ΓΕΦΥ ΡΕΣ

γέφυρα εἶναι μιά χρήσιμη κατασκευή
ἡ ὁποία ἑνώνει δύο μέρη πού χωρίζονται ἀπό ἕνα ἐμπόδιο, φυσικό ἤ τεχνητό. Γιά παράδειγμα μία γέφυρα ἑνώνει
τίς δύο ὄχθες ἑνός μεγάλου ποταμοῦ. Ἔτσι
ἀπό τίς παλαιές πέτρινες γέφυρες φθάσαμε
στίς σημερινές μήκους μερικῶν χιλιομέτρων.
Ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς λειτουργίας μιᾶς γέφυρας, μιλᾶμε καί γιά πνευματικές γέφυρες
ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Τί εἴδους «γέφυρες», δηλαδή τρόπους ἐπικοινωνίας, πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε στίς μεταξύ μας σχέσεις; Σχέσεις συγγενῶν, φίλων,
συνεργατῶν, ἀλλά μερικές φορές καί ἀγνώστων!
Ἄν αὐτές οἱ «γέφυρες» θεμελιώνονται
στίς ἐντολές - ὁδηγίες τοῦ Χριστοῦ, τότε θά
ἔχουμε ἄριστα ἀποτελέσματα. Γιατί ὁ Χριστός, ὡς δημιουργός καί πατέρας μας, γνωρίζει τέλεια τήν ἀνθρώπινη φύση.
Ἰδού ἕνα γλαφυρό παράδειγμα κατασκευῆς τέτοιων «γεφυρῶν» ἀπό τόν ἅγιο
Ἰωάννη τόν Ἐλεήμονα, Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας (ἡ μνήμη του στίς 12 Νοεμβρίου).
Κάποια φορά ὁ ἅγιος Ἰωάννης κάλεσε
ἕναν πολύ πλούσιο καί πολύ φιλάργυρο
ἄνθρωπο, τόν Τρώιλο, νά ἐπισκεφθοῦν ἕνα
νοσοκομεῖο ἀπόρων πού διατηροῦσε τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας. Μαζί τους ἦταν καί
ὁ ταμίας τοῦ Τρώιλου. Λέει ὁ Πατριάρχης
στόν Τρώιλο: «Δῶσε καί σύ κάτι σ᾿ αὐτούς
τούς ἀνθρώπους». Ντράπηκε ἐκεῖνος τόν
Πατριάρχη καί μοίρασε σέ ὅλους τούς ἀπόρους - ἀρρώστους (πού ἀποτελοῦσαν ἕνα μεγάλο πλῆθος) ἀπό ἕνα χρυσό νόμισμα. Ἀλλά,

βέβαια, μέ αὐτή τήν γενναιόδωρη κίνηση ὅ,τι
κουβαλοῦσε πάνω του ὁ ταμίας, δεκαπέντε
κιλά χρυσάφι, ἐξανεμίστηκε. Ἐκείνη τήν ὥρα
ὁ Τρώιλος δέν εἶπε τίποτε στόν Πατριάρχη.
Ὅταν ὅμως γύρισε στό σπίτι του, τόσο πολύ
στενοχωρήθηκε, πού ἀρρώστησε! Τό μαθαίνει ὁ Πατριάρχης καί ἀμέσως παίρνει ὅλο τό
ποσό καί πάει στό σπίτι τοῦ Τρώιλου καί τοῦ
λέει: «Βρέ ἀδελφέ, ἐγώ δανεικά σοῦ τά πῆρα
γιατί δέν εἶχα μαζί μου τόσα χρήματα γιά νά
τά δώσω στούς φτωχούς. Πάρτα πίσω, λοιπόν, καί γράψε μου μιά ἀπόδειξη ὅτι τά ἔλαβες». Χαρούμενος (καί σχεδόν ὑγιής!) ὁ
Τρώιλος γράφει: «Ὁ Θεός νά δώσει τόν μισθό στόν Πατριάρχη Ἰωάννη γιά τό ποσό πού
διεμοίρασα μέν ἐγώ, ἀλλά τό ἔλαβα τοῖς μετρητοῖς ἀπό αὐτόν». Καί ὑπέγραψε. Περνοῦν
μερικές ἡμέρες καί ὁ Τρώιλος βλέπει ἕνα
ὄνειρο. Βρέθηκε στόν παράδεισο καί ἐκεῖ
εἶδε ἕνα μεγαλοπρεπές ἀνάκτορο μέ μία πινακίδα πού ἔγραφε: «Αὐτό ἀνήκει στόν Τρώιλο καί εἶναι γιά τήν διαμονή καί ἀνάπαυσή
του». Λέει: «Τί ὡραῖα πού εἶναι νά μείνω
ἐδῶ». Ἀλλά τήν ὥρα πού ἑτοιμαζόταν νά
μπεῖ, ἐμφανίζονται κάποιοι πού ξεκρεμοῦν
τήν πινακίδα τοῦ ἀνακτόρου καί ἀναρτοῦν
ἄλλη μέ τά λόγια: «Αὐτό εἶναι τοῦ Ἰωάννου
τοῦ Πατριάρχου πού τό ἀγόρασε ἀπό τόν
Τρώιλο γιά δεκαπέντε κιλά χρυσάφι»! Ξυπνάει ἔντρομος ὁ Τρώιλος. Τρέχει ἀμέσως
στόν Ἰωάννη καί τοῦ λέει: «Κοίταξε ἐδῶ, ἅγιε
πάτερ, πάρε τά χρήματα πίσω· ἀλλιῶς προκοπή δέν κάνω γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ»!
Μέ τόν θαυμαστό αὐτό τρόπο ὁ ἅγιος Ἰωάννης «ἔστησε» μία πνευματική γέφυρα ἐπικοινωνίας καί ἔτσι διόρθωσε τό φιλάργυρο

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ «ΕΥΣΕΒΩΝ»
ἑλληνοαμερικανός ἱερέας π. Λουκᾶς Βερόνης ἐργάστηκε ἱεραποστολικά δέκα χρόνια στήν Ἀλβανία. Στό ὑπέροχο βιβλίο του «Πορευθέντες», ὅπου καταθέτει τήν ἐμπειρία του, περιλαμβάνεται καί τό ἀκόλουθο περιστατικό:
«Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1995, ἡ ὁμάδα
νεότητας τῆς ἐνορίας μου στά Τίρανα
κάλεσε τούς ζητιάνους, πού συνήθως
συναντᾶμε στό δρομάκι γιά τόν ναό, σέ
κυριακάτικο τραπέζι στό Κέντρο Νεότητας. Μάθαμε τά ὀνόματά τους καί ἀκούσαμε τίς ἱστορίες τους. Ἕνας ἀπό τούς
φοιτητές μας τάισε ἕναν ἀνάπηρο. Ἕνας
ἄλλος κρατοῦσε στήν ἀγκαλιά του τό νεογέννητο μωρό μιᾶς ζητιάνας. Γνωρίσαμε τήν Ἰζμίρ, μιά παράλυτη τσιγγάνα,
καί τόν σύζυγό της Γκεζίμ. Μᾶς εἶπαν
ὅτι σέ μιά βδομάδα ἡ τρίχρονη κόρη
τους, ἡ Βιόλα, ἔχει τά γενέθλιά της. Τούς
εἴπαμε ὅτι θά πᾶμε νά τά γιορτάσουμε
μαζί. Δέν μποροῦσαν νά τό πιστέψουν!
Πέντε ἀπό μᾶς πήγαμε στό μικροσκοπικό σπίτι τοῦ ἑνός δωματίου σέ μιά φτωχογειτονιά, μέ τούρτα καί δῶρα. Διατηρήσαμε ἐπαφή μέ τήν οἰκογένεια. Σέ λίγους μῆνες ζήτησαν νά βαπτιστοῦν. Τήν
κατήχηση τῆς ἀνάπηρης Ἰζμίρ, πού δέν
μποροῦσε νά ἔλθει στήν Ἐκκλησία, τήν
ἀνέλαβε δυό φορές τήν ἑβδομάδα ὁ Σπύρος, τεταρτοετής τῆς ἰατρικῆς, παρ’ ὅλο
πού ἦταν γι’ αὐτόν περίοδος ἐξετάσεων.
Βαπτίστηκαν καί οἱ τρεῖς. Μόλις βγάλαμε τήν Χριστίνα (πρώην Ἰζμίρ) ἀπό τήν
κολυμβήθρα καί τήν βάλαμε στό ἀναπηρικό της καροτσάκι, ξέσπασε σέ λυγμούς
φρόνημα τοῦ Τρώιλου. Συχρόνως ὁ Τρώιλος
«ἔστησε» τήν δική του «γέφυρα» μέ τόν Χριστό, γενόμενος φιλάνθρωπος καί ἐλεήμων.
Βέβαια, σ᾿ αὐτό συνήργησε ὁ Χριστός μέ εἰδι-

καί συνεχῶς ἐπανελάμβανε: «Σᾶς εὐχαριστῶ! Σᾶς ἀγαπῶ ὅλους!».
»Ὡστόσο μιά βδομάδα ἀργότερα οἱ
νεοφώτιστοι ἀντιμετώπισαν τήν ...πραγματικότητα. Ἦταν Κυριακή. Κοινώνησαν κρατώντας τά κεριά τους. Μετά τό
τέλος τῆς λειτουργίας βγαίνοντας ἀπό τό
ἱερό εἶδα τή Χριστίνα νά κλαίει. Ὅταν τή
ρώτησα γιατί, μοῦ εἶπε, πώς μιά γυναίκα
τήν πλησίασε καί τῆς εἶπε: «Γιατί βρίσκεσαι σ’ αὐτόν τόν χῶρο; Δέν ἀνήκεις
ἐδῶ. Πήγαινε πίσω στό πεζοδρόμιο, ἐκεῖ
πού ζητιανεύεις. Ἐκεῖ ἀνήκεις!»
»Ἐξοργίστηκα. Τῆς ζήτησα νά μοῦ
δείξει ποιά τῆς μίλησε ἔτσι καί πρός
ἔκπληξή μου ἀναγνώρισα μιά γυναίκα
πού καθόταν στήν πρώτη σειρά τῆς
Ἐκκλησίας κάθε Κυριακή καί σέ ὅλες τίς
ἀκολουθίες! Ὅμως σάν τούς φαρισαίους
στά χρόνια τοῦ Χριστοῦ, ποτέ δέν κατάλαβε τό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου...».
Ἡ συγκλονιστική αὐτή ἱστορία ἔχει
νά πεῖ πολλά σέ ὅλους μας. Κυρίως μᾶς
θυμίζει: 1) ὅτι δέν εἶναι καί τόσο ... συνηθισμένο στίς ἐνορίες μας, ἡ νεανική ὁμάδα (ἄν ...ὑπάρχει) νά ἀναλαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες, καί 2) ὅτι μᾶλλον
δέν ἔχουμε ἀπαλλαγεῖ ἀπό ποικιλόμορφους ρατσισμούς, πού μᾶς κάνουν νά
κλείνουμε τήν πόρτα ἤ νά «πετᾶμε» ἔξω
ἀπό τήν Ἐκκλησία ψυχές, γιά τίς ὁποῖες
ὁ Χριστός (καί γι’ αὐτές) πέθανε πάνω
στόν Σταυρό. Καί συνεργοῦμε σ’ αὐτό
τό κυριολεκτικά ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ἔργο, γιατί ξεχνᾶμε (ἤ ἐτσιθελικά περιφρονοῦμε)
τά λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «οὐκ
ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος
οὐδέ ἐλεύθερος», δέν ὑπάρχει ντόπιος ἤ
μετανάστης, δέν ὑπάρχει τσιγγάνος ἤ
ἐφοπλιστής. «Πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. 3, 26).
Ἀρχιμ. Β.Λ.

κό τρόπο, τό ὄνειρο, βλέποντας τήν καλή
ἐσωτερική πρόθεση τοῦ Τρώιλου καί φυσικά
εἰσακούοντας τίς προσευχές τοῦ ἁγίου Ἰωάννου.
Ἀρχιμ. Ν.Κ.

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ...
ΑΠΟ ΣΚΥΛΟ!

ιαβάζοντας αὐτόν τόν τίτλο,
ὅλες οἱ φιλοζωϊκές ὀργανώσεις
θά κάνουν πανηγύρι. Καί ἀκόμα περισσότερο, ὅλα τά ἀδέσποτα σκυλιά, ἄν εἶχαν μυαλό ἤ φωνή
γιά νά μιλήσουν!Εἶναι γνωστή ἡ περιπαικτική ἀπάντηση πού ἔδωσε ὁ σοφός Διογένης ὁ Κυνικός σ᾿ ἐκεῖνον πού
τόν ρώτησε τί ψάχνει, ὅταν τόν εἶδε
ἕνα μεσημέρι νά ἔχει ἀνάψει ἕνα φανάρι καί νά περιφέρεται στήν γεμάτη
κόσμο ἀγορά τῆς Ἀθήνας. Τοῦ ἀπάντησε: «ἄνθρωπον οὐχ εὑρίσκω»! Τί
εἴδους ἄνθρωπο ἔψαχνε;
Τριῶν εἰδῶν ἄνθρωποι ὑπάρχουν,
λέει ὁ σοφός Πασκάλ.
• Οἱ πρῶτοι, πού βρῆκαν τόν Θεό
καί τόν ὑπηρετοῦν.
• Οἱ δεύτεροι πού προσπαθοῦν νά
τόν βροῦν, ἀλλά δέν τό κατορθώνουν.
• Οἱ τρίτοι πού ζοῦν χωρίς νά τόν
ζητοῦν, συνεπῶς δέν θά τόν βροῦν.
➣ Οἱ πρῶτοι εἶναι λογικοί καί εὐτυχισμένοι.
➣ Οἱ δεύτεροι εἶναι λογικοί , ἀλλά
δυστυχισμένοι.
➣ Οἱ τρίτοι δυστυχεῖς, ἀλλά ἀνόητοι.
Ὁ Διογένης ἔψαχνε μᾶλλον ἄνθρωπο τῆς πρώτης κατηγορίας!
Ἕναν ἄνθρωπο ζητοῦσε καί ὁ παραλυτικός τοῦ Εὐαγγελίου, τριανταοκτώ χρόνια κατάκοιτος, πού θά τόν
ἔβαζε στήν κολυμβήθρα. Ὅμως κανείς
ἀπό ὅσους πέρασαν ἀπό ἐκεῖ δέν τόν
βοήθησε νά θεραπευθεῖ. Ὅμως, περίμενε μέ ὑπομονή, ὥσπου ὁ Χριστός
πῆγε κοντά του καί τόν ρώτησε ἄν θέλει νά γίνει καλά. Κί ἐκεῖνος τοῦ εἶπε:
«Ἄνθρωπο δέν ἔχω»! Ἐκεῖνος ὅμως

πού τόν ρωτοῦσε ἦταν ὁ Θεός πού ἔγινε ἄνθρωπος γιά μᾶς. Καί τόν θεράπευσε.
Πῶς γινόμαστε ἄνθρωποι; Μερικές
φορές μᾶς διδάσκουν τά ζῶα μέ τό
ἔνστικτό τους.
Κάποια φορά, ἕνας κακότροπος ἄνθρωπος, θέλοντας νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό
τό σκύλο του, μπῆκε σέ μιά βάρκα ἀπό
ὅπου τόν ἔρριξε στό ρέμα τοῦ ποταμοῦ. Ὁ σκύλος ἀγωνιζόταν νά βγεῖ
ἀπό τό νερό. Κάθε φορά ὅμως πού
πλησίαζε τήν βάρκα, τό ἀφεντικό του
μέ τό κουπί τόν χτυποῦσε καί προσπαθοῦσε νά τόν κρατήσει μακρυά. Ἡ πάλη αὐτή κράτησε ἀρκετά λεπτά, ὥσπου σέ μιά στιγμή ὁ ἄνθρωπος ἔχασε
τή ἰσορροπία του καί ἔπεσε στό ποτάμι. Καί θά πνιγόταν ἄν τό κακομεταχειρισμένο, πιστό ὅμως στό ἀφεντικό
του, σκυλί δέν τόν ἔβγαζε, πιάνοντας
τον ἀπό τά ροῦχα, στήν ὄχθη τοῦ ποταμοῦ.
Ἕνας ἀρχαῖος ἰατροφιλόσοφος, ὁ
Ἀλκμαίων ὁ Κροτωνιάτης, ἔλεγε: «ὁ
ἄνθρωπος διαφέρει ἀπό τά ἄλλα ζῶα,
διότι μόνο αὐτός ἔχει νόηση, ἐνῶ τά
ἄλλα ζῶα ἔχουν μέν αἴσθηση, δέν
ἔχουν ὅμως νόηση». Ὁ νοήμων ὅμως
ἄνθρωπος στό παραπάνω παράδειγμα
συμπεριφέρθηκε ἀνόητα καί ἄσπλαχνα.
Πολλές φορές φερόμαστε ἀπάνθρωπα καί πρός τούς συνανθρώπους
μας. Ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά
μᾶς ξανακάνει ἀνθρώπους. Μέ τήν
ἐνανθρώπησή Του μᾶς ἔδειξε τό μέτρο
τῆς τελειότητας τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Γι᾿ αὐτό δόθηκαν οἱ ἐντολές τοῦ
Εὐαγγελίου. Γι᾿ αὐτό τά μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας. Μόνον ἔτσι θά ἀποκτήσουμε τήν κατά Θεόν «ἀνθρωπιά» στή
ζωή μας.
Ἀρχιμ. Π.Α.

ΞΕΝΟΙ
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΠΙΤΙ
αλώσατε. Μπορεῖ νά μή θυμᾶσαι κἄν τόν λόγο. Ἄλλη
μιά φορά ὅμως εἶστε μαλωμένοι...
Τώρα περιφέρεστε μέσα στό
ἴδιο σπίτι ἀμίλητοι. Σιωπηλοί. Θά
ἀλλάξετε καμιά κοφτή κουβέντα
μόνο, γιά δυό-τρία πραγματάκια
βασικά, γιά νά ξαναγυρίσει ὁ καθένας καί πάλι στή σιωπή του.
Κάπου μέσα σου, τό ξέρεις πώς
ἔφταιξες καί ἐσύ... Μονός καβγάς
δέν γίνεται. Ἔτσι λένε...
Πού καί πού, σοῦ ἔρχεται στόν
νοῦ ἡ σκέψη νά τόν πιάσεις. Νά
τοῦ μιλήσεις. Νά ζητήσεις μία
συγγνώμη. Νά τά βρεῖτε. Γρήγορα ὅμως τή διώχνεις μακριά.
Σκληραίνεις ξανά.
«Γιατί ἐγώ; Ἄς κάνει αὐτός τό
πρῶτο βῆμα«, ἔτσι σκέφτεσαι.
Καί βλέπεις καθώς περνάει ἡ ὥρα, πώς ὁ ἄλλος δέν κουνιέται
καί σκληραίνεις ἀκόμα πιό πολύ.
Ἄλλοτε πάλι σκέφτεσαι, «ἄς
εἶναι, θά κάνω τήν κίνηση ἐγώ καί
πάλι ἐγώ». Καί πάλι ὅμως, κάτι
σέ κρατάει πίσω. «Ἔχω καιρό»,
λές... «Ἔχω χρόνο. Ἴσως λίγο
ἀργότερα. Ὄχι ἀκόμα».
Καί βυθίζεσαι ξανά μέσα στίς
σκέψεις σου, στή μοναξιά καί τόν
ἐγωϊσμό σου.

Καί περνᾶνε καί χάνονται ἔτσι
οἱ στιγμές, περνᾶνε οἱ ὧρες, οἱ
μέρες, οἱ βδομάδες.
Καί μπορεῖ τό γεγονός νά ξεχαστεῖ ἐντελῶς. Νά σβήσει. Μέχρι
βέβαια, κάτι ἄλλο νά βρεθεῖ ἐμπόδιο ἀνάμεσά σας καί νά ἀποτραβηχτεῖτε πάλι.
Ξέρεις...
Μπορεῖ νά μήν ἔχεις τόν χρόνο
πού πιστεύεις. Τό ἀργότερα, μπορεῖ νά μήν ὑπάρχει γιά σᾶς.
Καί ναί. Μπορεῖ πάντα τό
πρῶτο βῆμα ἐσύ νά κάνεις. Δέν
πειράζει. Ἄς εἶναι...
Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος, μήτε
στιγμές νά χάνονται, μήτε ποτέ
ἀργά γιά σᾶς νά εἶναι...
Ἐ. Ἐλευθεριάδη,
«Πρίν Νυχτώσει»
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