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4.2. Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι
Ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος στό

τέλος τοῦ Εὐαγγελίου του περι-
γράφει τήν ἀποστολή τῶν μα-
θητῶν στό κήρυγμα καί τήν
ὑπόσχεση τοῦ Κυρίου, ὅτι θά
τούς ἐνισχύσει μέ τή θαυμα-
τουργική Του δύναμη. Γράφει
λοιπόν ὁ Μᾶρκος: «ἐν τῷ ὀνό-
ματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι,
γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς,
ὄφεις ἀροῦσι, κἄν θανάσιμόν τι
πίωσιν, οὐ μή αὐτούς βλάψῃ,
ἐπί ἁρρώστους χεῖρας ἐπιθή-

σουσι καί καλῶς ἕξουσι». Καί
ἀμέσως ἐπάγεται τήν ἐπαλή-
θευση τῆς ὑπόσχεσης αὐτῆς
λέγων: «ἐκεῖνοι δέ ἐξελθόντες
ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρί-
ου συνεργοῦντος καί τόν λόγον
βεβαιοῦντος διά τῶν ἐπακολου-
θούντων σημείων» (Μᾶρκ. 16,
15-20).

Ἄς δοῦμε κάποια ἀπ’αὐτά τά
«σημεῖα» (θαύματα), πού ἐπι-
τέλεσαν οἱ Ἀπόστολοι, καί ἐπα-
λήθευσαν τά λόγια τοῦ Διδα-
σκάλου τους.

Μᾶς διηγεῖται ὁ εὐαγγελιστής

Λουκᾶς τήν Κάθοδο τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος κατά τήν ἡμέρα τῆς
Πεντηκοστῆς καί τήν ἱκανότητα
τῶν Ἀποστόλων νά ὁμιλοῦν ξέ-
νες γλῶσσες. Αὐτό τό βεβαι-
ώνουν καί οἱ ἴδιοι οἱ ἀκροατές,
(Πάρθοι, Μῆδοι, Ἐλαμῖται κ.ἄ.)
οἱ ὁποῖοι ἄκουγαν τό κήρυγμα
στή γλῶσσα τή δική τους
(Πράξ. 2, 4-13). Μετά τό βάπτι-
σμα τῆς Πεντηκοστῆς καί τόν
λόγο τοῦ Ἀπ. Πέτρου μετα-
στράφηκαν καί βαπτίστηκαν
τρεῖς χιλιάδες (Πράξ. 2, 41).

Τό Μ. Συνέδριο τό καταλαμ-
βάνει φόβος ἀπό τήν τεράστια
στό λαό ἐξάπλωση τοῦ Χριστια-
νισμοῦ, ὥστε νά μή τό ἀποκρύ-
πτουν καί ἀπ’αὐτούς τούς
Ἀποστόλους καί γι’αὐτό τούς
εἶχαν δώσει παραγγελία νά μή
διδάσκουν στό ὄνομα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δέν εἶναι σοβα-
ρή καί βαρύνουσα μαρτυρία;

Ὁ ἀπόστολος Πέτρος μέ τή

σκιά του θεράπευε ἀρρώστους:
«Διά δέ τῶν χειρῶν τῶν ἀπο-
στόλων ἐγίνετο σημεῖα καί
τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά· […],
ἐμεγάλυνεν αὐτούς ὁ λαός·
μᾶλλον δέ προσετίθεντο πιστεύ-
οντες τῷ Κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν
τε καί γυναικῶν. Ὥστε κατά
τάς πλατείας ἐκφέρειν τούς
ἀσθενεῖς καί τιθέναι ἐπί κλινῶν
καί κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου
Πέτρου κἄν ἡ σκιά ἐπισκιάσῃ
τινί αὐτῶν. Συνήρχετο δέ καί τό
πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων εἰς
Ἱερουσαλήμ φέροντες ἀσθενεῖς
καί ὀχλουμένους ὑπό πνευμ-
άτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθε-
ραπεύοντο ἅπαντες» (Πράξ. ε΄
12-16). Ἄς ἐπισημανθεῖ ἰδιαιτέ-
ρως ἡ ἴαση τοῦ χωλοῦ στό
Ἱερό, ἐνώπιον πολλοῦ πλήθους
(Πράξ. 3, 1-10). Μέ τό θαῦμα
τῆς θεραπείας τοῦ χωλοῦ οἱ
χριστιανοί συνολικά ἀριθμοῦν-
ται σέ πέντε χιλιάδες ἄνδρες

(Πράξ. 4, 4) καί ὁ ἀριθμός
ἁλματωδῶς αὐξάνει.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶχε
πετσέτα στή ζώνη, γιά νά
σκουπίζει τόν ἱδρῶτα. Ὅταν
σκουπιζόταν, ὅσοι ἔρχονταν σέ
ἐπαφή, θεραπεύονταν.

Κάτι παρόμοιο συνέβη καί μέ
σύγχρονο Ἅγιό μας, τόν Ἅγιο
Νεκτάριο, στό «Ἀρεταίειο» νο-
σοκομεῖο, ὅταν ἄλλαξε φανέλα.
Μόλις τήν ἔβγαλαν (οἱ νοσοκό-
μες) καί τήν ἀκούμπησαν στό
διπλανό κρεβάτι, θεραπεύτηκε
ὁ ἀσθενής.

Καί ὅλα αὐτά γίνονται μέ τή
χάρι τοῦ Θεοῦ. Νά θυμίσουμε
τήν αἱμορροοῦσα γυναίκα τοῦ
εὐαγγελίου, πού ταλαιπωροῦν-
ταν δώδεκα ἔτη: «ἀκούσασα
περί τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ
ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱμα-
τίου αὐτοῦ. Ἔλεγε γάρ ἐν ἑαυτῇ
ὅτι ἐάν ἅψωμαι κἄν τῶν ἱμα-
τίων αὐτοῦ σωθήσομαι. Καί

εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγή τοῦ
αἵματος αὐτῆς καί ἔγνω τῷ
σώματι ὅτι ἴαται ἀπό τῆς μάστι-
γος. Καί εὐθέως ὁ Ἰησοῦς ἐπι-
γνούς ἐν ἑαυτῷ τήν ἐξ αὐτοῦ
δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστρα-
φείς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγε· τίς μου
ἥψατο τῶν ἱματίων; […]. Θύγα-
τερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε»
(Μᾶρκ. ε΄25-34).

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος σέ
ἄλλη περίπτωση, στή Μελίτη,
ἔπιασε τήν ὀχιά (κατά λάθος),
ἐνῶ μάζευε ξύλα γιά τή φωτιά.
Τινάχτηκε, δέν ἔπαθε τίποτε:
«Καί διασωθέντες τότε ἐπέγνω-
σαν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος καλεῖ-
ται. Οἱ δέ βάρβαροι παρεῖχαν
οὐ τήν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν
ἡμῖν· ἀνάψαντες γάρ πυράν
προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς
διά τόν ὑετόν τόν ἐφεστῶτα καί
διά τό ψῦχος· συστρέψαντος δέ
τοῦ Παύλου φρυγάνων πλῆθος

Λoγική, φυσικοὶ νόμοι καὶ θαύματα
τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας

Τοῦ κ. Ἀθανασίου Π. Παλούκα, Ὀδοντιάτρου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Περὶ ἀδικίας
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Η ΑΔΙΚΙΑ συμβαδίζει μέ τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Πάντα ὑπῆρχε
καί πάντα προκαλοῦσε ἐνόχληση, παρόλο πού ἦταν κοινή σχεδόν
σέ ὅλους. Οἱ ἄνθρωποι συνήθως ἐξοργίζονται ἀπό τήν ἀδικία τῶν
ἄλλων, χωρίς ὡστόσο νά τήν ἀρνοῦνται οἱ ἴδιοι! Ἔτσι λίγο-πολύ
ἐξοικειωθήκαμε μέ αὐτή τήν κατάσταση καί ὅταν μᾶς ἀδικοῦν, κατα-
φεύγουμε στά δικαστήρια, ἐνῶ ὅταν ἐμεῖς ἀδικοῦμε τά ἀποφεύγου-
με, ὅσο αὐτό εἶναι δυνατό. Ὅμως ἡ χριστιανική μας ἰδιότητα ἄλλα
ὑπαγορεύει. Εἶναι διαφορετική ἡ στάση τοῦ χριστιανοῦ ἀπέναντι
στήν ἀδικία καί τόν ἄδικο. Θά ἔλεγα ἀνατρεπτική τῶν ὅσων ἐπικρα-
τοῦν στήν κοινωνία καί εἶναι νομοθετημένα.

Ὁ συνειδητός χριστιανός βλέπει μέ συμπάθεια ἐκεῖνον πού τόν
ἀδίκησε, δέν τόν μισεῖ καί δέν τόν ἀποφεύγει. Θρηνεῖ γι᾿ αὐτόν, για-
τί σκέφτεται ὅτι θά τιμωρηθεῖ ἀπό τό Θεό. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός δάκρυ-
σε γιά τούς σταυρωτές του. Ὅπως καί ὁ πρωτομάρτυς Στέφανος
συγχώρησε ἐκείνους πού τόν λιθοβολοῦσαν μέ πάθος. Ἡ ἀδικία
πού δέχεται ὁ πιστός ἔχει ὡς ἐπακόλουθο τήν λύπη του γιά τόν ἄδι-
κο. Καί ὅσο πιό μεγάλη εἶναι ἡ ἀδικία, τόσο περισσότερο ὠφελεῖται
πνευματικά καί προοδεύει στήν ἀρετή.

Τελικά ποιός ἀδικεῖται, ὁ ἀδικῶν ἤ ὁ ἀδικούμενος; Ὁ ἱερός Χρυ-
σόστομος λέει ὅτι ὁ πρῶτος εἶναι τό μεγάλο θῦμα, ἐνῶ τό νά δέχε-

ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ «ΗΡΩΔΟΥ»
Ο Γ. ΕΦΡΑΙΜ ΤΗΣ ΑΡΙΖΟΝΑΣ!

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ στίς 6
Δεκεμβρίου νά ἀναγνωρίση τήν Ἱερουσαλήμ ὡς πρωτεύουσα τοῦ
Ἰσραήλ ἀλλά καί ἡ μεταφορά τῆς πρεσβείας τῶν Η.Π.Α. στά Ἱερο-
σόλυμα στό ἑπόμενο ἑξάμηνο ἔχει προκαλέσει νέα κρίση καί ἐντά-
σεις στήν περιοχή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀλλά καί σφοδρές ἀντιδρά-
σεις σέ ὅλο τόν μουσουλμανικό κόσμο. Ἐπίσης ἔχει πυροδοτήσει
δυναμικές διαδηλώσεις στά παλαιστινιακά ἐδάφη μέ ἔντονο ἀντια-
μερικανισμό καί ἀντισημιτισμό μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχουν ὀξυνθῆ
ἀκόμα περισσότερο οἱ ἤδη κακές σχέσεις τῶν δύο λαῶν, τῶν Πα-
λαιστινίων καί τῶν Ἰσραηλινῶν. Καί μάλιστα παλαιστινιακές ὀργα-
νώσεις τίς τελευταῖες ἡμέρες καλοῦν τόν παλαιστινιακό λαό σέ ἐξέ-
γερση κατά τοῦ Ἰσραήλ καί ἔτσι ὁ ἀριθμός τῶν ἀνθρωπίνων θυμά-
των ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα ὅλο καὶ μεγαλώνει.

Ἡ Διεθνής Κοινότητα στήν προσπάθειά της νά κατευνάση τήν
ἐπικίνδυνη κατάσταση ἔχει συγκαλέσει τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας
τοῦ Ὀργανισμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Τό Συμβούλιο ἐπεξεργά-
ζεται προσχέδιο, ὅπως ἔχει ἀναφερθῆ, ὅπου θά ὁρίζεται ὅτι ὁποι-
αδήποτε ἀπόφαση γιά ἀλλαγή τοῦ status τῶν Ἱεροσολύμων, ἐπειδή
δέν ἔχει νομική βάση, θά πρέπη νά ἀνακληθῆ καί ὅτι θά πρέπη νά
ἀποφευχθῆ ἡ μετ’ ἐγκατάσταση διπλωματικῶν ἀποστολῶν ἀπό τό
Τέλ Ἀβίβ στήν Ἁγία Πόλη. Βέβαια τό προσχέδιο τελικά δέν θά ἐπι-
κυρωθῆ λόγω τοῦ βέτου πού θά ἐπιβάλουν οἱ ΗΠΑ. Σύμφωνα μέ
δημοσιεύματα, τόσο ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἰσραήλ ὅσο καί τῶν ΗΠΑ πι-
στεύουν ὅτι οἱ περισσότερες χῶρες τῆς διεθνοῦς κοινότητας τελικά,
μετά ἀπό ἕνα μικρό χρονικό διάστημα, θά ἀποδεχθοῦν τήν ἀνα-
γνώριση τῆς Ἱερουσαλήμ ὡς πρωτεύουσας τοῦ Ἰσραήλ.

Ἡ Πρέσβειρα τοῦ Ἰσραήλ στήν Ἑλλάδα κ. Ἰρίτ Μπέν-Ἄμπα πρό-
σφατα σέ συνέντευξή της εἶπε ὅτι «Πολιτικά καί πρακτικά, ἡ Ἱερου-

Η.Π.Α. - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ:
Τά σχέδια τῶν «σκοτεινῶν»
κέντρων πρὸ τῶν πυλῶν

Ἡ γνωστὴ Κυριακάτικη ἐκπομπὴ "Τὸ ἁλάτι τῆς γῆς" τῆς ΕΡΤ 1 μὲ
τὸν διακεκριμένο καὶ ταλαντοῦχο μουσικολόγο Λάμπρο Λιάβα, εἶναι
ὄντως ἀπὸ πάσης ἀπόψεως πολὺ σημαντική. Ἔτυχε νὰ παρακολου-
θήσω αὐτὴν ποὺ ἦταν ἀφιερωμένη σὲ σκοποὺς καὶ τραγούδια τῶν
τελευταίων μουσειακῶν γλωσσικῶν ἀπολιθωμάτων τοῦ Ἑλληνισμοῦ
τῆς Κάτω Ἰταλίας, τῆς ἄλλοτε "Μεγάλης Ἑλλάδος", τῆς "Magna Gra-
ecia".

Ἡ ἐκπομπὴ ἦταν πράγματι πολὺ ἐντυπωσιακή, ἀλλὰ καὶ συγκινη-
τική. Ἀναπόφευκτα προκαλοῦσε πολὺ πόνο σὲ ὅσους ἔχουν κάποια
ἱστορικὴ γνώση καὶ Ἑλληνικὴ συνείδηση. Δυστυχῶς μὲ μεγάλη δυσ-
κολία μπορέσαμε νὰ ξεχωρίσομε μερικὲς διάσπαρτες ἑλληνικὲς λέ-
ξεις, σὰν βραχονησίδες, θὰ λέγαμε, μέσα σὲ Ἰταλικὸ πέλαγος. Ὁ Κά-
τω-ἰταλιώτικος Ἑλληνισμὸς ἔσβησε πρὶν ἀπὸ μερικοὺς αἰῶνες καὶ
ἀφομοιώθηκε ἐντελῶς ἀπὸ τὸ Ρωμαιοκαθολικὸ Ἰταλικὸ περιβάλλον.

Ὁμολογῶ ὅτι καὶ μόνο μὲ τὴ σκέψη, γιατί ἀπωλέσθηκε ὁ Ἑλλη-
νισμὸς τῆς Κ. Ἰταλίας, δὲν ἄντεξα νὰ τὴ δῶ ὁλόκληρη. Θὰ ἦταν, πι-
στεύω, πιὸ ὁλοκληρωμένη ἡ ἐκπομπή, ἂν ὁ παρουσιαστὴς ἔκανε
ὁρισμένες τουλάχιστον νύξεις γιὰ τὰ αἴτια τῆς ἀναίμακτης, χωρὶς πό-
λεμο, ἀπώλειας τοῦ ἐκεῖ Ἑλληνισμοῦ. Ὅσο τουλάχιστον παρακολού-
θησα δὲν ἀντιλήφθηκα κάτι τέτοιο.

Δὲν θὰ ἀναφερθῶ σὲ ὅλα τὰ αἴτια τοῦ ἱστορικοῦ ἀφανισμοῦ τῆς
Ἑλληνικῆς αὐτοσυνειδησίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Κ. Ἰταλίας, οὔτε τῆς
γενικότερης συρρίκνωσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπ' ὅλο τὸν Μεσογειακὸ
χῶρο. Θὰ ἑστιάσω ὅμως στὸ πιὸ σημαντικὸ ποὺ εἶναι, κατὰ τὴ γνώ-
μη μου, ἡ ἀπαγόρευση τῆς θείας λατρείας στὴ μητρικὴ Ἑλληνικὴ
γλώσσα. Συγκεκριμένα τὸ 1595 ὁ πάπας Κλήμης ὁ Η' ἀπέστειλε δια-
τάξεις πρὸς τούς παπικοὺς ἐπισκόπους τῆς Ν. Ἰταλίας (στὶς ἐπισκο-

Ὁ ἐκλατινισμός τῆς Μ. Ἑλλάδος
καί ἡ σύγχρονος παιδεία

Γράφει ἡ κα Κατερίνα Παπαθωμᾶ- Μαστοροπούλου,
λέκτωρ Κλασσικῆς Φιλολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α.

Ἀνεπιθύμητος εἰς τὴν Ἀγρίαν Δύσιν ὑπὸ τῶν φανατικῶν οἰκουμενιστῶν.
Διεξάγουν ἀήθη φονταμενταλιστικὸν πόλεμον ἐναντίον τῶν Ἱ. Μονῶν του.

Καλούμεθα καί ἐφέτος νά ἑορτάσωμεν τό μέγα καί ἀνεπανάληπτον
γεγονός τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖον
ἀποτελεῖ τόν σκοπόν τῆς καθ’ ὅλου δημιουργίας. Εἶναι τό μυστήριον
τό ἀπόκρυφον, τό μακάριον, δι’ ὅ τά πάντα συνέστησαν τέλος, κατά
τόν Ἅγιον Μάξιμον. Ὁ μέγας αὐτός πατήρ καί φωστήρ τῆς θεολο-
γίας, περικλείει εἰς τάς παρακάτω γραμμάς τάς σκέψεις του, προϊόν-
τα μεγάλης πνευματικῆς ζωῆς καί κατά Χριστόν πολιτείας. «Ἡ σάρ-
κωσις κατέχει τήν κεντρικήν θέσιν εἰς τήν θείαν οἰκονομίαν διά τοῦ
δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Θεοῦ – Λόγου – Χρι-
στοῦ ἀρχή καί τέλος πάσης κτίσεως. Ἀποτελεῖ τήν «μεγάλην βουλήν
τῆς Ἁγίας Τριάδος», ἡ ὁποία ἀφορᾷ εἰς τήν αἰώνιον ὕπαρξιν τῆς κτί-
σεως καί εἰκονίζει τό ἐσχατολογικόν γεγονός, τήν σωτηρίαν. Ἀπο-
στέλλεται ἐκ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον τό Δῶρον Του, ἡ σάρκωσις
τοῦ Λόγου Του, αὐτό τό ἀποκεκρυμμένον μυστήριον, τό ὁποῖον «νῦν
ἐφανερώθη». Διά τῆς πρώτης εἰσόδου τοῦ σαρκωμένου Λόγου εἰς
τόν κόσμον ἀναγγέλλεται ἡ Δευτέρα Παρουσία καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ
Χριστοῦ. Εἶναι δέ σωτηρία ἡ ἕνωσις τοῦ ἀνθρώπου μετά τοῦ Θεοῦ ἐν
τῷ προσώπῳ τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». (Πρός Θα-
λάσσιον Ξ΄ ΡΕ΄ 9,621BC).

Ἀσύλληπτος εἰς ἔκτασιν καί βάθος ἡ θεία Ἀγάπη! Κατῆλθεν ὁ Υἱός
ἐν τῷ κόσμῳ, διά νά φανερωθῇ ἐν αὐτῷ ὁ Πατήρ. Ὄντως ἀνείπωτη
ταπείνωσις! Πρό ταύτης τῆς θεϊκῆς ταπεινώσεως, ἐξεπλάγη ὁ Ἅγιος
Ἰσαάκ ὁ Σύρος καί τήν ἔκπληξίν του τήν περιγράφει εἰς τό πόνημά
του «Περί τοῦ πόσην τιμήν κέκτηται τῇ ταπεινοφροσύνῃ». Καί ἔγινε
τέλειος ἄνθρωπος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐκ ψυχῆς καί σώματος, πλήν
ὅμως δέν μετεῖχε τῆς ἁμαρτίας.

Διά τοῦ θείου Αὐτοῦ γεγονότος, ἀρχίζει ἡ ἱερά πορεία καί ἱστορία
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ πραγμάτωσις τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας τοῦ κό-
σμου. Τό ἄρρητον μυστήριον τῆς σαρκώσεως τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ τό
ἔσχατον γεγονός, τό ὁποῖον εἶναι ἡ σωτηρία παντός κτιστοῦ ἐν τῷ
ἀνθρώπῳ ἐν τῇ ἑνώσει αὐτοῦ μετά τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ
Υἱοῦ διά Πνεύματος Ἁγίου. Ὁ Κύριος διά τοῦ ἀνθρωπίνου φορέματος
ἐξωμοιώθη μέ τόν πρωτόπλαστον Ἀδάμ. Καί, ὅπως ἐκεῖνος διά τῆς
παρακοῆς, τήν ὁποίαν ἔδειξε πρός τόν Θεόν, ἔγινε αἰτία νά γεννώμε-
θα φθαρτοί καί θνητοί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὁ Κύριος ὡς νέος Ἀδάμ ἔγινε
αἰτία νά ἀναγεννῶνται ἄφθαρτοι καί ἀθάνατοι.

«Προσκυνοῦμεν τό μέγα
τῆς εὐσεβείας μυστήριον»
Τοῦ Πανοσ/του Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Γ. Χαραλαμποπούλου,
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ

Εἶναι πρόδηλος καὶ σαφὴς ἡ ἐντολὴ τοῦ
θείου Εὐαγγελίου. «Κατὰ τὸν καλέσαντα
ὑμᾶς Ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀνα-
στροφῇ γενήθητε» (Α΄ Πέτρ. α΄ 15). Δηλαδὴ
μᾶς συμβουλεύει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ὅτι
σύμφωνα μὲ τὸ παράδειγμα τοῦ Ἁγίου
Θεοῦ, ποὺ σᾶς ἐκάλεσε, γίνετε καὶ σεῖς ἅγιοι
σὲ κάθε περίπτωση καὶ σὲ κάθε τρόπο τῆς
συμπεριφορᾶς σας.

Τί σημαίνει βίος ἁγίου; Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος
Πόποβιτς τονίζει: «Ὁ βίος τῶν ἁγίων δὲν
εἶναι κάτι ἄλλο παρὰ ἡ ζωὴ τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ, ἡ ἐπαναλαμβανομένη σὲ κάθε
Ἅγιο, ὀλίγον ἤ πολύ, κατὰ τοῦτο ἤ ἐκεῖνο τὸν
τρόπο».

Γίνεσθε ἅγιοι; Αὐτὴ τὴν ἐντολὴ τοῦ Εὐαγ-
γελίου μας ἄκουσε καὶ ἐφήρμοσε ὁ νέος

σύγχρονος ἅγιός μας Ἰάκωβος Τσαλίκης.
Ὅλη ἡ ζωή του ἦταν μία ὑπακοὴ στὶς
ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅλη του ἡ ζωὴ
ἦταν προσηρμοσμένη στὴν ἀπόκτηση τῶν
ἀρετῶν, διότι οἱ ἅγιες ἀρετές, σύμφωνα μὲ
τὸν ἅγιο Ἰουστῖνο εἶναι οἱ καρποὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος (Α΄ Κορ. ιβ΄ 11).

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος εἶχε δεχθῆ τὰ χαρίσματα

τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ ὅπως λέγει ὁ Ἀπ.
Παῦλος «ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν
τὴν δοθεῖσαν». Ἐφήρμοσε ὅλες τὶς συμ-
βουλὲς τοῦ Ἀπ. τῶν Ἐθνῶν (Ρωμ. ιβ΄, 6). «εἴτε
διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ... ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρό-
τητι. Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος... εἰς ἀλλήλους φι-
λόστοργοι... τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ
δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει
ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦν-

τες, ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν
φιλοξενίαν διώκοντες. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκον-
τας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε. Χαίρειν
μετὰ χαιρόντων, καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων»
(Ρωμ. ιβ΄ 6-15).

Ὁ πιὸ ταπεινὸς
ἄνθρωπος τῆς Ἑλλάδος

Κάποτε ὁ σύγχρονος ἅγιός μας Πορφύ-

ριος ἔλεγε σὲ κάποιον κληρικό. «Γιὰ τὰ προ-
βλήματά σου ὁ πιὸ κατάλληλος γιὰ σένα
εἶναι ὁ πιὸ ταπεινὸς ἄνθρωπος τῆς Ἑλλάδος,
ὁ Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης. Ἐκεῖ νὰ πᾶς».

Μὲ καίει ἡ ταπείνωσις
Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος διηγεῖτο: «Θὰ πήγαινα

στὸ ἀσκητήριο τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ μισὴ ὥρα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Τὸ μήνυμα τῶν Ἀγγέλων «Ἐπὶ γῆς εἰρήνη» προεκτείνει ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος, εἰσάγοντάς μας στὸ πάντοτε ἐπίκαιρο καὶ ἀνεκπλήρωτο
αἴτημα τοῦ κόσμου γιὰ εἰρήνη.

Ὅταν ὁ ἀρχαῖος σοφὸς (Ἡράκλειτος) ἔλεγε «πόλεμος πάντων πα-
τήρ», πέρα ἀπὸ τὶς εἰδικότερες στοχαστικές του ἐπακριβώσεις, ὑπαι-
νισσόταν καὶ τὴ μόνιμη κατάσταση ἔχθρας, πάλης καὶ διάστασης,
ποὺ ὡς ἐνδημικὴ νόσος καταδυναστεύει τὴν ἀνθρωπότητα. Ἀπρα-
γματοποίητος πράγματι πόθος καὶ φευγαλέο ὄνειρο παραμένει τόσο
γιὰ τὴ μικροκοινωνία, ὅσο καὶ γιὰ τὴ μακροκοινωνία ἡ εἰρήνη. Ἡ ἑνό-
τητα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἐκφραζομένη μὲ τὴν ἰσορροπία τῶν
σχέσεων καὶ τὴν ἀλληλοπεριχώρηση τῶν προσώπων, ἀποδεικνύε-
ται στὴν ἱστορία χίμαιρα. Κορύφωση αὐτῆς τῆς συνειδήσεως συν-
ιστᾶ ἡ ρωμαϊκὴ ρήση: «Si vis pacem, para Bellum» (Ἂν θέλεις εἰρή-
νη, ἑτοίμαζε πόλεμο).

Ἡ εἰρήνη, δηλαδή, μόνο σὲ συνάρτηση μὲ τὸν πόλεμο μπορεῖ νὰ
νοηθεῖ. Ὁ πόλεμος ἐκφράζει τὴ φυσικὴ κατάσταση τῆς ἀνθρώπινης
ὕπαρξης, θεωρούμενος ἀναγκαῖο κακό. Γιὰ τοὺς φιλοσόφους, κοι-
νωνιολόγους καὶ πολιτικούς, εἰρήνη σημαίνει ἁπλὴ ἀνακωχή, τὸ με-
σοπόλεμο διάστημα, προετοιμασία γιὰ νέο πόλεμο. Εἶναι προβλη-
ματικό, ἂν θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ πιστεύσει σὲ μιὰ δυνατότητα μόνι-
μης καὶ ἀπαράβατης εἰρήνης. Συμβαίνει, μάλιστα, τὸ ἑξῆς περίεργο:
Αὐτοί, ποὺ περισσότερο αὐτοπροβάλλονται ὡς κήρυκες τῆς εἰρήνης,
ὑποθάλπουν μεθοδικὰ τὸν πόλεμο γιὰ χάρη τῆς φανερῆς ἤ συγκεκα-
λυμμένης ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς τους.

Παρόμοιες ἀδυναμίες ἐνσαρκώνουν καὶ τὰ λεγόμενα φιλειρηνικὰ
κινήματα τῆς ἐποχῆς μας, τόσο στὸ παγκόσμιο - διακρατικό, ὅσο καὶ
τὸ ἐθνικὸ πλαίσιο. Οἱ διάφορες φιλειρηνικὲς κινήσεις εἶναι κατ’ ἀρχὴν
ἀντιπολεμικὲς καὶ ὄχι εἰρηνοποιητικές. Ξεκινοῦν ἀπὸ τὴ δεδομένη
πραγματικότητα τοῦ πολέμου, χωρὶς νὰ δείχνουν ὅτι πιστεύουν στὴν
εἰρήνη ὡς «φυσικὴ» κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου. Μὲ
τὴν ὕπαρξη δὲ κινημάτων εἰρήνης διαφόρων κομματικῶν ἀποχρώ-
σεων καταφάσκεται στὴν πράξη ἡ διαίρεση καὶ σύγκρουση, τὸ ἀντί-
θετο δηλαδὴ τοῦ ἐπιδιωκομένου. Εἶναι, ἐξ ἄλλου, γνωστὸ ὅτι ὅλες οἱ
εἰρηνιστικὲς προσπάθειες μένουν στὴν ἐπιφάνεια, θεωρώντας τὴν
εἰρήνη ὡς ὑπόθεση ἁπλῶς ἀνθρωπινῆς θελήσεως καὶ προαιρέσε-
ως, στὰ ὅρια δηλαδὴ τῆς ἠθικῆς δεοντολογίας καὶ ἀρετολογίας, μὴ
ἔχοντας τὴ δυνατότητα νὰ δοῦν τὴν εἰρήνη στὰ ὅρια τῆς ἀνακαινι-
σμένης καὶ μεταμορφωμένης μέσα στὴ θεία Χάρη ἀνθρωπίνης
ὑπάρξεως. Καὶ εἶναι σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο ἀκριβῶς, ποὺ διαφοροποιεῖται
ριζικὰ ὁ κοσμικὸς λόγος περὶ εἰρήνης, ἀπὸ τὴν εἰρήνη, γιὰ τὴν ὁποία
μιλεῖ καὶ ἀγωνίζεται καὶ τὴν ὁποία βιώνει ἡ Ὀρθοδοξία, φυσικὰ ὡς
«κοινωνία Ἁγίων».

Λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ πάθος του ὁ Χριστός, ἡ Αὐτοαλήθεια, διέστειλε
σαφέστατα τὴ δική του εἰρήνη ἀπὸ τὴν εἰρήνη τοῦ κινουμένου στὰ
ὅρια τῆς ἄθεης αὐτάρκειας κόσμου. «Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην
τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν. Οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι
ὑμῖν...» (Ἰω. 14, 27). Δὲν διαστέλλεται δηλαδὴ μόνο «ἡ κατὰ Χριστὸν
εἰρηνόχυτος φιλανθρωπία», κατὰ τὸν ἅγιο Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη
(Περὶ ἱερῶν ὀνομάτων, ΙΙ) ἀπὸ τὴν «εἰρήνην» τοῦ κόσμου, ἀλλὰ δια-
φέρει διαμετρικὰ καὶ ὁ τρόπος πραγματώσεώς της. Καὶ ὅταν δὲν κα-
τανοεῖται αὐτό, οἱ Χριστιανοὶ καταντοῦν οὐραγοὶ τῶν διαφόρων κομ-
ματικῶν κινήσεων, χάνοντας τὴ συνείδηση τοῦ Genus Tetrium, τῆς
«καινῆς κτίσεως» (Γαλ. 6, 15).

Ποιὰ εἶναι ἡ βαθύτερη ἔννοια τῶν λόγων αὐτῶν τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ; Ἡ εἰρήνη, ποὺ ἔχει ὡς «μίαν καὶ παντελῆ... ἀρχὴν καὶ αἰτίαν»
(Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, ὅ.π.) τὸν Χριστό, δὲν νοεῖται ὀρθόδοξα ὡς
ἀφηρημένη καὶ ἀνυπόστατη ἰδέα, ἀλλ' ὡς ἐνυπόστατη, προσωπικὴ
ἑτερότητα. Ταυτίζεται μὲ τὸ Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ Λόγου. Εἶναι ἡ
ἔνσαρκη -καὶ γι' αὐτὸ προσωπικὰ ὑπαρκτὴ- εἰρήνη, ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός, ὁ Θεάνθρωπος, ὡς ὑποστασιοποίηση καὶ ἱστορικὴ φανέρωση
κάθε ἀρετῆς. Γι’ αὐτὸ ὁ προφήτης Ἠσαΐας ὀνομάζει τὸν Μεσσία-
Χριστὸ «ἄρχοντα εἰρήνης» (9, 6), δημιουργικὴ δηλαδὴ αἰτία καὶ αὐτο-
πηγὴ τῆς εἰρήνης καὶ ὀντολογικὸ θεμέλιό της, ὁ δὲ ἀπ. Παῦλος εὔχε-

«Αὐτὸς ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν (Ἐφ. 2, 14)»
Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Σφοδρὰ σύγκρουσις μεταξὺ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Νεοβαρλααμισμοῦ καί Ἐφραιμικοῦ Ἡσυχασμοῦ!

Στὸ ἁγιασμένο πρόσωπο τοῦ χαρι-
σματούχου Γέροντος, οἰκουμενισταί, πα-
τριαρχικοὶ καὶ κοσμικοὶ Ἑλληνοαμερικα-
νοὶ ἔχουν ἀνακαλύψει τὸν νέον ἐπικίνδυ-
νον ἐχθρὸν τῆς Ὀρθοδοξίας! Τοὺς ἐνο-
χλεῖ καὶ πανικοβάλλει ἡ δι’ αὐτοῦ θεάρε-
στος ἄνθησις καὶ ἐπέκτασις τοῦ Ἑλλη-
νορθοδόξου – Ἁγιορείτικου Μοναχισμοῦ
καὶ ἡ πνευματικὴ ἀφύπνισις τῶν ὁμο-
γενῶν στὴν Βορειοαμερικανικὴ ἤπειρο.
«Ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν»,
λέγουν μεταξύ των οἱ σύγχρονοι αὐτοὶ
Φαρισαῖοι.

«Ἵνατί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ
ἐμελέτησαν κενά;» ( Ψαλμ. 2:1)

Τὸ πιὸ πάνω μεσσιακὸ διάψαλμα, τὸ
ὁποῖο ἀφορoῦσε στὸν Μεσσία Ἰησοῦ
Χριστό, θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ χρησιμο-
ποιηθῇ, κατ’ ἀναλογίαν, καὶ γιὰ τὸν πανορ-
θοδόξως γνωστὸν Γέροντα Ἐφραίμ, διότι καὶ
στὴν περίπτωσι τοῦ πολυσεβάστου αὐτοῦ
Γέροντος ἐφρύαξαν ὄχι ἔθνη, ἀλλ’ ἐλάχιστοι
ἀλλόδοξοι Ἀμερικανοὶ καὶ πολλοί, δυστυχῶς
γι’ αὐτούς, Ὀρθόδοξοι (;)Ἑλληνοαμερικανοί!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος Τσαλίκης ἐνεθάρρυνε τὸν ἀντιαιρετικὸν ἀγῶνα τοῦ «Ο.Τ.»

Τὴν 25ην Δεκεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν κα-
τά σάρκα Γέννησιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀνωτέρω εἰκὼν ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Μεγάλου Μετεώρου.

Ὁ Γέρων Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας διωκόμενος εὐλογεῖ

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ


