Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΥΦΛΩΣΗ
ό 1933 στήν ἐπαρχία Τόμσκ τῆς
Ρωσίας κάποιοι ἐξόριστοι ἀπό τό
κομμουνιστικό καθεστώς ζήτησαν
ἀπό μία γυναίκα πού ἔμενε κοντά
τους νά τούς μαγειρεύει μέ τρόφιμα
πού οἱ ἴδιοι τῆς ἔφερναν.
Ὅταν κάποτε σέ περίοδο νηστείας
τῆς ἔφεραν νά τούς μαγειρέψει κρέας,
ἐκείνη στή ἀρχή ἀρνήθηκε, ἀλλά μετά
ἀπό πιέσεις τους τό ἔκανε μέ κρύα καρδιά. Στό δωμάτιο πού ἔτρωγαν ὑπῆρχε
μία εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί οἱ περισσότεροι ἔνιωθαν ἄβολα. Μόνο κάποιος
Ἰβάν φάνηκε «τολμηρός». Πῆρε μία πετσέτα καί χασκογελώντας εἶπε:
-Θά δέσουμε τά μάτια τοῦ Χριστοῦ
καί ἔτσι δέν θά δεῖ ὅτι τρῶμε κρέας.
Ἔτσι δέν θά εἶναι ἁμαρτία!...
Μετά τό γεῦμα, ὁ δῆθεν ἔξυπνος τύπος ἄρχισε νά λύνει τήν πετσέτα καί ἡ
γυναίκα τόν εἶδε.
-Τί κάνεις; Έχασες τά λογικά σου;
τόν ρώτησε.
Κι ἐκεῖνος συνεχίζοντας νά γελάει
ἀπάντησε:
-Ἄν ὑπάρχει Θεός, ἄς μέ τιμωρήσει! Ποῦ εἶναι ὁ Θεός; Μᾶς ἔχουν πάρει τά πάντα, μᾶς ἔχουν ἐξορίσει· καί
ὁ Θεός δέν ἔχει τιμωρήσει κανέναν!...
Τήν ἄλλη μέρα ὁ Ἰβάν ξύπνησε τυφλός! Καί αὐτό τό στράβωμα τῶν σωματικῶν του ματιῶν, ὅπως στόν ἀπό-

στολο Παῦλο, τοῦ ἔγινε ἀφορμή νά ἀνοίξουν τά μέσα μάτια τῆς ψυχῆς του
(ἀργότερα ἄνοιξαν πάλι καί τά σωματικά του μάτια!) καί νά καταλάβει ὅτι ὁ
Θεός δέν εἶναι ἕνας σαδιστής τύραννος,
πού ψάχνει ἀφορμές γιά νά τιμωρεῖ τά
πλάσματά Του, ἀλλά εἶναι ὁ μόνος Ἀληθινός Πατέρας, πού δέν θέλει νά χαθεῖ
κανένα ἀπό τά παιδιά Του. Καί ἀξιοποιεῖ ἀκόμη καί τίς δικές μας ἀνοησίες,
κάνοντάς τες γιά μᾶς εὐκαιρίες σωτηρίας!
Αὐτό βέβαια δέν σημαίνει ὅτι μποροῦμε νά προκαλοῦμε τόν Θεό, καί μάλιστα μέ τό βλάσφημο θράσος πού τό
ἔκανε ὁ Ἰβάν. Τό ὅτι στήν συγκεκριμένη
περίπτωση ὁ Κύριος ἔδειξε ἔλεος στόν
Ἰβάν καί τοῦ ἔκανε τό χατήρι νά τοῦ χαρίσει τήν σωτήρια τύφλωση, αὐτό δέν
σημαίνει ὅτι ὅποιος ἔχει ἀμφιβολίες,
μπορεῖ π.χ. νά χλευάζει μιά εἰκόνα, πιστεύοντας ὅτι ὁ Κύριος θά δείξει τήν
ἴδια εὐσπλαγχνία. «Οὐκ ἐκπειράσεις
Κύριον τόν Θεόν σου»! Καί «ὁ Θεός οὐ
μυκτηρίζεται»! Δέν μπορεῖς νά ...παίζεις μέ τόν Θεό, οὔτε νά Τόν ἐμπαίζεις!
Μέ ἀφορμή τό παραπάνω περιστατικό, ἄς ξεκαθαρίσουμε ἐπίσης ὅτι ἡ νηστεία, στήν ὁποία μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός
καί ἡ Ἐκκλησία Του, δέν εἶναι οὔτε ...
ποινή γιά τίς ἁμαρτίες μας οὔτε τρόπος,
γιά νά ... καλοπιάσουμε τάχα τό δῆθεν

μπορεῖ νά ποῦμε: Αὐτά τότε. Τώρα
ἄλλαξαν οἱ καιροί. Δέν γίνονται τέτοια
πράγματα. Καί ὅμως γίνονται! Καί μάλιστα ἀπό κοσμικούς ἀνθρώπους,
πού διαθέτουν ἐλεήμονα καρδία, εὐαίἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων χρη- σθητη στόν πόνο καί τήν δυστυχία
μάτισε Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας τῶν ἄλλων.
(610-619). Ἡ μνήμη του ἑορτάζεΓράφει ὁ καθηγητής Χρῆστος Γιανται στίς 12 Νοεμβρίου. Ὀνομά- ναρᾶς (Καθημερινή, 7/10/2012):
σθηκε δέ ἐλεήμων ἐξ αἰτίας τῆς μεγά«Ἔφτανε κάθε πρωί ὁ Ἀντώνης
λης του φιλανθρωπίας καί τῶν ἐλεη- Μπενάκης (ἱδρυτής τοῦ ὁμώνυμου
μοσυνῶν του, ὑλικῶν καί πνευμα- μουσείου) στό Μουσεῖο, μέ κοστούμι
τικῶν. Ἰδού ἕνα δεῖγμα τῆς εὐαισθη- πρωϊνό, ἄψογο, ραμμένο στήν Ἀγγλία.
σίας του γιά τούς πτωχούς.
Τό μεσημέρι γύριζε στό σπίτι του γιά
Κάποιος ἄρχοντας βλέποντας τήν φαγητό καί ἐπέστρεφε τό ἀπομεσήμεμεγάλη πτωχεία τοῦ Ἰωάννου (ἐνῶ ρο στό Μουσεῖο, μέ ἄλλο ἀπογευματιἦταν Πατριάρχης!) τοῦ χάρισε ἕνα πο- νό τώρα κοστούμι. Γιά τό βράδυ ἦταν
λύτιμο καί ἀκριβό πάπλωμα γιά νά αὐτονόητο, εἴτε στό σπίτι εἴτε σέ ἔξοσκεπάζεται τά βράδυα. Ὁ Ἰωάννης τό δο, ὅτι θά φοροῦσε τρίτο, βραδινό κοχρησιμοποίησε ἕνα βράδυ, ἀλλά δέν στούμι.
μπόρεσε νά κλείσει μάτι. Σκεφτόταν:
Ὅταν μέ τήν γερμανική εἰσβολή, τό
«Πόσοι ἀδελφοί μου κοιμοῦνται πει- 1941, κατέρρευσε τό ἑλληνικό μέτωπο
νασμένοι καί γυμνοί καί ἐγώ, ἐνῶ εἶμαι στήν Ἀλβανία, ἄρχισαν νά καταφθάμοναχός, χρησιμοποιῶ τέτοιο πολυτε- νουν στήν Ἀθήνα ἀτελείωτο πλῆθος
λές σκέπασμα». Τό πρωΐ ἔστειλε καί Ἑλλήνων στρατιωτῶν ἔχοντας διανύτό πούλησαν καί μοίρασε τά χρήματα σει μέ τά πόδια ἑκατοντάδες χιλιόμεσέ φτωχούς. Τό εἶδε στήν ἀγορά ὁ δω- τρα· ἔφταναν κουρελιασμένοι, πληγιαρητής καί τό ἀγόρασε. Καί τό ξαναχά- σμένοι, ψειριασμένοι, βρώμικοι, ἐξουρισε στόν ἅγιο! Τοῦτο ἔγινε πολλές θενωμένοι. Τότε ὁ Ἀντώνης Μπενάκης
φορές. Μιά ἡμέρα εὑρίσκοντας τόν βγῆκε στήν πόρτα τοῦ Μουσείου του
δωρητή ὁ Ἰωάννης τοῦ λέει: «Γιά νά καί μοίρασε ὅλα του τά κοστούμια,
δοῦμε, ποιός θά νικήσει στό τέλος· πρωινά, ἀπογευματινά, βραδινά, σέ
ἐγώ νά τό πουλῶ ἤ ἐσύ νά τό ἀγορά- αὐτούς τούς στρατιῶτες. Καί ἀπό τήν
ζεις καί νά μοῦ τό στέλνεις».
ἡμέρα ἐκείνη, στά τριάμιση χρόνια τῆς
* * *
γερμανικῆς κατοχῆς πού ἀκολούθησε,
Ἐμεῖς ὡς «μοντέρνοι» ἄνθρωποι

ΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΡΔΙΑ

➥

θυμωμένο Ἀφεντικό! Ἡ σωστή νηστεία
εἶναι ἑκούσια σωματική ἔκφραση τῆς
ἐγκάρδιας εὐγνωμοσύνης μας πρός Ἐκεῖνον, ὁ Ὁποῖος ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΔΙΚΑ ὄχι
μόνο ὑπέφερε σωματικά ἀλλά ΠΕΘΑΝΕ
γιά τήν δική μας σωτηρία! Ὁ Χριστός

δέν ἔχει καθόλου ἀνάγκη οὔτε τήν νηστεία μας οὔτε ὁποιαδήποτε ἄλλη θυσία
μας. ΕΜΕΙΣ ἔχουμε ἀνάγκη αὐτόν τόν
θεόσδοτο τρόπο θεραπείας τοῦ σαρκικοῦ καί ψυχικοῦ μας ἐγωκεντρισμοῦ!
Ἀρχιμ. Β.Λ.

ΧΑΛΙΝΑΓΩΓΗΣΗ
Η ΧΑΛΙΝΑΓΩΓΗΣΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ἄρχοντας Ἰάδμων εἶχε στήν ὑπηρεσία του ἕνα δοῦλο, τόν Αἴσωπο.
Μιά μέρα τοῦ λέει: «Αὔριο θά ἔχουμε ἐπίσημο δεῖπνο σέ κάτι σπουδαίους φίλους. Πήγαινε στήν ἀγορά καί
πάρε ὅ,τι καλύτερο βρεῖς».
Ὁ τετραπέρατος ἐκεῖνος ἀρχαῖος σοφός πῆγε στήν ἀγορά καί ἀγόρασε ψάριαγλῶσσες. «Δέν ὑπάρχει στόν κόσμο καλύτερο πρᾶγμα ἀπό τίς γλῶσσες», εἶπε καθώς παρουσίασε τά ψώνια του.
Ὕστερα ἀπό λίγες μέρες ὁ Ἰάδμων
ἔστειλε πάλι τόν Αἴσωπο στήν ἀγορά λέγοντάς του: «Περιμένω στό σπίτι γιά φαγητό ἀνθρώπους πού εἶναι πολύ φορτικοί.
Πήγαινε λοιπόν καί ἀγόρασε ὅ,τι χειρότερο βρεῖς».
Τό μεσημέρι, ὅταν ὁ Ἰάδμων κάθησε
στό τραπέζι μέ τούς ἀνεπιθύμητους ξένους, ἐκνευρίστηκε βλέποντας πάλι ψάρια-γλῶσσες.
- Μά δέν σοῦ εἶπα νά πάρεις ὅ,τι χειρότερο ὑπάρχει στήν ἀγορά; φώναξε
ἀργότερα στόν Αἴσωπο. Προχθές μοῦ τίς
παρουσίασες σάν τό καλύτερο πρᾶγμα
στόν κόσμο.
-Σωστά. Τό καλύτερο καί συγχρόνως
τό χειρότερο πρᾶγμα τοῦ κόσμου εἶναι ἡ
γλῶσσα. Ἀπ᾿ αὐτήν προέρχονται τά μεγαλύτερα καλά καί τά χειρότερα κακά,
ἀπάντησε σοβαρά ὁ Αἴσωπος.
* * *
Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα μικρό μέλος τοῦ
σώματος, χωρίς τὀ παραμικρό κόκκαλο,
φυλακισμένο πίσω ἀπό τά δόντια μας. Κι᾿
ὅμως «κόκκαλα δέν ἔχει καί κόκκαλα
τσακίζει». Δημιουργεῖ φοβερότερες πλη-

ὁ Ἀντώνης Μπενάκης φοροῦσε κάθε
πρωί, ἀπόγευμα, βράδυ, τό ἴδιο, ἕνα
καί μοναδικό κοστούμι».
Λοιπόν, οἱ ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου ἔχουν διαχρονική καί ἀξία καί

γές καί ἀπό τό πιό κοφτερό μαχαίρι. Εἶναι
συγχρόνως ὅμως ἕνα ἀπό τά πιό πολύτιμα
ἐφόδια πού χάρισε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο,
γιά νά συνεννοούμαστε μεταξύ μας, νά
ἐκφράζουμε τίς σκέψεις καί τά συναισθήματά μας καί νά μαθαίνουμε περισσότερα
πράγματα.
Στήν Ἐπιστολή του ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ
ἀδελφόθεος περιγράφει θαυμάσια τήν δύναμη τῆς γλώσσας, λέγοντας: «Ὅποιος
δέν φταίει στά λόγια εἶναι τέλειος ἄνδρας καί ἔχει τήν δύναμη νά χαλιναγωγήσει ὅλο του τό σῶμα» (Ἰακ. 3,2). Καί μάλιστα τήν παρομοιάζει μέ τό χαλινάρι τοῦ
ἀλόγου, μέ τό πηδάλιο τοῦ πλοίου καί μέ
τή σπίθα τῆς φωτιᾶς πού μπορεῖ νά ἀνάψει πυρκαγιά καί νά τά κάψει ὅλα. Διότι
ἐάν δέν τήν δαμάσουμε, εἶναι ἀσυγκράτητο κακό γεμᾶτο θανατηφόρο δηλητήριο,
πηγή εὐλογίας ἤ κατάρας, εὐτυχίας ἤ καταστροφῆς.
Γιά νά χαροῦμε τήν ζωή μας καί νά
ἔχουμε καλύτερες μέρες, χρειάζεται νά
μήν προτρέχει ἡ γλῶσσα τῆς διάνοιας· νά
μή μιλᾶμε γιά ἐκεῖνα πού δέν πρέπει νά
μιλήσουμε· νά μή δίνουμε μεγάλη ἐλευθερία στή γλῶσσα μας, γιατί θά μᾶς πιάσει
αἰχμάλωτους· νά μή μιλᾶμε, ὅταν εἴμαστε
θυμωμένοι ἤ ταραγμένοι, γιατί δέν ἐλέγχουμε τά λόγια μας· νά μή βγαίνουν ἀπό
τά χείλη μας ψέμματα· νά πάψουμε νά κακολογοῦμε, νά κατακρίνουμε καί νά λέμε
πικρά λόγια πού πληγώνουν καί θίγουν.
Νά πάψουμε νά βλασφημοῦμε, νά αἰσχρολογοῦμε, νά ἀργολογοῦμε καί νά κουτσομπολεύουμε. Τά λόγια μας νά εἶναι μετρημένα καί ὄχι νά λέμε ἀκατάσχετες φλυαρίες, διότι «τά πολλά λόγια εἶναι φτώχεια» καί «μέ τήν πολυλογία δέν θά ξεφύγουμε ἀπό τήν ἁμαρτία».
Ἀρχιμ. Ι.Ν.

ἰσχύ. Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται μέ πόση συνέπεια θά τίς ἐφαρμόσουμε στήν ζωή
μας.
Ἀρχιμ. Ν.Κ.

† Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
πέναντι στό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων πού στήν δύστυχη πατρίδα
μας θεωρεῖται «θεσμοθετημένο
δικαίωμα» τῆς γυναίκας, τρεῖς γυναῖκες ἰατροί ἀναισθησιολόγοι τοῦ Νοσοκομείου Σάμου, γνωστοποίησαν μέ
ἐπιστολή τους στήν διοίκηση τοῦ Νοσοκομείου ὅτι θά ἀπέχουν ἀπό τά καθήκοντά τους σέ ἰατρική πράξη διακοπῆς
κυήσεως, ἄν δέν συντρέχουν ἰατρικοί λόγοι κινδύνου ζωῆς ἤ ὑγείας τῆς ἐγκύου.
Ἐπικαλούμενες οἱ ἀναισθησιολόγοι, τό
ἄρθρο 31 τοῦ Ν. 3418/2005 «Κώδικας
ἰατρικῆς δεοντολογίας» τό ὁποῖο προβλέπει ὅτι «ὁ ἰατρός μπορεῖ νά ἐπικαλεσθεῖ τούς κανόνες καί τίς ἀρχές ἰατρικῆς
συνείδησής του καί νά ἀρνηθεῖ νά ἐφαρμόσει ἤ νά συμπράξει στίς διεργασίες τεχνητῆς διακοπῆς τῆς κύησης, ἐκτός ἄν
ὑπάρχει ἀναπότρεπτος κίνδυνος γιά τήν
ζωή τῆς ἐγκύου ἤ κίνδυνος σοβαρῆς καί
διαρκοῦς βλάβης τῆς ὑγείας της», δήλωσαν ὅτι δέν θά συμπράξουν στήν «διακοπή» τῆς ζωῆς τῶν ἐμβρύων.
Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά ἐπαινέσουμε δημόσια τίς τρεῖς ἰατρούς τῆς
Σάμου, ὅπως ἔπραξε καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης τους κ. Εὐσέβιος. Στήν
σύγκρουση τῶν καθηκόντων τῶν ἰατρῶν
καί τῶν ὑπευθύνων ὑγείας πού προκύπτει ἀναποδράστως ἀπό τίς διατάξεις
τῆς παραγρ. 4 τοῦ ἄρθρου 304 τοῦ ΠΚ
καί τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παραγρ.
5 καί 31 τοῦ Ν. 3418/2005 «Κώδικας ἰατρικῆς δεοντολογίας», ἀσφαλῶς ὑπερτε-

ρεῖ ἡ πρόβλεψη τοῦ ἐν λόγῳ Κώδικα, διότι τά ζητήματα συγκρούσεως καθηκόντων ἐπιλύονται μέ σταθμίσεις. Ἀσφαλῶς ὑπέρτερο ἀγαθό, εἶναι ἡ διασφάλιση
τῶν ἀρχῶν τῆς ἠθικῆς συνειδήσεως τοῦ
ἰατροῦ, νά ἀρνηθεῖ νά συμμετάσχει καί
νά συμπράξει στή διάπραξη μιᾶς ἀμβλώσεως, χωρίς νά ὑφίσταται ἀναπότρεπτος
κίνδυνος γιά τήν ζωή τῆς ἐγκύου, ἀπό τό
κατασκευασμένο «δικαίωμα» τῆς γυναίκας στήν ἐγωπαθῆ καί ἀμοραλιστική
ἄμβλωση πού δολοφονεῖ ἕναν ἄνθρωπο,
ὁ ὁποῖος ὑφίσταται ἐξ ἄκρας συλλήψεως
σάν ψυχοσωματική ἑνότητα, συνδημιουργημένη ἀπό τό Θεό καί τούς γονεῖς
του. Εἶναι τρομακτική καί ἄκρως διδακτική ἡ κυκλοφορηθεῖσα ρεαλιστική ταινία «Silent scream» («Σιωπηλή κραυγή») πού καταδεικνύει τόν τρόμο καί τήν
ἀγωνία τοῦ ἐμβρύου, τοῦ ὁποίου ἐπιταχύνονται οἱ καρδιακοί παλμοί, ὅταν ἀντιλαμβάνεται τόν μηχανισμό διαμελισμοῦ
του καί ἀπορροφήσεώς του. Θά ἔπρεπε
ὅλοι ὅσοι ὑποστηρίζουν τό κακούργημα
τῶν ἀμβλώσεων καί οἱ γυναῖκες πού τό
ἀποφασίζουν νά ὑποχρεώνονται, πρίν
τήν ἐνέργειά τους, νά παρακολουθήσουν
μέ τά μάτια ὀρθάνοιχτα αὐτήν τήν ταινία.
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