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Πώς βλέπει την κρίση
η Εκκλησία;
Η Εκκλησία ενώ δεν προέρχεται από τον κόσμο,
εργάζεται στον κόσμο. Ενώ είναι πνευματική, δρα
στην ιστορία. Νοηματοδοτεί την ζωή των ανθρώπων
και αντιμετωπίζει τα βιολογικά προβλήματά τους,
αφού ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματικό ον…
Όμως η Εκκλησία ελέγχει και κρίνει την
αμαρτία, αλλά αγαπά τον αμαρτωλό άνθρωπο… Οι
οικονομολόγοι ελέγχουν τους νόμους της αγοράς,
ώστε να λειτουργούν με δικαιοσύνη, αλλά η
Εκκλησία περιγράφει τα θεολογικά πλαίσια μέσα
στα οποία θα κινείται ο άνθρωπος, θέτει
πνευματικούς στόχους, αλλά και απαλύνει τις
πληγές των ανθρώπων, χρησιμοποιώντας κρασί και
λάδι, υλικά που πράγματι καθαρίζουν και
θεραπεύουν τις πληγές, όπως δείχνει η παραβολή
του καλού Σαμαρείτη.

Κολλάζ
διά χειρός π. Παναγιώτη Καποδίστρια
(Ζάκυνθος)
στις 11.11.11,
ως συμβολή στο Έτος Ελύτη ‘11
Πηγή: www.iskiosiskiou.com

«Πλοίο διαρκείας
η χώρα μου!»
(Οδυσσέας Ελύτης, Ο μικρός ναυτίλος)

Λόγος ελπίδας!
Η Εκκλησία, όπως το κάνει πάντα, απευθύνει
τον παρηγορητικό, παρακλητικό και ελπιδοφόρο
λόγο Της σε κάθε άνθρωπο που υποφέρει και
πονά.… Το θάρρος και η αισιοδοξία, η ελπίδα και η
πίστη είναι τα απαραίτητα εφόδια στην ζωή μας.
Όταν όλα τα πράγματα φαίνονται σκοτεινά,
υπάρχει ελπίδα! Ο άνθρωπος που πιστεύει στον
Θεό δεν φοβάται τίποτε, ούτε και αυτόν τον
θάνατο. Η πίστη, το θάρρος, η ελπίδα, η αισιοδοξία,
το νόημα ζωής, ο ψυχικός και πνευματικός πλούτος
πρέπει να είναι τα βασικά μας εφόδια. Με αυτά ως
Ορθόδοξοι Έλληνες, αλλά και με φιλότιμο
αντιμετωπίσαμε όλες τις δυσκολίες της ζωής μας
στο παρελθόν και εξήλθαμε νικητές από τις
διάφορες κρίσεις που περάσαμε και με αυτά και
πάλι θα νικήσουμε.
(συνέχεια στη δεύτερη σελίδα)

Σημείωμα της έκδοσης
Όλοι μιλούν σήμερα για την κρίση και εννοούν την οικονομική… Είναι όμως έτσι; Η Εκκλησία έχει λόγο
για την κρίση. Λόγο που βασίζεται στην πίστη, στην Αλήθεια Της. Δεν κάνει πολιτική, αλλά δεν χαϊδεύει και
αυτιά. Βλέπει τον άνθρωπο ως ενότητα: σώμα και ψυχή. Δεν αγωνιά μόνο για την υλική του ευημερία, αλλά
νοιάζεται για όλη του την ύπαρξη. Μας καλεί, λοιπόν, σε μετάνοια, σε αλλαγή στάσης και τρόπου ζωής!
Επιλέξαμε τα βασικά σημεία μιας σημαντικής Εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
η οποία αναφέρεται στα θεολογικά αίτια της κρίσης και την παραθέτουμε για συμπροβληματισμό.

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα)
 Αλληλεγγύη
Αυτήν την περίοδο πρέπει να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό η φιλαλληλία, η
φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η προσφορά στους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη.
Κανείς δεν μπορεί να προφασισθεί ότι δεν τους γνωρίζει. Είναι δίπλα μας και τους
συναντούμε καθημερινά: η χήρα γυναίκα, που ξενοδουλεύει για να μεγαλώσει τα
παιδιά της· ο άνεργος πατέρας· ο ασθενής που δεν έχει ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη· ο μαθητής ή ο φοιτητής, που δεν μπορεί να σπουδάσει, όπως θα ήθελε·
ο πτυχιούχος που δεν μπορεί να αποκατασταθεί επαγγελματικά· ο συνταξιούχος
που στερείται τα αναγκαία… Έτσι, όσοι έχουν επάρκεια υλικών αγαθών πρέπει να
προσφέρουν ό,τι μπορούν περισσότερο στους εν Χριστώ αδελφούς τους που
υποφέρουν. Πώς να αισθάνεται τον Θεό ως Πατέρα, όταν δεν αισθάνεται τον
πλησίον του ως αδελφό;
 Άσκηση
Τα πάθη της φιληδονίας, της φιλοδοξίας, της φιλαργυρίας - φιλοκτημοσύνης οδηγούν τους ανθρώπους
σε οικονομικές κρίσεις. Η ευμάρεια, η ευδαιμονία, η υπερκατανάλωση γεννούν τις οικονομικές κρίσεις.
Βεβαίως, είναι σημαντικό να ζει κανείς «αξιοπρεπώς», από πλευράς υλικών αγαθών, αλλά όλα έχουν και τα
όριά τους. Η εκκλησιαστική ζωή συνδέεται στενά με την ασκητικότητα και την ολιγάρκεια. Και οι Χριστιανοί
πρέπει να ζουν με λιτότητα. Δυστυχώς όμως σε υπερκαταναλωτικές κοινωνίες δεν βιώνεται η άσκηση, που
είναι η βάση της χριστιανικής ζωής. Άσκηση είναι η καλή χρήση των υλικών αγαθών που είναι αναγκαία για
την ζωή και όχι την συσσώρευση και την υπερκατανάλωση αυτών. Καταναλώνουμε πολύ περισσότερα από
όσα παράγουμε. Όταν μια χώρα αυξάνει τον βιοτικό τρόπο ζωής, χωρίς να παράγει, είναι φυσικό να οδεύει
σε οικονομική κρίση. Αυτό συμβαίνει και στην οικογενειακή και την προσωπική μας ζωή. Όταν τα έξοδα
είναι περισσότερα από τα έσοδα, όταν δαπανούμε χρηματικά ποσά σε ευδαιμονιστικές καταστάσεις και
μάλιστα με δανεισμένα χρήματα, τότε δημιουργούνται οικονομικές κρίσεις.
 Ευθύνη
Η ευθύνη της οικονομικής κρίσεως ανήκει και σε όσους κατά καιρούς διαχειρίζονται τα κοινά
πράγματα, όταν δεν δίνουν σωστές κατευθύνσεις στον λαό, αλλά τον προκαλούν ακόμη περισσότερο. Όταν
δεν διαχειρίζονται καλά τους εισπραττόμενους φόρους, οι οποίοι πρέπει να είναι ανταποδοτικοί. Όταν δεν
ομιλούν την αλήθεια, δεν σέβονται τους ανθρώπους που τους εμπιστεύθηκαν και δεν λαμβάνουν μέτρα με
υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης. Η ευθύνη τους είναι μεγάλη, διότι κατά τον Μέγα Βασίλειο: «τα των αρχόντων
κακά, συμφορά τοις αρχομένοις γίνεται».
Η Ιερά Σύνοδος αυτήν την περίοδο απευθύνεται σε όλους, Κληρικούς και λαϊκούς, άρχοντες και
αρχομένους. Προσφέρει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, θάρρους και πίστεως. Παρακαλεί όλους να
αποκτήσουμε τον τρόπο της ζωής των πρώτων Χριστιανών που ζούσαν με κοινοκτημοσύνη και κοινοχρησία
και προσέφεραν το περίσσευμά τους για τις ανάγκες των αδελφών τους. Προσεύχεται στον Θεό να δίνει σε
όσους χειρίζονται τα δημόσια πράγματα, ιδίως αυτήν την κρίσιμη περίοδο, δύναμη, έμπνευση, σύνεση,
εφευρετικότητα, αγωνιστικότητα.
Είναι δε ευνόητο ότι η Εκκλησία, ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός φορέας της
Πατρίδας μας, με τα Ιδρύματα που λειτουργεί και την φιλανθρωπία που ασκεί, θα
συνεχίσει, όσον είναι δυνατόν, να εργάζεται εντατικά για την ανακούφιση του λαού.

Monkey business
Μια φορά και έναν καιρό σε ένα χωριό, ένας άντρας,
ο Χάρης, ανακοίνωσε στους χωρικούς ότι θα αγόραζε
μαϊμούδες προς 10 δολάρια τη μία.
Ξέροντας οι χωρικοί ότι υπήρχαν πολλές μαϊμούδες
γύρω στο δάσος... πήγαν και τις έπιασαν.
Ο Χάρης αγόρασε χιλιάδες προς 10 δολάρια τη μία,
όπως είπε.
Το εμπόρευμα όμως λιγόστευε και οι χωρικοί σταμάτησαν να κυνηγάνε μαϊμούδες.
Ο Χάρης ανακοινώνει ξανά ότι θα αγόραζε μαϊμούδες για 20 δολάρια τη μία.
Οι χωρικοί έτρεξαν κι έπιασαν και άλλες μαϊμούδες.
Σύντομα όμως οι μαϊμούδες λιγόστεψαν κι άλλο και οι χωρικοί επέστρεψαν στα
κτήματά τους.
Ο Χάρης ανακοινώνει πάλι ότι, επειδή δεν υπάρχουν πλέον πολλές μαϊμούδες, θα
αγόραζε τη μία προς 25 δολάρια.
Οι χωρικοί πιάνουν και τις λίγες που έμειναν. Ο Χάρης τούς λέει, "Καταλαβαίνω ότι
δεν υπάρχουν πλέον παρά ελάχιστες μαϊμούδες γι' αυτό κι εγώ θα σας δώσω 50 δολάρια
τη μία. Αλλά, επειδή πρέπει να φύγω για την πόλη για δουλειές, θα αναλάβει την
αγοραπωλησία ο βοηθός μου."
Ο βοηθός φωνάζει τους χωρικούς και τους λέει: "Κοιτάξτε τι έκανε ο Χάρης. Γέμισε
ένα στάβλο με μαϊμούδες, θα σας τις πουλήσω εγώ για 35 δολάρια τη μία και όταν γυρίσει
ο Χάρης τού τις πουλάτε εσείς για 50 δολάρια τη μία."
Οι χωρικοί στριμώχτηκαν, μάζεψαν όλες τις οικονομίες τους και αγόρασαν όλες τις
μαϊμούδες.

Ο Βασιλίσκος, ένα είδος σαύρας που ζει στην Νότιο Αμερική, μπορεί
Δεν ξαναείδαν ούτε τον βοηθό ούτε τον Χάρη.
να περπατάει πάνω στο νερό, καθώς κινείται τόσο πολύ γρήγορα που
Καλώς ήλθατε
Street!
δεν στην...
υπάρχειWall
κίνδυνος
να βουλιάξει!
Ο γεωσκώληκας έχει 5 καρδιές!
Ο ελέφαντας δεν φοβάται τα ποντίκια!
Ο ελέφαντας είναι το μόνο ζώο με 4 γόνατα!
Ο Ντεκάρτ ανακάλυψε το "Σύστημα Συντεταγμένων",
παρατηρώντας μια μύγα να περπατάει σ' ένα ταβάνι με πλακάκια.
Ο πληθυσμός των προβάτων στην Αυστραλία είναι κατά 10 φορές
μεγαλύτερος από των ανθρώπων!
Ο συνολικός αριθμός των τερμιτών που ζουν στον πλανήτη μας είναι
δεκαπλάσια του πληθυσμού της γης!
Οι γάτες μπορούν να βγάλουν 100 φωνητικούς ήχους, ενώ τα σκυλιά
10!
Οι γρύλοι ακούν με τα γόνατά τους!
Οι νυχτερίδες πάντα στρίβουν αριστερά μόλις βγαίνουν από μια
σπηλιά!
Η καρδιά του σκύλου χτυπά 40 φορές περισσότερο από την δική μας!
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Πώς βλέπουν την κρίση οι γελοιογράφοι μας…

Έκδοση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
οδ. Αναπαύσεως 4 – 311 00 Λευκάδα
Τηλέφωνα: 26450 22415 (εσωτ.: 22, 23)
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