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Το παιχνίδι,
 η «φυσική» γλώσσα 

των μικρών και ενίοτε 
και μεγάλων παιδιών! 
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Τα υποκείμενα νοσήματα της Εκκλησίας

Η περιπέτεια της πανδημίας 
ανέδειξε μεταξύ πολλών προβλη-
ματικών καταστάσεων σε διάφο-
ρους χώρους, αρρωστημένες κα-
ταστάσεις και στο εκκλησιαστι-
κό σώμα οι οποίες το ταλαιπω-
ρούν και αμαυρώνουν την εικόνα 
του. Ίσως κάποιοι απορήσουν για 
την ανάδειξη αυτής της πλευράς 
από έναν κληρικό. «Δεν βλέπεις 
την προκατάληψη έναντι της εκ-
κλησίας και τον ακραίο αντικλη-
ρικαλισμό που κυριαρχεί στον 
δημόσιο λόγο;». Τα βλέπω αυτά. 
Ακόμα εντονότερα τα συναντά-
ει κανείς στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης. Αλλά πιστεύω ότι εμείς, 
οι μετέχοντες στα της Εκκλησί-
ας, οφείλουμε αντί της αμυντι-
κής ή και επιθετικής στάσης, να 
αναζητήσουμε τα δικά μας 
πραγματικά προβλήματα και 
με αυτά να αναμετρηθούμε.

Στην αντιμετώπιση των εκτά-
κτων καταστάσεων που δημι-
ούργησε η πανδημία, το πρόβλη-
μα δεν ήταν σε επίπεδο «ηγεσί-
ας». Ήταν όμως υπαρκτό και με-
γάλο. Η «θεσμική» εκκλησία 
υπήρξε, με ελάχιστες εξαι-
ρέσεις, θετική. Στη «βάση» 
όμως υπήρξε πρόβλημα. Ένας 
όχι ευκαταφρόνητος αριθμός 
χριστιανών, με την συμμετοχή 
ή και καθοδήγηση ιερέων και μο-
ναχών, έδειξαν μια απίστευτη 
μιζέρια: άρνηση του προβλήμα-
τος, αντίδραση στα μέτρα, συ-

νωμοσιολογία, άρνηση του εμ-
βολίου κλπ. Δεν ήταν σε καμμιά 
περίπτωση η πλειονότητα των 
κληρικών πίσω από αυτά. Ήταν 
όμως αρκετοί για να δημιουργή-
σουν προβλήματα, μεγάλα προ-
βλήματα. Που έχουν να κάνουν 
και με ανθρώπινες ζωές.

Σημασία δεν έχει να σταθού-
με στα προφανή. Το ζητούμενο 
είναι να δούμε τι κρύβεται πίσω 
από αυτά, ποια είναι τα υπο-
κείμενα νοσήματά μας. Ποιες 
χρόνιες, λανθάνουσες κατα-
στάσεις, οι οποίες δεν είναι 
καθόλου σύμφωνες με την 
εκκλησιαστική διδασκαλία, 
οδηγούν σε τέτοιες νοοτρο-
πίες. Μερικές από αυτές θέλουμε 
να επισημάνουμε:
1. Όταν οι πιστοί διαπαιδαγω-

γούνται με το κλισέ «ό,τι μας 
πει ο πνευματικός μας», εί-
ναι ενδεχόμενο να αναζητούν 
μια τέτοια καθοδήγηση και 
σε ένα ζήτημα το οποίο κα-
μία σχέση δεν έχει με την 
πνευματική ζωή, όπως για 
παράδειγμα ο εμβολιασμός. 
Το λειτούργημα του πνευμα-
τικού υπάρχει βέβαια μέσα 
στην εκκλησία. Ανάλογα με 
την πορεία ζωής του κάθε αν-
θρώπου, ο πνευματικός δίνει 
και εξατομικευμένες συμβου-
λές για τα πνευματικά ζητή-
ματα. Ασκώντας εκκλησι-
αστικό λειτούργημα που 
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του έχει ανατεθεί και φυσι-
κά, ασκώντας το όχι αυτό-
νομα, αλλά στα πλαίσια της 
εκκλησιαστικής κοινότητας. 
Το λάθος εν προκειμένω ήταν 
ότι υπήρξαν πνευματικοί που 
ανταποκρίθηκαν στο αίτημα 
μιας τέτοιας καθοδήγησης, 
για ένα θέμα που δεν είχε κα-
νένα πνευματικό περιεχόμε-
νο. Το τραγικό ήταν ότι έχο-
ντας πλήρη άγνοια, οδήγη-
σαν καλόπιστους ανθρώπους 
σε επικίνδυνες ή και μοιραίες 
επιλογές. Το κωμικοτραγικό 
ήταν ότι θεώρησαν ότι μπο-
ρούν να ασκούν το εκκλησια-
στικό αυτό λειτούργημα όχι 
μόνο σε διάσταση, αλλά και 
σε απόλυτη αντίθεση με την 
εκκλησία: προέτρεπε η Ιερά 
Σύνοδος τους πιστούς να εμβο-
λιαστούν (όχι ως ιατρική συμ-
βουλή, αλλά -λαμβανομένων 
υπόψη των επιστημονικών 
απόψεων- ως στάση υπευθυ-
νότητας απέναντι στην κοι-
νωνία) και εμφανιζόταν «πνευ-
ματικός» να λέει ότι θα απο-
κόψει από την Θεία Κοινωνία 
αυτούς που θα εμβολιαστούν. 
Προφανώς χωρίς επίγνωση για 
το τι σημαίνει Θεία Κοινωνία.

2. Όταν οι χριστιανοί έχουν 
εμποτισθεί με την λανθα-
σμένη εικόνα του Αγίου ως 
φωτεινού παντογνώστη, 
ο οποίος γνωρίζει τα πάντα, 
φανερά και κρυφά, παρόντα 
και μέλλοντα, είναι επόμε-
νο να μην ικανοποιούνται με 

τη λογική και αντικειμενική 
παρουσίαση των γεγονότων. 
Στη συζήτηση ενός θέματος 
μαθαίνουν να μην αναζητούν 
την αλήθεια, αλλά τη γνώμη 
(πραγματική ή φανταστική) 
κάποιου αγίου ή απλώς κάποι-
ου φημισμένου γέροντα. Πα-
ραβλέποντας ότι ο άγιος τι-
μάται για την πορεία του 
αγιασμού του και όχι για τις 
απόψεις του, οι οποίες μπορεί 
να ήταν και λανθασμένες. Η 
Καινή Διαθήκη μιλάει ανοιχτά 
για την λανθασμένη αντίλη-
ψη που κατ’ αρχήν είχε ο Από-
στολος Πέτρος για τον τρόπο 
αποδοχής των εθνικών στην 
εκκλησία. Και η εκκλησιαστική 
ιστορία μάς υπενθυμίζει πε-
ριπτώσεις αγίων, των οποίων 
κάποιες θεολογικές αντιλήψεις 
απορρίφθηκαν από την εκκλη-
σία. Πόσο μάλλον οι γεωπολι-
τικές τους εκτιμήσεις, οι από-
ψεις τους για ιατρικά θέματα 
κλπ. Πώς προέκυψε στα τελευ-
ταία χρόνια η αντίληψη ότι η 
αγιότητα του βίου μεταβάλ-
λει τον άνθρωπο σε υπερφυ-
σικό όν, το οποίο γνωρίζει τα 
πάντα, είναι θέμα έρευνας και 
μελέτης.

3. Σχετική είναι και η αντίληψη 
ότι οι μοναχοί και μάλιστα 
οι αγιορείτες μοναχοί κα-
τέχουν την απόλυτη αλή-
θεια. Ο μοναχισμός έχει βέβαια 
ξεχωριστή θέση μέσα στην εκ-
κλησία. Και οι μοναχοί, με την 
απόφαση της ολοκληρωτικής 
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αφιέρωσης στον Θεό και την 
πείρα που αποκτούν σταδια-
κά με τον επίμονο πνευματικό 
αγώνα, γίνονται για εμάς τους 
υπολοίπους παραδείγματα 
για την πνευματική ζωή. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει κάτι για τις 
απόψεις τους, τις προβλέψεις 
τους, τις τοποθετήσεις τους 
για θέματα που προφανώς 
δεν γνωρίζουν. Ούτε άλλωστε 
οι θεολογικές τους τοποθετή-
σεις αποκτούν αυτόματα κά-
ποιο κύρος αυθεντίας: από τα 
μοναστήρια βγήκαν άγι-
οι και μεγάλοι θεολόγοι της 
εκκλησίας, από τα μονα-
στήρια βγήκαν και μεγάλοι 
αιρετικοί. Μοναχός μπορεί να 
γίνει όποιος επιλέξει αυτή την 
πορεία, χωρίς αυτό να εγγυά-
ται τίποτα για την ορθότητα 
των απόψεών του ή την διαύ-
γεια της κρίσης του. Συναντάει 
κανείς σε μοναστήρια ανθρώ-
πους βαθιάς καλλιέργειας και 
νοητικής επάρκειας. Συναντάει 
όμως και αγαθούς μοναχούς 
με μια αφελή αντίληψη. Οι 
δεύτεροι μπορεί με την ταπεί-
νωσή τους να αγιάσουν νωρί-
τερα από τους πρώτους. Αυτό 
δεν σημαίνει όμως ότι θα τους 
συμβουλευθούμε για το εμβό-
λιο. Και ούτε η ιδιότητα του 
«αγιορείτη» μοναχού αποτε-
λεί τεκμήριο αληθείας (πόσο 
μάλλον όταν συνοδεύει απλώς 
την υπογραφή κάποιου, χωρίς 
να έχει καν σχέση με τον τόπο 
διαμονής του).

4. Όταν οι πιστοί διαπαιδαγω-
γούνται με μια μαγική αντί-
ληψη για τα εκκλησιαστι-
κά πράγματα, όταν συνέ-
χεια τρέφονται με ιστορίες 
για υποτιθέμενα υπερφυσικά 
γεγονότα και δημιουργούν 
την αντίληψη ότι η πίστη 
δεν έχει σχέση με υπεύθυ-
νη επιλογή και στάση ζωής, 
αλλά με αναμονή εντυπωσια-
κών καταστάσεων, τότε πώς 
να μην πέσουν στην παγίδα 
της άποψης ότι μέσα στο 
ναό δεν μεταδίδεται ο κορο-
νοϊός; Βεβαίως και πιστεύουμε 
οι χριστιανοί στην δυνατότη-
τα της έκτακτης θαυματουρ-
γικής παρέμβασης του Θεού 
(όποτε Εκείνος βούλεται, όχι 
όποτε θέλουμε εμείς). Αλλά 
δεν μπορούμε να ξεχνάμε την 
βασική αλήθεια ότι ο κόσμος 
στον οποίο τώρα ζούμε, 
είναι κόσμος φθοράς, ότι 
οι φυσικοί νόμοι λειτουργούν 
και ότι η αφθαρσία ανήκει 
στα προσδοκώμενα: και τα 
κτίσματα των ναών σε αυτό 
τον φθαρτό κόσμο ανήκουν. 
Η ιερότητά τους (το γεγονός 
δηλαδή ότι είναι αφιερωμένα 
στην λατρεία του Θεού), δεν 
τα εξαιρεί από την λειτουργία 
των νόμων της φύσης.

5. Η περιπέτεια της πανδημίας 
ανέδειξε και το φαινόμενο ενός 
αριθμού χριστιανών οι οποί-
οι είναι με τα πάντα κα-
χύποπτοι. Κάθε άνθρωπος 
μπορεί να είναι περισσότερο 
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ή λιγότερο καχύποπτος. Εδώ 
όμως πρόκειται για συλλογικό 
φαινόμενο: κάποιοι άνθρωποι 
έχουν συνηθίσει να είναι αρνη-
τικοί με όλους και με όλα. Δεν 
μπορεί οι πολιτικοί να μην 
είναι διεφθαρμένοι, αποκλεί-
εται στα μέσα ενημέρωσης 
να ακουστεί κάποια αλήθεια, 
όλοι είναι δέσμιοι συμφερό-
ντων, όλοι έχουν δόλιους σκο-
πούς, πίσω από όλα κρύβονται 
οι μασόνοι κλπ. Κι αυτή η 
ακραία κακοπιστία, αυτή 
η μαζική κατάκριση των 
πάντων, εκλαμβάνεται 
ως χριστιανική αρετή. Από 
ανθρώπους οι οποίοι κατά τα 
άλλα μπορεί να διαβάζουν ή 
να γράφουν πολλά περί κα-
τακρίσεως. Δεν ακούσαμε για 
παράδειγμα να αναδεικνύεται 
σε αυτή την κρίση και να επαι-
νείται η ηθική διάσταση 
των επιλογών που έγιναν: 
οι κυβερνήσεις θυσίασαν τις οι-
κονομίες τους και τα συμφέρο-
ντα μεγάλων εταιριών για να 
σώσουν κυρίως αυτούς που αν 
οι αποφάσεις λαμβάνονταν 
με στεγνά οικονομικά κριτή-
ρια  θα κινδύνευαν να θεωρη-
θούν μη αναγκαίοι, άχρηστοι 
ή και επιζήμιοι, τους ηλικιωμέ-
νους. Γιατί να μην προβληθεί 
μία φορά και κάτι θετικό;

6. Συναφής και η «αγωνιστικό-
τητα» με την οποία έχουν 
εμποτισθεί κάποιοι χριστι-
ανοί. Αγωνιστικότητα ενα-
ντίον του κράτους, των αθέων 

κλπ. Είναι βέβαια αυτό ένα 
εύκολο υποκατάστατο της 
αληθινής αγωνιστικότητας, 
η οποία πρέπει να διακρίνει 
την ζωή των χριστιανών: του 
αγώνα ενάντια στον εγωισμό, 
στα πάθη, τον αγώνα για 
τον αγιασμό. Προσφέρει την 
ψευδαίσθηση του χριστιανού 
μαχητή, αλλά δεν οδηγεί τε-
λικά πουθενά. Ή μάλλον οδη-
γεί σε μια αχρείαστη μεγα-
λύτερη περιθωριοποίηση 
της εκκλησίας. Αλλά αυτό 
φαίνεται ότι είναι ένα ακόμα 
χαρακτηριστικό κάποιων αν-
θρώπων: δεν μας ενδιαφέρει 
η κοινωνία, δεν μας νοιάζει αν 
ο άλλος χαροπαλεύει στην 
εντατική, αν όλοι αυτοπερι-
ορίζονται, αν έχασαν τις δου-
λειές τους, αν έκλεισαν τις επι-
χειρήσεις τους, αν έκλεισαν τα 
σχολεία. Μας ενδιαφέρει μόνο 
να φαντασιωνόμαστε διωγ-
μούς, επειδή χρειάστηκε να 
υπάρξουν περιορισμοί και στις 
εκκλησίες.
Ειπώθηκε ότι η πανδημία ίσως 

αποτελέσει ευκαιρία για διόρθω-
ση προβληματικών καταστάσε-
ων σε πολλούς τομείς. Θα άξιζε 
και στο εκκλησιαστικό σώμα 
να μην σταθούμε μόνο στα συ-
μπτώματα, αλλά να αναζητή-
σουμε τις βαθύτερες αιτίες και 
να τις θεραπεύσουμε. 

*Ο π. Βασίλειος Χαβάτζας είναι 
Εφημέριος του Αγίου Ευθυμίου Κυ-
ψέλης και Διευθυντής Γενικού Φιλο-
πτώχου Αρχιεπισκοπής Αθηνών
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ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ

Επιμέλεια:
Γεώργιος Μπερμπερίδης

Ιεροψάλτης

Κάποτε συζητούσε κάποιος άθεος 
μ’ ένα κοριτσάκι και του είπε του κορι-
τσιού: «Θα σου δώσω ένα πορτοκάλι, 
αν μου πεις «πού υπάρχει ο Θεός». 
Και το κοριτσάκι απάντησε: «Και εγώ 
θα σου δώσω μια πορτοκαλιά με πορ-
τοκάλια αν μου πεις πού δεν υπάρχει 
ο Θεός».

•	 Αν η  καρδιά σου δεν προσεύχεται 
άδικος ο κόπος της γλώσσας.

•	 Κάνε τη δουλειά σου προσευχή και 
την προσευχή δουλειά σου.

•	 Μπορείς να δίνεις χωρίς ν’ αγαπάς, 
δεν  μπορείς ν’ αγαπάς χωρίς να δί-
νεις.

•	 Πιο εύκολο γίνεσαι ήρωας παρά 
τίμιος, γιατί ήρωας γίνεσαι σε μια 
στιγμή αλλά τίμιος σε μια ζωή.

•	 Όλοι θέλουμε να ζήσουμε πολλά 
χρόνια, κανείς δεν θέλει να γερά-
σει.

•	 Το να μην αγαπιέσαι είναι κακοτυ-
χία, το να μην αγαπάς είναι δυστυ-
χία.

•	 Η αξία του ανθρώπου μοιάζει πολ-
λές φορές με τη ζυγαριά. Οι γεμά-
τοι δίσκοι της ζυγαριάς κατεβαί-
νουν, οι άδειοι σηκώνονται.

•	 Ο μόνος τρόπος να μετρήσεις τα 
δόντια του διαβόλου είναι να τον 
κάνεις να γελάσει.

•	 Αν γίνεσαι σκουλήκι μην παραπονι-
έσαι που σε πατούν.

Φως χωρίς φως είναι φως

Τι σημαίνει: Φως με βαρεία άνθρω-
πος, φως με περισπωμένη σημαίνει το 
κοινό φως και μεταφορικά την μόρ-
φωση, την νοημοσύνη. Φως με βα-
ρεία και υπογεγραμμένη σημαίνει την 
κοινή φούσκα ή φουσκάλα. Επομένως 
όλο μαζί σημαίνει: «άνθρωπος χωρίς 
μόρφωση είναι ένα τίποτα».

•	 Η αποτυχία δεν είναι αμαρτία, η 
αμαρτία όμως είναι πάντοτε απο-
τυχία.

•	 Όλοι γεννιούνται κλαίγοντας, κα-
νείς δεν πεθαίνει γελώντας.

•	 Αν τα μαθηματικά απαιτούσαν από 
τους ανθρώπους ηθική ζωή πολλοί 
θα αμφισβητούσαν πως δύο και 
δύο κάνουν τέσσερα.

•	 Ο άνθρωπος δεν πρέπει να θεωρεί 
τον εαυτό του ούτε άγγελο ούτε 
θηρίο. Αλλά δεν πρέπει να ξεγρά-
φει κάθε σχέση μαζί του.

•	 Ο άνθρωπος πρέπει: Όταν είναι 
παιδί να είναι κόσμιος. Όταν είναι 
έφηβος να είναι εγκρατής. Όταν 
είναι μεσήλικας να είναι δίκαιος. 
Όταν είναι γέρος να είναι επιεικής.

•	 Αυτό που είσαι μιλάει τόσο δυνα-
τά, ώστε δεν μπορεί ν’ ακουστεί 
αυτό που λες.





Γιατί κάποια πράγματα…
αξίζει να τα ζήσουμε δύο φορές. 

Μετακατασκηνωτική συνάντηση στο Θαβώρ 
στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2021.
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Η κοινωνία μας αδυνατεί να πα-
ρακολουθήσει τις συντελούμενες 
αλλαγές, που δεν είναι μικρές και 
αποδιοργανώνεται εντελώς, αδυ-
νατώντας να τις παρακολουθήσει. 
Τα πάντα αλλάζουν δραματικά 
κάθε μέρα. Αλλάζουν οι νόμοι, αλ-
λάζουν τα ήθη, αλλάζει η έννοια 
των λέξεων. Και αυτό όπως συμ-
βαίνει σε όλο τον κόσμο, συμβαίνει 
και στην πατρίδα μας, στον τόπο 
μας. Οι καιροί είναι παράδοξοι, μυ-
στηριώδεις.

Έρχεται όμως στοργικά η εκκλη-
σία μας, με ένα πρόγραμμα πλού-
σιο σε λειτουργικές και πνευματι-
κές ευκαιρίες. Ευκαιρίες, που μας 
περιμένουν να τις αξιοποιήσουμε 
για την δική μας πνευματική ανέ-
λιξη. Από μας εξαρτάται που θα 
στρέψουμε την προσοχή μας.

Δυο μέρες μετά τον Αγιασμό της 
Πρωτομηνιάς, την Κυριακή στις 3 
Οκτωβρίου, διεξήχθη η φθινοπω-
ρινή αιμοδοτική εκστρατεία με το 
τμήμα αιμοδοσίας του Ιπποκράτει-
ου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Δε-
κάδες φιάλες αίματος συγκεντρώ-
θηκαν από την πραγματικά ανιδι-
οτελή προσφορά των εθελοντών 
ενοριτών μας κι όχι μόνο, που για 
άλλη μια φορά η προσέλευση τους 
ήταν τεράστια! Όλα κύλησαν ομα-
λά, αφού τα ραντεβού ήταν προ-
καθορισμένα λόγω των συνθηκών 
του κορωνοϊού. Κυρίες της ενορίας, 
όπως κάθε φορά, με προθυμία συ-
νέβαλαν στο σπουδαίο αυτό έργο 
αγάπης προς τον συνάνθρωπο, 

Ε Ν ο Ρ Ι Α  Ε Ν  Δ Ρ Α Σ Ε Ι
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φροντίζοντας να υπάρξουν εδέσμα-
τα για αυτούς που αιμοδότησαν.

Στις 8,9 και 10 Οκτωβρίου, πραγ-
ματοποιήθηκε εκδρομή στην Κέρ-
κυρα, με ενδιάμεσους σταθμούς 
τα Ιωάννινα και το Μέτσοβο. Οι 
αντίξοες συνθήκες λόγω του και-
ρού, με καταιγίδες, απαγορευτικό 
απόπλου, δεν στάθηκαν εμπόδιο 
και για ακόμη μια φορά όλα ήταν 
τέλεια, σαν να υπήρχε μια διάχυτη 
ευλογία!

Τηρήθηκαν όλα τα μέτρα για την 
προστασία των συμμετεχόντων και 
την αποφυγή και την μετάδοση του 
κορωνοϊού. Πρώτος σταθμός στα 
Ιωάννινα, στο Νησί της λίμνης των 
Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην 
βορειοανατολική άκρη της λίμνης 
Παμβώτιδας, όπου ο σύγχρονος οι-
κισμός του, δημιουργήθηκε τον 16ο 
αιώνα, ενώ οι κάτοικοί του, εικάζε-
ται ότι ήρθαν από τη Μάνη. Εκεί 
και το Μουσείο του Αλή Πασά και 
της Επαναστατικής Περιόδου, με 
τους θρύλους και την ιστορία του. 
Παραδίπλα οι μόνες των Αγίου Νι-
κολάου Φιλανθρωπηνών και Αγίου 
Νικολάου Ντίλιου. Μας εντυπωσί-
ασε το μοναδικό Μουσείο Κέρινων 
ομοιωμάτων του Βρέλλη. Τι να πει 
κανείς για το σπήλαιο του Περάμα-
τος που χιλιάδες χρόνια φιλοξενεί 
τόσους σταλακτίτες και σταλαγμί-
τες σε μοναδικούς σχηματισμούς 
και χρώματα, που συνεχώς αναδη-
μιουργούνται. Την άλλη μέρα με 
παιχνιδίσματα των συννέφων και 
του ήλιου, επισκεφτήκαμε το νησί 
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των Φαιάκων. Απολαύσαμε τις φυ-
σικές του ομορφιές. Το Κανόνι με 
την πανοραμική θέα, τον Ιερό Ναό 
της Παναγίας Βλαχερνών που ανη-
γέρθει το 1605 στο χαρακτηριστικό 
νησάκι του κόλπου, το Αχίλλειο, το 
παλιό φρούριο, το ανάκτορο των 
Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, το πε-
ρίφημο «Λιστών» . Μετά το Μητρο-
πολητικό Ναό της Αγίας Θεοδώρας 
πήγαμε στον καθεδρικό Ναό του 
πολιούχου της πόλης, Αγίου Σπυρί-
δωνα, όπου προσκυνήσαμε το Ιερό 
Λείψανο και λειτουργηθήκαμε την 
Κυριακή. Απολαύσαμε τον καφέ 
μας στην μεγαλύτερη πλατεία των 
Βαλκανίων, τη «Σπιανάδα», πε-
ριπλανηθήκαμε στα γραφικά σο-
κάκια της παλιάς πόλης και τέλος 
αναχωρήσαμε για Ηγουμενίτσα με 
προορισμό το γραφικό Μέτσοβο, 
που ήταν ο τελευταίος μας σταθ-
μός. Η χαρά μας ήταν μεγάλη, πε-
ράσαμε υπέροχα!

Επιστροφή στην πόλη μας, όπου 
έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια, το 
Σάββατο πριν την εορτή του Αγ. 
Δημητρίου να ορίζεται ως ψυχο-
σάββατο. Έτσι στις 23 Οκτωβρίου, 
καθώς και την προηγουμένη, το 
απόγευμα της Παρασκευής, τελέ-
στηκε τρισάγιο για τους κεκοιμη-
μένους αδελφούς μας, τα αγαπη-
μένα μας πρόσωπα.

Όσοι μπορέσαμε, συμμετείχα-
με και φέτος στην κατανυκτική 
Αρχαιοπρεπή Θεία Λειτουργία – 
Αγρυπνία - στη μνήμη του Αγίου 
Αποστόλου Ιακώβου του αδελφο-
θέου, πρώτου Πατριάρχου Ιεροσο-
λύμων, Παρασκευή βράδυ 22 προς 
Σάββατο 23 του μηνός. Εκείνοι που 
ήταν κατάλληλα προετοιμασμέ-

νοι, κοινώνησαν με τον πρωτοχρι-
στιανικό τρόπο και έλαμψαν από 
τη θεία χάρη, παίρνοντας Χριστό 
μέσα τους. Τον ξέρουμε τον Χριστό, 
αλλά μόνο στην όψη. Περπατά δί-
πλα μας, αλλά δεν Τον βλέπουμε, 
θέλουμε ένα θαύμα για να Τον πι-
στέψουμε, σαν τους Ναζαρινούς , 
που δεν τον αποδεχόταν. Αν αμφι-
σβητούμε τον ίδιο τον Κύριο, τότε 
τι δουλειά έχουμε μέσα στο Ναό; 
τόνισε εκείνο το βράδυ ο διάκονος, 
πατήρ, Ευγένιος Καμπουράκης. Η 
αγνωμοσύνη είναι από τις μεγαλύ-
τερες αδικίες, ιδίως όταν είναι ενδε-
δυμένη με εκκλησιαστικό μανδύα.

Τρείς μέρες μετά, εορτάσαμε 
τη μνήμη του Πολιούχου και Προ-
στάτου της πόλης μας, Μυροβλή-
του Αγίου Δημητρίου. Απέναντι 
στους κάθε λογής Λυαίους, απέ-
ναντι στις μάχες που δίνουμε και 
σε αυτές που είναι μπροστά μας, η 
απάντησή μας θα πρέπει να είναι 
πέντε λέξεις. Κι ας είναι φαινομε-
νικά αδύνατο να κερδίσουμε τον 
υπερφίαλο παραλογισμό. Κι ας εί-
ναι όλα εναντίον μας. «Θεέ του Δη-
μητρίου, βοήθει μοι».

Σε δυο μέρες, ξημέρωσε η 28η 
Οκτωβρίου! Εθνική και Θεομητορι-
κή εορτή. Το θαύμα του ’40. Η νίκη 
του πνεύματος ενάντια της σιδε-
ρόφρακτης ύλης. Η φρίκη του πο-
λέμου – κάθε πολέμου- είναι ανεί-
πωτη, αποτέλεσμα της πλεονεξίας 
των ανθρώπων. Το έπος του ’40 
βέβαια, μας διδάσκει, πόσα μπο-
ρούμε να πετύχουμε όταν είμαστε 
ενωμένοι, αλλά γράφηκε κι από 
ανθρώπους που είχαν φόβο Θεού! 
Η Παναγία εθεάθη πάλι πάνω στα 
βουνά της Αλβανίας, να σκεπάζει 
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με το μαντήλι της, όπως τότε στο 
Βυζάντιο και να προστατεύει, να 
σώζει, το γένος των Ελλήνων «της 
Σκέπης Σου Παρθένε, ανυμνούμε 
τας χάριτας….»

Μαζί και οι ομορφιές της φύσης 
με τα ζεστά, γήινα φθινοπωρινά 
χρώματα. Κι επειδή κάποια πράγ-
ματα αξίζει να τα ζει κανείς δυο 
φορές, διοργανώθηκε φέτος, μετά 
από δύο χρόνια, μετακατασκηνω-
τικό διήμερο, στις 30 & 31 Οκτω-
βρίου, στην κατασκήνωση «Το 
Θαβώρ». Έτσι δόθηκε η ευκαιρία 
στα νέα παιδιά της ενορίας μας, 
να χαλαρώσουν δημιουργικά, να 
συζητήσουν θέματα που τους απα-
σχολούν, να προβληματιστούν, με 
την καθοδήγηση πάντα του Προ-
ϊσταμένου του Ναού. Τα πνευμα-
τικά εφόδια που πήραν τα παιδιά 
μας, μένουν ανεξίτηλα στην καρ-
διά τους και τα συνοδεύουν σ’ όλη 
τη μετέπειτα ζωή τους.

Την πρώτη Κυριακή του Νοεμ-
βρίου, όπως συνηθίζεται εδώ και 
χρόνια, τελέστηκε το Κτιτορικό 
Μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως των 
ψυχών εκείνων που συνέδραμαν 
με κάθε τρόπο στο κτίσιμο και τον 
εξωραϊσμό του Ναού μας. Στο τέλος 
της ακολουθίας, έξω από το Ναό, 
μοιράστηκαν κόλλυβα, που φρόντι-
σαν με αγάπη, κυρίες της ενορίας.

Τα υγειονομικά μέτρα, λόγω 
της πανδημίας του covid-19, συ-
νεχίστηκαν και είναι απολύτως 
σημαντικό να προσαρμοζόμαστε 
στα νέα δεδομένα, χωρίς όμως να 
παρεκκλίνουμε από τις αρχές και 
την Πίστη μας. Οφείλουμε να κα-
τανοήσουμε ότι είμαστε όλοι ευ-
άλωτοι και θνητοί. Κληρικοί και 

λαϊκοί, εμβολιασμένοι ή ανεμβολί-
αστοι ας προσέλθουμε με περισσή 
σύνεση στην Κοινή Λατρεία, τη-
ρώντας τα απαραίτητα υγειονομι-
κά μέτρα, χωρίς παραθεολογίες, 
που βλάπτουν ανεπανόρθωτα κι 
εμάς και τους άλλους. Ο φόβος θα 
είναι πάντα παρών να σπρώχνει 
την ανθρωπότητα μέσα σε σκο-
τεινές στοές κι η μόνη παλαίστρα 
που μπορούμε να τον αντιμετωπί-
σουμε, είναι η ψυχή μας. Όποιος 
σε καιρό πανδημίας, όπως γίνεται 
στην εποχή μας, δεν προσέχει και 
μολύνει τους άλλους, κρίνεται με 
το επιτίμιο του φόνου, αναφέρει ο 
Αγ. Νικόδημος. Μακριά από ανού-
σιους διαλόγους και επαγγελματί-
ες συνομοσιολόγους. Ας μείνουμε 
καλοπροαίρετοι ευσυνείδητοι και 
ενσυνείδητοι με ανοικτή αγκαλιά 
να τους δεχτούμε όλους. Ο Θεός 
ξέρει τι μας επιτρέπει, αρκεί να συ-
ντονιζόμαστε στη συχνότητά Του, 
με προσευχή και μετάνοια.

Από τις 15 Νοεμβρίου, άρχισε 
η Σαρακοστή των Χριστουγέννων 
και μαζί η τέλεση του Σαραντα-
λείτουργου που θεωρείται πλέον 
παράδοση για την ενορία μας και 
θα καταλήξει την παραμονή των 
Χριστουγέννων. Είναι μια περίοδος 
νηστείας, εντονότερης ψυχοσωμα-
τικής προετοιμασίας για τον εορ-
τασμό της μεγάλης εορτής της Γεν-
νήσεως του Χριστού. Η συμμετοχή 
μας αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία για 
όλους μας!

 Καλό υπόλοιπο Σαρακοστής!
 Καλά Χριστούγεννα!

Επιμέλεια: 
Δομνίκη Νικολοπούλου
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  Επιμέλεια
Λαφάρα Δήμητρα

« Ε ί π ε  γ έ ρ ω ν . . . »
Ένας νέος μοναχός πολεμήθηκε από 

σαρκική επιθυμία και πήγε να εξομολο-
γηθεί σε κάποιο Γέροντα Ερημίτη. Εκείνος 
όμως, ασυνήθιστος να δέχεται λογισμούς 
από άλλους, μόλις άκουσε την εξομολό-
γηση του νέου, ταράχτηκε, αγανάκτησε και 
τον έλεγε ανάξιο του μοναχικού βίου. 

Ο μοναχός έχασε τελείως το θάρρος 
του, ακούγοντας τον Ερημίτη να εκφράζε-
ται έτσι, έπεσε σε απόγνωση κι αποφάσισε 
να γυρίσει πίσω στον κόσμο. Στον δρόμο 
συνάντησε τον Αββά Απολλώ, που είχε 
φήμη εμπείρου Πνευματικού. Με μια μα-
τιά που του έριξε ο Γέροντας, κατάλαβε την 
ταραχή της ψυχής του. 

- Γιατί είσαι θλιμμένος, παιδί μου; τον 
ρώτησε με καλοσύνη. 

Ο αδελφός δεν έδωσε απόκριση. Ο 
Αββάς Απολλώς όμως επέμενε να τον 
ρωτά με τόσο ενδιαφέρον, που στο τέλος 
λύγισε και του εξομολογήθηκε τον πόλεμο 
του και την απελπισία που του είχαν φέρει 
τα λόγια του Ερημίτη. 

-Γιατί απελπίζεσαι, παιδί μου; του 
είπε τότε ο Γέροντας. Εγώ σ’ αυτή την ηλι-
κία ακόμη πειράζομαι από τέτοιες επιθυμί-
ες. Γύρισε πίσω στο κελί σου και συνέχισε 
με θάρρος τον αγώνα σου. Η φιλανθρωπία 
του Θεού δεν θα σ’ αφήσει αβοήθητο. 

Τα παρηγορητικά λόγια του καλού 
πνευματικού ιατρού αναπτέρωσαν τις ελ-
πίδες του απελπισμένου. Γύρισε στο κελί 
του, αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώ-
να του, ώσπου να τον επισκεφθεί η Χάρη, 
για να τον απαλλάξει από τον πόλεμο του.

Αφού πρόλαβε την καταστροφή του 

νέου, θέλησε ὁ Αββάς Απολλώς να διορ-
θώσει και του Ερημίτη την απειρία. Πήγε 
έξω από το κελί του και προσευχήθηκε 
στον Θεό να παραχωρήσει να έρθει και σ 
αυτόν ο ίδιος πόλεμος. 

Δεν πρόλαβε να τελειώσει την προσευ-
χή του κι είδε μπροστά του έναν πανύψηλο 
έγχρωμο άνθρωπο να ρίχνει βέλη πύρινα 
εναντίον του γέρου Ερημίτη. Εκείνος αμέ-
σως άρχισε να στριφογυρίζει σαν μεθυ-
σμένος, από την άλογη επιθυμία. Άπειρος 
καθώς ήταν σε παρόμοιο αγώνα, συγχύ-
στηκε και μην μπορώντας πολύ να αντέ-
ξει, πήρε τον ίδιο δρόμο για την πολιτεία, 
που πριν από λίγο είχε τραβήξει ο νέος. 
Ο Αββάς Απολλώς όμως τον πρόφθασε. 

- Πού πηγαίνεις τόσο συγχυσμένος, 
αδελφέ; τον ρώτησε. Εκείνος από την ντρο-
πή του δεν σήκωσε κεφάλι να απαντήσει. 

- Γύρισε στο κελί σου, του είπε τότε 
επιτιμητικά ο Γέροντας, κι έχε τον εαυτό 
σου αγνοημένο από τον διάβολο. Δεν σου 
δόθηκε ευκαιρία να παλέψεις μαζί του, γι 
αυτό ούτε μιας ημέρας πειρασμό δεν κα-
τόρθωσες να υπομείνεις. Και άλλη φορά 
μην επιχειρήσεις να συμβουλέψεις άλλον, 
αφού ο ίδιος είσαι άπειρος και αδίδακτος. 

Αφού τον συμβούλεψε όσο έπρεπε, 
έκανε προσευχή στον Κύριο ο Γέροντας, κι 
αμέσως απαλλάχτηκε από τον πόλεμο ο 
Ερημίτης. 

-Πήγαινε τώρα στο κελί σου, του είπε, 
και παρακάλεσε τον Θεό να σου χαρίζει 
σύνεση. 
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Μεσολογγίτικα Χριστούγεννα
Ο Έλληνας που θυσίασε γυναίκα παιδιά και γονείς για να σώσει το Μεσολόγγι τα Χριστούγεννα του 1822

Τα Χριστούγεννα του 1822 βρήκαν το 
Μεσολόγγι να πολιορκείται από 10.000 
Τούρκους με επι κεφαλής τον Ομέρ Βρυ-
ώνη και τον Κιουταχή. Το Μεσολόγγι βα-
στούν 900 υπερασπιστές όλο κι όλο. Ένα 
χωριό ήταν τότε το Μεσολόγγι κι όμως 
επί δύο μήνες οι Τούρκοι δεν μπορούν να 
το κυριέψουν. Πια έχουν αρχίσει να κου-
ράζονται και να εκνευρίζονται. Επιπλέον, 
το τουρκικό στρατόπεδο δοκιμάζεται από 
ασθένειες που αποδεκατίζουν τους στρα-
τιώτες. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά 
οι μισθοί καθυστερούν και δέχονται επι-
θέσεις από ομάδες κλεφτών. Τούρκοι και 
Αλβανοί αξιωματικοί διαφωνούν. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα Κιουταχής και 
Ομέρ Βρυώνης αποφασίζουν να κάνουν 
μία νυχτερινή επίθεση. Για εκείνη την επο-
χή οι νυχτερινές επιθέσεις δεν ήταν κάτι 
εύκολο. Δεν υπήρχαν φωτοβολίδες και 
προβολείς και ήταν εξαιρετικά δύσκολο 
να συντονιστούν τα τμήματα, άλλα ήταν 
τέτοια η ανάγκη των Τούρκων να βγουν 

από το τέλμα και να σημειώσουν κάποια 
πρόοδο που αποφάσισαν να το τολμή-
σουν. Μάλιστα, σκέφτηκαν πως η πιο 
πρόσφορη στιγμή, για να γίνει η επίθεση, 
θα ήταν η παραμονή των Χριστουγέννων, 
όταν όλοι οι Έλληνες θα βρίσκονταν στην 
Εκκλησία – άλλωστε ήταν προσφιλής 
τους συνήθεια να πραγματοποιούν επιθέ-
σεις σε μεγάλες γιορτές. 

Αυτός που έσωσε το Μεσολόγγι ήταν 
ο Γιάννης Γούναρης. Ήταν κυνηγός του 
Ομέρ Βρυώνη και ακολουθούσε υποχρε-
ωτικά τον τουρκικό στρατό, γιατί κρατού-
σαν ομήρους όλη την οικογένειά του στην 
Άρτα. Ο Γούναρης γνώριζε για τη νυχτε-
ρινή επίθεση και βρέθηκε αντιμέτωπος με 
ένα μοιραίο δίλημμα: αν προειδοποιούσε 
τους Μεσολογγίτες θα τους έσωζε, αλλά 
θα καταδίκαζε την οικογένεια του σε θά-
νατο. Αν πάλι σιωπούσε θα έσωζε τους 
δικούς του αλλά θα χανόταν το Μεσο-
λόγγι και οι 900 γενναίοι υπερασπιστές 
του. Επέλεξε να βοηθήσει τους Μεσολογ-

γίτες. Ξέφυγε από 
το στρατόπεδο λέ-
γοντας πως πήγαι-
νε για κυνήγι και 
ενημέρωσε τους 
πολιορκημένους. 
Με την πράξη του 
αυτή τους έσωσε.

Ο Αλέξανδρος 
Μαυρ οκορδάτο ς 
είχε προβλέψει σω-
στά πως οι Τούρκοι 
θα προτιμούσαν να 
επιτεθούν από την 
ανατολική πλευρά 
του τείχους, γιατί 
εκείνο το σημείο 
ήταν το πιο αδύνα-Σκηνή από την α΄πολιορκία του Μεσολογγιού.
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μο. Εκείνο το τμήμα ενισχύθηκε και οι πο-
λιορκημένοι ετοιμάστηκαν για μάχη. Εί-
χαν πει σε όσους δεν πολεμούσαν να πάνε 
στις εκκλησίες και να κάνουν φασαρία, 
για να νομίζουν οι Τούρκοι πως ο κόσμος 
γιορτάζει. 800 Τουρκαλβανοί επιτέθηκαν 
στην ανατολική πλευρά του Μεσολογγί-
ου αλλά βρήκαν σθεναρή αντίσταση. Οι 
Τούρκοι έχασαν 500 άτομα, ενώ οι απώ-
λειες των πολιορκημένων ήταν ελάχιστες.

Το Μεσολόγγι σώθηκε αλλά ο Γιάννης 
Γούναρης και η οικογένειά του χάθηκαν. 
Οι Τούρκοι εκτέλεσαν τους γονείς, τη γυ-
ναίκα, τα παιδιά του και αρκετούς συγγε-
νείς. Το ιστορικό αυτό γεγονός «εκμεταλ-
λεύτηκε» λογοτεχνικά η Πηνελόπη Δέλτα 
και έγραψε τα «Μεσολογγίτικα Χριστού-
γεννα». 

Το 2021 γιορτάσαμε 200 χρόνια 
ελευθέριας, γιορτάσαμε τη στιγμή που 
μπήκαμε στον πόλεμο κι όχι τη στιγμή 
που ιδρύθηκε ανεξάρτητο ελληνικό κρά-
τος, γιατί αυτή είναι η φύση μας. Αγα-
πούμε τη ζωή αλλά τη θυσιάζουμε για 
μία άλλη μεγαλύτερη αγάπη, την πα-
τρίδα. Οι ήρωες γνωστοί και άγνωστοι 
που πότισαν με ιδρώτα και αίμα τα αγια-
σμένα χώματα της πατρίδας μας αξίζουν 
μία θέση στην καρδιά και το μυαλό μας. 
Τώρα που το 2021 τελειώνει ας τους 
κρατήσουμε ζωντανούς στη μνήμη μας. 

Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεν-
να!!

 
 

 Επιμέλεια
Μαρία Ψωμά

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ



Ενοριακή
Φθινοπωρινή 

Αιμοδοτική Εκστρατεία!


