
        Προσέξτε τά ζώα, όταν βόσκουν στα 
λιβάδια, πώς επιλέγουν την τροφή τους. 
Τά βότανα πού είναι δηλητηριώδη τά 
γνωρίζουν µέ την όσφρηση καί δέν τά 
τρώγουν. Όλα τά χορτάρια δέν είναι 
ώφέλιµα για όλα τά ζώα. Η επιλογή είναι 
αύστηρά δική τους καί
άνθρωποι λογικοί όντες, κάνουµε αύτήν 
τήν διάκριση τών άλογων ζώων ή 
καταβροχθίζουµε ό,τι βρίσκουµε µπροστά 

µας; ∆υστυχία µας· δέν ξεχωρίζουµε τό καλό έντυπο άπό τό κακό, τον 
διεστραµµένο λόγο άπό τον οίκοδοµητικό, γιατί χρησιµοποιούµε τήν 
καταραµένη φράση: «νά δοκιµάσω». 
     Κοιτάξτε τά δένδρα πού συνεχώς προσπαθούνε τήν κορυφή τους νά τήν 
βγάζουν στον ήλιο. Άν ύπήρχε κάποιος τρόπος νά βλέπαµε τήν προσπάθεια 
πού κάνει κάθε κλαρί νά τραβήξη καί τήν ελάχιστη ύγρασία, γιά νά ριζώση 
στήν γη, θά µέναµε έκστατικοί. Πότε εµείς τείνουµε στον ήλιο τής 
δικαιοσύνης, τον Χριστό; Πότε άγωνιζόµαστέ νά ριζώση µέσα µας ή 
πίστη; Ακούστε τα πουλιά πώς µέσα στήν βαρυχειµωνιά δειλά
κελάηδηµά τους προκαταγγέλλουν την άνοιξη καί όχι µόνον τά πτηνά, άλλά 
καί πολλά δένδρα µάς δίνουν τήν παρηγοριά τής έρχόµενης άνοιξης. Εµείς 
συναισθανόµαστε καί στοχαζόµαστε τον έρχοµό τού Κυρίου ή τρώγουµε καί 
πίνουµε, χωρίς νά άντιλαµβανώµαστε ότι ύπάρχει τέλος σ’ αύτό τό θέατρο 
τής ζωής; 
     Καλά µου παιδιά, πάρτε µαθήµατα από τήν φύση καί προσ
στήν ζωή σας. Ό Θεός δέν µάς έδωσε µόνον τήν Βίβλο νά µάς διδάσκη, άλλά 
καί ολόκληρη τήν κτίση. Όλα τά έργα τού Θεού µάς βοηθούνε νά βρούµε τήν 
σωτηρία, άλλ’ έµείς τά άποστρεφόµαστε. Οι προτιµήσεις µας καί οι επιλογές 
µας είναι πάντα τό εύκολο καί τό εύχάριστο. Μεγάλη δασκάλα ή φύση! Καί οι 
Προφήτες καί οι Απόστολοι καί ό ίδιος ό Κύριός µας τήν χρησιµοποιούσαν, γιά 
νά µάς διδάξουν έκφραστικώτερα. Κι εµείς, όχι µόνον δέν µαθητεύουµε, άλλά 
τήν αποστρεφόµαστε καί τήν καταστρέφουµε. 

Μακαριστός Γέρων Αµφιλόχιος Μακρής 
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Ραφήνας. ∆ηλώσεις συµµετοχής στο γραφείο του Ναού µας.

 
   

ροσέξτε τά ζώα, όταν βόσκουν στα 
λιβάδια, πώς επιλέγουν την τροφή τους. 
Τά βότανα πού είναι δηλητηριώδη τά 
γνωρίζουν µέ την όσφρηση καί δέν τά 
τρώγουν. Όλα τά χορτάρια δέν είναι 
ώφέλιµα για όλα τά ζώα. Η επιλογή είναι 
αύστηρά δική τους καί µόνον. Εµείς, 
άνθρωποι λογικοί όντες, κάνουµε αύτήν 
τήν διάκριση τών άλογων ζώων ή 
καταβροχθίζουµε ό,τι βρίσκουµε µπροστά 

µας; ∆υστυχία µας· δέν ξεχωρίζουµε τό καλό έντυπο άπό τό κακό, τον 
διεστραµµένο λόγο άπό τον οίκοδοµητικό, γιατί χρησιµοποιούµε τήν 

οιτάξτε τά δένδρα πού συνεχώς προσπαθούνε τήν κορυφή τους νά τήν 
βγάζουν στον ήλιο. Άν ύπήρχε κάποιος τρόπος νά βλέπαµε τήν προσπάθεια 
πού κάνει κάθε κλαρί νά τραβήξη καί τήν ελάχιστη ύγρασία, γιά νά ριζώση 

µε έκστατικοί. Πότε εµείς τείνουµε στον ήλιο τής 
δικαιοσύνης, τον Χριστό; Πότε άγωνιζόµαστέ νά ριζώση µέσα µας ή 

Ακούστε τα πουλιά πώς µέσα στήν βαρυχειµωνιά δειλά-δειλά µέ τό 
κελάηδηµά τους προκαταγγέλλουν την άνοιξη καί όχι µόνον τά πτηνά, άλλά 

ί πολλά δένδρα µάς δίνουν τήν παρηγοριά τής έρχόµενης άνοιξης. Εµείς 
συναισθανόµαστε καί στοχαζόµαστε τον έρχοµό τού Κυρίου ή τρώγουµε καί 
πίνουµε, χωρίς νά άντιλαµβανώµαστε ότι ύπάρχει τέλος σ’ αύτό τό θέατρο 

τήν φύση καί προσαρµόστε τα 
βλο νά µάς διδάσκη, άλλά 

καί ολόκληρη τήν κτίση. Όλα τά έργα τού Θεού µάς βοηθούνε νά βρούµε τήν 
σωτηρία, άλλ’ έµείς τά άποστρεφόµαστε. Οι προτιµήσεις µας καί οι επιλογές 

ι πάντα τό εύκολο καί τό εύχάριστο. Μεγάλη δασκάλα ή φύση! Καί οι 
Προφήτες καί οι Απόστολοι καί ό ίδιος ό Κύριός µας τήν χρησιµοποιούσαν, γιά 
νά µάς διδάξουν έκφραστικώτερα. Κι εµείς, όχι µόνον δέν µαθητεύουµε, άλλά 
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Tο «ξεστόλισµα» του ∆ένδρου.

     Η τόση χαρά
το στόλισµα του χριστουγεννιάτικο 
δένδρο δεν µοιάζει καθόλου µε την 
στιγµή που αυτό ξεστολίζετε και 
πηγαίνει πάλι στο ντουλάπι. Είναι 
τόσος ο ενθουσιασµός για την 
πρώτη περίπτωση και τόση η 
απογοήτευση για την δεύτερη. Γιατί 
όµως τόση απογοήτευση; Η 
απογοήτευση, στα όρια της 
κατάθλιψης µερικές φορές, εχει να 
κάνει µε την συνειδητοποίηση της 

µαταιότητας για την απόκτηση µιας ψεύτικης χαράς την περίοδο των εορτών. 
Είναι αλήθεια ότι αν και φέτος η αλλαγή της διάθεσης σχετίστηκε µε ψεύτικα 
φώτα θα νιώσουµε την ανάλογη απογοήτευση, το αντίστοιχο κενό.
παρατηρήσει κάποιος µε τι απροθυµία και ακεφιά γίνεται η αφαίρεση των 
στολισµών θα καταλάβει πολλά. Απατήθηκε ο άνθρωπος θέλοντας να 
ξεγελάσει τον εαυτό του. ∆εν ήταν και εφέτος εκείνο το αληθι
πραγµατικά φωτίζει, ενθουσιάζει, χαροποιεί τον άνθρωπο. Έχουµε δίκιο να 
αναζητούµε και να ποθούµε τη χαρά, γι᾽ αυτήν είµαστε πλασµένοι.
       ∆εικνύει θεονοσταλγία η αναζήτηση του όµορφου,
χαρµόσυνου, είναι σηµεία της ανθρωπίνης φύσης µας πριν την πτώση αυτά. 
Ζητάµε την αλλαγή, το νέο, το ανακαινισµένο. Όλα αυτά βρίσκονται µέσα 
στην ύπαρξή µας. Η ίδια η υπόστασή µάς ωθεί σε αυτήν την ανακαίνιση, την 
αναγέννηση. Σκεφθείτε⋅ Με την Γέννησή Του στο σπήλαιο ο Χριστός ευλογεί 
και αγιάζει τη γη, µε την Βάπτισή Του στον Ιορδάνη αγιάζει τα ύδατα, όλη 
την δηµιουργία λοιπόν εξαγιάζει. Ναι, αλλά τί είναι τό σώµα του ανθρώπου; 
Αυτά τα δύο, χώµα και νερό. Η ίδια η φύση µάς προσκαλεί σε παλιγγενεσία.
Όλα αυτά ισχύουν και λειτουργούν στον άνθρωπο όταν το θελήσει. Όµως ο 
άνθρωπος ψάχνει τη χαρά σε άλλα φώτα, γήινα, φτιασιδωµένα. Ψάχνει να 
βρεί χαρά στο εύκολο και το ευήµερο και έτσι λαµβάνει προσωρινή και 
παρωδική χαρά. ∆εν πάει στην πηγή να πιεί κρυστάλλινο νερό αλλά διαλέγει 
τα απόνερα και µετά υποφέρει για την επιλογή του. 
     Είναι τραγικός ο απολογισµός όταν οµολογείς ότι τα Χριστούγεννα, η 
Πρωτοχρονιά, τα Φώτα ήταν σαν µια καθηµερινή ηµέρα ή ακοµα χειρότερα 
«καλύτερα να µην έρχονταν». Μοιάζει η κατάσταση αυτή µε εκείνον το 
διαβάτη, που ενώ βρέθηκε διψασµένος και η πηγή ήταν µπροστά του, δεν 
την είδει γιατί περπατούσε µε σκυµένο το κεφάλι. Είναι τόσες οι χαρές που 
προσφέρει ο Θεός ακόµα και µέσα στον πόνο, µέσα στο δυσκόλεµα που 
πέρασες, που δεν την φαντάζεσαι. Ναι, µέσα στον πόνο, αν το πιστέψ
βρεις χαρά και ανακούφιση έστω και αν φαίνεται οξύµορο. 
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Η τόση χαρά προετοιµασίας για 
το στόλισµα του χριστουγεννιάτικο 
δένδρο δεν µοιάζει καθόλου µε την 
στιγµή που αυτό ξεστολίζετε και 
πηγαίνει πάλι στο ντουλάπι. Είναι 
τόσος ο ενθουσιασµός για την 
πρώτη περίπτωση και τόση η 
απογοήτευση για την δεύτερη. Γιατί 

ογοήτευση; Η 
απογοήτευση, στα όρια της 
κατάθλιψης µερικές φορές, εχει να 
κάνει µε την συνειδητοποίηση της 

µαταιότητας για την απόκτηση µιας ψεύτικης χαράς την περίοδο των εορτών. 
Είναι αλήθεια ότι αν και φέτος η αλλαγή της διάθεσης σχετίστηκε µε ψεύτικα 

τα θα νιώσουµε την ανάλογη απογοήτευση, το αντίστοιχο κενό. Αν 
παρατηρήσει κάποιος µε τι απροθυµία και ακεφιά γίνεται η αφαίρεση των 
στολισµών θα καταλάβει πολλά. Απατήθηκε ο άνθρωπος θέλοντας να 
ξεγελάσει τον εαυτό του. ∆εν ήταν και εφέτος εκείνο το αληθινό φως που 
πραγµατικά φωτίζει, ενθουσιάζει, χαροποιεί τον άνθρωπο. Έχουµε δίκιο να 

αυτήν είµαστε πλασµένοι. 
∆εικνύει θεονοσταλγία η αναζήτηση του όµορφου, του αγνού, του 

φύσης µας πριν την πτώση αυτά. 
νισµένο. Όλα αυτά βρίσκονται µέσα 

στην ύπαρξή µας. Η ίδια η υπόστασή µάς ωθεί σε αυτήν την ανακαίνιση, την 
Με την Γέννησή Του στο σπήλαιο ο Χριστός ευλογεί 

ει τη γη, µε την Βάπτισή Του στον Ιορδάνη αγιάζει τα ύδατα, όλη 
την δηµιουργία λοιπόν εξαγιάζει. Ναι, αλλά τί είναι τό σώµα του ανθρώπου; 
Αυτά τα δύο, χώµα και νερό. Η ίδια η φύση µάς προσκαλεί σε παλιγγενεσία. 

όταν το θελήσει. Όµως ο 
άνθρωπος ψάχνει τη χαρά σε άλλα φώτα, γήινα, φτιασιδωµένα. Ψάχνει να 
βρεί χαρά στο εύκολο και το ευήµερο και έτσι λαµβάνει προσωρινή και 
παρωδική χαρά. ∆εν πάει στην πηγή να πιεί κρυστάλλινο νερό αλλά διαλέγει 

όταν οµολογείς ότι τα Χριστούγεννα, η 
Πρωτοχρονιά, τα Φώτα ήταν σαν µια καθηµερινή ηµέρα ή ακοµα χειρότερα 
«καλύτερα να µην έρχονταν». Μοιάζει η κατάσταση αυτή µε εκείνον το 

έθηκε διψασµένος και η πηγή ήταν µπροστά του, δεν 
την είδει γιατί περπατούσε µε σκυµένο το κεφάλι. Είναι τόσες οι χαρές που 
προσφέρει ο Θεός ακόµα και µέσα στον πόνο, µέσα στο δυσκόλεµα που 
πέρασες, που δεν την φαντάζεσαι. Ναι, µέσα στον πόνο, αν το πιστέψεις, θα 
βρεις χαρά και ανακούφιση έστω και αν φαίνεται οξύµορο.   (Η συνέχεια δίπλα) 

 

 
 

    Στο µονοπάτι της ζωής, θα συναντήσετε ανθρώπους που θα σας πλησιάσουν 

προσπαθώντας να εκµεταλλευτούν τις ευαισθησίες σας. Την καλοσύνη και αγαθότητα 

σας. Θα κάνουν τα πάντα για να συνδεθούν µαζί σας, αφού έχουν νιώσει το χάρισµα σας 

να βοηθάτε και να δίνεστε στους άλλους.

      Στην αρχή θα σας αποθεώσουν, µην ξεχνάτε ότι ο προδότης είναι πάντα κάποιος 

που µας δόξασε. Θα σας τονίζουν το πόσο υπέροχος άνθρωπος

πάροδο του χρόνου και αφού έχουν πάρει και παίξει µε

γίνετε αδιαφορία, αποµάκρυνση και λήθη. 

Απλά και µόνο διότι δεν εξυπηρετείτε πια 

τις ανάγκες τους. Οι άνθρωποι αυτοί ποτέ 

δεν νοιάστηκαν πραγµατικά για εσάς αλλά 

µονάχα γι αυτό που τους δίνατε. Για εκείνο 

που έπαιρναν από εσάς και όχι γι εσάς.

       Αρχίστε να λέτε «όχι» και θα δείτε την 

αχαριστία να ξεπροβάλει µπροστά σας. 

παίρνουν χάνονται και εξαφανίζονται, ψάχνοντας το επόµενο θύµα τους. Φρόντισε να 

µην είσαι εσύ… 

 

π. Χαράλαµπος Παπαδόπουλος

 

 
      Πάντως, για να πούµε την αλήθεια,
µας να ζήσεις το αληθινό γιατί είναι πλέον πολλά τα ψεύτικα και τα 
µεταλαγµένα δίπλα µας. Χρειάζεται µεγάλος πνευµατικός αγώνας για να µην 
βρεθείς θύµα της κατανάλωσης και της διαφήµισης. Χρειάζεται να ζεις την 
µεγάλη Αγάπη για να µην µπερδευτείς σε τόσα θέλγητρα που παρουσιάζονται 
ως σηµεία της µοντέρνας και σύγχρονης ζωής. Αυτή η 
όνοµα, είναι ο Χριστός! Γεννήθηκε και θα γεννάται, βαπτίσθηκε και θα 
βαπτίζεται µέχρι να νιώσουµε ότι όλα τα κάνει από αγάπη για εµάς και να τον 
πλησιάσουµε. 
        Η περίοδος των εορτών πέρασε 
και δεν κερδίσαµε την «µάχη», δεν χάσαµε τον πόλεµο. Σε όλους µας δίνεται 
παράταση ζωής για να ψάξουµε τα σωτήρια γεγονότα και πάλι. Να 
ψιλαφήσουµε τα σπάργανα της φάτνης και τον βυθό του Ιορδάνη. Ο Χριστός 
βρίσκεται πάντα µε µια ανοιχτή σταυρωµένη αγκαλιά για όλους
του Σταυρού µας οδηγεί στην Ανάσταση.

Αρχιµ. Ιακώβου Κανάκη

το µονοπάτι της ζωής, θα συναντήσετε ανθρώπους που θα σας πλησιάσουν 

προσπαθώντας να εκµεταλλευτούν τις ευαισθησίες σας. Την καλοσύνη και αγαθότητα 

κάνουν τα πάντα για να συνδεθούν µαζί σας, αφού έχουν νιώσει το χάρισµα σας 

να βοηθάτε και να δίνεστε στους άλλους.  

την αρχή θα σας αποθεώσουν, µην ξεχνάτε ότι ο προδότης είναι πάντα κάποιος 

που µας δόξασε. Θα σας τονίζουν το πόσο υπέροχος άνθρωπος είστε. Αλλά µε την 

πάροδο του χρόνου και αφού έχουν πάρει και παίξει µε την ψυχή σας, ο θαυµασµός θα 

γίνετε αδιαφορία, αποµάκρυνση και λήθη. 

Απλά και µόνο διότι δεν εξυπηρετείτε πια 

τις ανάγκες τους. Οι άνθρωποι αυτοί ποτέ 
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µονάχα γι αυτό που τους δίνατε. Για εκείνο 

που έπαιρναν από εσάς και όχι γι εσάς.  

ρχίστε να λέτε «όχι» και θα δείτε την 

αχαριστία να ξεπροβάλει µπροστά σας.      Οι αχάριστοι άνθρωποι όταν σταµατήσουν να 

, ψάχνοντας το επόµενο θύµα τους. Φρόντισε να 

π. Χαράλαµπος Παπαδόπουλος 

Πάντως, για να πούµε την αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο στις µέρες 
µας να ζήσεις το αληθινό γιατί είναι πλέον πολλά τα ψεύτικα και τα 

δίπλα µας. Χρειάζεται µεγάλος πνευµατικός αγώνας για να µην 
βρεθείς θύµα της κατανάλωσης και της διαφήµισης. Χρειάζεται να ζεις την 
µεγάλη Αγάπη για να µην µπερδευτείς σε τόσα θέλγητρα που παρουσιάζονται 
ως σηµεία της µοντέρνας και σύγχρονης ζωής. Αυτή η όντως Αγάπη έχει 
όνοµα, είναι ο Χριστός! Γεννήθηκε και θα γεννάται, βαπτίσθηκε και θα 
βαπτίζεται µέχρι να νιώσουµε ότι όλα τα κάνει από αγάπη για εµάς και να τον 

Η περίοδος των εορτών πέρασε αλλά δεν πέρασε και η ζωή µας. Αν 
ρδίσαµε την «µάχη», δεν χάσαµε τον πόλεµο. Σε όλους µας δίνεται 

παράταση ζωής για να ψάξουµε τα σωτήρια γεγονότα και πάλι. Να 
ψιλαφήσουµε τα σπάργανα της φάτνης και τον βυθό του Ιορδάνη. Ο Χριστός 
βρίσκεται πάντα µε µια ανοιχτή σταυρωµένη αγκαλιά για όλους µας. Μέσω 
του Σταυρού µας οδηγεί στην Ανάσταση. 

 
Αρχιµ. Ιακώβου Κανάκη 


