Τί κάνουν τὰ κόμματα!
Τότ ε, στὸν Ἐθ νικὸ Διχασ μό,
γύ ρω στὸ 1915 -16, ὅ ταν ἔρ χο ν ταν οἱ βενι ζελικοὶ σ τὰ π ράγματα, ἔστ ελναν τοὺς βασιλικοὺς
στὴν πλατ εία Κλαυθ μῶνος καὶ
ὅταν ἔρ χον ταν οἱ βασιλικοὶ
ἔστ ελναν τοὺς β ενι ζελικούς.
Τὴν περίοδο αὐτή, λοιπόν, σ τὴν
Κρήτη, ἕνας ἐπιθ εωρητὴς δη μο τικῆς ἐκπαίδευσης ἀνέβαινε, μ’
ἕνα μουλάρι, σ’ ἕνα ὀ ρ εινὸ καὶ
δύσβατο χωριό, γιὰ νὰ ἐπιθ ε ωρήσει τὸν ἐκεῖ δάσκαλο. Στὸ
δ ρό μο ποὺ « ἐπήγαινε» συναν τᾶ
ἕναν ἀγωγιάτη καὶ τὸν ρωτᾶ:
«Δὲν μοῦ λές, πατ ριώτη, ὁ δάσκαλος τί εἶναι; β ενι ζελικὸς
ἢ βασιλικός;». «Βενι ζελικός»,
ἀπαν τᾶ ὁ ἀγωγιάτης. «Ἄ, τὸ
γαϊδού ρι...» σ χολίασε ὁ ἐπιθ εωρητής. Ὁ ἀγωγιάτης ὅ μως
ἦταν βενι ζελικὸς καὶ φίλος τοῦ
δασκάλου καὶ ἔτ ρ εξε νὰ μεταφέρ ει στὸν δάσκαλο τὴν σ τιχο μυθία. «Τὸ καὶ τὸ δάσκαλε. Σὲ
εἶπ ε γαϊδού ρι».
Τὴν ἑπο μένη μπαίνει ὁ ἐπιθ εω ρητὴς στὴν τάξη καὶ ρωτᾶ τὸν
δάσκαλο γιὰ τὸ ποιὸ εἶναι τὸ
μάθη μα τῆς ἡ μέρας. «Τὰ ση μεῖα τῆς στίξεως», ἀπαν τᾶ ὁ
δάσκαλος. «Ἂς δοῦ με, λοιπόν,

τί ξέρουν τὰ παιδιά», λέει ὁ
ἐπιθ εωρητής.
Ὁ δάσκαλος σήκωσε ἕνα μαθη τή, τὸν Σήφη, σ τὸν πίνακα καὶ
τοῦ εἶπ ε νὰ γράψει τὴν φράση:
Ὁ ἐπιθ εωρητὴς εἶπ ε, (κό μμα)
ὁ δάσκαλος εἶναι γαϊδού ρι (τ ελεία).
Ἀφοῦ, ἔκπληκτος ὁ μαθητής, τὸ
ἔγραψε, τὸν ρωτᾶ ὁ δάσκαλος:
«Ποιὸς εἶναι, παιδί μου, γαϊδού ρι;». «Ὁ δάσκαλος», ψέλλισε ὁ
μαθητής. «Καὶ ποιὸς τὸ εἶπ ε;».
«Ὁ ἐπιθ εωρητής, κύ ρι ε».
«Ὡραία», εἶπ ε ὁ δάσκαλος;
«σβῆσε τώρα τὸ κό μμα καὶ
βάλ᾽ το ἀλλιῶς». Ὁ ἐπιθ εωρη τής, (κό μμα) εἶπ ε ὁ δάσκαλος,
(κό μμα) εἶναι γαϊδού ρι». Μόλις
τ ελείωσε ὁ μαθητής, τὸν ρωτᾶ
ὁ δάσκαλος: «Ποιὸς εἶναι τώρα,
παιδί μου, τὸ γαϊδού ρι;». «Ὁ
ἐπιθ εωρητής», ἀπαν τᾶ δ ειλὰ ὁ
μαθητής. «Καὶ ποιὸς τὸ εἶπ ε;».
«Ὁ δάσκαλος», ἀπαν τᾶ ὁ μαθη τής. Ὁπό τ ε σ τ ρ έφεται ὁ δάσκαλος σ τὴν τάξη καὶ λέ ει: «Ε ἴδατ ε
παιδιὰ τί κάνουν τὰ κό μματα.
Πό τ ε βγά ζουν γάιδαρο τὸν ἐπιθ εωρητὴ καὶ πό τ ε τὸν δάσκαλο».
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Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν
Ἀ ρχ ιμ . Νίκ ωνος Κουτσίδη

Πολλὲς φορές, ἐνῶ νομίζουμε ὅτι
ἐνεργοῦμε κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ,
στὴν πραγματικότητα κάνουμε τραγικὸ λάθος: καὶ ζητᾶμε πράγματα
ἀντίθετα στὸ θέλημά Του. Καὶ ἂν
οἱ ἀπόστολοι τὴν ἔπαθαν τότε πόσο
πιὸ πολὺ κινδυνεύουμε ἐμεῖς!
Γι᾽ αὐτό, εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖο
νὰ γνωρίζουμε, κάθε φορά 1) τί
ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ πῶς
τὸ ζητᾶμε 2) τί προσφέρομε στὸν
Χριστὸ καὶ πῶς Τοῦ τὸ προσφέρο με!
Στὴν μέση τῆς θείας Λειτουργίας,
ὁ ἱερέας, λίγο πρὶν εὐλογήσει τὸν
ἄρτο καὶ τὸν οἶνο γιὰ νὰ μεταβληθοῦν σὲ σῶμα καὶ αἷμα Χριστοῦ,
ἐκφωνεῖ:
-Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν Σοὶ προσφέρο μεν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα.
Τὰ λόγια αὐτὰ σημαίνουν ὅτι τὰ
δῶρα (ἄρτος καὶ οἶνος) εἶναι δικά
Σου· ἀπὸ δικά Σου δημιουργήματα
(ὁλόκληρο τὸν κόσμο). Σοῦ τὰ προ σφέρομε σύμφωνα μὲ ὅλα ὅσα μᾶς

ἐδίδαξε ὁ Υἱός σου (κατὰ πάντα)·
καὶ γιὰ ὅλα ὅσα ἔχεις κάνει Σὺ γιὰ
μᾶς (διὰ πάντα)!
Προσφέρουμε δῶρα στὸ Χριστό 1)
γιὰ νὰ Τοῦ ἐκφράσουμε τὴν εὐχαριστία-εὐγνωμοσύνη μας γιὰ ὅλα ὅσα
ἔκαμε, ἀλλὰ καὶ ἔπαθε γιά μᾶς· καὶ
κυρίως γιὰ τὸν Σταυρό Του· τὴν
Ταφή Του καὶ τὴν Ἀνάστασή Του.
2) καὶ σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές Του
καὶ ὁδηγίες Του.
Ὁ Κύριος λέγει: Προηγεῖται ἡ καταλλαγή, ἡ συμφιλίωση μὲ ἐκεῖνον
ποὺ ἔχει κάτι ἐναντίον μας. Μετὰ
ἔρχεται ἡ ὑλικὴ ἤ πνευματικὴ προ σφορὰ στὸν Χριστό. Ἡ προσευχὴ
ποὺ βγαίνει ἀπὸ μνησίκακη καρδιὰ
δὲν ἀνεβαίνει στὸν οὐρανό.
Ἡ συμμετοχή μας στὴν θεία Λειτουργία ἀπαιτεῖ ἀγώνα: γιὰ διόρθωση τῶν παθῶν μας· καὶ γιὰ
συμβουλὴ ἀπὸ ἱερέα-πνευματικὸ
πατέρα. Μόνον τότε θὰ μποροῦμε
νὰ ζητοῦμε κάτι ἀπὸ τὸν Χριστὸ
εὐάρεστα ἐνώπιόν Του· μὲ θάρρος·
καὶ μὲ παρρησία.

Περὶ καταθλίψεως
Ἁγ ίου Πο ρφυ ρ ίου τοῦ Καυσοκ αλυ β ίτου

Ὁ γέρ ων Πο ρφύ ριος ἔδινε πολύ
ἁπλές καί συγκ εκρι μένες ὁδηγί ες
γιά τήν ἀν τι μετώπιση τῆς κατά θλιψης:
«Οἱ ἅγιοί μας εἶχαν βρ εῖ τόν τ ρό πο νά μεταβάλ λουν τήν κατάθλι ψη σέ χαρ ά. Καί αὐτός ὁ τ ρόπος
ἦταν ἔτσι: ξέρ ανε πῶς νά δοθοῦν
σ τὸν Θεό: μέ τήν ἀγάπη π ρὸς τόν
Θεό, μέ τήν π ροσευ χή… Ἡ ἀγά πη π ρὸς τόν Θεό εἶναι τό μεγαλύ τ ερο π ρ ᾶγμα πού «αἰχμαλωτί ζει»
τήν ψυ χή, διό τι δέν εἶναι ἁπλῶς
μιά ἐνέργεια τῆς ψυ χῆς π ρός τόν
Θεό, ἀλ λά τό ση μαν τι κό εἶναι ὅ τι
εἶναι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ πού γε μί ζει ἔπ ειτα την ψυ χή καί τήν κά νει «ἄλ λο»…. Λοιπόν, αὐτό εἶναι
τό μυσ τι κό. Πῶς θα μπο ρ έσει κανείς νά γυ ρίσει, ἐκεῖ πού τόν ἔχει
καταλάβ ει κάτι κακό, νά σκεφ τ εῖ
κάτι ἄλ λο.»
Σέ ἀνθ ρ ώπους πού ζητοῦσαν τις
συ μβουλές του, γιά νά ἀπαλ λα γοῦν ἀπό τήν κατάθλιψη, τούς συ νισ τοῦσε νά ἀσ χοληθ οῦν μέ κάτι
ἐνδιαφ έρον καί δη μιου ργι κό:
«Ἡ ἐργασία, τό ἐνδιαφ έρον για τή
ζωή. Ἡ τ έχνη, ὁ κῆπος, τά λου λούδια… πολύ σπουδαῖα π ρ άγμα -

τα. Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς,
το ἐνδιαφ έρον π ρός τή θ ρησκεία,
π ρός τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ».
Πολ λούς αἰῶνες π ρίν οἱ γ νωσια κοί θ εραπ ευτ ές κάνουν λόγο για
ἀρνητι κές «αὐτό ματ ες σκέψεις»
καί ἀν τίσ τοιχα συναισθή ματα, οἱ
πατ έρ ες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶχαν
μελετήσει αὐ τά τά φαινό μενα,
τά ὁποῖα ὀνό μα ζαν «λογισ μούς».
Ὅπως γιά τή σύγ χρονη γ νωσια κή θ εραπ εία εἶναι ση μαν τι κό σὰν
π ρῶτο σ τάδιο νά ἀναγ νωρί ζει κα νείς τίς αὐτό ματ ες σκέψεις καί νὰ
μή τίς ἀποδέχεται σάν ἀληθ ινές,
οἱ νηπ τι κοί πατ έρ ες μιλοῦσαν γιά
ἐπαγρύπ νηση, ὥσ τ ε μόλις ἔρ χεται
σ τὸν νοῦ ἕνας κακός λογισ μός νά
μὴ «συγκατατ εθοῦ με» π ρός αὐτόν,
να μή ὑποκύψου με σ’ αὐτόν μέ τό
θέλη μά μας, γιατί σ τή συνέχεια
μᾶς κάνει ὅ,τι θέλει, χωρίς ἐ μεῖς
νά μπο ροῦ με νά ἐλέγξου με τήν
κατάσ ταση. Τό τ ε καταλα μβανό μασ τ ε ἀπό τό ἀν τίσ τοιχο «πάθος».
Ὁ γέρων Πο ρφύ ριος τό ἐκφρά ζει
αὐ τό μέ πολύ ἁπλά λόγια:
«Τό μυσ τι κό εἶναι νά τό π ρολαβαίνεις. Ἅμα τό ἀφήσεις καί σέ
πιάσει, πά ει, σ’ ἔπιασε».

Σάν καλός ἀνατό μος τῆς ψυ χῆς,
ἀναγ νωρί ζει τά δ ευ τ ερογενῆ ὀφ έ λη ἀπό τήν κατάθλιψη, πού μπαί νουν ἐ μπόδιο σ τή θ ερ απ εία καί
δη μιου ργοῦν
ἀν τιδ ρ ασ τι κό τητα
(ἀν τίσ ταση σ τή θ ερ απ εία θα ἔ λεγε
κάποιος ψυ χοθ ερ απ ευ τής).
«Οἱ ἄνθ ρ ωποι πού ἔχουν αὐ τά τά
ἀν τιδ ρ ασ τι κά, τούς ἀνθ ρ ώπους
πού γ νωρί ζουν ἐν νοοῦν νά τούς
παιδ εύουν μέ διάφο ρ α κα μώ ματα».
Μέ αὐ τά τά «διάφο ρ α κα μώ ματα»
π ετυ χαίνουν νά ἑλκύουν τὴν π ρο σο χή καί τό ἐνδιαφ έρον τῶν γύ ρ ω
τους. Καί τίς π ερισσό τ ερ ες φο ρ ές
τό κάνουν αὐ τό ἀσυνείδητα.
«Γίνεται χωρίς νά τό καταλαβαί νουν», λέ ει ὁ γέρ ων Πο ρφύ ριος
«ὁ διάβολος τό ἐνεργεῖ…δηλαδή
αὐ τά γίνον ται μ΄ ἕναν τ ρόπο μυ σ τη ριώδη».
Γιά νά παρ αιτηθ εῖ κάποιος ἀπό τά
δ ευ τ ερογενῆ ὀφ έλη τῆς κατάθλι ψης, χρ ειά ζεται νά ἀφήσει κατά
μέρος τόν ἐγωϊσ μό του καί νά τα π εινωθ εῖ, ὥσ τ ε νά πάψει νά παι δ εύ ει τούς γύ ρ ω του μέ διάφο ρ α
κα μώ ματα. Ὁ γέρ ων Πο ρφύ ριος
τόνι ζε ξανά καί ξανά τή ση μασία
τῆς ταπ είνωσης.
«Τό μεγάλο μυσ τι κό εἶναι ἡ τα π είνωση», ἔ λεγε.

Τό ἄτο μο, πού λειτου ργεῖ ἐγωϊσ τι κά, ἐ μμένει π εισ ματι κά νά χρη σι μοποι εῖ τήν κατάθλιψή του, με
τήν ἔν νοια τῆς κλινι κῆς νόσου, ὡς
π ρόσ χη μα, γιά νά μή κάνει τίπο τα. «Ὅ ταν τοῦ π εῖς κάτι, γιά νά
κόψει τό θέλη μά του, ἀν τιδ ρ ᾶ…
“Δεν μπο ρ ῶ, τό λέ ει ἡ ἐπισ τή μη”». Σέ αὐ τό ὁ γέρ ων Πο ρφύ ριος
ἀπαν τᾶ: « Πές: “ἄς τό λέ ει ἡ ἐπι σ τή μη, ἐγώ θά κάνω ὑπακοή σ τό
γέρον τα”».
Μιά τ έτοια σ τάση θά δήλωνε μιά
μεταβολή ἀπό τό ἄτο μο σ τό π ρό σωπο, γιατί ἡ ὑπακοή π ροϋποθέτ ει
μια π ροσωπι κή σ χέση μέ τόν γέ ρον τα. «Δέν εἶναι εὔκολο π ρ ᾶγμα:
π ρ έπ ει νά ἔχεις καί τή δύνα μη,
νά ἀποσπάσεις καί τή χάρη τοῦ
Θεοῦ.…Τό πιό μεγάλο εἶναι νά
δοθ εῖς σ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, σ τή
λατ ρ εία τοῦ Θεοῦ, σ τήν π ροσευ χή,
ἀλ λά ὅ,τι κι ἄν κάνεις, ἄν δέν κα το ρθώσεις νά ἀποκτήσεις ταπ εί νωση, τίπο τα δέν κάνεις».
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