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…και επί γης ειρήνη…

Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ
ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς
ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. Καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου
ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς,
καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ
ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ
γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν
χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται
παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη
ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς
ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν
πόλει Δαυίδ. Καὶ τοῦτο ὑμῖν
τὸ σημεῖον· εὑρήσετε
βρέφος ἐσπαργανωμένον,
κείμενον ἐν φάτνῃ. Καὶ
ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ
ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς
οὐρανίου αἰνούντων τὸν
Θεὸν καὶ λεγόντων·
δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ
ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία. Καὶ
ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾿
αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ
ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ
ποιμένες
εἶπον
πρὸς
ἀλλήλους· διέλθωμεν δὴ
ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ
ρῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, ὃ ὁ
Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. Καὶ
ἦλθον σπεύσαντες, καὶ
ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ
τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος
κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.
Κατά Λουκάν, Κεφ.β.
Η σημαντικότερη θρησκευτική ρήση που αναφέρεται στο χριστιανικό δόγμα και έχει σχέση με τη γέννηση του Ιησού Χριστού είναι ο ύμνος των αγγέλων
επί του κοσμοϊστορικού γεγονότος που αναφέρεται
από τον Ευαγγελιστή Λουκά.
Από τους τέσσερις ευαγγελιστές, μόνο οι δύο εξι-

στορούν το γεγονός της γεννήσεως Του Κυρίου. Εξ’
αυτών, μόνο ο ευαγγελιστής Λουκάς περιλαμβάνει τη
θεία υμνολογία των αγγέλων που συνέβη πάνω από
τη Βηθλεέμ της Ιουδαίας κατά τη Θεία Γέννηση.
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία», ψέλνουν χαρμόσυνα οι άγγελοι, δηλαδή ας δοξάζεται ο
Θεός που κατοικεί στα ύψη
του ουρανού, και ας έλθη
στην γη η ειρήνη και στους
ανθρώπους η ευδοκία, η
ευαρέσκειά Του.
Το πρώτο αγαθό λοιπόν
που φέρνει ο Χριστός στη
γη με τη γέννησή Του, είναι
η ειρήνη: ανυπαρξία πολεμικών συγκρούσεων και
ενεργό φιλία, ανάμεσα σε
κράτη και ανθρώπους.
Όμως, τί είναι ακριβώς η
ειρήνη;
Ειρήνη είναι η αγαθή
σχέση ανάμεσα σε δύο
πρόσωπα ή ομάδες ανθρώπων. Είναι η επιδίωξη και η
εξασφάλιση της γαλήνης,
της ηρεμίας και της συμφιλίωσης. Είναι όταν το
πνεύμα ομόνοιας και συμφωνίας κυριαρχεί, υπό το
πρίσμα της χριστιανικής
αγάπης όμως. Γιατί συμφωνία μπορεί να υπάρξει και
μεταξύ ανέντιμων ανθρώπων. Εκεί όμως απουσιάζει η χριστιανική αγάπη, άρα
δεν υφίσταται ειρήνη.
Ειρηνοποιοί ονομάζονται όσοι αποκαθιστούν τη
χαμένη ειρήνη ανάμεσα σε ανθρώπους και κοινωνίες.
Φέρνουν την ειρήνη, ποιούν ειρήνη, συμφιλιώνουν.
Για να καλείται κάποιος ειρηνοποιός, θα πρέπει να

έχει πρώτα αυτός τον καρπό της ειρήνης, να είναι
υιός Θεού, πάντα μέσα στο πνεύμα της αγάπης, στο
πνεύμα του Χριστού. Αυτό αναφέρει και ο έβδομος
μακαρισμός «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί υιοί
Θεού κληθήσονται».
Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, ακόμα και
μέσα στη μακαριότητα του Παραδείσου, δεν τον εγκατέλειψε μόνο του. Αντίθετα, ζητούσε πάντα να έχει
κοινωνία μαζί του, να έχει φιλικές σχέσεις μαζί του.
Οι πρωτόπλαστοι όμως θέλησαν να αυτονομηθούν,
χάνοντας την ειρήνη με το Θεό. Οι άνθρωποι, στο
πρόσωπου του Αδάμ και της Εύας, αποστάτησαν, δείχνοντας αλαζονεία. Αυτή η αλαζονεία είναι η ίδια με
αυτή που είναι διάχυτη στις μέρες μας, η ουσιαστική
αιτία των αμαρτιών μας.
Ο Θεός με τη γέννησή του Υιού Του, επισκέπτεται
ξανά τον άνθρωπο. Και με ένα τρόπο άκρως θυσιαστικό, γενόμενος ο ίδιος άνθρωπος, έρχεται πιο
κοντά, κατεβαίνει να μας χαρίσει πάλι την ειρήνη. Έρχεται για να συμφιλιωθεί με το δημιούργημά Του. Και
επειδή, ο Θεός γνωρίζει ότι τίποτα δεν είναι τόσο
βαθύ στην ανθρώπινη ψυχή όσο η επιθυμία για ειρήνη, έρχεται να αποκαταστήσει τη σχέση Του μαζί
μας.
Είναι λάθος αντίληψη, ότι η ειρήνη που ψέλνουν οι
Άγγελοι είναι η εγκόσμια ειρήνη και ο τερματισμός
των πολεμικών συρράξεων. Πρόκειται για εσωτερική
ειρήνη και συμφιλίωση του ανθρώπου με το Θεό. Αυτόματα, αν υπάρξει αυτή, θα υπάρξει και η παγκόσμια ειρήνη.
Τα ειρηνιστικά κινήματα με λαχτάρα και παλμό,
έχουν μιλήσει για την ειρήνη, ζητούν ειρήνη και μάχονται γι΄αυτή. Κατά καιρούς έχουν γραφεί άρτια κείμενα διακηρύξεων για την ειρήνη, χωρίς ωστόσο
ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς συνεχίζουν να επικρατούν πόλεμοι. Ζητάνε την ειρήνη, χωρίς να έχουν
διάθεση να γνωρίσουν πώς αναιρείται η αιτία των πολέμων. Σ’ αυτό έγκειται η τραγική αυταπάτη αυτών
των κινημάτων. Επιπρόσθετα, έτσι κατανοείται η ουτοπία του κοσμικού φρονήματος. Γιατί ο κοσμικός άνθρωπος ζητά την ειρήνη ενώ κυριαρχείται από τα
πάθη (απληστία, συμφέρον, φιλαυτία, εγωϊσμό). Άρα
δεν επαρκεί η καλή θέληση και η ανθρώπινη σοφία

για ειρήνη. Αυτά εκμηδενίζονται όταν ο άνθρωπος
είναι ενεργούμενο των παθών του. Ο διάβολος δε φοβάται τα παραπάνω, το μόνο που τον φοβίζει είναι ο
Σταυρός, ο πνευματικός αγώνας. Οι Άγιοι, που δεν
είναι άνθρωποι του κόσμου αυτού, δε μένουν σε ηχηρές διαμαρτυρίες και σε πορείες για την ειρήνη. Δε
μεταθέτουν την ευθύνη, ψάχνουν την αιτία του κακού
στη σωστή θέση, μέσα στον άνθρωπο και όχι οπουδήποτε αλλού, παρά στην ψυχή του ανθρώπου. Προσπαθούν, αγωνίζονται να καρποφορήσουν ειρήνη, να
γίνουν υιοί ειρήνης, ειρηνοποιοί.
Στις μέρες μας, είναι προφανής η έλλειψη ειρήνης
ανάμεσα στους ανθρώπους. Μέσα από δυσμενείς
συνθήκες πολέμων, πανδημιών, πολιτικού εκφοβισμού, μονομερούς δικαιοσύνης, προκλήσεων σε
εθνικό επίπεδο αλλά και πολιτικό, άνισης κατανομής
πλούτου, επαχθούς επιβολής ενός αλλόκοτου και
ξένου τρόπου ζωής και αναγκαστικής αποδοχής αναξιοπαθών ανθρώπων σε μια κατακερματισμένη κοινωνία, βαλλόμεθα από παντού. Βλέπουμε στο
πρόσωπο του αδελφού μας έναν ανταγωνιστή και
εχθρό και όχι συνοδοιπόρο και συναγωνιστή. Βλέπουμε στο πρόσωπο του Χριστού άλλο ένα ιστορικό
πρόσωπο και όχι τον «Κύριό μας και το Θεό μας»,
όπως είχε αναφωνήσει ο απόστολος Θωμάς, αντιλαμβανόμενος την απιστία που έπραξε.
Αναγνωρίζοντας, πόσο διχασμένοι είμαστε σαν
έθνος, με όλα όσα μας έχουν «χρεώσει», ας μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο Ιερός Αυγουστίνος: «Ο εσπαργανωμένος Χριστός της Βηθλεέμ έφερε την ειρήνη
του αγγελικού ύμνου μέσα εις την ψυχή του πεπτωκότος ανθρώπου και τον συνεφιλίωσε με το Δημιουργό του, Θεόν. Εναπόκειται πλέον εις τον
άνθρωπον, ν΄ατενίζει με τα όμματα της ψυχής του,
πάντα προς την φάτνην του πτωχού και γλυκήτατου
Ιησού ίνα γέμη η ζωή του από εσωτερική ισορροπίαν
και γαλήνην δια να αναγεννάται πνευματικώς μέχρις
της συντελείας των αιώνων».
Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα._

Καλέ μου φίλε έχουμε Χριστούγεννα!!!

Καλέ μου φίλε… Πολύ συχνά σε βλέπω έξω από τον
Άγιο Αχίλλιο να κάθεσαι στον περίβολο του ναού, στο
παρκάκι, στα παγκάκια, στη γύρω περιοχή. Μου θυμίζεις τα παιδικά μου χρόνια και εγώ κοντά σε ναό μεγάλωσα, στον προαύλιο χώρο του. Και ξέρω ότι είναι
πολύ ωραία! Επίσης καμιά φορά σε βλέπω με τις παρέες σου και χαίρομαι γιατί θυμάμαι τις δικές μου παρέες και σε ευχαριστώ όταν δεν καταφέρνω να

Ασπασία

ξεπαρκάρω το αυτοκίνητο και με βοηθάς φωνάζοντας... πάρτο αλλιώς! Όπως κατάλαβες είμαστε γνωστοί και βρισκόμαστε σχεδόν κάθε μέρα! Θέλω να
σου εξομολογηθώ κάτι που το σκέφτομαι καιρό! Καλέ
μου φίλε πλησιάζουν Χριστούγεννα, άραγε πώς θα τα
ζήσουμε; Ξέρω πως πολλές φορές ευχόμαστε στην
ζωή μας πράγματα που δεν ξέρουμε την αξία τους.
Όταν λέμε «καλά Χριστούγεννα» μήπως χρειάζεται

να αναρωτηθούμε τι είναι τα Χριστούγεννα; Τι αξία
έχει άραγε ότι ήρθε ο Θεός στη γη και γιορτάζουμε
με τόσο μεγαλοπρέπεια; Μήπως μέσα σε όλο το
γιορτινό κλίμα μας ξεφεύγει το κεντρικό Πρόσωπο
αυτών των ημερών; Κάτι τέτοια σκεφτόμουνα όταν
άκουσα ότι φέτος θα κάνουμε διαφορετικά Χριστούγεννα. Και ξέρεις ποια μπορεί να είναι η διαφορά από
άλλες χρονιές; Να αναλογιστούμε τι γιορτάζουμε, να
σκεφτούμε τον Χριστό, να έρθουμε κοντά Του. Σου

ακούγονται κάπως αυτά τα λόγια; Όταν φτάσουμε να
γιορτάζουμε πραγματικά Χριστούγεννα θα καταλάβουμε ότι δεν είναι! Πριν σου ευχηθώ «καλά Χριστούγεννα» σε καλώ στην εκκλησία, λίγα βήματα σε
χωρίζουν απ' το να περάσεις το κατώφλι του ναού
μας...Κάνε λοιπόν αυτήν την όμορφη υπέρβαση στην
ζωή σου! Καλέ μου φίλε...αδελφέ μου... Καλά Χριστούγεννα!!!
Αντώνης

Στον Ι.Μ.Ν.Αγίου Αχιλλίου ο επίσκοπος Gulu, κ.Σίλβεστρος.

Από την Αφρική προερχόμενος, προσκεκλημένος
του ιεραποστολικού Συλλόγου “ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ”,
βρέθηκε στη Λάρισα ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος
Γκούλου και ανατολικής Ουγκάντα, κ.Σίλβεστρος. Ο
ιεράρχης του δευτερόθρονου πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας την Κυριακή ΣΤ’ Λουκά, χοροστάτησε και
λειτούργησε στον Ι.Μ.Ν.Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης. Στο
εμπνευσμένο του κήρυγμα μίλησε για το θαύμα της
θεραπείας του δαιμονισμένου των Γαδαρηνών, για
την ιεραποστολική προσπάθεια που γίνεται στην επισκοπή του και για τον πειρασμό της πανδημίας του

κορονοϊού. Ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο ποιμενάρχη μας, κ.Ιερώνυμο, για τη φιλοξενία και εξέφρασε τη συγκίνησή του για την αγάπη των πατέρων
και του εκκλησιάσματος του ιερού μητροπολιτικού
ναού. Μεγαλύτερη, όμως, ήταν η χαρά του όταν συνάντησε μια μερίδα από τα κατηχητόπουλα του Αγίου
Αχιλλίου, που έκαναν μάθημα εκείνη την ώρα, μετά
τη Θ.Λειτουργία. Τους μίλησε για την αξία της Κυριακής ως ημέρας αφιερωμένης στον Θεό, ώστε να την
τιμούν πάντοτε, καθώς και για τη μακρινή χώρα της
Ουγκάντας.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ: «Το Τρελό Νερό»

Στις 13 Ιουλίου του 1965, κοιμήθηκε ένας μεγάλος
Έλληνας λογοτέχνης, συγγραφέας και αγιογράφος, ο
αείμνηστος Φώτης Κόντογλου. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τη μεγάλη προσφορά του στα γράμματα και
τις τέχνες της χώρας μας, όπως επίσης και στα πνευματικά δρώμενα της ελληνορθόδοξης εκκλησίας.
Με αφορμή την 55η επέτειο από τον θάνατο του
Φώτη Κόντογλου, έκρινα ωφέλιμο να παραθέσω αυτούσιο έναν διδακτικό μύθο που αναφέρεται στο
άρθρο του, με τίτλο: «Το Τρελό Νερό», προκειμένου
να γίνει γνωστός και στις νεότερες γενιές. Γράφει λοιπόν: «Μια φορά ήτανε ένας σουλτάνος, καλός και δίκαιος, κι είχε έναν βεζίρη, που ήτανε κι αυτός καλός
και δίκαιος, κι ήτανε κι αστρολόγος. Μια μέρα ο βεζίρης λέγει του σουλτάνου πως είδε κάποια σημάδια
στον ουρανό πως θα βρέξει στον κόσμο ένα νερό
τρελό, και πως όποιος το πιεί αυτό το νερό θα τρελαίνεται. Και πως όλοι οι άνθρωποι που ζούνε στην επικράτειά τους θα το πιούνε και θα χάσουνε τα λογικά
τους, και δεν θα νιώθουνε πια τίποτα, μήτε τι είναι
σωστό και τι είναι ψεύτικο, μήτε τι είναι καλό και τι
είναι κακό, μήτε τι είναι νόστιμο και τι είναι άνοστο,
μήτε τι είναι δίκιο και τι είναι άδικο. Σαν τ’ άκουσε
αυτά τα λόγια ο σουλτάνος γυρίζει και λέγει στον βεζίρη: «Αφού θα τρελαθεί όλος ο κόσμος, πρέπει να
κοιτάξουμε να μην τρελαθούμε κι εμείς, γιατί αλλιώς
πως θα κρίνουμε με δικαιοσύνη;». Του λέγει ο βεζίρης
πως ο λόγος του είναι σωστός και πως θα πρέπει να
προστάξει να μαζέψουνε από το καλό νερό που πίνανε, και να το φυλάξουνε μέσα στις στέρνες, για να
μην πίνουνε από το χαλασμένο και κρίνουνε παλαβά
κι άδικα, μα δίκια. Όπως έχουνε χρέος. Έτσι κι έγινε.
Σε λίγον καιρό έβρεξε στ’ αλήθεια, και το νερό ήτανε
νερό τρελό, και τρελαθήκανε όλοι οι άνθρωποι, και
δεν γνωρίζανε οι καημένοι τι τους γίνεται, κι είχανε
το ψεύτικο για αληθινό, το κακό για καλό, το άδικο
για δίκιο. Μα ο σουλτάνος κι ο βεζίρης πίνανε από το
καλό νερό που είχανε φυλαγμένο, και δεν τρελαθήκανε, αλλά κρίνανε τον κόσμο με δικαιοσύνη. Μα ο
κόσμος τα ‘βλεπε ανάποδα, και δεν ήτανε ευχαριστημένος από την κρίση του σουλτάνου και του βεζίρη,
και φωνάζανε πως τους αδικούνε, και κοντεύανε να
σηκώσουνε επανάσταση. Μετά καιρό, σαν είδανε κι
αποείδανε, ο σουλτάνος κι ο βεζίρης χάσανε το κουράγιο τους, και λέγει ο σουλτάνος στον βεζίρη: «Τούτοι οι φουκαράδες αληθινά χάσανε τα φρένα τους και
τα βλέπουνε όλα ανάποδα, κι όπως πάμε, μπορεί και
να μας σκοτώσουνε επειδή θέλουμε να τους κρίνουμε με δικαιοσύνη για να ευτυχήσουνε. Το λοιπόν,
βεζίρ εφέντη, άιντε να χύσουμε το καλό νερό από τις
στέρνες, και να πιάσουμε να πίνουμε κι εμείς από το
τρελό νερό, να γίνουμε σαν κι αυτούς, και τότε θα μας
καταλαβαίνουνε και θα μας αγαπάνε». Έτσι κι έγινε.
Ήπιανε κι αυτοί από το παλαβό νερό και τρελαθήκανε, και κρίνανε τρελά κι άδικα, κι ο κόσμος απόμενε
ευχαριστημένος και πολυχρονίζανε τον σουλτάνο».

Επανερχόμενοι στο σήμερα, πιστεύω ότι στο σημείο αυτό ταιριάζει απόλυτα το μήνυμα: «Το παρόν
αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας. Τα πρόσωπα και οι
καταστάσεις είναι φανταστικά και οποιαδήποτε ομοιότητα είναι συμπτωματική, και δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα», που αναφέρεται στο τέλος
κάποιων τηλεοπτικών παραγωγών.
Ο Αμερικανός ποιητής και συγγραφέας Τσαρλς
Μπουκόφσκι παλιότερα είχε πει: «Το πρόβλημα με
τον κόσμο είναι ότι οι έξυπνοι άνθρωποι είναι γεμάτοι αμφιβολίες, ενώ οι ηλίθιοι είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση». Σήμερα ζούμε μέσα σε μια κοινωνία όπου
ομολογουμένως έχει χαθεί η αίσθηση της κοινής λογικής, όπου μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων - ευαγγελιστών της παγκοσμιοποίησης, διαστρέφει αιώνια
στερεότυπα, ιστορία, ήθη και παραδόσεις των Ελλήνων αλλά και άλλων λαών. Ζούμε μέσα σε μια κοινωνία όπου κάθε άνθρωπος που αντιδρά στις επιδιώξεις
αυτής της μειοψηφίας και υπερασπίζεται τα δικαιώματα της καθολικής πλειοψηφίας, αυτομάτως βαπτίζεται ρατσιστής, ακροδεξιός, λαϊκιστής, εθνικιστής,
μισαλλόδοξος, σκοταδιστής, αναχρονιστικός, πατριδοκάπηλος κ.α.. Αν μη τι άλλο, αυτή η μειοψηφία
άθελά της, ενεργεί σαν να έχει σκοπό να αναδείξει
τον πλούτο και το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας!
Δυστυχώς, δικαιώνεται ο μακαριστός Γέροντας
Μωυσής ο Αγιορείτης που είχε πει: «Στη χώρα μας,
πλέον, δικαιώματα έχουν μόνο οι μειοψηφίες, και καθόλου οι πλειοψηφίες. Οι δεύτερες παρακολουθούν
με απορία τις πονηριές των πρώτων και δειλιάζουν ν’
αντιδράσουν μη και θεωρηθούν οπισθοδρομικοί και
ανελεύθεροι… Είναι ανάγκη να αντιδράσει η αναπαυμένη πλειοψηφία στις ραδιουργίες μιας άθεης μειοψηφίας, που κόπτεται για ισότητες, ελευθερίες και
δικαιώματα των λίγων, προσβάλλοντας βάναυσα
τους πολλούς».
Θα ήθελα να κλείσω με ένα μικρό απόσπασμα από
το άρθρο του Φώτη Κόντογλου, «Καρδία Συντετριμμένη», μεταφέροντας ταυτόχρονα ένα μήνυμα σε
όσους δεν έχουν πιει ακόμη το «Τρελό νερό». Λέγει
λοιπόν ο Κόντογλου: «Σ’ αυτόν τον πόλεμο που η αντρεία λέγεται ταπείνωση, και τα βραβεία είναι καταφρόνεση και ξευτελισμός, δεν βαστάνε οι αντρείοι
του κόσμου τούτου». Έχω την πεποίθηση ότι αν ζούσε
σήμερα ο Φώτης Κόντογλου, θα μας έλεγε ότι: «Η
μόνη και ασφαλής διέξοδος από τα προβλήματα που
ταλανίζουν τον σημερινό άνθρωπο, είναι το να μένουμε προσκολλημένοι σ’ Αυτόν, τον Ένα και Τριαδικό
Θεό, που μας παρέχει άφθονο το αιώνιο και αθάνατο
νερό, «Το ύδωρ το ζων» (Ιω. 4,10).
Ας είναι αιωνία η μνήμη του Φώτη Κόντογλου!
Θανάσης
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