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Τηλ.: 23970 23313
Fax: 23970 21754
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Ὁ «ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ» διανέμεται καί
ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ. Γιά τήν ἀντιμετώπιση μέρους τῶν ἐξόδων γίνονται δεκτές οἰκονομικές προσφορές στή διεύθυνση:
Ἱ. Μητρόπολις Γρεβενῶν (γιά τό περιοδικό)
51100 ΓΡΕΒΕΝΑ
Τηλ. 24620 22404 Fax 2462083717
Ε-mail ieramitropoligrevenon@gmail.com
ἤ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 331/618949-03

Μητροπολίτου Αὐλῶνος
κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Κ

άθε καινούργια χρονιά εἶναι ἀσφαλῶς μιά ἐγγύηση. Μιά
ἐλπίδα. Ἀνοίγει ἕνα παράθυρο στό σήμερα γιά τό ἄγνωστο
αὔριο. Εἶναι ἀκόμη μιά προοπτική. Οἱ διαστάσεις της εἶναι τεράστιες, ἄσχετα ἄν εἶναι ἄγνωστες. Αὐτό, ὅμως, δέν εἶναι οὐτοπία,
γιατί ἡ προοπτική εἶναι προϋπόθεση ἤ κανόνας τῆς ζωῆς, ὅπως
ἀκριβῶς ὁ χρόνος ἀπόρροια ἤ ρευστοποίηση τῆς αἰωνιότητας. Στήν
καινούργια χρονιά, ὅμως, ποιές προοπτικές προσεγγίσεως προόδου
ἔχουμε μέ τό Θεό καί τό συνάνθρωπο;

.
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Ξεκινᾶμε τή νέα χρονιά λειτουργικά, λατρευτικά. Τό χτύπημα τῆς
καμπάνας κάθε πρωτοχρονιᾶς δηλώνει ἀπλά στόν κάθε ἄνθρωπο
πώς ἀπ' τήν ἀρχή τοῦ νέου χρόνου
"καιρός ἐκ τοῦ ὕπνου ἐγερθῆναι".
Πράγματι! Αὐτό εἶναι σημαντικό.
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά εἶναι
ἤ νά γίνουν "εὐπρεπεῖς" πνευματικά, γιά νά συναντήσουν τό Λυτρωτή καί Σωτῆρα Ἰησοῦ Χριστό
πού ἔρχεται κάθε χρονιά καί πιό
"Νέος" σέ ἀντίθεση μέ τό βιολογικό
γέρασμα τῆς Δημιουργίας, νά ἁγιάσει τό χρόνο καί τά "ἐν χρόνῳ".
Ἡ πρώτη μας, κατά συνέπεια,
μορφή προόδου μέσα στό χρόνο
μέ τό Θεό εἶναι λατρευτική, μυστηριακή. Τελώντας τό μυστήριο
τῆς θείας Εὐχαριστίας, ζοῦμε τά
παρελθόντα- τή ζωή τοῦ Χριστοῦ
στή γῆ- στό σήμερα τῆς ζωῆς μας
κι αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία γιά
τό αὔριο. Ὁ Χριστός εἶναι "ὁ
αὐτός χθές καί σήμερον καί εἰς
τούς αἰῶνας". Ἡ λατρεία εἶναι ἡ
προσευχή τῆς Έκκλησίας μας.
Εἶναι "τά Σά ἐκ τῶν Σῶν" τῆς
κοινωνίας μας ἐν Χριστῷ, ἡ μυσταγωγία τῆς μετοχῆς μας στό
μυστήριο τῆς σωτηρίας μας μέσα
ἀπό τά γεγονότα τῆς θείας Οἰκονομίας καί ἡ βάση τοῦ δια-Λόγου
μας μέ τόν Τριαδικό Θεό.
Ἡ πρώτη, λοιπόν, προοπτική
προσωπικῶν σχέσεων μέ τό Θεό
βρίσκεται στή λειτουργική πράξη
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τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Θεός σ'
αὐτήν, στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ὁμιλεῖ, θυσιάζεται, ἀνασταίνεται "ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου
ζωῆς καί σωτηρίας".
Ὁ ἄνθρωπος ἀκούει τό εὐ-αγγέλιο τῆς σωτηρίας του καί πιστεύοντας, συμμετέχει στά "δρώμενα". Στά ὅρια αὐτῆς τῆς κοινωνίας ὁ Θεός ἀκούει καί τά ἀνθρώπινα αἰτήματα, πού εἴτε ἐκφράζονται μέ στεναγμούς ἀλαλήτους
εἴτε μέσα ἀπό τά αἰτήματα τῆς
λατρευτικῆς πράξης. Ἀκούει καί
ἀπαντᾶ. Πάντοτε ἀπαντᾶ, γιατί
Ἐκείνος εἶναι πού "ἀνοίγει", κατά
κάποιο τρόπο, τίς προοπτικές τῆς
προόδου μέ τό "αἰτεῖτε καί δοθήσεται ὑμῖν".
Βέβαια χέρια πού ὑψώνονται
πρός τόν οὐρανό τότε μόνο μένουν
ἄδεια, ὅταν τά αἰτήματα ξεπερνοῦν
τό προσωπικό συμφέρον, τή σωτηρία. Γιατί, ἄς μήν τό λησμονοῦμε,
πώς ὑπάρχουν καί στιγμές πού ὁ
ἄνθρωπος γίνεται "πειρασμός" γιά
τό Θεό. Μετά τή λειτουργική
πράξη μιά δεύτερη προοπτική
προόδου εἶναι ἡ "ἐνώπιος ἐνωπίῳ"
προσευχή τοῦ ἀνθρώπου. Ἄν καί
"ἀτομική" ἡ δεύτερη μορφή ἐπικοινωνίας πάλι εἶναι εὐχαριστία
ὑπέρ τῶν "ὧν ἴσμεν καί ὧν οὐκ
ἴσμεν, τῶν φανερῶν καί ἀφανῶν
εὐεργεσιῶν τῶν εἰς ἡμᾶς γεγενημένων".
Ὅλες οἱ προοπτικές εὐνοοῦν

τόν ἄνθρωπο γιά τή μέσα στό
χρόνο σχέση καί κοινωνία του μέ
τό Δημιουργό Θεό. Ὑπάρχει, ὅμως,
καί κάποιος παράγοντας ἔξω ἀπό
τό Θεό καί τόν ἄνθρωπο, πού
συντονίζει τίς σχέσεις τοῦ δεύτερου
μέ τόν Πλάστη του. Εἶναι ὁ διάβολος. Ἐκεῖνος καθημερινά διαβάλλει τό Θεό στούς ἀνθρώπους
καί τόν ἄνθρωπο στό Θεό. Ὁ
Θεός, ὅταν καλεῖ σέ διάλογο τόν
ἄνθρωπο, τόν καλεῖ μέσα σέ μιά
"ἀτμόσφαιρα" ἐκλεπτυσμένης
εὐθύνης. Ὁ διάλογός Του εἶναι
λυτρωτικός. Ὁδηγεῖ στή σωτηρία
καί τή θέωση.
Ὁ διάβολος ἀπεχθάνεται τήν
εὐθύνη. Ἀρέσκεται στήν αὐτάρκεια
καί αὐτοτέλειά του, γι' αὐτό καί ἡ
μόνωση σάν κατάσταση ζωῆς εἶναι
ἕνα γνώρισμά του. Αὐτό, βέβαια,
προσπαθεῖ νά τό μεταδώσει καί
στόν ἄνθρωπο μέ τό νά τόν ἀπομακρύνει καί ἀπό τό Θεό καί τό
συνάνθρωπο. Πῶς τό πετυχαίνει
αὐτό; Χτυπώντας στό κέντρο τῆς
ἀνθρώπινης εὐαισθησίας, τήν ἐλευθερία. Γι’ αὐτό καί ὁ ἄνθρωπος
πρέπει νἄναι πολύ προσεκτικός.
Ἀπό τήν ἄλλη ἔχουμε καί τή
δυνατότητα τῆς προόδου τῶν σχέσεων ἀνθρώπου πρός συνάνθρωπο.
Ἡ βάση γι' αὐτή τή σχέση ἔχει τεθεῖ ἀπό τόν Κύριό μας στό ὡραῖο
ἐκεῖνο αἴτημα τῆς ἀρχιερατικῆς
Του προσευχῆς, τό "ἵνα ὦσιν ἕν οἱ
πάντες". Αὐτό χρειάσθηκε σταυρική θυσία, Γολγοθᾶ, στόν ὁποῖο

ὁ Θεάνθρωπος "σταύρωσε" μιά
γιά πάντα τά αἴτια τῆς διάλυσης
τῆς ἀνθρώπινης ἐπικοινωνίας,
ἀσφαλῶς δέ καί τόν αἴτιο τῆς
πτώσης. Ἔτσι πέρα ἀπό τά σωτηριολογικά ἀποτελέσματα δώρισε
στόν ἄνθρωπο τήν ὁμοψυχία, τό
κοινό φρόνημα, τόν κοινό προσανατολισμό. Γι' αὐτό στό ἐξῆς ὁ
κάθε ἄνθρωπος, σηκώνοντας τόν
προσωπικό του σταυρό ἀκολουθεῖ
τόν Θεάνθρωπο Κύριο ἐλεύθερα
καί χωρίς κανένα ἐξωτερικό ἀναγκασμό στή νέα κοινωνία τῆς ἀγάπης Του.
Πρώτη προοπτική προόδου γιά
τόν ἄνθρωπο μέ τό συνάνθρωπο
θά μπορούσαμε νά ποῦμε πώς
εἶναι ἡ ταυτότητα τῆς κοινῆς πίστεως, τῆς ἴδιας ἐλπίδας, τῆς μίας
ἀγάπης! Στό θεανθρώπινο τῆς
Ἐκκλησίας ὀργανισμό ὁ ἄνθρωπος
δέ χάνει τήν ταυτότητα τῆς προσωπικότητάς του, τῆς ἐλευθερίας
του. Χάνει, ὅμως, καί πολύ καλά
κάνει καί χάνει, σέ αὐτοτέλεια, σέ
αὐτάρκεια, σέ ἐγωϊσμό, δηλαδή,
καταστάσεις δαιμονικές. Τό "ἐγώ"
ἀντιπροσφέρεται στό "σύ", γιατί
αὐτό ὑπαγορεύει ἡ ἀγάπη καί
εἶναι ἀσφαλῶς ὁ θεμέλιος λίθος
κάθε σωτήριας προόδου.
Μιά καινούργια χρονιά μᾶς προσφέρει ἄπειρες μορφές καί τρόπους προόδου ἀγάπης ἐν Χριστῷ
μέ τό Θεό καί τό συνάνθρωπο.
Ἀρκεῖ νά τίς προσέξουμε καί νά
τίς ἀξιοποιήσουμε εἰλικρινά.
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όν Δεκέμβριο τοῦ 2017
πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ὁ ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ
2017, γιά ἐνίσχυση καί βοήθεια
τῶν συνανθρώπων μας πού βρίσκονται σέ ἀνάγκη. Δημοσιεύεται
τό πρακτικό καταμετρήσεως κατόπιν ἀποσφραγίσεως ἀπό ἐπιτροπή.
Στά Γρεβενά καί στά γραφεῖα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τήν 8η
Ἰανουαρίου τοῦ 2018, ἡμέρα Δευτέρα καί ὥρα 6.00 μ.μ., συνήλθαμε
οἱ:
Αἰδεσ. Πρωτ. Εὐστάθιος Στέφος
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Ἱ.Μ. Γρεβενῶν
Αἰδεσ. Πρωτ. Ἀλέξανδρος Φιλιόπουλος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Αἰδεσ. Πρεσ. Εὐθύμιος Μπουκογιάννης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
κ. Εὐστάθιος Τσιουμέλας, νομικός καί
κ. Γεώργιος Ἀγνάντος, ἐκκλησιαστικός ἐπίτροπος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, οἱ ὁποῖοι βάσει τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 473/31– 12 2017 ἐγγράφου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενῶν κ.
Δαβίδ ἀποτελοῦμε τήν Ἐπιτροπή
καταμετρήσεως τῶν χρημάτων τοῦ
“Ἐράνου Ἀγάπης 2017”, καί προβήκαμε στήν ἀποσφράγιση τῶν
κουτιῶν καί στήν καταμέτρηση
τῶν φακέλλων τοῦ Ἐράνου, ὅπως
ἐπίσης καί τῶν χρημάτων πού
ὑπῆρχαν σέ αὐτούς. Τό ἀποτέλεσμα τῆς καταμετρήσεως κατά
Ἱερό Ναό ἔχει ὡς ἑξῆς:

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
Ι.Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ
Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΟΣΙ
Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ
Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΕΛΛΙΟΥ
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓ. ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΦΑΚΕΛΛΩΝ
312
3250
62
564,27
50
706,25
74
782,8
78
545,7
36
614,35
29
172,95
78
298,9
45
479

Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗΣ
Ι.Ν.ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Ι.Ν.ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΟΔΙΑΣ
Ι.Ν.ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
Ι.Ν.ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΡΑΝΙΑΣ
Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
Ι.Ν.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
Ι.Ν.ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ι.Ν.ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ

53
52
9
47
54
20
31
85
58
65
11
1249

468,7
237
96,1
290,25
303,1
223,4
232,9
360,25
603,5
545,9
59
10834,32

Συνολικά βρέθηκαν 1249 φάκελλοι. Αὐτοί περιεῖχαν 10.834,32
(δέκα χιλιάδες ὀχτακόσια τριάντα τέσσερα εὐρώ καί τριάντα δύο
λεπτά), τά ὁποῖα καί παραδόθηκαν στόν ταμία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Αἰδεσ. Πρωτ. Εὐστάθιο Στέφο, ὁ ὁποῖος καί ἐξέδωσε τήν ὑπ' ἀριθμ.
7/10 -1- 2018 ΣΕΙΡΑ Β΄ ἀπόδειξη εἰσπράξεως τοῦ Φιλοπτώχου
Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν.
Γιά τή βεβαίωση τῶν ἀνωτέρω συνετάγη τό παρόν πρακτικό καταμετρήσεως, σέ 6 ἀντίγραφα - ἕνα γιά τό ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἕνα για κάθε μέλος
τῆς Ἐπιτροπῆς - τό ὁποῖο
πρακτικό ὑπογράφεται, ὡς
ἕπεται, καί λύεται ἡ συνεδρίασις.
Ἡ Ἐπιτροπή
καταμετρήσεως
Πρωτ. Εὐστάθιος Στέφος
Πρωτ. Ἀλέξανδρος
Φιλιόπουλος
Πρεσβ. Εὐθύμιος
Μπουκογιάννης
κ. Εὐστάθιος Τσιουμέλας
κ. Γεώργιος Ἀγνάντος
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πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας

Ζ

οῦμε σέ μιά ἀνασφαλῆ ἐποχή ὅπου
καθώς ὅλα μοιάζουν ρευστά καί
μεταβατικά οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι νοιώθουν ἀνασφάλεια, ἄγχος καί
φόβο. Τά μεγάλα προβλήματα πού συσωρεύτηκαν τά τελευταῖα χρόνια στήν
πατρίδα μας πνευματική καί πολιτισμική
κρίση, οἰκονομική κατάρρευση, ἀνεργία
καί φτώχια, ἀνεξέλεγκτη μετανάστευση,
ἐγκληματικότητα, πιθανοί κίνδυνοι πολεμικῆς ἐμπλοκῆς μέ τούς κάθε λογῆς
γείτονές μας, μόνιμη κρίση στήν παιδεία,
ἀκραῖος λαϊκισμός, ἔχουν τρομάξει τούς
συμπατριῶτες μας. Ταυτόχρονα, τά γεωπολιτικά καί οἰκονομικά "παιχνίδια"
τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, ἡ ραγδαία αὔξηση τοῦ ἀκραίου Ἰσλάμ σέ κοντινές χῶρες,
τό σοβαρότατο οἰκολογικό πρόβλημα
καί τόσα ἄλλα γεμίζουν φόβο κι ἀνησυχία
τόν νοῦ καί τήν ψυχή.
Βεβαίως, μαζί μέ ὅλα αὐτά στόν καθένα μας κυριαρχεῖ ὁ φόβος τῆς φθορᾶς
καί τοῦ θανάτου, ὁ φόβος γιά τήν ἀσφάλεια καί τήν ὑγεία τῶν ἀγαπημένων προσώπων, ὁ φόβος νά μήν χάσουμε ὅσα
θεωροῦμε κεκτημένα. Εἴμαστε τά μόνα
πλάσματα πάνω στήν γῆ πού γνωρίζουμε
ὅτι θά πεθάνουμε κι αὐτό καθορίζει τήν
ζωή καί τήν σκέψη, μᾶς φέρνει ἀντιμέτωπους μέ τό πεπερασμένο τῆς ὕπαρξής
μας. Συνηθίζουμε νά μήν ἀναφερόμαστε
στό θέμα τοῦ θανάτου στήν καθημερινότητά μας, σάν νά’ναι ἕνα κοινό μυστικό
πού ὅλοι θυμόμαστε ἀλλά κανείς δέν
θέλει νά τό συζητήσει ἀνοιχτά. Ἐξορίσαμε
ἀπό τήν ζωή μας τά ταφικά ἔθιμα πού
ἐπί χιλιάδες λειτουργοῦσαν ψυχοθεραπευτικά στούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν πο-

λιτισμῶν. Ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς λήθης,
τῆς ἀπώθησης, τοῦ ἐφήμερου,καί τό πληρώνουμε ἀκριβά. Συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα,
ἡ ζωή μας καθορίζεται ἀπό τόν φόβο
τοῦ θανάτου, πού εἴτε προσπαθοῦμε νά
τόν ξεχάσουμε καί τόν ἀπωθοῦμε εἴτε
μᾶς βασανίζει μέσα ἀπό πολλούς καί
διάφορους φόβους. Ὁ φόβος τοῦ θανάτου
γιά κάποιους εἶναι ἐμφανής, ἐνῶ γιά
ἄλλους ἐκφράζεται ἔμμεσα, εἴτε ὡς ἄγχος,
εἴτε μεταμφιεσμένος σέ κάποιο ἄλλο ψυχολογικό σύμπτωμα.
Ὁ φόβος ὡς ψυχική διεργασία λειτουργεῖ σάν μηχανισμός ἐπιβίωσης, ἀφοῦ
ἄν δέν ὑπῆρχε τό συναίσθημα τοῦ φόβου
δέν θά μπορούσαμε νά ἀντιληφθοῦμε
τούς κινδύνους πού μᾶς ἀπειλοῦν. Ὅμως,
ὅταν ὁ φόβος κυριαρχεῖ στήν ψυχή μας,
συνήθως μετατρέπεται σέ ἄγχος, σέ τρόμο,
ἤ πανικό, καί βέβαια σέ πολλές καί διάφορες φοβίες, δηλαδή σέ παθολογικό
ἄγχος ἀπέναντι σέκάποια συγκεκριμένη
κατάσταση χωρίς νά ὑπάρχει πραγματικός
κίνδυνος. Ἡ ἐμπειρία τοῦ φόβου παραμένει στό ἀσυνείδητο, ὅπου μπορεῖ νά
ἐκδηλωθεῖ μέσα ἀπό ἐφιάλτες. Ὁ φόβος
μπορεῖ ἐπίσης νά βιωθεῖ μέσα σέ ἕνα
κοινωνικό σύνολο καί νά μετατραπεῖ
μέσῳ τῶν ΜΜΕ ἤ πολιτικῶν κομμάτων
σέμαζική ὑστερία ἤ νά ὁδηγήσει σέ ἐπιθετικότητα.
Ὁ φόβος τοῦ θανάτου βαθειά μέσα
στήν ψυχή μας παρουσιάζεται σάν μιά
ἀδιάκοπη ἀπειλή. Θέλουμε νά μάθουμε
τό αὔριο, τρέχουμε σέ ἀστρολόγους, μέντιουμ, ψάχνουμε προορατικούς "γέροντες"
πού θά μᾶς ποῦν τά μελούμενα. Ἄλλοι
ἀπό ἐμᾶς προσπαθοῦμε νά τόν ξορκί-

.

11 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

R

σουμε μέσα ἀπό τήν ὑστεροφημία, τήν
κοινωνική καταξίωση, τήν ἀπόκτηση
πλούτου καί δόξας, κάποιοι γεμίζουμε
τόν χρόνο μας μέ συνεχεῖς δραστηριότητες, κάποιοι κάνουν ἀκραία σπόρ, κάποιοι
ἁπλῶς πέφτουν στίς καταχρήσεις. Παρ’
ὅλα αὐτά ὁ φόβος τοῦ θανάτου καί τῆς
ἀπώλειας κυριεύει τήν ζωή μας. Ὅσο
τόν ἀπωθοῦμε τόσο μᾶς βασανίζει.
Ὁ φόβος τοῦ αὔριο μᾶς κάνει νά σκεφτόμαστε μέ ἄγχος τό μέλλον, ἀντί νά
ζοῦμε τό παρόν κι ἔτσι μένουμε στάσιμοι,
προσπαθοῦμε νά παρηγορηθοῦμε μέ τήν
ὕλη, τό εὐτελές, μέ τό ἐφήμερο. Καί ἡ
ἀδυναμία νά ἐλέγξουμε τήν ζωή μας, μᾶς
κρατᾶ καθηλωμένους, στάσιμους. Ὁ φόβος μᾶς παραλύει καί ἐμποδίζει τήν χαρά
τοῦ σήμερα καί τήν μετάνοια, δηλαδή
τήν εὐθύνη ἀπένατι στήν ὕπαρξή μας.
Ὅσο ζοῦμε μέσα στόνφόβο καί τό ἄγχος,
ἡ στιγμή χάνεται, δέν ζοῦμε, ὁ φόβος
τρώει τά σωθικά μας καί μᾶς στερεῖ τήν
χαρά τῆς στιγμῆς, μᾶς κλείνει στόν ἑαυτό
μας, προκαλεῖ θυμό ἤ θλίψη.
Πῶς πρέπει ἄραγε νά ἀντιμετωπίζει
ἕνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός τό θέμα τοῦ
φόβου; Ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ στάση
του, ὥστε νά μήν ἐπηρεάζεται ἀπό τόν
φόβο τοῦ θανάτου; Ποιός εἶναι ὁ τρόπος
πού θά "ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ
θανάτου διά παντός τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἤσαν
δουλείας" (Ἑβρ.2:14,15).
Ὁ Χριστός μᾶς ἔχει προειδοποιήσει:
"Μήν μεριμνήσετε γιά τό αὔριο, γιατί τό
αὔριο θά μεριμνήσει γιά τόν ἑαυτό του.
Ἀρκετή γιά τήν ἡμέρα εἶναι ἡ κακοπάθειά
της" (δηλαδή τά προβλήματα) (Ματθ.
6:34). Ὅμως ἐμεῖς "Προτιμᾶμε καλύτερα
νά πεθαίνουμε κάθε ὥρα ἀπό τόνφόβο
τοῦ θανάτου, παρά νά πεθάνουμε μιά
φορά",ὅπως γράφει κάπου ὁ μέγας Σαίξπηρ. Ἀντί νά θυμόμαστε πώς ἡ ἐπίγεια
ζωή μας ἔχει ἕνα τέλος καί αὐτό νά μᾶς
κάνει νά τήν ζοῦμε μέ χαρά κι εὐχαριστία,
μέ ἀγάπη καί εὐγνωμοσύνη γιά κάθε λεπτό, βυθιζόμαστε στόνφόβο καί τό ἄγχος.
Πράγματι, πῶς νά ζήσεις ἔτσι ἄν δέν
ἔχεις πίστη στό ὅτι ἡ ζωή αὐτή συνεχίζεται
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αἰώνια, πώς νά εὐχαριστεῖς ὅταν δέν
μπορεῖς νά ζήσεις τήν στιγμή, πνιγμένος
ἀπό τίς ἐνοχές τοῦ χτές καί τόν φόβο
τοῦ αὔριο, πώς νά χαίρεσαι ἄν ἡ ἀγάπη
σου εἶναι λειψή καί δέν ἀπολαμβάνεις
τήν ἀγάπη μέ τούς ἀνθρώπους, ὅταν
ὅλοι τάχα σοῦ φταῖνε καί βιώνεις διαρκῶς
διαψεύσεις; Πῶς νά ζήσεις πραγματικά
ἄν εἶσαι ἤδη πεθαμένος καί ᾽σύ νομίζεις
ὅτι εἶσαι ζωντανός;
Ὅλη ἡ διδασκάλια τοῦ Χριστοῦ περιστρέφεται ἀκριβῶς γύρω ἀπό τό πῶς
ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ζήσει δίχως φόβο.
Ἡ Ἀνάστασή Του καί ἡ ὑπόσχεση ὅτι θά
ἀναστηθοῦμε ὅλοι, ἡ διδασκάλια Του γιά
τήν ἀγάπη ὑποδεικνύουν τόν τρόπο τῆς
θεραπείας."Ἐγώ εἶμαι ἡ ἀνάσταση καί ἡ
ζωή. Ὅποιος πιστεύει σ’ ἐμένα κι ἄν πεθάνει θά ζήσει, καί καθένας πού ζεῖ καί
πιστεύει σ’ ἐμένα δέν θά πεθάνει στόν
αἰώνα" (Ἰω.11:26).
Ὅσο περισσότερο ἡ πίστη μου στήν
Ἀνάσταση αὐξάνεται, ὁ φόβος μετριάζεται.
Ὅσο περισσότερο ζῶ μέ ἀγάπη, ἡ στιγμή
γίνεται αἰώνια. Ὅσο συγχωρῶ, τόσο ἡσυχάζω. Ὅσο παύω νά μισῶ, νά ὀργίζομαι
ἤ νά ζηλοφθονῶ, τόσο εἰρηνεύω. Ὅσο
περισσότερο ἁπαλάσσομαι ἀπό τίς μέριμνες, ὁ φόβος μετριάζεται, τό ἄγχος θεραπεύεται, ζῶ τώρα. Ὅσο θυμᾶμαι πώς
εἶμαι διαχειριστής ὅσων μοῦδόθηκαν, ἀκόμα καί τῶν παιδιῶν μου καί πώς σκοπός
εἶναι νά διαχειρίζομαι τά πάντα κατά τόν
τρόπο τοῦ Εὐαγγελίου κι ὄχι μέ τόν τρόπο
πού ἡ πεπτωκυία φύση μου ὑποβάλλει,
τόσο ἀπολαμβάνω τό σήμερα καί τήν
σχέση μέ τόν κόσμο. Ὅσο περισσότερο
ἁπαλάσσομαι, σύν Θεῷ, ἀπό τίς ἐνοχές
μου γιά ὅσα ἔκανα ἤ ὅσα δέν ἔπραξα στό
παρελθόν, ἡ ψυχή μου ἀλαφρώνει. Ὅσο
ὑπερβαίνω τήν φιλαυτία μου καί καθαρίζω
τήν ὕπαρξή μου ἀπό τήν ἁμαρτία μου,
ἐλευθερώνομαι ἀπό τό βάρος μου. Ὅσο
ἡ σχέση μου μέ τόν Χριστό γίνεται σχέση
προσώπων, τόσο πείθομαι γιά τήν παρουσία Του στήν ζωή μου. Ὅσο πορεύομαι
μέ αὐτό τόν τρόπο, ζῶ μυστηριακά πρόγευση αἰωνιότητος.

Ξεχωριστή θέση στήν Ὀρθόδοξη παράδοση ἔχει ἡ ἀρετή τῆς "μνήμης τοῦ
θανάτου". Ὅσο ἔχω, μέ τήν βοήθεια τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος μνήμη θανάτου, καταλαβαίνω αὐτό πού ἔλεγε ὁ Ὅσιος Ἰσαάκ
ὁ Σύρος, πώς "ἡ πρώτη ἔννοια τήν ὁποία
τοποθετεῖ μέσα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ἡ θεία φιλανθρωπία καί ὁδηγεῖ τήν
ψυχή στήν ζωή, εἶναι ἡ ἐνθύμηση τοῦ
θανάτου. Στόν λογισμό αὐτό ἀκολουθεῖ
μέ φυσικό τρόπο ἡ καταφρόνηση τοῦ
κόσμου (δηλαδή τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν),
καί ἀπό τό σημεῖο αὐτό ἀρχίζει στόν
ἄνθρωπο κάθε ἀγαθή κίνηση πού τόν
ὁδηγεῖ στήν ζωή".
Ἀπό τήν ἀρχαιότητα, οἱ φιλόσοφοι
ἔθεσαν ὡς μέγα ζήτημα τήν σημασία τοῦ
νά θυμόμαστε πώς εἴμαστε θνητοί. Ὁ
Πλάτωνας ἔλεγε πώς "Οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνήσκειν μελετῶσι", δηλαδή
πώς ὅσοι φιλοσοφοῦν σωστά εἶναι αὐτοί
πού μελετοῦν ἀποκλειστικά πῶς θά πεθάνουν, δηλαδή ὅτι ὅλη τους ἡ ζωή καθίσταται ἕνας μελετημένος βίος μέ βάση
τήν ὀπτική τοῦ θανάτου, ἐνῶ ὁ Ἐπίκουρος
ἤθελε νά διατυπώσει μιά φιλοσοφική διδασκαλία, μέ τήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι θά
κατόρθωναν νά ἀποφύγουν τόν φόβο
τοῦ θανάτου καί νά ἐξασφαλίσουν στήν
ψυχή τους τήν ἀταραξία, τήν γαλήνη,
ἔτσι πού νά αἰσθάνονται εὐτυχισμένοι
κάτω ἀκόμα καί ἀπό τίς πλέον ἀντίξοες
συνθῆκες. Αὐτή ἡ λογική μνήμη τοῦ θανάτου ὡς ἐφαλτήριο ζωῆς, ἐνυπάρχει σέ
πολλές φιλοσοφικές ἀπόψεις μέσα στούς
αἰῶνες.
Ὅλα αὐτά εἶναι σπουδαῖα γιά τήν
ἀνθρώπινη σκέψη, ὅμως, στήν Ὀρθόδοξη
Παράδοση, πέρα ἀπό λογική μνήμη, ἡ
"Μνήμη τοῦ Θανάτου" θεωρεῖται ἀρετή
πού δίδεται στόν πιστό ἀπό τό Ἅγιο
Πνεῦμα ὅσο περισσότερο μεγαλώνει ἡ
πίστη του στόν Ἀναστάντα Χριστό. "Ἄν
ἀνάσταση νεκρῶν δέν ὑπάρχει, οὔτε ὁ
Χριστός ἔχει ἐγερθεῖ. Καί ἄν ὁ Χριστός
δέν ἔχει ἐγερθεῖ, ἄρα εἶναι κενό καί τό
κήρυγμά μας, κενή καί ἡ πίστη σας. Ἰδού,
ἕνα μυστήριο σᾶς λέω: ὅλοι δέ θά κοιμη-

θοῦμε, ὅλοι ὅμως θά ἀλλάξουμε, σέ μιά
στιγμή, σέ ριπή ὀφθαλμοῦ, κατά τήν
ἔσχατη σάλπιγγα. Γιατί θά σαλπίσει καί
οἱ νεκροί θά ἐγερθοῦν ἄφθαρτοι καί
ἐμεῖς θά ἀλλάξουμε. Γιατί πρέπει τό
φθαρτό τοῦτο νά ντυθεῖ ἀφθαρσία καί
τό θνητό τοῦτο νά ντυθεῖ ἀθανασία..."
λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. "...Ὅταν αὐτό
πού εἶναι φθαρτό ντυθεῖ ἀφθαρσία καί
τό θνητό ντυθεῖ ἀθανασία, τότε θά πραγματοποιηθεῖ ὁ λόγος ὁ γραμμένος: Καταβροχθίστηκε ὁ θάνατος καί νικήθηκε"
(Α΄ Κορ 15: 1314, 51 54).
Εἶναι ἀρετή ἡ μνήμη τοῦ θανάτου
γιατί μᾶς ὁδηγεῖ σταδιακά ἀπό τήν ἀπώθηση τοῦ φόβου στήν ἀποδοχή τῆς ζωῆς
κι ἀπό τήν ἀπελπισία γιά τό αὔριο στήν
εὐχαριστία τοῦ σήμερα. Πίστη στόν Ἀναστάντα Χριστό, σημαίνει πώς ἡ προσωπική σχέση μαζί του μυστηριακά μᾶς
ζωοποιεῖ διά τῆς χάριτος ἀφοῦ ὅπως λέει
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος "καί ἐνῶ ἤμασταν
νεκροί στά παραπτώματα, μᾶς ζωοποίησε
μαζί μέ τόν Χριστό μέ τήν χάρη εἶστε
σωσμένοι" (Ἐφ. 2:5). Ἡ πίστη δέν εἶναι
ἰδεολογία, οὔτε ἐκτέλεση καθηκόντων,
ἀλλά πορεία πρός τήν ὄντως ζωή καί
πρόγευση Βασιλείας.
Εὐχαριστία "πάντων ἔνεκεν" κάθε
στιγμή, ἔξοδος ἀπό τόν ἑαυτό μας, πλησίασμα στόν πλησίον, αὐτογνωσία πού
ὁδηγεῖ στήν μετάνοια, ἄρνηση στίς ὁποιοδήποτε μέριμνες, θεραπεία ἀπό τήν φιλαυτία μας, γιά νά πορευτοῦμε στήν φιλαδελφία καί ἀπό ἐκεῖ στήν φιλοθεΐα.
Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος τῆς ἐν Χριστῷ θεραπείας ἀπό τόν φόβο καί τήν θλίψη.
Ὅλα αὐτά εἶναι δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού δίδονται μόνο ὅταν τά ζητήσουμε συντετριμμένοι καί χτυπήσουμε
τήν θύρα δυνατά. Τότε μᾶς ἀποκαλύπτεται ὁ Θεός προσωπικά καί ὁ φόβος
ὑποχωρεῖ. Μένει μόνο ὁ φόβος νά μήν
χάσουμε τήν παρουσία του ἀπό τήν ζωή
μας. Ἀποκτοῦμε τότε μαζί μέ τόν ψαλμωδό
(Ψαλμ. 22) τήν τόλμη πού διώχνει τόν
φόβο: "Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με
ὑστερήσει". Ἀμήν.
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Ἀχιλλέα Β. Παπατόλιου
Δρ. Θεολογίας

Ὁ

φονταμενταλισμὸς ἀποτελεῖ ἕνα διαχρονικὸ ψυχολογικὸ καὶ κοινωνιοψυχολογικὸ φαινόμενο, ποὺ χρήζει
συστηματικῆς ἔρευνας καὶ ἀντιμετώπισης. Ὁ ἄνθρωπος ποὺ διακατέχεται ἀπὸ φονταμενταλιστικὲς ἰδέες ἀντιπαθεῖ, ἐχθρεύεται,
μισεῖ καὶ καταπολεμεῖ κάθε γνώμη, ἀντίληψη καὶ πίστη καὶ κάθε
ἄλλον τρόπο ζωῆς καὶ ὕπαρξης
ἔξω ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ πιστεύει καὶ
ζεῖ ἐκεῖνος. Ὁ φονταμενταλισμὸς
εἶναι ἐχθρός τοῦ ὀρθολογισμοῦ,
βρίσκει πρόσφορο ἔδαφος σὲ κοινωνίες ὑπανάπτυκτες, ἔχει ὡς
ἀποτέλεσμα τὴν ἀπουσία τῆς κριτικῆς ἱκανότητας τοῦ ἀνθρώπου1.
Ὁ θρησκευτικὸς φονταμενταλισμὸς συρρικνώνει τὸν πλοῦτο
τῶν θρησκευτικῶν παραδόσεων,
στοχεύει στὴν κατάληψη τῶν
ψυχῶν, στὴν ἐξαφάνιση τῆς ἐλευθερίας καὶ στὴν καταστροφὴ τοῦ
πολιτισμοῦ2. Στηριζόμενος στὴν
ἀπολυτοποίηση τῶν θρησκευτικῶν
ἀντιλήψεων «ἀποτέλεσε καὶ ἀποτελεῖ ἀντίβαρο στὶς τάσεις ἐκσυγ-
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χρονισμοῦ»3. Ὁ φονταμενταλισμός, οὐσιαστικά, ἦταν μία ἀντίδραση κατὰ τῆς νεωτερικότητας,
μία ἀντίδραση πρὸς τὸ μοντέρνο,
γι’ αὐτὸ καὶ χαρακτηρίστηκε ὡς
«μοντέρνος ἀντιμοντερνισμός».
Οἱ φονταμενταλιστὲς διεκδικοῦν
ἀποκλειστικότητα γιὰ τὴν παράδοσή τους καὶ ἔχουν πολεμικὴ
προδιάθεση ἔναντι τῶν διαφορετικῶν πιστεύω. Ἐπιδίωξή τους
εἶναι ὁ ἐξοβελισμὸς καὶ ὁ ὀστρακισμὸς κάθε δια-φορετικῆς θρησκευτικῆς διδασκαλίας μὲ τὴ χρησιμοποίηση συχνὰ ποικίλων μεθόδων τυφλῆς βίας. Στόχο ἔχουν
νὰ ἐπιβάλλουν ἐκεῖνο ποὺ ἐκλαμβάνουν ὡς θέλημα τοῦ Θεοῦ σὲ
ἄλλους ἀνθρώπους μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο ἀκόμη καὶ μὲ θανατηφόρες ἐπιθέσεις, π.χ. τρομοκρατικὲς ἐνέργειες. Διακρίνονται
γιὰ τὴ μαζικὴ ὑστερία, τὸ μαζικὸ
πανικό, τὴ μαζικὴ καταστροφικὴ
μανία, τὴ μισαλλοδοξία, τὴν
αὐθαιρεσία καὶ τὴ βιαιότητα τῶν
συναισθημάτων4.
Ἡ καταφυγὴ στὴ βία μὲ σκοπὸ

τὴν προώθηση τῆς θρησκευτικῆς
πίστης εἶναι ἐντελῶς παράλογο
καὶ κατακριτέο φαινόμενο. Εὐθύνη
τῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν εἶναι
νὰ παρεμποδίσουν τὴ χρησιμοποίηση τοῦ θρησκευτικοῦ ζήλου
γιὰ ξένους πρὸς τὴν ἀποστολὴ
αὐτοῦ σκοπούς. Μέλημά τους
εἶναι νὰ καταπολεμήσουν στὸ
ἐσωτερικό τους τὸν φονταμενταλισμὸ καὶ τὴ βία στὸ ὄνομα τοῦ
Θεοῦ καὶ νὰ συμβάλλουν στὴν
ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς συμφιλίωσης, τῆς
ἰσότητας καὶ τῆς ἐλευθερίας τῶν
λαῶν.
Ἡ ἐξωτερίκευση τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης δὲν μπορεῖ νὰ
παραβιάζει τὴ συνείδηση ἄλλου
προσώπου. Ἡ ὁποιαδήποτε διδασκαλία ὡς πρόσκληση στὴν πίστη πρέπει νὰ ἔχει ὡς ἀφετηρία
τὸν σεβασμὸ τῆς ἐλευθερίας τοῦ

ἄλλου. Ὁ Μ. Βασίλειος γράφει
σχετικὰ πὼς ὁ Θεὸς «δὲν ἀγαπᾶ
αὐτὸ ποὺ γίνεται ἀναγκαστικά,
ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ κατορθώνεται μὲ
τὴν ἀρετή. Ἡ δὲ ἀρετὴ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν ἐλεύθερη προαίρεση κι ὄχι μὲ τὸν ἐξαναγκασμό»5.
Τὸ δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ
ζωὴ καὶ ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς
προσωπικότητάς του ἀποτελεῖ
ἀδιαπραγμάτευτο στοιχεῖο τῆς
ἀνθρώπινης φύσης καὶ δὲν δικαιολογεῖται ὁποιαδήποτε προσπάθεια ἐπιβολῆς θρησκευτικῶν
πιστεύω καὶ παραβίασης τῆς
ἀνθρώπινης συνείδησης. Κοντολογίς, ἀπέναντι στὸν φονταμενταλισμὸ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὅλες
οἱ κοινωνίες καὶ ὅλες οἱ ἔννομες
τάξεις ὀφείλουν νὰ στέφονται
ἀλληλέγγυοι, καθὼς ἀποτελεῖ
οὐσιαστικὴ ἀπειλὴ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.
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