ἄγκυρα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,
δημιούργησε τόν Κόσμο «ἐκ τοῦ μὴ ὄντος» καί ἑπομένως κάθε τί
πού μᾶς περιβάλλει εἶναι καρπός τῆς Σοφίας καί τῆς Ἐνεργείας
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τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, τά πάντα γύρω μας ἀποκτοῦν ἀξία μόνο ὡς
δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ. Ἡ Κτίση δέν προϋπάρχει καί δέν εἶναι
αὐθύπαρκτη. Ἀντίθετα βρίσκεται σέ ἀπόλυτη ἐξάρτηση ἀπό τό
Δημιουργό της.
Ὁ

Θεός ὥρισε τόν ἄνθρωπο,

Η ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Σύμφωνα με την παράδοση, το 326 η γηραιά μητέρα
του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη,

τήν

κορωνίδα

τῆς

πήγε στους Αγίους Τόπους για να φέρει στο φως τα διάφορα

Δημιουργίας Του, να φυλάσσει τήν Κτίση. Μέ ἄλλα λόγια τοῦ

μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Στα

ἐμπιστεύθηκε τήν διαχείριση καί ἀξιοποίηση της. Ὅμως ἡ

Ιεροσόλυμα πραγματοποίησε μεγάλες ανασκαφές για να

αὐτονόμηση τοῦ ἄνθρώπου καί ἡ ἀπομάκρυνσή του ἀπό τόν

βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στον λόφο

Θεό, τό προπατορικό ἁμάρτημα, δηλαδή, πού εἶναι ὁ ἐγωϊσμός, ἡ

του Γολγοθά. Η μετέπειτα Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην εύρεση

ἀσυδοσία, ἡ ὑπέρβαση τοῦ μέτρου καί ἡ παρεκτροπή ἀπό τό

του Τιμίου Σταυρού από το αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο

θέλημα τοῦ Θεοῦ ὡδήγησε τόν ἄνθρωπο σέ σύγκρουση μέ τό

μέρος εκείνο, τον γνωστό μας βασιλικό. Ύστερα από επίπονες

Θεό, μέ τόν συνάνθρωπο, μέ τό περιβάλλον καί μέ τόν ἴδιο του

ανασκαφές βρέθηκαν τρεις σταυροί, ο σταυρός του Κυρίου και

τόν ἑαυτό. Ὁ ἄνθρωπος διαχειρίσθηκε ἀτυχῶς αὐτό πού τοῦ

των δύο ληστών.

ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός μέ αὐθαιρεσία καί μέ ἔπαρση. Ἀποτέλεσμα

Οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί Φιλοστόργιος και Νικηφόρος

αὐτῆς τῆς συμπεριφορᾶς ἦταν ἡ ἀλλοίωση τῆς Δημιουργίας τοῦ

αναφέρουν ότι ο Σταυρός του Κυρίου εντοπίσθηκε ύστερα από

Θεοῦ καί τό σύγχρονο οἰκολογικό ἀδιέξοδο.

θαύμα, όταν τοποθετήθηκε πάνω σε νεκρή γυναίκα και αυτή

Η συνεχής καταστροφή καί ὑποβάθμιση τοῦ περιβάλλοντος

αναστήθηκε. Στη θέση αυτή υπήρχε ο ναός της Αφροδίτης, που

ἀπό τόν ἄνθρωπο ἀποτελεῖ ἁμάρτημα ὄχι μόνο ἔναντι τοῦ Θεοῦ

είχε ανεγείρει το 135 ο ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός, μετά τη

ἀλλά καί ἔναντι τῶν συναθρώπων μας καί τῶν μελλοντικῶν

δεύτερη καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Η αγία Ελένη, αφού

γενεῶν. Ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Κτίση, δέν ἀνήκει σέ μᾶς ἀλλά τήν

διέταξε να τον γκρεμίσουν, έχτισε στη θέση του τον περικαλλή

μοιραζόμαστε μέ τούς συνανθρώπους μας καί με τά παιδιά μας.

Ναό της Αναστάσεως, ο οποίος αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από
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τα σημαντικότερα μνημεία του Χριστιανισμού. Ο Σταυρός του
Κυρίου παραδόθηκε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο, ο
οποίος τον τοποθέτησε στον ναό της Αναστάσεως στις 14
Σεπτεμβρίου του έτους 335.
Η δεύτερη Ύψωση του Τιμίου Σταυρού σχετίζεται με τους
Βυζαντινο-Περσικούς Πολέμους (602-628). Το 614 οι Πέρσες
κυρίευσαν

την

Παλαιστίνη

και

αφού

λεηλάτησαν

και

κατέστρεψαν τα ιερά προσκυνήματα του Χριστιανισμού, πήραν
μαζί τους ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό. Οι πυρολάτρες Πέρσες
θεώρησαν τον Σταυρό μαγικό, εξαιτίας των θαυμάτων που
έγιναν και τον προσκυνούσαν. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, μετά
την οριστική νίκη του εναντίον των Περσών το 628, ανέκτησε το
ιερό σύμβολο της Χριστιανοσύνης και το μετέφερε αρχικά στην
Κωνσταντινούπολη (14 Σεπτεμβρίου 629), όπου αποτέλεσε μέρος
του θριάμβου του και στη συνέχεια στα Ιεροσόλυμα.
Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται με ιδιαίτερη
λαμπρότητα κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Στις εκκλησίες
ψάλλεται, μεταξύ των άλλων, το πασίγνωστο απολυτίκιο
«Σώσον Κύριε τον λαόν σου…» και στους πιστούς μοιράζονται
κλώνοι βασιλικού, εκκλησιαστική συνήθεια που πηγάζει από
την παράδοση ότι στο μέρος που βρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός είχε
φυτρώσει το αρωματικό αυτό φυτό. Η Εκκλησία επιτάσσει την
ημέρα αυτή αυστηρή νηστεία.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Με αφορμή την έναρξη του νέου σχολικού να ευχηθούμε για
μια καλή και γεμάτη από ουσιαστική γνώση, πρόοδο και
επιτυχίες χρονιά. Μαζί με τις ευχές, να πούμε και δυο αλήθειες,
γιατί ενώ οι ευχές δείχνουν την αγάπη μας, οι αλήθειες
φανερώνουν τη σοφία μας και η ζωή δεν θεμελιώνεται σε
ευχολόγια αλλά σε αλήθειες.
Ἡ παιδεία είναι το κλειδί της επιβίωσης και ευημερίας μας ως
έθνους και κοινωνίας και δυστυχώς, παρά τις συνεχείς
μεγαλόστομες διακηρύξεις για τη φροντίδα της πολιτείας,
η ποιότητά της στην πατρίδα μας δεν είναι αυτή που της αξίζει.
Και τούτο γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα όπως δείχνει, δεν
παρέχει σοφία, δεν φωτίζει, δεν μορφώνει ανθρώπους, δεν
προσφέρει όραμα, δεν παράγει πολιτισμό, δεν στηρίζεται
σε αξίες. Μοιάζει με εργοστάσιο μηχανικής αναπαραγωγής και
μεταφοράς γνώσης και πληροφοριών.
Ένα σχολείο που γεμίζει τα μυαλά με πληροφορίες μόνο
και δεν καλλιεργεί την ψυχή είναι σαν να προσφέρει τροφή που
έχει θερμίδες που αρρωσταίνουν και παχαίνουν και όχι
βιταμίνες που χαρίζουν ζωή και υγεία. Όπως η διατροφή μας
έχει απομακρυνθεί από τους όρους υγιεινής, προσθέτοντας στο
σώμα λίπος και όχι υγεία, διάρκεια ζωής χωρίς ποιότητα, έτσι
και η εκπαίδευσή μας δίνει έμφαση στην ξερή γνώση και όχι στη
σοφία. Μορφωμένος δεν είναι αυτός που ξέρει πολλά, αλλά ο
σοφός που μπορεί να βλέπει την αλήθεια και να διαχειρίζεται τη
γνώση. Καλούμαστε όλοι να συμβάλουμε σε μια προσπάθεια
διεκδίκησης της αληθινής μόρφωσης. Αν δεν δώσουμε προ
τεραιότητα σε τέτοια παιδεία, χαθήκαμε. Η αδικία που θα
έχουμε διαπράξει στα παιδιά μας, θα είναι ανυπολόγιστη.
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