλθε στό προσκήνιο μέ τήν ἐκθρόνιση τοῦ Ἰγνατίου. Ὁ
Πάπας Νικόλαος θεώρησε πώς ἡ Δογματική τῆς Ἐκκλησίας μας δίδει στόν Θρόνο τῆς Ρώμης τό προνόμιο νά ὑπερέχη ἀπολύτως τῶν
ἄλλων Ἐπισκοπικῶν Θρόνων καί δέν ἀρκέσθηκε στό «πρωτεῖον τιμῆς» ὡς «primus inter pares». Γι’ αὐτό ἐπιμένουμε στό ἱστορικό
τοῦ Κανόνος, καθ’ὅτι ἔχει ἀποφασιστική σημασία γιά τήν ὀρθή προσέγγιση καί ἑρμηνεία τοῦ ΙΕ΄Κανόνος.
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Ἡ Πρωτοδευτέρα (στό ἑξῆς Α΄ & Β΄), λοιπόν, συνεκλήθη γιά
τήν εἰρήνευση τῆς Βασιλευούσης ἀπό τήν ἀντιπαλότητα τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Ἰγνατίου, οἱ ὁποῖοι, μέ τόν τυφλό τους φανατισμό
–ὅπως ὅλοι οἱ μετά «ζήλου οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν» κινούμενοι– ἔφθασαν στό σημεῖο «ὡς καί μέχρι ξιφουλκίας καί φόνων χωρῆσαι»,
πρᾶγμα τό ὁποῖο ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι ἡ ἀναταραχή δέν εἶχε
αἴτιο δογματικές διαφορές, ἐφ’ ὅσον στήν Βασιλεύουσα δέν ὑπῆρχε πλῆθος ἑτεροδοξούντων (ἔστω καί γιά τό ζήτημα τοῦ Πρωτείου)
ἀλλά μόνο δύο πλησιόχωροι στήν Ρώμη Ἐπίσκοποι πού ἀπέστειλε
ὁ Πάπας Νικόλαος ὡς ἐκπροσώπους του, «τόν Πόρτου Ροδοάλδον
καί τόν Ἀναγνίας Ζαχαρίαν» (ὅ.ἀ., Β. Στεφανίδου «Ἐκκλησιαστική Ἱστορία»).Ἡ ἀναταραχή στήν Κωνσταντινούπολη ἦταν τόσο
σφοδρή (σημ.: εἶχαν προηγηθεῖ αὐστηρά μέτρα τοῦ Βάρδα κατά τοῦ
Ἰγνατίου καί τῶν ὀπαδῶν του, «κακοποίησις, κάθειρξις, ἐξορία»),
ὥστε προκάλεσε τήν σύγκληση Συνόδου τόσο ἐπισήμου, ὡς ἡ σύγ
κληση Οἰκουμενικῆς, μέ ἀριθμό Ἐπισκόπων πλέον τῶν 318 καί μέ
τήν αὐτοπρόσωπη παρουσία τοῦ Αὐτοκράτορος Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος
παρέστη «μετά πολλῶν μεγιστάνων». Ἡ παρουσία τοῦ Αὐτοκράτορος σέ Συνόδους, ἦταν πάντοτε ἔνδειξη τῆς κρισιμότητος τῆς καταστάσεως, καί ἀποδεικτικό στοιχεῖο ὅτι ἡ Σύνοδος συνεκλήθη γιά
τήν εἰρήνευση τῆς Αὐτοκρατορίας.
Ἡ μερίδα τῶν μετά φανατισμοῦ ὑποστηρικτῶν τοῦ Ἰγνατίου,
ὑποκινούμενοι καί ἀπό τούς Κληρικούς ἐκείνους πού δέν ἐμνημόνευαν τόν Πατριάρχη Φώτιον ἀλλά ἐξακολουθοῦσαν νά μνημονεύουν τόν Ἰγνάτιον, δημιουργοῦντες σύγχυση καί ταραχή στόν λαό,
εἶχε ἕνα ἰσχυρό ἀγωνιστικό κίνητρο: Tό ὅτι ὑπεστήριζε μιά ἀσκητική προσωπικότητα, ἕνα ἅγιο Πατριάρχη. Δέν εἶχαν, ὅμως, οἱ ὑποστηρικταί τοῦ Ἰγνατίου τήν πνευματική ὁρατότητα νά διακρίνουν
ὅτι ἐκεῖνος, κατ’ ἄνθρωπον μέν ἐκθρονίσθηκε ἀπό τήν Πολιτική
ἐξουσία, ἀλλ’ ὅτι καί Πατριάρχης εἶχε ἀναδειχθεῖ ἀπό τήν Πολιτική
ἐξουσία, ὡς υἱός τοῦ Αὐτοκράτορος Μιχαήλ τοῦ Ραγκαβέ! Σύν
τοῖς ἄλλοις, δέ, δέν εἶχε τόν πολυποίκιλο ἐξοπλισμό τοῦ Φωτίου,
ἦταν ἀντίθετος μέ τήν πνευματική καί εἰς βάθος ἐπιστημονική μελέτη τῆς Θεολογίας, ὑποστηρίζοντας ὅτι αὐτό θά ἔβλαπτε τήν Ἐκκλησία, καί, κοντολογίς, ἀδυνατοῦσε νά ἀντιληφθῆ τήν κρισιμότητα τῶν
καιρῶν καί νά ἀντιμετωπίση μέ ἀποτελεσματικότητα τήν ἐκ Ρώμης
Παπική ἀπολυταρχία.
Ὁ Ἰγνάτιος, «ἐκλήθη καί παρέστη», στήν Α΄ & Β΄ Σύνοδο, ἡ
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ὁποία τόν καθήρεσε «συμφώνως πρός τόν 30ον Κανόνα τῶν ἁγίων
Ἀποστόλων», καθ’ ὅτι «ἐν τῇ Συνόδῳ ἐμαρτυρήθη ὑπό πολλῶν,
ὅτι ὁ Ἰγνάτιος ἐχειροτονήθη χωρίς νά ψηφισθῇ ὑπό Συνόδου
καί ὅτι βίᾳ κατέλαβε τόν θρόνον» (ὅ.ἀ., σελ. 349).
Τό σημαντικότερο, ὅμως –κατά τήν προσωπική μου ἄποψη–
ἀποδεικτικό στοιχεῖο ὅτι ἡ Α΄ & Β΄ Σύνοδος συνεκλήθη μέ κύριο
σκοπό τήν εἰρήνευση τῆς Αὐτοκρατορίας καί τήν ἀποτροπή σχίσματος, ἀπό τήν ἐξαγριωμένη διάσταση ὑποστηρικτῶν τοῦ Ἰγνατίου καί τοῦ Φωτίου, εἶναι ὅτι ἀπό τήν Σύνοδο αὐτή δέν διεσώθησαν
Πρακτικά, ἀλλά μόνο οἱ 17 Κανόνες, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν καί τόν
ἀποκλειστικό σκοπό τῆς συγκλήσεώς της. Ἰδιαιτέρως ὁ ΙΕ΄Κανών
εἶναι ἐκεῖνος, πού με τήν διατύπωσή του καθιστᾶ σαφές ὅτι ΜΟΝΟ
αἵρεση κατεγνωσμένη σαφῶς ὑπό τῆς Ἐκκλησίας δικαιολογεῖ
τήν διακοπή τοῦ Μνημοσύνου τοῦ Ἐπισκόπου ἀπό τούς Κληρικούς του, καί πάλι, χωρίς νά ὑποχρεώνονται οἱ Κληρικοί στή διακοπή τῆς μνημονεύσεως τοῦ αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου! Τόση ἔμφαση
καί σημασία δίδει ἡ Ἐκκλησία μας στήν Εἰρήνη, καί τόσο φρικτή
θεωρεῖ τήν διάσπαση καί τά σχίσματα μεταξύ τῶν πιστῶν, ὥστε
θεωρεῖ προτιμοτέρα τήν ἀνοχή ἐκ μέρους τῶν Κληρικῶν ἀκόμη
καί τῶν ἀποδεδειγμένως αἱρετικῶν Ἐπισκόπων!
Εἶναι, ἄραγε, τυχαῖο, ὅτι ὁ ΙΕ΄ Κανών τῆς Α΄ & Β΄ εἶναι ὁ
μοναδικός Κανών πού ἐπιτρέπει στούς Κληρικούς ὅλων τῶν
βαθμῶν τήν διακοπή μνημοσύνου τοῦ Ἐπισκόπου πρό Συνοδικῆς καταδίκης αὐτοῦ, καί αὐτό, βεβαίως, ΜΟΝΟ ἐάν ὁ Ἐπίσκοπός
τους κηρύσσει «αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην»; Ἀσφαλῶς καί δέν εἶναι τυχαῖο. Διότι τότε,
ἐμάχοντο ὑποστηρίζοντες μέχρι θανάτου, ὁ καθένας μέ τήν δική
του ἑρμηνευτική τήν Κανονικότητα Ἰγνατίου καί Φωτίου. Ἐμάχοντο
γιά τήν Κανονικότητα τῶν Πατριαρχῶν, ὄχι κατηγορῶντας τους γιά
αἵρεση. Ἔπρεπε νά εἰρηνεύση ἡ Βασιλεύουσα, μέ τό νά γίνη σαφής
ἀντιδιαστολή τῆς αἱρέσεως ἀπό τήν ἔλλειψη Κανονικότητος. Τό
μήνυμα τῆς Συνόδου ἦταν σαφές: Ἡ Κανονικότητα εἶναι στήν ἀποκλειστική εὐθύνη καί ἁρμοδιότητα τῶν κατά τόπους Ἐπισκοπικῶν Συνόδων καί ὅποιος Κληρικός ἀντιτάσσεται καθαιρεῖται καί
ἀφορίζεται, ἐνῶ, στήν περίπτωση «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» κηρυσσομένης αἱρέσεως ἀπό Ἐπισκόπους, τόν λόγο ἔχουν (ἄν, βεβαίως τό
θέλουν καί τό κρίνουν ἐπιβεβλημένο) καί οἱ Ἐπίσκοποι ἀλλά καί
οἱ Κληρικοί ὅλων τῶν βαθμῶν, διακόπτοντες τήν μνημόνευση
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 183

421

τοῦ ὀνόματος τοῦ αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου κατά τίς Λατρευτικές
Συνάξεις. Στά ὀξυμένα πάθη τῆς περιόδου αὐτῆς, ἡ προβολή μιᾶς
δυνατότητος ἀντιδράσεως τῶν Κληρικῶν στήν ἀκραία Ἐπισκοπική ἀσέβεια ἦταν μιά παραχώρηση τῆς Συνόδου πνευματικά καί
ψυχολογικά ἐπιβεβλημένη.

* * *

Ὅσα προεγράφησαν, ἐγράφησαν γιά τήν μεταφορά τους ὡς
Ἱστορική καί Θεολογική πρακτική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας,
γιά νά συμβάλουν στόν τερματισμό τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀναταραχῆς
τῶν ἡμερῶν μας πού ὀφείλεται στή διακοπή τοῦ μνημοσύνου Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκ μέρους εὐσεβῶν καί ἀγωνιστῶν Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι, ὅμως,
κατά τήν προσωπική μου ἐκτίμηση, δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψει τους τό
πνεῦμα πού κρύπτεται ὄπισθεν τοῦ Ἑνός καί Μοναδικοῦ, ἄλλωστε,
Ἱ. Κανόνος πού ἐπικαλοῦνται.
Δέν ἀρκέσθησαν, ὅμως, στή δική τους ἑρμηνεία τοῦ ΙΕ΄ Κανόνος τῆς Α΄ & Β΄ Συνόδου, ἀλλά ἐπικαλοῦνται καί τόν Ἐκκλησιαστικό Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον,
τόν ὁποῖον παρουσιάζουν ὡς εὐλογοῦντα τήν σημερινή ἐπιλογή τῆς
παύσεως τοῦ μνημοσύνου Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας
μας, γιά τόν λόγον ὅτι συγκεκριμένοι Ἀρχιερεῖς ἐμπίπτουν τἄχα
στίς προδιαγραφές τοῦ Κανόνος αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος δυνητικά ἐπιτρέπει τήν διακοπή μνημοσύνου αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου ἀπό τούς Κληρικούς του, πρό Συνοδικῆς καταδίκης αὐτοῦ!
Ὅλοι αὐτοί οἱ σύγχρονοι ἑρμηνευταί τῶν Ἱ. Κανόνων, ὄχι μόνο
δέν ἔζησαν ἀπό κοντά τόν π. Ἐπιφάνιον γιά νά γνωρίσουν τόν βαθύτατον Θεολογικόν καί διακριτικόν νοῦν του καί τήν εὐρύτητα
τῆς Ὀρθοδόξου σκέψεώς του, ἀλλά καί δέν ἔκαμαν τόν κόπο νά
συσχετίσουν μέ τήν σημερινή πραγματικότητα ἐκεῖνα πού ἔγραψε τό
1969, τό 1970 κ.ἑξ. ὁ π. Ἐπιφάνιος, πρός τόν μοναχόν Νικόδημον
καί ἐν συνεχείᾳ στόν π. Θεοδώρητον Μαῦρον καί τόν Διονύσιον
Μπατιστᾶτον.
Γιά τούς μαθητάς τοῦ π. Ἐπιφανίου, παρ’ ὅτι ἐκεῖνος στήν
πρός τόν μοναχόν Νικόδημον Ἐπιστολή του δέν προβαίνει σέ
λεπτομερῆ Ἱστορική καί Θεολογική ἑρμηνεία τοῦ ΙΕ΄ Κανόνος,
ἀλλά ὑπογραμμίζει μόνο ὅτι ὁ Κανών αὐτός δέν εἶναι ὑποχρεωτικός ἀλλά δυνητικός, γίνεται σαφές ὅτι γιά νά ἐφαρμοσθῇ χωρίς
Κανονικές κυρώσεις γιά τούς Κληρικούς πού θά διακόψουν τό μνηΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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μόσυνο τοῦ Ἐπισκόπου τους πρέπει νά συντρέχουν οἱ ἑξῆς προϋποθέσεις:
1. Ὁ Ἐπίσκοπος τῶν Κληρικῶν νά κηρύττῃ «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» αἵρεση καταδικασμένη ἀπό Οἰκουμενικές Συνόδους ἤ ἀπό τό
consensus patrum. «Γυμνῇ (δέ) τῇ κεφαλῇ», σημαίνει νά κηρύττῃ
αἵρεση ἀνερυθρίαστα, μέ σκοπό νά τήν ἐπιβάλη διά τῆς βίας στούς
Κληρικούς του.
Καί 2. Νά κηρύττῃ τήν αἵρεση στίς Λατρευτικές καί Ποιμαντικές Συνάξεις. Αὐτό σημαίνει τό «ἐπ᾿ ἐκκλησίας διδάσκοντος».
Αὐτά, συνέτρεξαν στό πρόσωπο τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα
καί τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἰακώβου, γιά τούς ὁποίους
ὁ π. Ἐπιφάνιος, ὅπως προείπαμε, ἔγραψε: «ὁ Ἀθηναγόρας καί ὁ
Ἰάκωβος Ἀμερικῆς καί τινες ἄλλοι ἐπεσώρευσαν τοσαύτας εὐθύνας εἰς ἑαυτούς, ὥστε οὐχί μόνον ἐν ζωῆ, ἀλλά καί μετά θάνατον
θά ἦτο δυνατόν νά ἀποκηρυχθῶσιν ὑπό τῆς Ἐκκλησίας»!
Δηλαδή, ἀναφερόμενος ὁ π. Ἐπιφάνιος σ’αυτούς τούς σαφῶς
καί ἀποδεδειγμένως αἱρετικούς Ἀρχιερεῖς, ἔγραψε ὅτι ὅποιος
δέν διακόψη τό μνημόσυνό τους δέν ἁμαρτάνει οὔτε μειοδοτεῖ
σέ Ὀρθοδοξία! Αὐτό τό ἐπιβεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ π. Ἐπιφάνιος στήν
ἀνωτέρω μνημονευθεῖσα Ἐπιστολή του πρός τόν π. Θεοδώρητον
Μαῦρον: «Ἄν ὁ Κανών τῆς Πρωτοδευτέρας ἐθεώρει κατακριτέους
τούς μή παύοντας τό μνημόσυνον αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου μέχρι
τῆς ὁριστικῆς καταδίκης αὐτοῦ, θά ἔλεγε τοῦτο ρητῶς. Ἐκτός
δέ τούτου ἡ Ἐκκλησία θά ἐγνώριζε τιμωρίας ἤ ἔστω ἐπιτιμήσεις Κληρικῶν ἐνεργησάντων οὕτω». Στήν ἴδια, μάλιστα ἐπιστολή
ἀποκαλύπτει ὁ π. Ἐπιφάνιος κάτι πολύ σημαντικό, πού πρέπει νά
συνεκτιμηθῆ μέ τά δεδομένα τοῦ ἄρθρου μας: «....Ἀπέκλεισα τήν
ἀποκήρυξιν τοῦ Πατριάρχου. Ἀπέτρεψα ἀπό τῆς παύσεως τοῦ
μνημοσύνου αὐτοῦ ἀλλά δέν ἀπέκλεισα ταύτην. Εἶδον αὐτήν ὡς
τό ἔσχατον ὅριον ὅ ἐπιτρέπουσιν ἐν προκειμένῳ οἱ Ἱ. Κανόνες»!
(ὅ. ἀ. Σελ.326-328). Δηλαδή, ὁ π. Ἐπιφάνιος, ἀπέτρεψε καί τό δυνητικόν, ἁπλῶς δέν τό ἀπέκλεισε!
Καί, τό ἐξαιρετικά σημαντικό: Ὁ π. Ἐπιφάνιος, δέν ἔγραψε
ὅτι ΙΕ΄Κανών τῆς Α΄& Β’ Συνόδου ἐπεκτείνεται καί στούς Ἐπισκόπους πού συλλειτουρ-γοῦν μέ τόν Ἀθηναγόρα καί τόν Ἰάκωβον ἤ ἔχουν μετ’αὐτοῦ Ἐκκλησιαστική κοινωνία, ὥστε νά ἔχουν
οἱ Κληρικοί τήν εὐχέρεια νά διακόψουν καί τό μνημόσυνο τῶν
μετ’ αὐτῶν συλλειτουργούντων!
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Γιατί περί αὐτοῦ πρόκειται. Σήμερα, ὅσοι Κληρικοί διέκοψαν
τό μνημόσυνο τῶν Ἐπισκόπων τους τό ἔπραξαν ὄχι γιατί οἱ Ἐπίσκοποί τους εἶναι αἱρετικοί, ἀλλά γιατί συλλειτουργοῦν οἱ Ἐπίσκοποί
τους μέ τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖον(!), τούς Πατριαρχικούς καί
τινας ἄλλους συμπροσευχομένους μέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους!
Τό προβλέπει αὐτό ὁ ΙΕ΄ Κανών τῆς Α΄ & Β΄ Συνόδου; Ὄχι, βέβαια! Ἤ μήπως προβλέπει ὁ Κανών ὅτι ἐφαρμόζεται καί γιά τούς
Ἐπισκόπους ἐκείνους πού μετέσχον σέ τραγελαφική Σύνοδο, ὅπως
ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης, τήν ὁποία οὐδείς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἀντιμετωπίζει σοβαρά, ἀσχέτως τῶν κατά καιρούς εὐφήμων ἐκφράσεων κάποιων Ἐπισκόπων γιά Ἐθνικούς λόγους, ἀπό
σεβασμό πρός τόν θεσμό τοῦ Πατριαρχείου καί πρός περιορισμό
τοῦ ρεζιλέματος ἐντός τῶν τειχῶν;
Σέ ἕνα σπάραγμα κειμένου τοῦ π. Ἐπιφανίου διαβάζουμε αὐτά
πού ἔγραψε σέ κάποιους ψιθυριστάς, πού τόν κατηγοροῦσαν ὅτι δέν
λειτουργεῖ γιατί ἔχει κρίση συνειδήσεως, παρ’ὅτι συνιστᾶ σέ ἄλλους
νά μνημονεύουν τούς Ἐπισκόπους πού συλλειτουργοῦσαν μέ τόν
Ἀθηναγόρα: «Παράπεμψον εἰς ἐμέ αὐτόν, τούς ψιθυριστάς, ἵνα
τελέσω ἐνώπιον αὐτῶν τήν Θ.Λειτουργίαν ἤ οἱανδήποτε ἄλλην
ἱεράν Ἀκολουθίαν καί μέ ἀκούσωσιν ἰδίοις ὠσίν μνημονεύοντα
ἄνευ οὐδενός δισταγμοῦ τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας μου»
(ὅ.ἀ. Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί τ. Β΄, σελ. 357).
Συμπέρασμα: Ἕνας τηλικοῦτος ἀνήρ, ἕνας στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας, πού καθοδήγησε Θεοπρεπῶς τό Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας
στίς ἔσχατες καί ἄνικμες πνευματικά ἡμέρες μας, δέν διενοήθη
νά διακόψη τό μνημόσυνο τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ποιός, μαθητευθείς σέ Ἐκεῖνον, θά ἔχη τό “κουράγιο” νά παραστήση τόν σωτῆρα τῆς Ὀρθοδοξίας, καθυβρίζων μέ τήν ἀποδοκιμασία
πού ἁρμόζει μόνο σέ πωρωμένους καί ἀδιστάκτους αἱρετικούς,
δηλαδή μέ τήν διακοπή τοῦ μνημοσύνου τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων μας;
Τήν ἀπάντηση μᾶς τήν δίδει ὁ ἴδιος ὁ π. Ἐπιφάνιος:
«Ἀδελφοί μου, φοβήθητε τούς αἱρετικούς καί τούς φιλαιρετικούς, ἀλλά φοβήθητε καί τούς ΥΠΕΡΟρθοδόξους. “Οὐκ ἐκκλινεῖτε εἰς δεξιά ουδέ εἰς ἀριστερά” (Δευτ.5,32)» (ὅ.ἀ. Σελ.358).
					

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
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Μεριμνῶντας γιά τήν ἀρχειοθέτηση τῆς ποιμαντικῆς μου διαδρομῆς

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ....
Μνημόσυνο εὐλαβικὸ Μητροπολίτου Χαλκίδος
κυροῦ Χρυσοστόμου τοῦ Α΄
κεῖνο τό πρωϊνό τῆς Κυριακῆς 18 Νοεμβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους
1979, ἡ ὁμίχλη εἶχε σταθεῖ πάνω ἀπό τήν ὑγρή πόλη τῆς Χαλκίδας,
ὡσάν τόν βαρύ καπνό πού βγαίνει ἀπό τό κάψιμο χλωρῶν ἐλιόφυλλων.
Μολυβένιος κι ἄχρωμος ὁ οὐρανός κατέβαινε σιμά μας, λές καί μεῖς
ἀνεβαίναμε στό ὄρος τό ποτέ δασῶδες καί καπνῶδες (πρβλ. Ἐξ. 19, 18)
Ὁ ναός τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ὅταν φτάσαμε ἐκεῖ, πολύ
πρωΐ, ἦταν μισοσκότεινος, κρυμμένος ἀκόμα στά βαρειά τῆς νύχτας
πα
ρα
πε
τάσματα. Λιγοστοί μόνο ἄνθρωποι, σκιές λές ἀποβραδινές, κυκλοφοροῦσαν μέσα στήν ἐκκλησία, ἑτοιμάζοντας τά τῆς Ἀρχιερατικῆς
Λειτουργίας καί, φυσικά, τά τῆς χειροτονίας μου, μέ μιά σπουδή καί
ἕνα ἐνδιαφέρον, πού πραγματικά δέν μ’ ἄφηνε ἀσυγκίνητο: λές καί μέ
ξέρανε ἀπό καιρό...
Μέχρι νά ἔλθουν ὁ Ἐπίσκοπος καί ἡ συνοδεία του, παράμενα στό
Ἱερό Βῆμα, φορῶντας τό γνωστό, ἀπό τίς μέρες τῆς Ριζαρείου, ζωστικό
μου. Δέν τό κρύβω ὅτι ἤμουν σέ μιά τέτοια κατάσταση, πού νόμιζα πώς
γιά πρώτη μου φορά ἐπισκεπτόμουν τό Ἱερό, ἐγώ πού μεγάλωσα ἐκεῖ,
πού τό θεωροῦσα προέκταση τῆς ζωῆς μου... Κι ὅμως κάτι τέτοιες ὧρες
παγώνεις, ἀποσυντονίζεσαι, κοιτάζεις δεξιά-ἀριστερά σου, πασχίζοντας
νά κρατηθεῖς ἀπό κάποιο νόημα, ἀπό ἕνα φιλικό χαμόγελο, ἀπό μιά
λιτή, ἀδελφική, λέξη.
Μέ τίς “Καταβασίες” καί τήν ἔλευση τοῦ Ἐπισκόπου τά πράγματα
ἄρχισαν νά κινοῦνται σέ γρήγορους κι ἀνοδικούς ρυθμούς. Τώρα πιά τά
πάντα ἀναπτύσσονταν μέσα στό εὔκρατο κλίμα τῆς συναντίληψης καί
τῆς συνδρομῆς. Μέχρι τήν ὥρα ἐκείνη, πού μέ τό Χερνιβόξεστον στά
χέρια μέ στήσανε μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, μέ καλυμμένη τήν
κεφαλή μέ τό λέντιο.
Ὑπάρχουν κορυφαῖες στιγμές στό βίο σου πού ἀνεβάζουν τήν ὕπαρ
ξή σου, ὅταν τίς ἀναμνησθεῖς, σέ ὑψηλές θερμοκρασίες εὐαισθησίας καί
κατάνυξης. Στιγμές ἐλάχιστες πάντα, πού ὑπερβαίνουν τήν καθημερινό
τητα, γιατί συνορεύουν μέ τήν αἰωνιότητα. Μιά ἀπ’ αὐτές ἦταν κι ἐκεί
νη πού σχετιζόταν μέ τήν παρουσία σου ἐκείνη μπροστά στήν εἰκόνα
τοῦ Χριστοῦ. Γιατί ἐκεῖνες τίς στιγμές τίς κράτησες μέσα σου ὡς τίς
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πλέον ἱερές καθώς πάσχιζες νά βρεῖς ὅλες τίς Μορφές τῶν φίλων καί
τῶν γνωστῶν, τῶν Γονιῶν καί Δασκάλων, τῶν ὅσων σέ ἐχθρεύθηκαν, σέ
κακολόγησαν, σέ ἀγνόησαν... Μιά χορεία προσώπων, ἄλλων ζωντανῶν,
ἄλλων κεκοιμημένων κι ἄλλων πού δέ γνωρίζεις ἄν θά τά συναντήσεις
ποτέ.
Νά ὁ παπα-Βαγγέλης, ὁ καλός κι ἁπλός ἐκεῖνος λευΐτης πού σοῦ
κράτησε τήν τρυφερή ψυχή στά ροζιασμένα του χέρια καί τή σήκωσε,
ὅπως τόν Ἅγιο Ἄρτο, ψηλά στόν Κύριο τῆς Δόξης. Σιμά του ὁ μπάρμπ’
Ἀλέκος ὁ Ξανθούλης ὁ ἀγαθός ψάλτης μέ τόν παραπονεμένο του τέταρτο ἦχο στό στόμα καί κοντά τους, ἐκεῖνο τό Ἱερό Βῆμα τῆς παλιᾶς μας
ἐκκλησιᾶς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, μέ τή μισοσκότεινη τήν πρόθεση, τήν
πάντα φωτισμένη Ἁγία Τράπεζα, τό μαυρισμένο θυμιατό, τό μαγκάλι
μέ τά ξυλοκάρβουνα γιά τό “ζέον”. Κι ὕστερα ἔξω στό Τέμπλο τά ἱερά
Πρόσωπα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μέ τή βουρκωμένη τους ἔκφραση, νά σέ κοιτάζουν τήν ὥρα πού ἔλεγες τό “Πάτερ ἡμῶν”, μπροστά στό
σολέα, κοιτῶντας πρός τό Ἱερό...
Κοντά σ᾿ αὐτούς, τά ἁγιασμένα Πρόσωπα τῆς Μάνας, τῆς Γιαγιᾶς
καί τοῦ Παπποῦ, ἰδιαίτερα τοῦ τελευταίου πού σέ μάθαινε πότε καί πῶς
νά πεῖς τό “Πάτερ ἡμῶν...”, σέ ἡλικία σχεδόν νηπιακή, ἐκεῖ στό φοῦρνο
μας, γιά νά μήν τά μπερδέψεις τήν Κυριακή. Καί στό βάθος τῆς μνήμης,
κάπου σέ μιά μισοφωτισμένη γωνιά της, ἀχνοφέγγει τό πρόσωπο τοῦ
Πατέρα πού δέν τό καλοθυμᾶσαι...
Σιμά σ’ αὐτούς τά πρόσωπα τῶν δασκάλων σου, ἀπό τό Δημοτικό
μέχρι τήν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστική Σχολή καί μαζί μ’ αὐτά πρόσωπα
ἀγαπημένων συμμαθητῶν πού μέ τή φιλία τους κράτησαν τήν ψυχή
σου σέ ἰσσοροπία, κάποιες τραγικές ὧρες. Φυσικά ὑπάρχουν καί πρόσωπα πού μέ δηκτικό τρόπο σέ τραυμάτισαν ἀρκετές φορές. Τά κοιτάζεις
ξανά τούτη τήν ἱερή ὥρα καί πασχίζεις νά ἑρμηνεύσεις συμπεριφορές
καί λόγια, μέ γνώμονα αὐτή τή στιγμή τό καίριο ἐρώτημα, στό ὁποῖο
ἀσφαλῶς καλεῖσαι ν᾿ ἀπαντήσεις: “Μήπως ἔφταιγες κι ἐσύ γιά ὅλ’ αὐτά;”
Ὁ Θεός στέκει παράμερα καί σ’ ἀκούει τούτη τή μυστική ὥρα. Σοῦ
ἀνοίγει μπροστά σου τό βιβλίο τῆς ζωῆς σου καί σύ μετρᾶς ἕνα-ἕνα
τά ἔργα καί τίς πράξεις σου, ταξιδεύοντας μέ τήν προσευχή κοντά σέ
ἀνθρώπους πού πίκρανες καί κάποτε ἀδίκησες παρακαλώντας γιά μιά
ἔσχα
τη συγγνώμη, ἔστω καί σ᾿ αὐτή τήν ἑνδεκάτη ὥρα πού ἔφτασες.
Θέλεις νά κλάψεις πολύ γιά κάποια πρόσωπα πού ἔφυγαν ἀπό τόν κό
σμο αὐτόν, πρόσωπα πού σ᾿ εὐεργέτησαν καί σ᾿ ἀγάπησαν, ἀλλά καί γιά
κείνους πού δέν κατάφερες νά τούς ξαναδεῖς καί τούς καταθέσεις λόγο
συγγνώμης καί συμπάθειας. Στό σύνορο, λοιπόν, αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ χρόνου παρακαλεῖς καί ἱκετεύεις τό Θεό νά σοῦ βρεῖ τόν καθένα ἀπ’ αὐτούς
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κι Ἐκεῖνος νά τούς προσφέρει τή συγγνώμη σου... Ἔτσι, σάν μιά ἀκόμα
εὐεργεσία στίς τόσες πού σοῦ πρόσφερε.
Οἱ στιγμές εἶναι ἀπό τίς ἱερώτερες πού θά ζήσεις στόν μετέπειτα Ἱερατικό σου βίο, γιατί ἀργοβηματίζεις πιά μέσα στό Χορό τῆς Ἱερωσύνης,
μέ συστολή καί φόβο.
–Κέλευσον, ἀκοῦς τή φωνή τοῦ Πρωτεύοντος Διακόνου. Εἶναι ἡ
ὥρα τῆς εἰσόδου σου στό θεῖο Γνόφο τῆς προσωπικῆς σου Πεντηκοστῆς...
Νοιώθεις πώς κάτι τελειώνει, μιά θύρα κλείνει κι ἄλλη ἀνοίγει. Ξέ
ρεις ὅτι εἶναι στενή καί τεθλιμμένη, ὅμως ἀκόμα δέν μπορεῖς νά τό συνειδητοποιήσεις. Εἶναι, βλέπεις, νωρίς. Ἀργότερα, ὅταν ἔλθουν οἱ πρῶτοι
κλυδωνισμοί στό ταξίδεμά σου, τότε θά καταλάβεις: ὅτι τελικά ἐκεῖνος
ὁ λόγος Του, “χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν” (Ἰω. 15, 6) εἶναι τό
μοναδικό κλειδί γιά ν’ ἀνοίξεις, ἀκόμα καί τίς πύλες τοῦ ᾍδη.
« Ἡ Θεία Χάρις (εὔχεται ὁ Ἐπίσκοπος), ἡ πάντοτε τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα...» κι ἐσύ ἀναρωτιέσαι ἀκόμα,
τό πόσο ἄξιος εἶσαι...
Κοντὰ σαράντα χρόνια πέρασαν ἀπὸ τότε κι ἀκόμα χλωρὲς οἱ μνῆ
μες, οἱ εἰκόνες, οἱ στιγμές!!
Σκόπελος

π. Κων. Ν. Καλλιανός

Ὁ Μυστικός καί Ὀρθολογικός ἅγιος

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ἅγιος Ἱερόθεος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν, πού ἡ μνήμη
του ἑορτάζεται στίς 4 Ὀκτωβρίου κάθε ἔτους, εἶναι ἕνας γνωστός–
ἄγνωστος ἅγιος. Γνωστός, διότι ὅσοι τοὐλάχιστον κατοικοῦμε στήν
Ἀθήνα, ἀκόμα καί ἄν δέν γνωρίζουμε λεπτομέρειες γιά τόν βίο του,
ἔχουμε, πάντως, ἀκουστά τήν ὕπαρξή του ἀπό τή συνοικία πού φέρει τό
ὄνομά του, τήν ὁποία μπορεῖ καί νά ἔχουμε ἐπισκεφθεῖ. Ἀρκετοί ἀκόμη
γνωρίζουν τό ὅτι μαζί μέ τόν Ἅγιο Διονύσιο, τόν ἕτερο Ἀρεοπαγίτη καί
ἐπίσκοπο Ἀθηνῶν –ἀλλά καί Παρισίων–, καθώς καί τούς Ἀποστόλους,
παρευρέθηκε μέ θαυμαστό τρόπο στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς Περιστε
ρᾶς τῆς ἀποκυησάσης τόν Ἐλεήμονα στήν πόλη τῆς Σιών. Ἐκεῖ, μάλι
στα, σύμφωνα μέ ὅσα διηγεῖται ὁ Ἅγιος Διονύσιος σέ μιά ἐπιστολή του,
«πάντων ἐκράτει μετά τούς θεολόγους (ἐνν. τούς Ἀποστόλους) τῶν ἄλ
λων ἱερομυστῶν ὁ Ἱερόθεος, ὅλος ἐκδημῶν, ὅλος ἐξιστάμενος ἑαυτοῦ
καί τήν πρός τά ὑμνούμενα κοινωνίαν πάσχων. Καί πρός πάντων ὧν
ἠκούετο καί ἐωρᾶτο καί ἐγινώσκετο καί οὐκ ἐγινώσκετο, θεοληπτός εἶ
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ναι καί θεῖος ὑμνολόγος κρινόμενος».
Αὐτό πού εἶναι, ὅπως ἐκτιμοῦμε, ἄγνωστο εἶναι ὅτι ὁ Ἅγιος Ἱερόθε
ος εἶχε μιά πλευρά, ἡ ὁποία ἔχει ἴσως λησμονηθεῖ ἤ πάντως ὑποβαθμι
σθεῖ στίς μέρες μας, ἄν καί εἶναι ἰδιαίτερα ἐπίκαιρη καί χρήσιμη γιά τήν
αἰχμαλώτιση κάθε λόγου καί νοήματος στήν ὑπακοή τοῦ Χριστοῦ. Ἤδη,
ἀναφέραμε τή «μυστική» του πλευρά, ὅπως φανερώθηκε στό θαυμαστό
καί νικῆσαν τήν τάξιν τῆς φύσεως γεγονός τῆς μετάβασής του στήν Ἱε
ρουσαλήμ, ὅπου ἐξέστη ἑαυτοῦ, ὑμνολογῶν τήν Ὑψηλοτέραν τῶν οὐρα
νῶν. Στό παρόν σημείωμα, ὅμως, θά ἐπιστήσουμε τήν προσοχή ὄχι στήν
πιό γνωστή «μυστική», ἀλλά στήν ἄγνωστη «ὀρθολογική» πλευρά τοῦ
Ἁγίου. Ἤδη, ὑποθέτουμε, ἡ παράλληλη ἀπόδοση στό ἴδιο πρόσωπο μιᾶς
«μυστικῆς» καί, ταὐτόχρονα, μιᾶς «ὀρθολογικῆς» πλευρᾶς ἀκούγεται
παράδοξη καί γεννᾶ ἐνδεχομένως τήν ἀπορία καί τή δυσπιστία. Διότι,
πῶς εἶναι δυνατό ἡ «ὑπέρλογη πίστη» καί τό «μυσταγωγικό βίωμα» νά
συμβιβάζονται μέ τόν «ὀρθό λόγο» ἤ τήν «τυπική λογική»; Εἶναι δυνατό
ὁ αὐτός ἄνθρωπος, χωρίς νά εἶναι διχασμένος καί ἀσυνάρτητος, νά εἶ
ναι λογικός ἤ ἐγκεφαλικός, ὅπως συνηθίζουμε νά λέμε, καί ταὐτόχρονα
«μυστικός» καί «ἐξιστάμενος ἑαυτοῦ»;
Ὅσοι, βέβαια, ἀνήκουν στό στρατόπεδο τῶν λεγόμενων ὀρθολο
γιστῶν, θά ἰσχυρισθοῦν ὅτι τό «μυστικό βίωμα» εἶναι ἀπορριπτέο, διότι
δέν ἔχει –ἐξ ὁρισμοῦ– ἀντικειμενική ἀποδεικτική ἰσχύ, διότι εἶναι «ἰδιω
τικό» καί «ἀνεπικοινώνητο», εἶναι μύχιο καί ἄρρητο. Ὁπότε, πῶς μπορεῖ
κάποιος νά μιλήσει γιά αὐτό, νά τό ὁρίσει καί, ἀκόμα περισσότερο, νά
πείσει τούς ἄλλους γιά τή γνησιότητά του; Ὅσοι, πάλι, ἔχουν στραφεῖ
στή μυστική καί ἄρρητη πλευρά τῆς Θεολογίας –ἡ ὁποία εἶναι ἀναμφί
βολα ἡ κατ’ ἐξοχήν ὁδός– θά ἀντιτείνουν ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἄρρητος καί
κρύφιος καί ὅτι ἡ μόνη θεμιτή ὁδός γιά τήν προσέγγιση τοῦ Ἀπροσίτου
εἶναι ἡ «νηπτική». Διότι, ὅπως ὑποστηρίζουν, ὅταν πρόκειται γιά τή Θε
ολογία, τά ὀρθολογικά καί ἀποδεικτικά ἐπιχειρήματα εἶναι παντελῶς
ἄτοπα, ἀπαξιώνονται ὡς παραπροϊόντα τοῦ «δυτικοῦ σχολαστικισμοῦ»
καί ἀπορρίπτονται κατηγορηματικά. Ἡ λογική μπορεῖ νά χρησιμεύσει
μόνο γιά τήν ἐπιστημονική γνώση τοῦ ἐμπειρικοῦ κόσμου, ἐνῶ, ὅταν
πρόκειται γιά τή Θεολογία, ἀποκλειστικά ἁρμόδιος εἶναι ὁ «νοῦς», τό
ὄργανο τῆς μεταφυσικῆς γνώσης. Ἤδη ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες τοῦ
Χριστιανισμοῦ ἐπαναλαμβάνεται τό ἐρώτημα: «Τί κοινό ὑπάρχει ἀνά
μεσα στήν Ἀθήνα καί στήν Ἱερουσαλήμ»; Δηλαδή, τί σχέση μπορεῖ νά
ἔχει ἡ Ἀθήνα, ἡ πόλη καί τό σύμβολο τῆς φιλοσοφίας, μέ τήν Ἱερουσα
λήμ, τήν πόλη τῶν προφητῶν καί τοῦ Μεσσία; (Παραμένει βέβαια ἀπο
ρίας ἄξιον τό πῶς ἡ «κατείδωλος» καί «δεισιδαίμων» Ἀθήνα, ἡ πόλη τοῦ
βασιλιά Κέκρωπα καί τῶν Νεοπλατωνικῶν Μάγων, θεωρήθηκε πόλη
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τοῦ ὀρθοῦ λόγου, ἀλλά αὐτό τό ζήτημα ἐκφεύγει τῶν ὁρίων τοῦ παρό
ντος σημειώματος).
Ἐμεῖς δέν εἴμαστε σέ θέση νά παρουσιάσουμε ἀναλυτικά τό ζή
τημα καί νά δώσουμε πλήρεις καί ἀκριβεῖς ἀπαντήσεις, πού νά διευ
θετήσουν τούς λογισμούς γιά τό θέμα αὐτό. Γιά τόν λόγο αὐτό, καί γιά
νά προκαλέσουμε ἴσως τήν ἀνακίνηση τοῦ ζητήματος, θά περιοριστοῦ
με σέ κάποιες περιπτωσιολογικές ἐνδεικτικές ἀναφορές, οἱ ὁποῖες δεί
χνουν ὅτι καί οἱ δύο ἀπόψεις πού παραθέσαμε πιό πάνω εἶναι μονομε
ρεῖς καί μή ὀρθές στήν ἀποκλειστικότητά τους. Γιά παράδειγμα, ἐάν ἡ
διάνοια εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ «ξηρή» καί «στεγνή», πῶς ἐξηγεῖται ἡ Ἐντολή
«Ἀγαπήσεις τόν Θεόν σου … ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου..»; Γιατί ἡ φράση
αὐτή δέν συνιστᾶ «ἀντίφαση ἐν τοῖς ὅροις», ἐάν, ὅπως ὑποστηρίζεται,
ἡ διάνοια δέν ἔχει ρόλο στήν ἀγαπητική λατρεία τοῦ Θεοῦ; Τήν ἀπορία
ἐπιτείνει τό ὅτι ἡ λέξη «διάνοια», πού συντίθεται ἀπό τήν πρόθεση «διά»
πού δηλώνει τήν κίνηση/μετάβαση καί τόν «νοῦ», φαίνεται νά σηματο
δοτεῖ εἰδικά τή συλλογιστική ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου. Τήν ἱκανότητά
του, δηλαδή, νά καταρτίζει συλλογισμούς, ἀποτελούμενους, σύμφωνα
μέ τήν ἐπιστήμη τῆς «Τυπικῆς Λογικῆς», ἀπό τήν «μείζονα» καί τήν
«ἐλάσσονα πρόταση», ἀπό τίς ὁποῖες ξεκινάει ὁ νοῦς γιά νά μεταβεῖ
βαθμιαῖα στό «συμπέρασμα» τοῦ συλλογισμοῦ. Σημειωτέον ὅτι ἡ «με
ταβατική διάνοια» («discursus») ἀντιδιαστέλλεται, ἤδη ἀπό τόν Ἀριστο
τέλη, πρός τόν «νοῦ», λέξη πού ἔχει συνήθως τή σημασία τῆς «νοερῆς
ὅρασης» ἤ «ἐνόρασης» («ἐπιβολή», «intuition»), λειτουργία μέ τήν ὁποία
συλλαμβάνεται διά μιᾶς, μέ μιά κίνηση –καί ὄχι μεταβατικά, ἤτοι μέ
διαδοχικά βήματα– τό νοούμενο ἀντικείμενο.
Ἐπανερχόμενοι στόν Ἅγιο Ἱερόθεο ὑπενθυμίζουμε τό σχετικό
τροπάριο στό Μηναῖο τοῦ Ὀκτωβρίου, τό ὁποῖο ἔχει ἐπί λέξει ὡς ἑξῆς:
«Ἡ μεγαλοπρέπεια τῶν σῶν λόγων Ἱερόθεε καί τῶν σοφῶν ἀποδείξε
ων ἡ παναρμόνιος καί ἀκριβεστάτη μέθοδος ἐπιστημονικῆς διαθέσεως
καρπός γνωρίζεται καί φωτίζει τούς προστρέχοντας καί σοφίζει τούς
ἀναγινώσκοντας». Σημειώνουμε ἰδιαιτέρως τίς ἀσυνήθιστες γιά ὕμνο
τῆς Ἐκκλησίας λέξεις καί φράσεις «σοφές ἀποδείξεις», «ἀκριβεστάτη
μέθοδος» καί «ἐπιστημονική διάθεση». Ἀλλά καί ὁ μεγάλος μαθητής
τοῦ Ἁγίου, ὁ Ἅγιος Διονύσιος, πού μιλάει γιά τόν «κλεινό καθηγεμόνα»
του μέ ἐξαιρετικό σεβασμό, τονίζει ἰδιαίτερα –καί- τήν «ὀρθολογική»
πλευρά του, ὅταν γράφει γιά αὐτόν: «ὅπως ὑπερεῖχε τούς πολλούς τῶν
ἱερῶν διδασκάλων καί χρόνου τριβή καί νοῦ καθαρότητι καί ἀποδείξε
ων ἀκριβείᾳ καί ταῖς λοιπαῖς ἱερολογίαις…». Σημειωτέον, ὅτι στόν μα
θητεύσαντα στόν Ἅγιο Ἱερόθεο ἀνήκει ἡ ἑξῆς ἐπιγραμματική διατύπω
ση σχετικά μέ τή συνδυαστική χρήση τῶν δύο θεολογικῶν «μεθόδων»:
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«Τοῦτο ἐννοῆσαι χρῆ, τό διττήν εἶναι τήν τῶν θεολόγων παράδοσιν, τήν
μέν ἀπόρρητον καί μυστικήν, τήν δέ ἐμφανῆ καί γνωριμοτέραν. Καί τήν
μέν συμβολικήν καί τελεστικήν, τήν δέ φιλόσοφον καί ἀποδεικτικήν καί
συμπέπλεκται τῷ ρητῷ τό ἄρρητον».
Παρεκβατικά ἀναφέρουμε ὅτι ὅσοι παραμερίζουν τή «φιλόσοφο
καί ἀποδεικτική» μέθοδο ὡς σχολαστική, πολλές φορές ἀναφέρονται
στόν Ἀριστοτέλη, ὡς τόν κατ’ἐξοχήν ὀρθολογιστή φιλόσοφο, πού στά
θηκε τό πρότυπο τῶν Δυτικῶν Σχολαστικῶν κατά τόν Μεσαίωνα. Ὅμως,
θά πρέπει νά ληφθεῖ ὑπ’ὄψη ὅτι πρόκειται γιά μονομερῆ πρόσληψη τοῦ
Ἀριστοτέλη, τοῦ φιλοσόφου πού εἶχε ἤδη προβεῖ στή διάκριση ἀνάμεσα
στή διανοητική καί τή βιωματική γνώση, ἐάν βέβαια βασισθοῦμε στόν
Συνέσιο, ἐπίσκοπο Κυρήνης πού γράφει: «καθάπερ Ἀριστοτέλης ἀξιοῖ
τούς τελουμένους (=μυουμένους) οὐ μαθεῖν τί δεῖν, ἀλλά παθεῖν καί δι
ατεθῆναι δηλονότι γενομένους ἐπιτηδείους». Ἑπομένως, ἡ διαφορά τῆς
Ὀρθόδοξης Θεολογίας μέ τόν Ἀριστοτέλη ἴσως δέν ἔγκειται στό ὅτι ὁ
τελευταῖος ἦταν –τάχα- μόνο ὀρθολογιστής καί ἀγνοοῦσε τό «πάσχειν
τά Θεῖα», ἀλλά στό ὅτι, ἄν καί ἀναγνώρισε τίς δύο μεθόδους τοῦ Θεολο
γεῖν, δέν τίς χρησιμοποίησε, γιά ὁποιονδήποτε λόγο, ὀρθά καί κατέληξε
σέ ἐσφαλμένα πορίσματα.
Διευκρινίζουμε, πρός ἀποφυγή ἐνδεχόμενων παρεξηγήσεων, ὅτι
σκοπός τοῦ σημειώματος αὐτοῦ εἶναι νά ὑπενθυμίσουμε τή νομιμότη
τα καί τήν, ἔστω περιορισμένη, ἐμβέλεια τῆς φιλοσόφου ἀποδεικτικῆς
μεθόδου καί ὄχι, βέβαια, νά παραμερίσουμε ἤ νά μειώσουμε τήν ἀσύ
γκριτη ὑπεροχή τῆς μυστικῆς ὁδοῦ, πού, πάντως, εἶναι γιά τούς πολύ
λίγους. Πραγματοποιῶντας δέ ἕνα μεγάλο ἅλμα πάνω ἀπό τούς αἰῶ
νες, θά ἀναφερθοῦμε καί σέ ἕναν ἄλλο Ἅγιο, ὁ ὁποῖος, «συμμετρικά»
μέ τόν Ἅγιο Ἱερόθεο, εἶχε ἀναπτύξει καί τή «μυστική» καί τήν «ὀρθο
λογική» του πλευρά, παρά τό ὅτι, ὅπως καί στήν περίπτωση τοῦ Ἁγίου
Ἰεροθέου, στίς μέρες μας τονίζεται μόνο ἡ «μυστική» του πλευρά καί
κάπως ὑποβαθμίζεται ἡ «ὀρθολογική» του πλευρά. Πρόκειται γιά τόν
Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμά, ἐκεῖνον πού στήν ἡλικία τῶν 18 ἐτῶν ἐπαι
νέθηκε ὅτι εἶχε ξεπεράσει τόν Ἀριστοτέλη στή γνώση καί, ταὐτόχρο
να, τόν κήρυκα τῆς Χάριτος. Διότι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, γιά νά μιλήσουμε
ξανά σχηματικά, συνέγραψε μέν τίς «Τριάδες ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζό
ντων», ὅπου ὑπερασπίζεται τήν «ἡσυχαστική ὁδό», χρησιμοποιῶντας,
σημειωτέον, λογικά ἐπιχειρήματα στηριγμένα, ὡς σέ ἀναντίρρητα ἀξι
ώματα, στά Λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ταὐτόχρονα, ὅμως, ὁ Ἅγιος Γρη
γόριος ἔχει συγγράψει, γιά παράδειγμα, τόν Δεύτερο Ἀποδεικτικό Λόγο
πρός Βαρλαάμ πού φέρει τόν ἐπεξηγηματικό ὑπότιτλο «Ὅτι ἔστιν ἐφ’
ὧν ἀπόδειξις τῶν Θείων καί ὅτι κυρίως ἀπόδειξις αὕτη». Ἀπό τόν Λόγο
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αὐτό παραθέτουμε κατωτέρω κάποιες χαρακτηριστικές, ἄν καί ἀπο
σπασματικές, φράσεις οἱ ὁποῖες συνοψίζουν ὅσα προαναφέρθηκαν καί
ταυτόχρονα ἴσως λειτουργήσουν ὡς κεντρίσματα γιά μιά πιό πλήρη καί
ἀκριβῆ πραγμάτευση τοῦ ζητήματος.
«Ὁ Θεός καί διά γνώσεως γινώσκεται καί δι’ ἀγνωσίας καί ἔστιν
αὐτοῦ καί νόησις καί λόγος καί ἐπιστήμη καί ἐπαφή καί αἴσθησις καί
δόξα καί φαντασία καί ὄνομα καί τἄλλα πάντα. Οὐκοῦν καί ἀπόδειξις
ἐστίν αὐτοῦ ….». «Τῶν θείων τά μέν γινώσκεται, τά δέ ζητεῖται, ἔστι
δ’ ἅ καί ἀποδείκνυται, ἕτερα δέ ἐστίν ἀνεξερεύνητα…». «Εἰ δέ καί τήν
τελείαν καί βεβαίαν δεῖξιν ἀπόδειξις δηλοῖ, μεθ’ ἥν οὐκ ἔστιν ἀληθεί
ας εὕρεσις τελεωτέρα, καθάπερ ἐπί τῶν δικαστηρίων ἡ ἀπόφασις, τί τε
λεώτερον καί βεβαιότερον τῶν πατρικῶν ἀποδείξεων ἡμῖν, ὥστε τουθ’
ἡμῖν κυρίως ἀπόδειξις, διό καί ὁ ἱερός καί θεῖος φερώνυμος Ἱερόθεος
ὑπέρ τούς πολλούς μαρτυρεῖται τῶν ἱερῶν διδασκάλων οὐ καθαρότητι
νοῦ μόνον καί ταῖς ἄλλαις ἱερολογίαις, ἀλλά καί τῇ τῶν ἀποδείξεων
ἀκριβείᾳ».
Νομομαθής

Τό μυρμήγκι καί τό business plan
άθε μέρα, ἕνα μικρό μυρμήγκι πήγαινε στή δουλειά του πολύ νωρίς καί
ξεκίναγε ἀμέσως νά δουλεύει. Ἦταν πολύ παραγωγικό καί χαρούμενο.
Τό ἀφεντικό του ὅμως τό λιοντάρι, παραξενευόταν πού τό μυρμήγκι
δούλευε χωρίς ἐποπτεία, καί σκέφτηκε: «Ἄν τό μυρμήγκι εἶναι τόσο παραγωγικό χωρίς ἐποπτεία, δέν θά ἦταν ἀκόμη πιό παραγωγικό ἄν εἶχε κάποιον νά
τόν ἐπιβλέπει;»
Ἔτσι προσέλαβε μιά κατσαρίδα, ἡ ὁποία εἶχε μεγάλη πείρα σ’ αὐτή τή
θέση καί μάλιστα ἔγραφε καταπληκτικές ἀναφορές.
Ἡ πρώτη ἀπόφαση πού πῆρε ἡ
κατσαρίδα ἦταν ἡ δημιουργία ἑνός συστήματος ἐλέγ
χου τῆς προσέλευσης
τῶν ἐργαζομένων.
Ἐπίσης χρειαζόταν ἕναν ὑπάλληλο γιά νά τή βοηθάει στή συγγραφή καί
δακτυλογράφηση τῶν ἀναφορῶν της.
Γι’ αὐτό προσέλαβε μιά ἀράχνη γιά νά
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τή βοηθάει μέ τίς ἀναφορές καί γιά νά ἀπαντάει στά τηλεφωνήματα.
Τό λιοντάρι ἦταν πάρα πολύ εὐχαριστημένο ἀπό τίς ἀναφορές τῆς κατσαρίδας καί τῆς ζήτησε νά δημιουργήσει γραφήματα πού νά δείχνουν τό
ρυθμό καί τίς τάσεις παραγωγῆς, ὥστε νά τά χρησιμοποιήσει στίς συναντήσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
Ἔτσι ἡ κατσαρίδα ἔπρεπε νά ἀγοράσει ἕναν νέο ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή, ἕνα laser ἐκτυπωτή καί γι’ αὐτό προσέλαβε μιά μύγα γιά νά διευθύνει τό
τμῆμα τῆς τεχνολογίας.
Τό μυρμήγκι πού ἦταν τόσο παραγωγικό καί ἤρεμο ἄρχισε νά μισεῖ τήν
πληθώρα τῆς γραφειοκρατίας καί τῶν συναντήσεων πού ἔτρωγαν τόν περισσότερο ἀπό τό χρόνο του καί διαμαρτυρήθηκε. Μαθαίνοντας τίς διαμαρτυρίες αὐτές, τό λιοντάρι κατέληξε στό συμπέρασμα ὅτι θά ἔπρεπε νά ὁρίσει
κάποιον ὑπεύθυνο στό τμῆμα πού ἐργαζόταν τό μυρμήγκι.
Ἡ θέση τοῦ ὑπευθύνου δόθηκε στόν τζίτζικα, ἡ πρώτη ἀπόφαση τοῦ
ὁποίου ἦταν νά ἀγοράσει καινούργια μοκέτα καί καινούργια ἐργονομική πολυθρόνα γιά τό γραφεῖο του.
Ὁ νέος ὑπεύθυνος τοῦ τμήματος, χρειαζόταν ἐπίσης ἕναν ἠλεκτρονικό
ὑπολογιστή καί ἕναν βοηθό, τόν ὁποῖο ἔφερε ἀπό τήν προηγούμενη θέση
του, γιά νά τόν βοηθήσει νά δημιουργήσει ἕνα πλάνο ἐργασίας, στρατηγικοῦ
ἐλέγχου τοῦ προϋπολογισμοῦ καί βελτιστοποίησης τοῦ τμήματος.
Τό τμῆμα στό ὁποῖο δούλευε τό μυρμήγκι ἦταν τώρα ἕνα θλιμμένο μέρος, ὅπου κανένας δέν γελοῦσε πιά καί ὅλοι ἦταν ἀναστατωμένοι.
Τότε ὁ τζίτζικας ἔπεισε τό ἀφεντικό (τό λιοντάρι), ὅτι ἦταν ἀπολύτως
ἀπαραίτητο νά γίνει μιά ἔρευνα γιά τό ἐργασιακό περιβάλλον τοῦ τμήματος.
Κάνοντας μιά ἐπισκόπηση τῶν ἀναφορῶν σχετικά μέ τό τμῆμα στό
ὁποῖο δούλευε τό μυρμήγκι, τό λιοντάρι παρατήρησε ὅτι ἡ παραγωγικότητα
εἶχε πέσει σέ σχέση μέ παλιότερα.
Ἔτσι προσέλαβε τήν κουκουβάγια, μιά ἐπιφανῆ καί πεφωτισμένη σύμβουλο, γιά νά κάνει ἕνα λογιστικό ἔλεγχο καί νά προτείνει λύσεις.
Ἡ κουκουβάγια πέρασε τρεῖς μῆνες στό τμῆμα καί κατέληξε μέ μιά ἀναφορά πολλῶν τόμων πού κατέληγε στό ἑξῆς: τό τμῆμα ἔχει ὑπερβολικό ἀριθμό προσωπικοῦ!
Μαντέψτε ποιόν ἀπέλυσε πρῶτο τό λιοντάρι.
Τό μυρμήγκι φυσικά, γιατί «παρουσίαζε ἔλλειψη κινήτρων καί εἶχε ἀρνητική συμπεριφορά».
Οἱ χαρακτῆρες τοῦ παραμυθιοῦ αὐτοῦ εἶναι φανταστικοί καί οὐδεμία
σχέση ἔχουν μέ πρόσωπα ἤ ὀργανώσεις πού ἐνδεχομένως πάει ὁ νοῦς σας. Ἡ
οἱαδήποτε ὁμοιότητα εἶναι ἁπλᾶ συμπτωματική.
Πέτρος Δασόπουλος
Business Strategist (Ph.D., MRSC, MBAM)
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ:

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΕΠΑΝΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ!
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τίς 24 Σεπτεμβρίου 2017 τελέσαμε στόν Ναό μας τό μνημόσυνο τοῦ εὐσεβεστάτου καί μαρτυρικοῦ Κυβερνήτου τῆς πατρίδος
μας, Ἰωάννου Καποδίστρια, ἀλλά λόγῳ πληθώρας ὕλης τοῦ τεύχους Ὀκτωβρίου τοῦ περιοδικοῦ μας δέν δημοσιεύσαμε σχετικά μέ
αὐτό.

Ἔχει πλέον, ἀπό πολλῶν ἐτῶν, καθιερωθεῖ νά τελῆται στόν Ναό
μας αὐτό τό μνημόσυνο εἰς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης πρός τόν μοναδικό αὐτόν μεγαλοφυῆ Κυβερνήτη, συνάμα δέ καί βαθύτατα εὐσεβῆ
Πολιτικό, ἀλλά καί ὡς ἠχηρό σήμαντρο πνευματικῆς ἀφυπνήσεως
τοῦ λαοῦ μας, ὁ ὁποῖος ἔπαυσε νά νοσταλγῆ καί νά ἀναζητᾶ πολιτικούς κατά πνεῦμα συγγενεῖς, ἐν ἔργῳ καί λόγῳ, τοῦ μέχρι σήμερα
ἀναντικατάστατου Ἰωάννη Καποδίστρια.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Ὁ Καποδίστριας μιμήθηκε ἀπολύτως τόν ἅγιο Μέγα Κωνσταν
τῖνον –ὅπως γράψαμε ἤδη ἀπό τό 2008– καί ἔγινε γιά τό νεοελευθερωθέν ἀπό τήν Τουρκική δουλεία Γένος μας, Πνευματικός καί Πολι
τικός ὁδηγός του. Φρόντισε γιά τόν πνευματικό καταρτισμό Κλήρου
καί Λαοῦ, μέ βάση τήν Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας καί τούς πλούσιους
καρπούς τῆς Παραδόσεως αὐτῆς, πού ἔδωσε στήν Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Αὐτοκρατορία μας ὑπερχιλιετῆ ζωή μέ ἀνεπανάληπτη πνευματική καί ὑλική ποιότητα.
Βίωσε ὁ Καποδίστριας τό
πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀνέσυρε ἀπό τόν σκουπιδότοπο 400
ἐτῶν κοτσαμπάσικης πολιτικῆς
μηχανορραφίας καί ραγιάδικης
ἀνοχῆς, τό «διά τοῦ Σταυροῦ
Πολίτευμα» τῆς Κοσμοκράτειρας Αὐτοκρατορίας μας, ὅπως
ὁ Μέγας ἅγιος Κωνσταντῖνος
ἀνέσυρε ἀπό τόν βαθύτατο
λάκκο τῶν σκουπιδιῶν τόν Τίμιο Σταυρό!
Μέ βαθύτατο σεβασμό πρός
τήν τότε Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση ἤ εἰσπήδησή του στό Ἱερατικό Λειτούργημα, κατήρτιζε,
νουθετοῦσε, ἐδίδασκε, ἀφανῶς
καί «ἐν τῷ κρυπτῷ», ἀμαθεῖς ἤ
ὀλιγομαθεῖς –λόγῳ τῆς Τουρκοκρατίας– Ἱεράρχας καί Κληρικούς, στηρίζοντάς τους στήν ἱερά
ἀποστολή τους. Ταυτοχρόνως, ἐπλούτιζε τήν Ἑλληνική νομοθεσία
–ἰδίως δέ τήν Παιδεία– ἀλλά καί τίς Δημόσιες Ὑπηρεσίες μέ Ἀρχές καί παραγγέλματα Ἁγιογραφικά καί Ἱεροκανονικά (δηλαδή, μέ
βάση τούς Ἱ. Κανόνες τῶν Ἱ. Συνόδων), ὥστε νά κατευθύνονται οἱ
Κρατικές Ὑπηρεσίες μέ πνεῦμα Θεοῦ, τάξεως, εὐσυνειδησίας, ἀφιλοχρηματίας, ὑγιοῦς πατριωτισμοῦ καί αὐτοθυσίας.
Αὐτά καί πολλά ἄλλα, ὅπως ἡ διπλωματική του δεινότητα, καί
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ἡ ἀπόλυτη ἐντιμότητα καί συνέπειά του, ἔκαμαν νά λυγίζουν ἀκόμη
καί ‘‘θηρία’’ τῆς τότε πολιτικῆς σκηνῆς, ὅπως ὁ Μέττερνιχ (πρβλ.
σημερινό Κίσσινγκερ), ὁ ὁποῖος εἶπε: «Ὁ μόνος ἀντίπαλος πού δύσκολα ἡττᾶται εἶναι ὁ ἀπόλυτα ἔντιμος ἄνθρωπος. Καί τέτοιος,
εἶναι μόνο ὁ Καποδίστριας»!
Εὐχή ὅλων μας εἶναι –σήμερα πού ἡ Χώρα μας δοκιμάζεται ὅσο
ποτέ ἄλλοτε– νά ἀναδείξη καί πάλι ὁ Χριστός μας τό «διά τοῦ
Σταυροῦ Πολίτευμά» Του, ὡς Πολίτευμα τῆς Πατρίδος μας καί
νά ἐμψυχώση Ἕλληνες, κατά Θεόν Πολιτευομένους καί μετέχοντες
στήν πνευματική καί Λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ἀγωνισθοῦν μέ αὐτό τό ἰδανικό, χωρίς νά ἀπογοητεύονται ἀπό τό ἀνθρωπίνως ἀδύνατον, ὥστε, χάριτι καί ἐλέει Θεοῦ, νά τό ἐπιτύχουν. Εἴθε!
Γένοιτο!
					
π. Β. Ε. Β.

ΠΙΝΔΟΣ

Τῶν προγόνων βλαστοί, μ’ ἀτσαλένια κορμιά,
τοῦ πολέμου περνῶντας τὴν φρίκη,
τῆς καρδιᾶς μας τὴν φλόγα τήν ἐφέραμε μιὰ
ὥς ἐκεῖ ποὺ μᾶς πρόσμενε ἡ Νίκη.
Μὲ τὴν λόγχη χαράξαμε ἁδρὸ στὰ βουνὰ
τ’ ὄνομά μας -γαλάζιο λουλούδινὰ τὸ πάρη ὥς τὰ πέρατα ὁ θρῦλος ξανά,
στοὺς λαοὺς νὰ τὸ κάμῃ τραγούδι.
Προσταγὴ στὴν φυλή μας, σὰν νόμος βαρειά,
τὸ παλιὸ ν’ ἀναστήσουμε θᾶμα,
Νά ᾽ναι αἰώνια σὲ τούτη τὴν γῆ ἡ Λευθεριά,
κάποιας μοίρας ὁρίζει τὸ τάμα.
Μάννα Ἑλλάδα, δική σου μιὰ σάλπιγγα ἠχεῖ,
λὲς ἀκόμα στῆς Πίνδου μιὰ κόχη,
στοὺς λαοὺς νὰ θυμίζῃ γεμᾶτο ψυχὴ
τὸ τρανό, ποὺ ξεστόμισες, «Ὄχι»!
Στέλιος Σπεράντσας
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Εἰσαγωγικά στήν ἱστορία τῆς Αὐτοκρατορίας μας

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΑΘΕΙΑ
ὐτόν τόν καιρό ἔχει τύχει νά ζητήσουν τή βοήθειά μου παιδιά τοῦ
Λυκείου, πού ἔχουν κλίση στά φιλολογικά μαθήματα καί ἐνδιαφέρον γιά τήν ἐπιστήμη τῆς Ἱστορίας –πρᾶγμα σπάνιο, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι μαθητές τήν ἀπεχθάνονται. Μαζί μέ τά παιδιά καί οἱ γονεῖς τους ἀναρωτιοῦνται πῶς θά ἀντιμετωπίσουν τούς καθηγητές στό
σχολεῖο, πού δηλώνουν, ἀπό τή στιγμή πού μπαίνουν στήν τάξη ὅτι
εἶναι ἄθεοι καί ἀποφασισμένοι νά “ξαναγράψουν” τήν ἱστορία τοῦ
λαοῦ μας διδάσκοντάς την μέ τρόπο πού νά ἐξυπηρετεῖ τήν ἰδεολογία
τους! Δηλαδή, μέ ἁπλᾶ λόγια, τά παιδιά ἔχουν νά τά βγάλουν πέρα
μέ καθηγητές πού τούς δηλώνουν ἀπό τήν πρώτη στιγμή ὅτι εἶναι
ἀντι–ἐπιστήμονες, γιά νά μή χρησιμοποιήσω τό βαρύτερο ὅρο κακοί
ἐπιστήμονες, ἀφοῦ ἀπαραίτητη προϋπόθεση τοῦ ἱστορικοῦ εἶναι νά
καταγράφει καί νά μεταφέρει στίς ἑπόμενες γενεές τά γεγονότα καί
τόν τρόπο ζωῆς τῶν λαῶν, χωρίς νά ἐκφράζει τίς προσωπικές του
πεποιθήσεις. Ὁ ἱστορικός δέν εἶναι κριτής τῆς οἰκουμένης καί τῶν
λαῶν, εἶναι παρατηρητής.
Συγκεκριμένα, ἡ Βυζαντινή ἱστορία, ἔχει ὑποφέρει ἀπό τή μισαλλοδοξία τῶν νεώτερων ἱστορικῶν, μετά τόν Διαφωτισμό, περισσότερο ἀπό τήν ἱστορία ὁποιουδήποτε ἄλλου λαοῦ. Ἀπόδειξη τούτου
εἶναι τό ὄνομα Βυζαντινή, πού τῆς δόθηκε γιά πρώτη φορά ἀπό τόν
Μοντεσκιέ, ὁ ὁποῖος δέν ἐπέτρεπε στόν ἑαυτό του νά χρησιμοποιήσει
τόν ὅρο Ρωμαϊκή ἤ, ἔστω Ἑλληνική αὐτοκρατορία, γιατί τό θεωροῦσε πολύ ἔνδοξο γιά νά χαρακτηρίσει τή ζωή μιᾶς αὐτοκρατορίας τήν
ὁποία ἀπεχθανόταν! Ἔτσι, ἐντελῶς μεροληπτικά καί ἀντιεπιστημονικά, ἀποφάσισε νά τήν περιορίσει, δίνοντάς της τό ὄνομα τῆς πρωτεύουσάς της –καί, μάλιστα, οὔτε κἄν αὐτοκρατορία τῆς Κων/λης,
γιατί δέν ἤθελε νά θυμᾶται τόν ἱδρυτή της– ἀλλά αὐτοκρατορία τοῦ
Βυζαντίου, ἀπό τό ἀρχαῖο ὄνομα τῆς πόλης πού εἶχε πεθάνει, προτοῦ
τήν ἀναστήσει ὁ ἱδρυτής τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας,
ὁ μέγας Κωνσταντῖνος.
Ἡ Δύση, ἤδη ἀπό τόν Καρλομάγνο ἤθελε νά ὑποβαθμίσει τό
ρόλο καί τήν ἀξία τῆς αὐτοκρατορίας πού ὀνόμαζε τόν ἑαυτό της
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–καί ἦταν– Ἀνατολική Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία. Ἀπό τότε οἱ δυτικοί
ἡγεμόνες ἀρέσκονταν νά ὀνομάζουν τόν ἑαυτό τους αὐτοκράτορα τῶν
Ρωμαίων καί τόν ὄντως αὐτοκράτορα τῶν Ρωμαίων, αὐτοκράτορα
–ἤ, πιό συχνά βασιλέα– τῶν Γραικῶν. Ἔπρεπε νά περάσουν δυό αἰῶνες μετά τόν Διαφωτισμό, γιά νά ἀποκαταστήσει τήν ἱστορική ἀλήθεια πρῶτος ὁ Ἄγγλος πραγματικός ἐπιστήμονας ἱστορικός, ὁ Steven
Runciman, ὁ ὁποῖος ξεπέρασε τή δυτική προκατάληψη καί ἐξέτασε
μέ ἀντικειμενικότητα τήν ἱστορική παρουσία καί τήν πτώση τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.
Εἶναι ὄνειδος γιά τούς Ἕλληνες ἱστορικούς τό γεγονός ὅτι μαθαίνουμε τήν ἱστορία μας καί τήν ἐκτιμᾶμε, μόνον ἀφοῦ τήν ἐκτιμήσουν οἱ ξένοι!
Ὅπως σημειώνει ὁ Runciman, αὐτό πού ἀποτελεῖ τό συνδετικό ὑλικό τῆς ποικιλίας τῶν λαῶν, πού ἀποτελοῦσαν τήν ἀνατολική
αὐτοκρατορία –καί ἀποτελεῖ σκάνδαλο γιά τούς διαφωτιστές ἄθεους
ἱστορικούς– εἶναι ἡ ζωντανή παρουσία καί ὁ ἄρρηκτος δεσμός τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τήν καθημερινή ζωή ὅλων τῶν πολιτῶν,
ἀπό τόν αὐτοκράτορα, μέχρι τόν τελευταῖο ἰχθυοπώλη τοῦ λιμανιοῦ.
Ὅλη ἡ νομοθεσία, ὅλη ἡ κοινωνική καί πολιτική δομή τῆς αὐτοκρατορίας εἶχε στηριχτεῖ στούς νόμους τοῦ Εὐαγγελίου καί προσανατόλιζε πρός τά ἐκεῖ τήν ἠθική καί τήν ἐν γένει νοοτροπία τῶν πολιτῶν.
Ἕνας σύγχρονος ἱστορικός πού εἶναι ἄθεος, μπορεῖ νά μήν
συμφωνεῖ, ἀλλά δέν ἔχει δικαίωμα νά ἐξετάζει γεγονότα πού τόν ἐνοχλοῦν, πρόχειρα καί μέ τή σημερινή νοοτροπία καί τήν ἐπιβολή –ἀπό
τό 1980 καί μετά– τοῦ «πολιτικά ὀρθοῦ», νά ἀγνοεῖ τί ἦταν καί τί δέν
ἦταν ἀποδεκτό στήν ἀνάλογη ἐποχή καί νά βγάζει πρόχειρα καί ἀντιεπιστημονικά συμπεράσματα. Σέ ἀντίθετη περίπτωση, δέν εἶναι ἱστορικός, ἀλλά πολιτικός ἰνστρούχτορας.
Δέν μπορεῖ, γιά παράδειγμα, νά πηγαίνει γιά προσκύνημα στούς
σύγχρονους ναούς τῆς τέχνης, στό Λοῦβρο καί στό Βρετανικό μουσεῖο πού εἶναι γεμάτοι ἀπό κλεμμένους ἀρχαιολογικούς θησαυρούς
ξένων πολιτισμῶν καί ἀπό τήν ἄλλη νά καταδικάζει ὅποιους αὐτοκράτορες μετέφεραν καλλιτεχνικούς θησαυρούς ἀπό διάφορους ἀρχαιολογικούς χώρους τῆς αὐτοκρατορίας τους γιά νά λαμπρύνουν τή
Νέα Ρώμη, πού ἐκπροσωποῦσε τό νέο, προοδευτικό, φιλελεύθερο
πρόσωπο τῆς παγκόσμιας ζωῆς καί ἔπρεπε νά ξεπεράσει σέ πλοῦτο
καί αἴγλη τήν παλιά, παρηκμασμένῃ Ρώμη.
Οὔτε μπορεῖ ἕνας ἀντικειμενικός ἱστορικός, ἄν ὄχι νά δικαιοΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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λογεῖ, τουλάχιστον νά ἀνέχεται τίς σφαγές πολιτῶν, πού ἦταν κοινό
φαινόμενο σέ ὅλους τούς πολιτισμούς, ἰδίως στή στρατοκρατούμενη
αὐτοκρατορική Ρώμη καί νά «κολλάει» τό στῖγμα μόνο σέ ἕναν αὐτοκράτορα, ἐπειδή θέλει νά τόν ὑποτιμήσει καί νά τοῦ ἀφαιρέσει τό
ἐπίθετο “μέγας”. Δηλαδή, δεχόμαστε σάν ἀναγκαῖο κακό τή σφαγή
τῶν κατοίκων τῆς Ἱερουσαλήμ (12.000 πρῶτα ἀπό τούς Ζηλωτές καί
1.000.000 ὕστερα ἀπό τόν Τῖτο) ἐξακολουθοῦμε νά θαυμάζουμε τόν
Ἐρρῖκο τόν Ε΄ καί τή νίκη τοῦ Ἀζενκούρ παρόλο πού διέταξε ἐν ψυχρῷ τή σφαγή τῶν αἰχμαλώτων, ἀλλά πνέουμε τά μένεα ἐναντίον τοῦ
Θεοδοσίου πού, δίνοντας ἐντολή νά κατασταλεῖ μιά ἐπανάσταση, ἔγινε αἰτία νά σφαγοῦν 7.000 ἄνθρωποι στή Θεσσαλονίκη.
Καί δέν κατευνάζεται τό μένος μας ἐναντίον του, οὔτε ἀπό τό
ὅτι εἶναι ὁ μόνος πού ἐπιτιμήθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία γι’ αὐτή του
τήν πράξη καί ταπεινώθηκε δημόσια καί δέχτηκε τήν ταπείνωση καί
ζήτησε συγχώρηση -ποιός; Αὐτός πού ἦταν κοσμοκράτορας καί στήν
Ἀνατολή καί στή Δύση καί θά μποροῦσε, πολύ ἁπλᾶ νά ἐξοντώσει
τόν Ἱεράρχη πού τόλμησε νά τόν προσβάλλει. Αὐτό τό ἦθος καί ἡ Πίστη πού τό γέννησε, εἶναι ἁπλό πρᾶγμα; Καί συγχωρεῖται ἱστορικός
τοῦ λαοῦ πού ἔβγαλε τέτοιους ὡραίους ἀνθρώπους, νά ντρέπεται γι’
αὐτούς καί γιά τήν ἱστορία τους καί νά ψάχνει μέ τό φανάρι νά βρεῖ
κατηγορίες καί ψεγάδια;
Ἐδῶ στά σύγχρονα γεγονότα προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι τό
ἄσπρο εἶναι μαῦρο, δέν θά κάνουν τό ἴδιο στά γεγονότα πού συνέβησαν χίλια χρόνια πρίν;
Τό παράξενο εἶναι ὅτι, οἱ ἱστορικοί πού καταγράφουν τά γεγονότα τοῦ καιροῦ τους, δέν λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν, σάν μεροληπτικοί.
Ἀντίθετα, μετράει ἡ γνώμη ἀνθρώπων, πού εἶναι στρατευμένοι στήν α
ἤ β ἰδεολογία καί διαστρέφουν κατά τό δοκοῦν γεγονότα, ἤ, ἑρμηνεύουν αὐθαίρετα τίς προθέσεις ἀνθρώπων, λές καί εἶναι καρδιογνῶστες
καί μποροῦν νά ξέρουν τί σκεφτόταν καί τί αἰσθανόταν ἕνας ἄνθρωπος πού ἔζησε χίλια ἤ παραπάνω χρόνια πρίν!
Ἴσως ἀναρωτηθεῖτε γιά ποιόν γράφονται αὐτά; Ὑπάρχει περίπτωση νά ἐπηρεαστοῦν καθηγητές παγιωμένοι στίς ἀντιλήψεις τους
ἀπό ἕνα ἄρθρο, πού θά τό ἀπορρίψουν ἐξ ἀρχῆς σάν στρατευμένο
στή χριστιανική ἄποψη τῆς Ἱστορίας;
Τό ξέρω ὅτι δέν θά δώσουν σημασία οἱ καθηγητές. Αὐτοί ἔχουν
τήν ἕδρα τους καί “ἀσκοῦν ἐξουσία” ἔχοντας ὅπλα τό ἀπουσιολόγιο
καί τούς βαθμούς. Δέν ἀπευθύνομαι σ’ αὐτούς. Ἀπευθύνομαι στούς
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ἀγανακτισμένους γονεῖς καί στά ἀπογοητευμένα παιδιά, πού δέν φτάνει ὅτι ἐνδιαφέρονται γιά ἕνα μάθημα πού δέν ἔχει σπουδαῖες ἐπαγγελματικές ὑποσχέσεις, οὔτε αἴγλη γιά τούς πολλούς, ὅπως ἔχουν
οἱ computers καί οἱ περί αὐτούς ἐπιστῆμες, ἀλλά βλέπουν μπροστά
τους καί τήν ἀνάγκη νά πρέπει νά ξενιτευτοῦν, γιά νά… μάθουν ἀπό
τούς ξένους τήν Ἱστορία τοῦ τόπου τους!
Καί μή μοῦ ἀντιτάξει κανείς, παρακαλῶ, τό χιλιοειπωμένο ἐπιχείρημα πού δέν πείθει κανένα: εἶναι ἡ καθαρή ματιά τῶν “φιλελεύθερων” ἀθέων ἱστορικῶν, πού ἀντιμετωπίζουν τούς “στρατευμένους”
χριστιανούς ἱστορικούς καί ἀποκαλύπτουν πῶς οἱ “κακοί” χριστιανοί
χρησιμοποίησαν τή συγκεκριμένη χρονική περίοδο κάποιους δῆθεν
μεγάλους αὐτοκράτορες –πού τώρα οἱ “φωτισμένοι” τούς μικραίνουν–
γιά νά ἐπιβάλλουν στήν οἰκουμένη τή θρησκεία τους. Εἶναι τό πιό γελοῖο καί ἀτυχές ἐπιχείρημα, γιατί δέν σκέφτονται πώς καταδικάζουν
τούς ἑαυτούς τους μέ τά δικά τους κριτήρια. Γιατί ὁ “φιλελεύθερος”
ἄθεος ἰσορροπεῖ στήν ἴδια ζυγαριά μέ τόν “στρατευμένο” χριστιανό,
ἀφοῦ καί οἱ δύο δέν βλέπουν τά γεγονότα μέ τήν ἀντικειμενικότητα
τοῦ παρατηρητῆ, ἀλλά τά ἑρμηνεύουν αὐθαίρετα, γιά νά δικαιώσει
ὁ καθένας τήν κοσμοθεωρία του. Λές καί τά δισεκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων πού πέρασαν ἀπό αὐτή τή γῆ μέχρι σήμερα, δέν εἶχαν ἄλλη
ἔγνοια, παρά νά δώσουν μέ τή ζωή τους ἐπιχειρήματα στόν κύριο ἤ
τήν κυρία –ἤ στό οὐδέτερο, γιά νά μήν ξεχνᾶμε νά εἴμαστε καί “πολιτικά ὀρθοί”– πού θέλουν νά ὀνομάζουν τόν ἑαυτό τους ἱστορικό, νά
δικαιώνουν τίς προσωπικές ἀπόψεις τους, ἀγνοῶντας τά πιστεύω καί
τή νοοτροπία τῶν ἀνθρώπων γιά τούς ὁποίους τόσο πρόχειρα καί μέ
τόσο θράσος μιλοῦν.
Καί, γιά νά γίνω πιό σαφής, φέρνω σάν παράδειγμα ἕνα σύγχρονο ἱστορικό, ὄχι Ἕλληνα, ἀλλά Βρετανό καί πολύ πιθανόν ἄθεο.
Ὄχι ὅτι τόν ξέρω τόν ἄνθρωπο ἤ τόν ἔχω ρωτήσει προσωπικά γιά
τά πιστεύω του, ἀλλά τό εἰκάζω ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ Βρετανία εἶναι
σήμερα ἡ ἰδανική πολιτεία τῆς α-θρησκείας καί καυχᾶται γιά τά πιό
“φωτισμένα” ἄθεα μυαλά τῶν ἐπιστημῶν καί τῶν τεχνῶν. Ἀρκεῖ νά σᾶς
θυμίσω ὅτι στήν ἕδρα τοῦ Νεύτωνα κάθεται ὁ Stephen Hawking, ἐνῶ
ὁ διάσημος Richard Dawkins, ὁ ὁποῖος μέ τό best seller μανιφέστο τῆς
ἀθεΐας βιβλίο του The God Delusion, θεωρεῖ ὅτι διέλυσε ὁριστικά καί
γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα κάθε… αὐταπάτη περί Θεοῦ!
Αὐτός, λοιπόν, ὁ Βρετανός ἱστορικός, ὅταν γράφει γιά τό ὅραμα
τοῦ Μεγάλου –ἤ μικροῦ, κατά τή “φιλελεύθερη” σκέψη– ΚωνσταντίΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 183

439

νου, (γιά τό ὁποῖο ἄν ἔχουν γραφτεῖ κατηγόριες καί κατηγόριες, ἀπό
τό ὅτι ἦταν ἕνα ψέμμα πού ἀποσκοποῦσε στήν παραπλάνηση τῶν
στρατιωτῶν ὥστε νά πιστέψουν σέ μιά δῆθεν θεϊκή βοήθεια, μέχρι
τό ὅτι ἦταν μιά ἀστρονομική συγκυρία πού ἔτυχε νά συμβεῖ ἐκείνη
τή στιγμή καί νά πέσουν οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου μέ ἕνα συγκεκριμένο
τρόπο ὥστε νά μοιάζουν μέ τό σύμβολο πού ἔδωσε θάρρος στούς
χριστιανούς!) λέει –ἀφοῦ πρῶτα ἀναφέρει τή δυσπιστία ἀκόμα καί
τοῦ Εὐσεβίου, τοῦ χριστιανοῦ βιογράφου τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, γεγονός πού ἀνάγκασε τόν αὐτοκράτορα νά τοῦ ὁρκιστεῖ ὅτι λέει
ἀλήθεια– τά ἑξῆς:
“Πρῶτον, ὁ Κωνσταντῖνος δέ διακρινόταν ἀπό κανενός εἴδους
διανοητική ἀστάθεια –ἀντιθέτως, καθ’ ὅλη τή σταδιοδρομία του ὡς
στρατιωτικός καί αὐτοκράτορας, ὑπῆρξε ὑπόδειγμα νηφάλιας ἀποφασιστικότητας καί ψυχραιμίας. Μία τέτοια προσωπικότητα, χαίρει
μεγάλης ἐκτίμησης ἀπό τόν ἁπλό στρατιώτη στήν πρώτη γραμμή, ὁ
ὁποῖος τελικά ἀποτελεῖ τόν καλύτερο κριτή τοῦ διοικητῆ του. Ὁποιοδήποτε ψέμα ἤ κυνική προπαγάνδα ἐκ μέρους τοῦ Κωνσταντίνου,
θά εἶχε γίνει ἀντιληπτή ἀπό τούς ἄνδρες του, οἱ ὁποῖοι τόν λάτρευαν
ἀκριβῶς χάρη στήν τιμιότητά του καί στήν ἀναμφίβολη φήμη του…
…Ἄν ὅμως ὁρκιζόταν ὅτι εἶδε ἕνα σταυρό στόν οὐρανό, οἱ ἄνδρες του ἦταν ἀπολύτως προετοιμασμένοι νά τόν πιστέψουν. Γνωρίζοντας τή φύση τῶν στρατιωτῶν, ὁ Κωνσταντῖνος δέν θά μποροῦσε νά
τά καταφέρει μέ ἕνα ψέμα, ἀκόμη καί μέ τό πιό πειστικό πού εἰπώθηκε ποτέ.”1
Αὐτή εἶναι ἐκτίμηση ἑνός νηφάλιου καί ἀντικειμενικοῦ ἱστορικοῦ πού ἀποτελεῖ φωτεινή ἐξαίρεση μέσα στίς τόσες ἐμπαθεῖς ἀνοησίες πού ἔχουν γραφτεῖ ἀπό τόσους καί τόσους “φωτισμένους” μεταρρυθμιστές. Εἶναι ἐπίσης καί ἕνα μικρό παράδειγμα τοῦ πῶς μπορεῖ
νά γίνει ἡ πραγματική μεταρρύθμιση καί ἐπανεκτίμηση τῆς ἱστορίας
μας, ὅλης της ἱστορίας μας, ἀπό τήν ἀρχή της μέχρι σήμερα. Κι ὅταν
μάθουμε νά βλέπουμε ἀντικειμενικά τά ἔξω ἀπό μᾶς γεγονότα, τότε
θά βοηθηθοῦμε καί στήν προσωπική μας ἐπανεκτίμηση τῶν χρόνων
τῆς ζωῆς μας πού πέρασαν, πού θά μᾶς χρησιμεύσει σάν πυξίδα γιά
νά διασχίσουμε τήν ὁμίχλη πού κρύβει τό χρόνο τῆς ζωῆς μας πού θά
ἔρθει.
Γιά σχόλια: ninetta1blogspot.com

Νινέττα Βολουδάκη

1. John C. Carr Οἱ πολεμιστές αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου. Ἐκδ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ἀθήνα 2016.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 183

Τί Θεός εἶναι Αὐτός;

ό περιστατικό διαδραματίζεται σέ τόπο ἐπαρχιακό ὅπου οἱ ἄνθρωποι
εἶναι περισσότερο ἐπώνυμοι ἀπ΄ ὅτι στίς μεγάλες πολιτεῖες ἀλλά
καί συνδέονται μέ σχέσεις συγγένειας συνήθως ἔστω καί μακρυνές.
–Γειά σου Θεία, εἶσαι καλά; Τί κάνει ὁ Θεῖος; (Ὁ Θεῖος γέρων, μέ
προβλήματα ὑγείας πού τόν κρατοῦν κλεισμένο στό σπίτι χρόνια τώρα).
–Τί νά κάνει, κλεισμένος στό σπίτι κι ἐκεῖνος καί ἐγώ.
–Δέν πειράζει Θεία, ἔχει ὁ Θεός!
Καί ἡ ἀπάντηση ἄμεση, συγκλονιστική!
–Τί Θεός εἶναι αὐτός, πού μέ κρατάει ἐμένα ἐδῶ μέσα;
Σαστίζεις. Τί μπορεῖς νά ἀπαντήσεις; Τό παράπονο τοῦ ἀνθρώπου
σέ ἀφοπλίζει. Ἄραγε τί Θεός εἶναι Αὐτός; Γιατί δέν τόν «παίρνει» τόν
γέροντα; Γιατί ἐπιτρέπει νά μένει ἀσθενής; Γιατί νά ταλαιπωροῦνται οἱ
οἰκεῖοι του;
Τό σκέφτεσαι καλύτερα. Θυμᾶσαι καί τόν παππού σου στά στερνά
του. Παρ’ ὅτι 85ετής καί ἀσθενής ἔλεγε στό γαμπρό του: «Εἶναι γλυκειά
ἡ ζωή Δημάκη!». Ἀλλά μήπως δέν ἔχει καί ὁ γέροντας ψυχή; Δέν ἔχει ὁ
ἄρρωστος; Δέν ἔχει ὁ ἀνάπηρος; Μήπως δέν μιλάει καί ἐκεῖνος στό Θεό;
Νά πού εἶναι τόσο ἁπλό. Αὐτός ὁ Θεός, εἶναι ὁ ἴδιος Θεός, ὁ δικός
σου ἀλλά καί ὁ δικός του. Εἶναι ὁ Θεός πού ἐκτός ἀπό ἐσένα νοιάζεται
καί γιά τούς ἄλλους! Πού ἐκτός ἀπό ἐσένα νοιάζεται γιά τόν ἀνήμπορο
συζυγό σου, γιά τό ἀνάπηρο παιδί σου, γιά τόν κατάκοιτο πατέρα σου,
γιά τόν πάσχοντα συνάνθρωπό σου, αὐτόν πού θέλει καί δικαιοῦται νά
ζήσει καί ἐκεῖνος.
Εἶναι ὁ Θεός τοῦ νέου ἀνδρός, πού δεκαετρία χρόνια τώρα βρίσκεται σέ κῶμα, νοσηλευόμενος σέ ἕνα ἀπό τά Νοσοκομεῖα τῶν Ἀθηνῶν,
μετά ἀπό τόν τραυματισμό του σέ τροχαῖο ἀτύχημα καί ἀντιστέκεται στό
μοιραῖο χάρη στήν ἀδιάκοπη φροντίδα τῶν γονιῶν καί τῶν δύο γυναικῶν ἀδελφῶν τοῦ πατέρα του πού ἀγόγγυστα σηκώνουν τό βαρύ φορτίο
καί μοιράζονται τό 24ωρο. Δεκατρία ὁλόκληρα χρόνια καί ἐπιμένουν
νά ἐλπίζουν ὅτι ὁ Θεός, θά ἀνταποκριθεῖ καί στόν κόπο τους καί θά τόν
κάνει καλά. Γιατί προφανῶς νοιώθουν ὅτι ὁ δικός τους Θεός, Αὐτός πού
τούς ἐπιβάλλει τό χρέος, εἶναι ὁ ἴδιος Θεός, Αὐτός μέ τόν ὁποῖο συνομιλεῖ τό παιδί τους, καί Τοῦ ζητᾶ νά μήν σταματήσει ἡ φροντίδα πού τόν
κρατᾶ στή ζωή!
Εἶναι Αὐτός ὁ Θεός πού στέλνει ἐκείνους πού φροντίζουν γιά τούς
φυλακισμένους, Αὐτός πού ὁδηγεῖ στά Νοσοκομεῖα τίς ἁπλές γυναῖκες
πού παραστέκονται σέ ἀγνώστους ἀσθενεῖς, πού δέν ἔχουν κάποιον νά
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τούς φροντίσει, εἶναι Αὐτός πού φώτιζε τήν σπουδαία ἐκείνη Βολιώτισσα πού μεριμνοῦσε γιά τίς κηδεῖες καί τά μνημόσυνα ὅσων φτωχῶν συμπολιτῶν της πέθαιναν χωρίς νά ἔχουν κάποιον νά τούς συνοδεύσει στό
ξόδι τους.
Εἶναι ὁ ἴδιος Θεός πού μέ τή σκέψη καί μόνον ὅτι ὑπάρχει, τό νεαρό ζευγάρι ἀποφασίζει νά μήν διακόψει τήν κύηση, παρ’ ὅτι μαθαίνει
ὅτι τό παιδί πού κυοφορεῖται δέν θά εἶναι ἀπολύτως ὑγιές, εἶναι Αὐτός
πού μιλᾶ στήν καρδιά τοῦ πατέρα πού ἀκαριαία ἀπαντᾶ «Ναί», στήν
ἐρώτηση πού δέχεται ἀπό τόν μαιευτήρα γιατρό, ἐν ὅσω ἀκόμη διαρκεῖ
ὁ τοκετός, «τό κρατᾶμε τό παιδί;», τό δεύτερο τῆς πρόωρης δίδυμης κύησης, πού ἦρθε στή ζωή καί διαπιστώνεται ὅτι δέν θά εἶναι ὅσο ὑγιές
εἶναι αὐτό πού γεννήθηκε πρῶτο. Εἶναι Αὐτός ὁ Θεός λοιπόν πού δίνει τό
δικαίωμα τῆς ζωῆς σέ ὅλους, ἀκόμη καί σ΄ αὐτούς πού δέν ἔχουν μιλιά ἤ
καί σ΄ αὐτούς πού δέν ἔχουν κάποιον νά τούς ἀκούσει. Πόσο παράξενο!
Νά λοιπόν τί Θεός εἶναι Αὐτός. «Εἶναι Αὐτός πού νοιάζεται καί
γιά σένα τό κουμάσι». Ἔτσι ἀπάντησε ὁ Σωκράτης (κατά τήν ἑρμηνεία
τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ) στήν ἐρώτηση τοῦ μαθητῆ τοῦ Ἀλκιβιάδη,
γιά τό ποιός ἦταν ἐκεῖνος ὁ Θεός, γιά τόν ὁποῖον αὐτός μιλοῦσε στούς
μαθητές του. Εἶναι Αὐτός ὁ Θεός πού ἔχει γιά ὅλους, γιά πλούσιους καί
γιά πένητες, γιά ὑγιεῖς καί γιά ἀσθενεῖς, γιά Ἁγίους καί γιά ἁμαρτωλούς.
Γιατί ὁ Ἴδιος μέ τούς λόγους του εἶπε ὅτι, Αὐτός εἶναι πού ἀνατέλλει τόν
ἥλιο ἐπί πονηρούς καί ἀγαθούς καί βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους.
Καί δεῖτε καί τό παράξενο! Εἶναι αὐτός ὁ Θεός πού δέν θέλει νά τά
καταφέρνει ὅλα μόνος Του, ἀλλά θέλει νά μοιράζεται τά κατορθώματά
Του μαζί μας. Μᾶς θέλει συνεργάτες συναυτουργούς. Καί μάλιστα δέν
μᾶς τό ἐπιβάλλει, μᾶς ρωτᾶ. Θέλει νά μοιράζεται μαζί μας τή χαρά τῆς
δωρεᾶς, τήν ὀμορφιά τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης.
Φαντάζεσθε ὅμως πῶς θά ἦταν ὁ Κόσμος ἄν δέν ἐνεργοῦσε ἔτσι ὁ
Θεός; Σήμερα πού οἱ ἄνθρωποι παρακινοῦνται νά ἔχουν ὡς ἐμβληματικό ρητό στή ζωή τους τό «Ζεῖς μόνο μιά φορά». (YOLO-You Only Live
Once); Φαντάζεσθε ποιά θά ἦταν ἡ τύχη τῶν γερόντων, τῶν ἀσθενούντων, τῶν πτωχῶν, ἀλλά καί τῶν ὑπολοίπων τῶν δυνατῶν, οἱ ὁποῖοι θά
ζοῦσαν μιά ζωή γεμάτη καχυποψία καί ἀγωνία, μέ τή σκέψη καί μόνο ὅτι
καί αὐτοί θά μποροῦσαν κάποια στιγμή νά περιέλθουν στή θέση αὐτή;
Καί νά ἦταν μόνο αὐτό! Αὐτός ὁ Θεός, ἔτσι ὅπως τά κανονίζει δέν
μᾶς δίνει μόνο τή χαρά τῆς προσφορᾶς. Μᾶς δίνει καί τή δυνατότητα τῆς
σωτηρίας, διότι ὅπως πατερικῶς ἔχει λεχθεῖ, «οὐκ ἔστιν ἄλλως σωθῆναι
εἰ μή διά τοῦ πλησίον». Καί «τίς ἐστί ὁ πλησίον»; «Ὁ ποιήσας τό ἔλεος
μέτ΄ αὐτοῦ»!		
Δημήτριος Κοσκινιώτης
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 183

Ἡ Εὐγνωμοσύνη τοῦ Χριστιανοῦ

ἱ περισσότεροι ἀπό ἐμᾶς ἔχουμε ἀκούσει ἀνθρώπους νά ἐκφράζουν τήν εὐχαρίστησή τους καί τήν εὐγνωμοσύνη τους πρός τό Θεό γιά τά καλά πού
ἀπόλαυσαν στή ζωή τους. Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ἔχουμε ἐπίσης γνωρίσει ἄλλους πού
ὁ,τιδήποτε κι ἄν ἔχουν δέν τό ἐκτιμοῦν καί ὁμολογοῦν συνέχεια τίς συμφορές
πού τούς ἔχει «φορτώσει» ἡ ζωή.
Τί εἶναι ὅμως αὐτό πού κάνει ἄλλους γιά ὁλόκληρη τή ζωή τους νά εὐχαριστοῦν τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους καί ἄλλους γιά κάτι πού ἁπλῶς τούς δυσκολεύει ἤ τούς βγάζει ἀπό τή «βολή» τους νά γογγύζουν, νά δυσαρεστοῦνται καί νά
διαμαρτύρονται;
Εἶναι φανερό ὅτι ἡ στάση τῶν δύο αὐτῶν κατηγοριῶν ἀνθρώπων εἶναι διαφορετική. Τί σημαίνει αὐτό; Ὁ ἄνθρωπος πού εὐχαριστεῖ τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους γιά ὁλόκληρη τήν ζωή πού ἔζησε εἶναι ἕνας εὐγνώμων ἄνθρωπος. Ὁ
ἄλλος πού δυσαρεστεῖται καί δυσκολεύεται ἔχει ἐνστερνιστεῖ μία ἄλλη στάση,
διαφορετική ἀπό τήν πρώτη.
Τί εἶναι ὅμως ἡ εὐγνωμοσύνη; Ἡ εὐγνωμοσύνη εἶναι κάτι πού θεωρεῖται
δεδομένο στήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Σέ πάμπολλα σημεῖα στίς Ἀκολουθίες της καί στά τροπάριά της ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν Ἁγία Γραφή αὐτή ἡ
ἔννοια προϋποτίθεται καί διαποτίζει τόν νοῦ καί τήν καρδιά τῶν ἀνθρώπων πού
πιστεύουν στόν Θεό. Μέσα στήν Ἁγία Γραφή σέ ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες
καί μόνο σέ πιστούς στόν Θεό ἀνθρώπους συναντᾶται, ἐνῶ σέ ἀνθρώπους πού
πιστεύουν στόν ἑαυτό τους καί ὄχι στόν Θεό ἀπουσιάζει.
Σέ ἕνα ἀναστάσιμο τροπάριο τῶν Αἴνων, ἀναφέρεται:
«Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ, περί πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν; δι’
ἡμᾶς Θεός ἐν ἀνθρώποις· διά τήν καταφθαρεῖσαν φύσιν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο,
καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν· πρός τούς ἀχαρίστους ὁ Εὐεργέτης· πρός τούς αἰχμαλώτους ὁ Ἐλευθερωτής· πρός τούς ἐν σκότει καθημένους ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης·
ἐπί τόν σταυρόν ὁ ἀπαθής· ἐπί τόν ᾅδην τό Φῶς· ἐπί τόν θάνατον ἡ Ζωή· ἡ ἀνάστασις διά τούς πεσόντας· πρός Ὅν βοήσωμεν· ὁ Θεός ἡμῶν δόξα Σοι».
Αὐτό τό τροπάριο κατεξοχήν προϋποθέτει τήν εὐγνωμοσύνη καί διδάσκει
ὅτι γιά τούς Χριστιανούς ἡ εὐγνωμοσύνη δέν εἶναι ἕνα ἁπλό συναίσθημα ἀλλά
πηγάζει ἀπό τήν λογική καί ἀπό τήν πίστη στόν ἀληθινό Τριαδικό Θεό μας καί
ἀπό ὅλα αὐτά πού ἔκανε ἀλλά καί ἐξακολουθεῖ νά κάνει γιά ἐμᾶς. Ὅλοι οἱ ἄλλοι
λόγοι γιά τούς ὁποίους ὁ κάθε ἄνθρωπος ξεχωριστά καί ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα συ-
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νολικά, ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη στόν Θεό, ἀπορρέουν ἀπό αὐτούς τούς λόγους
–καί ἀπό πολλούς ἄλλους– πού ἀναφέρει τό τροπάριο.
Ὁ σπουδαιότερος καί σημαντικότερος λόγος γιά νά εὐχαριστοῦμε καί νά
εὐγνωμονοῦμε τόν Θεό εἶναι γιά τό γεγονός ὅτι καταδέχτηκε ἀπό τήν πολλή ἀγάπη Του νά ἔρθει ἀνάμεσά μας. Καί αὐτό φυσικά γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανούς δέν
θά γινόταν ἐάν δέν ὑπῆρχε ἡ Παναγία Μητέρα Του. Ὅλη ἡ ζωή, ὅλη ἡ εὐτυχία,
ὅλη ἡ χαρά, ὅλη ἡ εὐφροσύνη ἀπορρέει ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ Δημιουργός τῶν
ἁπάντων ἦρθε ἀνάμεσά μας. Αὐτό τό γεγονός καί μόνο ἀποτελεῖ μία διαρκῆ πηγή
εὐχαριστίας καί εὐγνωμοσύνης ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας μαζί καί τοῦ καθενός
ἀνθρώπου ξεχωριστά πρός τόν φιλάνθρωπο Δημιουργό του. Ὁ ἄνθρωπος πού δέν
πιστεύει, δέν μπορεῖ νά συμμετάσχει σ’ αὐτό τό μοναδικό, ζωοποιό καί ζωτικό,
θεῖο γεγονός καί ἄρα εἶναι δυστυχής καί παραμένει ἀγνώμων.
Περισσότερη καί μεγαλύτερη ἀποδεικνύεται ἡ φιλανθρωπία καί ἡ ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ ἀπό τό γεγονός ὅτι ἐμεῖς εἴχαμε χωριστεῖ καί ἀποστραφεῖ τόν Θεό (λόγῳ
τῆς παρακοῆς μας), γι’ αὐτό, ὅπως λέει τό τροπάριο ἦρθε «πρός τούς ἀχαρίστους
ὁ Εὐεργέτης». Ἤμασταν αἰχμάλωτοι ἀπό τό κακό καί τίς κακές ἐπιλογές μας
γι’ αὐτό ἦρθε «πρός τούς αἰχμαλώτους ὁ Ἐλευθερωτής». Βασίλευε ἡ ἄγνοια τοῦ
Θεοῦ, ἡ ἀπουσία τοῦ καλοῦ καί τῆς εὐτυχίας, γι’ αὐτό ἐμφανίστηκε πρός τούς «ἐν
σκότει καθημένους, ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης».
Καί ὄχι μόνο ἦρθε καί φανερώθηκε ἀλλά καί ἀνέβηκε «ἐπί τόν σταυρόν
ὁ ἀπαθής», καταδέχτηκε ἀτιμωτικό θάνατο, ἀλλά καί κατέβηκε «ἐπί τόν Ἄδην,
τό Φῶς», φώτισε καί ἐλευθέρωσε τούς πρό Αὐτοῦ κεκοιμημένους, ἀφοῦ ὑπέστη
καί συνάντησε «τόν θάνατον, ἡ Ζωή», Αὐτός πού εἶναι ἡ «Ἀνάστασις διά τούς
πεσόντας». Πῶς μετά ἀπό τήν συνειδητοποίηση ὅτι ἔχουμε ἕναν τέτοιο Θεό, νά
μήν αἰσθανόμαστε τή διάθεση νά Τόν εὐχαριστήσουμε, νά Τόν εὐγνωμονήσουμε,
νά Τόν δοξάσουμε;
Ἡ εὐγνωμοσύνη εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό τό νά λές ἁπλῶς μέ τό στόμα
εὐχαριστῶ ἤ νά ἔχεις ἁπλῶς καλούς τρόπους. Ἡ εὐγνωμοσύνη γιά πολλούς δέν
εἶναι ἕνα ἁπλό συναίσθημα πού πηγάζει ἀπό μέσα μας. Γιά τόν Χριστιανό εἶναι
μιά ἐπιλογή καί στάση ζωῆς. Πρῶτα πρῶτα προϋποθέτει ἄνθρωπο πού καταλαβαίνει, κατανοεῖ καί ἀξιολογεῖ τήν ζωή γύρω του. Αὐτή ἡ στάση ζωῆς εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν πίστη μας στόν Θεό καί τήν ἀγάπη Του πρός ἐμᾶς.
Ἡ εὐγνωμοσύνη πού δέν νοεῖται ξεκομμένη ἀπό τήν σχέση μας, πρῶτα μέ
τόν Θεό καί μετά μέ τούς ἀνθρώπους, μᾶς βοηθᾶ νά ἐκτιμοῦμε καλῶς τά πράγματα καί νά ξεπερνᾶμε δύσκολες καταστάσεις. Ὅταν ζυγίζεις τά πράγματα καί
ξέρεις ὅτι ὅλα προέρχονται ἀπό τόν Θεό καί ἔχουν ἕνα καλό σκοπό καί βλέπεις
γύρω σου συνανθρώπους μέ χίλιες δυό ἀνάγκες, τότε σίγουρα θά βρεῖς πολλές
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ἀφορμές γιά νά εἶσαι εὐγνώμων καί θά εἶσαι εὐχαριστημένος καί θά ἐκτιμᾶς σωστά τά πράγματα, χωρίς νά θεωρεῖς ὅλα τά πράγματα δεδομένα. Ἐπειδή ὅταν αἰσθάνεσαι αὐτή τή χαρά, δέν ἔχεις ἄγχος, νοιώθεις κατ’ ἐπέκταση ἱκανοποίηση γιά
τήν ζωή πού μᾶς ἔχει χαρίσει ὁ Θεός, ἀναπτύσσεις τίς σχέσεις σου ὑγιῶς μέ τούς
ἄλλους ἀνθρώπους. Γι’ αὐτό τά πρῶτα πού ὠφελοῦνται μέ τό αἴσθημα τῆς εὐγνωμοσύνης εἶναι τά παιδιά. Τά παιδιά εἶναι τά πρῶτα πού πρέπει νά διδάσκονται
πρωτίστως τήν σχέση τους μέ τόν Θεό καί τήν εὐγνωμοσύνη τους πρός Αὐτόν.
Τά παιδιά πού μαθαίνουν ὅτι ὅλα προέρχονται ἀπό τόν Θεό καί αἰσθάνονται
εὐγνωμοσύνη, κατανοοῦν τά συναισθήματα καί τίς ἀνάγκες τῶν ἄλλων, μπαίνουν στή θέση τους καί εἶναι εὐχαριστημένα καί εὐτυχισμένα. Αὐτά τά παιδιά δέν
ξοδεύουν χρόνο μέ τό νά συγκρίνουν τόν ἑαυτό τους μέ τούς ἄλλους γιά νά δοῦν
τί τούς λείπει, ἀλλά ὄντας αὐτά ἱκανοποιημένα καί πλήρη μέ αὐτά πού ἔχουν δέν
βασανίζονται μέ τό αἴσθημα τῆς ζήλειας.
Πάμπολλες εἶναι οἱ ἀφορμές γιά νά αἰσθανθεῖ κανείς εὐγνωμοσύνη πρός
τόν Θεό. Γι’ αὐτό καί σέ μία εὐχή τῆς Θείας Λειτουργίας ἀναφέρει ὁ Ἱερεύς ὅτι
εὐχαριστοῦμε τόν Θεό «ὑπέρ πάντων ὧν ἴσμεν καί ὧν οὐκ ἴσμεν» καθ’ ὅσον δέν
εἶναι ὅλες οἱ εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ πρός ἐμᾶς κατανοητές καί ἀντιληπτές. Τόν εὐχαριστοῦμε δηλαδή καί γιά ὅσα γνωρίζουμε ὅτι μᾶς χορηγεῖ, μᾶς χαρίζει καί μᾶς
προσφέρει ἀπό τήν ἀγάπη Του χωρίς νά ἔχει ὁ Ἴδιος ἀνάγκη ἀπό τήν δική μας
μικρότητα ἀλλά καί γιά ὅσα δέν γνωρίζουμε, δέν ἀντιλαμβανόμαστε ὅπως π.χ.
ἀπό πόσους κινδύνους καί περιστάσεις μᾶς προστατεύει κάθε στιγμή.
Ἐνῶ οἱ ἅγιοί μας ἔχουν γράψει καί ἀναφέρονται στίς ὁμιλίες τους σέ ὅλα τά
θέματα πού ἀφοροῦν τόν ἄνθρωπο στήν ἐπίγεια ζωή του δέν ὑπάρχουν, ἀπ’ ὅσο
τοὐλάχιστον γνωρίζω, ὁμιλίες περί εὐγνωμοσύνης. Αὐτό, νομίζω, ὀφείλεται καί
στό γεγονός ὅτι ἡ εὐγνωμοσύνη δέν ἀποτελεῖ ἀρετή, εἶναι κάτι φυσικό. Εἶναι μιά
ὑγιής ἐκδήλωση τοῦ ἀνθρώπου. Στίς ἡμέρες μας ὅμως πού ὁ ἄνθρωπος νοσεῖ βαθύτατα, λόγῳ τῆς γενικευμένης ἀθεΐας καί κατάπτωσης πού περνᾶ ἡ πατρίδα μας
καί οἱ αὐτονόητες καί φυσικές ἐκδηλώσεις τοῦ ἀνθρώπου τείνουν νά ἐκλείψουν.
Παρ’ ὅλα αὐτά ὅμως γιά ἕναν ὑγιῆ, κατά Θεόν, ἄνθρωπο τό κάθε τί ἀλλά καί
ὁλόκληρη ἡ φύση, ὁ ἥλιος, τά δέντρα, τά φυτά, ἡ θάλασσα, τό φεγγάρι, αὐτά ἀκόμη τά μικροσκοπικά πού δέν εἶναι ὁρατά μέ γυμνό μάτι ἀλλά καί ὅλη ἡ ἀόρατη
δημιουργία, «διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ» καί κινοῦν καί παρακινοῦν ὁλόκληρη τήν
ἔλλογη κτίση, ἀκόμα καί τούς πιό ὀκνηρούς, στήν δοξολογία τοῦ μόνου, ἀληθινοῦ, Τριαδικοῦ Θεοῦ μας.
Δημ. Νεαπολίτης
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Στήν Εὔβοια τῶν παλαιῶν καί σύγχρονων Ἁγίων

ἐπιθυμία γι’ αὐτή τήν προσκυνηματική ἐκδρομή εἶχε ἐκδηλωθεῖ ἤδη ἀπό
τόν Μάϊο, καί συγκεκριμένα στίς 27 τοῦ μηνός ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, κατά τήν ἐπιστροφή μας ἀπό ἐπίσκεψη σέ Μονή τῆς
Βοιωτίας. Τό θέμα τέθηκε σέ συζήτηση πάραυτα. Ἡ ὑπόσχεση τοῦ ἀρχηγοῦ
μας κ. Σωτήρη Λαιζηνοῦ ἐξασφαλίσθηκε χωρίς... κόπο. Ἡ ὑλοποίηση ὅμως
θά ἀπαιτοῦσε χρόνο, λόγῳ τῆς μεσολάβησης τῶν καλοκαιρινῶν διακοπῶν. Ὁ
χρόνος, ὅπως ἀποδείχθηκε, δέν μείωσε τήν ἐπιθυμία. Ἔτσι, πιστοί στό ραντεβού, ἐνορῖτες καί φίλοι τῆς ἐνορίας μας, ἀνταμώσαμε τήν τελευταία ἡμέρα
τοῦ Σεπτεμβρίου μέ σκοπό τήν πραγματοποίηση τῆς ἐκδρομῆς μας. Προορισμός μας ἡ Εὔβοια, αὐτό τό ἰδιαίτερο νησί πού γεωγραφικά μοιάζει νά ἀποτελεῖ προέκταση τῆς στερεοελλαδίτικης γῆς. Ἀπό τούς πολλούς εὐλογημένους
τόπους πού διαθέτει ἐπιλέξαμε τήν Ἱ. Μονή τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ κοντά στίς Ροβιές καί τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσου στό χωριό Προκόπι.
Ἡ μέρα ξεκίνησε μελαγχολικά –τό ἀκριβῶς ἀντίθετο ἀπό τήν ψυχική διάθεση ὅλων μας– μέ ἀρκετά σκοτεινά σύννεφα νά δημιουργοῦν ὑποψίες γιά
βροχή. Σχετικά γρήγορα φθάσαμε στή στροφή πρός Χαλκίδα καί μετά ἀπό
λίγο βρεθήκαμε νά διατρέχουμε τά 694,5 μ. τῆς νέας ὑψηλῆς γέφυρας, πού
ἑνώνει τή Βοιωτία μέ τήν Εὔβοια, καί νά ἀτενίζουμε ἀφ’ ὑψηλοῦ τόν πορθμό
τοῦ Εὐρίπου. Παρακάμπτοντας τήν Χαλκίδα, ὁ δρόμος μέ βόρεια κατεύθυνση θά μᾶς φέρει μετά ἀπό λίγα χιλιόμετρα στή Νέα Ἀρτάκη, περιοχή ὅπου
ἐγκαταστάθηκαν πρόσφυγες ἀπό τήν Ἀρτάκη τῆς Κυζίκου μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή. Ἡ ὀμορφιά τῆς μικρῆς παραλίας ἐγείρει τήν ἐπιθυμία
μιᾶς σύντομης στάσης. Οἱ μεγάλοι θά ἀπολαύσουν μιά βόλτα στό γραφικό
λιμανάκι πού κλείνει στήν ὑγρή ἀγκαλιά του ψαροκάϊκα καί ἱστιοφόρα, ἀλλά
καί τό γαλανόλευκο ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Νικολάου κτισμένο σέ μιά στενή λωρίδα γῆς. Τά παιδιά θά τρέξουν χωρίς καθυστέρηση στίς κούνιες. Οἱ πρῶτες
σταλαγματιές τῆς βροχῆς θά ἐπιταχύνουν τήν ἐπιστροφή στό ποῦλμαν καί θά
μᾶς ἐπιβεβαιώσουν, ὅτι ἡ μέρα μας θά εἶναι καθαρά φθινοπωρινή, σέ καμία
περίπτωση ὅμως μελαγχολική.
Μετά τή Νέα Ἀρτάκη καί τά Ψαχνά ξεκινᾶ ἡ ὀρεινή διαδρομή στή ραχοκοκαλιά τῆς Β. Εὔβοιας. Ὁ δρόμος μέ συνεχεῖς κορδέλες κερδίζει ὕψος
διασχίζοντας ὑπέροχα δάση ἀπό πεῦκα καί πλατάνια. Ἡ δυνατή βροχή, πού
ἔχει ἤδη ἀρχίσει, μᾶς ἀκολουθεῖ πιστά χωρίς νά ἐνοχλεῖ. Μᾶλλον ἀναδεικνύει ἐντονότερα τά σχήματα καί τά χρώματα τῆς φύσης πού μᾶς περιβάλλει.
Μετά ἀπό μιά στροφή τοῦ δρόμου, ὄχι μακριά ἀπό τό χωριό Ροβιές, ἀντικρίζουμε τήν Ἱ. Μονή Ὁσίου Δαυΐδ νά ἀπαγκιάζει στίς πλαγιές τῶν βουνῶν
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Καβαλάρης καί Ξηρόν, σέ μιά περιοχή κάθε ἄλλο παρά ξηρή, ἀντίθετα πνιγμένη στό πράσινο. Ἀφήνοντας τό ὄχημά μας, νιώθουμε ὅτι ἀκολουθοῦμε τά
βήματα τόσων καί τόσων γενεῶν προσκυνητῶν, ἐφ’ ὅσον ὁ Ὅσιος Γέροντας
ἵδρυσε τό μοναστήρι του πρίν 4 αἰῶνες, γύρω στό 1540, στά ἐρείπια προϋπάρχοντος ναοῦ. Εἶχε γεννηθεῖ σέ ἕνα μικρό χωριουδάκι τῆς Φθιώτιδος καί
σέ νεαρή ἡλικία ἐκάρη μοναχός. Διετέλεσε ἡγούμενος τῆς Μονῆς Βαρνακόβης, ἀσκήτεψε στό Στείριον ὅρος καί «θείῳ Πνεύματι ὁδηγηθεῖς» ἔφθασε
στήν Εὔβοια, ὅπου «τελείαν συνεστήσατο Μονήν», στήν ὁποία συνέρρευσαν
σύντομα πολλοί μοναχοί, ὅπως διαβάζουμε στό συναξάρι του. Ἄρχισαν ὅμως
μέ τόν χρόνο νά συρρέουν καί πλήθη πιστῶν πού τά προσείλκυε ἡ ἅγια βιωτή
του. Οἱ ἀρετές πού τοῦ δόθηκαν ἀπό τόν Θεό ὕστερα ἀπό ἐπίπονη ἄσκηση καί ἀδιάλειπτη προσευχή ὁδήγησαν πολλές ψυχές στήν σωτηρία. Μετά
ἀπό τήν ὁσιακή κοίμησή του παρέμειναν πολύτιμη κληρονομιά στόν κόσμο τά
ἅγια λείψανά του, τά ὁποῖα φυλάσσονται στό Καθολικό τῆς Μονῆς.
Ἐάν ἡ μέρα μας δέν ἦταν τόσο... ὑγρή, θά ἦταν ἐφικτή μιά 20λεπτη πορεία μέχρι τό ἀσκητήριο τοῦ Ὁσίου, ἕνα μικρό σπήλαιο σέ βράχο μέ τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους, ἄλλα καί ἕνας περίπατος σέ κάποια ἀπό
τά πολλά ἐκκλησάκια πού βρίσκονται σέ εἰδυλλιακές θέσεις γύρω ἀπό τήν
Μονή. Δέν πειράζει! Ἔχουμε ἤδη μιά καλή ἀφορμή γιά κάποια μελλοντική
ἐπίσκεψη...
Μετά τήν κοίμηση τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ ἡ Μονή συνέχισε τό ἁγιαστικό της
ἔργο μέχρι τήν πυρπόλησή της ἀπό τούς Τούρκους τό 1824, λόγῳ τοῦ ὅτι εἶχε
στηρίξει ἐνεργά τόν Ἀγώνα. Ἀνοικοδομήθηκε τό 1877, ὅμως δέν ἔφθασε πλέον στήν προηγούμενη ἀκμή της. Ἀντίθετα, στά χρόνια τά μεταπολεμικά, ὅταν
ἐντάχθηκε στήν Μονή ὁ μακαριστός Γέροντας π. Ἰάκωβος Τσαλίκης, εἶχε
φθάσει σχεδόν σέ πλήρη διάλυση.
Ἕνα προσφυγόπουλο τῆς Μ. Ἀσίας, ἀπό τή μικρή πόλη Λιβίσι τῆς Μάκρης, ἦταν ὁ ἅγιος αὐτός Γέροντας τῆς ἐποχῆς μας. Μικρό παιδάκι 2 ἐτῶν
ἔφθασε τό 1922 στόν Πειραιά μέ τήν οἰκογένειά του – τή μητέρα, τή γιαγιά
καί τά ἀδέλφια του. (Μέ τόν πατέρα ἔσμιξε ἡ οἰκογένεια μέ θαυμαστό τρόπο
μετά ἀπό 2 χρόνια). Τό πλοῖο συνέχισε γιά τήν Ἰτέα καί ἀπό ἐκεῖ ὁδοιπορῶντας οἱ πρόσφυγες ἔφθασαν στό χωριό Ἁγ. Γεώργιος κοντά στήν Ἄμφισσα.
Ἡ οἰκογένεια τοῦ μικροῦ Ἰακώβου παρέμεινε μαζί μέ ἄλλες οἰκογένειες
προσφύγων σέ μιά ἀποθήκη γιά 2 χρόνια. Φίλη ἐνορίτισσα μέ καταγωγή ἀπό
τήν Ἄμφισσα, πού συμμετεῖχε στήν ἐκδρομή μας, μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι μέχρι
σήμερα ὑποδεικνύουν οἱ συμπατριῶτες της τόν τόπο, ὅπου ἔμειναν οἱ πρόσφυγες καί μαζί τους ὁ μικρός Ἰάκωβος.
Στά τέλη τοῦ 1925 ἡ οἰκογένεια μαζί μέ ἄλλους πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στήν Εὔβοια, στό χωριό Φαράκλα, ὅπου καί ἔζησαν 2 χρόνια σέ σκηνές
μέχρι νά ἀποκτήσουν μιά πιό μόνιμη κατοικία. Στό Δημοτικό ὁ μικρός ἸάΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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κωβος εἶχε ἄριστη ἐπίδοση, ἀγαποῦσε τή μελέτη, εἶχε καί ἱκανότητες. Ὅμως
ἔπρεπε νά ἐργαστεῖ στά χωράφια καί παράλληλα νά ἀκολουθήσει τόν πατέρα του στή δουλειά. Ἔτσι ἔγινε μαστορόπουλο. Τά παιδικά χρόνια τοῦ Ἰακώβου ἦταν πραγματικά πολύ δύσκολα, ὅμως δέν συσσώρευσαν στήν ψυχή
του μίσος, μνησικακία ἤ πίκρα. Ἀντίθετα, χάρις στήν ἀνατροφή πού ἔλαβε
ἀπό τούς εὐλαβεῖς γονεῖς του ἀλλά κυρίως χάρις στήν ἀγαθή του προαίρεση,
κατέκλυζαν τήν ψυχή του αἰσθήματα ἀγάπης γιά τόν Χριστό, τούς Ἁγίους
καί ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους. Τούς καρπούς αὐτῆς τῆς ἀγάπης
του τούς γεύτηκαν πρῶτοι οἱ συγχωριανοί του ἀπό τήν ἐποχή πού ἦταν μικρό
παιδάκι καί ἔσπευδε νά βοηθήσει ὅποιον εἶχε ἀνάγκη. Ζοῦσε ἀπό τήν παιδική του ἡλικία μέ ἄσκηση καί προσευχή, ἐργαζόμενος καί παρέχοντας τίς
ὑπηρεσίες του πρός ὅλους. Κάποιοι τόν ἐχλεύαζαν, ὅπως συμβαίνει πάντα,
γιά τήν συγκροτημένη καί συγκρατημένη ζωή του. Οἱ περισσότεροι ὅμως τόν
σέβονταν καί τόν ἀγαποῦσαν καί δέν ἦταν λίγοι ἐκεῖνοι πού εἶχαν συνειδητοποιήσει ὅτι κάποτε θά ἔλθει ἡ ὥρα πού θά τόν προσκυνοῦν...
Μετά τό πέρας τῆς στρατιωτικῆς του θητείας ἐπέστρεψε στήν Εὔβοια
ἀποφασισμένος πλέον νά ἀκολουθήσει τή μοναχική του κλίση. Ἐπιθυμοῦσε
βαθειά νά πάει στούς Ἁγίους Τόπους γιά νά ζήσει στήν ἔρημο ὡς ἀσκητής,
ὅμως ἡ ἄθλια κατάσταση τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ δέν τόν ἄφηνε νά ἡσυχάσει. Τόν Ἅγιο τόν εὐλαβεῖτο ἰδιαίτερα καί τοῦ ἔδωσε τήν ὑπόσχεση νά μείνει στή Μονή ὑπό ὁποιεσδήποτε συνθῆκες, ὅπως καί ἔγινε. Τόν Νοέμβριο τοῦ
1952 ἔγινε ἡ μοναχική του κουρά ἀπό τόν τότε ἡγούμενο π. Νικόδημο. Ἀπό
τήν ἑπόμενη μέρα τοῦ ἀνετέθησαν ὅλες οἱ εὐθύνες τοῦ μοναστηριοῦ, διότι ὁ
ἡγούμενος, ὁ ὁποῖος ὑπηρετοῦσε σέ Ναό ἐκτός της Μονῆς, εἶχε διαπιστώσει
τίς ἀρετές καί τίς ἱκανότητές του, ἀλλά καί τήν πλήρη ἀφοσίωσή του. Ἀπό
τότε ἄρχισαν καί οἱ ποικίλες δοκιμασίες του πού συνεχίστηκαν καί μετά τή
χειροτονία του σέ πρεσβύτερο λίγο ἀργότερα. Ἐκτός ἀπό τούς πνευματικούς
του ἀγῶνες εἶχε νά ἀντιμετωπίσει καί τήν σκληρότητα πολλῶν ἀνθρώπων,
ἀλλά καί τήν μεγάλη φτώχεια, ἐφ’ ὅσον πολύ συχνά στερεῖτο τῶν ἀπολύτως
ἀναγκαίων ἀγαθῶν. Ὅμως γιά τόν π. Ἰάκωβο τό κάθε τί ἀποτελοῦσε ἀφορμή
γιά καλλιέργεια τοῦ ἑαυτοῦ του μέ εἰλικρίνεια καί ἁπλότητα...
Μέ τήν ἀνάληψη τῆς ἡγουμενίας τό 1975 ἀρχίζει ἕνας νέος κύκλος
ἀγώνων γιά τόν π. Ἰάκωβο ἀλλά καί μιά νέα περίοδος ἄνθησης τῆς Μονῆς.
Οἱ ἀρετές του δέν ἦταν δυνατό νά μείνουν κρυφές καί τό μοναστήρι ἄρχισε
σταδιακά νά κατακλύζεται ἀπό πλῆθος κόσμου πού ζητοῦσε τήν εὐλογία του
καί τή βοήθειά του. Καί ὁ Γέροντας ἦταν μιά «ἀνοιχτή ἀγκαλιά» γιά ὅλους.
Φεύγοντας ὁ καθένας εἶχε δεχθεῖ αὐτό ἀκριβῶς πού χρειαζόταν, προσφορά
πνευματική ἀλλά πολύ συχνά καί ὑλική.
Κάποιοι ἀπό τήν συντροφιά μας πού εἶχαν γνωρίσει τόν Γέροντα Ἰάκωβο θυμήθηκαν τή χαρά πού ἔνιωθαν σέ κάθε τους ἐπίσκεψη, ἀκόμη καί ἄν
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βαρύνονταν ἀπό πολλά προβλήματα, ἀλλά καί τήν ἀνησυχία τους ἄν ὁ Γέροντας θά εἶχε χρόνο, λόγῳ τῶν πολλῶν προσκυνητῶν, ἤ ἀκόμη ἄν θά ἦταν καλά
στήν ὑγεία του, γιατί ἐπί πολλά ἔτη εἶχε νά παλέψει καί μέ ποικίλες σωματικές
ἀσθένειες. Σήμερα, 26 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του στίς 21 Νοεμβρίου 1991,
τά πράγματα εἶναι πιό... ἁπλά. Ἡ χαρά ἀπό τήν ἐπίσκεψη παραμένει, ἡ ἀνησυχία ὅμως ἔχει ἐκλείψει. Στέκονται οἱ προσκυνητές μπροστά στόν ἀπέριττο
τάφο τοῦ Γέροντα πού βρίσκεται στόν περίβολο τῆς Μονῆς καί, χωρίς νά τούς
ἀπασχολεῖ ἄν ἔχουν προτεραιότητα γιά νά τούς δεχθεῖ, “συνομιλοῦν” μαζί
του, ὅπως “συνομιλοῦν” καί μέ τόν Ὅσιο Δαυΐδ πού τόσο πολύ ὁ Γέροντας
ἀγάπησε. Καί ἐκεῖνοι μεταφέρουν τά αἰτήματά τους στόν Οὐράνιο Πατέρα...
Πρίν τήν ἀναχώρησή μας ἀπαραίτητο εἶναι ἕνα σύντομο πέρασμα ἀπό
τό κελλάκι τοῦ Γέροντα. Γιά νά γνωρίσει κάποιος τούς χώρους πού ἔζησαν οἱ
“δυνατοί” τῆς γῆς –κάστρα, πύργους ἤ σύγχρονα οἰκοδομήματα– θά πρέπει
νά λιώσει ἕνα ζευγάρι παπούτσια. Γιά νά γνωρίσει τό μέρος πού ἔζησε ἕνας
Ἅγιος Γέροντας ἀρκεῖ μιά καμαρούλα ἐλάχιστων τετρ. μέτρων ἤ μιά ὀπή τῆς
γῆς, ὅπως τό σπήλαιο τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ... Φεύγοντας ἀπό τή Μονή, ἡ ὁποία
μέ τήν καθοδήγηση τοῦ νέου Ἡγουμένου της ἀκολουθεῖ τήν παράδοση τῶν
Ἁγίων της, θά κατευθυνθοῦμε στό Προκόπι, ἐκεῖ ὅπου φιλοξενεῖται τό σκήνωμα τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.
Ἕνα παλληκάρι γεννημένο σέ χωριουδάκι τῆς σημερινῆς Οὐκρανίας
κατά τό 1690 ἦταν ὁ Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Ρῶσος. Γιά τόν οἰκισμό Προκόπι τῆς κεντρικῆς Μικρᾶς Ἀσίας πιθανόν δέν θά εἶχε ἀκούσει ποτέ στή ζωή του, ἀκόμη
λιγότερο γιά τήν περιοχή τῆς Εὔβοιας. Κατά τή διάρκεια τῆς στρατιωτικῆς
του θητείας ἡ πατρίδα του, ἡ Ρωσία τοῦ Μεγάλου Πέτρου, τόν κάλεσε νά
τήν ὑπερασπιστεῖ σέ πόλεμο μέ τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία (1711). Ἄλλοι
ἀπό τούς συμπολεμιστές του ἔχασαν τή ζωή τους στόν πόλεμο αὐτό, ἄλλοι
ἐπέστρεψαν στήν πατρίδα τους, πολλοί ὅμως συνελήφθησαν αἰχμάλωτοι καί
μεταξύ τους ὁ νεαρός Ἰωάννης. Ὅταν ἐπωλήθη ὡς δοῦλος σέ ἕναν Τοῦρκο
ἀξιωματικό, ἦλθε ἡ ὥρα νά γνωρίσει τό Προκόπι τῆς Καππαδοκίας, τόν τόπο
διαμονῆς τοῦ ἀφέντη του.
Ἀπό μικρό παιδί εἶχε κλείσει στήν καρδιά του τόν Χριστό, ὅπως ὁ Ὅσιος
Δαυΐδ καί ὁ Γέροντας Ἰάκωβος, γι’ αὐτό στίς ἀπειλές πού τοῦ ἔγιναν καί στίς
ὑποσχέσεις πού τοῦ δόθηκαν γιά νά ἀλλαξοπιστήσει παρέμεινε ἀκλόνητος. Τή
δουλεία δέν τήν φοβόταν, γιατί ὑποδούλωνε μόνο τό σῶμα του. Γνώριζε καλά,
ὅτι ἀκόμα καί οἱ πιό δύσκολες συνθῆκες δέν μποροῦσαν νά τοῦ στερήσουν τή
σχέση του μέ τόν Θεό. Ἔτσι ἐκτελοῦσε μέ προθυμία καί χαρά ὅλα τά καθήκοντά του καί ἰδιαιτέρως τό βασικό, τήν περιποίηση τῶν ζώων. Ἀγαπῶντας τόν
Θεό ἀγαποῦσε καί ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἀγάπησε λοιπόν καί τόν ἀφέντη
του καί προσευχόταν καθημερινά γι’ αὐτόν καί τήν οἰκογένειά του. Ἡ τόση
ἀγάπη καί ἀφοσίωσή του λύγισαν τήν σκληρή καρδιά τοῦ κυρίου του, ὁ ὁποῖος
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θέλησε νά τόν ἀπομακρύνει ἀπό τόν σταῦλο ὅπου μέχρι τότε ἀποτελοῦσε τήν
κατοικία του. Ἐκεῖνος ὅμως ἐπέμενε νά μείνει. Κι ἔτσι ἕνας σταῦλος στό Προκόπι τῆς Καππαδοκίας ἔγινε τό κελλάκι τῆς ὁσιακῆς ζωῆς του...
Ἡ εἴδηση τοῦ θανάτου του τόν Μάϊο τοῦ 1730 σκόρπισε τή θλίψη στούς
συγχωριανούς του, χριστιανούς καί μουσουλμάνους. Ὅταν μετά ἀπό 3 χρόνια
κατά τήν ἐκταφή τό λείψανό του βρέθηκε ἄφθαρτο καί εὐωδιάζον, φυλάχθηκε ὡς πολύτιμος θησαυρός στόν Ναό τοῦ χωριοῦ του ὡς τήν ἡμέρα ἐκείνη,
ὄχι πολύ ἀργότερα, πού τοποθετήθηκε σέ Ναό κτισμένο πρός τιμήν του. Ἔγινε τόπος προσκυνήματος, πηγή ἁγιασμοῦ τῶν χριστιανῶν καί πηγή βοηθείας πρός ὅλους. Τό 1832 ὁ Ὀσμᾶν Πασᾶς ξέσπασε τήν ὀργή του στό χωριό
Προκόπι προκαλῶντας μεγάλες καταστροφές, ἐξ αἰτίας μιᾶς ἐξέγερσης τοῦ
μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ. Ἀπό τήν ὀργή τοῦ Πασᾶ καί τοῦ στρατεύματός
του δέν διέφυγε τό σκήνωμα τοῦ Ἁγίου, τό ὁποῖο ρίφθηκε στήν φωτιά. Ὅταν
τό στράτευμα ἀποχώρησε καί ἡ φωτιά σβήστηκε, οἱ κάτοικοι ἔκπληκτοι διαπίστωσαν ὅτι οἱ φλόγες εἶχαν σεβαστεῖ τό ἅγιο λείψανο, ἀφήνοντας ὅμως ἕνα
μαύρισμα ὡς σημάδι τῆς παρουσίας τους.
Μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή, κατά τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν, κλήθηκαν καί οἱ χριστιανοί κάτοικοι τοῦ Προκοπίου νά ἐγκαταλείψουν
τήν πατρίδα τους. Ὅπως ὅλοι οἱ πρόσφυγες τότε, ἔτσι καί αὐτοί, εἶχαν ὡς
πρώτη τους φροντίδα νά μήν ἀφήσουν ἀγαπημένα πρόσωπα πίσω τους. Πῶς
ἦταν δυνατόν νά ἀφήσουν τόν ἀγαπημένο τους Ἅγιο; Μετέφεραν τό ἱερό του
λείψανο μετά ἀπό περιπέτειες στήν Ἑλλάδα καί τό κράτησαν κοντά τους στή
νέα τους πατρίδα, στό Προκόπι Εὐβοίας. Ἀπό τότε μέχρι σήμερα φιλοξενεῖται στόν Ναό πού θεμελιώθηκε πρός τιμή του τό 1930 καί ὁλοκληρώθηκε
κάποια χρόνια ἀργότερα. Καί ὅπως στό Προκόπι τῆς Καππαδοκίας ἔτσι καί
ἐδῶ, στό Προκόπι Εὐβοίας, τό ἅγιο σκήνωμά του ἔγινε τόπος προσκυνήματος, πηγή ἁγιασμοῦ καί βοηθείας ...
Μετά τό γεῦμα μας σέ κάποια ἀπό τά πολλά ταβερνάκια τοῦ χωριοῦ
πολλοί ἐπιστρέφουν στόν Ναό γιά ἕνα τελευταῖο “χαιρετισμό” καί τό ταξίδι
τῆς ἐπιστροφῆς ἀρχίζει. Μιά ἀκόμη προσκυνηματική ἐκδρομή φθάνει πρός
τό τέλος της. Ἡ ὑπόσχεση γιά τήν ἑπόμενη ἀποσπάσθηκε ἀπό τόν ἀρχηγό μας
πάλι χωρίς κόπο. Καί τώρα βρισκόμαστε σέ ἀναμονή...
Ὀλοκληρώνοντας, πρέπει νά κάνουμε μιά σύντομη διευκρίνιση. Ὁ
πλοῦτος τῆς ζωῆς τῶν Ἁγίων μας δέν εἶναι δυνατόν νά κλεισθεῖ μέσα σέ λίγες
σελίδες. Γνωρίζουμε ὅτι οἱ ἐλλείψεις εἶναι πολλές. Περιγράφοντας κάποια
στιγμιότυπα ἀπό τήν ἐκδρομή μας καί καταγράφοντας κάποιες πτυχές τῆς
ζωῆς τῶν Ἁγίων πού ἐπισκεφθήκαμε δέν προσφέρουμε τίποτε ἄλλο παρά,
ἴσως, ἕνα μικρό κίνητρο γιά μιά οὐσιαστικότερη γνωριμία μαζί τους...
							
							

Εὐανθία Κωλέττη
Θεολόγος
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ΛΟΓΟΥ, ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
Λεωνίδας ἔφθασε στήν ἄκρη τοῦ ὀροπεδίου πού ἔβλεπε τόν μεγάλο κάμπο. Ἔφερε τό βλέμμα του ἀπό τήν ἀνατολή στή δύση. Ἡ κατάσταση
στόν κάμπο εἶχε χειροτερεύσει. Περισσότερα ἀγροτεμάχια ἐγκαταλελημμένα. Ἀνάμεσά τους καί τό οἰκογενειακό τους. Αὐτό ὁ πατέρας του τό φρόντιζε
ὅσο μποροῦσε. Αὐτή ἡ κατάσταση τοῦ μεγάλου κάμπου τοῦ εἶχε ἐμπνεύσει
τήν ἀπόφαση νά γίνει γεωπόνος. Μποροῦμε νά ἀφήνουμε ἀναξιοποίητα τά
δῶρα τοῦ Θεοῦ; Ἐσπούδασε γεωπόνος καί ἡ ἐπιθυμία του νά ἰδεῖ τόν μεγάλο
κάμπο καλλιεργημένο μεγάλωνε. Ἔχει τελειώσει τήν στρατιωτική θητεία του
καί ἔφθασε ἡ ὥρα νά πραγματοποιήσει τό ὄνειρό του.
Πῆρε τόν κατηφορικό δρόμο ἀνακαλῶντας τίς σκέψεις πού εἶχε κάνει
στό παρελθόν. Πῶς θά ἔβλεπαν τά σχέδιά του οἱ κάτοικοι τῶν χωριῶν τοῦ κάμπου; Μᾶλλον γραφικό θά τόν ἐχαρακτήριζαν. Οἱ συνομήλικοί του παλαβό
θά τόν ἔλεγαν. Παλαβός δέν ἦταν καί ὁ Σπαρτιάτης Λεωνίδας πού τόλμησε
μέ τριακόσιους νά ἀντισταθεῖ στό πλῆθος τῶν Περσῶν;
Οἱ συνομήλικοί του ἔπαιρναν τίς ἐπιδοτήσεις τῆς Ε.Ε. καί εἶχαν ἐγκαταλείψει ἀγρούς καί περιβόλια. Κοιμόντουσαν μέχρι τό μεσημέρι, ξενυχτοῦσαν
στίς καφετέριες. Πῶς νά τούς ἐνεργοποιήσεις; Ἀκόμη καί μεγαλύτεροι ἔτσι
ζοῦσαν.
Κατηφορίζοντας ἀντίκρυσε μιά γνώριμή του πινακίδα: «Πρός Ἱερό Ναό
Ἁγίου Νικολάου». Ἦταν ἕνα ἡσυχαστήριο πού εἶχε πολλές φορές ἐπισκεφτεῖ
καί ἐξομολογηθεῖ στόν π. Εὐδόκιμο. Οἱ συμβουλές του πολύ τόν εἶχαν βοηθήσει. Κοντοστάθηκε. «Δέν πρέπει νά πάρω τήν εὐλογία του καί τίς συμβουλές του πρίν ἀποδυθῶ στή μεγάλη προσπάθεια πού ἔχω ἀποφασίσει νά
κάνω;». Ὁδήγησε τά βήματά του πρός τά ἐκεῖ.
Ἐπιστρέφοντας ἀπό τό ἡσυχαστήριο, ὁ Λεωνίδας ἀναγνώρισε τήν ὀρθότητα τῆς σκέψεως τοῦ πνευματικοῦ. «Ἔχει δίκηο ὁ π. Εὐδόκιμος. Δέν διαθέτω οὔτε τόν χρόνο οὔτε τά κεφάλαια νά ἀσχοληθῶ μέ τήν καλλιέργεια
ὅλου τοῦ κάμπου. Πρῶτα μέ τά δικά μου ἀγροτεμάχιο καί περιβόλι. Πρῶτα
ὅπου χρειάζονται ἐκχερσώσεις. Ἐδαφολογική μελέτη. Τί καλλιέργειες μποροῦν νά γίνουν; Ὁ ἀμπελώνας μπορεῖ νά συνδυασθεῖ μέ ἐλαιοκαλλιέργεια.
Ἐκτός ἀπό τίς μονοετεῖς καλλιέργειες, πρέπει νά ἑτοιμάσω καί ἄλλες, δενδροκαλλιέργειες, μελλοντική προοπτική.
«Σκέπτεσαι νά ἐνεργοποιήσεις τούς νέους πού ἐπιδίδονται στό χαζο-
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ξενύχτι. Κάνε μιά προσπάθεια, ἀλλά πρῶτα νά ἔχουν ἰδεῖ τό δικό σου ἔργο
καί τά ἀποτελέσματά του», τοῦ εἶπε ὁ πνευματικός.
Ὁ Λεωνίδας προμηθεύτηκε τά ἀπαραίτητα μηχανήματα, ἐργάστηκε μεθοδικά. Ἔκτισε σταύλους καί ἐπιδόθηκε καί στήν κτηνοτροφία. Οἱ ἀγελάδες
καί τά πρόβατα ἔβοσκαν στά λιβάδια καί τόν χειμῶνα εἶχαν χορτονομή στούς
σταύλους. Τά πουλερικά στήν ὕπαιθρο καί καλαμπόκι μέσα. Οἱ χοῖροι καλαμπόκι στό σταῦλο τους. Κοντά του βρῆκαν δουλειά ντόπιοι καί ἀλλοδαποί.
Προσέλαβε λογιστή φοροτεχνικό, δικτυώθηκε στά πλησιέστερα ἀστικά κέντρα γιά τήν προώθηση τῶν προϊόντων του. Ἐμίσθωσε καί ἄλλους ἀγρούς
ἐπεκτείνοντας τίς καλλιέργειές του.
Μέ τήν ἱκανοποιητική ἀπόδοση τῶν προσπαθειῶν του καί τήν κοινωνικότητά του σιγά σιγά ἔβγαλε πολλούς ἀπό τίς καφετέριες, σήκωσε πολλούς
ἀπό τήν πολυθρόνα τῆς τηλεοράσεως. Ἐπέστρεψαν στά χωράφια τους καί
στά περιβόλια τους. Ἄρχισαν καλλιέργειες. Δημητριακά, ὁπωροκηπευτικά,
δενδροκαλλιέργειες, κτηνοτροφία, ὅλα οἰκολογικά. Δύο, τρεῖς ἐπιδόθηκαν
στή μελισσοκομία καί ἐπέτυχαν. «Νάσαι καλά, Λεωνίδα, γεμίζουμε τόν χρόνο
μας καί τήν τσέπη μας!» Καί κάποιος ἀπόφοιτος Λυκείου: «Μᾶς ἔβγαλες ἀπό
τόν βάλτο τῆς ἀπραξίας, μᾶς ἔδωσες τή χαρά τῆς δημιουργίας!»
Ὁ Λεωνίδας προχώρησε καί σέ ἄλλο τομέα. Ὁ ἀγροτικός συνεταιρισμός
τῆς περιοχῆς εἶχε περιπέσει σέ ἀδράνεια. Μέ ἄλλους νέους τόν ἐζωντάνεψε.
Κάποιοι μεγαλύτεροι προθυμοποιήθηκαν νά προσφέρουν τήν πεῖρα τους.
Ὅλοι ἐργάζονταν ἀφιλοκερδῶς. Κάποιες γυναῖκες δημιούργησαν τμῆμα χειροτεχνίας, παρασκευῆς γλυκῶν καί ἄλλων παραδοσιακῶν προϊόντων. Ἡ αὔξηση τῆς παραγωγῆς τῶν ἀμπελώνων ὁδήγησε στή δημιουργία οἰνοποιείου
στόν συνεταιρισμό. Εἰδικός οἰνολόγος ἀπό τήν πόλη προσέφερε τήν γνώση
καί πεῖρα του μέ ἀμοιβή τήν ἐποχή τοῦ τρύγου καί λίγο μετά.
Ὁ Λεωνίδας δέν περιορίστηκε στίς γεωπονικές δραστηριότητες. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο σῶμα. Συνέστησε στό κεφαλοχῶρι ἕναν πολιτιστικό
σύλλογο καί μέ τή βοήθεια τοῦ π. Εὐδόκιμου ἔφερνε διάφορους ὁμιλητές ἀπό
τίς μεγάλες πόλεις τοῦ νομοῦ γιά νά προσφέρουν πνευματική τροφή στούς
συνανθρώπους του. Στά σχέδιά του καί ὁ ἀγροτοτουρισμός. «Θά ὀργανώνω
καί ἐπισκέψεις στό ἡσυχαστήριο. Νά παίρνουν τήν εὐλογία καί τίς διδαχές
τοῦ π. Εὐδόκιμου», σκέφτηκε.
Ὁ Λεωνίδας δέν παρέλειπε νά κλείνεται καί στό ταμεῖον του. Σέ μιά ἀπό
τίς περισυλλογές θυμήθηκε τήν συμβουλή τοῦ π. Εὐδόκιμου. Στόν μεγάλο
κάμπο εἶδε τόν ἀγρό τῆς ψυχῆς του. Δέν μπορεῖς νά τόν καλλιεργήσεις ὁλόκληρο μεμιᾶς. Τόν καλλιεργεῖς τμηματικά. Καί πρῶτα ἐκχερσώσεις.
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Κάθε τόσο ἀνέβαινε στό ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Νικολάου γιά ἐξομολόγηση καί νά προσφέρει κάποια προϊόντα στόν πνευματικό καί γιά τούς
ἐπισκέπτες του. Μιά φορά συνάντησε ἐκεῖ ἕνα νέο θεολόγο. «Νά, αὐτός εἶναι
ὁ γεωπόνος πού σοῦ συνέστησα νά ἐπισκεφτεῖς καί νά γνωρίσεις, καί νά ἰδεῖς
τούς καρπούς τοῦ ἔργου του», τοῦ εἶπε ὁ π. Εὐδόκιμος.
Ὁ θεολόγος κατέβηκε στόν κάμπο μέ τόν Λεωνίδα καί φιλοξενήθηκε
στήν ἀγροικία του μιάν ἑβδομάδα. Εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐνημερωθεῖ γιά τήν
προσπάθειά του ἀπό τόν ἴδιο καί ἄλλους γεωργούς. Ἐγνώρισε τά ἐπιτεύγματά τους. Κάποιοι γεωργοί ὁμολόγησαν: «Ἀπό τό ἔργο τοῦ Λεωνίδα στόν
ἀγρό του, ὄχι ἀπό τά λόγια του, πειστήκαμε νά ἐνεργοποιηθοῦμε». Καί ὁ θεολόγος στόν Λεωνίδα ἕνα πρωΐ: «Δέν θά διοριστῶ ἀκόμη. Θά πάω νά μαθητεύσω ὅσο χρειάζεται στόν π. Εὐδόκιμο. “ὅς δ’ ἄν ποιήση καί διδάξη …”»
(Ματθ. 5, 19)
Νίκος Τσιρώνης
Οἰκονομολόγος

Ἐπαναλειτουργεῖ μετά τήν θερινή διακοπή

ΤΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΜΑΣ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΝ
«Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ»
να χρόνο μετά τά ἐγκαίνια τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Πολυϊατρείου (ἐπί τῆς
ὁδοῦ Ἱπποκράτους 44) ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας, στίς
10 Ὀκτωβρίου 2016, πολλοί ἐνορῖτες μας δέν ἔχουν πληροφορηθεῖ γιά τήν
ὕπαρξή του, ὅπως προκύπτει ἀπό συνομιλίες μας μαζί τους.
Ἡ ἵδρυση τοῦ Πολυϊατρείου σκόπευε στήν ἐξασφάλιση στοιχειώδους
ἰατρικῆς περίθαλψης γιά συνανθρώπους μας, πού δέν ἔχουν πρόσβαση
στό σύστημα ὑγείας γιά διαφόρους λόγους, εἴτε οἰκονομικούς, εἴτε ἐλλείψεως χαρτιῶν, εἴτε ἀνικανότητος γιά τήν διεκπεραίωση τῶν ἀναγκαίων
γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν λόγῳ διανοητικῆς καθυστέρησης, ἀναλφαβητισμοῦ, ἀρνήσεως παραλαβῆς τοῦ Α.Μ.Κ.Α γιά λόγους συνειδήσεως
καί ἄλλων αἰτιῶν.
Ὅλοι οἱ ὡς ἄνω συνάνθρωποί μας ἔχουν ἀνάγκη μιᾶς ἀγκαλιᾶς ἀπό
τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει τήν ὑποχρέωση νά συνεχίζη τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ: «Καί περιῆγε ὅλην τήν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καί κηρύσσων τό Εὐαγγέλιον τῆς Βασιλείας, καί θεραπεύων
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πᾶσαν νόσον (ψυχική καί σωματική) ἐν τῷ λαῷ.» (Ματθ. δ΄ 23)
Ὅταν ἡ σωματική ἔνδεια καί ἀσθένεια γίνεται ἐμπόδιο γιά τή συμμετοχή στή λατρεία καί στή πνευματική ζωή, ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία νά ἀπαλύνη
τόν πόνο καί νά δώση τήν δυνατότητα ἐντάξεως τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων στή
ζωή τῶν πιστῶν. Αὐτό ἔκαναν οἱ Ἅγ. Ἀπόστολοι, αὐτό ἔκαναν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, οἱ Ἅγ. Ἀνάργυροι, ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ὁ Ἅγ. Λουκᾶς Συμφερουπόλεως καί τόσοι ἄλλοι. Αὐτό προσπαθοῦμε καί ἐμεῖς, μέ τίς ἐλάχιστες
δυνάμεις μας καί παρά τήν ἀναξιότητά μας, νά προσφέρωμε.
Γι’ αὐτό οὔτε ἀντικαθιστοῦμε οὔτε ἀνταγωνιζόμαστε τά κρατικά Νοσηλευτικά Ἱδρύματα, ἀλλά θέλουμε νά ὑπηρετήσωμε συνανθρώπους πού
σέ ἄλλους χώρους αἰσθάνονται ἀνασφάλεια (ὄχι ἀπαραίτητα ἀνασφαλίστους), οἱ ὁποῖοι ἐμπιστεύονται τήν Ἐκκλησία, καί περιμένουν ἀπ’ αὐτήν
νά τύχουν τῆς ἐν Χριστῷ καί κατά Χριστόν ἀντιμετωπίσεως, συμπεριφορᾶς
καί συμβουλῆς.
Σύμφωνα μέ τόν «Κανονισμόν Λειτουργίας τοῦ Ἐνοριακοῦ Πολυϊατρείου», ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναρτηθεῖ καί στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας,
οἱ ἐνορῖτες μας γίνονται δεκτοί κατ’ εὐθείαν στό Πολυϊατρεῖο, οἱ δέ μή
ἐνορῖτες κατόπιν ἐγκρίσεως τῶν Κοινωνικῶν Λειτουργῶν τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τό ἰατρεῖο μας διαθέτει, ὡς ἀποτέλεσμα δωρεῶν –τόσο ἰδιωτῶν ὅσο
καί τῆς Διεύθυνσης Ὑγείας τῆς Α΄ Περιφερείας– πλήρως ἐξοπλισμένο
Ὀδοντιατρεῖο, Καρδιογράφο, Σπιρομετρητή, Ὑπέρηχο, ὠτοσκόπιο, βυθοΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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σκόπιο, μετρητή ζαχάρου, ἀναρρόφηση καί διαθερμία. Τίς δέ ἐθελοντικές ὑπηρεσίες προσφέρουν ἰατροί τῶν ἑξῆς εἰδικοτήτων: Πνευμονολόγος,
Ω.Ρ.Λ., Ὀρθοπεδικός, Παιδίατρος, Δερματολόγος, Ψυχίατρος καί Φυσιοθεραπευτής. Δυστυχῶς αὐτή τή στιγμή δέν διαθέτουμε Ὀδοντίατρο, ἀλλά
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ἐλπίζουμε ὅτι σύντομα θά ἀναπληρωθῆ καί αὐτό τό κενό. Ἐπίσης διαθέτουμε φαρμακεῖο, τό ὁποῖο διαδικτυακά συνδέεται μέ τά δύο κοινωνικά
φαρμακεῖα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς γιά τήν ἀλληλοκάλυψη ἀναγκῶν για συγκεκριμένα φάρμακα.
Ἡ γραμματεία τοῦ Πολυϊατρείου λειτουργεῖ καθημερινά ἀπό Δευτέρα
ἕως Πέμπτη 10.00 – 12.00 τό πρωΐ καί ἀπαντάει στό τηλ. 210-6434943.
Ἡ λειτουργία τόσο τοῦ Πολυϊατρείου ὅσο καί τῶν ἄλλων δραστηριοτήτων τοῦ Ἐνοριακού Φιλοπτώχου Ταμείου μπορεῖ ἐν τούτοις μόνο μέ
τή συμμετοχή ὅλων μας νά ἐξασφαλισθῆ μακροπρόθεσμα. Ἄς πράξη ὁ
καθένας κατά τίς δυνατότητές του, εἴτε μέ τήν προσφορά ἐργασίας εἴτε
ὑλικῶν μέσων, κατά τήν προτροπή τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Παύλου: «Ἀδελφοί,
ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοί τά ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν,
καί μή ἑαυτούς ἀρέσκειν. Ἕκαστος γάρ ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς
τό ἀγαθόν πρός οἰκοδομήν.... Ὁ δέ Θεός τῆς ὑπομονῆς καί τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τό αὐτό φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατά Χριστόν Ἰησοῦν∙
ἵνα ὁμοθυμαδόν ἐν ἑνί στόματι δοξάζητε τόν Θεόν και Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διό προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθώς καί ὁ
Χριστός προσελάβετο ἡμᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ.» (Ρωμ. ιε΄ , 1-7)
π. Γεώργιος Χάας
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