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Χρόνια περίμενε ὁ δίκαιος Συμεών νά συναντήσει τόν Χριστό. Εἶχε παρακα-
λέσει τόν Θεό νά μήν πεθάνει, ἄν δέν συναντήσει τόν νεογέννητο Χριστό. 
Καί ὁ Θεός ἱκανοποιεῖ τήν ἐπιθυμία του. Καί ἡ συνάντηση γίνεται.

Ἡ Παναγία μας, ὅταν συμπληρώθηκαν σαράντα ἡμέρες ἀπό τή γέννηση τοῦ 
Ἰησοῦ, τόν μεταφέρει στόν Ναό τοῦ Σολομῶντος, σύμφωνα μέ τόν Μωσαϊκό Νόμο. 
Ἐκεῖ βρίσκεται ὁ δίκαιος Συμεών. Συναντᾶ τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, σύμφωνα μέ 
τήν ἐπιθυμία του. Σκιρτᾶ ἡ καρδιά του. Ἐκπληρώνεται ἡ ἐπιθυμία του. Κρατᾶ 
στά χέρια του τόν Σωτῆρα Χριστό. «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον σου, Δέσποτα ὅτι 
εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν Σου» (Λουκ. 2, 29-30).

  
Αὐτή ἡ συνάντηση εἶναι σημαντική γιά τή ζωή 

του καί γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἡ ἑορτή 
τῆς « Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος», πού ἑορτάζεται 
σέ ὅλη τήν Ὀρθοδοξία καί στήν Καλαμάτα μας. 
Εἶναι καί γιά τόν καθένα μας προσωπική συνάντη-
ση μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Στήν βάπτισή μας, πού 
ντυνόμαστε τόν Χριστό: « Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε» 
(Γαλ. 3, 29) καί οὐσιαστικά στό Ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς 
Θείας Κοινωνίας, μέ τήν ὁποία παίρνουμε τόν Χριστό στήν καρδιά μας καί μᾶς 
παίρνει ὁ Χριστός στήν καρδιά Του «ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό 
αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν αὐτ�ῶ» ( Ἰω. 6, 56). Εἶναι ἡ οὐσιαστική κοινωνία μαζί 
Του, πού δέν διακόπτεται οὔτε μέ τόν θάνατο. 
Γιατί τά πάντα ζωοποιοῦνται, γίνονται αἰώ-
νια καί ἄφθαρτα. Γιατί ὁ Χριστός ζωοποιεῖ 
μέ τή μυστηριακή ζωή ὅλη τήν ὕπαρξή μας. 
Ὁ χρόνος μεταμορφώνεται καί γίνεται αἰώνιος 
χρόνος. Γίνεται μιά ἀπέραντη αἰώνια ἡμέρα. 
Ἡ αἰώνια αὐτή σχέση μέ τόν ζῶντα Χριστό 
γίνεται μοναδική συνάντηση ἄπειρης ἀγάπης, 
ἄπειρης χαρᾶς. Αὐτή ἡ συνάντηση ἀρχίζει ἀπό 
τώρα, ἐκτείνεται στήν αἰωνιότητα καί χαρίζει σέ 
ὅλους τούς πιστούς τήν αἰώνια κοινωνία μας 
μέ τόν ζῶντα Θεό μας καί ὅλους τούς Ἁγίους.

Μοναδική 
Συνάντηση

Αὐτή ἡ συνάντηση εἶναι 
σημαντική γιά τή ζωή 
του καί γιά τή ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας. Εἶναι ἡ ἑορτή τῆς 
«Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος», 
πού ἑορτάζεται σέ ὅλη 
τήν Ὀρθοδοξία καί στήν 
Καλαμάτα μας.

Εἶναι ἡ οὐσιαστική κοινωνία μαζί Του, πού δέν διακόπτεται  
οὔτε μέ τόν θάνατο. Γιατί τά πάντα ζωοποιοῦνται, γίνονται αἰώνια  

καί ἄφθαρτα. Γιατί ὁ Χριστός ζωοποιεῖ μέ τή μυστηριακή ζωή  
ὅλη τήν ὕπαρξή μας. Ὁ χρόνος μεταμορφώνεται καί γίνεται  

αἰώνιος χρόνος. Γίνεται μιά ἀπέραντη αἰώνια ἡμέρα.

35



Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος (τιμᾶται τήν 23η Φεβρουαρίου)
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὅλων τῶν 
γενεῶν, ὅλων τῶν ἐποχῶν, 
ὅλων τῶν φυλῶν, ὅλων τῶν 

αἰώνων, ἀπό τόν πρῶτο ἄνθρωπο ὥς τόν 
σημερινό εἶχαν καί ἔχουν θρησκεία. Βέ-
βαια, διαφορετικές θρησκεῖες συναντᾶ 
κανείς στούς διάφορους λαούς διαχρο-
νικά, ἀλλά τό ζήτημα εἶναι πώς ὅλοι 
εἶχαν καί ἔχουν θρησκεία. Τό γεγονός, 
δηλαδή, εἶναι ἕνα· ὅτι τό νά θρησκεύει ὁ 
ἄνθρωπος δέν ὑπῆρξε ποτέ μεμονωμένο, 
οὔτε παροδικό φαινόμενο, πού πέρασε 
καί ἔφυγε σάν τούς διάττοντες ἀστέρες. 
Ὑπῆρξε καί ἀποτελεῖ καθολικό καί πα-
νανθρώπινο φαινόμενο.

    
Δέν ὑπάρχει μιά θρησκεία γιά ὅλους 

τούς ἀνθρώπους, ἀλλά πολλές καί ποι-
κίλες. Μία ἔπρεπε νά ὑπάρχει, ἀφοῦ 
ἕνας εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί ὁ ἕνας 
αὐτός Θεός δημιούργησε ὅλους τούς 
ἀνθρώπους καί ἔβαλε μέσα τους τό ἴδιο 
θρησκευτικό συναίσθημα. Φυσικό, λοι-
πόν, θά ἦταν νά ὑπάρχει παντοῦ μία 
κοινή θρησκεία. Ὅμως, ἀπό τότε πού ὁ 
ἄνθρωπος παρέβη τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ 
καί ἔπεσε στήν ἁμαρτία, σκοτίσθηκε ὁ 
νοῦς του, μολύνθηκε ἡ καρδιά του καί 
–τό χειρότερο– παραπλανήθηκε ἀπό 
τόν ἀρχηγό τοῦ κακοῦ, τόν διάβολο, 
καί ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν ἀληθινό 
Θεό. Τόν Θεό πού τόν ἔπλασε καί τόν 
προίκισε μέ ὅλα τά ἀγαθά, Τόν ἀπαρ-
νήθηκε. Στράφηκε στά κτίσματά Του 
καί λάτρεψε ὄχι τόν Κτίστη, ἀλλά τήν 
κτίση. Ἔτσι, ἀπό τή μονοθεΐα, ἔπεσε 
στήν πολυθεΐα καί τήν εἰδωλολατρία. 
Ἄντί γιά τόν ἀληθινό Θεό, λάτρευσε 
πολλούς ψεύτικους θεούς.

    

Ὁ διεφθαρμένος πλέον ἄνθρωπος μέ 
τόν σκοτεισμένο νοῦ του σοφίστηκε μόνος 
του πολλούς ψεύτικους θεούς, ἀνάλογα μέ 
τίς ἀντιλήψεις του καί ἀπέδωσε σέ αὐτούς 
ὅλες τίς δικές του ἀδυναμίες, ὅλα τά δικά 
του πάθη καί τίς κακίες. Θεοποίησε καί 
λάτρεψε τά ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καί τά ζῶα 
τῆς γῆς. Ἐπινόησε «θεούς» καί «θεές». 
Τούς ἔφτιαξε εἴδωλα καί τά προσκυνοῦσε, 
θυσιάζοντας ἀκόμα καί τά παιδιά του.

Ὅμως μέσα σ’ αὐτή τήν παγκόσμια 
εἰδωλολατρία ὑπῆρξαν καί ἄτομα πού 
εἶχαν κρατήσει τήν πίστη τους στόν 
ἀληθινό Θεό, σάν τόν Νῶε, τόν Ἀβρά-
αμ, τόν Ἰσαάκ, τόν Ἰακώβ, τόν Ἰώβ. Τό 
ἴδιο ἐπραξαν καί λαοί, οἱ ὁποῖοι προῆλθαν 
ἀπό τούς θεοσεβεῖς αὐτούς ἀνθρώπους. 
Τέτοιος λαός ἦταν ὁ ἰουδαϊκός, πού ἔλαβε 
καί ἀποκάλυψη ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό. 
Εἶναι ὁ μόνος λαός πού στήν ἀρχαία ἐπο-
χή λάτρεψε τόν ἕνα Θεό, μολονότι δέν 
Τόν λάτρευε, ὅπως ἀκριβῶς ἔπρεπε, ἀφοῦ 
ἡ ἀποκάλυψη πού εἶχε λάβει ἦταν ἀτελής.

Ἔτσι ἔχουμε μονοθεϊστικές θρησκεῖες, 
ὅπως ὁ Ἰουδαϊσμός καί ὁ Μωαμεθανι-
σμός, καί πολυθεϊστικές ἤ εἰδωλολατρι-
κές, φυσικές θρησκεῖες, πού ἔχουν τή ρίζα 
τους στό ἔμφυτο θρησκευτικό αἴσθημα 
τοῦ ἀνθρώπου. Ὑπάρχουν καί θρησκεῖες 
ἀπό ἀποκάλυψη, ὅπως ἡ Ἰουδαϊκή καί 
ἡ Χριστιανική. Ἡ τελευταία εἶναι ἡ μόνη 
ἀληθινή θρησκεία, διότι ἔχει τήν τέλεια καί 
πλήρη ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ποικιλία τῶν θρησκειῶν
Ὑπάρχουν καί θρησκεῖες ἀπό ἀποκά-
λυψη, ὅπως ἡ Ἰουδαϊκή καί ἡ Χριστια-
νική. Ἡ τελευταία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή 
θρησκεία, διότι ἔχει τήν τέλεια καί 
πλήρη ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ.
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Στίς 2 Φεβρουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας 
ἑορτάζει τήν Ὑπαπαντή τοῦ Χρι-
στοῦ μας, τήν ἐπέτειο τῆς ἡμέρας 

πού ἡ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Πανα-
γία μας, συνοδευόμενη ἀπό τόν Ἰωσήφ, 
φέρνει τόν γιό Της στόν Ναό, γιά νά 
εὐλογηθεῖ, σαράντα ἡμέρες μετά ἀπό 
τή γέννησή Του.

Ἀναλογίζομαι μέ δέος τόν ἱερό συμ-
βολισμό αὐτῆς τῆς ἑορτῆς καί προσπαθῶ 
νά ἰχνηλατήσω τά μηνύματα πού αὐτός 
ἐκπέμπει, σχετικά μέ τόν ρόλο τῆς μάνας 
καί τῆς οἰκογένειας, σέ ὅσα –πολύτιμα 
γιά τή ζωή μας– ἐμπεριέχονται καί ὁριο-
θετοῦνται στόν γενικό ὅρο Π α ι δ ε ί α.

    

Ἡ οἰκογένεια, τό βασικό κύτταρο 
κάθε συγκροτημένης κοινωνίας, ἀποτελεῖ 
καί τό πρῶτο πολυσήμαντο καί ἀναπό-
φευκτο σύστημα ἀ γ ω γ ῆ ς γιά κάθε 
ἄνθρωπο. Διότι, μέσα στό οἰκογενειακό 
περιβάλλον, ἀπό τήν πρώτη μέρα τῆς 
ζωῆς καί κατά τά πρῶτα 5-6 καθοριστικά 
χρόνια, βιώνονται καί μεταγγίζονται ὅλοι 
οἱ κώδικες ἀξιῶν καί συμπεριφορᾶς πού 
συνιστοῦν παραμέτρους Παιδείας.

Μέσα στήν οἰκογένεια τό παιδί θά 
διδαχθεῖ καί θά ἀπολαύσει τή ζεστασιά 
τῆς ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς. Ἀλλά 
θά πρέπει, μέ τήν ἀντίστοιχη ἀγωγή, νά 
συνειδητοποιήσει βιωματικά καί ἄλλες 
βασικές ἔννοιες, ὅπως εἶναι ἡ ἐντιμότη-
τα, ἡ εὐθύνη, ἡ δικαιοσύνη, ὁ σεβασμός 
τῶν δικαιωμάτων τοῦ άλλου, ἡ πειθαρχία 

σέ κανόνες, ἡ ἔγνοια γιά τόν πλησίον, ἡ 
θρησκευτική καί πνευματική διάσταση 
τῆς ζωῆς, ἡ σημασία τῆς πατρίδας καί 
τῶν παραδόσεων.

Ἀκόμα, στά πρῶτα αὐτά χρόνια, τό 
παιδί, μέσα ἀπό τήν οἰκογένεια, μπορεῖ 
νά συναντήσει τή γλυκύτητα καί τήν ἱε-
ρότητα τῆς ἔ ν ν ο ι α ς τοῦ Θεοῦ καί 
τῆς Θείας Πρόνοιας.

Στή συνέχεια, σημαντικό ρόλο ἀνα-
λαμβάνει καί τό σχολεῖο. Ἄν, ὅμως, ἡ 
οἰκογένεια ἀποτύχει νά βάλει τίς βάσεις 
αύτῶν τῶν ἐννοιῶν στήν τρυφερή ψυχή 
τοῦ παιδιοῦ, ἡ ἔλλειψη δύσκολα ἀναπλη-
ρώνεται ἀργότερα.

    

Ἡ Παιδεία ἀρχίζει καί λειτουργεῖ 
μορφοπλαστικά στή συνείδηση τοῦ 
κάθε ἀνθρώπου ἀπό τήν ὥρα πού μιά 
γυναίκα, ἡ μ ά ν α, ἡ πρώτη δασκάλα 
τοῦ κάθε ἀνθρώπου, θά σκύψει, χαμογε-
λαστή, στό λίκνο τοῦ νεογέννητου καί θά 
τοῦ τραγουδήσει γλυκά ἕνα νανούρισμα. 
Γιά τόν λόγο αὐτό, ἄν καί οἱ σκέψεις μου 
ἐπεκτείνονται στή συμβολή τῆς οἰκογέ-
νειας, θά ἐπικεντρωθοῦν εἰδικότερα στόν 
ρόλο πού, νομοτελειακά, διαδραματίζει ἡ 
μάνα, χωρίς καθόλου νά ὑποβαθμίζω ἤ 
νά παραβλέπω καί τόν παράλληλο ρόλο 
τοῦ πατέρα.

    

Ο Γιώργος Σεφέρης, ὅταν κάποτε 
ἕνας διαπρεπής ξένος συνομιλητής του 

Ἱεροί καί ἀκατάλυτοι
συμβολισμοί

Στοχασμοί
&

Ἀπόηχοι
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τόν ρώτησε κάπως ὑποτιμητικά «Μά 
πιστεύετε ὅτι εἶστε πραγματικά ἀπόγο-
νοι τοῦ Λεωνίδα καί τοῦ Θεμιστοκλῆ;», 
ἐκεῖνος ἀπάντησε: « Ὄχι, εἴμαστε ἀπόγο-
νοι μόνο τῆς μάνας μας, πού μᾶς μίλησε 
Ἑλληνικά, πού προσευχήθηκε Ἑλληνικά, 
πού μᾶς νανούρισε μέ ἱστορίες γιά τόν 
Ἡρακλῆ καί τόν Παπαφλέσσα κι ἔνιωσε 
τήν ψυχή της νά βουρκώνει τή Μεγάλη 
Παρασκευή, μπροστά στό ξόδι τοῦ νε-
κροῦ Θεανθρώπου».

Μ ά ν α, ὅμως, δέν εἶναι μόνο αὐτή 
πού ἀξιώνεται νά γίνει φυσική μητέρα 
καί, στή συνέχεια, εὐλογημένη γιαγιά. 
Μάνα εἶναι, μπορεῖ νά εἶναι, κάθε γυ-
ναῖκα πού δίνει τήν ἀγάπη της στό παιδί 
πού συναντάει στόν δρόμο της καί, μέ 
τή συμπεριφορά της, ἐνσαρκώνει γι’ 
αὐτό τό παιδί ὅλα τά χαρακτηριστικά 
τῆς μάνας, ὁριοθετώντας συγχρόνως καί 
παραμέτρους παιδείας. 

Ἀναφερόμαστε συχνά, γιά παρά-
δειγμα, στήν καταλυτική ἐπίδραση τῆς 
δασκάλας στό σχολεῖο. Ὅμως, κάθε 
γυναῖκα, εἴτε τό θέλει εἴτε ὄχι, μέσα 
στό περιβάλλον της, μέ τόν τρόπο της 
διδάσκει. Διότι μπορεῖ νά ἐκπέμπει, νά 
μεταδίδει, νά ἐμπνέει καί νά καλλιεργεῖ 
στοιχεῖα πού συνιστοῦν Παιδεία.

Μέσα στήν οἰκογένεια οἱ γυναῖκες 
εἶναι αὐτές πού διαχρονικά διατήρησαν, 
διατηροῦν καί ἐκφράζουν τή σταθερότητα 
τῆς παράδοσης καί ἐγγυῶνται τήν εὐλο-
γημένη συνέχεια, μέ τή μετάγγιση τῶν 
ἀξιοφόρων χυμῶν ἀπό τίς ρίζες τῆς γενιᾶς 
στά τρυφερά νεόφυτα κλωνάρια. Ἔτσι, 
ὑφαίνουν τό ζωηφόρο φρόνημα καί χα-
λυβδώνουν ἀντιστάσεις στόν χαρακτῆρα 
τῶν παιδιῶν τους, ὥστε νά κατορθώσουν 
νά ὀρθώσουν ἀνάστημα ἀπέναντι στά 
ὅποια σαθρά καί ἀνόητα πρότυπα τοῦ 
σύγχρονου ἀχαλίνωτου εὐδαιμονισμοῦ. 

Αὐτός ὁ ρόλος τῆς γυναίκας –πού 
ἐπιτυγχάνει νά στήσει καί νά διατηρήσει 

μέ τόν ἄνδρα της μιά θεμελιακή σχέση 
συντροφικότητας καί μιά συγκροτημένη 
οἰκογένεια– εἶναι καταλυτικός γιά τήν 
ποιότητα καί τό νόημα τῆς ζωῆς τοῦ σή-
μερα, ἀλλά καί τῶν γενεῶν πού ἔρχονται, 
ὅπως καί γιά τήν ἐθνική μας ἐπιβίωση.

    

Ὅμως, τό διαπιστώνουμε καθημερινά, 
ἡ σύγχρονη ἑλληνική οἰκογένεια –γιά 
λόγους πού δέν εἶναι δυνατόν νά ἀναλυ-
θοῦν σ’ ἕνα σύντομο κείμενο– περνάει 
κρίση, τόσο ὡς θεσμός ὅσο καί ὡς κι-
βωτός παιδείας. Ἔχει, δέ, συχνά ὑποκα-
τασταθεῖ ἀπό τόν ἐκμαυλιστικό γυάλινο 
δυνάστη, πού ἀφειδῶς ἀδειάζει μέσα στά 
σπίτια μας τά δικά του παραμορφωτικά 
πρότυπα. 

Ὡστόσο, καί παρά τίς δυσκολίες καί 
τά προβλήματα, ἡ οἰκογένεια ὡς ἀ ξ ί α,  
παραμένει σέ πολύ ὑψηλή θέση στίς ἔρευ-
νες πού καταγράφουν τίς σύγχρονες πε-
ποιθήσεις τῆς νεολαίας μας. Αὐτό εἶναι 
ἕνα ἰδιαιτέρως θετικό στοιχεῖο. Ἑπομένως, 
ἴσως νά εἶναι ἐφικτό, μέ διαδικασίες πού 
στηρίζουν τή γυναῖκα καί τήν οἰκογένεια, 
ὁ ρόλος τῆς οἰκογένειας νά ἐνισχυθεῖ καί, 
ἐμμέσως, νά προκύψει κι ἕνας εὐρύτερος 
θετικός ἐπηρεασμός τῆς κοινωνίας.

    

Ἄς εὐχηθοῦμε, μέ τή φώτιση καί τό 
παράδειγμα τῆς Παναγίας μας, οἱ σύγ-
χρονες Ἑλληνίδες μανάδες, νά ὁδηγοῦμε 
τά παιδιά μας στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ κι 
ἄς τούς μεταγγίζουμε τή χαρά νά Τόν 
ε ὐ χ α ρ ι σ τ ο ῦ μ ε γιά ὅσα μᾶς 
δώρισε, μαζί μέ τήν ἀνακούφιση ἀπό 
τήν προσφυγή στή δική Του βοήθεια καί 
παρηγοριά, στίς δύσκολες ὧρες.

ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Τό  ἀ σ ά λ ε υ τ ο
Τόν Φεβρουάριο ἡ γιορτή τῆς Ὑπα-

παντῆς δεσπόζει καί γιορτάζεται 
μέ μεγαλοπρέπεια καί ἱεροπρέ-

πεια ἀπό τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία. Ὁ 
ἱερός Εὐαγγελιστής Λουκᾶς περιγράφει 
μέ ἁπλότητα καί λιτότητα τή θαυμαστή 
σκηνή τῆς Ὑπαπαντῆς, τῆς ὑποδοχῆς 
τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή, πού βρέφος τεσ-
σαρακονθήμερον, προσέφεραν ἡ Πανα-
γία καί ὁ ᾽Ιωσήφ στόν Θεό.

  
Μεταξύ τῶν πέντε προσώπων πού 

ἦσαν παρόντα κατά τήν ὑποδοχή, περι-
λαμβάνεται καί ἡ προφήτιδα Ἄννα. Γι᾽ 
αὐτήν ὁ ἱερός Λουκᾶς σημειώνει ὅτι στά 
Ἱεροσόλυμα ζοῦσε καί κάποια γυναίκα 
Προφήτιδα, πού λεγόταν Ἄννα. Αὐτή 
βρισκόταν σέ πολύ προχωρημένη ἡλικία, 
ἔχοντας ζήσει μέ τόν ἄνδρα της ἑπτά 
χρόνια ἀπό τόν καιρό πού ὡς παρθένος 
τόν παντρεύτηκε. Τώρα ἦταν χήρα ἡλι-
κίας περίπου ὀγδόντα τεσσάρων ἐτῶν. 
Κι ὅμως δέν ἀπομακρυνόταν ἀπό τόν 
ἱερό περίβολο τοῦ ναοῦ, ἀλλά παρέμενε 
σ᾽ αὐτόν καί τίς ὧρες πού δέν γίνονταν 
ἀκολουθίες στόν ναό. Κι ἔτσι λάτρευε 
νύχτα καί μέρα τόν Θεό μέ νηστεῖες 
καί προσευχές.

Αὐτή, λοιπόν, παρουσιάστηκε ἐκείνη 
τήν ὥρα, κι ἀφοῦ εἶδε τό παιδί, εὐχα-
ριστοῦσε καί δοξολογοῦσε τόν Θεό καί 
μιλοῦσε γι᾽ αὐτό σέ ὅλους ὅσοι κατοι-
κοῦσαν στήν Ἱερουσαλήμ καί περίμε-
ναν τή λύτρωση καί τήν ἀπελευθέρωσή 
τους ἀπό τά δεινά καί ἀπό τήν ἁμαρτία 
(Λουκ. β´ 36-38).

Σπουδαία μορφή ἡ προφήτιδα Ἄννα. 
Ὁ Θεός, ἀνταμείβοντας τήν εὐσέβειά 
της, τήν ἀξίωσε νά ἐπισκεφθεῖ τήν ὥρα 
ἐκείνη τόν ναό καί νά δεῖ τόν Χριστό.

  
Τό πρῶτο τροπάριο τῆς τρίτης ὠδῆς 

τῶν Καταβασιῶν τῆς Ὑπαπαντῆς μᾶς 
μεταφέρει σέ κάποια ἄλλη σπουδαία 
Ἄννα, τή μητέρα τοῦ Προφήτη Σαμου-
ήλ. Ἡ ζωή της εἶναι πολύ θαυμαστή καί 
διδακτική. Αὐτή ἦταν στεῖρα καί συ-
νεχῶς προσευχόταν καί παρακαλοῦσε 
τόν Θεό νά τῆς δώσει παιδί.

Στό ἱερό Βιβλίο Βασιλειῶν Α´ ἔχουμε 
μερικές σπουδαῖες πληροφορίες γιά τή 
ζωή της καί τίς παραθέτουμε σέ ἑρμη-
νεία. «Σηκώθηκε ἡ Ἄννα καί στάθηκε 
μπροστά στόν Κύριο. Ἦταν καταλυ-
πημένη ἡ ψυχή της καί προσευχήθηκε 
στόν Κύριο μέ πολλά δάκρυα. Καί ἔκα-
με τάξιμο στόν Κύριο καί εἶπε: «Κύριέ 
μου, Κύριε, Κύριε καί Θεέ τῶν Δυνά-
μεων, ἐάν προσέξεις μέ εὐμένεια στήν 
ταπείνωση καί θλίψη τῆς δούλης σου 
καί μέ θυμηθεῖς καί μοῦ χαρίσεις υἱό, 
θά σοῦ τόν ἀφιερώσω, γιά νά ὑπηρετεῖ 
ἐνώπιόν σου μέχρι τήν ἡμέρα τοῦ θανά-
του του. Πράγματι ὁ Θεός ἄκουσε τίς 
προσευχές της καί τῆς χάρισε τέκνον, 
τόν Σαμουήλ. Τότε, «Μέ τήν καρδίαν 
πλημμυρισμένην ἀπό χαράν καί εὐγνω-
μοσύνην ἡ εὐσεβής Ἄννα παραδίδει τό 
τέκνον της εἰς τόν Κύριον καί ἀνυμνεῖ 
τά μεγαλεῖα τῆς Προνοίας Του καί τάς 
θαυμαστάς ἰδιότητάς Του. Κατά τήν ἱε-
ράν στιγμήν τῆς ἀφιερώσεως τοῦ υἱοῦ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
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σ τ ή ρ ι γ μ α
της στόν οἶκο τοῦ Κυρίου «ἀπήγγειλε 
κατανυκτικήν εὐχαριστήριον �ὠδήν πρός 
τόν Θεόν, τήν λεγομένην τρίτην �ὠδήν τῆς 
Π. Διαθήκης... Τό περιεχόμενόν της ἄρι-
στα ἀνταποκρίνεται πρός τά αἰσθήματα 
τῆς ταπεινῆς καί ἐξουθενωμένης στείρας 
Ἄννης, εἰς τήν δέησιν τῆς ὁποίας ἐπέ-
βλεψεν ὁ Κύριος» (Ἡ Παλαιά Διαθήκη 
μετά συντόμου Ἑρμηνείας, Τόμος 5ος, 
σελ. 23, Ἔκδοση Σωτήρ).

Κατά τόν ἀείμνηστο γέροντα π. 
Ἰωήλ Γιαννακόπουλο ἡ ὠδή τῆς Ἄννας 
«εἶναι καί προφητεία, διότι ὑπερβαίνει 
τό παρόν, τό ὁποῖον ἔχει κατά νοῦν καί 
προλέγει τό βασίλειο τοῦ Μεσσία καί 
τήν δόξα τῆς Ἐκκλησίας».

  
Ἡ ὠδή τῆς Προφήτιδας Ἄννας 

εἶναι σπουδαῖο προφητικό κείμενο καί 
«προαναγγέλλει τόν μεγάλο θρίαμβο 
τοῦ Μεσσία καί τῆς Ἐκκλησίας Του» 
(Σαμουήλ, Π. Ν. Τρεμπέλα, σελ. 117).

Ἀπό τόν πλοῦτο τῶν διδαγμάτων της 
θά πάρουμε μόνον τόν πρῶτο στίχο, 
ὁ ὁποῖος λέγει: « Ἡ πληγωμένη καί 
ταραγμένη καρδιά μου ἐπῆρε δύναμιν 
ἀπό τόν Κύριο καί ἐστερεώθη. Μέ τήν 
βοήθειαν τοῦ Θεοῦ μου ἐξυψώθη ἡ δύ-
ναμη καί ἡ δόξα μου. Ἄνοιξε τό στόμα 
μου καί μπορῶ πλέον νά ὁμιλῶ ἐλεύ-
θερα πρός τούς ἐχθρούς μου, πού μέ 
περιφρονοῦσαν διά τήν ἀτεκνίαν μου. 
Ἐγέμισα ἀπό χαρά διά τήν λύτρωση, 
πού μοῦ ἐχάρισες, Κύριε» (Ἡ Παλαιά 
Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας, Τό-
μος 5ος, σελ. 27, Ἔκδοση Σωτήρ).

Θά προσέξουμε τήν πρώτη λέξη, ἡ 
ὁποία εἶναι «ἐστερεώθη» καί σημαίνει 
πῆρε δύναμη, στερεώθηκε. Ἀπό ποῦ, 
ὅμως, πῆρε δύναμη; «ἐν Κυρί �ω». Ἀπό 
τόν Κύριο. Μέ αὐτό μᾶς διδάσκει ὅτι 
ἀπό τόν Κύριο μποροῦμε νά πάρουμε 
δύναμη, γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυ-
σκολίες τῆς ζωῆς καί τά προβλήματα. 
Ἄρα, λοιπόν, σ᾽ αὐτόν νά καταφεύγου-
με καί θά ἔχουμε τήν προστασία του. 
Ὁ Κύριος εἶναι τό στήριγμά μας. Δέν 
ὑπάρχει ἄλλο στήριγμα ἀσφαλές καί 
ἀκλόνητο παρά μόνο ὁ Κύριος. Κανείς 
ἀπό ὅσους καταφεύγουν μέ πίστη σ’ 
Αὐτόν δέν ντροπιάζεται, ἀλλά φεύγει 
δυναμωμένος. Ἡ Προφήτιδα Ἄννα 
εἶναι ἕνα λαμπρό παράδειγμα κατα-
φυγῆς στόν Θεό. Ἡ στεῖρα Ἄννα μέ 
τή θερμή προσευχή καί τή βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ ἀπέκτησε ἑπτά παιδιά, τέσσερις 
υἱούς, δύο θυγατέρες καί τόν Σαμουήλ. 

Ὁ ἱερός ὑμνωδός μέ πολύ λίγα λό-
για στήν τρίτη ὠδή τῶν Καταβασιῶν τῆς 
Ὑπαπαντῆς διακηρύττει τά ἑξῆς: « Ἐσύ, 
Κύριε, πού εἶσαι τό στερέωμα ὅλων ἐκεί-
νων πού ἐλπίζουν σέ Σένα, ἐσύ στερέωσε 
μέ τή δύναμή Σου καί τήν χάρη Σου τήν 
Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, 
τήν ὁποία ἀπέκτησες καί τήν ἐξαγόρα-
σες μέ τό τίμιο Αἷμα σου».

  
Ἄς στηριχθοῦμε, λοιπόν, καί ἐμεῖς 

στόν Κύριο καί ἄς Τόν παρακαλοῦμε νά 
μᾶς στηρίζει, ὥστε νά μή κλονιζόμαστε.

Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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Μπροστά στόν θάνατο, οὔτε τά γαλόνια 
μετρᾶνε! Οὔτε ψευτοπαληκαριές χωρᾶνε!

Μόνο μιά παληκαριά μετράει μπροστά στόν 
θάνατο: Ἡ παληκαριά τῆς γνήσιας ἀγάπης 

πρός τόν Θεό καί τῆς εὐσπλαχνίας 
πρός τόν συνάνθρωπο!

42

Ἕνας βασιλιάς τῆς Ἱσπανίας 
ἦταν γνωστός γιά τή 
σκληρότητά του ἀπέναντι 

στούς ὑπηκόους του. Ἔτρεφε δέ τή 
σκληροκαρδία του μέ καυχησιολογίες 
γιά τούς προγόνους του καί γιά τά πο-
λεμικά τους κατορθώματα.

Κάποια μέρα διέσχιζε μέ τήν ἀκο-
λουθία του μιά πεδιάδα τῆς Ἀραγωνίας. 
Στό σημεῖο ἐκεῖνο, χρόνια πρίν, εἶχε 
χάσει τόν πατέρα του σέ μιά μάχη. Ἐκεῖ 
συνάντησε ἕναν ἀσκητή πού σκάλιζε 
ἕνα σωρό μέ ὀστᾶ.

– Γέροντα, τί κάνεις ἐκεῖ; ρώτησε 
ὁ βασιλιάς.

– Δόξα στή Μεγαλειότητά σας! εἶπε 
ὁ ἀσκητής. Ἔμαθα ὅτι θά περνούσατε  
ἀπό ἐδῶ καί ἦλθα νά μαζέψω τά ὀστᾶ 
τοῦ μακαρίτη τοῦ πατέρα σας, γιά νά 
σᾶς τά παραδώσω. Ὡστόσο, ὅσο κι ἄν 
προσπαθῶ, δέν μπορῶ νά τά ξεχωρίσω. 
Φαίνεται ὅτι δέν διαφέρουν ἀπό τά 
ὀστᾶ τῶν στρατιωτῶν του, τά ὀστᾶ τῶν 
χωρικῶν, τῶν φτωχῶν καί τῶν δούλων!

Ὁ σοφός γέροντας προσπαθοῦσε 
νά θυμίσει στόν ματαιόδοξο καί 
σκληρόκαρδο βασιλιά ὅτι μπροστά 
στόν θάνατο, οὔτε ὁ βασιλιάς διαφέρει 
ἀπό τόν στρατιώτη, οὔτε ὁ πλούσιος 

ἀπό τόν φτωχό, οὔτε ὁ πρωτευουσιάνος 
ἀπό τόν χωριάτη. Μπροστά στόν θάνα-
το, οὔτε τά γαλόνια μετρᾶνε! Οὔτε ψευ-
τοπαληκαριές χωρᾶνε!

Μόνο μιά παληκαριά μετράει 
μπροστά στόν θάνατο: Ἡ παληκαριά 
τῆς γνήσιας ἀγάπης πρός τόν Θεό καί 
τῆς εὐσπλαχνίας πρός τόν συνάνθρωπο!

Μόνον ὅποιος ἔχει δουλέψει 
σκληρά, γιά νά καλλιεργήσει αὐτές τίς 
δυό ἀγάπες, μπορεῖ νά πορεύεται πρός 
τόν θάνατο μέ τό κεφάλι ψηλά! Ἔστω 
κι ἄν χρειαστεῖ νά σκύψει, ... γιά νά τοῦ 
τό κόψουν!

  

Τέτοια παληκαριά εἶχε καί ὁ νε-
ομάρτυρας Ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Ἀθηναῖος, 
ὁ ὁποῖος σέ ἰδιόχειρη ἐπιστολή του –
λίγο πρίν τόν ὁδηγήσουν στό μαρτύριο 
(5 Φεβρουαρίου 1774)– ἔγραφε:

«Ἀπό ἐμένα τόν Ἀντώνη, χαιρετίσμα-
τα πολλά. Ἀσπάζομαι χεῖρας καί πόδας 
τῶν τε ἱερέων καί τῶν ἐπιτρόπων. Τό 
ὄνομά μου νά μή λείψη μέσα ἀπό τήν 
Ἐκκλησίαν. Μήν ἔχετε ἀμφιβολίαν. Ἐγώ 
μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ χύνω τό αἷμα 
μου. Ἐσεῖς εὔχεσθε ὑπέρ ἐμοῦ καί ἐγώ 
διά λόγου σας. Καί ἀποκεφαλίζομαι, 
(ἔλα, μή γελᾶς) ἵνα ἀκουσθῆ εἰς τούς 
ἑπτά ρηγάδες. Καί παρακαλῶ σας, τό 
ὄνομά μου μήν τό ἀφήσετε χωρίς κόλυ-
βα. Καί νά στείλετε εἰς τήν μάνα μου 
μίαν ἐπιστολήν, διά νά χαρῆ καί αὐτή. 
Καί νά ἀγοράσετε τόν νεκρόν μου· μήν 
εἰπῆτε: τόσα ἄσπρα ἐδώσαμεν καί κάν 
ἕνα κουμάρι νεροῦ δέν ἔπιαμεν ἀπό τό 
χέρι του. Τό ἔλεός σας εἶναι ἔλεος εἰς 
τούς φίλους καί εἰς ἐκείνους, ὁπού μέ 
ἀγαποῦν. Ἅπαντας χαιρετῶ».

Ὁ Βασιλιάς καί ὁ δοῦλοςὉ Βασιλιάς καί ὁ δοῦλος



Μόνον ὅποιος ἔχει δουλέψει σκληρά, 
γιά νά καλλιεργήσει αὐτές τίς δυό ἀγάπες, 
μπορεῖ νά πορεύεται πρός τόν θάνατο 
μέ τό κεφάλι ψηλά! Ἔστω κι ἄν χρειαστεῖ 
νά σκύψει, ... γιά νά τοῦ τό κόψουν!
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Συγκλονίζεται κανείς ἀπό τό μεγα-
λεῖο τῆς παληκαριᾶς τοῦ νεομάρτυρα 
Ἀντωνίου! Μιᾶς παληκαριᾶς πού –λίγο 
πρίν τόν θάνατο– ἔχει τή δύναμη νά 
κάνει ἀκόμα καί ... χιοῦμορ! Ἐδῶ, πιά, 
δέν ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἕναν ἄσημο 
δοῦλο Ὀθωμανῶν. Ἐδῶ, ντυμένος τήν 
ἄκρα ταπείνωση τῆς –ἕως θανάτου– 
ὑπακοῆς του πρός τόν Χριστό, πορεύε-
ται στό μαρτύριο ἕνας ἄλλου εἴδους 
βασιλιάς. Ἕνας «βασιλιάς» ἀσύγκριτα 
πιό ἔνδοξος ἀπό ὅλους τούς ρηγάδες 
τῆς Δύσης καί τῆς Ἀνατολῆς! Ἕνας 
«βασιλιάς» πού ἤξερε νά κυβερνάει 
τό σῶμα, τή σκέψη καί τήν καρδιά του!

Νά, λοιπόν, πού εἶναι δυνατόν, 
μπροστά στόν θάνατο, ἕνας δοῦλος 

νά γίνεται βασιλιάς, ὅπως ὁ Ἅγιος 
Ἀντώνιος, καί ἕνας βασιλιάς νά ἀπο-
δεικνύεται δοῦλος τῆς κενοδοξίας καί 
τῆς ἀφροσύνης του, ὅπως ὁ παραπάνω 
βασιλιάς τῆς Ἱσπανίας!

π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
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Δεσπόζουσα γιορτή τοῦ Φεβρου-
αρίου ἡ γιορτή τοῦ Ἁγίου Χα-
ραλάμπους, τοῦ καλουμένου καί 

Ἱερομάρτυρα.
Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος γεννήθηκε τό 

89 μ.Χ. στή Μαγνησία τῆς ἀντικρινῆς – 
καί ἑλληνικῆς τότε – Μικρᾶς Ἀσίας. Γιά 
τή ζωή του δέν μᾶς εἶναι γνωστά πολλά 
πράγματα. Γνωρίζουμε, ὅμως, ὅτι ἦταν 
ἱερέας στή γενέθλια γῆ του. Παρενθετι-
κά νά ἀναφερθεῖ ὅτι, κατά μία ἐκδοχή, 
πρόκειται γιά τή Μαγνησία τῆς Θεσ-
σαλίας, τῆς ὁποίας τά ἐρείπια σώζονται 
στό χωριό Μηλιές.

Οἱ γονεῖς τοῦ Ἁγίου ἦταν εὐσεβεῖς 
χριστιανοί, ἀφοσιωμένοι στόν Χριστό 
σέ ἐποχή πού ἡ χριστιανική πίστη ἦταν 
σέ διωγμό. Στή Μαγνησία ἔζησε ὅλα τά 
χρόνια τῆς ζωῆς του ὁ Ἅγιος Χαράλα-
μπος καί ὡς νέος ὑπῆρξε τό φωτεινό 
παράδειγμα γιά τούς συνομηλίκους του.

Ἡ στενοχώρια του ἦταν μεγάλη, κα-
θώς ἔβλεπε ἀνθρώπους νά βρίσκονται 

σέ πλάνη καί πάσχιζε γιά τή σωτηρία 
τους. Ἔτσι, περί τό 130 μ.Χ. ἀξιώθηκε 
νά πάρει τό θεῖο ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης. 
Ἀπό τή θέση αὐτή προσπάθησε νά φέρει 
πολλούς στόν Χριστιανισμό, βγάζοντάς 
τους ἀπό τήν πλάνη τῆς εἰδωλολατρίας 
καί νά τούς ἁγιάσει μέ τά Ἱερά Μυ-
στήρια τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ δράση τοῦ 
Ἁγίου εἶναι καρφί στά μάτια τῶν εἰδω-
λολατρῶν κρατούντων. Τήν ἐποχή ἐκείνη 
αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Σεπτίμιος Σεβῆρος 
(193-211 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος ἀγαποῦσε μέν 
τά γράμματα καί τίς τέχνες καί πρόσφε-
ρε ὑπηρεσίες στή νομοθεσία, ἀλλά ἦταν 
–ὅπως ὅλοι οἱ αὐτοκράτορες– εἰδωλο-
λάτρης. Γύρω στό 198 μ.Χ. ἐξαπέλυσε 
σφοδρό διωγμό κατά τῶν Χριστιανῶν. 
Τό κῦμα αὐτό τοῦ διωγμοῦ ἔφτασε καί 
στή Μαγνησία, ὅπου Ἔπαρχος ἦταν ὁ 
Λουκιανός. Ὅταν ἔλαβε γνώση γιά τή 
χριστιανική δράση τοῦ Ἅγίου, διέταξε 
νά τόν συλλάβουν καί νά τόν ὁδηγήσουν 
ἐνώπιόν του. Στήν ἄρνησή του νά ἀπαρ-

Ὁ  Ἅγιος ΧαράλαμποςὉ  Ἅγιος Χαράλαμπος

Θαυματουργή Εἰκόνα Ἁγίου Χαραλάμπους Φιλιατρῶν
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νηθεῖ τόν Χριστιανισμό, διέταξε νά τόν 
βασανίσουν μέ σκληρά βασανιστήρια. 
Βλέποντας ὅτι ὁ Ἅγιος ὑπόμενε τά βα-
σανιστήρια γαλήνιος καί δοξολογώντας 
τόν Θεό, δύο ἀπό τούς βασανιστές του, 
ὁ Πορφύριος καί ὁ Βάπτος, πέταξαν τά 
μαχαίρια τους καί πίστεψαν στόν ἀληθινό 
Θεό. Ταυτόχρονα, καί τρεῖς γυναῖκες πού 
παρακολουθοῦσαν τό μαρτύριο, φώναξαν 
πώς καί αὐτές πιστεύουν στόν Χριστό. 
Τούς ἀποκεφάλισαν καί τούς πέντε. Οἱ 
βασανιστές συνέχισαν ἀπτόητοι τό ἐπαί-
σχυντο ἔργο τους καί στό τέλος ἔγδαραν 
τόν Ἅγιο ἐν ζωῇ. Ἦταν ἕνα φρικτό καί 
ἀνομολόγητο βασανιστήριο. Τό ἡμερο-
λόγιο ἔδειχνε τό 202 μ.Χ. καί ὁ Ἅγιος, 
ὅταν ἄφησε τά ἐγκόσμια καί ὁδηγήθηκε 
στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἦταν 113 ἐτῶν.

Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει κατατάξει τόν 
Ἅγιο Χαράλαμπο στή χορεία τῶν κορυ-
φαίων ἱερομαρτύρων καί ἡ μνήμη του 
τιμᾶται στίς 10 Φεβρουαρίου. Μαζί του 
συνεορτάζουν καί οἱ ὑπόλοιποι τέσσερις 
πού ἀποκεφαλίστηκαν, ὅταν ὁμολόγησαν 
τήν πίστη τους στόν Χριστιανισμό.

Πλῆθος Ἱερῶν Ναῶν ἔχουν κτισθεῖ 
πρός τιμή του καί πολλές πόλεις καί 
χωριά τόν ἔχουν καί τόν τιμοῦν ὡς πο-
λιοῦχο τους. Ἐνδεικτικά ἀναφέρονται: 
τά Φιλιατρά Μεσσηνίας, ὁ Πύργος, ἡ 
Πρέβεζα, ἡ Κέα. Ἐπίσης, στόν Ἅγιο 
ἀποδίδονται καί πολλά θαύματα. Εἶναι 
προστάτης τῶν λοιμωδῶν νόσων, ἀλλά 
καί ὅλων τῶν ζώων, καί, βεβαίως, εἶναι 
φίλος τῶν γεωργοκτηνοτρόφων, ἀφοῦ 
προστατεύει τά ζῶα τους.

Τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου εἶναι:

Ὡς στύλος ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καί λύχνος ἀείφωτος τῆς 
οἰκουμένης, σοφέ, ἐδείχθης Χαράλαμπες· ἔλαμψας ἐν τ�ῶ κόσμ �ω, διά τοῦ μαρ-
τυρίου, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τήν σκοτόμαιναν, μάκαρ, διό ἐν παρρησίᾳ Χριστ�ῶ, 
πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

Ἐν κατακλείδι, μιά καί εἴμαστε στή 
Μεσσηνία, θά πρέπει νά γίνει λόγος – 
ἀνάμεσα στά τόσα πολλά πού ἀποδίδο-
νται στόν Ἅγιο – καί στό θαῦμα τοῦ Ἁγί-
ου Χαραλάμπους στά δικά μας Φιλιατρά.

Στήν Κατοχή, τό Γερμανικό Στρατη-
γεῖο τῆς Τρίπολης διέταξε τόν Γερμανό 
Διοικητή τῶν Φιλιατρῶν, Κοντάου, νά 
προβεῖ στόν πυρπολισμό τῆς πόλης, σέ 
ἀντίποινα, γιατί ἀντιστασιακή ὁμάδα 
εἶχε, σέ ἐνέδρα, σκοτώσει Γερμανούς 
στρατιῶτες. Ἐπίσης, τόν διέταξε νά 
συλλάβει τούς προκρίτους καί πολλούς 
κατοίκους, γιά νά σταλοῦν σέ στρατό-
πεδα συγκέντρωσης τῆς Γερμανίας. Ἡ 
καταστροφή ἀπετράπη χάρη στή θαυ-
ματουργή παρέμβαση τοῦ Ἁγίου, πού 

φανερώθηκε κατ’ ὄναρ στόν Γερμανό Δι-
οικητή καί τόν προέτρεψε νά μήν προβεῖ 
σέ καμία ἐνέργεια πού θά ἔβλαπτε τήν 
πόλη. Ὄντως, ἡ καταστροφή ἀπεφεύχθη 
καί ἡ πολιτεία τῶν ἐλαιώνων διασώθηκε.

Τό θαῦμα ἑορτάζεται κάθε χρόνο τήν 
παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτη 
Ἠλία. Τό Ἁγιολόγιο σημειώνει: «Τῇ αὐτῇ 
ἡμέρᾳ, δεκάτῃ ἑνάτῃ Ἰουλίου, μνήμην ποι-
ούμεθα τοῦ ἐξαισίου θαύματος τοῦ Ἁγίου 
ἑνδόξου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, οὗ 
ταῖς πρεσβείαις πολλοί τῶν πολιτῶν τῆς 
Ἐράνης (Φιλιατρῶν) ἐσώθησαν ἐκ βεβαίας 
εἰς θάνατον καταδίκης ὑπό τῶν Γερμα-
νικῶν Δυνάμεων κατοχῆς ἐν ἔτει 1944». 

Στάθης Παρασκευόπουλος 
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Ἀ πό τίς Ἐκδόσεις τοῦ Μουσείου 
Νίκου Καζαντζάκη, στό Ἡρά-
κλειο τῆς Κρήτης κυκλοφό-

ρησε πρόσφατα, γιά πρώτη φορά, τό 
ἀνέκδοτο ἡμερολόγιο μέ τίτλο, Ἅγιον 
Ὄρος, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1914, μέ 
τήν ἐπιμέλεια τῆς Καθηγήτριας Χριστί-
νας Ντουνιᾶ καί τῆς Παρασκευῆς Βα-
σιλειάδη, ὑπεύθυνης τοῦ Ἀρχείου Νίκου 
Καζαντζάκη (Βῆμα, 20/09/2020). Περι-
λαμβάνει τό πνευματικό ὁδοιπορικό δύο 
φίλων συγγραφέων, νέων τότε καί συνο-
μηλίκων, τοῦ Νίκου Καζαντζάκη καί τοῦ 
Ἄγγελου Σικελιανοῦ στό Ἅγιο Ὄρος.

  

Τό ταξεῖδι αὐτό ὁ Καζαντζάκης τό 
θεωρεῖ «ἀπό τά εὐτυχισμένα ταξείδια 
του». Ἕνα μέρος ἀπό τίς ἐντυπώσεις 
του ὁ Καζαντζάκης ἔχει ἀναφέρει καί στό 
γνωστό ἔργο του, Ἀναφορά στόν Γκρέκο. 
Εἶναι πολύ ἐνδιαφέροντα καί ἀποκαλυ-
πτικά τά ὅσα σημειώνει ἐκεῖ. Ἀνάμεσα 
στά ἄλλα, περιγράφει καί τόν διάλογο 
πού εἶχε μ’ ἕναν «ξακουστό γιά τήν 
ἁγιοσύνη» του ἐρημίτη, τόν Μακάριο 
Σιμωνοπετρίτη, πού ζοῦσε σέ μιάν ἀπό-
κρημνη σπηλιά στά φοβερά Καρούλια.

Γράφει ὁ μεγάλος Ἕλληνας συγγρα-
φέας: «Ἀπό τή στιγμή πού πάτησα στό 

ξερό βουνό, εἶχα πάρει τήν ἀπόφαση 
νά πάω νά τόν δῶ, νά σκύψω νά τοῦ 
φιλήσω τό χέρι καί νά τοῦ ἐξομολογηθῶ. 
Ὄχι τά κριματά μου, δέν πίστευα νά ’χα 
κάμει ὡς τότε πολλά, παρά τήν ἑωσφο-
ρική ἀλαζονεία πού συχνά μ’ ἔσπρωχνε 
νά μιλῶ μέ ἀναίδεια γιά τά ἑφτά Μυ-
στήρια καί τίς Δέκα Ἐντολές καί νά 
θέλω νά χαράξω δικό μου μονόλογο».

Βρῆκε τή σπηλιά τοῦ ἐρημίτη καί 
πλησίασε. Περιγράφει ὁ Καζαντζάκης: 

« Ἕνα πρόσωπο χλωμό, δυό χέρια 
σκελετωμένα κουνήθηκαν στό βάθος 
τῆς σπηλιᾶς κι ἀκούστηκε γλυκιά ξε-
πνεμένη φωνή:

– Καλῶς τον!
Ἔκαμα κουράγιο, μπῆκα στή σπηλιά.
– Εὐλόγησον, πάτερ, εἶπα κι ἔσκυψα 

νά τοῦ φιλήσω τό κοκαλιάσμένο χέρι. 
Δέν ἤξερα τί νά πῶ, ἀπό ποῦ ν’ ἀρχίσω. 
Ἀποκότησα τέλος:

– Παλεύεις ἀκόμα μέ τό Διάβολο, 
πάτερ Μακάριε; τόν ρώτησα.

– Ὄχι πιά, παιδί μου· τώρα γέρα-
σα, γέρασε κι αὐτός μαζί μου· δέν ἔχει 
δύναμη· παλεύω μέ τό Θεό.

– Μέ τό Θεό! ἔκαμα ξαφνιασμένος· 
κι ἐλπίζεις νά νικήσεις;

– Ἐλπίζω νά νικηθῶ, παιδί μου· μοῦ 
ἀπόμειναν ἀκόμη τά κόκαλα· αὐτά ἀντι-
στέκουνται.

– Βαριά ἡ ζωή σου, γέροντά μου· 
θέλω κι ἐγώ νά σωθῶ, δέν ὑπάρχει 
ἄλλος δρόμος;

– Πιό βολικός; ἔκαμε ὁ ἀσκητής καί 
χαμογέλασε μέ συμπόνια.

– Πιό ἀνθρώπινος, γέροντά μου.
– Ἕνας μονάχα δρόμος.
– Πῶς τόν λέν;
– Ἀνήφορο».

Ὁ Καζαντζάκης στό Ἅγιο Ὄρος
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Ὁ Καζαντζάκης, σέ κάποια στιγμή, 
σκέφθηκε νά ρωτήσει τόν ἀσκητή γιατί 
στό τέλος νά μή σωθεῖ καί ὁ σατανᾶς; 
Χρησιμοποίησε ἕνα πλάγιο τρόπο, γιά 
νά τό πεῖ. Ὁ συγγραφέας περιγράφει 
τήν ἀντίδραση τοῦ Γέροντα, ὅταν τό 
ἄκουσε.

« Ὁ ἀσκητής ἔκαμε τό σημάδι τοῦ 
σταυροῦ, τά χέρια του ἔτρεμαν.

– Ποιός εἶσαι; ἔκαμε μέ φωνή ξε-
ψυχισμένη· ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ!

Ἔκαμε πάλι τό σταυρό του τρεῖς φο-
ρές, ἔφτυσε στόν ἀέρα:

– Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ, ξανά-
πε, κι ἡ φωνή του τώρα εἶχε στερεώσει.

– Γέροντά μου, τοῦ κάνω, δέν ἦρθα 
ἐδῶ νά σέ πειράξω, δέν εἶμαι ὁ Πειρα-
σμός· εἶμαι ἕνας νέος πού θέλει νά πι-
στέψει ἁπλοϊκά, χωρίς νά ρωτάει, ὅπως 
πίστευε ὁ παππούς μου ὁ χωριάτης· 
θέλω, μά δέν μπορῶ.

– Ἀλίμονό σου, ἀλίμονό σου, δυστυ-
χισμένε· τό μυαλό θα σέ φάει, τό ἐγώ 
θά σέ φάει. Ὁ Ἀρχάγγελος Ἑωσφόρος, 
πού ἐσύ ὑπερασπίζεσαι καί θές νά τόν 
σώσεις, ξέρεις πότε γκρεμίστηκε στήν 
Κόλαση; Ὅταν στράφηκε στό Θεό καί 
εἶπε: Ἐγώ. Ναί, ναί, ἄκου νεαρέ, καί 
βάλ’ το καλά στό νοῦ σου: Ἕνα μονάχα 
πράμα κολάζεται στήν Κόλαση, τό ἐγώ. 
Τό ἐγώ, ἀνάθεμά το!

Τίναξα τό κεφάλι πεισματωμένος:
– Μέ τό ἐγώ αὐτό ξεχώρισε ὁ ἄνθρω-

πος ἀπό τό ζῶο, μήν τό κακολογᾶς, πά-
τερ Μακάριε.

– Μέ τό ἐγώ αὐτό ξεχώρισε ἀπό 
τό Θεό. Πρῶτα ὅλα ἦταν ἕνα μέ τό 
Θεό, εὐτυχισμένα στόν κόρφο του. 
Δέν ὑπῆρχε ἐγώ καί σύ κι ἐκεῖνος· 
δέν ὑπῆρχε δικό σου καί δικό μου, δέν 
ὑπῆρχαν δυό, ὑπῆρχε ἕνα· τό Ἕνα, ὁ 
Ἕνας. Αὐτός εἶναι ὁ Παράδεισος πού 
ἀκοῦς, κανένας ἄλλος· ἀπό κεῖ ξεκι-

νήσαμε, αὐτόν θυμᾶται  καί λαχταρίζει 
ἡ ψυχή νά γυρίσει· βλογημένος ὁ θά-
νατος!».

  

 Ὁ συγγραφέας κλείνει τή συζήτησή 
του μέ τόν Ἀγιορείτη ἀσκητή ὡς ἑξῆς:

«Εἶχα σκαρφαλώσει τά βράχια γιά 
νά ξομολογηθῶ, μά εἶδα ἦταν ἀκόμη 
πολύ νωρίς. Ἡ ζωή μέσα μου δέν εἶχε 
ξαθυμάνει, ἀγαποῦσα πολύ τόν ὁρα-
τό κόσμο. Ἔλαμπε ὁ Ἑωσφόρος στό 
μυαλό μου, δέν εἶχε ἀκόμα ἀφανιστεῖ 
μέσα στήν τυφλωτική λάμψη τοῦ Θεοῦ. 
Ἀργότερα, συλλογίστηκα, στά γεράμα-
τα, σάν ξεθυμάνει μέσα μου ὁ Ἑωσφό-
ρος.

Σηκώθηκα. 
– Φεύγεις; ἔκαμε ὁ γέροντας. Ἄε 

στό καλό, ὁ Θεός μαζί σου».

  

Τό συμπέρασμα: Τό ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος 
ὁ Καζαντζάκης: Εἶχε ἑωσφορική (διαβο-
λική) ἀλαζονεία. Κι ἔλαμπε μέσα του ὁ 
Ἑωσφόρος! Γι’ αὐτό καί δέν μποροῦσε 
νά πιστέψει!

Γ. Δ. Κούβελας



Ἡ προσευχή, γιά νά εἰσακουσθεῖ ἀπό 
τόν Θεό, πρέπει νά γίνεται μέ ὁρι-
σμένους ὅρους. Πρέπει νά γίνεται 

μέ προσοχή, μέ ταπεινοφροσύνη, μέ 
πίστη καί μέ προσκαρτέρηση.

Οἱ τέσσερις αὐτές ἰδιότητες συ-
ναντῶνται στή στάση καί στά λόγια τῆς 
Χαναναίας, πού πλησίασε τόν Ἰησοῦ, 
γιά νά τοῦ ζητήσει τή θεραπεία τῆς κό-
ρης της, πού βασανιζόταν ἄγρια ἀπό τό 
κακό πνεῦμα.

Μέ προσοχή
Ἡ προσευχή εἶναι συνομιλία μέ τόν 

Θεό καί ὁ ἁπλούστερος κανόνας τῆς 
καλῆς συμπεριφορᾶς ἀπαιτεῖ μιά συ-
νομιλία νά γίνεται προσεκτικά, ἀπό 
σεβασμό πρός τόν συνομιλητή.

Ἡ Χαναναία μόλις ἄκουσε ὅτι ὁ Ἰη-
σοῦς πλησιάζει τήν πατρίδα της, ἀφή-
νει τίς ἀσχολίες της καί τρέχει πρός 
Αὐτόν. Τό μόνο πού σκέφτεται εἶναι πῶς 
ὁ Ἰησοῦς θά τήν βοηθήσει. Τήν ἀπο-
μακρύνουν. Αὐτή μέ πεῖσμα προχωρεῖ 

πρός τόν Ἰησοῦ καί πέφτει στά πόδια 
Του, ἐπαναλαμβάνοντας: « Ἐλέησέ με, 
Κύριε, υἱέ τοῦ Δαβίδ» (Ματθ. 15, 22). 
Δέν ὑπάρχει κανένας περισπασμός στήν 
αἴτηση τῆς Χαναναίας.

Ἡ ἐπιμονή τῆς γυναίκας αὐτῆς εἶναι 
ἕνα μεγάλο παράδειγμα περισυλλογῆς, 
ἰδιότητα πού συνοδεύει τήν προσευχή 
τῆς Χαναναίας, καί πού πρέπει νά χα-
ρακτηρίζει καί τή δική μας προσευχή 
σήμερα. Ξέρουμε νά ἐπιβάλλουμε τή 
σιωπή στήν καρδιά μας, ὅταν θέλουμε 
νά προσευχηθοῦμε; Προσπαθοῦμε νά 
ἀφήσουμε τίς ἀσχολίες μας καί τήν ἐπα-
φή μέ τούς δικούς μας ἀνθρώπους, γιά 
νά βρεθοῦμε μόνοι μέ τόν Θεό; Πόσες 
φορές ἀρχίζουμε τήν προσευχή μας καί 
στήν πορεία ἀφήνουμε τή σκέψη μας 
νά γυρνᾶ ἀπό ἐδῶ κι ἀπό ἐκεῖ; Ζητοῦμε 
ἀκρόαση ἀπό τόν Βασιλέα τοῦ παντός 
μέ τά λόγια: «Κύριε, εἰσάκουσε τήν 
προσευχή μου» καί μόλις μᾶς δεχθεῖ, 
Τοῦ γυρνᾶμε τήν πλάτη. Αὐτό ἀποτελεῖ 
ἀναίδεια πρός τόν Θεό, καί μόνο  μέ 
τήν ἐπίμονη προσοχή μας στίς στιγμές  
τῆς ἐπικοινωνίας μαζί Του, θά καταφέ-
ρουμε νά μήν ὑποπίπτουμε σέ αὐτήν.

Μέ ταπεινοφροσύνη
Ἡ Χαναναία ἀπό μακριά, μόλις ἀντι-

κρίζει τόν Ἰησοῦ, ἀρχίζει νά φωνάζει: 
« Ἐλέησέ με, Κύριε» καί συνεχίζει: «ἡ 
κόρη μου κακῶς δαιμονίζεται». Τόν 
πλησιάζει καί πέφτει στά πόδια Του. 
Ἐπαναλαμβάνει ταπεινά: «Κύριε, βοή-
θει μοι». Ἀναγνωρίζει τή μηδαμινότητά 
της καί ζητεῖ βοήθεια. Ὁμολογεῖ ἀκόμη 

Οἱ ἰδιότητες τῆς προσευχῆς
«Ἐλέησόν με, Κύριε Υἱέ Δαβίδ»

(Ματθ. 15, 22)
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ταπεινά μπροστά σ’ ὅλο τό πλῆθος ὅτι 
ἡ κόρη της διακατέχεται ἀπό τό πονηρό 
πνεῦμα, τόν διάβολο. Ὁ Κύριος θαυ-
μάζει τή βαθιά της ταπείνωση καί τήν 
ἀνταμείβει γι’ αὐτό.

Ἔτσι, καί γιά τήν ἀνταμοιβή τῆς δικῆς 
μας προσευχῆς πρέπει τό περιεχόμενό  
της νά χαρακτηρίζεται ἀπό τήν παραδοχή 
τῆς μικρότητάς μας και τῶν παθῶν μας.

Μέ πίστη
Ἡ προσευχή τῆς Χαναναίας ἔχει ὅλα 

τά γνωρίσματα τῆς βαθιᾶς πίστης. Μέ 
πίστη πηγαίνει στόν Χριστό κι, ὅταν 
μέ φαινομενική περιφρόνηση ὁ Κύριος 
τήν ἀποθαρρύνει, ἐκείνη δέν σταματάει 
νά πιστεύει πώς, ἄν θέλει ὁ Κύριος, 
μπορεῖ νά τῆς δώσει ὅ,τι Τοῦ ζητήσει. 
Τό μόνο πού Τοῦ λέει εἶναι: «Κύριε, 
βοήθει μοι». Κουβέντες πού περικλεί-
ουν πλοῦτο αἰσθημάτων πίστης. Μέ 
διαφορετικά λόγια Τοῦ ἔλεγε: «Κύριε, 
ἀκράδαντα πιστεύω ὅτι μπορεῖς, ἄν 
θέλεις, νά θεραπεύσεις τήν κόρη μου. 
Δέχομαι κάθε ταπείνωση καί γι’ αὐτό 
δέν θ’ ἀπομακρυνθῶ ἀπό κοντά Σου, ἄν 
δέν θεραπεύσεις τήν κόρη μου».

Ἡ δική μας προσευχή ἔχει τή δύναμη 
αὐτή; Πιστεύουμε ἀκράδαντα, ὅπως ἡ 
Χαναναία, ὅτι ἄν Ἐκεῖνος θέλει, μπο-
ρεῖ νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό προβλήμα-
τα ὑγείας, ἀπό δοκιμασίες, ἀπό πάθη; 
Ἐμεῖς δεχόμαστε νά ταπεινωθοῦμε καί 
νά ἐπιμείνουμε νά εἴμαστε κοντά Του 
μέ κάθε δική μας θυσία, ὑπερνικώντας 
κάθε πειρασμό, γιά νά ἱκανοποιήσει τά 
αἰτήματά μας;

Μέ προσκαρτέρηση
Ἡ προσκαρτέρηση εἶναι ἕνα ἀκόμα 

ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό τῆς προσευχῆς 
τῆς Χαναναίας. Ἡ πρώτη δυσκολία πού 
συνάντησε εἶναι νά πλησιάσει τόν Ἰη-

σοῦ, πού τά πλήθη καί οἱ μαθητές Του 
εἶχαν περικυκλώσει. Ὑπερνικᾶ τό πρῶτο 
αὐτό ἐμπόδιο μέ τίς φωνές της. Δεύτε-
ρη δυσκολία εἶναι ἡ αὐστηρή σιωπή τοῦ 
Ἰησοῦ. Τήν ὑπερνικᾶ κι αὐτή μέ τό νά 
ἐξακολουθεῖ νά λέει: «Κύριε, βοήθει μοι» 
(Ματθ. 15, 25). Τρίτη δυσκολία εἶναι ὅτι 
ὁ Ἰησοῦς εἶχε νά φροντίσει μόνο γιά 
τούς Ἰουδαίους καί ἀργότερα θά ἔδι-
νε ἐντολή στούς Ἀποστόλους Του νά 
στραφοῦν στόν εἰδωλολατρικό κόσμο. 
«Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα 
τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ» (Ματθ. 
15, 24). Τήν ὑπερνικᾶ κι αὐτή. Τέταρτη 
δυσκολία εἶναι ἡ περιφρονητική ἀπά-
ντηση τοῦ Ἰησοῦ, γιά νά δοκιμάσει τήν 
πίστη της: «Δέν εἶναι σωστό νά πάρει 
κανείς τό ψωμί τῶν παιδιῶν του καί νά τό 
δώσει στά σκυλιά» (Ματθ. 15, 26). Τήν 
προσβάλλει ἀποκαλώντας την «σκυλί» 
καί τονίζοντας ὅτι δέν ἔχει προτεραιό-
τητα γιά Ἐκεῖνον ἡ δική της ἀνάγκη. 
Ἡ Χαναναία, ἀντί νά κάνει λογισμούς 
ἀποθάρρυνσης, δίνει ἀποστομωτική 
ἀπάντηση, λόγῳ τῆς δυνατῆς πίστης καί 
ἐπιμονῆς της: «Τά σκυλιά, ὅμως, τρῶνε 
ἀπό τά ψίχουλα πού πέφτουν ἀπό τό 
τραπέζι τοῦ Κυρίου τους. Κύριε, κράτησε 
ὅλη τήν εὐσπλαχνία Σου γιά τά ἐκλεκτά 
παιδιά Σου, ἀλλἀ δῶσε καί σέ μένα κα-
νένα “ψίχουλο” ἀπό τήν παντοδυναμία 
Σου! Θεράπευσε τήν κόρη μου».

Ἄς ἀναρωτηθοῦμε γιά τή δική μας 
προσευχή: Κρύβει τόσο μεγάλη προ-
σμονή καί προσκαρτέρηση; Ἄν ὄχι, τότε 
πρέπει νά ἀγωνιστοῦμε πιό σκληρά, γιά 
νά ἀκούσουμε κι ἐμεῖς τήν ἀπόκριση 
πού ἔλαβε ἡ Χαναναία ἀπό τόν Κύριο: 
«Μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι 
ὡς θέλεις» (Ματθ. 15, 28) καί νά εκ-
πληρωθοῦν τά αἰτήματα καί τῆς δικῆς 
μας προσευχῆς.

Δημήτρης Καλαμάτης
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Ὅταν στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας 
τοῦ ’60 οἱ Arno Penzias καί 
Robert Wilson ἔστηναν τή 

μεγάλη κεραία πού θά τούς βοηθοῦσε 
νά ἀνιχνεύσουν ραδιοκύματα από τόν 
Γαλαξία, δέν φαντάζονταν ὅτι θά ἔκαναν 
μέ αὐτή μία ἀπ’ τίς συγκλονιστικότερες 
ἀνακαλύψεις στήν ἱστορία τῆς ἐπιστήμης.

Ἡ μεγάλη ἔκρηξη1

Τό 1931, τέσσερα χρόνια μετά τή 
δημοσίευση τῆς ἐντυπωσιακῆς θεωρίας 
του γιά τή διαστολή τοῦ σύμπαντος, ἡ 

ὁποία ἀντιμετώπισε τήν ἀδιαφορία ἢ τήν 
ἐπιφύλαξη τῶν μεγάλων Φυσικῶν τῆς 
ἐποχῆς, ὁ νεαρός Βέλγος ἱερέας Georges  
Lemaître ἀνέτρεξε στό παρελθόν τοῦ 
διαστελλόμενου σύμπαντος, γιά νά κα-
ταλήξει στό συμπέρασμα ὅτι τό σύμπαν 
προῆλθε ἀπό ἕνα ὑπέρπυκνο καί ὑπέρ-
θερμο «ἀρχέγονο ἄτομο». Ἡ θεωρία, 
ἡ ὁποία μᾶλλον σκωπτικά ὀνομάσθηκε 
“Big Bang” (Μεγάλη Ἔκρηξη), ἔμελλε 
νά ἀνοίξει μιά ἀπ’ τίς συναρπαστικότε-
ρες σελίδες τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης.

Σύμφωνα μέ τή θεωρία αὐτή, τό 

«Ἡ μακαρία φύσις, ἡ ἄφθονος ἀγαθότης, τό ἀγαπητόν πᾶσι 
τοῖς λόγου μετειληφόσι, τό πολυπόθητον κάλλος, ἡ ἀρχή τῶν ὄντων, 

ἡ πηγή τῆς ζωῆς, τό νοερόν φῶς, ἡ ἀπρόσιτος σοφία, οὗτος ἐποίησεν 
ἐν ἀρχῇ τόν οὐρανόν καί τήν γῆν».

(Μέγας Βασίλειος, Ὁμιλία Α΄ εἰς τήν Ἑξαήμερον, PG 29, 8C-9A)

« Ἡ μακαρία φύσις, ἡ ἄφθονος ἀγαθότης, τό ἀγαπητόν 
ὅλων τῶν λογικῶν ὑπάρξεων, τό πολυπόθητον κάλλος, ἡ ἀρχή τῶν ὄντων, 

ἡ πηγή τῆς ζωῆς, τό νοερόν φῶς, ἡ ἀπρόσιτος σοφία, 
Aὐτός δημιούργησε ἐν ἀρχῇ τόν οὐρανό καί τή γῆ».

Ἐν ἀρχῇ

1. Ὁ ἐνδιαφερόμενος ἀναγνώστης μπορεῖ νά ἀνατρέξει στό ἐξαιρετικό, πρόσφατο βιβλίο τοῦ τ. 
Διευθυντῆ τοῦ Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν καί Ὁμότιμου Καθηγητῆ Ἀστροφυσικῆς Κ. Τσίγκανου, Τό  
Ἐκπληκτικό Σύμπαν, Ἐκδόσεις Ζήτη, 2020.

50



σύμπαν ξεκίνησε σάν μία κουκκίδα μέ 
τεράστια ἐνέργεια καί ἀπό τότε διαστέλ-
λεται συνεχῶς, συμπαρασύροντας τούς 
γαλαξίες. Οἱ γαλαξίες ἀπομακρύνονται 
ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο, ὅπως οἱ σταφίδες 
στό σταφιδόψωμο πού φουσκώνει. 

Πολλοί ἀντιμετώπισαν μέ ἐπιφύλαξη 
μία θεωρία διατυπωμένη ἀπό ρωμαιοκα-
θολικό ἱερέα πού μιλοῦσε γιά ἀρχή τοῦ 
σύμπαντος! Ἡ συνηθισμένη ὑπόθεση 
μέχρι τότε ἦταν ὅτι τό σύμπαν ὑπῆρχε 
ἀνέκαθεν καί ὅτι ἡ ἀφήγηση τῆς Γενέ-
σως περί δημιουργικῆς ἀρχῆς τοῦ κό-
σμου ἔμοιαζε μυθώδης. 

Δύο χρόνια ἀργότερα, τό 1933, μόλις 
ὁ Lemaître εἶχε ὁλοκληρώσει τήν παρου-
σίαση τῆς θεωρίας του στήν Καλιφόρνια 
μπροστά στούς κορυφαίους ἐπιστήμο-
νες τῆς ἐποχῆς, σηκώθηκε ὁ Αϊνστάιν, 
ὁ ὁποῖος ἀρχικά εἶχε ἀντιμετωπίσει μέ 
ἐπιφύλαξη τίς θεωρίες τοῦ Lemaître, καί 
σχολίασε: «Αὐτή εἶναι ἡ πιό ὡραία καί 
ἱκανοποιητική ἑρμηνεία τῆς Δημιουργίας 
ἀπ’ ὅσες ἔχω ποτέ ἀκούσει»!

Τριάντα χρόνια ἀργότερα, τό 1964, οἱ 
δύο Ἀμερικανοί ἐπιστήμονες, Penzias 
καί Wilson, ἀνίχνευαν μέ τήν ὑπερευαί-
σθητη κεραία τους, ἕνα ἐπίμονο ἀδύνατο 
σῆμα, πού ἐρχόταν ἀπό ὅλες τίς κατευ-
θύνσεις. Τό σῆμα, πού ὀνομάσθηκε «μι-
κροκυματική ἀκτινοβολία ὑποβάθρου», 
ἀποδείχθηκε, τελικά, ὅτι προερχόταν 
ἀπό τή μεγάλη ἔκρηξη πού δημιούργη-
σε τό σύμπαν πρίν 13,8 δισεκατομμύρια 
χρόνια. Ἦταν αὐτό πού ἀπέμεινε ἀπό 
τό πρῶτο φῶς τῆς Δημιουργίας, ἀπό τό 
«γεννηθήτω φῶς» (Γεν. α΄ 3)!

Ὁ Lemaître, ὁ ὁποῖος δέν ἀναζήτησε 
ποτέ προσωπική δόξα, πληροφορήθηκε τό 
γεγονός τό 1966, ἐνῶ νοσηλευόταν στό νο-
σοκομεῖο ἐξαιτίας καρδιακῆς προσβολῆς. 
Πέθανε δύο ἑβδομάδες ἀργότερα, σέ ἡλι-
κία 71 ἐτῶν. Οἱ Penzias καί Wilson βρα-
βεύτηκαν τό 1978 μέ τό βραβεῖο Νόμπελ.

Δημιουργώντας τάξη καί ἁρμονία  
μέ μία «ἔκρηξη»

Τό σύμπαν πρίν 13,8 δισεκατομμύρια 
χρόνια: ἕνα ἀπειροελάχιστο σημεῖο, τό 
ὁποῖο περιεῖχε δυνάμει ὅλη τήν ἐνέργεια 
καί τήν ὕλη, τά ἑκατοντάδες δισεκατομ-
μύρια γαλαξιῶν, τῶν ἑκατοντάδων δισεκα-
τομμυρίων ἥλιων. Περιεῖχε τή δυνατότητα 
δημιουργίας τῶν συστατικῶν τῆς ὕλης, 
τοῦ DNA, τῶν ἀναρίθμητων ὀργανισμῶν 
πού ὑπῆρξαν, ὑπάρχουν καί θά ὑπάρξουν. 
Περιεῖχε τούς φυσικούς νόμους πού θά 
κυβερνοῦσαν τή Δημιουργία.

Ἦταν ἡ στιγμή ἀμέσως μετά τή με-
γάλη ἔκρηξη. Μία ἔκρηξη συμπαντικῶν 
διαστάσεων! Μόνο ὁ πάνσοφος καί πα-
ντοδύναμος Θεός θά μποροῦσε νά δη-
μιουργήσει τάξη, ὀμορφιά καί ἁρμονία… 
ἐν καιρῷ τό μεγαλεῖο τῆς ζωῆς, καί τήν 
εἰκόνα Του, τόν ἄνθρωπο, μέσα ἀπό μιά 
«ἔκρηξη»!

Ὁ βραβευμένος μέ Νόμπελ (1978) 
Penzias εἶχε δηλώσει στούς New York 
Times: «Τά καλύτερα στοιχεῖα πού ἔχου-
με (γιά τή μεγάλη ἔκρηξη) εἶναι ἀκριβῶς 
ἴδια μέ αὐτά πού θά εἶχα προβλέψει, ἐάν 
δέν εἶχα τίποτε ἄλλο στή διάθεσή μου 
παρά μόνο τά βιβλία τοῦ Μωυσῆ, τούς 
Ψαλμούς, τή Βίβλο στό σύνολό της».

Καί ὁ ἀγνωστικιστής ἀστρονόμος 
Robert Jastrow, ὁμολόγησε: «Βλέπουμε 
τώρα πῶς οἱ ἀστρονομικές παρατηρήσεις 
στηρίζουν τή βιβλική ἄποψη τῆς προελεύ-
σεως τοῦ κόσμου. Οἱ λεπτομέρειες ἴσως 
διαφέρουν, ἀλλά τά οὐσιώδη στοιχεῖα 
στήν ἀστρονομική καί βιβλική ἀφήγηση 
τῆς Γενέσεως εἶναι τά ἴδια: ἡ ἀλυσίδα 
τῶν γεγονότων πού ὁδήγησαν στόν ἄνθρω-
πο ἄρχισε ξαφνικά καί ἀπότομα σέ μιά 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σάν μιά 
λάμψη φωτός καί ἐνέργειας».

Βασίλειος Πετρουλέας,
Φυσικός
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Ἄγνωστες ἱστορικές σελίδες

Ταγματάρχης Ἐμμανουήλ Μινωτάκης Ταγματάρχης Ἐμμανουήλ Μινωτάκης 
(1898-1940):(1898-1940):

Ἕνας ἄγνωστος ἐθνικός εὐεργέτηςἝνας ἄγνωστος ἐθνικός εὐεργέτης

Στήν ἱστορία καταγράφονται μάχες 
αἱματηρές μέ ἀμφίβολα ἀποτε-
λέσματα. Καταγράφονται, ὅμως, 

καί μάχες ἀναίμακτες μέ πολύ εὐνοϊκά 
ἀποτελέσματα. Μία τέτοια μάχη, ἄγνω-
στη στούς πολλούς, περιγράφεται στή 
συνέχεια.

  

Στίς 24 Ιουλίου 1923 ὑπογράφτηκε 
ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης. Ἀνάμεσα στά 
ἄλλα, καταργοῦσε τήν τόσο εὐνοϊκή 
γιά τήν Ἑλλάδα Συνθήκη τῶν Σεβρῶν 
(1920). Φυσικά, προέβλεπε καί τήν ἐπα-
ναχάραξη τῶν ἑλληνοτουρκικῶν συνό-
ρων στή Θράκη. Πρός τοῦτο ὁρίστηκε 
τριμερής ἐπιτροπή ἀπό Ἕλληνες καί 
Τούρκους ἀξιωματικούς ὑπό τήν προ-

εδρία τοῦ Ὁλλανδοῦ συνταγματάρχη 
F.J.Backer. Ἀπό τήν Ἑλλάδα ὁρίστηκαν 
ὡς ἀντιπρόσωποι ὁ ἀντισυνταγματάρχης 
Πεζικοῦ Κ. Βεντήρης γιά τό διάστημα 
ἀπό τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν ἕως τόν 
Δεκέμβριο τοῦ 1925 καί ὁ ταγματάρχης 
πυροβολικοῦ Ε.Σ. Μινωτάκης ἀπό τόν 
Δεκέμβριου τοῦ 1925 μέχρι τό τέλος τῶν 
ἐργασιῶν. Ἀπό τήν Τουρκία ὁρίστηκε 
ὡς ἀντιπρόσωπος ὁ συνταγματάρχης 
Hairulah Bey.

Ὡς σύνορο ὁρίστηκε ὁ μέσος ροῦς 
τοῦ ποταμοῦ Ἔβρου. Αὐτό ἔμοιαζε 
ἁπλό καί εὔκολο, ἀλλά στήν πράξη δέν 
ἦταν. Διότι ὁ Ἔβρος νότια, τῶν Φερῶν 
ἀνοίγει, δημιουργεῖ μιά διχάλα καί χω-
ρίζεται σέ δύο βραχίονες, τόν ἀνατολικό 
καί τόν δυτικό. Ἀνάμεσα στίς δύο δια-

52



53

κλαδώσεις ὑπάρχει ἕνα νησί ἔκτασης 
100.000 στρεμμάτων, τό ὁποῖο τότε 
ὀνομαζόταν Γκιαούρ Ἀντάς (νησί τῶν 
ἀπίστων). Σήμερα ἡ νησίδα ὀνομάζεται 
Δέλτα τοῦ Ἔβρου. Προφανῶς, κάθε 
μια ἀπό τίς δύο χώρες διεκδικοῦσε τήν 
ἔκταση αὐτή γιά λογαριασμό της. Ἔτσι, 
ἡ Ἑλλάδα ἀπαιτοῦσε τήν τοποθέτηση 
τοῦ ὁρίου στόν ἀνατολικό βραχίονα τοῦ 
ποταμοῦ, ἐνῶ ἡ Τουρκία στόν δυτικό. 

Ἕνα ἀπό τά ἐπιχειρήματα τῆς ἑλλη-
νικῆς ἀντιπροσωπείας ἦταν ὅτι ἡ ποτά-
μια ναυσιπλοΐα γιά τήν Ἁδριανούπολη 
ἀπό τά ἀρχαῖα καί βυζαντινά χρόνια 
γινόταν ἀπό τόν ἀνατολικό βραχίονα, 
ὅπου βρισκόταν τό λιμάνι τοῦ Αἴνου. Ἡ 
τουρκική ἀντιπροσωπεία ἀπό τήν ἄλλη 
μεριά προσκόμισε τίτλους ἰδιοκτησίας 
Ὀθωμανῶν πολιτῶν. Αὐτό τό ἐπιχείρη-
μα τῶν Τούρκων ἦταν ἰσχυρό. Ὡστόσο, 
ὁ ταγματάρχης Μινωτάκης βρῆκε τόν 
τρόπο καί τό κατέρριψε. Μετέβη ὁ ἴδιος 
στήν Κωνσταντινούπολη καί ἐρεύνησε 
ἐπισταμένα τά ἀρχεῖα τοῦ ὑποθηκο-
φυλακείου. Μέ μεγάλη ἔκπληξη ἀλλά 
καί ἱκανοποίηση ἀνακάλυψε ὅτι οἱ τίτ-
λοι πού ἐπικαλοῦνταν οἱ Τοῦρκοι ἦταν 
πλαστοί.

Ὁ Ὁλλανδός πρόεδρος τῆς Ἐπι-
τροπῆς ἐξέτασε τά ἐπιχειρήματα τῶν δύο 
πλευρῶν καί ἀποφάσισε τελικά ὅτι ὁ κύ-
ριος ροῦς τοῦ Ἔβρου ἦταν ὁ ἀνατολικός 
βραχίονας. Αὐτό σήμαινε ὅτι τό Δέλτα 
περνοῦσε στήν ἑλληνική ἐπικράτεια. Ἡ 
διορατικότητα καί ὁ προσωπικός ἀγώνας 
ἑνός ἀξιωματικοῦ προσέθεσε μιά μεγάλη 
εὔφορη ἔκταση στήν τοπική οἰκονομία. 
Στίς 3 Νοεμβρίου 1926 ὑπογράφηκαν 
τά σχετικά πρωτόκολλα καί τά συμπε-
ράσματα τῆς Ἐπιτροπῆς. 

  

Σέ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης τῆς το-
πικῆς κοινωνίας τό τότε Κοινοτικό Συμ-

βούλιο μετά ἀπό εἰσήγηση τοῦ Συμβού-
λου Παύλου Μιχαηλίδη, μετονόμασε 
στίς 13 Μαρτίου 1927 τήν τότε ὁδό Συ-
ντριβανίου – Τούρκικου Στρατῶνα σέ 
ὁδό Ταγματάρχη Ἐμμανουήλ Μινωτάκη. 
Ἀργότερα ἡ ὀδός μετονομάστηκε σέ ὁδό 
Ὀρφέως. Τό 2018 τό Δημοτικό Συμβού-
λιο Ἀλεξανδρούπολης ἀποφάσισε ὁμό-
φωνα τήν ἐπαναφορά τῆς ὀνομασίας σέ 
ὁδό Ταγματάρχη Ἐμμανουήλ Μινωτάκη.

  
Ἐπίσης, ὁ ἑλληνικός στρατός, σέ 

ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης γιά τήν προ-
σφορά του στήν πατρίδα, διεξάγει κάθε 
Σεπτέμβριο στό Δέλτα τοῦ Ἔβρου τήν 
τακτική ἄσκηση μετά στρατευμάτων 
« Ἐμμανουήλ Μινωτάκης», στό πλαί-
σιο τῆς μεγάλης κλίμακας διακλαδικῆς 
ἄσκησης «Παρμενίων».

Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ τέλος ὅτι ὁ 
Ἐμμανουήλ Μινωτάκης ἦταν ὁ μεγα-
λύτερος ἀδελφός τοῦ πολύ γνωστοῦ 
ἠθοποιοῦ Ἀλέξη Μινωτῆ.

Κωνσταντῖνος Δ. Ρίζος
Ἐπίτιμος Σχολικός Σύμβουλος  

Οἰκονομολόγων



Τό 5οο π.Χ. ἕνας Ἀσιάτης φιλόσοφος εἶπε: « Ὅποιος νικήσει 
ἄλλους εἶναι ἰσχυρός. Ὅποιος νικήσει τόν ἑαυτό του εἶναι πα-
νίσχυρος».

Συμπληρωματικά, ἔχει τήν ἀξία του καί τό νά προσπαθεῖ κανείς. 
Ἐκτός ἀπό τήν πλήρη καί ἀπόλυτη ἐπίτευξη τοῦ στόχου, ὑπάρχει 
καί ἡ προοδευτική πορεία. Εὐπρόσδεκτη, ἀκόμα καί μικρή νά ’ναι. 
Λιθαράκι λιθαράκι ὑψώνεται τό οἰκοδόμημα τῆς αὐτοκυριαρχί-
ας, τῆς ὑπομονῆς καί ἄλλων ἀρετῶν. Καλά καί ἀξιοθαύμαστα 
τά μεγάλα κατορθώματα. Ἀρκεῖ ἡ ἐπιδίωξη τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ 
ἀποτελέσματος, πού μοιάζει σάν ἄπιαστος στόχος, νά μήν μᾶς 
ὠθεῖ στό ἄλλο ἄκρο, τήν ἡττοπάθεια. Στό ἀπογοητευτικό: «Ἐγώ 
δέν μπορῶ νά διορθωθῶ, ν’ ἀλλάξω. Ἑπομένως, δέν ξεκινῶ καί 
νά προσπαθῶ».

Ἀρχή μέ προσευχή, αὐτοκριτική καί αὐτογνωσία, οὐσιώδη βήματα 
γιά τήν τελική νίκη.

Κλειώ – Σταυρούλα Κουράση

Σπουδαία κατάκτησηΣπουδαία κατάκτηση
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Μόλις εἶχε ἀρχίσει νὰ ροδοχαράζει ἡ αὐγὴ 
τῆς 11ης Ἰανουαρίου 2021, ἡ μακαρία ψυχὴ τοῦ 
σεβαστοῦ καὶ ἀγαπητοῦ μας πατρὸς Γρηγορίου 
πέταξε, ὅταν ἐκεῖνος ὑπέκυψε σωματικῶς στὸν 
ἰὸ τῆς πανδημίας τοῦ COVID-19.

  
Ὁ ἀείμνηστος π. Γρηγόριος Μουσουρούλης 

γεννήθηκε τὸ ἔτος 1950 στή Χίο.
Στὰ φοιτητικά του χρόνια ἐνσωματώθηκε 

στὸ ἱεραποστολικὸ δυναμικὸ τοῦ Συλλόγου « Ὁ 
Μέγας Βασίλειος» ὡς Κατηχητὴς καὶ στέλεχος 
τῶν νεανικῶν τομέων.

Μετὰ τὴ λήψη τοῦ πτυχίου τῆς Κλασικῆς 
Φιλολογίας συνέχισε τὶς σπουδές του στὴ Θεο-
λογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ, ὑπηρετώντας συγχρό-
νως τὴ στρατιωτικὴ θητεία του.

Τό 1976 ἐντάχθηκε στίς τάξεις τῆς Ἀδελφό-
τητος Θεολόγων « Ὁ Σωτήρ».

Ὑπηρέτησε ὡς λαϊκὸς θεολόγος ἐπὶ 11 χρόνια 
(1980-1991) στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μεσσηνίας 
καὶ ἐπὶ 7 χρόνια (1991-1998) στὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας.

Τήν ἑπόμενη τριετία ὁρίσθηκε Διευθυντὴς 
τοῦ Οἰκοτροφείου Φοιτητῶν τοῦ «Μεγάλου 
Βασιλείου» στὴν Ἀθήνα.

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2001 μετακινήθηκε στὴ 
Κύπρο ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἀδελφότητας « Ὁ 
Σωτήρ». Μὲ βάση του τὴν πόλη τῆς Λεμεσοῦ 
ἐπισκεπτόταν τακτικὰ τὴν πρωτεύουσα Λευκω-
σία, ἀλλὰ καὶ τὴν πόλη τῆς Πάφου, κηρύττο-
ντας « Ἰησοῦν Χριστόν».

Ἔπειτα ἀπὸ ἐπίμονη προτροπὴ τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β΄, τὸν Μάιο 
τοῦ 2014, ἐκάρη μοναχὸς στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Τροοδίτισσας καί χειροτονήθηκε διάκονος καὶ 
πρεσβύτερος.

Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2018 διορίστηκε ἀπό 
τήν Ἱερά Σύνοδο ὡς Ἀρχιγραμματέας αὐτῆς.

Τό 11ετές πέρασμά του ἀπό τήν πόλη τῆς 
Καλαμάτας παραμένει ζωντανό ὡς σήμερα.

Ὁ τότε 28χρονος λαϊκός Γρηγόριος Μου-
σουρούλης ἦλθε στήν Καλαμάτα τό 1980 νά 
ἀναλάβει γενικός συντονιστής τοῦ ἔργου τῆς 
Ἀδελφότητας « Ὁ Σωτήρ» στή Μεσσηνία.

Στήν Καλαμάτα βρῆκε ἔδαφος γόνιμο, ἀλλά 
ακόμη χέρσο, γιά νά σπείρει τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ. 
Στήν πλαγιά τοῦ Ταϋγέτου ἐργάστηκε ἀτελείωτες 
ὧρες, γιά νά στεγάσει τήν Κατασκήνωση τῆς 
ΓΕΧΑ. Τά σπιτάκια, τά γήπεδα, ὁ Ἱερός Ναός 
τῆς Μεταμορφώσεως, ἡ τραπεζαρία… ὅλα εἶναι 
ὑπογεγραμμένα μέ τόν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου 
του καί τά ροζιάσματα τῶν χεριῶν του.

Τό κτήριο τῆς ΓΕΧΑ στήν ὁδό Ὑπαπαντῆς 
23 ὁ Γρηγόριος Μουσουρούλης τό ἀνανέωσε. 
Μέ τή σκηνή θεάτρου πού οἰκοδόμησε, ἐπέ-
τρεψε στά παιδιά νά ἐνσαρκώσουν ἥρωες καί 
Ἁγίους, καί μέσα ἀπό αὐτή τή δράση νά λά-
βουν πρότυπα ὑγιῆ. Δημιούργησε, ἐπίσης, τό 
Ἐντευκτήριο.

Περιόδευσε στίς Ἐκκλησίες τῆς Μεσσηνί-
ας, σπέρνοντας τό ἱεραποστολικό μήνυμα. Οἱ 
Χριστιανικές Ὁμάδες τῆς Κυπαρισσίας, τῶν 
Φιλιατρῶν καί τῆς Μεσσήνης εἶναι λίγα μόνο 
ἀπό τά ἄνθη πού φύτεψε.

  
Ὅλα τὰ ἐπισκίαζε ὁ ἔνθεος ζῆλος του, ἡ ὑπο-

δειγματικὴ αὐταπάρνησή του, ἡ πηγαία ἀγάπη 
καὶ ἡ ὁλοκάρδια ἀφοσίωσή του στὸ πρόσωπο 
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ἡ πόλη τῆς Καλαμάτας εὐλαβικά στεκό-
μενη, ἀποτίνει τό ὕστατο χαῖρε στόν πανάξιο 
Λευίτη, πού γιά χρόνια τή διακόνησε. Ἡ μνήμη 
του ἄς εἶναι αἰώνια!

Μ. Κ. 

Πόλης Καλαμῶν Ἐπιτάφιος Λόγος
πρός Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη 

π. Γρηγόριο Μουσουρούλη, Ἀρχιγραμματέα 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου
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Στό ξεκίνημα τῆς κοινῆς τους πορείας, ὅλα 
τά νιόπαντρα ζευγάρια δέν ἐπιθυμοῦν τί-
ποτα περισσότερο ἀπό ἕναν ἐπιτυχημένο 

καί εὐτυχισμένο γάμο, ὅπου θά κυριαρχοῦν ἡ 
ἀγάπη, ὁ αἰώνιος ἔρωτας, ὁ ἀλληλοσεβασμός, ἡ 
εἰλικρίνεια, ἡ ἀλληλοϋποστήριξη, ἡ ἐμπιστοσύνη 
καί ὁ ρομαντισμός.

Πεποίθηση τῶν περισσότερων εἶναι ὅτι ἡ δική 
τους σχέση, ὁ δικός τους γάμος θά εἶναι διαφορε-
τικός ἀπό τῶν ἄλλων, θά εἶναι ἁρμονικός καί θά 
κρατήσει γιά πάντα. Ἡ πραγματικότητα, ὅμως, 
εἶναι διαφορετική. Ὁ θεσμός τοῦ γάμου περνάει 
κρίση καί ἕνα μεγάλο ποσοστό τῶν γάμων εἶναι 
πιθανό νά καταλήξουν σέ διαζύγιο.

Τό γεγονός τῆς διάλυσης ἑνός μεγάλου ἀριθ-
μοῦ γάμων, δημιουργεῖ πολλά ἐρωτηματικά καί 
οἱ αἰτίες γι’ αὐτό εἶναι πολλές καί ποικίλες: συ-
γκρουόμενες ἰδέες, διαφορετικές ἀντιλήψεις καί 
γνῶμες, διαφορές στίς ἐπιθυμίες καί φιλοδοξίες 
μεταξύ τους, ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης, ἀνειλικρί-
νεια, ἀπιστία, μηδενική ἀνεκτικότητα στήν κα-
θημερινή τριβή τῆς σχέσης.

    
Ἡ διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν καί τῶν περι-

ουσιακῶν στοιχείων τῆς οἰκογένειας εἶναι ἕνας 
ἀκόμα παράγοντας πού μπορεῖ νά κατευθύνει 
ἕνα ζευγάρι στήν πόρτα τῶν δικηγόρων καί τῶν 
δικαστικῶν αἰθουσῶν.

Ἀρκετές δεκαετίες πρίν, οἱ γονεῖς ἀποφάσιζαν 
γιά τόν μελλοντικό σύζυγο τοῦ παιδιοῦ τους, ἀνά-
λογα μέ τήν κοινωνική τους τάξη καί τήν οἰκονο-
μική τους κατάσταση. Τή θέση τῆς γυναίκας στήν 

οἰκογένεια τήν καθόριζε ἡ προίκα της, ἡ ὁποία ἦταν 
καταγεγραμμένη στό λεγόμενο «προικοσύμφωνο». 
Ἡ ἔλλειψη δέ τῆς προίκας δέν ἐπέτρεπε, πολλές 
φορές, τήν ἀποκατάσταση τῆς νέας γυναίκας.

Ἡ γυναίκα δέν εἶχε καμία συμμετοχή στή 
διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν τῆς οἰκογένειας καί 
γιά τήν κάλυψη προσωπικῶν της ἐξόδων ἔπρεπε 
νά ζητάει χρήματα ἀπό τόν σύζυγο, ἀλλά καί νά 
ὑφίσταται τόν σχετικό, μειωτικό ἔλεγχο.

    
Σήμερα, οἱ νέοι μποροῦν νά ἐπιλέξουν σύζυ-

γο, μέ βάση τά δικά τους κριτήρια, καί σίγουρα 
ὄχι μέ βάση τήν περιουσιακή κατάσταση. Ἡ 
γυναίκα ἐργάζεται, χαίρεται τήν ἐργασία της καί 
συνεισφέρει οἰκονομικά στήν οἰκογένειά της.

Πολλά ζευγάρια στίς ἡμέρες μας δέν ἔχουν 
κοινό ταμεῖο. Ὁ καθένας συνεισφέρει ὅ,τι τοῦ ἀνα-
λογεῖ στή διαχείριση τοῦ σπιτιοῦ, τά ἔξοδα τῶν 
παιδιῶν καί τά ὑπόλοιπα τά διαχειρίζεται μόνος του, 
χωρίς νά δίνει λογαριασμό στόν/στή σύζυγό του.

Ἐάν αὐτό ἔχει συμφωνηθεῖ μεταξύ τῶν συζύ-
γων, δέν ὑπάρχει πρόβλημα. Τό πρόβλημα προ-
κύπτει ἀπό τή στιγμή πού οἱ σύζυγοι μέ ἔκπληξη 
ἀνακαλύπτουν μυστικούς ἀτομικούς τραπεζικούς 
λογαριασμούς, μυστικές ἐπενδύσεις καί ἀπόκρυψη 
εἰσοδημάτων, ὑπερχρεωμένες πιστωτικές κάρτες, 
κρυφά δάνεια. Αὐτά εἶναι αἰτία ἰσχυροῦ κλονισμοῦ 
τῆς συζυγικῆς σχέσης, μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες.

    
Οἱ πιθανοί λόγοι πού ὁδηγοῦν τά νέα ζευ-

γάρια σέ αὐτή τήν πρακτική εἶναι οἱ παρακάτω:

• Ἀνασφάλεια. Δέν ἐμπιστεύονται τόν σύντροφο 
πού οἱ ἴδιοι διάλεξαν, καί κρατοῦν ἐπιφυλάξεις 
ὡς πρός τήν ἐξέλιξη τῆς σχέσης τους.

• Πεποίθηση ὅτι ἔτσι ὑπερασπίζονται τήν αὐτο-
νομία καί τήν ἐλευθερία τους, δηλαδή, μέ τό 
νά διατηροῦν π.χ. κάποιο κρυφό λογαριασμό 
καί νά τόν διαχειρίζονται μυστικά.

• Ἀντικειμενικοί λόγοι: ἐξαρτήσεις (π.χ. τζόγος, 
ἀπιστία, κ.ἄ.), πού προκαλοῦν ἰσχυρή ἔλλειψη 
ἐμπιστοσύνης.

Ἡ διαφάνεια στά οἰκονομικά
καί περιουσιακά τοῦ ζευγαριοῦ

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ δυσκολίες 
στήν οἰκονομική διαχείριση αὐξάνουν 

τίς συγκρούσεις στό ζευγάρι. 
Ἡ διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν ἐλέγχει 

καί ἱεραρχεῖ τίς προτεραιότητες 
καί ὁρίζει τή ζωή τῆς οἰκογένειας.
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Εἶναι συχνό καί ἐπώδυνο γάμοι πού ξεκίνησαν 
μέ καλούς οἰωνούς, νά τραυματίζονται πολλές 
φορές θανατηφόρα ἀπό οἰκονομικά ζητήματα.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ δυσκολίες στήν οἰκο-
νομική διαχείριση αὐξάνουν τίς συγκρούσεις στό 
ζευγάρι. Ἡ διαχείριση τῶν οἰκονομικῶν ἐλέγχει 
καί ἱεραρχεῖ τίς προτεραιότητες καί ὁρίζει τή 
ζωή τῆς οἰκογένειας. Γι’ αὐτό καί τό οἰκογενει-
ακό ταμεῖο πρέπει νά εἶναι ὑπόθεση τοῦ ζευ-
γαριοῦ. Ἀπό κοινοῦ τό ζευγάρι νά διαχειρίζεται 
τά οἰκονομικά του. Δηλαδή, νά ὑπάρχει κοινός 
προϋπολογισμός καί ἀπολογισμός. Πρέπει νά 
συζητοῦν, νά συμφωνοῦν καί νά λειτουργοῦν μέ 
ἀπόλυτη διαφάνεια. Ἁπλά, ξεκάθαρα, δέν πρέ-
πει νά ὑπάρχουν «ἀφεντικά», οὔτε προσωπικά 
μυστικά στήν οἰκογενειακή διαχείριση, ἀλλά τό 
ζευγάρι νά λειτουργεῖ σάν ἕνας ἄνθρωπος.

Εἶναι γεγονός, δυστυχῶς, ὅτι τά χρήματα καί 
τά περιουσιακά στοιχεῖα ἔχουν «δύναμη» σέ μία 
σχέση καί, πολλές φορές, καλύπτουν ἄσχημες 
συμπεριφορές, οἱ ὁποῖες ἔρχονται στήν ἐπιφά-
νεια, ὅταν παύσει ἡ ροή τῶν χρημάτων.

« Ἡ θέση πού μπορεῖ νά παίρνουν τά οἰκο-
νομικά στή ζωή τοῦ ζευγαριοῦ καθορίζει, σέ ση-
μαντικό βαθμό, καί τήν ταυτότητα τῆς σχέσης 
τους. Ἕνα ζευγάρι πού βιώνει τόν ἔρωτά του, 
ὄχι ἁπλά ὡς μία παρενθετική συναισθηματική 
κατάσταση, ἀλλά ὡς βίωμα ὑπαρξιακό, γνωρίζει 
ὅτι δέν μπορεῖ νά μοιράζονται τά σώματα, τά 
συναισθήματα, τίς σκέψεις, τά ὄνειρά τους καί 
νά κρατοῦν ξεχωριστά τά πορτοφόλια τους», 
γράφει ὁ ψυχίατρος Δημήτρης Καραγιάννης, στό 
βιβλίο του Ἔρωτας ἤ τίποτα, Ἐκδόσεις Ἀρμός.

Κύκλοι Μητέρων
« Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Ἡ διαφάνεια στά οἰκονομικά
καί περιουσιακά τοῦ ζευγαριοῦ

 ❀  Εἰς μνήμην Γεωργίου Παπαμικρούλη, Καλαμάτα, κατέθεσαν:
 –  ἡ σύζυγός του κα Κούλα Παπαμικρούλη καί τά παιδιά του, Καλαμάτα, 100 €,
 –  ἡ Ἀδελφότητα «Εὐνίκη» καί ἡ κα Ἀσπασία Παπαμικρούλη, Μαρούσι 

Ἀττικῆς, 100 €,
 –  ἡ οἰκογένεια κου Παναγιώτη Μέντη, Καλαμάτα, 100 €.
 ❀Ἡ κα Ἑλένη Ἀλικαμπιώτη, Ἀθήνα, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Τίτου καί 
Χρυσοστόμου Βογoπούλου.

 ❀Ἡ κα Παρθενόπη Καμπουράκη, Ἀθήνα, 30 €, εἰς μνήμην Δέσποινας, Ἀντωνίου 
καί συγγενῶν.

 ❀Ἡ κα Χρυσούλα Μακαρούνη, Τρίπολη Ἀρκαδίας, 30 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου 
της Νικολάου Μακαρούνη.

 ❀Ἡ κα Ἀμαλία Σκιαδᾶ-Μανωλοπούλου καί ὁ κος Μιχαήλ Μανωλόπουλος 
Ἀθήνα, 50 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Βασιλείου καί Εὐγενίας Σκιαδᾶ.

 ❀Ὁ κος Θωμᾶς Μπαϊρακτάρης, Ἰωάννινα, 100 €, εἰς μνήμην τῆς μητέρας του 
Μαργιολίτσας καί τῆς θείας του Βασιλικῆς.

 ❀Ὁ κος Πέτρος Π. Πανταζόπουλος, Καλαμάτα, 30 €, εἰς μνήμην τῶν συγγενῶν 
του Νίκου Οἰκονομάκη, ἰατροῦ καί Θεοδώρου Γάλλου, δημοδιδασκάλου.

 ❀Ἡ κα Παναγιώτα Πασαγιώτη – Κιούση, Χαλάνδρι Ἀττικῆς, 100 €, εἰς μνήμην 
τῶν γονέων της Δημητρίου καί Μαρίας Πασαγιώτη καί τῶν θείων της Σπυρίδωνος 
καί Ἀθηνᾶς Μανουσάκη ἀπό Μυστρᾶ.

 ❀Ἡ κα Εὐσταθία Στούφη, Ἀθήνα, 200 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἀντωνίου, 
τῶν γονέων του Δημητρίου καί Γεωργίας, τῶν ἀδελφῶν της καί προσφιλῶν ἀπόντων.

Δωρεές

Ἁπλά, ξεκάθαρα, δέν πρέπει νά ὑπάρχουν 
«ἀφεντικά», οὔτε προσωπικά μυστικά στήν 
οἰκογενειακή διαχείριση, ἀλλά τό ζευγάρι 
νά λειτουργεῖ σάν ἕνας ἄνθρωπος.
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π. ΣΥΜΕΩΝ
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ (†)

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ  
ΜΗΝΥΜΑΤΑ 2021 
ΛΕΞΕΙΣ, ΦΡΑΣΕΙΣ  

ΚΛΕΙΔΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΖΩΗ»
Ἕνα ξεχωριστό ἡμερολόγιο γιά 

τήν τρέχουσα χρονιά. Κάθε σελίδα 
του ἀναφέρεται σέ μία ἡμέρα μέ 
πνευματικά κείμενα, πού ἐνισχύ-
ουν τόν ἀναγνώστη στόν καθημερινό 
κατά Χριστόν ἀγῶνα του.

Τό ἅπαν γιά μᾶς τούς Χριστια-
νούς εἶναι τό νά ἔχουμε μέσα μας ὡς 
βίωμα –καί κάθε μέρα αὐτό τό βίωμα 
νά γίνεται πιό ζωηρό– ὅτι ὑπάρχει 
ὁ ἀληθινός Θεός, μᾶς φανερώθηκε, 
Τόν βρήκαμε, πιστεύουμε σ’ Αὐτόν· 
καί ὅπως κι ἄν ἔρθουν τά πράγμα-
τα, μά ὅπως κι ἔρθουν, ἐφόσον ὅλα 
εἶναι στά χέρια Του, ὅσον ἀφορᾶ τή 
σωτηρία μας, θά μᾶς πεῖ καί τό ἕνα, 
θά μᾶς πεῖ καί τό ἄλλο, θά μᾶς φρο-
ντίσει, θά μᾶς ὠθήσει· καί, τελικά, 
σέ καμία περίπτωση δέν θά ἀφήσει 
κάποια ἐκκρεμότητα, κάποιο κενό, 
κάποια ἀμφιβολία. Στόν δρόμο τῆς 
ζωῆς ὅπου μᾶς βάζει ὁ Θεός, –στά 
σημεῖα ἐκεῖνα πού πρόκειται λίγο νά 
κινδυνεύσουμε, πού ἴσως νά χαθοῦμε 
λίγο, νά βρεθοῦμε σέ ἀδιέξοδο, νά 
αἰσθανθοῦμε τήν ὅλη ἀδυναμία μας– 
ἐκεῖ ἀκριβῶς ἔρχονται νά προσφέ-
ρουν στήριξη τά κείμενα τοῦ παρό-
ντος βιβλίου.

Σχ. 11 x 16,5, σελ. 400, Ἱερό Γυ-
ναικεῖο Ἡσυχαστήριο τό Γενέσιο τῆς 
Θεοτόκου, Ἀναπαύσεως 18, Πανό-

ραμα Θεσσαλονίκης, 552 36, τηλ. 
2310 343901.

γ
Δρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

Μ. ΜΠΟΥΣΙΑΣ 
Μεγάλος Ὑμνογράφος 
 τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων  

Ἐκκλησίας
«ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 
Ο ΗΡΩΑΣ,  

Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ  
ΕΝΑΡΕΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,

ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ, 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ,

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΜΟΨΥΧΙΑ»
Μία μονογραφία τοῦ πολυγρα-

φότατου Καθηγητῆ, Δρα Χαράλα-
μπου Μπούσια, πού ἀναφέρεται 
στήν ἡρωική μορφή τοῦ ἑλληνικοῦ 
θαύματος τοῦ 1821, τοῦ Στρατηγοῦ 
Μακρυγιάννη (1797 – 1867), τοῦ 
θρυλικοῦ «Μπαρμπαγιάννη». Τοῦ 
ἁπλοῦ καί ἀγράμματου Ἕλληνα, 
τοῦ παιδιοῦ πολύτεκνης οἰκογένειας 
καί τοῦ ἴδιου πολύτεκνου πατέρα, 
τοῦ ὁποίου ἡ καρδιά ἦταν γεμά-
τη πίστη, ἡρωισμό, ἦθος καί πόθο 
γιά τή λευτεριά. Παρουσιάζονται 
γραπτά του κείμενα, τό ἦθος του, 
τό πολυτεκνικό του φρόνημα καί 
ἄλλες ἀρετές τῆς προσωπικότητάς 
του. Πολύ πλούσιο εἶναι καί τό φω-
τογραφικό ὑλικό πού συνοδεύει τά 
κείμενα τοῦ βιβλίου.

Σχ. 17 x 24, σελ. 136, Ἕνωση 
Πολυτέκνων Ἀθηνῶν, Πειραιῶς 68Β΄, 
Ἀθήνα, 104 36, τηλ. 210 5238150, 
210 5235807, 210 5236673, fax 210 

Βιβλία πού λάβαμε
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5240862, ἱστοσελίδα: www.epa.org.gr, 
e-mail: info@epa.org.gr.

γ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΧΟΛΕΒΑΣ

«ΤΟ 1821 ΣΗΜΕΡΑ 
ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ 1821  

ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΘΝΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ»

Ἕνα ἀκόμα βιβλίο τοῦ γνωστοῦ ἀρθρο-
γράφου καί ἀναλυτῆ ἐθνικῶν καί ἱστορικῶν 
θεμάτων καί ἐρευνητῆ τῆς Ἑλληνορθόδοξης 
παράδοσης, Κωνσταντίνου Χολέβα. Πραγ-
ματεύεται τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, πού 
εἶχε ἐθνικό καί θρησκευτικό χαρακτῆρα, 
καθώς ἦταν ἀγώνας γιά τήν ἀπομάκρυνση 
ἀλλοεθνοῦς καί ἀλλοθρήσκου κατακτητῆ 
καί σέ καμιά περίπτωση κοινωνική ἐξέγερ-
ση. Βεβαίως ὑπῆρξαν διαμάχες προσωπικές 
καί τοπικιστικές. Παρά τίς διαφορές αὐτές, 
ὅμως, κοινή πίστη ὅλων των ἀγωνιστῶν ἦταν 
ὅτι ἡ Θεία Πρόνοια θά τούς βοηθοῦσε καί 
ὅτι ἐκεῖνοι εἶχαν τήν ὑποχρέωση νά ἱδρύ-
σουν ἕνα κράτος μέ Ὀρθόδοξη Χριστιανική 
ταυτότητα καί μέ δημοκρατικό πολίτευμα. 
Μελετώντας τό πῶς ἐπιβίωσε τό Ἔθνος μας 
μετά ἀπό αἰῶνες Τουρκοκρατίας καί ποιά 
ἦταν τά πνευματικά ἐφόδια πού ὁδήγησαν 
στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, εξάγονται χρή-
σιμα μηνύματα γιά τόν χειρισμό καί τῶν σύγ-
χρονων ἐθνικῶν θεμάτων τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
Ἕνα βιβλίο πού ἐπισημαίνει τίς διαφορές 
τοῦ 1821 μέ τό 2021, πού ὑποδεινύει πῶς 
νά ἀποφύγουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος 
καί πῶς, μέ πρότυπο τά ἰδανικά καί τήν 
μαχητικότητα τῶν προγόνων μας τοῦ 1821, 
θά προσπαθήσουμε νά κρατήσουμε ὄρθια 
τήν Ἑλλάδα τοῦ 2021.

Σχ. 14 x 21, σελ. 362, Ἐκδόσεις Ἀρχο-
νταρίκι, Λυκούργου 12, Μοσχάτο, 183 45, 
τηλ. 210 9310605, fax 210 9344407, 
ἱστοσελίδα: www.archontariki.eu,  
e-mai: info@archontariki.eu.

ΗΛΙΑΣ Π. ΚΑΡΥΩΤΗΣ 
Θεολόγος

«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΜΥΡΩΝ  
ΕΛΘΟΥΣΑΙ»

Στό νέο βιβλίο τῶν Ἐκδόσεων Τῆνος ὁ 
συγγραφέας ἀναλύει μέ διεισδυτικότητα 
καί ἑρμηνεύει τίς διηγήσεις τῶν τεσσάρων 
Εὐαγγελιστῶν γιά τόν ρόλο καί τό ἔργο 
τῶν Μυροφόρων στά ὑπερφυῆ γεγονό-
τα πού προηγήθηκαν τῆς Ἀναστάσεως 
τοῦ Κυρίου. Στίς σελίδες του ὁ ἀναγνώ-
στης γνωρίζει τή βιοτή τῶν θεόφρονων 
γυναικῶν. Ποιά εἶναι ἡ καταγωγή τους, 
πόσες ἦταν, ποιῶν τά ὀνόματα εἶναι γνω-
στά, ποιά ἦταν ἡ θεοφιλής δράση τους, 
καί ποιά ἡ προσφορά τους στό ἀποκα-
λυπτικό ἔργο τοῦ Κυρίου.

Φιλοδοξία τοῦ συγγραφέα εἶναι ἡ κα-
θημερινή πορεία τοῦ κάθε θεόφρονος 
ἀναγνώστη νά ἐμπνέεται ἀπό ἐκείνη τῶν 
Ἁγίων Μυροφόρων.

Σχ. 14 x 20,5, σελ. 111, Ἐκδόσεις 
Τῆνος, Τ.Θ. 21107, Βαλσαμῶνος 6, Ἀθή-
να, 114 71, τηλ. 210 6425998, ἱστοσελί-
δα: www.lagouros-editions.gr, https://
farostinou.wordpress.com, e-mail: 
info@lagouros-editions.gr.

γ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  
Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΥΠΟΤΑΓΗ ΟΝΕΙΡΟΥ,  
ΠΟΙΗΣΗ»

Πολύ ἐνδιαφέρουσα ποιητική συλ-
λογή, τοῦ καταγόμενου ἀπό τόν Πύργο 
Ἠλείας Ἐπαμεινώνδα Κωνσταντακόπου-
λου μέ ποικίλη θεματολογία.

Σχ. 17 x 24, σελ. 36, Ἐκδόσεις Ἰωλκός, 
Ἀνδρέου Μεταξᾶ 12 & Ζωοδόχου Πηγῆς, 
Ἀθήνα, 106 81, τηλ. 210 3304111, 210 
3618684, fax 210 3304211, ἱστοσελίδα: 
www.iolcos.gr, e-mail: iolkos@otenet.gr.
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Πετράδια

«Μή συναναμίγνυσθαι, ἐάν τις 
ἀδελφός ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἤ 
πλεονέκτης ἤ εἰδωλολάτρης ἤ λοί-
δορος ἤ μέθυσος ἤ ἅρπαξ, τῷ τοι-
ούτῳ μηδέ συνεσθίειν».

(Α΄ Κορ. ε΄ 11)
«Μή συναναστρέφεστε κάποιον, 

πού κι ἄν φέρει τό ὄνομα τοῦ Χρι-
στιανοῦ, στήν πράξη εἶναι πόρνος ἤ 
πλεονέκτης ἤ εἰδωλολάτρης ἤ ὑβρι-
στής ἤ μέθυσος ἤ ἅρπαγας, μέ αὐτόν 
δέν πρέπει οὔτε νά συντρώγετε».

ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΉΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΉ

«Εἶναι πιό εὔκολο νά μιμηθεῖς 
τό ἄσχημο, παρά νά μεταδώσεις 
στόν ἄλλο κάτι ἐνάρετο, ὅπως εἶναι 
εὐκολότερο νά κολλήσεις κάποια 
ἀρρώστια, ἀπό τό νά μεταδώσεις 
ὑγεία».

( Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)

«Νά χτυπᾶς τίς θύρες τῶν σο-
φῶν, ὄχι ὅμως καί τῶν πλουσίων».

( Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)

« Ὅποιος συναναστρέφεται μέ 
σοφούς, θά γίνει σοφός καί ἐκεῖνος 
πού συμβαδίζει μέ ἀνθρώπους πού 
ἡ ἁμαρτία τούς ἔκανε ἀνόητους, θά 
γίνει ὅμοιος μέ αὐτούς».

(Παρ. ιγ΄ 20)

«Μή ζηλέψεις τή ζωή τῶν 
κακῶν ἀνθρώπων οὔτε νά ἐπιθυμή-
σεις τή συναναστροφή τους».

(Παρ. κδ΄ 1)

«Νά συναναστρέφεσαι τόν εὐ-
σεβῆ ἄνθρωπο».

(Σοφ. Σειρ. κζ΄ 11)

« Ἡ συχνή συναναστροφή μας 
καί ἐξοικείωσή μας μέ τίς φαῦλες 
μελέτες καί λόγους γίνεται δρόμος 
πού μᾶς ὁδηγεῖ τελικά καί στήν 
πραγματοποίησή τους».

(Μέγας Βασίλειος)

«Τίποτε δέν εἶναι πιό βλαβερό, 
ὅσο ἡ κακή συναναστροφή. Ὅσα 
δέν κατορθώνει ἡ ἀνάγκη, τά κα-
τορθώνει πολλές φορές ἡ φιλία καί 
πρός βλάβη καί πρός ὠφέλεια. Γι’ 
αὐτό πρέπει, χωρίς δισταγμό, ὁ νέος 
νά ἀποχωρίζεται ἀπό τούς κακούς 
φίλους».

( Ἱερός Χρυσόστομος)
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Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)

«Μέ ὅποιους κανείς συνανα-
στρέφεται συνέχεια, μέ αὐτούς ἐξο-
μοιώνεται στό ἦθος».

( Ἱερός Χρυσόστομος)

«Ἄν συναναστρέφεσαι κακούς, 
θά χάσεις καί τό μυαλό πού ἔχεις».

(Θέογνης)

«Ἀπό τούς καλούς καλά θά μά- 
θεις».

(Θέογνης)

« Ὁ ὅμοιος μέ τό τόν ὅμοιο κά-
νει πάντοτε συντροφιά».

(Ἀρχαῖο ρητό)

«Μέ ὅποιον κανείς συνανα-
στρέφεται τίς περισσότερες ὧρες 
τῆς ἡμέρας, ἀναγαστικά θά γίνει 
ἴδιος μαζί του στόν χαρακτῆρα».

(Ἀντιφῶν)

« Ἡ συναναστροφή μέ ἐνάρε-
τους εἶναι ἄσκηση στήν ἀρετή, ἐνῶ 
ἡ συναναστροφή μέ κακούς εἶναι 
καταστροφή».

(Ξενοφῶν)

«Φθείρουσιν ἤθη χρηστά ὁμι-
λίαι κακαί».

(Μένανδρος)
«Διαφθείρουν τά καλά ἤθη οἱ κα-

κές συναναστροφές».

« Ὅταν συναναστρέφεσαι μέ κα-
κούς καί σύ θά ἀποβεῖς κακός».

(Μένανδρος)

« Ὁ ἐγωισμός εἶναι θάνατος τῆς 
συναναστροφῆς».

(Συλλογή, Δροσοσταλίδες)

«Προτιμότερη ἡ μοναξιά ἀπό 
τήν κακή παρέα».

« Ἔστιν ὅτε ἡ ἀνατροφή τῶν 
ἐσχάτων κακῶν αἴτιος τυγχάνει· 
ἔστι δ’ ὅτε καί ἡ συνδιαγωγή».

( Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Συναΐτης)
«Μερικές φορές ἡ κακή ἀνατροφή 

εἶναι ἡ αἰτία τῶν μεγάλων κακῶν· ἄλλο-
τε, πάλι, αἰτία εἶναι ἡ συναναστροφή».

«Πολλές φορές καλοί ἄνθρω-
ποι πού συναναστράφηκαν κακούς, 
πῆραν γρηγορότερα τήν κακία 
παρά μετέδωσαν τήν ἀρετή».

( Ὅσιος Νεῖλος)

« Ὅσοι θέλουν νά διαφυλάξουν 
τήν ἀθωότητά τους, πρέπει νά ἐπι-
ζητοῦν ἀγαθές συναναστροφές».

(Παναγιώτης Τρεμπέλας)
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Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑπεράνω τοῦ νόμου;», «Μέ τέτοιες νοοτροπίες μήν ἀποροῦμε 
γιατί δέν ξεπερνοῦμε τήν πανδημία», «Λόγ �ω τοῦ συνωστισμοῦ στίς Ἐκκλησίες 
τά Θεοφάνια θά ἔχουμε δραματική αὔξηση τῶν κρουσμάτων», «Φαινόμενα 

συνωστισμοῦ, τεράστιες οὐρές ἔξω ἀπό τούς Ναούς». Ἦταν λίγα μόνο ἀπό τά πολλά πού 
ἀκούστηκαν ἀπό ἐπίσημα καί ἀνεπίσημα χείλη τίς προηγούμενες ἡμέρες, ὅταν ἡ Ἐκκλησία 
μας ἀποφάσισε νά ἀνοίξει τούς Ἱερούς Ναούς τήν 6η Ἰανουαρίου, κατά τήν πανηγυρική 
ἡμέρα τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων. 

Ρεπορτάζ καί δημοσιεύματα –fake news»– πού παρουσίαζαν τελετές ἁγιασμοῦ τῶν 
ὑδάτων μέ εἰκόνες καί πλάνα περσινά ἤ ἀπό τό 2015, κατηγορώντας, παράλληλα, τούς 
συμμετέχοντες χριστιανούς ὅτι δέν τηροῦν τά ὑγειονομικά μέτρα κτλ. Ὑπῆρξαν, ἐπιπλέον, 
καί πολιτικές φωνές πού ἐναντιώθηκαν μέ σφοδρότητα ἤ διαχώρισαν τή θέση τους ἀπό 
τήν ἀπόφαση αὐτή τῆς Ἐκκλησίας. Παραπλήσιες κατηγορίες ἐκστομίσθηκαν καί ἄλλοτε. 
Μοῦ ἦρθε στόν νοῦ ὁ Νέρωνας, πού μέσα στή μανία του, ἔκαψε τή Ρώμη, διαδίδοντας ὅτι 
τή φωτιά τήν εἶχαν βάλει οἱ χριστιανοί! Ἤ οἱ Σοβιετικοί διῶκτες, πού ὅποτε ἀντιμετώπιζαν 
ἕνα σοβαρό πρόβλημα, π.χ. πεῖνα ἤ λοιμική ἀσθένεια, «ἔριχναν τό βάρος» στήν Ἐκκλησία. 
Κάπως ἔτσι καί τώρα, στά μέτρα πού ἀναλογοῦν στό σήμερα, ὁρισμένοι, ἐπιστήμονες καί 
μή, ἔσπευσαν νά ἐξισώσουν τούς Ναούς μέ «ὑγειονομικές βόμβες», ἀπό τήν ἔκρηξη τῶν 
ὁποίων σέ λίγες μέρες θά θρηνήσουμε θύματα. Ὑπόθεση, βέβαια, πού προφανῶς, σύμφωνα 
μέ τά ὑπάρχοντα ἐπιδημιολογικά δεδομένα, δέν ἀποδείχτηκε.

Ἀστυνομοκρατική ἐνίοτε παρουσία μέ τή δαμόκλειο σπάθη τῶν προστίμων, πάνω ἀπό τά 
κεφάλια τῶν χριστιανῶν, λές καί βρίσκονταν στό ἀντίχριστο καθεστώς τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτο-
κρατορίας, κρυπτόμενοι ἀπό τούς στρατιῶτες, πού παραμόνευαν ἔξω ἀπό τίς κατακόμβες. 

Ἴσως νά ἀκούγονται ὑπερβολικές οἱ ἐκφράσεις, ἀλλά ἀποδίδουν τό κλίμα πού καλλιερ-
γήθηκε. Τά ΜΜΕ συναγωνίζονταν στήν παραπληροφόρηση, ἰδίως τά τηλεοπτικά δίκτυα 
τῶν Ἀθηνῶν. Χορτάσαμε δηλητήριο, τηλεοπτικά δικαστήρια. Ἀποκορύφωμα τῆς ὅλης κατά-
στασης γνωστός παρουσιαστής εἰδήσεων, πού παρουσίασε γράφημα μέ κληρικό νά φοράει 
χειροπέδες καί νά ἔχει συλληφθεῖ ἀπό ἀστυνομικό!

Ἀλήθεια, ποιό τό ἔγκλημα; Ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἄνοιξε τούς Ναούς, τηρώντας αὐστηρά τά 
ὑγειονομικά μέτρα, γιά νά ἑορτάσει τά Θεοφάνια καί νά εὐλογήσει τά ὕδατα, τήν κτίση; Ἤ 
ὅτι οἱ ἱερεῖς μας λειτούργησαν καί κοινώνησαν τόν λαό τοῦ Θεοῦ, μεταδίδοντας Σῶμα καί 
Αἷμα Χριστοῦ «εἰς ὑγείαν ψυχῆς καί σώματος»; Γι’ αὐτό, ναί, εἶναι ἔνοχοι! Ἀλλά ἀθῶοι, 
ἥρωες, μάρτυρες ἐνώπιον Θεοῦ! 

Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία, πού φέρνει εἰρήνη, ἀγάπη καί μέ τό Εὐαγγέλιο μεταποιεῖ τούς 
ἀγρίους σέ ἁγίους, στήν παροῦσα περίσταση δέν διέπραξε ἔγκλημα! Ἀντιθέτως, θέλησε νά 
τονώσει τό ἠθικό τοῦ λαοῦ, νά συνδράμει μέ τήν προσευχή της! Εἶναι –τό λιγότερο– ἄδικο 
νά κατηγορήσει κάποιος τούς χριστιανούς γιά παραβίαση τοῦ νόμου! 

Ἀκόμη πιό πρακτικά δέ, ἄλλα εἶχαν συμφωνηθεῖ μέ τήν Πολιτεία καί ἄλλα ἀποφασίσθη-
καν, χωρίς τή σύμφωνη ἐπιστημονική γνώμη τῶν λοιμωξιολόγων. 

Σέ τελική ἀνάλυση, σεβόμαστε τούς Νόμους τῆς Πολιτείας καί ὑπακοῦμε, ἀλλά, ὅταν 
ἔρχονται σέ ἀντίθεση μέ τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ, τότε «ἐῶμεν τούς νόμους καθεύδειν», ὅπως 
ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι Σπαρτιάτες. Πρῶτα μπαίνει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ!

Ἐπίκαιρες
Κουβέντες «Ἐγκληματίες»

χριστιανοί

Φώτιος Ρίζος, 
Θεολόγος 
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ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ 

Ἑορτασμός τῆς Παναγίας Ὑπαπαντῆς στήν Καλαμάτα

Διαφορετικός ὁ φετινός ἑορτασμός τῆς Πολιούχου καί Προστάτιδας Παναγίας 
Ὑπαπαντῆς στήν Καλαμάτα τή 2α Φεβρουαρίου 2021, λόγ �ω τῆς τήρησης 

τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων γιά τόν κορωνοϊό. Δέν ἔλειψαν, ὅμως, ἀπό τόν λαό ἡ εὐλάβεια, 
ἡ πίστη καί ἡ κατάνυξη στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ὑπαπαντῆς.
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