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ΤΟ ΑΓΧΟΣ
ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ
Α. ΑΓΧΟΣ – ΜΕΡΙΜΝΑ
– Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

Ἀσφυκτιῶ, ὑποφέρω ψυχικά, ἔχω stress,
ἔχω ἄγχος.
Ἄγχος! Ἡ λέξη ποὺ καὶ μόνο τὸ ἄκουσμά της προκαλεῖ –κατὰ κάποιο συνειρμικὸ τρόπο– ἀποκρουστικότητα. Εἶναι
μιὰ παγκόσμια ἐπιδημία. Ἕνας ἐχθρὸς
ἐντὸς τῶν τειχῶν τῆς ψυχῆς. Ἕνας ἀόρατος δολοφόνος. Ἕνας ἀνεπιθύμητος
ἐπισκέπτης, ποὺ προκαλεῖ τρόμο μὲ τὴν
παρουσία του.
Ἐτυμολογικά, ἡ λέξη ἄγχος προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα «ἄγχω», ποὺ σημαίνει
σφίγγω τὸν λαιμό (ἄγχος, ἀγχόνη, ἀπαγχονισμός). Στὴν Ψυχιατρική, ὁρίζεται
ὡς τὸ δυσάρεστο συναίσθημα ποὺ συνοδεύει τὴν ἀντίληψη μιᾶς ἐπικίνδυνης
κατάστασης – μιᾶς ἀπειλῆς. Εἶναι ἕνα
ὑποκειμενικὸ συναίσθημα ἀνησυχίας,
ἀόριστου φόβου ἢ κακῆς προαίσθησης,
καὶ συνοδεύεται ἀπὸ πλῆθος σωματικῶν
συμπτωμάτων.
Τὸ ἄγχος εἶναι χρήσιμο, ἀπὸ τὴ στιγμὴ
ποὺ μᾶς προειδοποιεῖ γιὰ ἐπικείμενο κίνδυνο καὶ μᾶς κρατάει σὲ ἐγρήγορση στὴ
δύσκολη κατάσταση, γιὰ νὰ τὴν ἀντιμετωπίζουμε μὲ ἑτοιμότητα καὶ ταχύτητα.
Σὲ πολλὲς ὅμως περιπτώσεις ἐμφανίζεται
δυσανάλογα αὐξημένο, σὲ σχέση μὲ τὴν
ἀντικειμενικὴ δυσκολία τῆς κατάστασης,
καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ παθολογικὸ ἄγχος,
ὅπου τὸ ἄτομο ἀντιλαμβάνεται τὸν κόσμο σὰν ἄκρως ἐπικίνδυνο καὶ τὸν ἑαυτό
του σὰν ἄκρως εὐάλωτο. Ἀντιλαμβάνεται
κίνδυνο ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει, ἢ μεγαλο-

Κ

αὶ οἱ τρεῖς αὐτὲς λέξεις
προξενοῦν δυσφορία, δημιουργοῦν μιὰ εἰκόνα ὑπερέντασης. Θὰ ἀπελπιστοῦμε,
θὰ ὑποκύψουμε, θὰ σκύψουμε τὸ κεφάλι; Ἢ θὰ ὑψώσουμε τὸ
ἀνάστημά μας;
Ὁ στόχος αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου εἶναι
γενικὰ νὰ μᾶς ξεκουράσει, νὰ μᾶς βγάλει,
γιὰ λίγο ἢ πολύ, ἀπὸ τὸ ἀρρωστημένο
καθημερινὸ κλῖμα, νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ
βροῦμε διεξόδους στὰ ἐμπόδια ποὺ συναντᾶμε καὶ βραχυκυκλώνουμε, νά «ἀναπνεύσουμε», κατανοώντας ὅτι ἔχουμε
ψυχικοὺς πνεύμονες. Δυστυχῶς δὲν ἔχει
λύσεις στὰ οἰκονομικὰ ἀδιέξοδα τῆς χώρας ἢ τὰ προσωπικά μας, οὔτε μπορεῖ
νὰ δώσει ἐξατομικευμένες λύσεις σὲ ὑποκειμενικὲς περιπτώσεις, οἱ ὁποῖες ἐνδεχομένως χρήζουν ἰδιαίτερου χειρισμοῦ.
Καθημερινὰ ἀκοῦμε γύρω μας, ἀλλὰ
καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας, ἐρωτήματα καὶ ἀμφιβολίες σὰν αὐτές: Τί θ’
ἀπογίνω; Νὰ τὸ κάνω; Νὰ μὴν τὸ κάνω;
Θὰ μπορέσω; Δὲν θὰ μπορέσω; Τί μὲ περιμένει; Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα; Θὰ
πετύχω; Θὰ ἀποτύχω; Ἂν εἶναι λάθος;
Ἂν ἀποδοκιμαστῶ; Φοβᾶμαι, ἀνησυχῶ,
δὲν εἶμαι σίγουρος, εἶμαι διστακτικός. Ἡ
ἀποτυχία θὰ μοῦ κοστίσει, θὰ ἐκτεθῶ.
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ποιεῖ τὸν ἤδη ὑπάρχοντα.
Συνήθως τὸ ἄγχος ἐμφανίζεται μὲ
ψυχιατρικὰ συμπτώματα, ὅπως ἀνησυχία καὶ ἀνυπομονησία, αἴσθημα ἀόριστου φόβου καὶ ἀγωνίας, νευρικότητα,
διάσπαση προσοχῆς, δυσκολία στὴ συγκέντρωση, διαταραχὲς μνήμης, αἴσθημα

τοῦ ἄγχους παίζει ὁ τρόπος ζωῆς μας,
ἰδίως στὴν ἐποχή μας καὶ στὴν πατρίδα
μας, ποὺ μαστίζεται ἀπὸ τὴν πρωτοφανῆ
κρίση, ἡ ὁποία, ἂν δὲν μᾶς κτύπησε τὴν
πόρτα, σίγουρα πάντως θὰ μᾶς ἐπηρεάσει.
Μὲ ἀγωνία, φόβο καὶ ἐνδιαφέρον

Ἄγχος! Ἡ λέξη ποὺ καὶ μόνο τὸ ἄκουσμά της προκαλεῖ
–κατὰ κάποιο συνειρμικὸ τρόπο– ἀποκρουστικότητα. Εἶναι
μιὰ παγκόσμια ἐπιδημία. Ἕνας ἐχθρὸς ἐντὸς τῶν τειχῶν
τῆς ψυχῆς. Ἕνας ἀόρατος δολοφόνος. Ἕνας ἀνεπιθύμητος
ἐπισκέπτης, ποὺ προκαλεῖ τρόμο μὲ τὴν παρουσία του.
μειωμένης ἀντιληπτικῆς ἱκανότητας, διαταραχὲς ὕπνου. Ἄλλοτε παρουσιάζεται μὲ
σωματικὰ συμπτώματα, ὅπως δύσπνοια,
αἴσθημα πνιγμοῦ ἢ κόμβου στὸν λαιμό,
πόνο στὸ στῆθος, αἴσθημα παλμῶν, λιποθυμικὴ τάση, ζάλη, ἴλιγγο, ναυτία, κεφαλαλγίες τάσεως, τρόμο, ἐφιδρώσεις,
κινητικὴ ἀνησυχία, ἀδυναμία, ἀνορεξία,
κόπωση, κοιλιακὰ ἄλγη, μυϊκὴ τάση, παραισθήσεις καὶ ἄλλα. Στὶς περιπτώσεις
αὐτές, συνήθως οἱ ἀσθενεῖς διερευνῶνται
γιὰ ὀργανικότητα τῶν συμπτωμάτων τους,
καὶ πολλὲς φορὲς διαλάθει ἡ πραγματικὴ
διάγνωση τοῦ ἄγχους.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ὑπάρχουν νοσήματα ποὺ συνοδεύονται ἢ ἐπιδεινώνονται ἀπὸ τὸ ἄγχος (στεφανιαία νόσος,
ὑπερθυρεοειδισμός, ἴλιγγοι, ἐπιληπτικὲς
κρίσεις, πνευμονοπάθειες, καρδιακὲς
ἀρρυθμίες, πεπτικὸ ἕλκος, εὐερέθιστο
ἔντερο, νευρολογικὲς παθήσεις).
Τὸ ἄγχος μπορεῖ νὰ πυροδοτεῖται
ἀπὸ τὸν χαρακτῆρα μας, ἀπὸ τὸ ἐργασιακὸ περιβάλλον, ἀπὸ τὶς οἰκογενειακὲς
σχέσεις, ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα,
ἢ ἀπὸ τὴν καθημερινότητα, ἀπὸ τοὺς
στόχους ποὺ βάζουμε στὸ καθημερινὸ
κυνῆγι τῆς ἐπιτυχίας, αὐτὸ ποὺ λέμε μέριμνα. Σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐκδήλωση

παρακολουθοῦμε στὴν ἐποχή μας τὴ
δραματικὴ ἐξέλιξη συγκλονιστικῶν γεγονότων: οἰκονομικὴ κρίση, ἀναστατώσεις,
καταλήψεις, μεταναστευτικὰ κινήματα,
ἐγκλήματα, ληστεῖες, αὐτοκτονίες, τρομοκρατικὲς ἐνέργειες, βομβαρδισμοί, σεισμοί,
ἀτυχήματα, ἀπειλὲς πολέμων, κυριαρχία
τοῦ συμφέροντος, ἐπικράτηση τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀδικίας, κατάργηση ἠθικῶν
φραγμῶν.
Ποῦ πᾶμε; Πῶς πορευόμαστε; Τί
θὰ γίνει αὔριο; Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ μέλλον; Πόσο θὰ εἶναι; Ὁδηγούμαστε στὴν
καταστροφή; Τέτοια καὶ ἄλλα παρόμοια
ἐρωτήματα μᾶς βασανίζουν, καθὼς βλέπουμε μιὰ σταθερὴ πορεία πρὸς τὸ χειρότερο, μὲ ὅλα νὰ φαίνονται σκοτεινὰ καὶ
ἀπογοητευτικά. Μᾶς ἀποσυντονίζουν οἱ
εἰδήσεις, μᾶς διαλύουν τὴν προσωπικὴ
ἠρεμία καὶ γαλήνη, μᾶς ἀπογοητεύουν,
μᾶς γεμίζουν ἐκνευρισμό, μᾶς κόβουν
τὰ πόδια, τὴ διάθεση γιὰ προσευχή, γιὰ
ζωή... Ἡ διάθεση ὅλων γίνεται μέρα μὲ
τὴ μέρα ἀρρωστημένη. Παντοῦ γκρίνια,
εὔκολοι διαπληκτισμοὶ καί, ὅταν τυχὸν
κάνουμε αὐτοκριτική, εὔκολα τὰ ἀποδίδουμε ὅλα στὴν κρίση.
Οἱ πιὸ πολλοὶ τά ’χουν χαμένα. Σέρνονται καὶ δὲν προχωροῦν. Παρατηρῆστε
46

ΕΤΟΣ 76ο | ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

τὸν κόσμο στὸν δρόμο: Μελαγχολικοί,
χλωμοί, συντετριμμένοι, ἀπαθεῖς ἄνθρωποι οἱ περισσότεροι. Τὸ χαμόγελο παγωμένο. Οἱ πιὸ πολλοὶ εἶναι συνηθισμένοι
στὴν κλειστὴ ζωὴ τοῦ δωματίου. Ἄλλοι
γεμίζουν τὶς καφετέριες σκεπτικοί, ἀπομονωμένοι ἢ γκρινιάζοντας γιὰ τὴν κατάσταση καὶ τοὺς φταῖχτες. Μουδιασμένοι
καὶ ζαρωμένοι, σχεδὸν ὅλοι, περιμένουν
τὴν τελικὴ ἔκβαση ὅλης αὐτῆς τῆς κατάστασης, σὲ σημεῖο ποὺ νὰ μιλᾶμε πλέον
γιὰ κατάθλιψη τῆς μέριμνας στὴν ἐποχή
μας, καὶ ὄχι ἁπλᾶ γιὰ ἄγχος. Μᾶλλον μιὰ
ἡττοπάθεια ἐπικρατεῖ παντοῦ. Πονᾷ ἡ
ψυχὴ τοῦ καθενός μας.
Ἐπιπλέον, «ἐγενήθημεν ὄνειδος
τοῖς γείτοσιν ἡμῶν», ὅπως γράψει ὁ
ψαλμῳδός. Οἱ ξένοι λαοὶ ἀσχολοῦνται
περιφρονητικὰ καὶ εἰρωνικὰ μαζί μας.
Μάλιστα κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ἐνίοτε
προτείνουν τρόπους ἐξόδου ἀπὸ τὴν

Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο
λάθος. Δὲν φταῖνε ὅλοι
τους. Φταῖμε ὅλοι μας.
Μποροῦμε νὰ τὸ παραδε
χθοῦμε; Τὸ πρῶτο βῆμα
εἶναι νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι
φταίξαμε ἀπέναντι στὸν
Θεό. Παραβήκαμε τὸ θέλη
μά Του, τὸν ἅγιο Νόμο Του.
νεται δυστυχῶς μὲ τὸ φαινόμενο τῶν κοινωνικῶν ἀντιθέσεων. Ἀπὸ τὴ μιά, ἄστεγοι ποὺ διανυκτερεύουν στὰ παγκάκια,
ἀνασφάλιστοι ποὺ πάσχουν ἀπὸ χρόνια
καὶ μὴ νοσήματα ἀνήμποροι νὰ λάβουν
τὶς θεραπεῖες τους, περιμένοντας ἐνίοτε
τὸ τέλος τους, ἢ ἀκόμα καὶ πεινασμένοι
ποὺ ψάχνουν τοὺς κάδους τῶν ἀπορριμμάτων, γιὰ νὰ βροῦν νὰ φᾶνε κἄτι.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἀκοῦμε γιὰ λογαριασμοὺς
ἑκατομμυρίων καὶ δισεκατομμυρίων, γιὰ
σπατάλες σὲ κέντρα διασκεδάσεως (στὶς
πίστες τραγουδιστῶν) καὶ σπατάλες-θυσία στὸν βωμὸ τῆς κατανάλωσης. Καὶ ὅλα
αὐτὰ συμβαίνουν στὴν Ἑλλάδα σήμερα,
ποὺ ζητιανεύει, γιὰ νὰ καλύψει τὰ χρέη.
Τί μᾶς ὁδήγησε ἐδῶ; Πῶς φθάσαμε σ’
αὐτὸ τὸ ἀδιέξοδο; Ποιὸς φταίει γι’ αὐτὴ
τὴν ἐξαθλίωση; Οἱ γνῶμες διΐστανται:
ἄλλοι λένε οἱ πολιτικοί, ἄλλοι οἱ τραπεζίτες, ἄλλοι οἱ κερδοσκόποι, ἄλλοι οἱ
ἐπιχειρηματίες, ἄλλοι λένε ὅλοι τους.
Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγάλο λάθος. Δὲν
φταῖνε ὅλοι τους. Φταῖμε ὅλοι μας. Μποροῦμε νὰ τὸ παραδεχθοῦμε; Τὸ πρῶτο
βῆμα εἶναι νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι φταίξαμε
ἀπέναντι στὸν Θεό. Παραβήκαμε τὸ θέλημά Του, τὸν ἅγιο Νόμο Του. Πορευθήκαμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά μας. Φταῖμε
κι ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, ποὺ μάθαμε νὰ
ζοῦμε μὲ ἀνέσεις, νὰ ξοδεύουμε περισ-

Τὸ ἄγχος μπορεῖ νὰ πυ
ροδοτεῖται ἀπὸ τὸν χα
ρακτῆρα μας, ἀπὸ τὸ ἐργα
σιακὸ περιβάλλον, ἀπὸ τὶς
οἰκογενειακὲς σχέσεις, ἀπὸ
τὰ οἰκονομικὰ προβλήμα
τα, ἢ ἀπὸ τὴν καθημερι
νότητα, ἀπὸ τοὺς στόχους
ποὺ βάζουμε στὸ καθημε
ρινὸ κυνῆγι τῆς ἐπιτυχίας,
αὐτὸ ποὺ λέμε μέριμνα.
κρίση, προσβάλλοντας τὴν ἐθνική μας
ἀξιοπρέπεια. Πολλοὶ Ἕλληνες, ἐνῷ διαπρέπουν στὸ ἐξωτερικό, διστάζουν νὰ
ἀποκαλύψουν τὴν ταὐτότητά τους, γιὰ
νὰ ἀποφύγουν τὸν χλευασμό.
Τὸ πὰζλ τῆς ἐποχῆς μας συμπληρώ47

σότερα ἀπ’ ὅσα ἔχουμε, νὰ ἀκοῦμε τὶς
σειρῆνες τοῦ κόσμου, ποὺ μᾶς φωνάζουν
νὰ χαροῦμε τὴ ζωή μας. Κι ἐμεῖς, ἀντὶ ν’
ἀντιληφθοῦμε τὴν πονηριὰ ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὰ ἀπατηλὰ συνθήματα,
δεχόμαστε τὸν εὔκολο τρόπο ζωῆς καὶ
σκεφτόμαστε σχετικά: Ὅλοι πᾶνε διακοπές, ἐμεῖς νὰ μὴν πᾶμε; Ὅλοι χαίρονται
τὴ ζωή τους, ἐμεῖς νὰ μὴν τὴ χαροῦμε;
Καὶ αὐτὸς ὁ τρόπος σκέψης ἐπηρεάζει
ἰδίως τὰ νέα ζευγάρια, ποὺ θέλουν νὰ
ἔχουν τὰ πάντα, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ
ποὺ θὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια. Νὰ
μὴν τοὺς λείπει τίποτε (ὅπως τὸ πατρικό
τους σπίτι)!
Σήμερα, ποὺ μάθαμε νὰ καταναλώνουμε περισσότερα ἀπ’ ὅσα παράγουμε,
ποὺ παραδοθήκαμε στὴν εὐμάρεια, στὸν
εὔκολο πλουτισμό, στὴν καλοπέραση,
τὰ στοιχεῖα αὐτὰ δὲν σηματοδοτοῦν μόνο τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἀλλὰ κυρίως
τὴν πνευματικὴ κρίση τοῦ σύγχρονου
ἀνθρώπου. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος –δίχως νόημα στὴ ζωή του– ἐγκλωβίστηκε
στὸ ἐγωκρατούμενο ἔνστικτο καὶ ζεῖ ἕνα
παρὸν χωρὶς μέλλον, χωρὶς ὅραμα. Ἑπόμενο εἶναι ἡ οὐσιαστικὴ ἀπουσία νοήματος τῆς ζωῆς νὰ ὁδηγεῖ σὲ κατανάλωση
–ἀναζήτηση ἐγωιστικῆς ἀπόλαυσης–, ἕνα
κυνῆγι εὐτυχίας.
Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας
φοβᾶται πόσο περαιτέρω θὰ μειωθεῖ
τὸ εἰσόδημά του, μήπως χάσει κάποια
δικαιώματα, ἀλλὰ δὲν ἀνησυχεῖ τὸ ἴδιο
γιὰ τὸ ἔλλειμμα παιδείας ποὺ ἀφορᾷ τὰ
παιδιά του, οὔτε γιὰ τὴ διαφαινόμενη
κατάρρευση τῶν ἀξιῶν στὶς ὁποῖες στηρίζεται ἡ κοινωνία. Κάπου, ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος, κόβοντας τὴν ἐπαφὴ μὲ τὶς
ρίζες του, ὑποκύπτει στοὺς πειρασμοὺς
τοῦ Κυρίου, προσπαθώντας νὰ κάνει τὶς
πέτρες ψωμιὰ καὶ νὰ κατακτήσει δόξα,
ἐξουσία καὶ μεγαλεῖα.
Κι ἂς μὴν προλάβουμε νὰ ποῦμε ὅτι
δὲν ἀφοροῦν αὐτὰ ἐμᾶς, ἐμεῖς δὲν ζή-

Σήμερα, ποὺ μάθαμε νὰ
καταναλώνουμε περισσό
τερα ἀπ’ ὅσα παράγουμε,
ποὺ παραδοθήκαμε στὴν
εὐμάρεια, στὸν εὔκολο
πλουτισμό, στὴν καλοπέ
ραση, τὰ στοιχεῖα αὐτὰ
δὲν σηματοδοτοῦν μόνο
τὴν οἰκονομικὴ κρίση,
ἀλλὰ κυρίως τὴν πνευμα
τικὴ κρίση τοῦ σύγχρονου
ἀνθρώπου.
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σαμε ἔτσι. Ἂν ἀνοίξουμε τὶς ντουλάπες
μας καὶ δοῦμε τὰ ροῦχα ποὺ κρέμονται
καὶ διαπιστώσουμε ὅτι μπορούσαμε νὰ
ζήσουμε καὶ μὲ τὰ μισά, θὰ καταλάβουμε
ὅτι ἔχουμε τὴν ἴδια νοοτροπία μὲ αὐτὴ
ποὺ ἀποτέλεσε τὴν αἰτία τοῦ κακοῦ. Καὶ
βέβαια, ἂν ὄντως μπορούσαμε νὰ ζήσουμε
μὲ τὰ μισά, τότε παραβήκαμε καὶ τὸν
λόγο τοῦ Κυρίου, ποὺ εἶπε: «Ὁ ἔχων δύο
χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι» (Λουκ.
γ΄11). Πῶς λοιπὸν μποροῦμε νὰ λέμε πὼς
ζήσαμε σύμφωνα μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ;
Ἀποστατήσαμε ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προστασία Του, διότι πιστέψαμε στὶς ἀνέσεις μας, στὶς διασκεδάσεις
μας, στὰ λεφτά μας, ποὺ μάλιστα ἔχουμε
ἀνακαλύψει τρόπους νὰ τὰ ἀποκτοῦμε
χωρὶς κόπο, χωρὶς ἐργασία. Βγάλαμε, μὲ
τὸν τρόπο μας, τὸν Θεὸ ἀπὸ τὴ ζωή μας.
Δὲν ἔχουμε τὴ δύναμη οὔτε θέλουμε νὰ
ξέρουμε τί παραγγέλλει Ἐκεῖνος γιὰ τὴ
ζωή μας. Πῶς λοιπὸν νὰ μᾶς εὐλογεῖ,
ἀφοῦ δὲν Τὸν θέλουμε;
Κάνοντας τὴν αὐτοκριτική μας, διαπιστώνουμε ὅτι ὅλα αὐτὰ ἔχουν νὰ κάνουν
μὲ τὸ τί θέσαμε ὡς σκοπὸ τῆς ζωῆς μας.
Ὁ μεγάλος σκοπός μας πρέπει νὰ ἀντιστοιχεῖ στὸν προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου.
Ἂν ὅμως ὡς σκοπὸς ἔχει τεθεῖ κἄτι ποὺ
εἶναι ἀνάξιο λόγου, εἴτε πετύχουμε εἴτε
ὄχι, θὰ μᾶς ἀφήσει χρεοκοπημένους καὶ
ψυχικὰ μειονεκτικούς.
Ἀσφαλῶς καὶ οἱ δευτερεύοντες στόχοι ἔχουν τὴ θέση τους, ἀλλὰ πρέπει
νὰ συνδέονται μὲ τὸν μεγάλο σκοπὸ τῆς
ζωῆς, ποὺ μόνο αὐτὸς μπορεῖ νὰ τοὺς
δώσει ἀξία. Διαφορετικὰ γίνονται ἐπικίνδυνοι γιὰ τὴν ψυχικὴ ὑγεία, διότι, ὅταν
δὲν ἐπιτευχθοῦν, ἀφήνουν αἴσθημα κενοῦ
καὶ δημιουργοῦν διαταραχὴ στὸν συντονισμὸ τῶν ψυχικῶν λειτουργιῶν τῆς προσωπικότητας, ὅπως ἀναφέρει ὁ μεγάλος
ψυχίατρος Ἀσπιώτης.
Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι στὴν ἐποχή μας
–ἐποχὴ τῆς ἄρνησης καὶ τοῦ μαρασμοῦ

τῆς πνευματικῆς ζωῆς– οἱ ψυχικὲς νόσοι,
ἡ ψυχικὴ κόπωση καὶ ὑπερένταση ἐμφανίζουν ἔξαρση.
Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῶν πολλῶν παροχῶν καὶ ἀναγκῶν, ὅπως μᾶς τὶς παρουσιάζουν ἡ τηλεόραση καὶ οἱ διαφημίσεις.
Μάθαμε στὶς εὔκολες ἡδονὲς καὶ στὶς
ἡδονικὲς εὐκολίες, στὰ εὔκολα κέρδη. Θέλουμε πολλὰ μὲ λίγο κόπο. Ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος ἔχει πολλὰ θελήματα, ἀλλὰ δὲν
ἔχει θέληση, θέλει πολλά, ἀλλὰ μπορεῖ
λίγα, ἐνῷ ἐκεῖνος ποὺ ἔχει θέληση θέλει
λίγα καὶ μπορεῖ πολλά.
Ἐπικρατεῖ ὁ νόμος τοῦ συμφέροντος.
Ἐμεῖς νὰ περνᾶμε καλά. Ἀφοσιωθήκαμε στὸ παρὸν καὶ στὴν ὕλη. Εἴμαστε
φυλακισμένοι στὸ τώρα καὶ στὸ πολύ.
Ἀλλὰ ποιὸς σίγουρα θὰ εἶναι εὐχαριστημένος αὔριο μὲ αὐτὸ ποὺ ἀγόρασε
σήμερα; Αὔριο αὐτό (π.χ. κομπιοῦτερ, κι-

Κάνοντας τὴν αὐτοκριτική
μας, διαπιστώνουμε ὅτι
ὅλα αὐτὰ ἔχουν νὰ κάνουν
μὲ τὸ τί θέσαμε ὡς σκοπὸ
τῆς ζωῆς μας. Ὁ μεγάλος
σκοπός μας πρέπει νὰ
ἀντιστοιχεῖ στὸν προο
ρισμὸ τοῦ ἀνθρώπου.
νητό, αὐτοκίνητο, ροῦχο κλπ.) θὰ εἶναι
ξεπερασμένο, καὶ θὰ χρειάζεται κἄτι πιὸ
καινούργιο, γιὰ νὰ χορτάσει τὸν εὐδαιμονισμό του.
Στηριχθήκαμε στὴν εὐμάρεια, τὸν
πλοῦτο, τὸν καταναλωτισμό. Καὶ ἔτσι
ἀνοιχτήκαμε σὲ δαπάνες ποὺ δὲν εἴχαμε πραγματικὴ ἀνάγκη, κυνηγώντας τὴν
ἀπόλαυση, τὴν πρόσκαιρη εὐχαρίστηση.
Ἐπενδύσαμε τὴν ὑλική μας ὑπόσταση.
Ἀλοίμονο, ὅμως. Ἔτσι ἔγινε ὁ νοῦς μας
παχὺς καὶ νωθρός.
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Καὶ τώρα; Τώρα πού, ἐνῷ ἐμεῖς χτίσαμε τὴ ζωή μας πάνω στὰ θεμέλια ποὺ
λέγονται χρῆμα καὶ ὕλη, ὅλα αὐτὰ σείονται καὶ γκρεμίζονται μὲ αὐτὴ τὴν πρωτοφανῆ κρίση, δυστυχῶς καταρρέουμε
μαζὶ καὶ ἐμεῖς. (Πῶς θὰ ζήσουμε τώρα
χωρὶς χρῆμα, χωρὶς ἀνέσεις, χωρὶς ὑλικὰ
ἀγαθά;)
Ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι ἡ ψυχὴ διψᾷ γιὰ τὸ
αἰώνιο, γιὰ τὸ τέλειο, καὶ ὄχι γιὰ τὸ σημερινό. Κι ὅμως, ἀξίες αἰώνιες κλονίσθηκαν. Μιλᾶμε γιὰ ἀγάπη (λογική – πρέπει,
φυσική - παιδί, πνευματική - ἐχθρός), κι
ὅμως τὰ διαζύγια δίνουν καὶ παίρνουν,
ἀκόμη καὶ σὲ πνευματικὲς οἰκογένειες,
γιατὶ δὲν ἀνεχόμαστε, δὲν ὑπομένουμε,
δὲν συγχωροῦμε, δὲν συμπονοῦμε. Ἀντὶ
νὰ σκεπτόμαστε μὲ τὴν καρδιά, αἰσθανό-

σο μεγάλο καὶ βαρὺ ἁμάξι. Καὶ ὁ ἁμαξᾶς
τοῦ ἀπάντησε: Δὲν εἶναι θέμα ἀλόγου,
εἶναι καθαρὰ θέμα τροχῶν. Ἔχουμε ἕνα
ὑπέροχο ζευγάρι ρόδες, τόσο καλὰ λαδωμένες, ὥστε ἀρκεῖ τὸ ἄλογο λίγο νὰ
κινηθεῖ, καὶ οἱ γερὲς ρόδες ἀρχίζουν νὰ
τρέχουν μὲ ταχύτητα. Τότε τὸ καημένο τὸ
ἄλογο πρέπει νὰ τρέξει, γιὰ νὰ γλιτώσει».
Δυστυχῶς, ἔτσι ζοῦμε τὸν περισσότερο καιρό. Δὲν εἴμαστε τὸ ἄλογο ποὺ
σέρνει. Εἴμαστε τὸ ἄλογο ποὺ τρέχει, γιὰ
νὰ γλιτώσει ἀπὸ τὸ τὸ ἁμάξι, γιατὶ ἀπειλεῖται ἡ ζωή του. Πολυδιασπαστήκαμε
στὴ ζωή μας καὶ κυνηγᾶμε συνεχῶς καὶ
παντοῦ τὴν ἐπιτυχία (στὴν ἐργασία, στὴ
γνώση, στὰ σχολεῖα-φροντιστήρια-ξένες
γλῶσσες τῶν παιδιῶν, στὸ κέρδος, στὸν
χρόνο, νὰ ρίξουμε καμιὰ φορὰ τὸν ἄλλο,

Καὶ τώρα; Τώρα πού, ἐνῷ ἐμεῖς χτίσαμε τὴ ζωή μας πάνω
στὰ θεμέλια ποὺ λέγονται χρῆμα καὶ ὕλη, ὅλα αὐτὰ σείο
νται καὶ γκρεμίζονται μὲ αὐτὴ τὴν πρωτοφανῆ κρίση, δυ
στυχῶς καταρρέουμε μαζὶ καὶ ἐμεῖς.
μαστε μὲ τὸ μυαλό. Τὸ μυαλό μας νοσεῖ,
καὶ νομίζουμε ὅτι ὁ Παράδεισος εἶναι
ἐδῶ καί, ὅταν ἀποδειχθεῖ ὅτι δὲν εἶναι,
παρεξηγούμαστε καὶ ἀπογοητευόμαστε.
Δὲν μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε τὴν κοσμικὴ
ἀποτυχία καὶ ματαίωση. Αὐτὸ συμβαίνει
λόγῳ τῆς ἔντονης ἐπιθυμίας μας γιὰ προβολή, ἐπίδειξη καὶ ἐπιτυχία.
Καὶ τρέχουμε συνέχεια καὶ βάζουμε
καὶ τὰ παιδιά μας σὲ ἕνα σκληρὸ ἀνταγωνισμό, μὲ στόχο τὴν ἐπιτυχία. Μοιάζουμε
μὲ τὴν ἱστορία ποὺ γράφει ὁ Ντίκενς στὸ
βιβλίο του Pickwick Papers: «Ὁ Πίκγουικ
μιὰ μέρα νοίκιασε ἕνα μόνιππο, γιὰ νὰ
πάει στὴ λέσχη. Καθὼς τὸ μόνιππο προχωροῦσε, ἐκεῖνος ρωτοῦσε τὸν ἁμαξᾶ πῶς
εἶναι δυνατὸν ἕνα τόσο ἀδυνατισμένο καὶ
ἄθλιο ἄλογο νὰ μπορεῖ νὰ σέρνει ἕνα τό-

γιὰ νὰ φανοῦμε ἢ νὰ ἐπικρατήσουμε
ἐμεῖς). Μᾶς διακατέχει μιὰ τελειομανία
σὲ ὅλα. Θέλουμε, καὶ πολλὲς φορὲς ἀπαιτοῦμε, ὅλα νὰ γίνονται τέλεια ἀπὸ τοὺς
ἄλλους ἢ καὶ ἀπὸ τὸν Θεό. Χωρὶς ὅμως
προσωπική μας στέρηση.

Β. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ὅμως θὰ ἦταν καλύτερα, ἂν εἴχαμε
συμβιβαστεῖ μὲ τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία.
Στὴ ματαιότητα αὐτοῦ τοῦ κόσμου δὲν
μπορεῖ νὰ περιμένουμε τὴν τελειότητα. Ἡ
ζωὴ δὲν εἶναι μιὰ ἁλυσίδα ἐπιτυχιῶν. Πρέπει νὰ μάθουμε νὰ χειριζόμαστε τὶς ἀποτυχίες καὶ νὰ διδασκόμαστε ἀπὸ αὐτές. Αὐτὸ
θὰ ἐπιφέρει μεγαλύτερη ὠφέλεια, γιατὶ θὰ
50

ΕΤΟΣ 76ο | ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

μετατρέψει τὴν ἀποτυχία σὲ πεῖρα. Δὲν
πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι κανεὶς δὲν εἶναι
τέλειος, κανεὶς χωρὶς ἐλαττώματα ἀλλὰ
καὶ κανεὶς χωρὶς χαρίσματα.

συμφιλίωση μὲ τὴν ἰδέα τῆς παρούσας
κατάστασης. Ὅσοι αἰσθάνονται μειονεκτικὰ ζοῦν μέσα σὲ ἕνα συνεχὲς παράπονο, ἐνῷ ἡ συνεχὴς συμφιλίωση μὲ τὴν
ἰδέα τῆς παρούσας κατάστασης προσανατολίζει πρὸς ὑγιῆ κατεύθυνση.

Συμφιλίωση μὲ τὸ παρόν
Χρειάζεται λοιπὸν νὰ δεχθοῦμε τὸν
χαρακτῆρα, τὴ σωματική μας κατάσταση,
τὸ πέρασμα τῶν χρόνων, τὶς ἱκανότητες
ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός. Νὰ δεχθοῦμε τὸ
σχέδιό Του γιὰ τὴ ζωή μας, τὸ ἐπάγγελμά
μας, τὴν ἐργασία μας, τὴν οἰκογένειά μας.
Νὰ συμφιλιωθοῦμε μὲ τὶς παροῦσες οἰκονομικὲς συνθῆκες, χωρὶς νὰ λειτουργοῦμε
ἐκδικητικὰ πρὸς τὸ κράτος ἢ τὸν συνάνθρωπό μας. Νὰ συμφιλιωθοῦμε ἀκόμα
καὶ μὲ τὴν ἰδέα τῆς φτώχειας. Νὰ μὴν
φοβηθοῦμε, ἀλλὰ νὰ τὴν ἀγκαλιάσουμε.
Ἡ φτώχεια μπορεῖ νὰ μᾶς ἁγιάσει, ἂν τὴ
δεχθοῦμε ὅπως ὁ φτωχὸς Λάζαρος.
Ἐὰν ποῦμε «ναί» στὴ ζωή, ἀποδεχόμενοι ὅλα τὰ παραπάνω, ἐκεῖ βρίσκεται
ἡ λύση, καὶ σ’ αὐτὸ τό «ναί» ἔγκειται ἡ

Ὀλιγάρκεια
Αὐτὸ μᾶς βοηθᾷ νὰ γίνουμε ὀλιγαρκεῖς καὶ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν ἀσφυκτικὴ
πίεση τῆς μέριμνας. Ἂς κάνουμε τὴ ζωή
μας ἁπλούστερη, μὲ λιγώτερες «ἀνάγκες»,
ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς ἐπιταγὲς τῆς μόδας,
τῆς μάρκας, τῆς διαφήμισης, τοῦ ρεύματος τῆς ἐποχῆς. Ὅλα αὐτὰ μᾶς κοιμίζουν
πνευματικὰ καὶ πνίγουν ὅ,τι ὑγιὲς πνευματικὸ στοιχεῖο ὑπάρχει μέσα μας. Περὶ
αὐτοῦ μᾶς βεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος,
στὴν παραβολὴ τοῦ Καλοῦ Σπορέως: «ὁ
δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν
ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ
αἰῶνος τούτου καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου
συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνε
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ται» (Ματθ. ιγ΄ 22).
Μὴν περιμένουμε ἄλλο. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ
πέρα πρέπει ν’ ἀρχίσουμε μιὰ πνευματικὴ
ἀντίσταση, μὲ ἑκούσια ἀποχὴ ἀπὸ σωματικὲς φροντίδες καὶ ἀνέσεις, ἀκόμα κι
ὅταν ἔχουμε τὶς δυνατότητες ν’ ἀπολαμβάνουμε αὐτές (εἴτε ἀφοροῦν τὸ φαγητό,
εἴτε τὴν ἐξωτερική μας ἐμφάνιση, εἴτε
τὴν καλοζωΐα μας). «Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ
ζήσεται ἄνθρωπος».
Ἔχει ἰδιαίτερο νόημα νὰ συνηθίσουμε
σ’ αὐτὸ τὸν τρόπο ζωῆς ἀπὸ τώρα, πρὶν
ἐνδεχομένως μᾶς τὸν ἐπιβάλει ἡ κρίση.
Διότι δὲν θὰ μᾶς κοστίσει ψυχολογικὰ τόσο, ὅταν αὐτὸς βασίζεται στὴν ἐλεύθερη
καὶ ἑκούσια ἐπιλογή μας. Ἀρκούμαστε σὲ
αὐτὰ ποὺ μᾶς χαρίζει ὁ Θεὸς ἢ σὲ αὐτὰ
ποὺ μποροῦμε νὰ κατακτήσουμε μὲ τὶς
δυνάμεις ποὺ μᾶς χαρίζει, πάλι ὁ Θεός.
Ἔτσι αἰσθανόμαστε πληρότητα, κι ἂς
μᾶς λείπουν πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ τάχα
ἀπαραίτητα γιὰ τὴν εὐτυχία μας, ποὺ
ἐπιτάσσει ἡ ἐποχή μας.
«Οὐ γὰρ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ
βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ
εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ… ἄρα
οὖν τὰ τῆς εἰρήνης διώκομεν καὶ τὰ τῆς
οἰκοδομῆς εἰς ἀλλήλους» (Ῥωμ. ιδ΄ 1719). «Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ
ἐπὶ τῆς γῆς … ἐπιθυμίαν κακὴν καὶ τὴν
πλεονεξίαν» (Κολασ. γ΄ 5-7). Καὶ ὁ Μέγας
Ἀντώνιος συμπληρώνει: «Ὅσο μετριώτερα
ζεῖ κανείς, τόσο εὐτυχέστερος εἶναι, γιατὶ
δὲν φροντίζει γιὰ πολλά, γιὰ δούλους,
γεωργοὺς καὶ νὰ ἀποκτήσει ζῷα» (σπίτι,
αὐτοκίνητο κλπ.), «διότι, ὅταν προσηλωνόμαστε σὲ αὐτὰ καὶ περιπέσουμε ἀργότερα στὶς δυσχέρειες ποὺ ἐπακολουθοῦν,
κατηγοροῦμε τὸν Θεό» (ὡς αἴτιον).

νηση τοῦ ἀθλητῆ, ποὺ ὁδηγεῖ στὸν ἀγῶνα
καὶ στὴ νίκη τοῦ ἐγώ του. Ἡ ἄσκηση
αὐτὴ δὲν εἶναι πίεση, ἀλλὰ ὁδὸς ἐλευθερίας, ἐνάντια στὴ δουλεία τοῦ περιττοῦ.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι αὐτὴ τὴν ἄσκηση
τὴν ξεχάσαμε. Ἀφήσαμε μιὰ χαλαρότητα
νὰ μᾶς μουδιάσει πνευματικά, καὶ θεωρήσαμε τὴν ἄσκηση σὰν ἄκρο καὶ ὄχι σὰν τὸ
αὐθεντικὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος. Λησμονήσαμε τοὺς πρώτους Χριστιανούς, ποὺ
ὅλοι εἶχαν τὰ πάντα κοινὰ καὶ μετεῖχαν
ὁ ἕνας στὸ πρόβλημα τοῦ ἄλλου. Τὰ ἄγχη

Ἡ ἄσκηση δὲν εἶναι στέ
ρηση τῆς ἀπόλαυσης,
ἀλλὰ ἐμπλουτισμὸς τῆς
ζωῆς μὲ νόημα. Εἶναι ἡ
προπόνηση τοῦ ἀθλητῆ,
ποὺ ὁδηγεῖ στὸν ἀγῶνα
καὶ στὴ νίκη τοῦ ἐγώ του.
Ἡ ἄσκηση αὐτὴ δὲν εἶναι
πίεση, ἀλλὰ ὁδὸς ἐλευθε
ρίας, ἐνάντια στὴ δουλεία
τοῦ περιττοῦ.
μας γιὰ ἐκείνους θὰ ἦταν ἀδιανόητα.
Ἐξίσου ἀδιανόητα θὰ φαίνονταν τὰ
ἄγχη μας καὶ στοὺς Ἀφρικανούς. Διαβάζουμε σχετικὰ ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ
Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτη στὸ
Περιοδικὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς
Ἱεραποστολῆς (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός),
τὸ καλοκαίρι τοῦ 2012, μὲ θέμα «Ὑπάρχει
ἄγχος καὶ ἀπελπισία στοὺς Ἀφρικανούς;»
(Μπουρούντι): «Τὰ Ἀφρικανάκια πηγαίνουν σχολεῖο χωρὶς πρωινό, περπατοῦν
ἐνίοτε μέχρι καὶ 10 χιλιόμετρα τὸ πρωὶ
καὶ ἄλλα τόσα τὸ μεσημέρι. Ἔγινε καθεστὼς στὴ ζωή τους ἡ πεζοπορία καὶ ἡ

Ἄσκηση
Ἀλλά, γιὰ νὰ εἶναι κανεὶς ὀλιγαρκής,
χρειάζεται ἄσκηση. Ἡ ἄσκηση δὲν εἶναι
στέρηση τῆς ἀπόλαυσης, ἀλλὰ ἐμπλουτισμὸς τῆς ζωῆς μὲ νόημα. Εἶναι ἡ προπό52
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ταλαιπωρία. Γιὰ τὰ μαθήματά τους ἔχουν
ζῆλο καὶ εἶναι χαρούμενα... Οἱ νέοι στὸ
Μπουρούντι τρέχουν στὶς 5 τὸ πρωί, ξυπόλητοι καὶ μὲ κουρελιασμένα ροῦχα, γιὰ
νὰ βροῦν δουλειά. Στὴν ἐρώτηση ἂν πιστεύουν ὅτι θὰ βροῦν δουλειά, ἀπαντοῦν
ὅτι ὁ Καλὸς Θεὸς σὲ ὅλους θὰ δώσει τὸ
φαγητὸ τῆς ἡμέρας, ἀρκεῖ νὰ δουλεύουν».
Ἐμεῖς ὅμως κλείσαμε τὰ μάτια στὰ
προβλήματα τῶν ἄλλων. Πολλὲς φορὲς
μᾶς κουράζει ἢ καὶ μᾶς ἐνοχλεῖ καὶ μόνο νὰ τὰ ἀκοῦμε. Κι ἔτσι χάνουμε. Καὶ
χάνουμε, ὄχι μόνον ἐπειδὴ ἀπομονωνόμαστε, ἀλλὰ γιατὶ χάνουμε τὶς ἐμπειρίες
τῶν μεγάλων ἀγωνιστῶν τῆς ἐποχῆς μας,
αὐτῶν ποὺ σηκώνουν τεράστια βάρη, τῶν
πρωταθλητῶν τῆς ὑπομονῆς.

ἀποκτήσουμε τὴν ὑπομονή, πρέπει νὰ
ἐμπιστευτοῦμε τὰ τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ
τῶν δικῶν μας στὴν παντοδύναμη ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ. Συμπληρωματικά, ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης μᾶς παραγγέλλει: «Γιὰ
νὰ ἀποκτήσεις τὴν ἀρετὴ τῆς ὑπομονῆς,
πρέπει νὰ μάθεις καὶ νὰ καταφρονεῖς τὸν
ἑαυτό σου καὶ νὰ μὴν συγκατατεθεῖς νὰ
ἐκδικηθεῖς ἢ νὰ μισεῖς».
Οἱ πράξεις μας, οἱ σκέψεις μας, οἱ
ἐνέργειές μας δημιουργοῦν τὸ κλῖμα, γιὰ
νὰ ἀνθίσει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα μας
καὶ νὰ ἀντλήσουμε ἔτσι ἀπὸ τὶς πηγὲς
Δύναμης καὶ Ὑπομονῆς ἐκ τῆς Χάριτος
τοῦ Θεοῦ. Ἂς ἀνοίξουμε λίγο αὐτὲς τὶς
πηγές, γιὰ νὰ πάρουμε λίγη ὑπομονή,
λίγη δύναμη.

Ὑπομονή
Πόση ἀνάγκη τὴν ἔχουμε αὐτὴ τὴν
ὑπομονή! Ἡ μέριμνα γιὰ τὴν καθημερινὴ
ζωὴ μᾶς ἔχει κάνει ἀνυπόμονους καὶ νευρικούς. Ἡ ἀληθινὴ ὑπομονὴ δὲν εἶναι μιὰ
παθητικὴ στάση παραίτησης, δὲν εἶναι
ἀπόσυρση. Εἶναι ὁ εὐλογημένος χρόνος
ποὺ χρειάζεται, γιὰ νὰ ἐπεξεργασθοῦμε
αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν. Ἀλλὰ αὐτὸς ὁ
χρόνος δὲν ὑπολογίζεται, ἢ καλύτερα
δὲν πρέπει νὰ ὑπολογίζεται, γιατὶ καὶ
αὐτοὶ οἱ ὑπολογισμοὶ φέρνουν ἀνησυχία.
Ὑπομονὴ σημαίνει: ὅποτε θέλει ὁ Θεός.
Τὸ πεπόνι θὰ ὡριμάσει στὴν ὥρα του,
καὶ ὄχι μὲ τὴν πίεση καὶ τὸ σφίξιμο, καὶ
θὰ προδοθεῖ ἀπὸ τὴν εὐωδία του (π.
Παΐσιος).
Ὑπομονὴ εἶναι ἡ ἀνδρεία καὶ ἡ
γενναιότητα τῆς ψυχῆς μὲ τὴν ὁποία
ὁ πιστὸς χριστιανὸς ἀντιμετωπίζει κάθε δυσκολία καὶ θλίψη τῆς παρούσας
ζωῆς, χωρὶς νὰ γογγύζει, νὰ ὀλιγοπιστεῖ,
νὰ παραπονεῖται, νὰ ἐκδικεῖται. Ἀρετὴ
δυναμική, ὅπως ἀντιλαμβανόμαστε, ἀλλὰ
καὶ δύσκολη στὴν ἐφαρμογή της, δεδομένου ὅτι προσκρούει στὸν ἐγωισμό μας,
στὸ δίκιο μας, στὴν ἀντοχή μας. Γιὰ νὰ

Πίστη στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ
«Ἐπίρριψον ἐπὶ τὸν Κύριον τὴν μέρι
μνάν σου καὶ Αὐτός σε διαθρέψει» (54ος
Ψαλμός, Ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό).
«Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με
ὑστερήσει» (22ος Ψαλμός).
Ὁμοίως, «Πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα», «Σοὶ
παρακατατιθέμεθα τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπα
σαν καὶ τὴν ἐλπίδα, Δέσποτα φιλάνθρω
πε».
Χρειάζεται ἀκράδαντη πίστη ὅτι κυβερνήτης στὴ ζωή μας εἶναι ὁ Χριστός,
καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψει τίποτα παραπάνω καὶ τίποτα λιγώτερο ἀπὸ τὸ σχέδιό
Του. Ὁ Μέγας Ἀντώνιος ἀναφέρει: «Εἶναι
ἄτοπο τοὺς ἰατροὺς ποὺ μᾶς δίνουν καὶ
πικρὰ καὶ δυσάρεστα φάρμακα νὰ τοὺς
εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ σώματος,
πρὸς τὸν Θεὸ δὲ νὰ εἴμαστε ἀχάριστοι
γιὰ πράγματα ποὺ μᾶς φαίνονται δυσάρεστα καὶ δύσκολα καὶ νὰ μὴν ξέρουμε
ὅτι ὅλα γίνονται ὅπως πρέπει καὶ πρὸς
τὸ συμφέρον μας κατὰ τὴν Πρόνοιά Του.
Καὶ δὲν ὑπάρχει πουθενὰ τόπος ἔρημος
ἀπὸ τὴ θεία Πρόνοια». Πάλι ὁ Μέγας
Ἀντώνιος ἀναφέρει: «Ὅταν πηγαίνεις
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εὐχαριστημένος νὰ πέσεις στὸ κρεβάτι
σου, ἀφοῦ ἀναλογισθεῖς μέσα σου τὶς
εὐεργεσίες καὶ τὴν τόσο μεγάλη πρόνοια
τοῦ Θεοῦ, γεμίζεις ἀπὸ ἀγαθὲς ἔννοιες
καὶ χαίρεσαι περισσότερο».
Ξυπνώντας τὸ πρωί, τὸ πρῶτο
πρᾶγμα νὰ εἶναι ἡ εὐχαριστία στὸν Θεό,
ἔστω κι ἂν δὲν νιώθουμε ἰδιαίτερα χαρούμενοι γιὰ τὴ μέρα ποὺ ἀρχίζει. Ἂς ποῦμε:
«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος,
ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν
αὐτῇ». Μετά, ἂς σκεφθοῦμε ὅτι ἀνήκουμε
στὸν Θεὸ καὶ ὅτι ἡ μέρα αὐτὴ ἐπίσης
ἀνήκει στὸν Θεό, εἶναι μιὰ μέρα ἐντελῶς
καινούργια, ἀνεπανάληπτη. Δὲν ὑπῆρξε
ποτὲ πρίν. Ἂς Τὸν παρακαλέσουμε νὰ
μᾶς δώσει εὐκαιρίες νὰ εἴμαστε ἤρεμοι
καὶ χαρούμενοι καὶ νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι
κάθε ἄνθρωπος, κάθε συνάντηση στὴν
καινούργια μέρα θὰ εἶναι μιὰ εὐκαιρία νὰ
νιώσουμε τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου, θὰ
εἶναι μιὰ εὐκαιρία γιὰ τὴ σωτηρία μας.
Ἂς ἀντλήσουμε ἐπίσης δύναμη ἀπὸ
τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, ν’ ἀνοίξουμε τὴν
Ἁγία Γραφὴ καὶ νὰ ἀκούσουμε: «Μὴ
μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ
τί πίητε μηδὲ τὸ σῶμα τί ἐνδύσησθε, ….
ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ… ὁ
Πατὴρ ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά… Καὶ περὶ
ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; Καταμάθετε τὰ
κρῖνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει, οὐ κοπιᾷ
οὐδὲ νήθει...». «Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ… μὴ οὖν μεριμνήσητε
εἰς τὴν αὔριον».
Ὅλα εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ βλέμμα τοῦ
Θεοῦ Δημιουργοῦ καὶ Κυβερνήτη τοῦ Σύμπαντος, ποὺ τὸ κρατᾷ στὰ παντοδύναμα
χέρια Του. Ἔχουμε τὴν εὐλογία νὰ πιστεύουμε σὲ Αὐτὸν ποὺ παρακολουθεῖ
τὰ πάντα πατρικὰ καὶ κυβερνᾷ τὰ πάντα
μὲ τὴν πρόνοιά Του. Εἶναι Αὐτὸς ποὺ δημιούργησε τὸ ἡλιακὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο
λειτουργεῖ δισεκατομμύρια ἔτη ἀλάνθαστα καὶ ἐλέγχεται ἀπὸ Ἐκεῖνον. Εἶναι
Αὐτὸς ποὺ χόρτασε τοὺς Ἰσραηλῖτες στὴν

ἔρημο μὲ τὸ μάννα καὶ τὰ ὀρτύκια, καὶ
εἶναι ὁ Ἴδιος ποὺ ἐπίσης χόρτασε μὲ πέντε ἄρτους καὶ δύο ψάρια τὰ πλήθη ποὺ
εἶχαν συγκεντρωθεῖ, γιὰ νὰ τὸν ἀκούσουν.
Ἐνίοτε, λόγῳ τῆς ἀποστασίας μας,
νιώθουμε τὴν ἀπουσία Του καὶ μᾶς βασανίζουν σκέψεις καὶ ἐρωτηματικὰ ὀλιγοπιστίας. Πολλοί, γιὰ νὰ μὴν ἀναστατώνονται ἀπὸ αὐτά, προτιμοῦν νὰ τὰ
ἀπωθοῦν. Ἀλλὰ αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ λύση.
Οἱ σκέψεις αὐτὲς ἐπανέρχονται πιὸ ἔντονες καὶ ἐνοχλητικές.
Γιὰ τὸν πιστό, ὅμως, ἄνθρωπο δὲν
ὑπάρχει φόβος. Ἡ ἀβεβαιότητα τοῦ μέλλοντος δὲν τὸν ταλαιπωρεῖ, γιατὶ βλέπει
τὰ πάντα μὲ πίστη καὶ παντοῦ διακρίνει
τὴν πρόνοια καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Θυμᾶται τὶς προηγούμενες εὐεργεσίες καὶ
θαυματουργικὲς ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ στὴ
ζωή του. Γνωρίζει ὅτι τὸ Χέρι ποὺ τὸν
βοήθησε μέχρι τώρα στὴ ζωή του δὲν
κόπηκε. Ἐλπίζει σ’ Αὐτὸν καὶ πιστεύει
ἀκράδαντα ὅτι σὰν στοργικὸς Πατέρας
θὰ τοῦ δώσει αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ τοῦ
χρειάζεται. Κι ἔτσι ἀποκτᾷ ἠρεμία, εἰρήνη
καὶ βαθιὰ χαρά, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴν
πεποίθηση ὅτι ὁ Θεὸς ὅλα θὰ τὰ φροντίσει, γιὰ ὅλα προνοεῖ.
Ἂς μὴ φοβόμαστε, λοιπόν. Ὅπως λέει
καὶ ὁ Ψαλμῳδός, εἶναι δυνατὸν Αὐτὸς
ποὺ φύτεψε στὸν ἄνθρωπο τὸ μάτι νὰ
μὴ βλέπει; Εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ γνωρίζει ὁ Παντογνώστης Κύριος τὶς ἀνάγκες
μας, τὶς ἐλλείψεις μας, τοὺς πόνους μας;
Μήπως ὅμως περιμένει κἄτι ἀπὸ ἐμᾶς;
Μετάνοια – Ὑπακοή
Πράγματι, ὁ Θεὸς τῆς Ἀγάπης, ποὺ
σέβεται τὴν ἐλευθερία μας, περιμένει τὴ
μετάνοιά μας γιὰ τὴν ἀποστασία μας τὴν
προσωπική, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐθνική, διότι
ἔχουμε ἐκτροχιασθεῖ ποικιλοτρόπως καὶ
ὡς ἄτομα καὶ ὡς Κράτος, ποὺ λησμόνησε
ἀπὸ ποιὰ συντρίμμια δημιουργήθηκε, μὲ
τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ.
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Ἡ μετάνοια, ὅταν εἶναι εἰλικρινής,
ἀπελευθερώνει. Ἡ εἰλικρινὴς μετάνοια
ὅμως δὲν εἶναι μετάνοια στὰ λόγια μόνο,
εἶναι μετάνοια στὴν ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου
ζωῆς. Ἂς περιορίσουμε τὴ φροντίδα μας
γιὰ τὴν ἐξωτερική μας ἐμφάνιση, γιὰ τὴν
ψυχαγωγία μας, γιὰ τὴ λαιμαργία μας,
γιὰ τὴν ἄνεση καὶ καλοπέρασή μας. Ἂς
πλησιάσουμε μὲ ἀδελφικὴ ἀγάπη ὁ ἕνας
τὸν ἄλλο, στὴν οἰκογένειά μας καὶ στὸ
περιβάλλον μας, ἐκμεταλλευόμενοι τὸν
ὅποιο ἐλεύθερο χρόνο, κάνοντας συγχρόνως τὴ ζωή μας πιὸ ἁπλῆ. Πολλὲς ἀπὸ
τὶς δαπάνες μας ὀφείλονται στὴν ἔλλειψη
ἐπικοινωνίας μας μὲ τοὺς ἄλλους, ποὺ
προσπαθοῦμε νὰ τὴν ἐξαγοράσουμε μὲ
ἀκριβὰ δῶρα. Εἶναι γεγονὸς ὅτι, ὅταν
προσφέρουμε ἀγάπη, συνήθως λαμβάνουμε ὁμοίως ἀγάπη, καὶ αὐτὸ ἔχει ὡς
συνέπεια τὴ χαρά,τὴν ψυχικὴ ἠρεμία, τὴν
εὐτυχία.
Ἀλλὰ καὶ ὡς ἔθνος ὀφείλουμε νὰ μετανοήσουμε. Ξεφύγαμε ἀπὸ τὸν δρόμο
τοῦ Θεοῦ (ἀρκεῖ νὰ ἀναλογισθεῖ κανεὶς
τὰ νομοσχέδια μὲ τὰ ὁποῖα βάλλεται ἡ
οἰκογένεια, ἡ Παιδεία, ἡ Ἐκκλησία, ἡ
Ἱστορία). Κι ἂν ἀκόμα δὲν συμφωνοῦμε

μ’ αὐτά –ποὺ πιστεύω ἔτσι θὰ ποῦμε
οἱ περισσότεροι–, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά,
δυστυχῶς, ἐπειδὴ ἐκριβῶς ἔχουμε γίνει
πνευματικῶς νωθροί, τὰ παρακολουθοῦμε
ὅλα αὐτὰ ἀπαθεῖς, σὰν ναρκωμένοι.
Αὐτὴ τὴ μετάνοιά μας πρέπει νὰ τὴ
συνοδεύει ἡ ὑπακοὴ στὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς ἐντολές Του. Ὑπόδειγμά μας ἡ
Παναγία μας, ποὺ ὁμολόγησε στὸν Κύριό
μας: «Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι
κατὰ τὸ ῥῆμά Σου» (μᾶς διδάσκει τὴν
ὑπακοή –τὴν ταπείνωση–, νὰ σκύψουμε
τὸ κεφάλι στὸν Θεό).
Αὐτὸ τονίζει καὶ ὁ Προφήτης Ἠσαΐας
ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ: «Ἐὰν θέλητε καὶ
εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φά
γεσθε». Νὰ ἡ λύση τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων. Ἂν θελήσουμε αὐτὸ ποὺ θέλει
ὁ Θεός, λυτρωνόμαστε. Ἆραγε θέλουμε
αὐτὸ ποὺ θέλει ἀπὸ μᾶς ὁ Θεός; Τὴν
ἀπάντηση ἂς τὴ δώσει ὁ καθένας μας
προσωπικά, στὸ δικό του ταμεῖο.
Ἐλπίδα – Προσευχή
Καὶ ἂς ξέρουμε ἐπίσης ὅτι ἡ ζημιά
μας, ἡ δοκιμασία μας δὲν εἶναι ποτὲ
ἄστοχη. Τὰ βάσανά μας, οἱ δυσκολίες
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μας εἶναι μισθὸς μὲ τὸν ὁποῖο πληρώνουμε τὸ εἰσιτήριο τῆς ἄλλης ζωῆς. Εἶναι
ὁ Σταυρὸς ποὺ πρέπει νὰ σηκώσουμε μὲ
καρτερία καὶ ἐλπίδα.
Ἂς κλείσουμε τ’ αὐτιά μας καὶ τὰ μάτια μας στὶς τηλεοράσεις, ποὺ μᾶς ζαλίζουν μὲ τὸν βομβαρδισμὸ ἀπογοητευτικῶν
εἰδήσεων, καὶ ἂς σηκώσουμε τὰ μάτια
μας πρὸς τὸν οὐρανὸ νὰ ἱκετεύσουμε τὸν
Πατέρα μας νὰ στείλει τὸ ἔλεός Του σ’
ἐμᾶς. Ἂς ποῦμε μὲ τὸν Ψαλμῳδό, «τὸ ἔλε
ός σου Κύριε καταδιώξει με», καὶ μαζὶ μὲ
τὸν Ἀπόστολο Παῦλο: «Πάντα ἰσχύω ἐν
τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Α΄ Κορινθ.
ιε΄ 8) – «Εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν, τίς καθ’
ἡμῶν;» (Ῥωμ. η΄ 31). Καὶ νὰ γονατίσουμε
ὅλοι μας, νὰ ἀναπέμψουμε προσευχὲς μὲ
μετάνοια, συντριβὴ καὶ ταπείνωση. Καλούμαστε σὲ ἐντατικὴ προσευχή, ὄχι μόνο

ἂν εἴμαστε ἢ ἂν θέλουμε νὰ λεγόμαστε
μαθητὲς τοῦ Κυρίου, νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ
ἀνώτερη ἀπὸ Ἐκείνου, χωρὶς θλίψεις, δυσκολίες, πόνο, ἀποτυχία, πειρασμούς,
ὅπως μᾶς διαβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος.
Πρέπει νὰ νιώσουμε ὅτι εὐτυχία στὴ
ζωή μας εἶναι ἢ μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ κάθε
στιγμή. Τὰ δῶρα τῆς ζωῆς, τῆς λογικῆς,
τῆς κρίσης, τῆς σκέψης εἶναι αὐτὰ ποὺ
πρέπει νὰ ἀξιολογήσουμε. Τὸ νὰ μποροῦμε
νὰ δοῦμε τὸ φῶς τοῦ ἥλιου καὶ νὰ ζοῦμε
τὶς καθημερινὲς ἐμπειρίες τῆς ζωῆς εἶναι
δῶρα τοῦ Θεοῦ. Πρέπει τὴν κάθε στιγμὴ
νὰ τὴ ζοῦμε ὡς μοναδικὴ καὶ νὰ μὴ θέλουμε νὰ τὴ διαγράψουμε ἢ νὰ τὴν ξεπεράσουμε σὰν ἄχρηστη. (Εἶναι λάθος νὰ
περιμένουμε, γιὰ νὰ χαροῦμε, νὰ περάσει
ἡ ὅποια δυσκολία, νὰ ἔρθει ἡ ἐποχὴ τῆς
ἄδειας, νὰ πάρουμε τὴν αὔξηση, νὰ δώσει
ἐξετάσεις τὸ παιδί μας στὸ Πανεπιστήμιο,
νὰ πάει στρατό, ἢ νὰ τὸ παντρέψουμε, νὰ
πάρουμε σύνταξη, ν’ ἀναρρώσουμε κλπ.).
Στὴν κάθε στιγμὴ ποὺ μᾶς χαρίζει ὁ
Θεός, ἂς ἀναζητοῦμε τὴν εὐτυχία. Τὴν
κάθε στιγμὴ ν’ ἀξιοποιοῦμε γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, τὴν πραγματικὴ
εὐτυχία. Ἂς δουλέψουμε στὴν καρδιά
μας. Τὸ στοιχεῖο τῆς ἀλλαγῆς εἶναι στὴν
καρδιά μας. Νὰ συμφιλιωθοῦμε μὲ τὴν
πραγματικότητα. Ἂς ζήσουμε διαφορετικὰ
ἀπὸ τὸν πολὺ κόσμο, ἀποφεύγοντας τὴν
προβολή. Ἂς ἀγωνισθοῦμε μὲ ἀσκητικὸ
πνεῦμα (μετάνοια, ὀλιγάρκεια, πνευματικὴ
ἀντίσταση, νηστεία, κτύπημα στὸ ἐγώ),
μὲ ἐλπίδα καὶ πίστη στὴν πρόνοια τοῦ
Θεοῦ, ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη, γνωρίζοντας
ὅτι ὁ Κύριος τὴν ὥρα τῆς δυσκολίας εἶναι
δίπλα μας, γιὰ νὰ μᾶς δώσει τὸ χέρι τῆς
σωτηρίας μας καὶ νὰ μᾶς φωνάξει:
«Θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κό
κό
σμον» (Ἰωάν. ιστ΄ 33).
«Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν»
(Ἰωάν. ιδ΄ 27).
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ζωή,
τὸ Φῶς τῆς Ἀνάστασης,
πρόβαλε ἀπὸ τὸν Γολ
γοθᾶ, ἀπὸ τὴ Σταύρωση,
ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο.
γιὰ τὰ προσωπικά μας καὶ τὰ οἰκογενειακά μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πατρίδα μας.
Ἀκόμα καλύτερα, νὰ τὴ συνοδεύσουμε
αὐτὴ τὴν προσευχὴ μὲ κάποια στέρηση:
νηστεία, ἀγρυπνία, ἐλεημοσύνη, ὅπως κάποτε οἱ Νινευΐτες. Καὶ νὰ εἴμαστε σίγουροι ὅτι ὁ Καλὸς Θεὸς πάλι θὰ κάνει τὸ
θαῦμα Του. Μᾶς τὸ εἶπε ἄλλωστε: «Ἐάν
τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποι
ήσω» (Ἰωάν. ιδ΄ 14). Δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει:
«Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν,
οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον οὐκ ἐλατ
τωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ...».
Νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ζωή, τὸ Φῶς
τῆς Ἀνάστασης, πρόβαλε ἀπὸ τὸν Γολγοθᾶ, ἀπὸ τὴ Σταύρωση, ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο. Δὲν εἶναι δυνατὸν σ’ ἐμᾶς,
56

