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Κατηχητικὰ κεφάλαια

(Ἡ θεραπευτικὴ ὁδὸς καθάρσεως καὶ φωτισμοῦ τῶν Πατέρων, ἀπλανὴς
ὁδηγὸς πρὸς τὴ θέωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τή μεταμόρφωση τοῦ κόσμου)
Ἐν μ έ σ ῳ π ρ ο κ λ ή σ ε ω ν
Βρισκόμαστε ἐν μέσῳ; κρίσεως καὶ
μ᾽ αὐτὴν τὴν ἀφορμὴ εἴπαμε νὰ προσθέσουμε καὶ μεῖς τὸ δικό μας λιθαράκι
στὰ ὅσα λέγονται τοῦτες τὶς μέρες.
Ἀναρωτιέμαι ἄν θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχύσει στὴν
προκειμένη
περίπτωση
ὁ λόγος
τοῦ παροιμιαστή:
«δίδου
σ ο φ ῷ
ἀφορμήν,
καὶ σοφώτ ε ρ ο ς
ἔσται», νὰ
διδαχθοῦμε δηλ.
ἀπὸ τὴ δοκιμασία αὐτή, νὰ γίνουμε πιὸ
σοφοί.
Δὲν ἐννοῶ, βέβαια, νὰ ἀποκτήσουμε γνώσεις γύρω ἀπὸ τὴν οἰκονομία
καὶ τρόπους καλύτερης διαχείρισης γιὰ
τὴν ἔξοδό μας ἀπὸ τὴ δύσκολη θέση

στὴν ὁποία ἔχουμε περιέλθει. Οἱ γνώσεις αὐτοῦ τοῦ εἴδους θὰ ἦταν ἀποτελεσματικὲς ἄν τὸ πρόβλημα ἦταν
καθαρὰ οἰκονομικό. Πολλὲς, ὅμως,
εἶναι οἱ φωνές-ὄχι μόνο ἀνθρώπων τῆς
Ἐκκλησίας- ποὺ
λένε ὅτι ἡ
κρίση
εἶναι κυρ ί ω ς
πνευματ ι κ ή .
Αὐτὸ σημαίνει
πὼς ἀκόμα καὶ ἄν
εἴχαμε
τὸν τρόπο νὰ θεραπεύσουμε τὰ οἰκονομικῆς
φύσεως προβλήματα τὸ πρόβλημα
στὸ σύνολό του θὰ παρέμενε γιατὶ
ἄλλο εἶναι νὰ ἀντιμετωπίζεις τὴν
ἐκδήλωση ἑνὸς προβλήματος καὶ
ἄλλο τὴν αἰτία. Ὅπως γιὰ παράδειγ-

μα στὴν ἰατρικὴ ὁ γιατρὸς ψάχνει νὰ
βρεῖ καὶ νὰ θεραπεύσει τὴν αἰτία τῆς
ἀσθένειας καὶ ὄχι τὶς ἐκδηλώσεις της
μόνο, ἔτσι καὶ στὴν ἀνθρώπινη ζωὴ
ὅπου τὰ ὑλικὰ καὶ τὰ πνευματικὰ ζητήματα συνδέονται ὀργανικὰ μεταξύ
τους ἐπειδὴ ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
σύνθεση πνευματικοῦ καὶ ὑλικοῦ,
ὁρατοῦ καὶ ἀόρατου κόσμου 1 θὰ
πρέπει νὰ θεραπεύσουμε τὴν αἰτία
καὶ ὄχι τὴν ἐκδήλωση τοῦ προβλήματος.
Ἀνατρέχοντας
στὴ βιβλικὴ διήγηση γιὰ τὴν ἀπαρχὴ
τῆς ἀνθρώπινης
ζωῆς μαθαίνομε ὅτι
ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε «κατ᾽εἰκόνα
Θεοῦ» καὶ ζοῦσε
στὸν Παράδεισο.
Γιὰ πολλοὺς ἡ διήγηση αὐτὴ δὲν
εἶναι παρὰ ἕνα
ὄμορφο παραμύθι.
Ἐμᾶς ὅμως μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ νόημα
ποὺ κρύβεται στὴ διήγηση αὐτή καὶ ὄχι
τὸ σχῆμα μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο μᾶς δίδεται. Τί σημαίνει ζωὴ στὸν Παράδεισο; Τί εἶναι τελικὰ ὁ Παράδεισος καὶ
γιατί ἡ ζωή μας φαίνεται νὰ ὁδηγεῖται
σὲ ἀδιέξοδο;
Αὐτὸ ποὺ μποροῦμε νὰ καταλάβουμε σὲ μιὰ πρώτη προσέγγιση (γιατὶ δὲν
μποροῦμε νὰ τὰ καταλάβουμε ὅλα)
εἶναι ὅτι ζωὴ στὸν Παράδεισο σήμαινε μετοχή, ἡ ὁποία δηλώνεται στὴ βιβλικὴ διήγηση μέ: α. τὴν «τροφὴ» ποὺ
παρεχόταν στοὺς πρωτοπλάστους ἀπὸ

τὸ «Δένδρο» τῆς ζωῆς τὸ «πεφυτευμένον ἐν μέσῳ τοῦ Παραδείσου»2, β.
τὴν τροφὴ ποὺ δεχόντουσαν ἀπὸ ὅλα
τὰ ἄλλα δένδρα ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ
Θεὸς ὡς ἕνα δεύτερο τρόπο σχέσης
μαζί του καὶ γ. τὴ μεταξύ τους σχέση,
ὅπου ὁ ἄλλος γίνεται «τόπος» καὶ
αἰτία συνάντησης
μὲ τὸ Θεό καὶ
πηγὴ ζωῆς 3 . Τί
εἶναι λοιπόν Παράδεισος; Ἡ μέσα
ἀπὸ τὴ σχέση μὲ
τὸ Θεὸ ἑνότητα
τῶν πάντων ἔτσι
ὥστε ἡ ζωὴ τοῦ
Θεοῦ νὰ γίνεται
ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴ συνέχεια καὶ κατὰ
ἀναλογία ζωὴ τοῦ
κόσμου. Τί δὲν
εἶναι Παράδεισος;
Αὐτὸ ποὺ βίωσε ὁ
ἄνθρωπος καὶ ὁ
κόσμος ὡς ἔκπτωση ἀπὸ τὴ
σχέση, τὴ μετοχή,
τὸ μοίρασμα τῆς
ζωῆς γιατὶ αὐτὸ σημαίνει ζωή: νὰ μοιράζεσαι τὴν ὕπαρξή σου μὲ τοὺς
ἄλλους, δηλ. νὰ ἀγαπᾶς.
Ἀπὸ τότε καὶ μέχρι τὸν ἐρχομὸ τοῦ
Χριστοῦ ὁ κόσμος βίωσε τὶς τραγικὲς
συνέπειες τῆς ἀποστασίας του... Καὶ σήμερα 2010 χρόνια μετὰ τὸν ἐρχομό Του,
μετὰ τὴ μέσα ἀπὸ τὴ Ζωή Του ὑπενθύμιση ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι μετοχή, (ἀπὸ κεῖ
καὶ ἡ κοινοκτημοσύνη τῆς πρώτης
Ἐκκλησίας), μετὰ τὴ θυσία Του πάνω
στὸ Σταυρὸ «ἵνα πάντες ἕν ὧσιν» μὲ
τὴν ἑνότητα ποὺ χαρίζει ἡ ὀργανική, ὄχι
ἡ ἰδεολογική, σχέση μαζί Του μέσα ἀπὸ

τὴν Κοινωνία τοῦ Σώματος καὶ τοῦ
Αἵματός Του ἐμεῖς συνεχίζομε τὴν
ἀποστασία μας στὸ ὄνομα μιᾶς οὐτοπικῆς ἐλευθερίας.
Οἰκοδομοῦμε ἕνα κόσμο χωρὶς ἐσωτερική, ὀργανικὴ ἑνότητα, δηλ. χωρὶς
ζωὴ, θεμελιωμένο πάνω σὲ ἰδέες καὶ
συστήματα ποὺ
προξενοῦν στοὺς
ἀνθρώπους πόνο
καὶ θλίψη. Οἱ ἰδέες
ὅμως δὲν ἑνώνουν
οὔτε δίνουν ζωή.
Οἱ ἰδέες καὶ οἱ ἰδεολογίες (ἄν ὑπάρχουν τέτοιες πιά)
μιλοῦν γιὰ τὴ ζωὴ
ἀλλὰ δὲν μποροῦν
νὰ δώσουν ζωή.
Συμβαίνει, ὅπως
λέει ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής,
ὅ,τι καὶ μὲ τὴ φωτιά: ἄν τὴ φέρεις
ἁπλᾶ στὸ νοῦ σου
(σὰν ἰδέα) δὲν σὲ
ζεσταίνει. Δὲν μπορεῖ καμιὰ ἰδεολογία, κανένα ἀνθρώπινο κατασκεύασμα
νὰ προσφέρει ἀληθινὴ ἑνότητα καὶ ὡς
ἐκ τούτου ἀλληλεγγύη, ἔγνοια γιὰ τὸν
ἄλλο.
Τὸ δυστύχημα ὅμως εἶναι ὅτι πολλοὶ
ἀπὸ μᾶς ζοῦμε τὴ σχέση μὲ τὸ Χριστὸ
ὡς ἰδεολόγημα καὶ πῶς νὰ ζεστάνουμε τὸν ἑαυτό μας πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα καὶ
μετὰ ὅλους ὅσους ζοῦν μέσα στὴν παγωνιὰ αὐτοῦ τοῦ «χειμώνα»; Θέλω,
παρὰ ταῦτα, νὰ θυμίσω σ᾽ ὅσους ἀποζητοῦν ἕνα λόγο παρηγοριᾶς μέσα
στὶς δυσκολίες αὐτὲς τὴν εἰκόνα τῆς
γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Στὴν εἰκόνα
αὐτὴ τὸ χαρμόσυνο γεγονὸς τῆς γέννησης φαίνεται νὰ ἐπισκιάζεται ἀπὸ

τὴν ὑπενθύμιση τοῦ θανάτου. Ἡ σκοτεινὴ σπηλιὰ ποὺ συμβολίζει τὸν Ἄδη
καὶ ἡ φάτνη ποὺ μοιάζει μὲ τάφο παραπέμπουν στὸν ἀγώνα ποὺ ἔχει μπροστά του τὸ Νεογέννητο Βρέφος ὅπως
καὶ καθένας ποὺ θέλει νὰ ἀκολουθήσει τὸν Χριστό. Κι ὅμως, στὸ πείσμα
τῶν ἰσχυρῶν
τοῦ κόσμου ποὺ
πίστεψαν πὼς
σταυρώνοντάς
Τον θὰ ἡσυχάσουν μιὰ καὶ
καλὴ μ᾽ Αὐτόν,
ἀπρόσμενα
«ἦλθε διὰ τοῦ
Σταυροῦ χαρὰ
ἐν ὅλῳ τῷ
κόσμῳ». Μήπως δὲν μπορεῖ
νὰ γίνει τὸ ἴδιο
καὶ σήμερα;
« Ἰ η σ ο ῦ ς
Χριστὸς χθὲς
καὶ σήμερον ὁ
αὐτὸς καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας».
(Ἐβρ.13,8)
παπα-Νικόλας Ἀλεξάκης
1. «Ἔδει δὲ ἐξ ἀμφοτέρων μίξιν γενέσθαι...οἶόν τινα σύνδεσμον τῆς ὁρατῆς τε καὶ
ἀοράτου φύσεως...» κ.ἑ. Ἔκδοσις ἀκριβὴς
τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ἐκδ. Γρηγ. Παλαμᾶς,
σελ. 210
2. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ προεόρτιο ἀπολυτίκιο τῶν Χριστουγέννων, ὅπου λέγονται
τὰ ἑξῆς: « Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ ἤνοικται πᾶσιν
ἡ Ἐδέμ. Εὐτρεπίζου Ἐφραθᾶ, ὅτι τὸ ξύλον τῆς
ζωῆς, ἐν τῷ Σπηλαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆς Παρθένου...ἐξ οὗ φαγόντες ζήσομεν οὐχὶ δὲ ὡς ὁ
Ἀδὰμ τεθνηξόμεθα...».
3. Στὸ Γεροντικὸ (ἐκδ. Ἀστέρος, σελ.2, θ΄)
γράφει: «... ἐκ τοῦ πλησίον ἐστὶ ἡ ζωὴ καὶ ὁ
θάνατος, ἐὰν γὰρ κερδήσωμεν τὸν ἀδελφὸν
τὸν Θεὸν κερδαίνομεν...».

«Ἡ κρίση ὡς πρόκληση»
Ἡ οἰκονομική κρίση πού ἔχει ξεσπάσει ἐδῶ καί δύο χρόνια εἶναι ἡ
ἔκφανση τῆς λειτουργίας ἑνός συστήματος πού ἔχει στή φύση του τήν
ἀποθέωση τοῦ ἀτομικοῦ κέρδους, τό
θαυμασμό πρός τόν πλουτισμό, τήν
ἀντιμετώπιση τοῦ κόσμου ὡς ἐμπορεύματος καί τήν ἀποδοχή τῆς ἀδικίας.
Εἶναι κοροϊδία νά καταγγέλομε ὡς
ἐνόχους κάποιους κερδοσκόπους,
ὅταν στήν πράξη δοξολογοῦμε ἕνα σύστημα τό ὁποῖο ἔχει ὡς σκοπό νά κατασκευάζει τόν
ἄνθρωπο κερδοσκόπο, τόν
ἄνθρωπο καταναλωτή, τόν
ἄνθρωπο ἐπενδυτή.
Συχνά πυκνά
ὑπερηφανευόμαστε στά λόγια γιά τήν
Ὀρθοδοξία μας,
πού δέν ἔχει καμιά σχέση μέ
τόν Προτεσταντισμό (Καπιταλισμό)
καί τόν Καθολικισμό (Φεουδαρχία),
ἀλλά δυστυχῶς ὁ τρόπος ζωῆς καί λειτουργίας μας, δέν διαφέρει καί πολύ
ἀπ᾽ αὐτούς. Βέβαια ὑπάρχουν καί
πολλοί ἄνθρωποι (κληρικοί-λαϊκοί)
πού διασώζουν τήν ἀγωνία καί τήν
ἄρνηση ἀπέναντι στόν πλουτισμό,
διασώζουν τό μυστήριο τοῦ ἀδελφοῦ
καί ἀρνοῦνται τήν πάσης φύσεως ἐξασφάλιση καί βόλεμα. Βεβαίως ὑπάρχει
καί ἕνας ἄλλος κίνδυνος μέσα στήν
Ἐκκλησία, τό νά ἐπιδίδεται σέ κοινωνικά ἔργα, ἔργα ὅμως πού δέν εἶναι

προφητικά, πού δέν φανερώνουν δηλαδή ἕνα ὅραμα ἄλλου τρόπου ὑπάρξεως1.
Κι ὅμως ἡ ἱστορία μας καί ἡ παράδοσή μας εἶναι γεμάτη ἀπό φωτεινά
παραδείγματα, ὅπου αὐτή ἡ κρίση
μπορεῖ νά λειτουργήσει ὡς κέντρισμα
καί ὡς εὐκαιρία. Διαβάζοντας τό βιβλίο
«Τουρκοκρατία» τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, βλέπουμε πώς ὅπου λειτουργοῦσε ὁ θεσμός τῆς κοινότητας μέ
κέντρο τήν Ἐνορία, ἐκεῖ εἴχαμε τόν

τύπο τοῦ ἑλληνικοῦ τρόπου ὑπάρξεως. Κάθε ὀρθόδοξος ναός γινόταν
κέντρο κοινοτικῆς ζωῆς, πού ταυτιζόταν ἔτσι ὁριακά ἀλλά καί λειτουργικά
μέ τήν Ἐνορία. Στήν Ὀρθοδοξία ἡ
διάσταση ἀνάμεσα στή θρησκευτική
καί κοινωνική σφαίρα εἶναι ἀδιανόητη. Ἡ ζωή ἀντιμετωπίζεται ἑνιαία, ὡς
μία ἑνότητα καί ὁλότητα. Ἡ δομή τῆς
ὀρθόδοξης κοινωνίας εἶναι κοινοτικήκοινοβιακή. Στήν παράδοσή μας ἡ
Ἐνορία ποτέ δέν ὑπῆρξε χῶρος μόνο
θρησκευτικῶν, ἀλλά καί κοινωνικῶν
συνάξεων, χῶρος ἐπίλυσης τῶν προ-

βλημάτων τῆς Ἐνορίας ὡς σώματος.
Στίς κοινότητες ἐπιβίωσε τό φιλάνθρωπο πνεῦμα καί ἡ συναδέλφωση
τῶν ραγιάδων. Σ᾽ αὐτές γινόταν κατά
κάποιο τρόπο «ἰσότιμη κατανομή τῆς
πενίας» (Ν. Σβορῶνος), πού ἐκφραζόταν μέ τή δίκαιη κατανομή τῶν
οἰκονομικῶν βαρῶν. Μέσα ἀπό τό
ποτήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας σφυρηλατήθηκε μιά ἑνότητα σέ ὅλα τά ἐπίπεδα: ἐθνική, οἰκονομική, ψυχολογική.
Ἡ καταπίεση ἄλλωστε τοῦ κατακτητῆ
ἦταν ἡ ἐξωτερική πρόκληση γιά τήν
ἐνίσχυση τοῦ κοινοτικοῦ πνεύματος.
Τό κέντρο τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς ἦταν καί
εἶναι ἡ λατρεία πού πραγματοποιεῖται
ὡς ἐνοριακή σύναξη. Εἶναι ἡ μόνη λαοσύναξη πού δέν διακόπηκε ποτέ
στήν ἱστορία τοῦ Γένους. Στήν ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ, στά ἐξωκκλήσια, στά
μοναστήρια, δινόταν ἀδιάκοπα ἡ
εὐκαιρία στούς Ρωμηούς νά συναντῶνται στό ἕνα σῶμα καί νά μετέχουν στή λειτουργία του.
Ἔτσι ἡ ἐνοριακή ζωή ἦταν ἀνεξάντλητη πηγή δυνάμεων. Ἐνίσχυε τόν
ψυχικό δυναμισμό τῶν ὑποδούλων
καί κρατοῦσε ἀκμαῖο τό φρόνημά
τους. Ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνο μέ τή
δράση καί τίς θυσίες της, ἀλλά καί
μόνο μέ τήν παρουσία της ἐξασφάλι-

ζε τήν ἀπρόσκοπτη συνέχεια τοῦ Γένους, διασώζοντας τή ζωή του ἀμετάβλητη, μέσα σέ κλίμα ἐλευθερίας
πού μετρίαζε τή σκέψη τῆς δουλείας
καί ἄμβλυνε τά ἀρνητικά αἰσθήματα
πού αὐτή γεννοῦσε. Πέρα ὅμως ἀπό τή
συναδέλφωση καί τό κήρυγμα ἐλπίδας,
μέσα ἀπό τό κοινωτικό σύστημα μέ
κέντρο τήν Ἐνορία δημιουργήθηκε
ἕνας ζωντανός ὀργανισμός, πού μπόρεσε καί ἐξέθρεψε καί στήριξε τούς Ρωμηούς ὄχι μόνο ψυχικά καί πνευματικά, ἀλλά καί οὐσιαστικά. Ὅπου ὑπῆρχε
μοναστήρι δέν ὑπῆρχε μόνο πνευματική βοήθεια ἀλλά καί τρόποι καταφυγῆς καί προστασίας τῶν διωκομένων. Ἐπίσης, τά μοναστήρια λειτούργησαν καί ὡς κέντρα παιδείας καί
παρηγοριᾶς2.
Ἔτσι ὄχι μόνο διασώθηκε ὁ Ἕλληνας,
μέσα ἀπό τίς Κοινότητες, ἀλλά δημιούργησε καί ἕνα ἀξιολογότατο λαϊκό
πολιτισμό, ἄγνωστο στούς πολλούς.
Κοινοτική ὀργάνωση μέ αὐθεντικά
στοιχεῖα δημοκρατίας, οἰκονομική
ἀνάπτυξη, παιδεία, τέχνη, λογοτεχνία.
Ἕνας πολιτισμός πού δέν ἐκτιμήθηκε
ὅπως πρέπει, ἴσως γιατί δέν ἔγινε ἰδιαίτερα γνωστός, ἐπειδή ἴσως φρόντιζαν γι᾽ αὐτό κάποιοι πού ἤθελαν νά
δυτικοποιήσουν τόν ἑλληνικό λαό.

Ὅμως αὐτή εἶναι ἡ παράδοσή μας, ὁ
πολιτισμός μας, ἡ ἱστορία μας, καί
καιρός εἶναι νά μάθομε καί νά διδαχθοῦμε ἀπ᾽ αὐτά. Εἰδικά τώρα μέ τήν
οἰκονομική κρίση, βλέπομε ὅτι ὑπάρχει λύση δοκιμασμένη στό παρελθόν.
Νά ξαναγίνουν τά μοναστήρια καί οἱ
ἐνορίες μας χῶρος στήριξης καί σφυρηλάτησης τοῦ ὀρθοδόξου πνεύματος
καί τοῦ ὀρθόδοξου τρόπου ζωῆς. Ὄχι
μόνο μέ λόγια, ἠθικολογίες καί εὐχολόγια ἀλλά μέ πράξεις. Ὅταν ὁ ἄλλος
ξαναγίνει ἀδελφός καί ὅταν λειτουργήσει τό κοινοβιακό-ἀσκητικό πνεῦμα τῆς
Ἐκκλησίας, τότε
μποροῦμε νά κάνομε
πολλά
πράγματα. Ἡ
Ἐκκλησία (μοναστήρια καί ἐνορίες) πρέπει νά
δημιουργήσει τίς
ὑποδομές (ὅπου βέβαια ὑπάρχει ἡ δυνατότητα) γιά νά ἀγκαλιάσει καί νά
στηρίξει τίς στρατιές τῶν ἀνέργων,
ἀέργων, φτωχῶν πού προκύπτουν καθημερινά ἀπό τήν κρίση. Ἄς μήν μπεῖ
ἡ Ἐκκλησία στόν ἐπιχειρηματικό χῶρο
(δέν ταιριάζουν στήν Ὀρθοδοξία οἱ μάνατζερ καί οἱ ὀφσόρ ἑταιρίες), ἐξάλλου
πολύ πληγώθηκε καί σκανδαλίστηκε
ὁ λαός μας. Ἄς γίνει ἡ Ἐκκλησία ἐκεῖνο
πού ἦταν πάντα. Νοσοκομεῖο ψυχῶν
καί σωμάτων. Ἔτσι ἀγαπήθηκε καί
ἔτσι καταξιώθηκε στή συνείδηση τοῦ
ἁπλοῦ Ἕλληνα, σάν ἕνα κομμάτι ἀπό
τήν σάρκα του καί σάν ἕνα ὀστό ἀπό
τά ὀστά του, πού ὅμως δέν τόν ἄφηνε ποτέ μόνο, ἀλλά πάντα τοῦ ἔδινε
ὅραμα καί προοπτική.

Μποροῦμε νά βροῦμε τρόπους νά
ἀξιοποιήσομε τήν εὐκαιρία. Ἡ κρίση
μπορεῖ νά γίνει πρόκληση καί νά λειτουργήσει ὡς εὐκαιρία γιά νά ἐνεργοποιηθεῖ ἡ Ἐνορία. Ὅταν ὑπάρχει
αὐθεντικός ἐκκλησιαστικός τρόπος
ζωῆς καί λόγος παύουν τά ἰδεολογήματα καί ἡ ἀγάπη, αὐθεντική καί ἀκέραια, βρίσκει τρόπους διακονίας. Σίγουρα ὑπάρχουν πολλά προβλήματα
πού πρέπει νά ξεπεραστοῦν, ὅπως
ὀργάνωσης, τεχνογνωσίας κ.λπ. Πάνω
ἀπό ὅλα ὅμως
νομίζω προτεραιότητα ἔχει τό
πρόσωπο. Ὅταν
ὑπάρχουν πρόσωπα, αὐθεντικά,
ἁγιασμένα, προφητικά μποροῦν
νά ἀλλάξουν τόν
κόσμο. Ἐπίσης ἡ
κρίση μπορεῖ νά
λειτουργήσει καθαρτικά γιά τόν
καθένα μας. Νά ξαναδοῦμε τίς προτεραιότητές μας καί νά ἱεραρχήσομε
ξανά τίς ἀνάγκες μας. Καί κυρίως νά
κάνομε ἐσωτερικό ἀγώνα γιά τήν τελείωση καί τόν ἁγιασμό μας. Μακάρι
ἡ οἰκονομική κρίση νά λειτουργήσει
σάν ξυπνητήρι στίς συνειδήσεις μας,
στόν ἀστισμό μας καί στή βόλεψή μας.
Θέλει ὅμως πολύ πόνο, ἀγάπη, ἐνδεχομένως καί αἷμα.
Γεώργιος Ζωγραφίνης
(Θεολόγος καθηγητής)
1. Περιοδικό «ΣΥΝΑΞΗ», τεῦχος 114,
σελ. 3-4.
2. Πρ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, Τουρκοκρατία, σ. 106, 118-119.

Ὁ κοιμισμένος Γίγαντας
Τόσα χρόνια, πέρασαν χρόνια, περπατούσαμε στίς μύτες τῶν ποδιῶν μας
μήν τόν ξυπνήσουμε. Ποιόν; Τόν γίγαντα. Καί τώρα πού τόν χρειαζόμαστε
γιά νά μᾶς βγάλει ἀπ’ τό ἀδιέξοδο, ἀκόμη κοιμᾶται. Ξύπνα. Ξύπνα ντέ! Χοοοψψψψ, χοοοοοψψψψ.
Πῶς τά καταφέραμε ἔτσι; Ἔ, νά θέλαμε νά δοκιμάσουμε τίς δυνάμεις
μας, ἄν μποροῦμε καί χωρίς αὐτόν.
Γοητευμένοι
ἀπό φῶτα κίβδηλα, ἰδέες,
πρότυπα,
τρόπους
ζωῆς. Τοῦ
εἴπαμε νά
πάει στήν
ἄκρη
καί
πῆγε. Ἔστρωσε τό ψαθί
του καί τόν
πῆρε
ὁ
ὕπνος. Καί
ἐμεῖς τί ἀποκάμαμε; Ἀπομονωθήκαμε
καί ἐπῆλθε ἡ διάσπαση. Ἔγινε ἡ δύναμή μας ἀδυναμία καί γεμίσαμε ψυχικά
σύνδρομα καί ἄγχη, πανικοβλημένοι ἀπ’
τήν τόση μοναξιά. Διψᾶμε γιά “ἐλευθερία” λέγαμε, μά στήν οὐσία λαχταρούσαμε ἡδονές καί μπιχλιμπίδια. Ἐνδεδυμένοι φύλλα συκῆς (τίς διακηρύξεις
μας περί ἐξαϋλωμένων κινήτρων) καί
γιρλάντες μέ γλαδιόλες (τήν ἀνοησία
μας) ἀνταλλάξαμε τά μαργαριτάρια
τῆς ψυχῆς μας μέ καθρεφτάκια καί
γυαλιστερά φω-μπιζού. Εἶναι prada
εἶναι gucci, ἄχ λιποθυμῶ, ἄχ τρελαίνομαι, ἄχ σβήνει τό φῶς τῶν ὀματιῶν μου.
Πουλήσαμε φθηνά τίς ἀρετές μας, τήν
ταπεινοσύνη,τή σεμνότητα, τήν καλοσύνη, τήν παλληκαριά καί τόσες
ἄλλες, τήν τιμιότητα, τή φρόνηση,τήν

εὐλάβεια, νά συνεχίσω;
-Ἔλα, ἄστα αὐτά τώρα βάλε κι ἐσύ
ἕνα χεράκι νά τόν ξυπνήσουμε.
Καί μετά, τί θά γίνει μετά; Ἄς ποῦμε
πώς ὁ γίγαντας σηκώνεται στά πόδια
του καί οἱ ἐχθροί μας διασκορπίζονται
στίς τέσσερις μεριές τοῦ ὁρίζοντα.
Ἐμεῖς ξανά νοικοκυραῖοι, ξανά ὡραῖοι,
ξανά λεφτά, πλούτη, ἀνέσεις… Πάλι τά
ἴδια θά ἔχουμε ἤ χειρότερα; Θ’ ἀλλάξουμε νοοτροπία ἤ θά
γίνουμε
ἄγρια θηρία;
Ὅταν ἕνα
δαιμόνιο φύγει ἀπ᾽ τόν
ἄνθρωπο περιπλανᾶται
ἀπό τόπο σέ
τόπο… Ἔπειτα ξαναγυρνᾶ ἐκεῖ
πού ἦταν καί
τά βλέπει ὅλα ὄμορφα καί τακτοποιημένα. Καί τί κάνει; Φωνάζει καί τούς
ἄλλους,τούς δικούς του καί δαιμονίζεται γιά τά καλά ὁ ἄνθρωπος. Μήν τήν
πάθουμε ξανά αὐτή εἶναι ἡ εὐκαιρία
μας, καιρός ν᾽ ἀλλάξουμε καί νά σώσουμε τήν ψυχή μας καί τήν πατρίδα
μας, ἄν δέν τήν ἐκμεταλλευτοῦμε τώρα,
ἄν δέν μετανοήσουμε, μετά δέ μᾶς
γλιτώνει οὔτε ἕνας γ´ παγκόσμιος πόλεμος.
Ἐπειδή, λοιπόν, ἐμεῖς (πλήν κάποιων
ἐξαιρέσεων πού λούφαζαν στά πέριξ
ἀπαρνημένοι καί ἀπόκληροι -τά πριγκιπόπουλα- θά σᾶς μιλήσω κάποτε γι᾽
αὐτά) εἴμαστε καμμένοι (σάν τά δάση
μας), τό μόνο πού μᾶς σώζει εἶναι ἡ βαθιά μετάνοια μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς
μας, ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία. Μᾶς

ἔφαγε ἡ μετανεωτερικότητα γιά νά
λέμε καί τά σύκα σύκα. Θά ζοῦμε πάντοτε μέ τό φόβο μήν τυχόν ξανακυλήσουμε στή ματαιότητα καί στά τιποτένια. Παλληκαράκια τῆς φακῆς,
ἀνθρωπάκια τῆς σειρᾶς, χτυποῦν τά
δόντια μας ἀπ᾽ τήν τρομάρα. Ἀνήμποροι καί φουκαράδες.
Ἡ παραδοχή ὅμως τῆς ἀδυναμίας μας
αὐτῆς καί ἡ ἐπακόλουθη ἐνεργοποίηση
τῶν δυνάμεων τῆς παράδοσής μας,
θά γίνει τό ξίφος πού θά κάνει κομμάτια τό ἄδοξο πεπρωμένο πού μᾶς προδιαγράφουν. Ἀπό τίς στάχτες μας θά
γεννηθεῖ κάτι νέο, ἁγνό καί ὑγιές, μία
νέα Ἑλλάς τοῦ μόχθου καί τῆς λεβεντιᾶς, τῆς ταπεινοσύνης καί τῆς φιλαδελφίας. Τό πιστεύετε αὐτό; Ἐγώ τό πιστεύω. Γιατί ὁ ἑλληνισμός εἶναι πολύ
δυνατός, ὄχι ἁπλά πολύ, εἶναι μία δύναμη πανίσχυρη σάν ὁρμητικό ποτάμι
μέ καθάρια νερά ὅλο ζωή καί ὀμορφιά
ἀρχέγονο καί συνάμα σύγχρονο. Ποιά
κρίση, ποιά πτώχευση, ποιά κακόμοιρη
Ἑλλάς; Σά λεβέντης νησιώτης πού
χτυπάει κάτω τό χταπόδι θά τήν βάλουμε κάτω κι ἐμεῖς τήν κρίση, κάθε
ἕνας ἀπό ἐμᾶς καί ὅλοι μαζί, ἡ ἰσχύς ἐν
τῇ ἑνώσει πού λέγαν κι οἱ πρόγονοί μας.
Ἐμεῖς εἴμαστε ὁ γίγαντας, ὅλοι ἐμεῖς
ἀποτελοῦμε τό ρωμέικο καί δέν εἴμαστε μόνοι μας, ἔχουμε τ᾽ ἀδέρφια μας,
τίς ψυχές τῶν ἁγίων καί τῶν δικαίων,

κι ἔχουμε τά πρωτοπαλλίκαρά μας
τούς ἱεράρχες μας, τούς παπάδες μας,
τούς μοναχούς καί τίς μοναχές. Ἀρχηγός ὅποιος ἀγαπᾶ πολύ,γιατί ἡ ἀγάπη
ὁδηγεῖ καί στήν κρίσιμη στιγμή κανείς
δέ θ᾽ ἀνεχτεῖ τό κάλπικο.
Ἐμπρός λοιπόν ξεκινᾶμε, ξυπνᾶμε ἀπ᾽
τόν λήθαργο (καλημέρα εἴπαμε; Καλή
σας μέρα),σταματᾶμε νά κουτρουβαλᾶμε στήν κατηφόρα πού καταχρηστικά ὀνομάζουμε ζωή καί δυναμικά
παίρνουμε τή ζωή στά χέρια μας. Φρένο καί ὄπισθεν, ἀνηφόρα τώρα.
-Μά εἶναι κουραστικό! Μπορῶ νά
περπατάω ἀνάποδα, μοῦ φαίνεται πιό
ξεκούραστο; Κάνε ὅπως θές, μόνο ἀνέβαινε.
Νά ζήσουμε ναί, νά τριφτεῖ τό πρόσωπό μας στή λάσπη, νά ματώσουμε
ναί, ἀλλά γιά ποιόν, γιά τή Ζωή, γιά τό
Φῶς τοῦ κόσμου, νά σηκώσουμε τόν
σταυρόν γιά Ἐκεῖνον καί ὁ σταυρός θά
γίνει λάβαρο νίκης. Ὁ Θεός μας εἶναι
κραταιός καί δυνατός, Κύριος τῶν δυνάμεων, Βασιλεύς τῆς δόξης μαζί του
στόν ἀγώνα, μαζί του καί ὅταν ὀλιγοπιστοῦμε στίς στιγμές ἀγωνίας καί
ἀπόγνωσης. Δόξα τῷ Θεῷ νά λέμε,
δόξα τῷ Θεῷ καί «θά βγοῦμε πέρα»,
δόξα τῷ Θεῷ.
Μαρία Βεριγάκη
(Φιλόλογος καθηγήτρια)

