«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Ἀγαπητοί μας
Ἀναγνῶστες
Ὅλοι μᾶς γέλασαν φοβερά,
μᾶς σπάσαν τῆς ψυχῆς τά φτερά.
Αὐτός μονάχα μᾶς μένει φῶς,
Πατέρας κι᾽ ἀδελφός.
Αὐτό τό τραγούδι λέγαμε κάποτε τόν παληό καλό καιρό καί εἶναι ἐπίκαιρο νά τό θυμηθοῦμε. Φυσικά γνωρίζουμε ὅτι ὁ μεγάλος ἀδελφός εἶναι
ὁ Χριστός. Αὐτός δέν μᾶς προδίδει ποτέ. Ὅλοι νά πέσουν ἐπάνω μας νά
μᾶς κατασπαράξουν, δέν θά μᾶς βλάψουν, ἐάν στηριζόμαστε εἰς αὐτόν.
Αὐτός μπορεῖ νά μᾶς ἐνισχύσει καί νά μᾶς βγάλει ἀπό τά ἀδιέξοδα. Σ᾽
αὐτόν μποροῦμε νά στηριχθοῦμε καί νά ἀσφαλισθοῦμε. Ἄλλωστε ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ μᾶς προτρέπει: «Μή πεποίθατε ἐπ᾽ ἄρχοντας, ἐπί υἱούς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία». Μή στηρίζετε τήν πεποίθησιν καί ἐλπίδα σας
σέ κοσμικούς ἄρχοντες, σέ υἱούς καί ἀπογόνους ἐφημέρων καί ἀδυνάτων
ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν τήν δύναμη νά σᾶς σώσουν.
Ἡ φιλτάτη πατρίδα μας ἔχει περάσει πολλές δοκιμασίες σάν αὐτή πού
ζοῦμε ὅλοι τώρα καί χειρότερες. Θυμηθῆτε τήν ἀπαίσια κατοχή. Πόση
πεῖνα, πόση δυστυχία, πόση ἀδικία. Καί ὅμως μέσα ἀπό τήν καταστροφή
καί τήν ἀπελπισία κατορθώσαμε νά ἐπιζήσουμε καί νά δώσουμε ἕνα σπουδαῖο μάθημα στούς λαούς τῆς γῆς.
Ἔχοντας λοιπόν στηριγμένη ὁλοκληρωτικά τήν ἐλπίδα μας εἰς τόν
προστάτη τῶν ἀδικουμένων, τόν Κύριόν μας, θά προχωρήσουμε καί τώρα
μέ πίστη καί ἐλπίδα καί δέν πρόκειται νά ντροπιασθοῦμε καί νά ἀπογοητευθοῦμε.
Η ΣΥΝΤΑΞΗ
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ΑΝΑΓΚΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Κοινή ὁμολογία εἶναι ὅτι
ὑπάρχει βαθειά κρίση στήν παιδεία. Τά σχολεῖα μας ὑπολειτουργοῦν. Ἡ μόρφωση πού παρέχεται
δέν εἶναι μόνο ἐλλιπής, ἀλλά καί
ἀρνητική. Γιατί τά πρότυπα πού
προβάλλονται εἶναι ξένα ἀπό τόν
πολιτισμό μας, ἀπό τήν ἱστορία
μας καί ἀπό τό ἦθος τοῦ γένους
μας. Νομίζει κανείς ὅτι ἀπευθύνεται (ἡ παιδεία) ὄχι σέ ἑλληνόπουλα, ἀλλά σέ παιδιά ἄλλης χώρας.
Αὐτοί πού κατευθύνουν τήν παιδεία μας δείχνουν ὅτι εἶναι ἄσχετοι μέ τήν ἑλληνική
μας ταυτότητα. Ἀμφισβητοῦν τήν ἱστορία μας, τόν ἴδιο τόν χαρακτήρα τοῦ ἕλληνα, τήν
γλώσσα μας καί τήν ἱκανότητά μας. Προσπαθοῦν νά ἀλλοιώσουν τόν ἐθνικό μας χαρακτήρα. Γι’ αὐτό χρειαζόμαστε μία ἄλλη παιδεία, πού θά ἐνσαρκώνει καί θά προσφέρει
μιά οὐσιαστικώτερη μόρφωση. Καί αὐτό θά πρέπει νά ἀναζητηθεῖ μέ τή δημιουργία σχολείων (ἀπό τό Νηπιαγωγεῖο μέχρι τό Πανεπιστήμιο), ἀπό ἀνθρώπους, πού πονοῦν καί
ματώνουν γιά νά συνεχίζει νά ὑπάρχει αὐτός ὁ τόπος. Σχολεῖα ὀργανωμένα, στελεχωμένα
ἀπό δασκάλους ἱκανούς νά προσφέρουν γνώση ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, μέ τήν μελέτη καί καλλιέργεια τῆς ἐπιστήμης καί τῆς γνώσεως. Μέ ἔξαρση τόν σεβασμό καί τήν ἀξία τοῦ προσώπου, τήν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτήρα τῶν μαθητῶν, μέ πνευματικό καί ἐκκλησιαστικό
προσανατολισμό.
Ὅπως εἶναι κατανοητό τά σχολεῖα αὐτά δέν μποροῦν νά λειτουργοῦν ὡς δημόσια, κάτω ἀπό τήν ἐξουσία τῆς κρατικῆς διαφθορᾶς καί ἀνικανότητας. Θά πρέπει νά δημιουργηθοῦν μέ πρωτοβουλία ἀνθρώπων ἤ ὀργανισμῶν, πού θά ἔχουν τίς προϋποθέσεις νά
προσφέρουν μόρφωση καί ἀγωγή, πού θά ἀποβλέπει ὄχι μόνο στήν ἐπιστημονική καλλιέργεια, ἀλλά κυρίως στήν πνευματική, πού θά ἀναδείξει προσωπικότητες ἐλεύθερες
καί ὑπεύθυνες στήν κοινωνία.
Μία τέτοια πρωτοβουλία θά μποροῦσε νά ξεκινήσει καί ἀπό τή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά μέ κριτήρια ἀξιοκρατικά, μέ μελέτη καί ὑπευθυνότητα καί μέ ἀνθρώπους
ἀπό ὅλο τό φάσμα τῆς κοινωνίας μας, μέ καρδιά γεμάτη ἀγάπη δοκιμασμένη στό δάκρυ
καί τόν πόνο, πυρακτωμένη ἀπό ἔρωτα γιά τήν παιδεία καί τά παιδιά μας, γιά τό μέλλον
τῆς χώρας μας. Μακριά ἀπό σκοπιμότητες, ἀπό διάθεση βολέματος ἡμετέρων, πού διαθέτουν μόνο κολακεῖες ἤ ἀδυναμίες καί συμπεριφορές ἀνάρμοστες γιά τό χῶρο αὐτό, μακριά ἀπό μετριότητες. Χρειάζονται ἀποφασιστικές ἐνέργειες συγκροτήσεως οὐσιαστικῆς
παιδείας, ὡς ἀπάντηση στή φθορά καί στήν ἀποσύνθεση.
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Θέματα πίστεως καί ζωῆς

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ «ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ»
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἀναδείχτηκε ὁ μεγαλύτερος βυζαντινός θεολόγος
τοῦ ΙΔ΄ αἰώνα κι ἕνας ἀπό τούς σπουδαιότερους ὅλων τῶν αἰώνων. Τιμᾶται στίς 14
Νοεμβρίου ἡμέρα τῆς κοίμησής του, ἀλλά
καί τή Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν σάν συνέχεια τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἀπ’αὐτόν λοιπόν τό φωτοειδή ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ θά σταχυολογήσουμε κάποιες διδαχές περί προσευχῆς, ἀπό τό
ἔργο του «κεφάλαια περί προσευχῆς» πού
συμπεριλαμβάνεται στή φιλοκαλία τῶν
ἱερῶν Νηπτικῶν.
Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος, προφανῶς ἀπό
προσωπική του πείρα, χαρακτήριζε τήν
προσευχή σάν τό κλειδί πού ἀνοίγει τήν
πόρτα τῆς ψυχῆς, γιά νά μπεῖ σ’αὐτή ὁ Θεός. Κι ἐπειδή ὁ Θεός εἶναι ἡ αὐτοαγαθότητα, μέ τήν προσευχή θά φτάσουμε στήν
ἕνωση μαζί Του καί θ’ἀποσπάσουμε τό
Θεῖο ἔλεος. «Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς»,
γράφει «ἱερουργεῖ καί τελεσιουργεῖ τήν ἀνάταση καί ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό».
Ἐφόσον ὁ προσευχόμενος προσπαθεῖ νά
ξεπεράσει τά πάθη καί τούς κακούς λογισμούς, γίνεται σύνδεσμος τῶν λογικῶν κτισμάτων μέ τόν Κτίστη Θεό. Αὐτό, παρατηρεῖ, ὁ ἅγιος Γρηγόριος, εἶναι ἀναγκαῖο,
γιατί εἶναι ἀδύνατο νά ἑνωθεῖ ὁ Θεός μέ
ἕναν «ἐμπαθῆ νοῦ». Ἄραγε ὁ νοῦς πού
εἶναι προσκολλημένος στά πάθη. «Ἐνῶ
προσεύχεται, δέν ἔχει βρεῖ τό ἔλεος τοῦ
Θεοῦ».

Ἀναγκαῖες προϋποθέσεις
Ἡ προσευχή μας, παρατηρεῖ ὁ ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, γιά νά προσελκύσει
τό Θεῖο ἔλεος, εἶναι ἀνάγκη ὁ προσευχόμενος νά προσπαθεῖ νά ἐπαναφέρει διαρκῶς
στήν καρδιά τό σκορπισμένο στόν κόσμο
νοῦ του. Ἡ προσπάθεια αὐτῆς τῆς «συνέλιξης» τοῦ νοῦ εἶναι ἐπίπονη καί ἐπιτυγχάνεται πιό εὔκολα μέ τή μονολόγιστη
εὐχή τοῦ Ἰησοῦ, δηλαδή μέ τό «Κύριε,
Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Ἀναγκαία κρίνεται ἀκόμη ἡ μικρή καί καρτερική παραμονή τοῦ νοῦ σ’ αὐτήν τήν κατάσταση τῆς
τριπλῆς δράσεώς του, νά εἶναι δηλαδή ὁ
ἴδιος ὁ νοῦς «φύλακας, φυλασσόμενος καί
προσευχόμενος». Ἔτσι ἑνώνεται ὁ ἑνιαῖος
νοῦς μέ τήν ἑνιαία στήν οὐσία Τριαδική
Μονάδα, τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Ἔξοχο παράδειγμα
Ὁ Θεοφόρος Ἅγιος ὡς τό πιό ἔξοχο παράδειγμα γιά κάθε προσευχόμενο πιστό
φέρνει τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. «Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, γράφει,
βρῆκε στίς προσευχές της ὡς χειραγωγό τήν
ἱερή ἡσυχία. Μ’αὐτή ἔφτασε στή λήθη τῶν
ἐγκοσμίων καί τή μυσταγώγηση τῶν οὐρανίων, ἔφτασε στήν ἀληθινή Θεοπτία». Αὐτό
ἀποτελοῦσε δεῖγμα τῆς πάναγνης καί τῆς
ὑγιοῦς ψυχῆς της. Ἔτσι ἔγινε ἡ φωτεινή νεφέλη τῆς μυστικῆς ἡμέρας καί τό «πυρίμορφο ὄχημα τοῦ Λόγου», σύμφωνα μέ
τούς ὑμνογράφους τῆς Ἐκκλησίας.
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EΘΝΙΚΗ

ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ

Τ

ώρα πού ἡ χώρα μας βρίσκεται σ’
αἰχμαλωσία τῆς δικῆς της ἀκρισίας κι
ἀπρονοησίας· τώρα πού οἱ κυβερνῶντες
κατασπατάλησαν ὅλο τό βιός της σέ γλέντια καί μεγάλα φαγοπότια, θά ἦταν καλό
νά δοῦμε τά βαθύτερα αἴτια τοῦ φαινομένου.
Γιατί φτάσαμε στό τελευταῖο σκαλί τῆς
ἀνέχειας καί τῆς ἀναξιοπιστίας; Γιατί
ἁπλώνουμε τό χέρι σάν τόν τελευταῖο ζητιάνο καί κανείς δέν μᾶς δίνει; Γιατί τόση
ἀναξιοπιστία στήν πιστοληπτική ἱκανότητα τοῦ Κράτους μας; Γιατί οἱ ἑταῖροι μας
στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση θέλουν νά μᾶς
ἀποβάλλουν ἀπό τή Εὐρωζώνη;
Πρῶτα-πρῶτα γιατί οἱ κυβερνῶντες κατάφεραν νά κατασπαταλήσουν ὅλον τόν
ἐθνικό πλοῦτο στό μεγάλο φαγοπότι. Τά
παλιά τά χρόνια μπαίναν πλούσιοι στήν
πολιτική φεύγανε φτωχοί, γιατί δίνανε ὅλο
τό βιό τους στήν ἐκπλήρωση τῶν ἰδανικῶν
τους. Σήμερα συμβαίνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο: μπαίνουν φτωχοί καί βγαίνουν πλούσιοι. Διπλοθεσῖτες καί τριπλοθεσῖτες,
ἀπομυζοῦν τό Κρατικό Ταμεῖο. Τό ξεκοκκαλίζουν. Τρῶνε μέ δεκαοχτώ μασέλες,
ὅπως λέει ὁ λαός.
***
Τοῦτο τό μήνα, πού οἱ ξένοι ἀφεντάδες
μας ζητᾶνε μέ ἔντονο ὕφος, νά τούς παραδώσουμε τά κλειδιά τῆς ὅποιας ἐθνικῆς
ἀξιοπρέπειας μᾶς ἔχει ἀπομείνει, ἡ ἱστορική μνήμη μᾶς μιλάει γιά ἀναστήματα
ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν πού πολεμήσανε
ἀσυμβίβαστα γιά τό λαό τοῦ Θεοῦ, δίνοντας τό εἶναι τους.
Ἄς θυμηθοῦμε τούς δυό ἀνάργυρους
γιατρούς, τόν Κοσμᾶ καί τόν Δαμιανό, πού
ποτέ δέν πῆραν χρήματα γιά τίς φροντίδες

καί τίς ἰάσεις τῶν ἀσθενῶν τους. Κι ἄς
τούς ἀντιπαραβάλλουμε μέ τούς σημερινούς. Ἐκεῖνοι «δωρεάν διδοῦσι τοῖς νοσοῦσι
τά ἰάματα». Κι «ὡς κρουνοί βλύζουσιν, ἐκ
πηγῆς νάματα, ζωηφόρου τῶν ἰάσεων». Ἐ τοῦτοι ὄχι μόνον χρυσοπληρώνονται ἀπ’
τόν πελάτη τους (γιατί σάν πελάτη βλέπουν τόν ἀσθενή τους), ἀλλά κλέβουν καί
τό Δημόσιο, ἀποκρύπτοντας τίς πολλαπλές εἰσπράξεις τους.
***
Σύμφωνα μέ τήν γ΄ὠδή τοῦ Ἰωάννου
Δαμασκηνοῦ, μέ ἀκροστιχίδα. «Ὕμνοις γεραίρω τούς σοφούς Ἀναργύρους», ἐκεῖνοι
«πᾶσαν τήν φθειρομένην τρυφήν τοῦ βίου
σαφῶς ἀπεκρούσαντο», ἐτοῦτοι γκρεμίζουν
τίς ἀποθῆκες τους, τίς κάνουν μεγαλύτερες, νά χωρᾶνε τό ἄφθονο βιός τους.
Σ’ αὐτό τό «σπόρ» ἐπιδίδονται ὅλοι οἱ
σιτιζόμενοι ἀπό τόν κρατικό κορβανά.
Κι ὅμως ὑπῆρξαν στό ἀπώτερο παρελθόν κρατικοί ἄρχοντες, ἀκόμα καί βασιλιάδες πού σεβάστηκαν καί φυλάξανε τό
δημόσιο χρῆμα, ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Βατάτζης ὁ Βασιλιάς, τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία
τιμᾶ τήν μνήμη του στίς 4 Νοεμβρίου,
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«τοῦ καί Ἐλεήμονος ἐπικληθέντος». Χορεία ἀτέλειωτη ἀπό ἀκτήμονες καί ἐλεήμονες ἔχει νά ἐπιδείξει ἡ Ἐκκλησία μας.
***
Τώρα λοιπόν, πού μᾶς στραπατσάρισαν τήν ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια καί κοντήνανε τήν ἐθνική μας κυριαρχία, αὐτήν
γιά τήν ὁποίαν χύθηκαν ποτάμια αἷμα
ἑλληνικό, ἄς ντυθοῦμε τόν θώρακα τῆς
ἐλπίδας γιά ἕνα καλύτερο αὔριο.
Ἄν πραγματικά πιστεύουμε ὅτι εἴμαστε
ἀπόγονοι μαρτύρων, ὅπως λέει ὁ ποιητής,
ἄς σταματήσουμε νά γυρεύουμε «εἰς τά
ξένα ἄλλα χέρια δυνατά». Καί ἄς ἀνασκουμπωθοῦμε γιά ἕνα ἐλεύθερο αὔριο.
Ἄς τό καταλάβουμε: ἡ Λευτεριά εἶναι
βγαλμένη ἀπ’ τά ἱερά κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων !
Ναί, κύριοι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης
καί Ἕλληνες ἀφεντάδες. Ἀπ’ τά ἱερά κόκκαλα τῶν Ἑλλήνων! Λοιπόν, «τί θά κάμετε; Θ’ ἀφῆστε/ ν’ ἀποκτήσωμε ἐμεῖς /
Λευθερίαν, ἤ θά τήν λύστε / ἐξ αἰτίας πολιτικῆς;». Σᾶς ρωτάει ὁ ἐθνικός μας ποιητής
ὁ Διονύσιος Σολωμός. Δέν τόν ἀκοῦτε;
Μή μᾶς ἀφήνετε λοιπόν μέσα στήν
αἰχμαλωσία τῆς ἀναξιοπρέπειας…
***
Ἄς ἀκούσουμε γιά μιάν ἀνάλογη αἰχμαλωσία κι ἕναν ἀνάλογο θρῆνο γιά μία ἐθνική αἰχμαλωσία, ὅπως τήν περιγράφει ὁ 136
Ψαλμός: «Στῆς Βαβυλώνας τά ποτάμια,
ἐκεῖ καθίσαμε καί κλαύσαμε τήν προσφιλῆ
μας Σιών. Στίς Ἰτιές κρεμάσαμε τά ὄργανα
τά λατρευτικά μας. Γιατί ἐκεῖ μᾶς ρώτησαν
ἐκεῖνοι πού μᾶς αἰχμαλώτισαν καί μᾶς ζήτησαν νά μάθουν τή δική μας τραγωδία. Καί
πῶς νά τραγουδήσουμε τήν ᾠδή τοῦ Κυρίου
σέ ξένη γῆ; «πῶς ἄσομαι τήν ᾠδήν Κυρίου
ἐπί γῆς ἀλλοτρίας;». Ἄν σέ λησμονήσω
Ἱερουσαλήμ, (γράφε: γλυκιά μου πατρίδα)
νά λησμονηθεῖ τό δεξί μου χέρι καί νά κολ-
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λήσει ἡ γλώσσα μου στό λαρύγγι μου, ἔτσι
πού νά μήν μπορῶ νά τραγουδήσω τήν
ἀρχαία δόξα…».
Ἡ νεοελληνική Μοῦσα μᾶς χάρισε
τοῦτον τόν λόγο μέ τόν κάλαμο τόν ὀξύγραφο τοῦ Π.Α. Σινόπουλου:
«Ἐπί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος/ μακριά
ἀπό τήν Ἐδέμ πού μᾶς ἐχάρισε ὁ Κύριος/
τά ἔθνη δέν μᾶς σφράγισαν τό σῶμα/μᾶς
ἀχρηστέψαν τῆς ψυχῆς τό στόμα/ Πῶς νά
πεῖς τό τραγούδι σου/ ἐπί γῆς ἀλλοτρίας/
ἐκεῖνο τό τραγούδι σου/τό τραγούδι τοῦ Γένους;/ …/ ἡ Βαβυλώνα ἤθελε τούς δεῖκτες
τῆς σπατάλης ν’ ἀνεβάσουμε/ γιά νά ξεχάσουμε/ Ἐκεῖνον, τήν Βασιλική μας Ρίζα…»
(Ἐπί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος - Ψαλμός
γιά αἰχμαλωσία καί ἀλλοτρίωση).
***
Αὐτοί λοιπόν μᾶς αἰχμαλώτισαν, πού
αἰχμαλωτίσανε τήν ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια καί μᾶς ρίξανε σ’ ἐθνική αἰχμαλωσία
γιά μία φούχτα εὐρώ, μᾶς ζητᾶνε τώρα νά
παραδώσουμε τά ἱερά καί τά ὅσια καί νά
χορεύουμε στό δικό τους σκοπό.
Ἡ πατρίδα μας βρίσκεται σ’ αἰχμαλωσία καί «πῶς ἄσομαι τήν ᾠδήν Κυρίου ἐπί
γῆς ἀλλοτρίας;». Ἡ ἐθνική ἀξιοπρέπεια
φωνάζει ὅσο πιό δυνατά μπορεῖ: «Ἰδού
Κύριε, σύ ἔγνως πάντα, τά ἔσχατα καί τά
ἀρχαῖα. Σύ ἔπλασάς με καί ἔθηκας ἐπ’ ἐμέ
τήν χεῖρα σου» (Ψαλμ. 138, στ.5). Μή μᾶς
ἐγκαταλείπεις, ἤ μήπως ἐμεῖς σ’ ἐγκαταλείψαμε Κύριε; Μήπως μόνοι μας στραπατσάραμε τήν ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια;
Καί μόνοι μας ὁδηγηθήκαμε σ’ ἐθνική
αἰχμαλωσία; Ποιός λοιπόν θά μᾶς σώσει
ἀπό τοῦτον τόν ὄλεθρο; «Ἐπίστευσα διό
ἐλάλησα…» (Ψαλμός 115,1).
Ναί, Κύριε τό πιστεύω:
Ὁ ὄλεθρος εἶναι δικό μας... κατόρθωμα. Νεοελληνικό σπόρ καί κατάντημα.
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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Ο ΑΓΙΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ

Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
Τοῦ κ. Κων/νου Β. Χιώλου
Διδάκτορος Νομικῆς – Δικηγόρου

Ο

Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ἱερομάρτυς, Ἐπίσκοπος καί πολιοῦχος τῶν
Ἀθηνῶν, εἶναι καί ὁ προστάτης
Ἅγιος τῶν Νομικῶν.
Μέ τό ἄρθρο 25 τοῦ Ν.1841/1991,
ἡ 3η Ὀκτωβρίου, κατά τήν ὁποίαν
ἑορτάζεται ἡ μνήμη του, ὁρίζεται
ὡς ἡμέρα τῆς Δικαιοσύνης καί καθορίζεται ὡς ἡμέρα ὑποχρεωτικῆς
ἀργίας διά τάς Δικαστικάς Ὑπηρεσίας καί τά Δικαστήρια ὁλοκλήρου
τῆς Χώρας.
Ὁ Ἅγιος Διονύσιος, ἐγεννήθη τό
10 μ.Χ., κατήγετο ἐξ ἀρχοντικῆς
Ἀθηναϊκῆς οἰκογενείας καί λόγῳ
τοῦ ὅτι ἦτο εὐρυμαθής καί ἐνάρετος, ἐξελέγη ἕνας τῶν Ἐννέα βουλευτῶν - κριτῶν τοῦ Ἀρείου Πάγου.
Ὁ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης
προσῆλθεν εἰς τόν Χριστιανισμόν
τό 50 μ.Χ., ἀμέσως μετά τήν περίφημον δημηγορίαν τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου ἐνώπιον
τοῦ Ἀρείου Πάγου περί τοῦ «Ἀγνώστου Θεοῦ» καί βραδύτερον
ἀνῆλθεν εἰς τόν Ἐπισκοπικόν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν, ὅπως καί ὁ φερόμενος ὡς Διδάσκαλός του καί μετέπειτα Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν, Ἅγιος
Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος, ὧν πεπαιδευ-

μένος καί κοινωνικῶς ἐπίσημος
Ἀθηναῖος, ἦτο, ἐπίσης, Ἀρεοπαγίτης καί προσηλυτίσθη, ὡσαύτως,
εἰς τόν Χριστιανισμόν διά τοῦ ἐν
Ἀθήναις κηρύγματος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ ἀρεοπαγίτης,
ηὐτύχησε νά ἐπισκεφθῆ καί νά γνωρίση τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἰς
τά Ἱεροσόλυμα καί νά παραστῆ,
μετά τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, κατά
τήν ἱεράν μετάστασίν Της «ἀπό
τῆς Γῆς εἰς τά Ἄνω». Ἀκόμη ὁ
Θεός τόν ἀξίωσε νά ἴδη καί πιστοποιήσει, ἀπό αὐτήν τήν ζωήν ἀκόμη,
τήν Δόξαν καί τό Φῶς τῆς Τριαδικῆς
Θεότητος, νά ἐμπνευσθῆ καί νά
συγγράψη διά τήν φύσιν καί τάς ἰδιότητας τοῦ ἐπουρανίου Θεοῦ καί τῶν
ὑπερκοσμίων Ἀγγέλων, διά τήν μυστικήν ἕνωσιν, τῆς ἀνθρωπίνης
ψυχῆς μέ τόν Θεόν.
Κατά τό ἔτος 96 μ.Χ., εὑρισκόμενος εἰς ἱεραποστολήν εἰς Παρισίους, ἐμαρτύρησεν ἐπί Ρωμαίου
Αὐτοκράτορος Δομετιανοῦ, κατά
τινας δέ ἐπί Τραϊανοῦ καί κατ’
ἄλλους ἐπί Ἀδριανοῦ, δι’ ἀποτομῆς
τῆς κεφαλῆς, μαζί μέ τούς δύο μαθητάς του, τόν Ρουστικόν καί τόν
Ἐλευθέριον.
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Κατά τήν παράδοσιν, ὁ Ἅγιος
Διονύσιος διήνυσεν κατά τρόπον
θαυματουργικόν ἀπόστασιν τινά
μετά τῆς τιμίας κάρας του ἀνά
χεῖρας, τήν ὁποίαν καί παρέδωσεν
εἰς κάποιαν εὐσεβῆ γυναίκα, ὀνόματι Κατούλλαν. Ἀπό τούς πιστούς
διεφυλάχθη τό πολύτιμον τοῦτο
ἱερόν κειμήλιον.
Σήμερον, ἡ τιμία κάρα τοῦ Ἁγίου
Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου φυλάσσεται εἰς τή Ἱεράν Μονήν Δοχειαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀνεκτίμητον δῶρον πρός αὐτήν τοῦ
Αὐτοκράτορος Ἀλεξίου Α΄τοῦ Κομνηνοῦ (1081-1118), ὁ ὁποῖος, ἡγέτης
ὧν τῆς Δυναστείας τῶν Κομνηνῶν,
διά τῆς στρατηγικῆς καί τῆς διπλωματικῆς του ἱκανότητος, κατώρθωσε, κατά τό διάστημα τῆς
Βασιλείας του, νά δώση νέαν
αἴγλην εἰς τήν Αὐτοκρατορίαν.
Τέλος, θά πρέπει νά σημειώσωμεν ἀκόμη, ὅτι διά Βασιλικοῦ διατάγματος τοῦ 1936, ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης ἀνεγνωρίσθη
ὡς πολιοῦχος Ἅγιος τῶν Ἀθηνῶν,
πρός τιμήν του δέ ἀπεφασίσθη, τό
1880, κατόπιν πρωτοβουλίας τοῦ
τότε Μητροπολίτου Πατρῶν Νικηφόρου Καλογερᾶ, ἡ ἀνέγερση ναοῦ,
τά ἐγκαίνια τοῦ ὁποίου ἔγιναν τό
1886. Βραδύτερον, ἀπεφασίσθη ἡ
ἀνοικοδόμησις περικαλλοῦς Ναοῦ,
προσήκοντος εἰς τόν πολιοῦχον τῆς
πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Ὡς ἐκ τούτου, ὁ νέος ἐπί τῆς ὁδοῦ Σκουφᾶ
τῶν Ἀθηνῶν Ναός ἐθεμελιώθη τό
ἔτος 1900, ἡ ἀνέγερσίς του ἐπί σχε-
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δίων τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ-Ἀρχιτέκτονος Ἀναστασίου Ὀρλάνδου, ἤρχισεν τό ἔτος 1923 καί ἡ ἀποπεράτωσίς του, συνετελέσθη ἐν ἔτει σωτηρίῳ 1931.
Κατά τά ἔτη 1935-1939, ὁ Ναός
ἱστορήθη καί ἐξωραΐσθη πλήρως
ὑπό τοῦ ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου, μέ τήν ἐπίβλεψιν τοῦ Φωτίου
Κόντογλου καί τά ἐπίσημα ἐγκαίνια
ἐγένοντο μεγαλοπρεπῶς, τή 24ην
Μαΐου τοῦ ἔτους 1936, ὑπό τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ
Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.
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ΑΓΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Εὐλαβῶν ἱερέων ὁ χορός - Γ΄
Ὁ Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Ὁ
σεμνός καλόγερος, ὁ
εὐλαβέστατος ἱερομόναχος, ὁ φιλεύσπλαχνος καί φιλάνθρωπος, ὁ θερμουργός ἱεραπόστολος, ὁ
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ.
Γεννήθηκε τό ἔτος 1903 στό χωριό Βασιλίτσι
τῆς Πυλίας. Τό βαπτιστικό του ὄνομα ἦταν
Χρῆστος. Ἔμεινε ὀρφανός ἀπό πατέρα πολύ
μικρός, διέκοψε τό σχολεῖο καί ἔγινε τσοπάνος, ἄν καί ἦταν εὐφυής καί ἀγαποῦσε τά
γράμματα. Ἦταν εὐσεβέστατος νέος, ζοῦσε
ἀπό μικρός χριστιανικά, μέσα τοῦ εἶχε κλείσει
τήν μοναχική ζωή καί ἔνθεη λαχτάρα νά γίνει
ὁ ἴδιος μοναχός. Πολύ νέος προσῆλθε στό
Μοναστῆρι τῆς Παναγίας στήν Κορώνη καί
συνέχεια στό ἀσκητήριο τοῦ Ἠλία Παναγουλάκη στήν Καλαμάτα. Ἐκεῖ συνεδέθη μέ
τούς θρησκευόμενους νέους Φώτιο Γιαννακόπουλο, μαθητή καί τό προσφυγόπουλο Ἐμμανουήλ Θεριακή, μαθητευόμενο μαραγκό, τούς
μετέπειτα πασίγνωστους καί πολύ ἀγαπητούς
ἱερομονάχους π. Ἰωήλ καί π. Εὐσέβιο, μέ πολύχρονη καί σπουδαία διακονία στήν Καλαμάτα. Ὑπῆρξε πνευματικό παιδί τοῦ Ἀρχιμ.
Πολυκάρπου Ἀνδρώνη. Τό 1925 ἐκάρη μοναχός στήν Μονή Μαρδακίου καί ἔλαβε τό μοναχικό ὄνομα Χρυσόστομος. Τό ἔτος 1926
χειροτονήθηκε διάκονος καί λίγο ἀργότερα
πρεσβύτερος, ἀπό τόν Μητροπολίτη Μεσσηνίας Μελέτιο. Μετεγράφη στό Μοναστῆρι
Γαρδικίου καί διορίστηκε ἡγούμενός του.
Ὑπηρέτησε, ὡς ἐφημέριος, θεοφιλῶς καί
πρός πνευματική ὠφέλεια τῶν πιστῶν, σέ χωριά τῆς Μεσσηνίας. Ἡ φήμη τῆς ἀρετῆς του
καί τῶν ἱκανοτήτων του ἁπλώνεται παντοῦ.
Ἔτσι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύσανθος
τό ἔτος 1938 τόν καλεῖ στήν Ἀρχιεπισκοπή

καί τόν διορίζει ἡγούμενο στήν Μονή τῆς Φανερωμένης στήν Σαλαμίνα, ὅπου ὑπηρέτησε
γιά τρία χρόνια καί στήν συνέχεια ἐγκαταβίωσε στήν Μονή Πετράκη στήν Ἀθήνα. Ἐπίσης
ἐργάσθηκε μέ ζῆλο στήν Μακεδονία μας. Οἱ
πιστοί τῆς Φλώρινας, τῆς Ἔδεσσας, τῆς Κοζάνης, τῆς Θεσσαλονίκης, εἶχαν τήν ἀπό Θεοῦ
εὐλογία νά τούς ὁδηγεῖ, νά τούς καταρτίζει,
νά τούς ἁγιάζει διά τῶν Μυστηρίων, ὁ π. Χρυσόστομος.
Ἐν τῷ μεταξύ εἶχε τελειώσει σέ μεγάλη
ἡλικία τό Δημοτικό καί συνέχεια τελείωσε τό
Γυμνάσιο. Σέ ἡλικία 50 ἐτῶν δίνει ἐξετάσεις
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν καί σέ ἡλικία 56 χρόνων παίρνει τό
πτυχίο του. Αὐτοδίδακτος, εἶχε μάθει
Ἀγγλικά καί Γαλλικά. Σχετικά μέ τίς σπουδές
του σέ μεγάλη ἡλικία, εἶχε πεῖ στόν γράφοντα, πού εἶχε φιλοξενήσει, ὡς φοιτητή, στό
κελλί του δύο-τρεῖς φορές γιά μικρά χρονικά
διαστήματα, ἀστειευόμενος, ἴσως καί αὐτοσαρκαζόμενος, «τί προτιμᾶς, τίς προφορικές
ἤ τίς γραπτές ἐξετάσεις;» καί ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Ὅταν εἶμαι πολύ διαβασμένος τίς
προφορικές, ὅταν εἶμαι πλημμελῶς προετοιμασμένος τίς γραπτές». Καί ὁ γέροντας τοῦ
εἶπε! «Ἐγώ πάντα τίς προφορικές. Βλέπεις ἡ
«πολιάς γενειάς» καί ἔφερε τό χέρι του στήν
ὑπόλευκη γενειάδα του. Ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος καί σέ Ναούς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν.
Τό ἔτος 1960 πραγματοποιεῖ τόν μεγάλο
πόθο του. Ἱεραπόστολος στήν Ἀφρική! Ὁ
πρῶτος Ἕλληνας ἱεραπόστολος. Μέ τήν
ἄδεια καί τήν εὐλογία τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Χριστοφόρου Β΄ καί συνεχῆ καί
θερμή προσευχή ἀρχίζει τό ἱεραποστολικό
του ἔργο. Πρῶτα στήν Οὐγκάντα, στήν συνέχεια σέ Τανζανία, Κένυα, Ζάμπια, Ζαΐρ. Κατηχεῖ, βαπτίζει, τελεῖ Θεία Λειτουργία καί τά
Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί ἁγιάζει ἔτσι
τούς Ἀφρικανούς πιστούς, ἐπιλέγει καί προ-
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τρέπει ντόπιους νέους στήν ἱερωσύνη, κτίζει
ἐκκλησίες καί σχολεῖα καί ἀκόμη φροντίζει
γιά τίς βιοτικές ἀνάγκες τῶν κατοίκων. Μαθαίνει τίς τοπικές διαλέκτους καί μεταφράζει τήν Ἁγία Γραφή καί τίς ἱερές ἀκολουθίες
στήν γλῶσσα τῶν γηγενῶν.
Ὁ καλός Θεός τόν κάλεσε κοντά Του σέ ἡλικία 69 ἐτῶν, τήν 29 Δεκεμβρίου 1972. Ἡ γῆ
τῆς Μαύρης Ἠπείρου ἀγκάλιασε τό σκήνωμά του καί τά ὀστᾶ του φυλάσσονται στήν γῆ
πού ἀγάπησε. Ἀργότερα ἕνας ἄλλος Μεσσήνιος, Καλαματιανός ὁ π. Στέφανος Ζαγάκος,
ἀκολούθησε τό παράδειγμά του. Ὁ ἀγαπητός Παναγιώτης, μετά τήν συνταξιοδότησή
του, ἀφοῦ εἰσῆλθε στίς τάξεις τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου, ἀναχώρησε γιά τήν Ἀφρική. Εἴχαμε
τήν χαρά καί τήν τιμή, ἀλλά καί τήν εὐλογία,
ὅπως μετέπειτα ἀποδείχθηκε, νά συνδεθοῦμε μαζί του ὅταν κατέβαινε στήν Καλαμάτα καί νά χαιρόμαστε καί νά ὠφελούμεθα
μέ τήν συναναστροφή του.
Ὁ π. Χρυσόστομος ὑπῆρξε φιλεύσπλαχνος, φιλάνθρωπος. Στό κελλί του, ἄς τό χαρακτηρίσουμε μικρό διαμέρισμα, φιλοξενοῦσε κατά διαστήματα συμπατριῶτες φοιτητές καί συγχωριανούς του πού ἔφθαναν
στήν Ἀθήνα γιά ὑποθέσεις τους. Ἀφιλοχρήματος, διέθετε ὅλα τά λιγοστά χρήματά του
γιά τούς φτωχούς. Καί μία χαρακτηριστική
περίπτωση. Ἦταν Πάσχα. Ἡγούμενος ὁ
ἴδιος στό μοναστήρι Γαρδικίου. Στό πασχαλινό γεῦμα, ἐνῶ κάνει τήν προσευχή, σταματάει καί ἀναλύεται σέ λυγμούς καί λέγει
«Καλόγεροι ἐμεῖς καί ἔχουμε στό τραπέζι μας
τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ. Ὅμως, πόσοι ἀδελφοί μας
χριστιανοί ἔξω δέν ἔχουν, τέτοια ἡμέρα, οὔτε
ψωμί».
Ὁ π. Χρυσόστομος! Ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου τόν συνεῖχε: «Πορευθέντες μαθητεύσατε
πάντα τά ἔθνη».
Ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος
Ἀλεβιζόπουλος. Τόν θυμόμαστε στό τότε
Γυμνάσιο Ἀρρένων Καλαμῶν. Μεγαλύτερος
βέβαια καί σέ ἀνώτερη τάξη. Εἴχαμε συνδεθεῖ μέ φιλία ἀπό τίς Χριστιανικές Μαθητικές
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Ὁμάδες (Χ.Μ.Ο.).
Πολύ ἀδύνατο σῶμα, ἀλλά δυνατός
καί ἀνδρειωμένος
στήν ψυχή, ἐνάρετος νέος, χαριτωμένος
χριστιανός.
Γεννήθηκε στό χωριό Καζάρμα τῆς
Πυλίας, παιδί ὑπερπολύτεκνης οἰκογένειας. Σπούδασε
Θεολογία στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί μετεκπαιδεύθη στήν Γερμανία, ὅπου γιά ἕνα
χρονικό διάστημα ὑπηρέτησε ὡς βοηθός καθηγητοῦ. Διδάκτορας Θεολογίας. Ἐνυμφεύθη, δημιούργησε οἰκογένεια «κατ’ οἶκον
Ἐκκλησία». Χειροτονήθηκε διάκονος καί
πρεσβύτερος στήν Γερμανία καί ὑπηρέτησε
ὡς ἐφημέριος στό Ἀννόβερο καί στήν Κολωνία. Τό ἔτος 1968 ἐπέστρεψε στήν Ἑλλάδα
καί τόν περισσότερο καιρό ὑπηρέτησε ἐφημέριος στό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, τοῦ
ὁμωνύμου Δήμου τῆς Ἀττικῆς. Διορίστηκε
Γραμματέας τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί
τῶν Αἱρέσεων, ἀπό δέ τῆς θέσεως αὐτῆς ἀνέπτυξε πλούσια δραστηριότητα. Ὑπῆρξε πολυγραφότατος. Ἔγραψε βιβλία πνευματικῆς
οἰκοδομῆς, δογματικά καί προπαντός ἀντιαιρετικά. Κατέρριπτε ἀποτελεσματικά τίς
αἱρετικές δοξασίες, ὑπεράσπιζε ἁγιογραφικά, πατερικά, ἐπαγωγικά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη. Ἐπίσης ἀρθογραφοῦσε σέ περιοδικά καί
ἐφημερίδες.
Ἡ πολλή ἐργασία, ὁ ἀγώνας του καί ἡ
ἀγωνία του γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί
τό ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας του, ἐπέδρασαν
δυσμενῶς στό ἀσθενικό σῶμα του καί στά 65
χρόνια του παρέδωσε τήν ψυχή του στόν Κύριον, γιά νά ἀναπαυθεῖ στήν αἰώνια μακαριότητα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἦταν
3 Μαΐου 1996.
Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ σεβαστοῦ καί ἀγαπητοῦ φίλου Ἀντωνίου, πρεσβυτέρου.
Θ. ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ
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Γιά γέλια καί γιά κλάματα
«Εἶχε προηγηθεῖ ἡ «πολιτική κηδεία» κορυφαίου τῆς ἐπαγγελματικῆς πολιτικῆς. Καί στήν τηλεόραση φίλος ὁμοϊδεάτης τοῦ τεθνεῶτος ἐκθειάζει τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο του, γιά νά καταλήξει στήν κοινότατη κορῶνα: «ἐκεῖ πού εἶναι
τώρα ὁ σύντροφος, θά κουβεντιάζει μέ τούς παλαιούς του συντρόφους, τόν (τάδε)
καί τόν (τάδε), γιά τούς κοινούς τους ἀγῶνες καί γιά στόχους πού περιμένουν τήν
πραγμάτωσή τους».
Ἐκφραστική ἀμηχανία, διολίσθηση στήν κοινοτοπία; Πάντως ἡ ρητορική εἰκόνα
ἐπέτρεπε στόν τηλεθεατή τό ἐρώτημα. Ἄν εἶναι ἔτσι, τότε πρός τί ἡ «πολιτική κηδεία»; Πρός τί ἡ ἄρνηση νά ἐκκλησιαστεῖ ἡ ἐξόδια μοναξιά, νά σπαρεῖ τό κορμί στήν
κοινωνούμενη ἐλπίδα, ἐλπίδα γιά κάτι πού ἀγνοοῦμε κι ὅμως ἐμπιστευόμαστε τή ζεστασιά της;…».
Χρῆστος Γιανναρᾶς

Ἡ ἐποχή μας, ἐκτός ὅλων τῶν ἄλλων,
εἶναι καί ἐποχή γιά «γέλια καί γιά κλάματα»!
Ἀφορμή γιά νά χαρακτηρίσουμε ἔτσι
τήν ἐποχή μας, μᾶς τήν ἔδωσε ἡ παρά
πάνω περικοπή ἀπό τήν ἐπιφυλλίδα
στήν «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» τοῦ κ. Χρήστου Γιανναρᾶ, πού σχολιάζει ἕναν ἐπικήδειο λόγο στήν τηλεόραση, γιά τόν
γνωστό πολιτικό Λεωνίδα Κύρκο.
Ὁ Λεωνίδας Κύρκος εἶναι γνωστός
στό πανελλήνιο ἀπό τούς πολιτικούς του
ἀγῶνες καί ἀπό τίς πολιτικές του θέσεις.
Κομμουνιστής, στήν ἀρχή τῆς ζωῆς του,
σφόδρα ἀντικομμουνιστής στή συνέχεια,
πέθανε ὡς συνταξιοῦχος «ἀριστερός»
πολιτικός.
Οἱ φίλοι του καί οἱ ὁμοϊδεάτες του,
τοῦ ἔκαναν πολιτική κηδεία! Τόν πῆγαν
στό Α΄Νεκροταφεῖο τῆς Ἀθήνας, τόν
ἔβαλαν στό προαύλιο χῶρο καί ἐκεῖ διάβασαν τούς ἐπικήδειους λόγους τους, με-

τά τόν ἔβαλαν σέ μία γούβα καί τόν σκέπασαν μέ χῶμα! Ἔτσι τελείωσε ἡ προσωπικότητά του !
Φαίνεται ὅτι, μετά τούς «πολιτικούς
γάμους», τώρα κάνουν καί «πολιτικές
κηδεῖες» ὅσοι κάνουν «ἀντίσταση» κατά τοῦ «χριστιανικοῦ κατεστημένου»!!!
Καί καμαρώνουν γιατί πολέμησαν καί νίκησαν τήν Ἐκκλησία μας!!!
Τό τί «σάλεμα» ἔχουν στό μυαλό
τους, πού πράγματι εἶναι γιά «γέλια καί
γιά κλάματα», διαβάσατε πάρα πάνω
τόν κ. Γιανναρᾶ (ἕνα μέρος ἀπό τό
ἄρθρο του), καί θά τό διαπιστώσατε καί
ἐσεῖς.
Ἐνῶ λένε ὅτι δέν πιστεύουν στήν μεταθανάτια ζωή, πού εἶναι ἡ χριστιανική
μας πίστη, πιστεύουν ὅτι ὁ καημένος ὁ
Λεωνίδας θά κουβεντιάζει τώρα μέ τούς
φίλους του. Ποῦ θά κουβεντιάζει ὅμως
δέν μᾶς λένε. Ἴσως σέ κάποιο «ἀριστερό καί ὄχι κομμουνιστικό» Παράδεισο!
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Ὁ χλευασμός
χεδόν καθημερινά τά μέσα ἐνημερώσεως χλευάζουν, λοιδοροῦν,
κοροϊδεύουν, ὀνειδίζουν καί περιπαίζουν τήν Ἐκκλησία, τούς κληρικούς
καί μάλιστα τούς Ἐπισκόπους. Μετά
μιλᾶνε γιά ὀρθόδοξη χριστιανική
Ἑλλάδα, γιά εὐσεβές ἔθνος, γιά χριστιανικές μακραίωνες παραδόσεις.
Σέ πoιά ἄλλη χώρα τῆς ὑφηλίου παρατηρεῖται αὐτό τό φαινόμενο; Καί
αὐτές οἱ πρώην τοῦ ὑπαρκτοῦ ἄθεου
σοσιαλισμοῦ χῶρες, μετά τήν ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τό στεγνό καθεστώς, σέβονται, ὑπολήπτονται, τιμοῦν καί ἐξυψώνουν τήν θρησκεία,
τήν Ἐκκλησία, τούς ἐκπροσώπους
της. Μέσα σέ λίγα χρόνια οἱ λαοί
αὐτοί κτίζουν νέους ναούς, ἐπιδιορθώνουν μοναστήρια, ἀναζητοῦν τήν
εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιστρέφουν
περιουσιακά στοιχεῖα, ἐλαφρύνουν
τήν φορολογία, ἀνοίγουν θεολογικά
σεμινάρια, διδάσκουν στά σχολεῖα τά
θρησκευτικά.
Ἐδῶ, μιλᾶ ἕνας κληρικός γιά τήν
καταπολέμηση τῶν ναρκωτικῶν καί
τόν χλευάζουν, μιλᾶ γιά ἐθνικά ζητήματα, τῆς πατρίδος θέματα καί τόν
περιπαίζουν, ἀναφέρονται γιά τήν
«εἰκαζόμενη συναίνεση» ἤ γιά μεταμόσχευση καί τόν παραθεωροῦν, μιλᾶ
γιά ἄσχημα κινηματογραφικά ἤ θεατρικά ἔργα καί τόν στοχεύουν ὡς σκο-

Σ

ταδιστή, στηλιτεύει τήν ἀνηθικότητα
καί τήν γύμνια καί τόν ἐξοβελίζουν
ἀπό τήν κοινωνία.
Λέγουν, ὁ ἱερέας νά μήν πάει στό
σχολεῖο γιά ἐξομολόγηση τῶν παιδιῶν, νά μήν ἔλθει στά ἐγκαίνια τοῦ
α΄ Συλλόγου ἤ τῆς β΄ ΜΚΟ, νά μή
μιλήσει στούς φοιτητές, νά μή τελέσει ἁγιασμό σέ ποικίλες ἐναρκτήριες
ὑπαλληλικές, ἐπαγγελματικές, δραστηριότητες, νά μήν ὁρκίσει ὑπαλλήλους.
Θέλει νά κατασκευάσει μία Μητρόπολη ἕνα πνευματικό, πολιτιστικό
Κέντρο. Φέρνουν ἐμπόδια, θέλει νά
φτιάξει γηροκομεῖο, ἵδρυμα γιά αὐτιστικά παιδιά, ὀρφανοτροφεῖο, κατασκήνωση, δημιουργοῦν χίλια-δύο προσκόμματα γραφειοκρατικοῦ τύπου.
Κτίσιμο νέου ναοῦ ἤ κάποια προέκταση ὅλες οἱ δυσκολίες καί τά
ἐμπόδια ἀπό παντοῦ θά ἐμφανισθοῦν. Μηνύσεις, ἐνστάσεις, προσφυγές στό προσκήνιο. Στό στόχαστρο καί τά μοναστήρια καί τά ἔργα
αὐτῶν. Εἶναι χριστιανικός λαός
αὐτός;
Ἄς προσέχουμε ὅλοι μας μήπως
μία μέρα πληρώσουμε πολύ ἀκριβά
τήν ἀπαράδεκτη αὐτή συμπεριφορά
μας. Καί τό τελευταῖο. Ὁ Θεός βλέπει.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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«ΟΥΚΟΙΔΑΣΤΙΤΕΞΕΤΑΙΗΕΠΙΟΥΣΑ»
Σοφός λόγος καί ἀληθινός. Κανείς δέν
διανοεῖται νά τόν ἀμφισβητήσει. Τόν ἐπαληθεύουν διαχρονικά τά γεγονότα. Ἡ πλήρης ἑνότητα κειμένου στό ὁποῖο περιλαμβάνεται αὐτή ἡ φράση εὑρίσκεται
στήν Ἁγία Γραφή καί συγκεκριμένα στό
Βιβλίον τῶν Παροιμιῶν τοῦ Σολομῶντος
(Γ΄27). «Μή ἀπόσχῃ εὖ ποιεῖν ἐνδεῆ, ἡνίκα
ἄν ἔχῃ ἡ χείρ σου βοηθεῖν· μή εἴπῃς· ἐπανελθὼν ἐπάνηκε, αὔριον δώσω, δυνατοῦ σου
ὄντος εὖ ποιεῖν· οὐ γὰρ οἶδας τί τέξεται ἡ
ἐπιοῦσα». Σέ ἐλεύθερη ἀπόδοση: Μήν
ἀποφύγεις καί ἀναβάλεις νά κάνεις τό καλό σέ αὐτόν πού ἔχει ἀνάγκη, στόν φτωχό,
ὅταν μπορεῖς νά βοηθήσεις. Μήν πεῖς τώρα φύγε καί ἔλα πάλιν αὔριο, θά σοῦ δώσω, ἐνῶ μπορεῖς νά βοηθήσεις ἐκείνη τήν
στιγμή, γιατί δέν γνωρίζεις τί θά φανερώσει ἡ ἑπόμενη ἡμέρα, τί θά συμβεῖ αὔριο.
Ἄς ἀκούσουμε τά σοφά καί θεῖα αὐτά
λόγια καί ἄς τά ἐφαρμόζουμε. Χρησιμοποιοῦμε, γραμματικά, χρόνο ἐνεστῶτα.
Πάντοτε. Προσοχή ὅμως σέ μία φράση
πού μπορεῖ νά παραρμηνευθεῖ, ἴσως κακόπιστα, ἀπό μή πλούσιο, γιά νά μήν ἐλεεῖ
καί γενικά νά παρεξηγηθεῖ ἄθελα ἤ δόλια
καί πονηρά «ἡνίκα ἄν ἔχῃ ἡ χείρ σου βοηθεῖν». Πάντοτε ἔχουμε ἔστω ἀπό τό ὑστέρημά μας νά δώσουμε.
Συναφῶς ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος στήν
καθολική ἐπιστολή του γράφει: «Εἴπῃ δέ
τις αὐτοῖς ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ… μή δῶτε δέ
αὐτοῖς τά ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί τό ὄφελος;» καί συμπληρώνει: «Ἡ πίστις ἐάν μή
ἔργα ἔχῃ, νεκρά ἐστι καθ’ ἑαυτήν» (Ἰακ. β΄
16,17). Πάντοτε μποροῦμε νά δώσουμε
στούς ἀδελφούς μας κάτι.

Ἄς ἐπιμείνουμε ὅμως στήν φράση
«οὐκ οἶδας τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα».
Ἀφορᾶ, σάν μέρος ἑνός κειμένου, τήν ἐλεημοσύνη, τήν βοήθεια τῶν πασχόντων. Ἡ
τήρηση κάθε μορφῆς ἔμπρακτης ἀγάπης
θά ἀποτελέσει βασικό κριτήριο τῆς σωτηρίας μας. Ἀλλά δέν πρέπει νά μείνουμε
μόνον στά ἔργα αὐτά, τά ἀσφαλῶς θεάρεστα.
Εἶναι πολλές οἱ ἀρετές, θεϊκές ἐπιταγές, πού πρέπει νά τηροῦμε. Μεταξύ
αὐτῶν ἡ ἐγρήγορση καί ἡ μετάνοια.
Ποτέ μήν χαλαρώσουμε. Πάντα «ὀρθοί
στά τείχη τῆς καρδιᾶς». Στόν καλόν ἀγώνα. Στήν συνεχῆ κατάρτιση τοῦ ἑαυτοῦ
μας, Πάντα θερμουργοί. Ποτέ «χλιαροί»,
ποτέ «ψυχροί» καί ἀδιάφοροι. Μήν ἀναβάλωμεν ποτέ. Κίνδυνος-θάνατος. «Οὐκ
οἶδας τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα». Τί θά συμβεῖ
αὔριο; Ἀγώνας καί μετάνοια σήμερα ὄχι
αὔριο, τώρα ὄχι μετά. Ξέρουμε ὅτι θά
ὑπάρχει αὔριο; Θά ἔλθει ὁπωσδήποτε
κάποιο αὔριο πού δέν θά εἶναι δικό
μας. Ἕως ὅτου ὁ Κύριος μᾶς χαρίζει χρόνο ἐπίγειας ζωῆς ἄς τόν ἐκμεταλλευόμαστε γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.
Σχέδια γιά τό μέλλον στόν κόσμο τοῦτο
ναί, ἐπιτρέπονται, μέ σύνεση ὅμως καί χωρίς τό στοιχεῖο τοῦ πλείονος. Μεγάλα σχέδια, μέ ἐπίμονη καί ἄν χρειασθεῖ καί
ἐπίπονη προσπάθεια, μόνον γιά τό Μέλλον πού μετασχηματίζεται σέ παντοτεινή
καί αἰώνια κατάσταση στήν ἀτελεύτητη
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ
Εὐσεβεῖς ἄνθρωποι ἀρκετές φορές χαρίζουν ἤ δανείζουν τήν Καινή Διαθήκη ἤ ἄλλα
ὀρθόδοξα χριστιανικά βιβλία σέ κάποιους συγγενεῖς, φίλους ἤ γνωστούς γιά νά τά διαβάσουν
καί μερικές φορές παίρνουν τήν ἀπάντηση
«δέν τό διάβασα ὅλο, τό σταμάτησα γιατί δέν
τό καταλάβαινα, δέν ξέρω καί πολλά γράμματα». Τό περίεργο ὅμως γιά τόν κοινό νοῦ
εἶναι ὅτι καί γραμματισμένοι μερικές φορές καί
αὐτοί δέν καταλαβαίνουν τό νόημα τῶν
Γραφῶν. Καί ἔτσι συμβαίνει. Ὑπάρχουν ὅμως
ἄλλοι ἄνθρωποι, πιστοί καί ἀγωνιζόμενοι
χριστιανοί, ἔστω καί ἀγράμματοι, πού κατανοοῦν πλήρως τά μηνύματα τῶν Γραφῶν καί
προσπαθοῦν νά τά κάνουν πράξη.
Τήν ἀλήθεια λέγουν οἱ περισσότεροι ἀπό
αὐτούς πού ἰσχυρίζονται ὅτι δέν καταλαβαίνουν τά κείμενα. Τοῦτο συμβαίνει γιατί στά
ἄτομα αὐτά δέν συντρέχουν οἱ προϋποθέσεις
πού χρειάζονται γιά τήν κατανόηση τῶν εὐαγγελικῶν διδασκαλιῶν. Πρῶτον, δέν ξεκίνησαν προφανῶς νά μελετήσουν τά ἱερά
κείμενα μέ καλή διάθεση. Δέν εἶναι ὅλες οἱ
σελίδες τῶν κειμένων δυσνόητες. Δεύτερον,
ἐάν εἰλικρινά ποθοῦμε τήν κατανόηση τῶν
Γραφῶν, θά φθάσουμε σέ αὐτή, ἀρκεῖ νά τό
θέλουμε ἀληθινά καί νά χρησιμοποιοῦμε
τόν τρόπο πού χρειάζονται.
Γιά τήν ὀρθή κατανόηση, ἰδίως τῆς Ἁγίας
Γραφῆς ἀλλά καί τῶν Πατερικῶν Κειμένων,
ἔχουμε ἀνάγκη καταλλήλου ὁδηγοῦ.
Ποῖοι εἶναι αὐτοί; Οἱ ὀρθόδοξοι κήρυκες, κυρίως οἱ ἱερεῖς μας, ἀλλά καί λαϊκοί θεολόγοι,
τά χριστιανικά ἔντυπα πού ἐκλαϊκεύουν τίς
εὐαγγελικές ἀλήθειες. Μάλιστα, ἐδῶ καί πολλά χρόνια, κυκλοφοροῦν μεταφράσεις τῶν
κειμένων, ἀντικρυστά μέ τό ἀρχικό κείμενο
ἀπό ὀρθόδοξους μεταφραστές, σύμφωνα μέ
τό πνεῦμα τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
Ἐκδόσεις ὀρθοδόξων ἐκδοτικῶν φορέων.

Ἄλλωστε αὐτόν τόν ὁδηγό ζητοῦσε καί ὁ
Αἰθίοπας αὐλικός τῆς Βασίλισσας τῆς Αἰθιοπίας, μᾶλλον προσήλυτος, διαβάζοντας χωρίς νά κατανοεῖ τόν Προφήτη Ἡσαΐα καί τόν
βρῆκε στό πρόσωπο τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου, πού τοῦ ὁμολόγησε «πῶς γάρ ἄν δυναίμην ἐάν μή τίς ὁδηγήση με;» καί παρεκάλεσε
νά τόν βοηθήσει (Πράξ. η΄31). Γιά τήν κατανόηση καί τήν γνώση τῶν Γραφῶν χρειάζεται
ἀκόμη ἐνάρετη ζωή, καθαρή καρδιά, διάθεση, πνεῦμα μαθητείας, φρόνημα ταπεινό,
καλή διάθεση, φλόγα ψυχῆς καί πολλή λαχτάρα γιά τήν κατανόηση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ
καί πολλή προσευχή, καταστάσεις πού ἐπισύρουν τόν Θεῖο φωτισμό τοῦ νοῦ μας «τοῦ
συνιέναι τάς γραφάς (Λουκ. κδ΄ 45). Ὁ Μέγας
Ἀθανάσιος τονίζει: «Πρός τήν ἐκ τῶν Γραφῶν
ἔρευναν καί γνῶσιν ἀληθῆ, χρεία βίου καλοῦ
καί ψυχῆς καθαρῆς καί τῆς κατά Χριστόν ἀρε τῆς». Νά παρακαλοῦμε τόν Κύριον νά ἀνοίξει τά μάτια τῆς ψυχῆς μας «εἰς τήν τῶν
εὐαγγελικῶν κηρυγμάτων κατανόησιν». Καί
ἀκόμη, Κύριε «ἀποκάλυψον (ἀπομάκρυνε κάθε κάλυμμα) τούς ὀφθαλμούς μου καί κατανοήσω τά θαυμάσια ἐκ τοῦ νόμου σου» (Ψαλμ.
119,18). Καί τότε θά μποροῦμε νά ὁμολογοῦμε: «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος Σου
καί φῶς ταῖς τρίβοις μου» (αὐτόθι).
Θ.Ι.Δ.
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ΠΑΤΡΙΔΑ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Πατρίδα, Θρησκεία καί Οἰκογένεια
ἀποτελοῦν τά τρία μεγάλα καί ἱερά ἰδανικά τῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίας, τούς πιό σημαντικούς θεσμούς.
Σ’ αὐτούς στηρίζεται τό κοινωνικό μας οἰκοδόμημα. Καί ὅμως σήμερα μερικοί διανοούμενοι
καί συγγραφεῖς πολεμοῦν τά ἱερά αὐτά ἰδανικά
καί τά χαρακτηρίζουν ὡς ἰδεολογικά συνθήματα
τῆς ἀστικῆς κοινωνίας! Ὁ συστηματικός πόλεμος, πού ἔγινε καί γίνεται ἀπό πολλούς πνευματικούς παράγοντες ἐναντίον αὐτῶν τῶν τριῶν
πνευματικῶν βάσεων τῆς κοινωνίας μας ἔχουν
ἐξασθενήσει τήν πίστη πολλῶν Ἑλλήνων στά
ἱερά αὐτά ἰδανικά, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχουμε
μία βαθιά κρίση στήν Ἑλληνική κοινωνία, ὄχι μόνον οἰκονομική, ἀλλά καί ἠθική καί πολιτιστική.
ΓΡΑΦΕΙ ὁ Βασ. Χ. Χαραλαμπόπουλος
Φιλόλογος

Σήμερα ἡ ἀγάπη πρός τήν πατρίδα καί τό
ἔθνος θεωρεῖται ὡς ρατσισμός. Προβάλλονται
ὡς ὑποκατάστατα τῆς φιλοπατρίας ἡ ἀγάπη
στήν ἀνθρωπότητα, ὁ διεθνισμός καί ὁ κοσμοπολιτισμός. Ἐπίσης προβάλλονται καί ἄλλες
ἰδέες, συχνά ἀόριστες, ὅπως οἱ ἰδέες τῆς ἰσότητας, τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, τῆς ἀλληλεγγύης κ.λ.π. Ἐπιζητοῦν μέ ἀοριστίες νά καταργήσουν κάθε ἀξία, πού κληρονομήσαμε ἀπό τό
παρελθόν, νά ἰσοπεδώσουν τά πάντα, νά μαζοποιήσουν τό λαό, νά τόν στερήσουν ἀπό τά ἀνώτερα ἰδανικά. Ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν κηρυγμάτων εἶναι ἡ διαφθορά τῆς κοινωνίας καί
εἰδικότερα τῆς νεολαίας, ἡ ὁποία χωρίς ἐνδοιασμούς καταστρέφει τά δημόσια κτήρια, τά
σχολεῖα, τά πανεπιστήμια κ.λ.π. καί ἐκτρέπεται σέ πολλές ἄλλες παραβατικές συμπεριφορές. Τό πιό ἁπτό ἀποτέλεσμα τῆς πνευματικῆς
κρίσεως τῆς κοινωνίας εἶναι ἡ δεινή οἰκονομική
κρίση, τήν ὁποία περνᾶμε.
Ἐπίσης ὑποτιμᾶται ἡ θρησκεία, πολεμεῖται
ἡ πίστη στό Θεό, ἡ ἀγάπη πρός τή Ἐκκλησία. Ὁ
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πόλεμος αὐτός γίνεται κυρίως μέ προπαγανδιστικά βιβλία, τά ὁποῖα δῆθεν στηρίζονται στήν ἐπιστήμη, ἡ ὁποία κατά μερικούς εἶναι ἀντίθετη πρός τή θρησκεία.
Ἐνῶ μεγάλοι ἐπιστήμονες ἔχουν τονίσει
ὅτι δέν ὑπάρχει καμία ἀντίθεση μεταξύ
ἐπιστήμης καί θρησκείας, ὅτι ἀκολουθοῦν
παραλλήλους δρόμους, πού δέν συγκρούονται. Τά ὑλιστικά βιβλία ἔχουν
ἐνσπείρει σέ πολλούς τήν ἀμφιβολία στή
διδασκαλία τῆς θρησκείας καί ἔχουν ἑξασθενίσει τήν θρησκευτική τους πίστη.
Μαζί μέ τήν πίστη ἑξασθένισε καί ἡ ἀγάπη
τῶν ἀνθρώπων πρός τούς συνανθρώπους
τους, καθώς καί ἡ ἠθική τους συνείδηση.
Ἡ θρησκεία εἶναι τό πιό ἰσχυρό στήριγμα
τῆς ἠθικῆς, διότι θεωρεῖ τίς ἠθικές ἀρχές
ὡς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί τούς δίνει ἔτσι
θεϊκό κύρος. Χωρίς θρησκεία δέν μπορεῖ
νά ὑπάρξει ἠθική στήν κοινωνία.
Ἡ ἠθική δέν μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ μέ νόμους καί μέ τόν φόβο τῆς Ἀστυνομίας.
Αὐτή ἐπιβάλλεται ἀπό τήν ἠθική συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία εἶναι ἡ φωνή
τοῦ Θεοῦ μέσα στόν ἄνθρωπο. Ἡ αὔξηση
τῆς παρανομίας καί τῆς ἐγκληματικότητας, πού παρατηρεῖται στήν ἐποχή μας,
ὀφείλεται κατά μέγα μέρος στήν ἐξασθένιση τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος καί
τῆς πίστεως στό Θεό. Καί δυστυχῶς τό
σχολεῖο σήμερα συνεχῶς ὑποτιμᾶ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί δέν καλλιεργεῖ τή θρησκευτική καί τήν ἠθική συνείδηση τῶν παιδιῶν.
Ἔπειτα ὁ γάμος, ἡ οἰκογένεια δέν θεωρεῖται ἀπό πολλούς ὡς μυστήριο, ὅπως διδάσκει ἡ χριστιανική θρησκεία καί ὅπως
ἔχουν διακηρύξει ἀκόμη καί παλαιοί εἰδωλολάτρες νομομαθεῖς. Ἀναφέρουμε ὡς
παράδειγμα τόν ὁρισμό τοῦ γάμου καί τῆς
οἰκογένειας πού ἔδωσε ὁ ρωμαῖος νομομαθής Μοδεστίνος: «Ὁ γάμος εἶναι ἡ διά βί-

217

ου ἕνωση ἀνδρός καί γυναικός, κοινωνία
θείου καί ἀνθρωπίνου δικαίου». Ἡ ἐξασθένηση τῆς ἱερότητας τοῦ μυστηρίου τοῦ
γάμου ἐπέφερε τή διάλυση τῆς οἰκογένειας, δημιούργησε πολλά προβλήματα στήν
οἰκογενειακή ζωή, αὔξησε τόν ἀριθμό τῶν
διαζυγίων. Ἔπειτα πολλοί νέοι δέν παντρεύονται, δέν κάμουν οἰκογένεια καί δέν
ἀποκτοῦν παιδιά. Ἔτσι δημιουργεῖται ἕνα
μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Τελευταία θεσπίσθηκε ὁ πολιτικός γάμος, πού
δέν προσδίδει θρησκευτική ἱερότητα στό
γάμο καί στό θεσμό τῆς οἰκογένειας. Τέλος
νομοθετήθηκαν καί οἱ γάμοι μέ συμβολαιογραφική πράξη! Παράλληλα ὑπάρχουν οἱ
ἐλεύθερες συμβιώσεις καί οἱ ἐλεύθερες σεξουαλικές σχέσεις. Ὅλα αὐτά ἔχουν κλονίσει σοβαρά τόν ἱερό θεσμό τοῦ γάμου καί
τά πνευματικά θεμέλια τῆς οἰκογένειας.
Ὅλα αὐτά ὀφείλονται ὄχι μόνο σέ διάφορους κοινωνικούς παράγοντες, ἀλλά καί
στή συστηματική προπαγάνδα, πού κάμουν ἐναντίον τῶν τριῶν αὐτῶν ἱερῶν
θεσμῶν μερικοί διανοούμενοι, συγγραφεῖς,
ἱστορικοί καί καλλιτέχνες. Τό κράτος δέν
ἀντιδρᾶ, δέν στηρίζει ἐπαρκῶς τούς θεσμούς αὐτούς. Γι’ αὐτό ἡ κοινωνία μας συνεχῶς παρακμάζει καί ἀντιμετωπίζει
πολλά καί ποικίλα προβλήματα. Ἄν θέλουμε μία πραγματική ἀνόρθωση τῆς χώρας μας καί τό ξεπέρασμα τῶν πολλῶν καί
ποικίλων προβλημάτων τῆς Ἑλληνικῆς
κοινωνίας, πρέπει νά ἐνισχύσουμε τούς
ἱερούς αὐτούς θεσμούς, τά ἱερά αὐτά ἰδανικά, τήν ἀγάπη πρός τήν πατρίδα, τήν πίστη στό Θεό. τήν ἀφοσίωση στήν
οἰκογένεια. Τότε θά μπορέσουμε νά δημιουργήσουμε καί πολιτισμένη κοινωνία,
πού θά ἀντιμετωπίζει πιό εὔκολα καί ἀποτελεσματικά ὅλα τά προβλήματα, καί θά
προοδεύει στόν πολιτισμό.
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ΑΠΟ ΤΟΝ
ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ

• Ὁ κ. Ἀθανάσιος Γ. Παπαδήμας, Λιτόχωρον, 15 € εἰς μνήμην Συνταγματάρχου Ε.Α. Κωνσταντίνου Ἰωαννίδη τοῦ
«ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΡΙΧΑΡΔΟΣ Γ΄» Πολυκάρπου.
• Ὁ κ. Γεώργιος Χαλκιαδάκης Ἀθήνα,
Τό ἔργο αὐτό 30 € εἰς μνήμην Ἀγγελικῆς Χαλκιαδάκη,
τοῦ Σαίξπηρ πα- τό γένος Καντῆ ἀπό Ἴσσαρη Μεγαλοπόρουσιάσθηκε σέ λεως.

διάφορα μέρη τῆς
πατρίδας μας τούς
θερινούς μῆνες σέ
σκηνοθεσία Σάμ
Μέντες.
Μετά τόν ἑκατονταετῆ πόλεμο (1337-1453) πού
διεξῆγαν βασιλιάδες τῆς Ἀγγλίας στό
ἔδαφος τῆς Γαλλίας, ἄρχισε στήν
Ἀγγλία ἐμφύλιος πόλεμος γνωστός μέ
τό ὄνομα Πόλεμος τῶν Ρόδων (14551485). Ἡ ἐπιστροφή τοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώματος ἀπό τήν Γαλλία κατέκλυσε τήν Ἀγγλία μέ ἱππότες καί
τοξότες ἐθισμένους στόν πόλεμο, στήν
ἀχαλίνωτη συμπεριφορά καί στή λεηλασία. Αὐτοί ἔγιναν μισθοφόροι,
ὄργανα εὐγενῶν πού ὑποστήριζαν
ἄλλοτε τόν οἶκο τοῦ Γιόρκ ἄλλοτε τόν
οἶκο τοῦ Λάνκαστερ, ἀνάλογα μέ τήν
φορά τῶν πραγμάτων καί τά συμφέροντά τους. Ἡ βασιλεία τοῦ Ριχάρδου
Γ΄ (1483-1485) ἀποτελεῖ τήν τελευταία
φάση τοῦ ἐμφυλίου πολέμου. Μετά
τήν μάχη στό Μπόσγουερθ (22 Αὐγούστου 1485), ὅπου ὁ Ριχάρδος νικήθηκε
ἀπό τόν Ἐρρίκο Τιοῦντορ, τοῦ οἴκου

Λάνκαστερ, ἀρχίζει ἡ λαμπρή περίοδος
τῆς δυναστείας τῶν Τιοῦντορς.
Στό ἔργο παρακολουθοῦμε τήν
αἱμοσταγῆ πορεία τοῦ Ριχάρδου, δούκα
τοῦ Γκλῶστερ, πρός τόν θρόνο, τήν
σύντομη βασιλεία του καί τήν πτώση
του. Γνήσιος ἐκφραστής τοῦ Μακιαβελισμοῦ ὁ Ριχάρδος χρησιμοποιεῖ ὅλα τά
διαθέσιμα μέσα γιά νά φθάσει στό σκοπό του, στό θρόνο, στήν κατάκτηση καί
νομή τῆς ἐξουσίας. Ὑβρίζει, ἀπειλεῖ,
συκοφαντεῖ, κολακεύει, ψεύδεται, ὑποκρίνεται, δολοπλοκεῖ, φυλακίζεται,
σκοτώνει, νυμφεύεται, μετέρχεται τά
πάντα γιά νά ἐπιτύχει τόν στόχο του.
Ἀλλά ἔρχεται τέλος γιά τίς κακουργίες
καί τήν ζωή του.
Τό ἔργο δέν παρουσιάζει μόνον φιλονικίες, δολοπλοκίες καί ἐγκλήματα.
Ἔχει καί πολύ χιοῦμορ. Ἰδιαίτερη ἀπόλαυση ἡ ποιητική γλώσσα τοῦ Σαίξπηρ
μέ εὐφυολογήματα, λογοπαίγνια, παρομοιώσεις, μεταφορές, εἰκόνες, βαθυστόχαστες ρήσεις καί ἐπισημάνσεις.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ
Ὁ δημοσιογράφος Ἔμπερχαντ Ρόντχολτς καταγγέλει τή χώρα του: «Ἡ Γερμανία ἔχει χρέη ἔναντι τῆς Ἑλλάδος»
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 16-9-11).
Γιατί δέν τά ἐξοφλεῖ; Διότι στίς διεθνεῖς
σχέσεις, καί ὄχι μόνον, ἰσχύει τό δίκαιο τοῦ
ἰσχυροτέρου !
«Κέντρο ἑλληνικῶν σπουδῶν στόν
Καναδᾶ» (ΕΘΝΟΣ 17-9-11).
Εὐτυχῶς ξένοι δραστηριοποιοῦνται στίς
σπουδές ἑλληνικῆς ἱστορίας, πολιτισμοῦ
καί γλώσσας καί ἀναπληρώνουν τή δική
μας ἀδράνεια.
«Ὅταν ὑπερισχύουν οἱ φαῦλοι πολιτικοί…» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 18-9-11).
Τότε φθάνουμε σ’ αὐτό τό χάλι πού
εἴμαστε τώρα. Ὄχι μόνον στά πρόθυρα
χρεοκωπίας. Σέ ὅλους τούς τομεῖς. Ἄς ἐπισημάνουμε τίς εὐθύνες μας καί ἐμεῖς οἱ
πολίτες.
«Ὁ ἕνας στούς τρεῖς Εὐρωπαίους,
ψυχικά ἀσθενής» (ΤΟ ΒΗΜΑ 18-9-11).
Ὅταν αὐτοϋποβαθμιζόμαστε στήν ὑλική διάσταση τῆς ὑπάρξεώς μας, παραμελοῦμε τήν ψυχή, τήν καταδικάζουμε σέ
λιμοκτονία. Αὐτό ἔχει συνέπειες.
«Ἡ χώρα λησταῖς περιέπεσε» Στέλιος Παπαθεμελῆς (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 18-9-11).
Ἡ ἀφροσύνη μας, ἡ ἀνευθυνότητά μας,
ἀρχόντων καί λαοῦ, τήν παρέδωσε σέ ληστές.
«Νά ἀποδεχθοῦμε ὅτι θά ζήσουμε πιό
φτωχά ὅλοι» Πάνος Μπεγλίτης, ὑπουργός
Ἐθνικῆς Ἄμυνας (ΤΑ ΝΕΑ 19-9-11).
ΟΛΟΙ; Καί οἱ πολιτικοί; Καί οἱ ἔχοντες
καί κατέχοντες; Καί οἱ φοροφυγάδες;
«Ἡ Ἑλλάδα ἐξακολουθεῖ νά πληρώνει
σέ τριπλάσια τιμή τά ἀναλώσιμα ὑλικά
τῶν νοσοκομείων σέ σχέση μέ τούς Γερμανούς» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 20-9-11)
Γιατί ὄχι, ἀφοῦ «λεφτά ὑπάρχουν» !

«Σέ ἐπικίνδυνη νέα φάση ἔχει
εἰσέλθει ἡ παγκόσμια οἰκονομία κατά
τό ΔΝΤ» (ΕΣΤΙΑ 21-9-11).
Τούς προβληματίζουν «τά προβλήματα σέ ΗΠΑ καί Εὐρωζώνη» πού «πιθανόν
νά ὁδηγήσουν σέ ὕφεση». Γιά πληθυσμούς
πού λιμοκτονοῦν κανένας προβληματισμός!
«Ἀμερικανικός ὕμνος γιά Ἐρντογάν» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 22-9-11).
Πολύ ἀποδοτική ἡ πολιτική τῆς Τουρκίας. Ἀνυποχώρητη καί ἔναντι ἰσχυροτέρων !
«Κορεσμένη ἀπό λαθρομετανάστες
ἡ Ἑλλάδα», λέει ἡ γενική εἰσαγγελέας τῆς
Ε.Ε. (ΒΡΑΔΥΝΗ 23-9-11).
Ποιός προβληματίσθηκε γιά τίς συνέπειες; Οἱ πολιτικοί; Η ΓΣΕΕ ;
«Ἀδίστακτοι διέσυραν τήν Ἐκκλησία διά νά ἀποπρασανατολίσουν τόν
λαόν ἀπό τά «χαράτσια» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 23-9-11).
Καί γιά νά ὑπονομεύσουν τήν σχέση
ἀπληροφόρητων καί ἀδύναμων μελῶν μέ
τήν Ἐκκλησία.
«Κρεμασμένη στόν σταυρό εἶναι
ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα» Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος (ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΩΡΑ 24-9-11).
Ἐ μ ε ῖ ς , πολιτικοί καί λαός, τήν σταυρώσαμε!
«Ἀναξιοποίητα εὐρωπαϊκά κονδύλια. Στά ἀζήτητα 15 δίς ἀπό ΕΣΠΑ»
(ΑΝΑΠΤΥΞΗ 25-9-11).
Δέν ὑπάρχουν ἀνάγκες γιά ἔργα; Δέν
διαθέτουμε προσωπικό γιά τίς ἀπαιτούμενες μελέτες; Εἶναι πιό εὔκολο νά ἐπιβάλλουμε ἄμεσους καί ἔμμεσους φόρους, τέλη
καί εἰσφορές;
Μ.ΠΟΛΙΤΗΣ
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Γιά τήν πείνα

α. «Μακάριοι οἱ πεινῶντες καί διψῶντες
τήν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοί χορτασθήσονται».
(Μακάριοι ὅσοι πεινοῦν καί διψοῦν γιά τήν
δικαιοσύνη καί τήν ἀρετή. Γιατί αὐτοί θά
χορτάσουν).
Ματθ. ε΄6
β. Ἐγώ εἶμαι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. Ὅποιος
ἔρχεται σέ Ἐμένα δέν θά πεινάσει καί
ὅποιος πιστεύει σέ Ἐμένα δέν θά διψάσει
ποτέ.
Ἰωάν. Στ΄35
γ. Κόβε τό ψωμί σου καί μοιράσου το μέ
τόν φτωχό. Βάλε ἄστεγους στό σπίτι σου,
ἄν δεῖς γυμνό, ντύσε τόν. Καί ἀπέναντι
στούς οἰκιακούς σου μή δείξεις ἀδιαφορία
καί περιφρόνηση.
Ἠσαΐας νη΄7
δ. Ἐκεῖνος πού καλλιεργεῖ μέ ἐπιμονή
καί ἐνδιαφέρον τούς ἀγρούς του, θά χορτάσει ψωμί, ἐνῶ ὅσοι ἐπιζητοῦν μάταια καί
ἀκατόρθωτα πράγματα, εἶναι ἀνόητοι καί
θά πεινάσουν.
Παροιμ. ιβ΄11
ε. Ἄνθρωπο πού πεινάει μήν τόν λυπήσεις, μήν ἐξοργίζεις ἄνθρωπο πού βρίσκεται σέ ἀνάγκη.
Σ. Σειρ. δ΄2
στ. Εἶναι πολύ φοβερή κατά τή διάρκεια
τῶν λιμῶν ἡ ἀναλγησία καί ἡ ἀπληστία τῶν
πλουσίων.
Γρηγόριος Θεολόγος, Λόγος ΜΓ΄
ζ. Μήν περιμένεις νά ἔλθει λιμός, γιά νά
ἀποκτήσεις χρυσάφι. Μήν περιμένεις τήν
ἀνέχεια ὅλων, γιά νά θησαυρίσεις. Μήν
ἐκμεταλλεύεσαι τίς ἀνθρώπινες συμφορές.
Μ. Βασίλειος, Λόγος περί φιλαργυρίας
η. Ὁ θάνατος εἶναι μισητός στούς
ἀνθρώπους σέ ὅλες του τίς μορφές, ἀλλά
τό πιό τρομερό εἶναι νά πεθάνει κάποιος
ἀπό πείνα.
Ὁμήρου Ὀδύσσεια μ΄347-349

θ. Ἡ πείνα εἶναι πάντοτε σύντροφος
τοῦ ἀργοῦ ἀνθρώπου.
Ἡσίοδος
ι. Δίνε τό ψωμί σου σ’ ὅποιον πεινάει,
ἀλλά καλύτερο θά ἦταν νά μήν πεινάει κανένας.
Ἱερός Αὐγουστῖνος
ια. Ἄν ἐμεῖς γίνουμε ἐλεήμονες, ὅταν θά
ἔλθει πείνα στόν κόσμο, ὁ Θεός θά μᾶς
προστατέψει.
Γέροντας Παΐσιος Ἁγιορείτης
ιβ. Ἡ πείνα τά κάνει ὅλα γλυκά, ἀλλά
ὄχι καί τόν ἑαυτό της.
Ἀντιφάνης
ιγ. Ὁ πεινασμένος λαός δέν προσέχει
στή λογική, οὔτε ἐνδιαφέρεται γιά τή δικαιοσύνη, οὔτε ὑποχωρεῖ σέ παρακλήσεις
Σενέκας
ιδ. Πεινάει καί θά πεινάει αἰωνίως, ὅποιος δέν τρέφεται μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Κ. Καλίνικου, Πρακτικαί ὁμιλίαι, σ.20
ιε. Προτιμότερο εἶναι νά πεινᾶς μέ τόν
Χριστό παρά νά συμποσιάζεσαι μέ τόν διάβολο.
Γ. Μαυρομάτη, Δροσοσταλίδες Β΄ σ. 146
ιστ. Ἕνα ἄδειο στομάχι δέν εἶναι καλός
πολιτικός σύμβουλος.
Ἀϊνστάιν
ιζ. Στή καλή γειτονιά πείνα δέν γίνεται.
Ἀνώνυμος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΕΠΑΝΩ : Τό δυτικό μέρος τῆς Πλατείας 23ης Μαρτίου, ὅπως ἦταν τήν δεκαετία τοῦ 1930. Διακρίνονται τά σκαλοπάτια τῆς κεντρικῆς γέφυρας τοῦ ποταμού Νέδοντα καί ἡ καμινάδα τῆς βιομηχανίας γλυκῶν Καλούλη.
ΚΑΤΩ : Τό ἴδιο σημεῖο τῆς Πλατείας, ὅπως εἶναι σήμερα.
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λάβαμε
τά νέα
βιβλία
ΤΙΜΟΘΕΟΥ Κ. ΚΙΛΙΦΗ: ΟΙ ΣΤΑΓΟΝΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ.
Ὁ πολυγραφότατος π. Τιμόθεος μέ τό
νέο του βιβλίο, μᾶς παρουσιάζει «τόν
ἐκπληκτικό καρπό σύνθεσης σταγόνων χρόνου-χώρου-φυσικῶν ἀλλά καί μεταφυσικῶν
στοιχείων, γεγονότων καί ἀρχετύπων τῆς
ἀρχέγονης προέλευσης τῆς ὕπαρξής μας».
Σχ. 14Χ20,50 Δ/νση Συγγρ. Ἱερά Μονή
Πεντέλης 15236 Ἀθήνα.
ΜΙΧΑΛΑΚΗ Ι. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ: ΑΠΟ
ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Μία νέα θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου, τῆς
κοινωνίας καί τῆς παιδείας. Τό βιβλίο
ἐκθέτει σέ διαλογική μορφή τή σύγχρονη
φιλοσοφία τοῦ προσώπου καί ἐπιχειρεῖ
μία νέα θεώρηση τοῦ ἀνθρώπου, τῆς κοινωνίας καί τῆς παιδείας ὑπό τό πρίσμα
τῆς νέας αὐτῆς φιλοσοφίας. Σχ. 15Χ21
Σελ.240. Ἔκδοση Ὁμίλου Πνευματικῆς
Ἀνανεώσεως. Λευκωσία Δ/νση Συγγρ.
Ἰώνων 29, 1101 Λευκωσία.
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ν. ΣΑΚΚΟΥ, ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: 1) Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 666. Ἕνα θέμα βαρυσήμαντο καί πολυσυζητούμενο στίς ἡμέρες μας εἶναι ὁ ἀντίχριστος καί τό 666.
Πάνω σ’αὐτό τό θέμα ὁ συγγραφέας δίνει
μία σφαιρική καί –κατά τό δυνατόν- πλήρη ἀνάπτυξη τοῦ θέματος. Σχ. 11,50Χ20
Σελ. 153. Ἐκδ. «Χρ. Ἐλπίς» Ὀρθ. Ἀδελφότης, τηλ. 2310677136, Fax 2310611692.
ΤΟΥ ΙΔΟΥ:2) ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ.
Ἡ β΄ἔκδοση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ βελτιωμένη καί ἐπαυξημένη μέ μαρτυρίες πολ λῶν προσώπων γιά τόν μακαριστό ἐπίσκο-

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ
ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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πο Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη. Σχ.
14,50Χ20,50 Σελ.319. Ἔκδοση Ο.Χ.Α. «Η
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», Γρεβενά Θ. Λαδᾶ 24,
Γρεβενά, τηλ. 2462028791. Κεντρική Διάθεση «Χριστιανική Ἐλπίς».
ΠΕΤΡΟΥ Π.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΝΟΜΙΚΟΥ-τ.ΛΥΚΕΙΑΡΧΟΥ: Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Μία μελέτη, πού κατά τόν συγγραφέα, ἐπιβεβαιώνεται ἡ πρό δεκαετίας ὑποστηριζομένη ἀνακάλυψή του, ὅτι ἡ ὀνομασία τῆς
Καλαμάτας ἔχει ἑβραϊκή γλωσσική καταγωγή. Σχ. 17Χ24,50 Σελ. 24 Δ/νση Συγγρ.
Κανάρη 42 Καλαμάτα.
126 ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἀπανθίσματα ἄρθρων, ἀνταποκρίσεων, ἐπιφυλλίδων καί σχολίων Συνεργατῶν
Ἑλληνικοῦ Τύπου, ὡς καί ἐπιστολῶν ἐνδιαφερομένων ἀναγνωστῶν, δημοσιευθεισῶν
κατά τό δίμηνο Ἰουλίου καί Αὐγούστου
2011.
Ὁ κ. Εὐθύμιος Β. Παπαπαναγιώτου,
Ταξίαρχος Ἀερ. ἐ.ἀ -Νομικός, σέ ἕνα καλαίσθητο τόμο ἔχει συγκεντρώσει τά σπουδαιότερα δημοσιεύματα τοῦ Ἀθηναϊκοῦ
τύπου πάνω στά ἐθνικά μας θέματα καί
μᾶς τά παρουσιάζει σέ φωτοαντιγραφική
μορφή. Ἡ ἐργασία αὐτή τοῦ κ. Παπαπαναγιώτου, ἡ ὁποία ἔχει ἀρχίσει ἀπό χρόνια
καί συνεχίζεται μέ τήν ἔκδοση νέων
τευχῶν, εἶναι μία πολύτιμη βοήθεια στούς
προβληματισμένους Ἕλληνες, ἀφοῦ μποροῦν νά βροῦν σέ ἕνα τόμο ἄρθρα ἐπίκαιρα δημοσιευμένα στόν καθημερινό τύπο.
Σχ 21Χ29,50 Σελ. 459 – 700 Δ/νση Συγγρ.
Ἀφῶν Διδασκάλου 68 15669, Παπάγου,
τηλ. 2106514195.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ἡ κ. Ἀμαλία Κ. Γερακανάκη ἀπό
Ἀθήνα, μᾶς γράφει:
Ἡ Ε.Τ.3 πρόβαλε ἕνα ντοκυμαντέρ σχετικό μέ τίς πολιτικές δολοφονίες π.χ. Κένεντυ, Μάρτιν Λοῦθερ Κίνγκ καί ἄλλους.
Σ’ αὐτό τό ντοκυμαντέρ ἔγινε ἀναφορά
καί στόν Ἄλντο Μόρο.
Ὁ Ἄλντο Μόρο (Μάλιε 1916-Ρώμη
1978) ἰταλός πολιτικός, ἀρχηγός τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ κόμματος, πρωθυπουργός δύο φορές (1963-1968, 1974-1976)
καί ὑπουργός ἐξωτερικῶν (1969-1970,
1973-1974).
Ὡς γνωστόν, ἀπήχθη ἀπό τίς ἐρυθρές
ταξιαρχίες καί ἀκολούθησε μία δραματική
διαπραγμάτευση προκειμένου νά ἀπελευθερωθεῖ.
Ἡ διαπραγμάτευση ἀπέτυχε, οἱ ἐρυθρές ταξιαρχίες τόν ἐξετέλεσαν, τόν τοποθέτησαν νεκρό στό πόρτ – μπαγκάζ
ἑνός αὐτοκινήτου, προκειμένου νά τόν παραλάβει ἡ ἀστυνομία.
Εἴχαμε παρακολουθήσει τό 1978 τό
δρᾶμα τοῦ Μόρο καί τῆς οἰκογένειάς του.
Ὁ Ἄλντο Μόρο ἦταν χριστιανός, βαθύτατα θρησκευόμενο ἄτομο, ἡ δέ σύζυγός
του καί τά παιδιά του ἁπλά καί σεμνά.
Ὡς ἔγκλειστος τῶν Ἐρυθρῶν Ταξιαρχιῶν, ἀπομονωμένος ἀπό τά πάντα, ζώντας τίς τελευταῖες δραματικές στιγμές τῆς
ζωῆς του, εἶχε μόνον μία ἱερή ἐπιθυμία, νά
παρακολουθεῖ τή Θεία Λειτουργία.
Ζήτησε ἀπό τούς δημίους του ἕνα ραδιοφωνάκι καί τίποτε ἄλλο, νά παρακολουθεῖ τή Θεία Λειτουργία τίς μοναδικές
ὧρες ζωῆς πού τοῦ ἀπέμειναν.
Ὑπάρχει ἄραγε σήμερα κάποιος πολιτικός σάν τόν Ἄλντο Μόρο;
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Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος Χαραλαμπίδης. Θεσσαλονίκη. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά
τίς εὐχές σας. Ἀντευχόμαστε, ὁ Κύριός
μας νά εὐλογεῖ καί τά δικά σας πνευματικά ἔργα.
Πήραμε καί τό δεύτερο τεῦχος ἑνός
περιοδικοῦ, κοινωνικοῦ καί πνευματικοῦ
ἐνδιαφέροντος, ἀπό τό ὄμορφο νησί τῆς
Χίου. Ἡ ὀνομασία του εἶναι «Χιώτικα
Πνευματικά Διανθίσματα» καί ὑπεύθυνος σύνταξης εἶναι ὁ κ. Γιῶργος Φ.
Παπαδόπουλος. Ἐντυπωσιακό τό μικρό
αὐτό περιοδικό, μέ τήν πλούσια ὕλη του.
Μαζί μέ τά θερμά μας συγχαρητήρια στόν
κ. Παπαδόπουλο, πού πάντα μᾶς ἐντυπωσιάζει μέ τά συγγράματά του, τά ὁποῖα
παρακολουθοῦμε ἀπό τά μαθητικά του
χρόνια, εὐχόμαστε νά εἶναι ἡ ζωή τοῦ περιοδικοῦ αὐτοῦ μακρόχρονη, γιατί ἔκανε
τήν ἐμφάνισή του σέ μιά πολύ δύσκολη
ἐποχή γιά τά περιοδικά.

Ἡ κ. Ἀγγελική Βαξιβανάκη, ζωγράφος, ἀπό Γλυφάδα, μᾶς γράφει «Γιά τήν
μεγάλη ἐσωτερική ἱεραποστολική δράση
πού μέ πολλούς τρόπους ἐπιτελεῖτε, εὔχομαι πάντοτε τήν συνεχῆ πρόοδό σας καί
τήν εὐόδωση τῶν πνευματικῶν σας ἔργων.
Θερμά εὐχαριστῶ γιά τό θαυμάσιο περιοδικό σας πού μοῦ στέλνετε ἀνελλιπῶς καί
θίγετε κάθε πλευρά τῶν ὅσων συμβαίνουν…». Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τά καλά
σας λόγια. Ὁ Κύριός μας νά σᾶς χαρίζει
ὑγεία καί κάθε καλό.

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
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