«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Πέρασε τό καλοκαίρι. Καιρός
πλέον νά ἐπανέλθουμε στά ἔργα μας.
Ἔχουμε καταλάβει ὅμως σέ ποιά
τραγική κατάσταση βρίσκεται ἡ κοινωνία μας; Ἔχουμε σκεφθεῖ τίς τρομερές εὐθύνες μας καί τό χρέος μας
ἀπέναντι τῆς νέας γενιᾶς πού ἔρχεται
μετά ἀπό μᾶς καί πού θά μᾶς διαδεχθεῖ στά διάφορα πόστα τῆς διεφθαρμένης κοινωνίας μας; Ἡ κατάσταση
τῆς κοινωνίας μας, δηλαδή τῶν
ἀνθρώπων πού εἶναι γύρω μας, εἶναι
ὄχι ἁπλῶς τραγική, ἀλλά ἀπελπιστική. Νά ἀναφέρουμε μερικά γνωρίσματα πού τά ἀκοῦμε καθημερινῶς
καί τά ἔχουμε συνηθίσει. Ἡ ὁμοφιλοφυλία συνεχῶς κατακτᾶ ἔδαφος. Ἡ
πατρίδα μας κινδυνεύει νά γίνει Σόδομα καί Γόμορα. Οἱ ἐκτρώσεις ἔχουν
γίνει πλέον καθεστώς καί κανείς δέν
ἐνδιαφέρεται γιά τό φοβερό αὐτό
ἔγκλημα. Οἱ πολιτικοί γάμοι κοντεύουν νά ξεπεράσουν τούς θρησκευτικούς. Οἱ παράνομες συμβιώσεις
θεωροῦνται πλέον ὡς ἕνας ἐπιθυμητός
τρόπος ζωῆς. Τί νά ποῦμε τώρα γιά
τά διαζύγια, τά ὁποῖα πληθαίνουν καθημερινῶς σέ σημεῖο πού νά τό σκέπτονται οἱ νέοι ἄν πρέπει νά
προχωρήσουν σέ γάμο, ὁ ὁποῖος εἶναι
πολύ πιθανόν νά ναυγήσει. Τεράστιο
πρόβλημα τό ὅτι οἱ νέοι λόγῳ τῆς
οἰκονομικῆς κρίσεως ἀδυνατοῦν νά
δημιουργήσουν οἰκογένεια. Χιλιάδες
νέοι λόγω τῆς ἀνεργίας καταφεύγουν
στό ἐξωτερικό. Αὐτά ὅλα οἱ περισσότεροι τά ἀντιμετωπίζουν μέ ἀπάθεια
καί ἐφησυχασμό. Δυστυχῶς μᾶς ἔχει
πιάσει ὑπνηλία πνευματική καί ἀδια-
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φορία καί δέν καταλαβαίνουμε σέ
ποιά δεινή θέση βρίσκεται ἡ πατρίδα
μας. Εἶναι στά πρόθυρα τοῦ ἀφανισμοῦ. Δέν εἴπαμε ὅμως καί τό χειρότερο πού ἴσως μᾶς ξυπνήσει. Εἶναι ἡ
τρομερή αὔξηση τῶν αὐτοκτονιῶν.
Γιατί αὐτοκτονοῦν τόσοι ἀδελφοί
μας; Οἱ εἰδικοί καί μάλιστα οἱ πολιτικοί δέν ἐνδιαφέρονται γι᾽ αὐτά. Ἡ
φροντίδα τους εἶναι πῶς θά ξεπεράσουμε τήν οἰκονομική κρίση. Δέν μποροῦν νά καταλάβουν ὅτι ἡ οἰκονομική
κρίση εἶναι συνέπεια τῆς πνευματικῆς
κρίσεως, ἡ ὁποία ἔχει ἰσοπεδώσει τά
πάντα. Ἴσως διερωτᾶσθε· τί μποροῦμε νά κάνουμε; Ἀλλοίμονον ἄν
εἴμαστε καταδικασμένοι καί δέν μποροῦμε νά κάνουμε τίποτε. Τρεῖς
μόνον σκέψεις νά βάλουμε ὅλοι σέ
ἐφαρμογή. Ἡ πρώτη νά προσευχηθοῦμε θερμά, πιστεύοντας ὅτι ἡ προσευχή ἔχει μεγάλη δύναμη καί μπορεῖ
νά μᾶς βγάλει ἀπό τά ἀδιέξοδα. Δεύτερο νά μετανοήσουμε, δηλαδή νά
ἀλλάξουμε νοοτροπία καί νά πάρουμε τήν ἀπόφαση νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τό
τρίτο καί τελευταῖο εἶναι νά καταλάβουμε ὅτι δέν ὑπάρχει κανένας πού
θά μᾶς βοηθήσει. Μόνοι μας θά παλαίψουμε. Μή περιμένουμε ἀπό πουθενά βοήθεια. Ἀντί νά λέμε φταῖνε οἱ
ἄλλοι, νά ἀναλάβουμε ὁ καθένας τίς
εὐθύνες του καί νά ἀγωνισθοῦμε.
Τότε κάτι θά καταφέρουμε. Τουλάχιστον νά βοηθήσουμε τήν οἰκογένειά
μας, τά παιδιά μας καί τά ἐγγόνια
μας. Καλή δύναμη, ἀδελφοί.
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Νέα μετανάστευση
Ἡ μετανάστευση εἶναι ἕνα χαρακτηριστικό τῆς φυλῆς μας. Ἀπό
ἀρχαιοτάτους χρόνους καί ἀπό διαφορετικές πάντοτε αἰτίες, οἱ Ἕλληνες ἄφηναν τίς προγονικές τους
ἑστίες καί ἀναζητοῦσαν νέες σέ ξένες
χῶρες. Καί ἐκεῖ μετέφεραν τίς συνήθειές τους, τό ἦθος τους καί τόν
πολιτισμό τους. Συγκροτοῦσαν δημιουργικές κοινότητες καί ποτέ δέν
ξεχνοῦσαν τήν πατρίδα τος.
Σήμερα ἔχομε μιά νέα μορφή
μεταναστεύσεως. Οἱ νέοι μας ἀπογοητευμένοι ἀπό τίς συνθῆκες ζωῆς,
τήν ἀνεργία, τήν ἀβεβαιότητα γιά
τή σταδιοδρομία τους, καταφεύγουν
σέ ξένες χῶρες, γιά σπουδές, γιά νά
βροῦν ἐργασία, νά ἀναπτύξουν τίς
δυνατότητές τους, τά χαρίσματά τους.
Καί ἄλλοι μορφωμένοι, μέ πανεπιστημιακές καί μεταπτυχιακές σπουδές, μέ ἱκανότητες, ἀσφυκτοῦν ἐδῶ
καί ἀναζητοῦν μιά καλλίτερη σταδιοδρομία μέ ἀξιοκρατία σέ ἀνεπτυγμένα ἐπιστημονικά καί ἀξιοκρατικά περιβάλλοντα.
Δυστυχῶς γιά τή χώρα μας, πολλοί ἀπό αὐτούς δέν θά γυρίσουν
πίσω. Ἀπογυμνώνεται ἔτσι ὁ τόπος
μας ἀπό δημιουργικό δυναμικό,
ἀπό στελέχη καί ἐπιστήμονες, πού
μποροῦν νά συμβάλλουν στήν ἀνά-
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πτυξη καί ἀναγέννηση τῆς πατρίδας
μας. Θά προκόψουν ἔξω. Θά ἐξελιχθοῦν ἐπιστημονικά καί οἰκονομικά
καί πολιτιστικά. Θά διακριθοῦν,
ὅπως καί τόσοι ἄλλοι πού διαπρέπουν καί τιμοῦν τήν χώρα μας καί
δίνουν μιά ἄλλη θετική εἰκόνα γιά
τήν γενέτειρά τους. Πολλοί ὅμως θά
ἀφομοιωθοῦν στίς ξένες κοινωνίες,
ἐνῶ ἡ χώρα μας θά τούς χάσει ὁριστικά.
Ποιός θά χρεωθῆ τήν ἀπώλεια
αὐτοῦ τοῦ δυναμικοῦ, αὐτοῦ τοῦ
Ἐθνικοῦ θησαυροῦ; Ἡ Ἑλλάδα διώχνει τά παιδιά της. Καί κατακλύζεται ἀπό ξένους μετανάστες. Καί
φτωχαίνει ὅλο καί περισσότερο.
Μακάρι κάποτε νά γυρίσουν κάποιοι ἀπό τούς νέους μας αὐτούς,
ἄξιοι καί ἀδιάφθοροι, πού θά βοηθήσουν στή δημιουργία ἑνός νέου
τοπίου γνήσια Ἑλληνικοῦ, μακριά
ἀπό τίς μικρότητες, τίς μετριότητες
καί τούς καιροσκόπους. Νά δώσουν
πλοῦτο γνώσεων, νά ἐμπνεύσουν
ἄλλους γιά μιά διαφορετκή στάση
ζωῆς στά βασικά προβλήματα τῆς
χώρας μας, γιά νά σταθοῦμε ὄρθιοι
καί νά προχωρήσουμε δημιουργικά
μέ τά βασικά καί οὐσιώδη γνωρίσματα τῆς ἱστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας.
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Περιμένοντας
τούς πελάτες...

Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἀπολαμβάνει
μεγίστη τιμή στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Θεωρεῖται «τιμιοτέρα τῶν Χερουβίμ καί
ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ»,
γιατί ἐνῶ ἦταν ἄνθρωπος, ἀξιώθηκε νά
γίνει ναός καί κατοικητήριο τοῦ ἀχωρήτου Θεοῦ.
Ὑπερτέρα ὅλων τῶν Ἁγίων
Ὁ ἔξοχος ἐκκλησιαστικός συγγραφέας Ἡλίας Μηνιάτης, ἐπίσκοπος Καλαβρύτων ἔγραφε πώς ἡ Θεοτόκος «γεννήθηκε σάν ὄρθρος στολισμένη μέ τίς
ἀκτίνες τῆς θείας χάριτος. Γι’ αὐτό ἀπετέλεσε μοναδικό θαῦμα τῆς φύσεως,
ἀνάμεσα στίς γυναῖκες πού ἔχουν γεννηθεῖ ὥς τώρα». Ἡ τιμή αὐτή τήν ὁποία
ἀπονέμει ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία στήν
ὑπεραγία Θεοτόκο, κατέχει μόνιμα στήν
ψυχή τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ μας τήν ὕψιστη θέση, γιατί ἀξιώθηκε νά γίνει ὁ ἔμψυχος θρόνος τοῦ Θεοῦ καί ὁ οὐρανός πού
χώρεσε τόν ἀχώρητο Θεό. Αὐτή ἔδωσε
στόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱό καί Λόγο τοῦ
Θεοῦ τήν ἀνθρώπινη φύση, ἡ ὁποία ἑνώθηκε «ἀχώριστα, ἄτρεπτα καί ἀναλλοίωτα» μέ τή θεία φύση.
Τό πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
καί ἡ Παναγία.
Στό Σωτήρα Χριστό, ὡς γνωστό,
ὑπάρχουν δύο φύσεις ἤ οὐσίες: ἡ θεία
καί ἡ ἀνθρώπινη, πού ἀχώριστα ἑνωμένες ἡ μία μέ τήν ἄλλη ἀποτελοῦν τή μία
θεανθρώπινη ὑπόσταση, τήν ὁποία γέννησε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος. Ἔγινε ἔτσι
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ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ Υἱός ἀνθρώπου, δηλαδή τῆς Θεοτόκου γιά νά κάνει
τόν ἄνθρωπο Υἱό τοῦ Θεοῦ, γράφουν οἱ
ἅγιοι Πατέρες Εἰρηναῖος, Ἀθανάσιος,
Μάξιμος ὁ ὁμολογητής κ.ἄ. Κατά συνέπεια ἐάν ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ δέν
εἶχε λάβει τήν ἀνθρώπινη φύση, δέν θά
εἶχε φανερωθεῖ ὁ τρισυπόστατος Θεός,
ἀλλά θά λογιζόταν ἀκόμη ὡς μία ἐνέργεια μέσα ἀπό τά δημιουργήματά του,
γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.
Εὐτυχῶς ὅμως πού ἦρθε γιά μᾶς τό πλήρωμα τοῦ χρόνου καί ἐνανθρώπησε ὁ
Θεός διά τῆς Θεοτόκου, γιά νά ἀνανεώσει καί ἀνακεφαλαιώσει ὁλόκληρη τή
δημιουργία καί μάλιστα τόν ἄνθρωπο.
Πατερικές διαπιστώσεις
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός
ἀνακεφαλαιώνοντας τή διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας γιά τή Θεοτόκο γράφει:
«τιμῶμεν καί σεβόμεθα τήν Ὑπεραγία
Θεοτόκο ὡς Θεοῦ σαρκωθέντος μητέρα». Γιά νά συμπληρώσει στή συνέχεια ὅτι ἡ Θεοτόκος «ἦρθε στή ζωή ὄχι
γιά τόν ἑαυτό της, ἀλλά γιά νά ἐξυπηρετήσει τήν παγκόσμιο σωτηρία». Γι’ αὐτό
ἐπάξια μᾶς καλεῖ ὁ ἱερός ὑμνογράφος
λέγοντας: «Δεῦτε λαοί ἀνυμνήσωμεν τήν
Παναγίαν Παρθένον, ἐξ ἧς προῆλθε ὁ
σαρκωθείς Λόγος τοῦ Πατρός». Ἀλλά καί
ἡ ἐκδημία της, τήν ὁποία τιμᾶμε κατά
τόν Δεκαπενταύγουστο, τῆς χάρισε τή
μόνιμη πρός τόν Θεό «ἐνδημία», ἀπό
ὅπου πρεσβεύει «σωθῆναι τάς ψυχάς
ἡμῶν», κατά τό ἰδιόμελον τῆς ἑορτῆς.
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Τά παιδιά στή Δίνη τῶν Μεγάλων
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Τότε Ἡρώδης ἀνεῖλε πάντας
τούς παῖδας (Ματθ. β΄ 16)
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Ἦταν ἡ ἐποχή τοῦ ἐμφυλίου, πού βύθισε τήν Ἑλλάδα στό ἔρεβος τοῦ μεγάλου διχασμοῦ μέ θύματα Ἕλληνες. Τό
ἑλληνικό αἷμα πότιζε ἀλόγιστα τό
χῶμα τό ἑλληνικό!
Τό παιδομάζωμα μακρά καί μεγάλη
ἱστορία. Στήν ἀρχή μέ θύματα χριστιανόπαιδα. Ξεκίνησε ὡς «γενῆ στερί»,
σάν νέος στρατός στά χρόνια τοῦ Ὀχράν τό 1327. Στρατολογοῦνταν ἀγόρια 6-15 χρονῶν, εὔρωστα καί ὡραῖα
στήν ὄψη. Ζοῦσαν σέ στρατῶνες καί
ἐξισλαμίζονταν.
***
Τόν καιρό τοῦ ἐμφυλίου κάπου 20 μέ
25 χιλιάδες παιδιά «μετακινήθηκαν τό
1948-1949 ἀπό τόν Δημοκρατικό Στρατό Ἑλλάδας σέ Λαϊκές Δημοκρατίες».
Τάχα νά τά προστατεύσουν. Τό ἀληθές, νά τά κάμουν γενίτσαρους τῆς
ἀθεΐας καί τῆς ἄρνησης.
Σύμφωνα μέ μαρτυρίες, πολλά παιδιά συγκεντρώθηκαν σέ στρατόπεδα
τῆς τότε λεγομένης Ἀνατολικῆς Εὐρώπης «προκειμένου νά ἐκπαιδευτοῦν καί
ν’ ἀποσταλοῦν στά μέτωπα τοῦ Γράμμου καί τοῦ Βίτσι». Ἑκατοντάδες παιδιά κι ἔφηβοι ξεριζωθήκανε ἀπ’ τίς
οἰκογένειές τους καί τήν πατρίδα τους,
νά πολεμήσουν γιά λαοκρατία καί ἄλλα
ἠχηρά παρόμοια.
Δέν λέμε πώς σέ τοῦτο τό ξεστράτημα δέν φταίξανε καί οἱ ἄλλοι. Ἐκεῖνοι
πού παντρέψανε Χριστό κι Ἑλλάδα, ὄχι
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ρίν ἀπό χρόνια, τό
καλό περιοδικό «Ἡ
Ζωή τοῦ Παιδιοῦ», πού
γαλούχησε στό δρόμο
τοῦ φωτός καί τῆς ἀλήθειας γενιές καί γενιές
παιδιῶν, εἶχε δημοσιεύσει τήν συγκλονιστική
ἱστορία τῆς Εὐτυχίας
Καλύβα, μιᾶς κοπέλας
πού προσπάθησε νά
σώσει τ’ ἀδελφάκια της
ἀπό τό παιδομάζωμα
ἐκείνου τοῦ καιροῦ...
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γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν ἀλλά γιά
ἐξυπηρέτηση δικῶν τους σκοπιμοτήτων. Ὅπως οἱ Ἄγγλοι ἱεραπόστολοι
πού μεταφέρανε στίς ἀποικίες Χριστό
καί Ἀγγλία.
Πόσα ἀπό κεῖνα τά παιδιά ἐπουλώσανε τά τραύματά τους; Πόσα ξεφεύγουν ἀπό τόν φονικό ἀνεμοστρόβιλο
πού δημιουργεῖ ἡ κάθε εἴδους ἐμπάθεια κι ἐγωπάθεια τῶν μεγάλων;
Ἀκόμα καί ὁ λοβόδης «πατριωτισμός»
τους.
Ἄν ὅλοι πιστεύαμε πώς στά παιδιά
ἀνήκει ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν δέν
θά ρίχναμε τά παιδιά στήν δίνη τῶν
δικῶν μας ἐμπαθειῶν καί στήν ξιφομαχία τοῦ ἐγωισμοῦ μας.
Τότε τά διαζύγια θά ἦταν λιγότερα
κι ὁ πόνος τῶν μικρῶν παιδιῶν δέν
θά βούρκωνε τά μελαγχολικά ματάκια
τους.
Μή μεγαλώνουμε τά παιδιά μας μέ
κούφια θρησκευτικά ἤ πατριωτικά λό-
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για. Τά κούφια καρύδια κάνουν πολλή φασαρία, ὅμως
εἶν’ ἄχρηστα καί μόνον ὁ
σκουπιδοτενεκές τά περιμένει.
Ἄς κλείσουμε τ’ αὐτιά
τῶν παιδιῶν μας στό «Τραγούδι τῶν Σοφῶν», ὅπως τό
περιέγραψε ὁ Γ. Βερίτης σέ
μερικούς καυστικούς στίχους του:

Τούμπανα, βερμπαλισμός,
λόγια φουσκωμένα,
φράσεις ἄδειες σάν ἀσκιά,
κι ὅλες ἦχος λέξεις·
στίχοι «ἀριστουργήματα»,
πεζά «δουλεμένα»,
σφάλμα σου ἀσυγχώρετο,
νόημα νά γυρέψεις!
Αὐτά τ’ ἀσκιά προκαλοῦν
τή δίνη πού οἱ μεγάλοι ρίχνουν ἀστόχαστα τά παιδιά,
ἀντί νά τά ὁδηγοῦν στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν!...
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἡ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν
εἶναι θέμα μεγάλο καί δύσκολο.
Μεγάλο γιατί ὑπάρχουν πολλές
πτυχές, καί δύσκολο γιατί κατά τόν
Γρηγόριο τόν Θεολόγον «Τέχνη
τεχνῶν ἐστί ἄνθρωπον ἄγειν». Στή
διαπαιδαγώγηση δέν ἀνήκει μόνον
ἡ μετάδοση γνώσεων καί πληροφοριῶν, δέν εἶναι μόνον ἐκπαίδευση.
Στήν ἔννοιά της ἀνήκει καί ἡ παιδεία, δηλαδή ἡ ὅλη ἀγωγή τῆς ὑπάρξεως. Ἔτσι δέν ἀντιμετωπίζουμε
τόν νέο ὡς σάρκα καί λογική καί μηχανή, ἀλλά τόν βλέπουμε καί ὡς
ψυχή, ὡς πρόσωπον, ὡς «καί εἰκόνα
Θεοῦ» ἄνθρωπον.
Ὁ κολοσσός τῆς διαπαιδαγωγήσεως εἶναι ἡ κατά Θεόν παιδαγωγία. Μέ ἄλλες λέξεις ἡ χριστιανική
ἀγωγή, ἡ κατηχητική, ἡ ἐκκλησιαστική ἀγωγή. Πρόκειται γιά τήν
ἀγωγή ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ.
Αὐτό σημαίνει σύνδεσμος τῶν
παιδιῶν μας μέ τόν κρίκο τῆς
Ἐκκλησίας καί εἰδικότερα μέ τά
Ἱερά Μυστήρια. Ἡ ἐπίδραση τῆς
λατρείας καί τῶν Ἱ. Μυστηρίων στή
ζωή τῶν νέων τυγχάνει λίαν εὐεργετική. Τό παιδί βοηθιέται μέ τήν προσευχή, τόν ἐκκλησιασμό, τήν συμμετοχή του σέ ἐκκλησιαστική χορωδία,
στή διακονία στό ἱερό βῆμα, ὠφελεῖται μέ τήν διδαχή, ἐνισχύεται μέ
τήν ἐξομολόγηση καί χαριτώνεται μέ
τήν Θεία Κοινωνία. Λέγει ὁ Ἱ. Χρυ168
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σόστομος: «Χριστιανόν αὐτόν ποίησον ἵνα σώσῃς υἱόν καί θυγατέρα».
Ὁ Κλήμης Ρώμης τῶν πρώτων
αἰώνων σοφός πατήρ θά γράψει:
«Τά τέκνα ἡμῶν τῆς ἐν Χριστῷ παιδείας μεταλαμβανέτωσαν», καί ὁ
θεῖος Παῦλος θά ὑπογραμμίσει τό
καθῆκον νά ἀνατραφοῦν «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου». Ὅταν
τά παιδιά μας γνωρίσουν τόν Χριστό
τότε θά ἔχουν κάνει τήν μεγάλη ἀνακάλυψη τοῦ ὄμορφου κόσμου τοῦ
Πνεύματος.Οἱ γονεῖς εἶναι οἱ πρῶτοι
φυσικοί καθοδηγοί τῶν παιδιῶν,
ἀκολουθοῦν οἱ δάσκαλοι καί οἱ
ἱερεῖς. Τό σπίτι, ἡ οἰκογένεια ὀφείλει νά εἶναι μία κατ’ οἶκον Ἐκκλησία, τό σχολεῖο χῶρος ὄχι μόνο
χῶρος ξηρᾶς γνώσης ἀλλά στῖβος,
ἀσκητήριον χαρακτῆρος καί ἡ
Ἐκκλησία χῶρος ὅπου, ὅ,τι ἀξίζει
εἶναι ἡ προσφορά τῶν κορυφαίων
ἀρετῶν ἐλπίδας, πίστεως καί ἀγάπης. «Ἄκουε, λοιπόν, υἱέ καί θύγατερ μή ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου»,
καί σύ πατέρα, μητέρα, δάσκαλε,
πνευματικέ πατέρα, μή ξεχνᾶς,
«ψυχή παιδίου παντός χρυσίου τιμιωτέρα» καί μέγας παιδαγωγός,
ὄχι ἐσύ, ὁ Θεός. Γι’ αὐτό πρόσφερε
κατά Θεόν παιδαγωγία, γεῦσις καί
γλυκασμός Θεοῦ στά παιδιά μας
ἀφοῦ ἡ ὄντως παίδευσις εἶναι ὁ τοῦ
Θεοῦ φόβος.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ τῆς Δημοκρατίας τῆς
Βουλγαρίας Ρόσεν Πλεβνέλιεφ πραγματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στή Χώρα μας.
Μεταξύ τῶν ἄλλων, συναντήθηκε καί μέ
τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καί τά μέλη
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Χαιρετίζοντας τόν
Βούλγαρο ἐπίσημο ὁ Μακαριώτατο ἐξέφρασε τή χαρά του γιά τήν παρουσία τοῦ
προέδρου τῆς ὁμόδοξης χώρας. «Ἡ ᾽Ορθόδοξη πίστη, εἶπε ὁ κ. Ἱερώνυμος, εἶναι
ἐκείνη πού μᾶς συνδέει καί μᾶς ἐμπνέει.
Σέ μιάν ἐποχή πού μαστίζεται, ὄχι μόνον ἡ
Ἑλλάδα ἀλλά καί ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη,
ἀπό κοινωνικά προβλήματα, ὅπως ἡ ἀνεργία καί ἡ φτώχεια, ἡ Ἐκκλησία προσπαθεῖ
νά συγκρατήσει καί νά ἐμψυχώσει τό λαό.
Ἡ πίστη τόσον ἐδῶ ὅσο καί στή Βουλγαρία, βοηθᾶ νά ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες.
Οἱ ἡγεσίες τοῦ ὀρθόδοξου κόσμου ὀφείλουν νά πρωτοστατοῦν στήν ἀλληλεγγύη».
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΝΤΑΣ τόν Ἀρχιεπίσκοπο γιά τήν ὑποδοχή πού τοῦ ἐπιφύλαξαν, ὁ Βούλγαρος πρόεδρος μίλησε σέ
προσωπικό ἐπίπεδο. Ἀποκάλυψε ὅτι ὡς
παιδί ἐκκλησιάζετο μέ τήν οἰκογένειά του,
ἀργά τήν νύχτα, λόγῳ τοῦ φόβου ἀπό τίς
διωκτικές ἀρχές τοῦ καθεστῶτος. «Τότε,
τόνισε μέ ἔμφαση, ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἦταν
πού κράτησε ὄρθιο τό φρόνημα τοῦ κόσμου. Ἔτσι καί τώρα, εἶπε, σέ μιά πρωτόγνωρη οἰκονομική κρίση, ὁ ρόλος τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἀναντικατάστατος, γιατί
διατηρεῖ τήν πίστη καί τίς ἀξίες ζωντανές». Ἀκόμη ἀνέφερε ὅτι, μετά τήν ἐκλογή
του στήν προεδρία, ταξίδεψε στό Ἅγιον
Ὄρος γιά προσκύνημα στήν Ἱερά Μονή
Ζωγράφου.
ΑΥΤΑ ΕΙΠΕ ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Βουλγαρίας. Καί ἐνῶ στίς
πρώην κομμουνιστικές χῶρες (Ρωσία,
Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λπ.) παρατηρεῖται
μιά μεγάλη στροφή πρός τήν ὀρθόδοξη
πίστη, παρά τόν πολυετή διωγμό τοῦ τότε
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καθεστῶτος, στήν Ἑλλάδα ὑπάρχει σήμερα ἕνας
συγκεκαλυμμένος πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδοξίας.
Κάποια κόμματα καί προσωπικά κάποιοι βουλευτές ἐπιδιώκουν τήν περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας. Ζητοῦν νά χωρίσει ἀπό τήν Πολιτεία, νά
ἀφαιρεθοῦν οἱ εἰκόνες καί τά σύμβολα ἀπό τά
σχολεῖα καί τά δικαστήρια, νά βγεῖ ὁ σταυρός ἀπό
τή σημαία, νά ὑποβαθμισθεῖ ἤ καί καταργηθεῖ τό
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, νά καταργηθεῖ ὁ
ἐκκλησιασμός καί ἡ πρωϊνή προσευχή τῶν μα-

θητῶν στά σχολεῖα, νά μήν ἀναφέρεται τό θρήσκευμα τῶν μαθητῶν στά ἀπολυτήρια. Καί ἄλλα.
Ἀκόμη, ἐπιδιώκουν τήν ἀποχριστιανοποίηση τῆς
παιδείας, τή διαστρέβλωση τῆς ἱστορίας, τήν
ἀλλοίωση τῆς γλώσσας. Γενικά, μάχονται νά ἀποκαθηλώσουν τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ μέ τόν πόλεμο πού κάνουν
κατά τῆς Ἐκκλησίας οἱ γνωστοί καί ἄγνωστοι
ἐκκλησιομάχοι, ἔχουν τήν ἀπαίτηση ἀπό τήν
Ἐκκλησία νά ἐπιτελεῖ κοινωνικό ἔργο (πρᾶγμα
πού γίνεται). Νά συντηρεῖ ἑκατοντάδες φιλανθρωπικά ἱδρύματα γιά τήν ἀνακούφιση τοῦ
ἀνθρώπινου πόνου, νά προσφέρει κάθε μέρα φαγητό σέ χιλιάδες πεινασμένους συνανθρώπους
μας, ἀσχέτως φυλῆς καί θρησκεύματος. Τώρα,
πῶς συμβιβάζονται αὐτά, δηλαδή νά θέλουν μακριά τήν Ἐκκλησία ἀλλά νά πρωτοστατεῖ σέ ἔργα
κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης, αὐτό ὁμολογῶ πώς δέν
τό καταλαβαίνω.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες
Ὁ μακαρισμός ἀφορᾶ αὐτούς πού
ἐλεοῦν, δείχνουν ἔλεος, συμπόνοια, ἀγάπη
στούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη. Τό
κήρυγμα τῆς ἀγάπης ἀποτελεῖ τήν βάση
τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ καί βίωμα
τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἡ φιλανθρωπία εἶναι
σημεῖο προσεγγίσεως τοῦ ἀνθρώπου στίς
ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ. Ἡ βάση της εἶναι
πνευματική. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος προτρέπει τούς πιστούς νά ὠφελοῦν
τούς συνανθρώπους τους ὅπως ἐκεῖνοι ζητοῦν ἀπό τόν Θεόν νά ὀφελήσει τούς ἴδιους.
Τίποτε ἄλλο δέν εἶναι πιό εὐάρεστο στό
Θεό ἀπό τό νά εὐεργετοῦμε τούς ἄλλους.
Ὁ Κύριος πέρασε ὁλόκληρη τήν ἐπί γῆς
ζωή Του «εὐεργετῶν καί ἰώμενος». Ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔλεγε στίς
γυναῖκες τῆς ἐποχῆς του - καί ἀφορᾶ τίς
γυναῖκες ὅλων τῶν ἐποχῶν - πού φοροῦσαν
ὑπερβολικά κοσμήματα ἀκόμη καί μέσα
στούς ναούς: «Γιατί φορᾶτε στά αὐτιά σας
τό φαγητό τῶν φτωχῶν;».
Βεβαίως, ἐπ’ εὐκαιρία καί μόνον, ἀναφέρετο στίς γυναῖκες. Ἡ ἄσκηση τῆς ἐλεημοσύνης ἰσχύει γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους
καί τούς ἄνδρες καί τά παιδιά. Ἡ σπατάλη
εἶναι ἁμαρτία, ὅταν ἀδελφοί μας καί ἀδελ-
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φοί τοῦ Χριστοῦ ὑποφέρουν. Ὁ σύγχρονος
ποιητής φωνάζει «ὅποιος τά πλούτη του
σκορπᾶ, ἀπό τούς φτωχούς τά κλέβει».
Ὅταν ὁ πλοῦτος εἶναι ἀποτέλεσμα ἔντιμης
προσπάθειας δέν ἀποτελεῖ ἁμαρτία. Εἶναι
ὅμως μεγάλη ἁμαρτία ὅταν δέν ἐλεοῦμε,
δέν δίνουμε μέρος τοῦ πλούτου στούς φτωχούς. Πλούσιος ἦταν ὁ Ἀβραάμ καί πῆγε
στόν Παράδεισο. Πλούσιος καί ἐκεῖνος τῆς
παραβολῆς καί ὠδυνᾶτο στήν κόλαση. Ἡ
διαφορά τους; Ὁ ἕνας ἐλεήμων, ὁ ἄλλος
ἀνάλγητος, χωρίς ἐλεημοσύνες.
Προσοχή ὅμως. Ὅλοι μας μποροῦμε
νά εἴμαστε ἐλεήμονες, ἔστω καί ἀπό τό
ὑστέρημά μας. Μή ξεχνᾶμε τό δίλεπτο τῆς
χήρας, πού τόσο ἐπαίνεσε ὁ Κύριος.
Οἱ χριστιανοί τῶν πρώτων αἰώνων τῆς
Ἐκκλησίας, μοιράζουν φαγητό καί ἐνδύματα ὄχι μόνον στούς χριστιανούς, ἀλλά
καί στούς ἐθνικούς, τούς εἰδωλολάτρες.
Αὐτό συμβαίνει καί σήμερα στίς ἐνορίες
μας. Προσφέρουν ἔμπρακτη ἀγάπη καί χορηγοῦν φαγητό, διανέμουν ἐνδύματα, προσφέρουν ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη
στούς ἐνδεεῖς, χωρίς διακρίσεις, στούς ἐνορίτες καί στούς μετανάστες τῆς περιοχῆς
τους.
Καί προσοχή, πολλή προσοχή. Τό
καλό εἶναι καλό ὅταν γίνεται μέ τρόπο
καλό. Μάθε νά δίνεις, χωρίς νά ταπεινώνεις. Νά σεβόμαστε τήν προσωπικότητα
τοῦ ἄλλου. Ἡ ἐλεημοσύνη μας νά παραμένει κρυμμένη. Τήν γνωρίζει ὁ Θεός καί
ἀμοίβει μέ αἰώνια ἀγαθά. «Δῶσε ψωμί
καί πᾶρε Παράδεισο!».
Θ.Ι.Δ.
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Χριστιανισμός
καί πολιτικοί
YΠΑΡΧΟΥΝ προσωπικότητες ἀπό τήν πολιτική πού ἡ διεθνής κοινωνία τούς γνωρίζει
καί τούς ἀναγνωρίζει ὡς μεγάλους. Κυβέρνησαν τίς πατρίδες τους καί πολλά προσέφεραν
στήν ὅλη ἀνθρωπότητα. Στά πολλά προτερήματά τους θά πρέπει νά προστεθεῖ καί ἡ χριστιανική πίστη τους, ἡ ὁποία προφανῶς τούς
χάρισε καί τά ἄλλα ἀγαθά χαρακτηριστικά τῆς
προσωπικότητάς τους.
Ὁ W. Gladstone (Γλάδστων), ὁ ἐπιφανής
῎Αγγλος πολιτικός τοῦ δέκατου ἔννατου αἰῶνα,
πρωθυπουργός τῆς χώρας του, μέ ἀποφασιστική συμμετοχή στήν διαμόρφωση διεθνῶν καταστάσεων. Χαρακτηρίσθηκε «ὑπερασπιστής
τῆς ἐλευθερίας, ἐνεργητικός ἀντίπαλος τῶν μυστικῶν ραδιουργιῶν καί τῆς διπλωματικῆς διαφθορᾶς, φιλάνθρωπος». Ὁ Γλάδστων ἐμπνεόταν
ἀπό τήν πίστη στόν Θεόν. Ἔλεγε: «Μόνον ἕνα
ζήτημα ὑπάρχει. Νά φέρωμε τό Εὐαγγέλιον τοῦ
Χριστοῦ στίς καρδιές τῶν λαῶν». Γιά τήν Ἁγία
Γραφή εἶχε πεῖ: «Εἶναι ἐπάνω ἀπό κάθε βιβλίο,
ὁδηγεῖ στήν διάπλαση τῶν ἀνθρώπων, κανένα
ἄλλο βιβλίο δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ὅμοιο μέ
αὐτήν. Ἐγνώρισα ἐννενήντα πέντε ἀπό τίς μεγαλύτερες προσωπικότητες τοῦ κόσμου. Οἱ
ὀγδόντα ἑπτά ἦσαν ὁπαδοί τῆς Βίβλου».
Ὁ Th. Wilson (Οὐΐλσον) ἀμερικανός πρόεδρος τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, βραβευμένος μέ τό
βραβεῖον Νόμπελ Εἰρήνης, ὑπῆρξε κήρυκας τῆς
χριστιανικῆς ἀλήθειας. «Δέν ὑπάρχει καλλίτερη
κινητήρια δύναμη γιά τήν λειτουργία τῆς κοινωνίας ἀπό τόν χριστιανισμό». Γιά τήν Ἁγία
Γραφή ἔλεγε: «Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ λόγος
τῆς ζωῆς. Διαβάστε ὄχι μερικά ἀποσπάσματα,
ἀλλά ὁλόκληρη τήν Ἁγία Γραφή. Θά βρεῖτε τί
εἶναι ὀρθόν».
Ὁ J. Adams (Ἄνταμς), ἀμερικανός πρόεδρος
καί αὐτός, ἔλεγε: «Ἔχω ὡς σύστημα στήν ζωή
μου νά διαβάζω ὅλη τήν Ἁγία Γραφή μία φορά
τόν χρόνο. Τόσον μεγάλος εἶναι ὁ θαυμασμός
μου γιά τήν Βίβλο, ὥστε νά λαχταρῶ τό ἐνωρίτερον νά τήν διαβάσουν τά παιδιά μου, ὥστε
σίγουρα νά γίνουν καλοί χριστιανοί, ἀκέραιοι

Th. Wilson
χαρακτῆρες καί χρήσιμοι
στούς συνανθρώπους τους».
Ὁ Θ. Ροῦσβελτ, πρόεδρος
τῶν ΗΠΑ διακήρυσσε: «Ζητῶ
ἀπό τόν κάθε ἀμερικανό πολίτη νά διαβάζει στά παιδιά
του τήν Βίβλο, τό πιό ὠφέλιμο καί δημοκρατικώτερο βιβλίο στόν κόσμο. Μάθετε τά
παιδιά σας νά ἀγαποῦν τήν
Βίβλο καί νά τήν μελετοῦν.
Φρονῶ τήν μεγαλύτερη δυστυχία πού εἶναι δυνατόν νά
ὑποστῆ ὁ ἀμερικανικός λαός,
ἐάν παύσει νά νοιώθει τήν
Γραφή ὡς ἠθικό ὁδηγό καί
μέντορά του».
Αὐτά πιστεύουν καί ὁμολογοῦν πολιτικοί παγκόσμιας ἀκτινοβολίας.
Ἀσφαλῶς καί στήν Πατρίδα
μας δέν εἶναι λίγοι πολιτικοί
πού πιστεύουν στόν Θεό καί
ἐμπέονται ἀπό τήν Ἁγία
Γραφή. Γιατί ὅμως δέν ἀποφασίζουν νά ὁμολογήσουν
τήν πίστη τους καί τά ἔργα
τους νά τά κατευθύνει ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ,
τό Εὐαγγέλιον;
Ἁγνές ψυχές
ὑπάρχουν στήν
πολιτική τῆς
Χώρας μας.
Τόλμη καί ἀποφαστικότητα
χρειάζονται.
Ἐμπρός!
Γιάννης
Τασούλας
W. Gladstone
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έ μιά Σχολή Γονέων τῆς Κύπρου, μιλώντας μέ θέμα «Ἡ ἐπικοινωνία μέσα στήν
οἰκογένεια», προσπάθησα νά κάνω καί μερικές προτάσεις πού στήν καθημερινή ζωή καί
σέ διάφορες ἡλικίες τῶν παιδιῶν μας, μπορεῖ
νά διευκολύνουν τήν ἐπικοινωνία μας μαζί
τους, δίνοντάς μας καί τήν εὐκαιρία νά τούς
περάσουμε οὐσιαστικά μηνύματα.
Φτάνοντας στή δύσκολη φάση τῆς ἐφηβείας, ὅταν συχνά μιά λέξη τοῦ γονιοῦ μπορεῖ νά προκαλέσει θύελλα ἀντιδράσεων ἤ
ἀντιθέτως, νά ὁδηγήσει τό παιδί στό νά κλειστεῖ στόν ἑαυτό του, μ’ ἕναν ἀόρατο τοῖχο
γύρω του, μίλησα γιά τήν ἐπίδραση πού μπορεῖ νά ἔχει ἕνα γραπτό σημείωμα. Σ’ αὐτό,
μποροῦμε ν’ ἀκουμπήσουμε ὅσα ἔχουμε στήν
καρδιά μας καί νά τό βάλουμε κάτω ἀπό τό
μαξιλάρι τοῦ παιδιοῦ μας, γιά νά βρεῖ μόνο
του, σέ μιά ὥρα ἤσυχη, χωρίς νά εἴμαστε
ἐμεῖς μπροστά.
Στή συζήτηση πού ἀκολούθησε, μιά μητέρα, ἐκπαιδευτικός, θέλησε νά μοιραστεῖ
μαζί μας μιά σχετική προσωπική της ἐμπειρία, ἡ ὁποία μᾶς φανέρωσε τή σημασία πού
μπορεῖ νά ἔχει ἕνα τέτοιο σημείωμα, ἀλλά
καί τήν πολύτιμη διάρκεια τῆς γραπτῆς ἐπικοινωνίας πού, δυστυχῶς, ἡ σύγχρονη τεχνολογία ἐκτόπισε πιά ἀπό τή ζωή μας.
Θυμᾶμαι ἀκόμα τά λόγια της:
«Στήν εἰσβολή, τό 1974, ὁ μικρότερος γιός
μου ἦταν δεκαοκτώ χρόνων, νεοσύλλεκτος
στρατιώτης. Τή δεύτερη μέρα τοῦ πολέμου,
ξαφνικά κατά τό σούρουπο, ἦρθε στό σπίτι
μας. Κάτωχρος καί ἐξαιρετικά ταραγμένος
ἀπό ὅσα εἶχε δεῖ νά συμβαίνουν στό μέτωπο,
δήλωσε, σχεδόν δακρυσμένος, ὅτι εἶχε ἀποφασίσει νά μήν ξαναπαρουσιαστεῖ στό στρατόπεδο. Κι ἔμεινε ἐντελῶς ἀμετάπειστος,
παρά τά ὅσα προσπάθησα νά τοῦ πῶ. Δέν
ἤθελε νά ἀκούσει. Ἔπεσε στό κρεβάτι του μέ
τ’ ἄρβυλα κι ἀποκοιμήθηκε ἀμέσως.
Ἐγώ, τριγυρνοῦσα στό σπίτι ξάγρυπνη.
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Δέν ἤξερα τί νά κάνω. Προσευχόμουνα
στόν Θεό γιά βοήθεια. Τότε, μοῦ ἦρθε ἡ
ἰδέα νά τοῦ γράψω ἕνα σημείωμα.
Ἔβαλα στό χαρτί δυό λόγια γιά τήν
ἀγάπη στήν πατρίδα, τή λευτεριά, τα τιμημένα παληκάρια μας πού εἶχαν θυσιαστεῖ ἡρωικά, καί κατέληξα μέ τή
διαβεβαίωση ὅτι, ὅσο ἐκεῖνος θά βρίσκεται στό μέτωπο, ἐγώ θά προσεύχομαι γι’
αὐτόν στήν Παναγία. Κι Ἐκείνη, σίγουρα,
θά τόν προστατεύσει καί θά τόν φέρει
πίσω γερό.
Ἔβαλα, ἥσυχα, τό σημείωμα δίπλα
του καί πῆγα στήν κουζίνα νά φτιάξω
ἕναν καφέ. Κόντευε πιά νά ξημερώσει.
Σέ λίγο, ἄκουσα θόρυβο ἀπό τό δωμάτιό
του. Ἔμεινα ἀκίνητη περιμένοντας.
Ἦρθε καί μ’ ἀγκάλιασε.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΕΡΕΙΣ;
Οἱ ὑποστηρικτές τῆς ἱερωσύνης
τῶν γυναικῶν παραγνωρίζουν τό θεολογικό νόημα τῆς ἱερωσύνης. Ὁ
ἱερεύς δέν ἐνεργεῖ ὡς ὄργανο ἐξουσιοδοτημένο κατά τήν ἄσκηση τῶν
τελετουργικῶν του καθηκόντων,
ἀλλά εἶναι αὐτή ἡ ἴδια ἡ σωματική παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ὀρθόδοξη δηλαδή θεολογία ταὐτίζει τόν
λειτουργό ἱερέα μέ τόν Ἱδρυτή τῆς
Ἐκκλησίας. Παρίσταται, μέ ἄλλες λέξεις, «εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ»,
κατά τήν φρασεολογία τῶν Πατέρων.
Περαιτέρω, κατά τήν ἀνθρώπινή Του
ὑπόσταση, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἦταν
ἄνδρας. Στήν ἐκκλησιαστική γλῶσσα
τό πρόσωπό Του λέγεται «θεανδρικό».
Αὐτή λοιπόν ἡ ταύτιση ἀπετέλεσε τήν
βάση γιά τήν παροχή τοῦ χαρίσματος
τῆς ἱερωσύνης μόνον σέ ἄνδρες.
Ἄλλο, τέλος ἐπιχείρημα ἀναφέρεται
στόν νυμφικό συμβολισμό τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ συμβολισμός ἐπιβάλλει νά εἶναι
ὁ
τελετουργός τῶν Μυστηρίων ἄνδρας,
ἐφ’ ὅσον παρίσταται «εἰς τόπον Χριστοῦ» τοῦ νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας.

– Φτιάξε μου μάνα κι ἐμένα ἕναν
καφέ. Καί..., μᾶλλον ν’ ἀρχίσεις ἀπό
τώρα τίς προσευχές σου. Πάω πίσω πρίν
φέξει...
Πῆγε. Καί γύρισε πίσω μέ τό καλό,
γερός καί τιμημένος.
Πέρασε καιρός ἀπό τότε. Σπούδασε,
ἔκανε μιά ὡραία οἰκογένεια, καί, κάποια
μέρα, ἔπρεπε νά ὑποβληθεῖ σέ μιά σοβαρή ἐγχείρηση. Πῆγα πολύ πρωί στό Νοσοκομεῖο, γιά νά εἶμαι κοντά στήν
γυναίκα του τήν ὥρα τοῦ χειρουργίου.
Μετά πού τόν πῆρε ὁ νοσοκόμος, κάποια
στιγμή, μέσα στίς ἀτέλειωτες ὧρες τῆς
ἀναμονῆς, θέλησα νά τακτοποιήσω λίγο
τά πράγματά του στή ντουλάπα. Καθώς
πῆγα νά τινάξω καί νά κρεμάσω τό σακκάκι τῆς πυτζάμας πού εἶχε βγάλει,
ἔπεσε ἀπό τήν τσέπη ἕνα κιτρινισμένο χιλιοδιπλωμένο χαρτάκι.
Ἦταν τό γράμμα πού τοῦ εἶχα γράψει ἐκεῖνο τό βράδυ..., πρίν ἀπό εἴκοσι
ὁλόκληρα χρόνια.
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ († 2008)
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος
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Η ΜΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΦΩΝΑΖΕΙ:

ΤΟ «ΤΖΙΒΑΕΡΙΚΟΝ» ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ
Ἄν τό χάσουμε θά χαθοῦμε γιά πάντα
Τοῦ συνεργάτου μας Π. Μ. ΣΩΤΗΡΧΟΥ

Αὐτά, πού σημειώνω στήν συνέχεια, προέρχονται ἀπό μιά συνομιλία, πού εἶχα μέ τόν Γέροντα
Ἀθανάσιον πρόπερσι, καί τά συνοψίζω, χάριν οἰκονομίας τοῦ
λόγου, γιά τό περίφημον «Τζιβαερικόν», πού εἶναι ἡ ψυχή τοῦ λαοῦ
μας καί τοῦ τόπου μας. Ἰδού τό περιεχόμενον αὐτῆς τῆς συνομιλίας:
– Τί εἶναι τό «Τζιβαερικό», πού
ἀναφέρει ὁ τίμιος στρατηγός Γιάννης Μακρυγιάννης στά «Ἀπομνημονεύματά» του; Εἶναι τό
πολύτιμον, τό ἀγαπημένον, τό πιό
ἀκριβό καί ἱερό καί τό πιό σημαντικόν πρᾶγμα τοῦ βίου μας. Προέρχεται ἀπό τήν λέξη «τζιβαέρι», πού
λέγανε οἱ παλαιότεροι τόν καιρό
τῆς τουρκοκρατίας καί χαρακτήριζαν τά χρυσαφικά καί τά πολύτιμα
κοσμήματα καί γενικῶς κάθε πολύτιμο στήν ἀνθρώπινη ζωή. Στήν
ἀνώτατη ἔννοιά του εἶναι τό ἀντίστοιχο μέ τήν φράση «τά ἱερά καί
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τά ὅσια», εἶπε, ὁ π. Ἀθανάσιος. Καί συνέχισε:
– Ὁ μεγαλόφωνος καί ἀληθινός Προφήτης
τοῦ Γένους μας στούς τελευταίους αἰῶνες, ὁ
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (1714-1779), στόν τιτάνιο ἀγῶνα του σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, τό διατύπωσε πιό ξεκάθαρα, λέγοντας: «Ψυχή καί
Χριστός σᾶς χρειάζεται. Αὐτά τά δύο ὁ κόσμος
ὅλος νά πέση πάνω σας δέν μπορεῖ νά σᾶς
τά πάρη, ἐκτός καί ἄν τά δώσετε μέ τό θέλημά
σας. Αὐτά τά δύο νά τά φυλάγετε, νά μή τά χάσετε».
– Εἶπε καί ἄλλες μεγάλες προφητεῖες,
πάτερ μου, ὅπως γιά τόν Πάπα καί τούς
ἄλλους αἱρετικούς...
– Ἀσφαλῶς καί εἶπε ὅλες τίς ἀλήθειες, πού
χρειαζόμαστε, ἀλλά ἐπιμένω σέ αὐτήν τήν
προφητεία, πού ἀνέφερα, γιατί εἶναι δραματικά ἐπίκαιρη. Δυστυχῶς κάποιες δυνάμεις καί
μηχανισμοί, πού διατηροῦν μακρόχρονο καί
μεγάλο μῖσος γιά τόν Χριστό καί τό Ὀρθόδοξο
Γένος μας, θέλουν νά τό ὑποτάξουν καί νά τό
ἀφανίσουν. Θέλουν νά καταστρέψουν τό μοναδικό καί πολυτίμητο «Τζιβαερικόν» πού κλείνουν οἱ Ρωμιοί μέσα στήν καρδιά τους καί δέν
θέλουν νά προδώσουν ποτέ τους αὐτήν τήν
ἁγία παρακαταθήκη. Εἶναι πιό πολύτιμο καί ἀπό
τήν ἴδια τους τήν ζωή. Γι’ αὐτό εἶχε ἀναγνωρίσει ἐπιγραμματικά ὁ μεγάλος Οὐίνστον Τσώρτσιλ, ὅταν ὑμνολογοῦσε τήν ἑλληνική ἀνδρεία,
κατά τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, λέγοντας:
– «Στό ἑξῆς πλέον δέν θά λέμε ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν ὡς ἥρωες, ἀλλά ὅτι οἱ ἥρωες
πολεμοῦν ὡς Ἕλληνες».
Τό ὑψηλό αὐτό φρόνημα βρίσκεται βαθειά
ριζωμένον μέσα σέ κάθε Ἕλληνα, ὅσον καί ἄν
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προσπαθοῦν μερικοί νά τό διαβρώσουν,
νά τό νοθεύσουν, νά τό ἀλλάξουν καί νά
τό ἀφανίσουν. Ἄλλοτε μέ τήν βία καί τήν
σκλαβιά, ὅπως τόν καιρό τῆς τουρκοκρατίας, καί ἄλλοτε μέ ἄλλους τρόπους (οἰκονομική, πολιτική ἐξάρτηση κ.ἄ.). Ποτέ
ὅμως ὁ ἀληθινός Ἕλληνας δέν λύγισε
μπροστά στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς καί πιστεύουμε ὅτι ποτέ δέν θά γονατίση καί
δέν θά προσκυνήση τό «θηρίον τῆς ἀνομίας», ἔστω καί ἄν μείνη μόνον μιά χούφτα
ἄνθρωποι, πού ἔχουν πίστη καί ψυχή μέσα
τους. Γιατί αὐτά τά «ἱερά καί τά ὅσια», ὅσον
καί ἄν τά πολεμοῦν μεθοδικά οἱ ἐχθροί
τοῦ Γένους μας, μοιάζουν σάν τό καρφί,
πού ὅσο πιό πολύ τό χτυπᾶς, τόσο ἐκεῖνο
στερεώνεται μέσα στόν τοῖχο.
– Καί αὐτό τό «Τζιβαερικό», καθώς τό
εἴπατε, Γέροντα, τό ἔχουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες
μέσα τους; τόν ρώτησα κι ἐκεῖνος εἶπε:
– Ὅλοι οἱ ἀληθινοί Ἕλληνες, φίλε μου,
γιατί εἶναι δεμένο μέ τό «ντιενέϊ» τους, καθώς λένε οἱ ἐπιστήμονες γιά τά βιολογικά
τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Τά «ἱερά καί τά ὅσια»
εἶναι ζυμωμένα μέσα στό αἷμα τους, μέσα
στήν ἀνάσα τους καί γι’ αὐτό πιστεύω ὅτι
ποτέ δέν θά παραδώσουν θεληματικά τήν
ψυχή τους. «Ἐλευθερία ἤ θάνατος» ἔλεγαν καί λένε πάντοτε οἱ ἀληθινοί Ἕλληνες. Ἀκόμα καί αὐτοί, πού παρασύρονται
ἀπό τόν δῆθεν ἐκσυγχρονισμό καί τήν
πρόοδο τῆς ψευτιᾶς καί γίνονται χωρίς ἐπίγνωση ὄργανα τῶν ἀλλοτρίων ἀντιπάλων
καί ἐχθρῶν τοῦ Γένους μας, κάποια ὥρα
θά συνέλθουν ἀπό τήν πλάνη τους, σάν
τόν Ἄσωτον Υἱόν τοῦ Εὐαγγελίου.
– Χαίρομαι, πάτερ μου, γι’ αὐτήν τήν
αἰσιοδοξία σας, γιατί βλέπω στίς καίριες
θέσεις νά τοποθετοῦνται οἱ προσκυνημένοι Ἐφιάλτες...
– Στήν ἐπιφάνεια, κάποιες φορές, συνέχισε ὁ π. Ἀθανάσιος, μοιάζει νά θολώνη
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μέσα σ’ αὐτούς τό ὅραμα τῆς Πίστης καί
τῆς Πατρίδας, ἀλλά εἶναι μόνο στήν ἐπιφάνεια καί μόνον στήν ἐξωτερική ροή τῆς
ἱστορίας. Στό βάθος μένει καλά κρυμμένον τόν ἅγιον «Τζιβαερικόν» τοῦ λαοῦ μας
καί μεταδίδεται ἀπό γενιά σέ γενιά μέ τήν
ἀνάσα τῶν γονιῶν τους καί τήν περιρέουσα δύναμη τῆς Παράδοσης τοῦ τόπου.
Βλέπουν τήν ἑλληνική σημαῖα καί ἀνοίγει
ἡ καρδιά τους καί καμαρώνουν γιά τόν
Σταυρό, πού τήν στολίζει. Ἀκοῦν τόν ἐθνικόν ὕμνο καί ἀνατριχιάζουν. Ἀκοῦν τήν
ἱστορία καί αἰσθάνονται περιφάνεια πατριωτική. Μπορεῖ νά ἀλλάζουν μερικά
πράγματα στόν ὑλικό καί πρακτικόν τομέα,
στίς κάποιες σχέσεις μέ τούς ἀντιπάλους
τοῦ τόπου καί σέ ἄλλους δῆθεν φιλικούς
συμφυρμούς τῶν καιρῶν. Ὅταν ὅμως τά
πράγματα δυσκολέψουν καί χειροτερεύουν οἱ σχέσεις καί οἱ κίνδυνοι φαίνονται ἀπειλητικοί, τότε ξεσηκώνεται ἡ ψυχή
τοῦ λαοῦ, ἡ ψυχή τοῦ Γένους καί ἀντιστέκεται καί βροντοφωνάζει «ὄχι», ὅπως τό
ἀλησμόνητο ἐκεῖνο 1940 καί σέ ἄλλες
ὧρες ἀναμέτρησης μέ τό κακό...
– Σήμερα πῶς βλέπετε τά πράγματα,
πάτερ μου; Τί μᾶς περιμένει;
– Τώρα βρισκόμαστε καί πάλι μπροστά
σέ κρίσιμες ἡμέρες, εἶπε ὁ Γέροντας.
Μπροστά σέ μεγάλες ἀπειλές ἐνάντια
στόν Ἑλληνισμό καί τήν Πίστη μας. Πολλοί
φοροῦν τό προσωπεῖον τοῦ φίλου καί μᾶς
λένε νά ξεχάσουμε τά πιστεύματά μας καί
νά ἐκσυγχρονισθοῦμε. Καί αὐτή εἶναι ἡ
χειρότερη καί πιό δόλια καί ὕπουλη
ἀπειλή. Θέλουν νά προχωρήσουμε στό
μέλλον μέ τά δικά τους μυαλά καί νά γίνουμε προοδευτικοί ὡσάν τίς ἄλλες «προηγμένες χῶρες», ὅπου οἱ ἄντρες
παντρεύονται μέ ἄντρες καί δέν νοιώθουν
καμμιά ντροπή καί δέν θυμοῦνται τί ἔγινε
στά Σόδομα καί τά Γόμμορα, ὅπου μέχρι
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σήμερα δέν φυτρώνει οὔτε ἀγριόχορτο...
Θέλουν νά μᾶς κυβερνᾶ ἡ «Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση», πού μόνον ἑνωμένη δέν εἶναι
καί δέν μπορεῖ νά γίνη, γιατί εἶναι ἑτερόκλητη, ἕνας ἐσμός πονηρῶν συμφερόντων καί τώρα οἱ Μωαμεθανοί προσπαθοῦν
νά εἰσέλθουν σάν ἀφέντες, καί ἄς ἀνήκουν σέ μή εὐρωπαϊκόν χῶρον.
– Αὐτά, πάτερ μου, ἀνήκουν στόν
γήϊνο, στόν κοσμικόν τομέα. Στά πνευματικά τί γίνεται;
– Στά πνευματικά ἡ κατάσταση εἶναι
πολύ χειρότερη, φίλε μου. Οἱ λεγόμενοι
ἐκκλησιαστικοί διάλογοι εἶναι ἔργον πονηρίας. Εἶναι ἕνας ὑποκριτικός ἐμπαιγμός, ὅταν ὑπάρχει μία καί μόνον Ἐκκλησία
καί οἱ ἄλλες «ὁμολογίες» εἶναι αἱρετικά
παραμάγαζα. Στήσανε τό θέατρον τοῦ παραλόγου, πού λέγεται «Οἰκουμενισμός»
καί προσπαθοῦν νά ἀλλοιώσουν τό Θεανθρώπινον Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ καί
νά ἐκκοσμικεύσουν τήν Ἐκκλησία καί νά
τήν κάνουν ἕνα σωματεῖον, μιά λέσχη
καλῶν ἀνθρώπων. Θέλουν νά μᾶς ἀλλάξουν τήν Πίστη μας. Καί ὅλα αὐτά δέν
εἶναι ἁπλές, θεωρητικές διατυπώσεις καί
διακηρύξεις, ἀλλά παίρνουν συστηματικά
τήν μορφή διεισδήσεων μέσα στό κορμί
καί τήν ψυχή τοῦ τόπου. Προσέξετε τά λεγόμενα Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως,
πού παραπλανοῦν τόν λαό καί μάλιστα μέ
ἀπαράδεκτα προγράμματα κοιτάξετε τόν
ἐκμηδενισμό τῆς γλώσσας καί τῆς παιδείας, τήν κοινωνική ζωή μέ τήν διάσπαση
τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ, τήν ἐγκληματικότητα
καί τήν πληθυσμιακή ἀλλοίωση μέ τά ἑκατομμύρια τῶν λαθρομεταναστῶν... Δέν θά
προχωρήσω στήν ἀπαρίθμηση ὅλων τῶν
πληγῶν, πού ἄνοιξε στό κορμί μας τό
ἐθνικό, ἡ Παγκοσμιοποίηση...
– Τί ἄλλο μπορεῖ νά λεχθῆ, πάτερ μου,
γιά τό θέμα αὐτό;
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– Πολλά μποροῦσαν νά εἰπωθοῦν,
ἀποκρίθηκε ὁ ἀσπρομάλλης Γέροντας.
Ἐκεῖ ὅμως πού θέλω νά σταθῶ, ἀνατριχιάζοντας γιά τήν βεβήλωση, πού μεθοδεύεται, εἶναι ἡ πρόσφατη πρόταση τῶν
ἐχθρῶν τοῦ τόπου, εἶναι ὅτι μερικοί προτείνουν καί προπαγανδίζουν τήν ἀφαίρεση τοῦ Σταυροῦ ἀπό τήν σημαῖα μας
καί ἀπό τά ἐθνόσημα. Τό «Τζιβαερικόν» τοῦ
τόπου μας, πού εἶναι ἡ ψυχή καί ἡ πίστη
μας, ἀπειλεῖται δυστυχῶς καί κινδυνεύει,
ὄχι μόνον ἀπό τούς ἐχθρούς του, ἀλλά καί
ἀπό αὐτούς, πού ἔχουν χρέος νά τό προστατεύουν καί νά τό διασώζουν. Καί εἶναι
στιγμές, πού ἀκούω τήν καταπληγωμένη
καί χιλιοπροδομένη μάνα μας, τήν
Ἑλλάδα, νά φωνάζη μέ δάκρυα:
– Παιδιά μου, παιδιά μου, σῶστε με.
Κινδυνεύω. Ἐλᾶτε, νά κρατηθοῦμε ὅλοι
μαζί ἑνωμένοι καί νά ἀντισταθοῦμε στό
κακό, πού ἔρχεται. Νά σώσουμε τό «Τζιβαερικό» μας, νά τό κρατήσουμε σφιχτά ὡς
τό τέλος. Νά μή τό δώσουμε σέ κανέναν,
ὅσο κι ἄν μᾶς ἀπειλοῦν. Παιδιά μου, παιδιά μου. Τό «Τζιβαερικό» μας πάνω ἀπ’
ὅλα. Γιατί ἄν τό χάσουμε αὐτό θά χαθοῦμε
γιά πάντα. Παιδιά μου, βοηθῆστε με.
Βοηθῆστε τήν μάνα σας. Ἐγώ εἶμαι τό «Τζιβαερικό» σας. Βοηθῆστε με...
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ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΝΑΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
«Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν. Σύ
εἶ ὁ Θεός ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος».
Ποιός νά τό περίμενε, κατά τό ἀνθρώπινον. Στήν γειτονική Ἀλβανία, ὕστερα
ἀπό 57 χρόνια ἀθέου κομμουνιστικοῦ
καθεστῶτος, κατά τό ὁποῖον οἱ Ἱεροί
Ναοί τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν εἴτε
εἶχαν γκρεμισθεῖ, εἴτε εἶχαν μεταβληθεῖ
σέ σταύλους ζώων ἤ καί τό χειρότερον,
εἶχαν μετατραπεῖ σέ νυχτερινά κέντρα
διασκεδάσεως, σέ αὐτή τήν χώρα στούς
καιρούς μας καί συγκεκριμένα τήν 24
Ἰουνίου 2012, ἔγιναν τά θυρανοίξια μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀφιερωμένου
στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, στό κέντρο
τῶν Τιράνων. Καί τό ἀξιοσημείωτον, χτίσθηκε σέ ἔκταση 5.000 τετραγωνικῶν
μέτρων καί συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν
μεγαλυτέρων ναῶν τῆς Ὀρθοδοξίας.
Λίγα μέτρα νοτίως ἀπό τό σύμβολο τῆς
πόλεως τῶν Τιράνων, τόν «Πύργο τοῦ
Ρολογιοῦ», ὕψους 35 μέτρων, ὕψος πού
φθάνει καί τό κωδωνοστάσιο τοῦ ναοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πολεμουμένη νικᾶ. Πάντα θριαμβεύει μέ τήν δύναμη καί τήν χάρη τῆς Κεφαλῆς Της, τοῦ
Ἀρχηγοῦ Της. Καί ὁ Θεός χρησιμοποιεῖ
πιστούς καί καλοπροαίρετους ἀνθρώπους γιά νά φανερώσει τά σχέδιά Του
γιά τούς ἀνθρώπους καί τούς λαούς.
Στήν περίπτωση αὐτή καί γενικότερα
στήν ἀνόρθωση καί στήν ἄνθιση τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, ἐπέλεξε τόν
εὐσεβέστατον, ἱκανότατον, θερμόν ἀγωνιστήν, διακεκριμένον ἱεραπόστολον, τόν
ταπεινό καί μειλίχιο Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀναστάσιον. Διεκρίθη ὡς καθηγητής
Πανεπιστημίου, ὡς βοηθός ἐπίσκοπος
στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὡς
Ἱεραπόστολος στήν Ἀφρική καί ἀλλαχοῦ, μέχρις ὅτου ὁ σοφός οἰακοστρόφος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κων-

³

177

¥

σταντινουπόλεως, ὁ παναγιώτατος Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, καθοδηγούμενος ἀπό τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, τοῦ
ἐμπιστεύθηκε τήν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Ἀλβανίας. Ἐκκλησία ἀπηνῶς
διωχθεῖσα καί σκληρῶς δοκιμασθεῖσα.
Χωρίς ἱερεῖς, οἱ περισσότεροι ἐθανατώθησαν, χωρίς ναούς, ἀλλά μέ φλογερούς
πιστούς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι κρυφά
καί κάτω ἀπό πίεση, βίωναν, χρόνια,
κατά Χριστόν. Καί συνετελέσθη τό
θαῦμα! Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, τίς
ἄοκνες προσπάθειες, τόν σοφό σχεδιασμό καί τίς προσευχές τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου, τήν ἄσβεστη φλόγα τῆς
πίστεως τῶν χριστιανῶν καί τήν βοήθεια
τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καί ἄλλων ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Εὐλογητός εἶ Κύριε! Δόξα σοι ὁ Θεός!
Πολλοί ἀπό ἐμᾶς, «προβεβηκότες
τήν ἡλικίαν» σήμερα, εἴχαμε τήν εὐλογία καί χαρά νά ζήσουμε, ὡς φοιτητές,
ἀπό κοντά, ἄλλοι λίγο, ἄλλοι περισσότερον, τόν νεαρόν τότε θεολόγον - λαϊκόν
Ἀναστάσιον Γιαννουλᾶτον καί πάντοτε
ἐκεῖνα τά βιώματα, ἀποτελοῦν γιά ἐμᾶς
γλυκές ἀναμνήσεις καί στηρίγματα χριστιανικῆς βιοτῆς.
Στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ
παρέστησαν ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἀλβανίας Μπαμίρ Τόπι, ὁ πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα, ὁ ἀρχηγός
τῆς ἀντιπολιτεύσεως Ἔντι Ράμα, ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος,
ἐκπρόσωποι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἄλλων Ἐκκλησιῶν, Εὐρωπαῖοι
διπλωμάτες, πλῆθος πιστῶν.
«Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ
Ὑψίστου», ὁ Ὁποῖος μᾶς διαβεβαιώνει
«θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον».
Λ. ΔΙΛΗΣ
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
Ἰωακείμ Γ΄
(1834-1912)
Στόν μακρύ κατάλογο τῶν ἑκατόν
δέκα πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τόν Γεννάδιο Β΄ τόν Σχολάριον μέχρι καί τοῦ σημερινοῦ προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑπῆρξαν
πολλές καί ξεχωριστές μορφές, πού
διακρίθηκαν στήν διακονία τοῦ ὑψηλοῦ αὐτοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος.
Μιά τέτοια μορφή ὑπῆρξε ὁ Ἰωακείμ ὁ Γ΄ ὁ ὁποῖος ἀνέβηκε δύο φορές
στόν Οἰκουμενικό θρόνον κατά τό τελευταῖον τέταρτο τοῦ ΙΘ΄ αἰώνα καί
στίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ, σέ κρίσιμες
στιγμές γιά τόν ὑπόδουλο Ἑλληνισμό
καί τήν ἐθναρχοῦσα Ἐκκλησία. Ἡ
ἱστορία τοῦ Πατριαρχείου στούς αἰῶνες τῆς αἰχμαλωσίας του συνδέεται
μέ τίς γενικώτερες ἱστορικές ἐξελίξεις στούς κόλπους τῆς ὀθωμανικῆς
αὐτοκρατορίας, ὡς καί εἰς τήν ἐν
γένει διαμόρφωση τῶν πραγμάτων
στό χῶρο τῶν Βαλκανίων.
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Ὁ Ἰωακείμ ὁ Γ΄, κατά κόσμον
Χρῆστος Δεβετζῆς γεννήθηκε τό ἔτος
1834 σέ ἕνα χωριό τοῦ Βοσπόρου,
ὀνομαζόμενον Βαφειοχώριον, ἀπό
εὐσεβῆ οἰκογένεια καί ἔδειξε ἀπό
ἐνωρίς τήν κλίση του γιά τό ἱερατικό
στάδιον. Τό 1852 χειροτονήθηκε διάκονος καί στήν συνέχεια 1854-60
ὑπηρέτησε στόν ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν Βιέννη, ὅπου καί συνεπλήρωσε τήν ἐν γένει μόρφωσή του.
Ἐπιστρέφοντας στό Πατριαρχεῖο χειροτονήθηκε σέ πρεσβύτερο καί σύντομα τό 1864 ἐκλέγεται μητροπολίτης
Βάρνας σέ μία δύσκολη ἐποχή, ὁπότε
ὑπῆρχε ἔνταση στίς σχέσεις Πατριαρχείου καί βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας.
Μετά τήν ἀνακήρυξη τῆς βουλγαρικῆς ἐξαρχίας, ἀναλαμβάνει τήν διαποίμανση τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἡ θητεία του ἐκεῖ διαρκεῖ
4 ἔτη. Τό ἐπιτυχές ποιμαντικόν ἔργο
του στήν Βάρνα καί τήν Θεσσαλονίκη
ἀποτελεῖ γιά τούς προύχοντες τοῦ Γένους ἐγγύηση τῶν προσδοκιῶν τους
γιά μιά νέα ἐποχή, τήν ὁποία ἐκαλεῖτο
νά ἐγκαινιάσει ὡς νέος Πατριάρχης ὁ
Ἰωακείμ.
Τούτων ἕνεκεν, ὅταν τό 1878 ἐχήρευσε ὁ Οἰκουμενικός θρόνος τά
βλέμματα ὅλων ἐστράφησαν στόν
ἐξαίρετο δεσπότη Θεσσαλονίκης. Τό
τέλος τοῦ ΙΘ΄ αἰώνα εἶναι μία ἐποχή
κοινωνικῶν ἀνακατατάξεων τοῦ Γένους, ἀλλά καί στήν Ὀθωμανικήν
Αὐτοκρατορίαν. Οἱ περιστάσεις ἀπαιτοῦν στιβαράν διοίκηση ἀπό τήν
ἐθναρχοῦσαν Ἐκκλησία. Ἔτσι λοιπόν,
στίς 4 Ὀκτωβρίου 1878 ἐκλέγεται ἀπό
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μίαν κληρικολαϊκή σύνοδον ὁ Ἰωακείμ Γ΄ 97ος Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετά τήν ἅλωση. Ἡ πατριαρχική
του διακονία ἐδικαίωσε εὐθύς ἐξ
ἀρχῆς τίς προσδοκίες τῆς Ἐκκλησίας
καί τόν ἀνέδειξε μεγαλουργόν σέ
ὅλους τούς τομεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς
του δικαιοδοσίας καί στήν κοινωνία
τῶν ὁμογενῶν. Ἀναδιοργανώνει τήν
Ἐκκλησία, ἀνακαινίζει τό Πατριαρχεῖο, ἀνασταίνει τήν θεολογική
σχολή τῆς Χάλκης, οἰκοδομεῖ τό μεγαλοπρεπές κτίριον τῆς Μεγάλης τοῦ
Γένους Σχολῆς, θέτει σέ ἐπαναλειτουργία τό πατριαρχικό τυπογραφεῖον. Συλλαμβάνει τό ὅραμα τῆς
ἑνότητας τῶν ὀρθοδόξων λαῶν καί
γιά τόν λόγον αὐτόν καλλιεργεῖ καλές
σχέσεις μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας.
Οἱ προθέσεις τῆς πύλης γιά τήν
καταστρατήγηση τῶν προνομίων τοῦ
Πατριαρχείου καί ἡ διαφορά ἀπόψεών του μέ τήν πολιτική ἡγεσία τῶν
Ἀθηνῶν τόν ὠθοῦν σέ παραίτηση τό
1884. Παραιτούμενος παραμένει ὡς
ἐπί τό πολύ στόν Ἅγιον Ὄρος μέχρι
τήν ἐπανεκλογή του ὡς Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχη τό 1901. Στήν κρίσιμη
αὐτή πρώτη δεκαετία τοῦ εἰκοστοῦ
αἰώνα στελεχώνει τίς μητροπόλεις
τῆς Μακεδονίας μέ ἐκλεκτούς ἐπισκόπους, ὅπου τοποθετεῖ τόν Χρυσόστομο (τόν μετέπειτα ἐθνομάρτυρα
Σμύρνης) στήν Δράμα, τόν Θεοδώρητον στό Νευροκόπι, τόν Ἀλέξανδρον
Θεσσαλονίκης, τόν ἐθνομάρτυρα
Αἰμιλιανό στά Γρεβενά. Οἱ ἀρχιερεῖς
αὐτοί μαζί μέ τόν Καστορίας Γερμανό Καραβαγγέλη εἶναι οἱ πρωτοπόροι στόν Μακεδονικό ἀγώνα.
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Ἐνδιάμεσα παρεμβάλεται τό κίνημα τῶν νεοτούρκων καί ἀλλαγή
τῶν δεδομένων στήν ὀθωμανική
Αὐτοκρατορία, ὅσον καί στήν ἐν
γένει περιοχή τῶν Βαλκανίων καί
στήν συμμαχία τῶν χωρῶν αὐτῆς καί
στούς ἐπελευθερωτικούς πολέμους
1912-1913. Τότε χαράζει τό ὄνειρο γιά
τήν ὁλοκλήρωση τῆς Μεγάλης Ἰδέας,
τήν ἀνάκτηση τῆς Πόλης. Στόν πυρετό αὐτῆς τῆς ἀναμονῆς ὁ Ἰωακείμ
καρτερεῖ τό κύλισμα τοῦ λίθου καί
τήν ἀνάσταση τῆς βασιλίδας τῶν πόλεων. Σέ λίγες ἡμέρες στίς 13 Νοεμβρίου 1912 ὁ Κύριος καλεῖ τόν
Ἰωακείμ κοντά Του. Ὁ καταλύτης
χρόνος θέτει φραγμόν στά ὄνειρά
του, ὁ ὁποῖος μετά ὀλιγοήμερον
ἀσθένειαν παραδίδει τό πνεῦμα του.
Οἱ τελευταῖες λέξεις του σέ ὅσους παράστεκαν στήν ἐπιθανάτιον κλίνη του
εἶναι: «κρατεῖστε ψηλά τήν σημαῖα
τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἔθνους καί
μή φοβεῖσθε. Σεῖς οἱ διάδοχοί μου
ἀκολουθήσετε τόν δρόμο, τόν ὁποῖον
σᾶς ἐχάραξα καί ἀγωνισθεῖτε νά περισώσετε τά ἐθνικά μας δικαιώματα».
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Κύριε,
Οἱ προσευχές μας
εἶναι γεμάτες
προστακτικές.
Σοῦ λέμε, τόσο συχνά:
Κύριε ἐλέησον!
Δός ἡμῖν σήμερον.
Ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα
ἡμῶν.
Ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό
τοῦ Πονηροῦ.
Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καί ἴασαι
τάς ἀσθενείας ἡμῶν.
Κατεύθυνον
τά διαβήματα ἡμῶν.
Παῦσον τάς ὁρμάς
τῶν παθῶν.
Σῶσον, Ἀγαθέ,
τάς ψυχάς ἡμῶν.
Κύριε πρόσθες ἡμῖν πίστιν.
Κύριε, μεθ’ ἡμῶν γενοῦ.
Λάμπρυνόν μου τήν ψυχήν.
Ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου.
Ἀλλά
καί πρός τήν Παναγία:
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ,
φύλαξόν με
ὑπό τήν Σκέπην Σου.
Πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.
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Μία μέρα, δέν ξέρω πῶς, ἔκανα τή
σκέψη: Ποιός μᾶς ἔδωσε, ἀλήθεια, τό
δικαίωμα νά ἀπευθυνόμαστε ἔτσι στόν
Θεό μας; Δέν μοιάζει σάν νά Τόν προστάζουμε;
Ἡ ἀπάντηση, ὅμως, μοῦ ἦρθε ἀμέσως:
Τό δικαίωμα μᾶς τό δίνει ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός μας. Ἐκεῖνος πού ἔπαθε τόσα
γιά μᾶς. Ἐκεῖνος πού σταυρώθηκε καί
ἔχυσε τό τίμιον Αἷμα Του γιά τήν σωτηρία μας. Αὐτός μᾶς δίνει τό πολύτιμο δικαίωμα, νά τοῦ ζητᾶμε ὅ,τι
θέλουμε, μέ τόση οἰκειότητα. Μᾶς θεωρεῖ ἀδέλφια Του (ὅπως καί εἴμαστε,
ἄλλωστε) καί ὄχι ξένους.
Τοῦ ζητᾶμε, Τοῦ ζητᾶμε. Τί ὅμως
τοῦ ζητᾶμε; Εἶναι πάντα αὐτό ποῦ τοῦ
ζητᾶμε, πρός τό ἀληθινό μας συμφέρον;
Εἶναι πάντα αὐτά πού ζητᾶμε ἀρεστά σ’
Ἐκεῖνον; Αὐτό εἶναι τό ἐρώτημα.
Πάντως οἱ αἰτήσεις καί οἱ δοξολογίες
πρός Ἐκεῖνον ἀλλά καί πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, εἶναι ἴσως ὁ καλύτερος
τρόπος ἐπικοινωνίας μέ τόν Χριστό καί
τήν Παναγία. Ἄν ἐμεῖς, ὅ,τι ζητᾶμε, τό
ζητᾶμε μέ ταπείνωση καί πνεῦμα ὑποταγῆς, τότε βρισκόμαστε σέ σωστή κατεύθυνση.
Σῶσον ἡμᾶς Κύριε, καί βοήθησον
ἡμᾶς Παναγία Παρθένε…

Κατήντησε σχεδόν ὀδυνηρή ἡ παρακολούθηση τῶν καθημερινῶν δελτίων εἰδήσεων: «Μέσα σέ λίγες ἡμέρες, μαχαίρωσαν πέντε ἀνθρώπους
γιά νά τούς ληστέψουν στή μέση του
δρόμου, στόν Ἅγιο Παντελεήμονα καί
ἀλλοίμονο στούς συνανθρώπους πού
ζοῦν στίς γνωστές ἀνυπεράσπιστες περιοχές», «Γυναῖκες, κυρίως ἀλλοδαπές, ἐκδιδόμενες, ἐξαναγκάζονται νά
δώσουν τά ὠάριά τους σέ κάποιες ἀπό
τίς 70 κλινικές ὑποβοηθούμενης γονιμοποίησης», «Συνελήφθησαν νά διακινοῦν στό Διαδίκτυο ὑλικό σκληρῆς
παιδικῆς πορνογραφίας. Ἀνθρωποειδῆ, χωρίς κανένα ἀνασχετικό, χωρίς
καμμιά ἠθική ἀναστολή, πλουτίζουν
ἀπό τήν ἐκμετάλλευση τῆς σεξουαλικῆς κακοποίησης ἀθώων μικρῶν
παιδιῶν». Πικρή διαπίστωση γιά μιά
ἀκόμα πιό πικρή πραγματικότητα.
Μήπως οἱ ποινές εἶναι πολύ ἐλαφρές, διερωτᾶται κανείς, μιά πού τό
φαινόμενο ἐπαναλαμβάνεται τόσο
συχνά.
Ἔντρομοι οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι σκέπτονται ποῦ καί ἄν θά σταματήσει
αὐτή ἡ ἐξοργιστική ἐπέλαση τοῦ
κακοῦ. Ἀπάντηση: Ποτέ καί πουθενά,
ὅσο ὁ κόσμος ἐξακολουθεῖ νά πορεύεται χωρίς Θεό.
Ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δέν ἀποφασίσουν νά ἀλλάξουν νοοτροπία, νά ἐπιστρέψουν καί νά ἀναζητήσουν τόν
Κύριο, ἐφαρμόζοντας στήν καθημερινή πρακτική τίς ἐντολές Του, ἡ ζωή
θά ἐξακολουθήσει νά κυλᾶ ὅπως τήν
δείχνουν κάθε βράδυ οἱ εἰδήσεις.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
καί νά τά μεταφέρει στό αὐτοκίνητο γιά νά τά πάρει μαζί
της. Καί ἡ τρίτη οἰκογένεια δέν ἔδωσε σημασία στό ἔκτακτο δελτίο εἰδήσεων, δέν πίστεψε στίς προειδοποιήσεις
γιά ἐπικείμενη καταστροφή καί ἀρκέστηκε στό νά κλείσει
καλά τά παντζούρια τῶν παραθύρων τοῦ διαμερίσματος
πού ἔμενε !
Σέ λίγο χρόνο ἦρθε ὁ τυφώνας ὅπως προανήγγειλε τό
ἔκτακτο δελτίο εἰδήσεων, καί ὅπως ἦταν φυσικό κυριολεκτικά διέλυσε τή πολυκατοικία μέ ὅλα της τά ὑπάρχοντα
καί μέ ὅλους τούς ἐναπομείναντας ἐνοίκους της!
Αὐτή τή ταινία μέ αὐτή τήν ἀληθινή ἱστορία της, μοῦ
θύμισε ὁ πρόλογος ἑνός μικροῦ βιβλίου τοῦ κ. Μάριου Ν.
Δομουχτσῆ ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ἀδελφότητος τοῦ
«Σωτῆρος», «Σέ ποιόν Θεό νά πιστέψω;». Στόν πρόλογο
λοιπόν γράφονται τά ἑξῆς:
«Ἡ ἐποχή μας μέ τούς ἐπισφαλεῖς διεθνεῖς συσχετισμούς, τίς ἀλλοπρόσαλλες ἰσορροπίες, τίς οἰκονομικές
κρίσεις καί ἀνακατατάξεις, τήν ἐναγώνια ἀναζήτηση νέων
πηγῶν ἐνέργειας, καί πολύ περισσότερο μέ τίς μαζικές μετακινήσεις πληθυσμῶν πού ἔχουν διαφορετικές θρησκευτικές τάσεις, προμηνύει κοσμογονικές ἀλλαγές. Οἱ
θρησκευτικές ἀνακατατάξεις μάλιστα, καί ἰδιαίτερα στή
γηραιά ἤπειρο, εἶναι μεγάλες, καί οἱ ἐξελίξεις πού θά
ἀκολουθήσουν φαίνεται ὅτι θά εἶναι ραγδαῖες. Τό πρόβλημα ἀποκτᾶ ἐπικίνδυνες διαστάσεις ὅταν ὑπολογίσει
κανείς τήν ὑπογεννητικότητα τῶν χριστιανικῶν πληθυσμῶν, ἀλλά καί τήν πολυγαμία καί πολυτεκνία τῶν
μουσουλμάνων πού μεταναστεύουν ἀσταμάτητα πρός τίς
ἀνεπτυγμένες χῶρες. Παράλληλα στήν Εὐρώπη σήμερα
ἀμέτρητοι ναοί τῶν παπικῶν καί τῶν προτεσταντῶν ἀδειάζουν σταδιακά, πουλιοῦνται καί γίνονται τζαμιά. Σύμφωνα μέ ἐπίσημες στατιστικές, μέχρι τό 2050 στήν Ἀγγλία
4.000 ναοί θά γίνουν τζαμιά, ὁ μουσουλμανισμός θά
γίνει πρώτη σέ πληθυσμό θρησκεία, ὁ ἰνδουισμός δεύτερη
καί θά ἀκολουθοῦν τά χριστιανικά δόγματα. Σύμφωνα μέ
ἄλλες στατιστικές σέ 50 χρόνια ὁ μουσουλμανισμός θά
εἶναι ἡ πρώτη δύναμη σέ ὅλη τήν Εὐρώπη.
Ποία ὅμως εἶναι ἡ κατάσταση στήν Ἑλλάδα;
Ἀπό πλευρᾶς δημογραφικῆς ἔχουμε 100.000 γεννήσεις περίπου τόν χρόνο ἀπό τίς ὁποῖες οἱ 36.000 περίπου
εἶναι γεννήσεις μεταναστῶν. Ταυτόχρονα οἱ ἐκτρώσεις
καί τά διαζύγια αὐξάνονται διαρκῶς. Τήν ἴδια στιγμή γεννιοῦνται ἐτησίως 1.600.000 Τοῦρκοι, 250.000 Ἀλβανοί
καί 259.000 Βούλγαροι. Στά σημερινά Ἑλληνικά σχολεῖα
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Πᾶνε πολλά χρόνια
πού εἶδα στήν τηλεόραση μία ὡραία Ἀμερικάνικη ταινία.
Ἡ ταινία ἔδειχνε
μία τριώροφη πολυκατοικία στά νότια μέρη
τῆς Ἀμερικῆς, στήν
ὁποία ἔμεναν τρεῖς
οἰκογένειες καί περνοῦσαν ὄμορφα καί ἀνέμελα τή ζωή τους.
Ὥσπου ἕνα πρωϊνό,
ἀκοῦνε στό ραδιόφωνο
ἕνα ἔκτακτο δελτίο
εἰδήσεων πού νά λέει
ὅτι στήν περιοχή τούς
ἐπέρχεται ἕνας καταστροφικός τυφώνας καί
πρέπει τό συντομότερο
νά ἐγκαταλείψουν τά
σπίτια τους γιά νά σωθοῦν! Μετά τό ἔκτακτο
δελτίο εἰδήσεων, ἀρχίζει ἡ μεγάλη περιπέτεια
τῶν οἰκογενειῶν! Ἡ
ταινία ἔδειχνε πώς
ἀντέδρασε ἡ κάθε οἰκογένεια στό ἄκουσμα
αὐτῆς τῆς τρομερῆς
ἔκτακτης εἴδησης. Ἡ
πρώτη οἰκογένεια,
χωρίς καμία ἄλλη
σκέψη, ἐγκατέλειψε τά
ὑπάρχοντά της καί μέ
ἕνα αὐτοκίνητο ἔφυγε
γιά τά βορειοτέρα μέρη.
Ἡ δεύτερη οἰκογένεια
ἄρχισε νά συγκεντρώνει
ὅσα πράγματα θεωροῦσε ἀπαραίτητα καί
σπουδαία, νά τά βάζει
σέ βαλίτσες καί κουτιά
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τῆς Ἀττικῆς οἱ Ἕλληνες μαθητές συναναστρέφονται καθημερινά μέ ἀλλόδοξους
μετανάστες πού σταδιακά σέ ὁρισμένα
σχολεῖα ἔχουν γίνει ἤδη πλειοψηφία.
Ταυτόχρονα οἱ σημερινοί Ἕλληνες μαθητές γνωρίζουν ἐλάχιστα πράγματα γιά
τήν ἱστορία τους καί γιά τήν πίστη τους.
Εἶναι θρησκευτικά ἀκατήχητοι, ἀλειτούργητοι, ἀδιάφοροι. Τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν τείνει νά μετατραπεῖ σ΄ἕνα
ἄνοστο καί ἀνούσιο μάθημα θρησκειολογίας. Οἱ σχολικοί ἐκκλησιασμοί ὑποβαθμίζονται καί τά νέα παιδιά ζοῦν σ΄ἕνα
χῶρο «ἀγωγῆς» ὅπου οὐσιαστικά δέν
γνωρίζουν τήν ἱστορία τους καί τήν πίστη
τους, δέν μαθαίνουν γιατί ζοῦν καί πού
πηγαίνουν. Ἀγωγή χωρίς ἰδανικά, ἑορτές
χωρίς οὐσία, προσευχή παρωδία, ἐκκλησιασμός γιά τούς ἐλάχιστους, θρησκευτικά χωρίς πίστη…».
Ἔχουμε λοιπόν ἕνα ἔκτακτο δελτίο
εἰδήσεων ὅτι ὁ τυφώνας ἔρχεται! Καί
ἐμεῖς τί κάνουμε;
Τά εἴδαμε «τί κάνουνε» στίς συνεδριάσεις τῆς Βουλῆς, μετά τίς τελευταῖες
ἐκλογές. Πολλοί βουλευτές ἀρνήθηκαν νά
ὁρκιστοῦν στό Εὐαγγέλιο! Ἀντιθέτως
τρεῖς μουσουλμάνοι βουλευτές καμαρωτοί καί σοβαροί ὁρκίστηκαν στό Κοράνιο!
Καί τά βλέπαμε αὐτά ὅλοι οἱ Ἕλληνες καί
δέν ἀντιδράσαμε. Κανένας μας δέν
ἔπιασε τόν βουλευτή τῆς περιοχῆς του
πού δέν σήκωσε τό χέρι του νά ὁρκιστεῖ
στό Εὐαγγέλιο καί νά τοῦ κάνει κάποια
παρατήρηση. Κανένας ὀρθόδοξος χριστιανός δέν ἀντέδρασε στόν πολιτικό
γάμο κάποιων συγγενῶν του ἤ φίλων του.
Καί κανένας δέν ἀντέδρασε στήν λεγομένη «πολιτική κηδεία» κάποιου γνωστοῦ
του. Ὅλοι μας λίγο-πολύ ἔχουμε «συσχηματισθεῖ τῷ αἰώνι τούτω». Κανένας ἀπό
τόν λαό δέν ἀντιδρᾶ, ἀλλά οὔτε καί ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία μᾶς φαίνεται νά προβληματίζεται μέ ὅτι γύρω μας συμβαίνει.
Ἀντί νά καταγγείλει στό λαό τῆς μεθο-
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δεύσεις τῆς πολιτίας καί νά ἀρχίσει ἕνα
ἔντονο πνευματικό ἀγώνα, συνεχῶς ὑποχωρεῖ, φοβούμενη μήπως χάσει τίς ἀπολαβές της καί τήν ἐκκλησιαστική
περιουσία της! Σέ λίγο καιρό πού θά τά
χάσει ὅλα, τότε θά εἶναι ἀργά! Ὅλοι μας,
λαός καί πάσης φύσεως ἐξουσία, μόνον
γιά τό εὐρώ καί τή δραχμή ἐνδιαφερόμαστε. Ὅλες οἱ ὁμιλίες στή Βουλή, γιά τρεῖς
ἡμέρες, γύρω ἀπό οἰκονομικά προβλήματα περιεστρέφοντο. Καμία γιά πνευματικά θέματα.
Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα, ὅσο
σκληρή καί ἄν εἶναι. Κάτι ὅμως πρέπει νά
γίνει. Κάτι πρέπει νά κάνουμε. Νά μή λιποψυχήσουμε καί νά περιμένουμε νά πεθάνουμε. Πρέπει ἡ Ἑλλάδα νά ζήσει. Καί
ἄν ζήσει ἤ πεθάνει αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό
ὅλους μας. Ἀπό τόν καθένα χωριστά.
Ἀφοῦ οἱ ἄρχοντές μας δέν ἐνδιαφέρονται
γιά τήν πνευματική καί ψυχική ὑπόσταση
τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά ἐνδιαφέρονται μόνον
γιά τά εὐρώ, ἄς ἀναλάβει ὑπεύθυνα κάθε
οἰκογένεια τήν ἑλληνοχριστιανική ἀγωγή
τῶν μελῶν της. Ἄς μή τό θεωρήσουμε
αὐτό ὡς κάτι τό ξένο ἀπό ἐμᾶς. Κυρίως
ὅσοι γονεῖς ἔχουν παιδιά πρέπει νά γίνουν οἱ κατηχητές τῶν παιδιῶν τους γιά
τά χριστιανικά καί ἑλληνικά ἰδανικά. Ὄχι
μόνον δέν βοηθάει τό σχολεῖο γιά τήν
ἠθική διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν μας,
ἀλλά κυριολεκτικά τά γκρεμίζει ἀπό κάθε
ἔννοια ἠθικοῦ νόμου μέ τά περιβόητα δεκαπενταμελῆ συμβούλια πού εἶναι τίς
περισσότερες φορές ὀργανέτα τῶν πολιτικῶν κομμάτων, καί πού ἀνέχεται ἡ πολιτεία τίς παρανομίες τους μέ τίς
καταλήψεις καί καταστροφές τῶν σχολικῶν μονάδων, ἀλλά καί τά παιδιά μας,
ὅταν μεγαλώσουν θά φορᾶνε κουκοῦλες
καί θά καῖνε τούς συνανθρώπους μας καί
τά σπίτια μας.
Τό ἔκτακτο δελτίο εἰδήσεων μᾶς εἶπε
γιά τά δεινά πού ἐπέρχονται. Ἀπό μᾶς
ἐξαρτᾶται πώς θά ἀντιδράσουμε.
183
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Ἐκδημία Μητροπολίτου Πρεβέζης

Ὁ πατήρ Μελέτιος, ὅπως τόν ἀποκαλούσαμε ἐμεῖς οἱ συντοπίτες του, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κυρός Μελέτιος Καλαμαρᾶς, στίς 10 Ἰουνίου μετέστη ἀπό
τή γῆ στούς οὐρανούς, ὕστερα ἀπό μία
πολύμηνη ἀσθένεια.
Ὁ Σεβασμιώτατος καταγόταν ἀπό
ἕνα ὀρεινό χωριό τῆς Καλαμάτας, τήν
Ἀλαγονία. Γεννήθηκε τό 1933. Ὁ πατέρας του ἦταν γιατρός καί ἦταν μέλος
μιᾶς πολύτεκνης οἰκογένειας. Τελείωσε
τό Γυμνάσιο Καλαμάτας, καί τήν Θεολογική καί Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τό ἔτος 1945 χειροτονήθηκε διάκονος καί τό 1948 πρεσβύτερος. Διορίστηκε ἱεροκήρυκας στήν Ἱ. Μητρόπολη
Μεσσηνίας. Στήν συνέχεια μετετέθη εἰς
τά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στήν
Ἀθήνα καί τό ἔτος 1980 ἐξελέγη μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης.
Ἀπό τό πρῶτο χρόνο τῆς ἀρχιερατείας του, ἐπάνδρωσε τήν Ἱερά Μονή
184
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τοῦ Προφήτου Ἠλία τῆς περιοχῆς του, μέ τά
πνευματικά του παιδιά, ὅλοι τους ἄριστοι ἐπιστήμονες. Μέ ἰδιαίτερη τιμή καί χαρά θυμόμαστε τώρα τούς τέσσερες Καλαματιανούς
ἀρχιμανδρῖτες, τόν π. Σάββα Δημητρέα, τόν π.
Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, τόν π. Νικηφόρο
Κομπότη καί τόν π. Ἠλία Νικητόπουλο, πού
πλαισίωσαν τήν Ἱερά Μονή ἀπό τήν πρώτη
στιγμή τῆς ἱδρύσεώς της.
Μέ τή συνεργασία ὅλων αὐτῶν τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν καί μέ τά ἰδιαίτερα χαρίσματα πού ἦταν προικισμένος ὁ ἀείμνηστος
π. Μελέτιος, ἄριστος ἱεροκήρυκας, συγγραφέας πολλῶν βιβλίων, (ἕνα του βιβλίο βραβεύτηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν) γνώστης
πολλῶν ξένων γλωσσῶν, φίλος τοῦ μοναχικοῦ βίου, ἀσκητικός στή ζωή του ὁ ἴδιος,
ὑπόδειγμα ἀγωνιστῆ χριστιανοῦ, ἐπεβλήθηκε
σάν μιά ξεχωριστή προσωπικότητα ὄχι μόνον
στήν κοινωνία τῆς Πρεβέζης, ἀλλά καί στήν
ὑπόλοιπη Ἑλλάδα μέ τά σοφά βιβλία του καί
τό περιοδικό «Λυχνία».
Τόν θυμόμαστε τήν ἐποχή πού διέμενε
στήν Καλαμάτα ὡς ἀρχιμανδρίτης καί συγκατοικοῦσε μέ τόν ἀείμνηστο Σπύρο Παπαδόπουλο, τόν «Πάμισο» καί «Observer» συνεργάτη τοῦ περιοδικοῦ μας. Καί οἱ δυό τους
τώρα ἀναπαύονται στό κοιμητήριο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Προφήτου Ἠλία Πρεβέζης. Ἡ σκέψη
μας τρέχει στούς τάφους τους καί οἱ δεήσεις
μας πρός τόν Κύριό μας εἶναι πολλές γιά ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τους σέ τόπους χλοερούς,
ἐκεῖ πού ἀναπαύονται ὅλοι οἱ ἐκλεκτοί Του.
Εὐχές μας εἶναι, ὁ Κύριός μας νά ἀναδείξει
διάδοχό του ἕναν ἀπό τά πολλά καί ἐκλεκτά
πνευματικά του παιδιά τῆς Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλία Πρεβέζης, γιά νά συνεχισθεῖ τό
τόσον ἀξιόλογο πνευματικόν του ἔργο.
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ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ἱεροκῆρυξ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν
ΠΑΥΛΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Ἐπίσημοι λόγοι ἑορτῆς Ἀποστόλου Παύλου εἰς τόν Ἄρειον Πάγον παρά
τήν Ἀκρόπολιν.
Ὁ π. Χρυσόστομος, παρά τό φόρτο τῶν ὑποχρεώσεών του, ὡς Διευθυντής
τοῦ ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ὡς ἱεροκήρυκας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν, ὡς ἐξομολόγος, ὡς συγγραφέας κ.λ. ἐπιμελήθηκε τῆς συγκέντρωσης ὅλων τῶν ὁμιλιῶν πού ἔχουν γίνει ἀπό τό 1925 μέχρι
σήμερα, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, στόν
Ἄρειο Πάγο παρά τήν Ἀκρόπολιν καί νά μᾶς τίς παρουσιάσει σέ ἕνα καλαίσθητο ὀγκώδη τόμο.
Ἡ συγκέντρωση τῶν ὁμιλιῶν αὐτῶν, καθώς καί ἡ καταγραφή τοῦ ἱστορικοῦ της καθιέρωσης αὐτῆς τῆς ἐκδήλωσης, ἀποτελεῖ ἕνα ἱστορικό κεφάλαιο
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Σχ. 17Χ24, Σελ.495. Ἐκδόσεις «ΓΡΗΓΟΡΗΣ», Ἱπποκράτους 43 10680
Ἀθήνα, τηλ. 2103637016.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
ΠΩΣ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΓΑΠΗ-ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ὁ Πανεπιστημιακός Καθηγητής, στόν τομέα τῆς Ἀναπτυξιακῆς Ψυχολογίας καί Ἀγωγῆς, κ. Ἀλέξανδρος Κακαβούλης, μετά ἀπό μακροχρόνια ἔρευνα
καί μελέτη τῶν διαφόρων θεμάτων Ἀγωγῆς παιδιῶν καί ἐφήβων, μᾶς προσφέρει ἕνα ἐξαιρετικά χρήσιμο βιβλίο. Μετά ἀπό ἐμπεριστατωμένη ἀνάλυση τῆς
ἔννοιας τοῦ ἔρωτα καί τῆς ἀγάπης, σέ σύγκριση καί σέ ἀντιδιαστολή μέ τήν
μονοδιάστατη ἔννοια τῆς «σεξουαλικότητας» τοῦ ἀνθρώπου, προχωρεῖ σέ μιά
τεκμηριωμένη ἐπισκόπηση τῆς ἀνάγκης μιᾶς πολυδιάστατης «ἐρωτικῆς
ἀγωγῆς», ἡ ὁποία θά καλύπτει τήν βιολογική, ψυχική καί πνευματική ἔννοια
τοῦ ἔρωτα. Ἔτσι ὥστε, νά ἐξελίσσεται αὐτός σέ μιά εὐλογημένη συζυγική
ἀγάπη,
Τό βιβλίο ἀπευθύνεται καί προσφέρει πολύτιμες γνώσεις στούς ἐκπαιδευτικούς καί τῶν τριῶν βαθμίδων, ἀλλά καί στούς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας μας,
τονίζοντας τή σημασία τῆς σωστῆς ἀντίστοιχης ἀγωγῆς, μέσα στό πνεῦμα τῆς
ὀρθοδόξου χριστιανικῆς μας πίστεως, μέ σκοπό, τήν προετοιμασία τῶν παιδιῶν μας γιά τή δημιουργία εὐτυχισμένων οἰκογενειῶν, μέσα στίς ἀντίξοες
συνθῆκες τῆς σύγχρονης ἐποχῆς.
Σχ. 14Χ21, Σελ. 314, Ἐκδόσεις «ΑΡΜΟΣ», Μαυροκορδάτου 11, 103678
Ἀθήνα, Τηλ. 2103304196.
Μ.Ν.Σ.
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστιν ποιῶν
χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός». (ὅλοι ἀπομακρύνθηκαν ἀπό
τόν Θεό, ὅλοι ἐξαχρειώθηκαν. Δέν ὑπάρχει κανένας πού νά πράττει τό καλό, δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας)
(Ρωμ. γ΄ 12, βλέπε καί ψαλμός ιγ΄ 12).
β. «Στολισμός ἀνδρός καί γέλως ὀδόντων καί βήματα ἀνθρώπου ἀναγγέλλει τά περί αὐτοῦ». (Ἡ ἐνδυμασία τοῦ ἀνθρώπου,
τό γέλιο τῶν χειλέων του καί τό βάδισμά του ἀναγγέλλουν τόν
χαρακτήρα του.
Σ. Σειράχ. ιθ΄ 30
γ. Οἱ ἄνθρωποι πού εἶναι ἀσθενικῆς κράσης εἶναι νωθροί ἐξίσου καί γιά τήν ἀρετή καί γιά τήν κακία... Οἱ ἄνθρωποι ὅμως πού
χαρακτηρίζονται ἀπό τή γενναιότητα τῆς φύσης τους, ὅταν τούς
καθοδηγεῖ καί τούς διευθύνει ἡ λογική, ἀποτελοῦν κεφάλαιιο γιά
τήν ἀρετή.
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ 2, 30
δ. Δέν συλλαμβάνεται ἀμέσως ὁ χαρακτῆρας ἑνός ἀνθρώπου
παρά μόνο ὕστερα ἀπό πολύ χρόνο καί προσεκτική συναναστροφή, οὔτε ἡ παιδεία κάποιου γίνεται γνωστή σέ ὅποιους τό
ἐπιχειροῦν ἀπό λίγα μόνο δείγματα καί σέ λίγο χρόνο.
Ὅπ.π. ΕΠΕ 6,160
ε. Δέν θά ἔχουμε κανένα κέρδος ἀπό τά ὀρθά δόγματα, ὅταν
ἡ ζωή μας εἶναι διεφθαρμένη, ὅπως ἐπίσης δέν ἔχουμε κανένα
ὄφελος ἀπό τήν ἄριστη συμπεριφορά μας, ὅταν ἡ πίστη μας δέν
εἶναι ὑγιής.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 27, 336
στ. Ὅσοι φοροῦν ροῦχα λερωμένα μέ βρωμερή λάσπη, λερώνουν ἐκείνους πού τούς πλησιάζουν. Παρόμοια οἱ ἄνθρωποι πού
ἔχουν κακό χαρακτήρα, πού δέν ζοῦν μέ εὐσέβεια, ὅταν συναναστρέφονται μέ ἁπλούς καί ἄκακους ἀνθρώπους, μολύνουν τήν
ψυχή τους μέ τά βρωμερά καί ἄπρεπα λόγια τους.
Φιλοκαλία, Ἔκδ. Τό περιβόλι τῆς Παναγίας, τ. Α, σ. 49.
ζ. Οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν δύσκολο χαρακτήρα, ἔχουν μέσα
τους δυνάμεις καί ἄν ἀφεθοῦν νά τούς δουλέψεις, μποροῦν νά
κάνουν ἅλματα στήν πνευματική ζωή, ἀλλά χρειάζεται νά διαθέσεις ἀρκετό χρόνο.
Παϊσίου Λόγοι Γ΄, σ. 279
η. Ὅποιος λέει: «ἐγώ αὐτόν τόν χαρακτῆρα ἔχω, ἔτσι γεννήθηκα, ἔχω ἄσχημες κληρονομικές καταβολές, μέ αὐτές τίς
συνθῆκες μεγάλωσα, ἄρα δέν μπορῶ νά διορθωθῶ», εἶναι σάν νά
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λέει, «φταίει ὄχι μόνον ὁ πατέρας μου καί ἡ μάνα
μου, ἀλλά καί ὁ Θεός»
Ὅπ.π. Ε΄, σ. 24
θ. Στούς καθρέφτες φαίνεται ἡ ἐξωτερική
μορφή τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ στίς συναναστροφές
φαίνεται ὁ χαρακτήρας τῆς ψυχῆς του.
Δημόκριτος
ι. Εἶναι πιό δύσκολο νά βρεῖς ἕνα κατάλληλο
στολίδι γιά τόν χαρακτήρα σου παρά ἕνα περιττό
καί ἀνώφελο στολίδι γιά τό σῶμα σου.
Θαλῆς
ια. Ὄχι σπάνια ὁ χαρακτήρας τοῦ καθενός μας
διαμορφώνεται ἀνάλογα πρός τίς ἐπιθυμίες καί τίς
ἔμφυτες προδιαθέσεις του.
Πλάτων
ιβ. Διεστραμμένη φύση καί εὐερέθιστος χαρακτήρας φέρνουν δυστυχία σέ ἕναν ἄνθρωπο, σέ
ὁποιαδήποτε μεριά τοῦ κόσμου καί ἄν κατοικεῖ
αὐτός.
Κικέρων
ιγ. Δέν ὑπάρχει καλύτερο μέσο δοκιμῆς τοῦ
πραγματικοῦ χαρακτήρα ἀπό τήν δύναμη καί τήν
ἐξουσία, ὁπότε ἐξάπτονται τά πάθη καί ἀποκαλύπτουν κάθε ἐλάττωμα.
Πλούταρχος
ιδ΄. Ὁ καλός καί ἔντιμος χαρακτήρας τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι σίγουρο ἐφόδιο γιά ὁποιαδήποτε
τροπή κατά τήν διάρκεια τῆς ζωῆς του.
Μένανδρος
ιε. Ἡ θέληση, ὁ χαρακτήρας, ἡ μελέτη καί ἡ
τόλμη μέ ἔκαναν ἐκεῖνο πού εἶμαι τώρα.
Μ. Ναπολέων
ιστ. Τό ταλέντο τρέφεται στή μόνωση, ἐνῶ ὁ
χαρακτήρας διαπλάθεται μέσα στίς τρικυμίες τῆς
ζωῆς.
Γκαῖτε
ιζ. Χαρακτήρας εἶναι τό διαμάντι πού χαράζει
κάθε ἄλλη πέτρα.
Ἀγγλική ρήση
ιη. Ὁ πιό δύσκολος χαρακτήρας, μέ τόν ὁποῖο
ἔζησα, εἶναι ὁ ἑαυτός μου.
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Ἡ κ. Κ. Διαμαντοπούλου, Χαλάνδρι 50€, εἰς μνήμην προσφιλῶν της συγγενῶν Δημ. Ἀντωνοπούλου
καί Γεωργ. Ρέμπελου.
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Καντιάνης Δροσιά Ἀττικῆς 75 €,
εἰς μνήμην τοῦ ἀγαπητοῦ
του φίλου καί γαμβροῦ
Ἀντωνίου Ν. Κορογιαννάκη.
Ἡ κ. Μαρία Λούβη Π.
Φάληρο, 100€ εἰς μνήμην
τοῦ ἀδελφοῦ της Τρύφωνα
Κουταλίδη.
Ἡ κ. Ἑλένη Παπαγεωργίου Π. Φάληρο 30€, εἰς
μνήμην τῶν γονέων της Σωτηρίου καί Μαρίκας Τσιρώνη.
Ἡ κ. Παναγιώτα Ποντίκη Χαλάνδρι, 50€ εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Κωνσταντίνου.
Ἡ κ. Τασούλα Φυσέκη
Καλλιθέα - Ἀθήνα 50€ εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου της
Δημητρίου, γονέων καί
ἀδελφοῦ.
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«Σοβαρά προβλήματα στήν Ἀγγειοχειρουργική Ἰωαννίνων» (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ Ἰούνιος 2012).
Λόγω ἐλλείψεως προσωπικοῦ! Ἔμφραγμα στήν περίθαλψη τοῦ λαοῦ διότι δέν
«ὑπάρχουν λεφτά»! Γιά περιττούς, ἀργόμισθους «συμβούλους» τοῦ Ἀθηνοκεντρικοῦ
κράτους «λεφτά ὑπάρχουν»!
«Στό ναδίρ ἡ ἑλληνική ἀξιοπιστία»
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 1-7-12)
Λόγω ἐνεργειῶν καί παραλείψεων, ἀσυνέπειας καί ἀνικανότητας τοῦ πολιτικοῦ
προσωπικοῦ. Ἀλλά καί στό ζενίθ ἡ εὐπιστία τῶν πολιτῶν, στό ἐσωτερικό!
«Συναγερμός γιά ἔσοδα στά ἀσφαλιστικά ταμεῖα» (ΤΟ ΒΗΜΑ 1-7-12).
Περιμένουν οἱ σοφοί κυβερνῆτες μας
νά ἔχουν ἔσοδα τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα
μέ οἰκονομική ὕφεση, ἀνεργία καί «μαύρη
ἐργασία» σέ ἔξαρση;
«Ἡ Ἑλλάδα πειραματόζωο στή μετάλλαξη τοῦ συστήματος» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 1-712)
Χωρίς φωτισμένους ἡγέτες, ὁ λαός
στήν πλειονότητά του ἀποκομμένος ἀπό
τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί ζωή γινόμαστε
θύματα ἀδίστακτων ἀνθρώπων, κέντρων .
«Ἀκόμη ἐξυπηρετοῦνται αἰτήσεις
ἀπό τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010. Ἡ γραφειοκρατία φρενάρει τίς συντάξεις στό
ΙΚΑ» (ΤΑ ΝΕΑ 2-7-12)
Σ’ ἐφαρμογή τό σύνθημα - ὑπόσχεση
«Πρῶτα ὁ πολίτης»!
«Ὁριστικό τέλος στά ἀναδρομικά
τῶν βουλευτῶν» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3-7-12)
Θά γίνει σεβαστή ἡ ἀπόφαση αὐτή
τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου; Δέν θά βροῦν
οἱ ἐθνοπατέρες τρόπο νά τήν παρακάμψουν;
«Ἐκκλησία καί ὑπ. Ἐργασίας κατά
τῆς φτώχειας» (ΕΣΤΙΑ 4-7-12)
188
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Ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη γιά συστράτευση τῆς Ἐκκλησίας καί ἄλλων φορέων
γιά ἠθική καί ὑλική συμπαράσταση στούς
ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας.
«Κυβέρνηση Βρυξελλῶν» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 5-7-12)
Μετά τήν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια,
τοῦ μόνου σωστοῦ κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος, εἴχαμε κόμματα Ἀγγλικό, Γαλλικό καί
Ρωσσικό. Οἱ διεθνεῖς γεωπολιτικές ἐξελίξεις μᾶς ἔφεραν τό Ἀμερικανικό. Τώρα
ἔχουμε κυβέρνηση Τρόϊκας ἤ Βρυξελλῶν!
«Ἔρχεται Εὐρωπαῖος ἐπιτηρητής»
(ΒΡΑΔΥΝΗ 5-7-12)
Ἐκεῖ καταντήσαμε, νά χρειαζόμαστε
ἐπιτήρηση, κηδεμονία ἀπό τούς δανειστές
μας!
«Εἶναι ἡ ὥρα νά ἀποδείξουν Τρόϊκα,
προϊστάμενοι καί ἡγεσία τήν ἑταιρική
ἀλληλεγγύη τους» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 67-12).
Τί ἑταιρική ἀλληλεγγύη; Δέν ἔχουμε
καταλάβει ὅτι ἡ ὑπαγωγή μας στήν Τρόϊκα
ἀποσκοποῦσε στήν καταστροφή τῆς
χώρας μας;
«Ζητοῦνται ἡθικαί προσωπικότητες»
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 6-7-12)
Μέ ἡγετικά προσόντα πού θά ἐμπνέουν μέ τό ἦθος, τήν ζωή καί τόν λόγο τους
γιά νά συνεγείρουν τίς ὑγιεῖς δυνάμεις τῆς
πατρίδας μας σέ συστράτευση γιά τήν σωτηρία της.
«Δημόσιο συμφέρον εἶναι τό συμφέρον τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν καί ὄχι
τῶν κομμάτων» (ΕΘΝΟΣ 7-7-12).
Ἄς τό συνειδητοποιήσουμε οἱ πολίτεςψηφοφόροι - φορολογούμενοι γιά νά
στέλνουμε τά ἀνάλογα μηνύματα καί στά
κόμματα καί στούς ἐργατοπατέρες.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ»

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ αὐτό τοῦ Σοφοκλῆ
(496-406 π.Χ.) παρουσιάζεται ἀπό τό
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου σέ μετάφραση Μίνωα Βολανάκη καί σκηνοθεσία Τζέζαρις Γκραουζίνις
σέ διάφορα μέρη τῆς πατρίδας μας (Ἐπίδαυρος 6 καί 7 Ἰουλίου) κατά τούς θερινούς
μῆνες.
Σοβαρό πρόβλημα ἀντιμετωπίζουν οἱ Θηβαῖοι. «Μαραίνονται οἱ καρποί τῆς γῆς πρίν
δέσουν, ψοφοῦν βοδιῶν ἀγέλες στίς βοσκές
τους, κακογεννοῦν νεκρά παιδιά οἱ γυναῖκες». Δέν ὑπάρχουν εἰδικοί ἐπιστήμονες
γιά νά ἀναζητήσουν τά αἴτια πού προκαλοῦν
αὐτά τά πολύ δυσάρεστα φαινόμενα. Οἱ
ἄνθρωποι δέν ἔχουν παρά νά καταφύγουν
στόν θεῖο παράγοντα. Αὐτό κάνουν λαός καί
ἡγέτες (ἱερέας, βασιλέας). Συμπάσχοντας μέ
τόν λαό του, ὁ Οἰδίποδας ἔχει στείλει τόν γυναικάδελφό του Κρέοντα στό μαντεῖο τῶν
Δελφῶν νά μάθει τρόπο θεραπείας. Θά συμμορφωθεῖ μέ τήν ὑπόδειξη τοῦ Ἀπόλλωνα.
Καί ὁ Χορός, πού ἀποτελεῖται ἀπό προεστούς Θηβαίους, ἐπικαλεῖται τήν Ἀθηνᾶ, τήν
Ἄρτεμη καί τόν Ἀπόλλωνα γιά τήν σωτηρία
τῆς χώρας. Τέλος παρακαλεῖ τόν Δία καί τόν
προστάτη τῆς Θήβας Βάκχο νά διώξουν τό
κακό πού παρομοιάζουν μέ πόλεμο.
Φθάνει ὁ Κρέοντας καί ἀνακοινώνει τήν
προσταγή τοῦ Ἀπόλλωνα. Πρέπει νά σκοτώσουν ἤ νά ἐκδιώξουν ἀπό τήν Θήβα τόν φονιᾶ
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τοῦ προηγούμενου βασιλιᾶ τους
Λάϊου. Ἐπειδή κανένας δέν φανερώνει τόν φονιᾶ τοῦ Λάϊου, ὁ
Οἰδίποδας καταφεύγει πάλι στόν
θεῖο παράγοντα. Καλεῖ τόν μάντη
Τειρεσία. Ὁ μάντης διστάζει νά
μιλήσει. Τελικά ἀναγκάζεται νά
ἀποκαλύψει: «Ὁ δολοφόνος πού
ζητᾶς ἐσύ εἶσαι... χωρίς νά ξέρεις
αἰσχρά σμίγεις μέ τούς πιό ἀγαπητούς σου...».
Τό κουβάρι τοῦ χρόνου ξετυλίγεται καί ἐπιβεβαιώνονται τά
ἀνοσιουργήματα πού ἄθελά του
διέπραξε ὁ Οἰδίποδας. Ἐσκότωσε
τόν πατέρα του καί νυμφεύθηκε
τήν μητέρα του. Αὐτός ἦταν τό
μίασμα ἀπό τό ὁποῖο ἔπρεπε νά
καθαρθεῖ ἡ Θήβα. Αὐτοτυφλώθηκε, ἔφυγε ἀπό τήν Θήβα, κατέφυγε στήν Ἀθήνα (βλ. «Οἰδίπους
ἐπί Κολωνῷ» Σοφοκλῆ).
Ἐμεῖς ἀντιμετωπίζουμε σοβαρή οἰκονομική κρίση. Ἀναζητήσαμε, ἄρχοντες καί λαός, τά
αἴτια; Ἐλέγξαμε τήν ζωή μας στῆς
Πίστεως τόν καθρέφτη; Δέν ἐπιβεβαιώνεται ἡ πνευματική μας ὑποβάθμιση ἀπό τό γεγονός ὅτι δέν
βλέπουμε ὅτι ἡ κρίση πού διερχόμαστε δέν εἶναι μόνον οἰκονομική
ἀλλά πνευματικῆς τάξεως; Κρίση
πού ἐπισημαίνεται σέ ὅλους τούς
τομεῖς. Πολίτευμα, Δημόσια διοίκηση, Δικαιοσύνη, Παιδεία, θεσμοί
κ.λπ. Καί ὁ μέν λαός τιμωρεῖται
(ἀνεργία, λιτότητα, χαράτσια), οἱ
ἄρχοντες οἱ πρωτίστως ὑπεύθυνοι;
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Κον Γιάννην Ἀνδρικόπουλον,
Λογοτέχνην, Ἐκδότην-Διευθυντήν τῆς «Φιλολογικῆς Φωνῆς»,
Αἴγιον.
Εὐχαριστοῦμε θερμότατα γιά
τούς τόσον ἐπαινετικούς λόγους πού
δημοσιεύσατε γιά τό περιοδικό μας.
Ἡ κάθε συμπαράσταση, ὅπως ἡ
δική σας, στό ἔργο μας, μά δίνει δύναμη καί κουράγιο νά συνεχίζουμε.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε καί γιά τό πολύ
ἀξιόλογα βιβλία σας πού μᾶς στέλνετε. Καλή δύναμη. Συνεχίσετε. Ὁ
Κύριός μας νά σᾶς χαρίζει ὑγεία καί
νά εὐλογεῖ τά ἔργα σας.
Κον Δημήτριον Μποσινάκην,
Λογοτέχνην, Κλινικόν Ψυχολόγον, Ἀθήνα.
Ἐλάβαμε τήν συνεργασία πού
μᾶς στείλατε. Φρονοῦμε ὅμως ὅτι
δέν πρέπει νά ἀσχοληθεῖ τό περιοδικό μας μέ τήν κατηγορία αὐτῶν
τῶν ἀτόμων, καθ’ ΄ὅσον θά συμβάλουμε στήν προβολή τους, τήν
ὁποίαν καί ἐπιδιώκουν. Περιμένουμε πάντοτε κάθε συνεργασία
σας.
Κον Γιάννην Σπυρόπουλον
Καλλιθέα Ἀθηνῶν.
Εὐχαριστοῦμε γιά τό κείμενο
πού μᾶς ἀποστείλατε γιά τήν ἀξιόλογη καί γνωστή Βιβλιοθήκη τῆς Βέροιας, γιά τήν ὁποία ἔχουν γράψει
πολλά περιοδικά καί ἐφημερίδες
καί ὡς ἐκ τούτου ἔχει καλυφθεῖ
ἐπαρκῶς τό θέμα καί δέν νομίζουμε
ὅτι ἡ σχετική δημοσίευση στό περιοδικό μας θά προσθέσει κάτι περισσότερον. Εὐχαρίστως περιμένουμε νέα συνεργασία σας.
Κον Γεώργιον Παπαδόπουλον
Συγγραφέα, τ. Δημοτικόν Σύμβουλον Χίον.
Εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τήν
ἀποστολή τοῦ καλαίσθητου φυλλα190
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δίου σας πού ἀναφέρεται στόν κ.
Νικόλαον Σωτηρόπουλον, ἕνα
ἀληθῶς «μαχητήν της Ὀρθοδοξίας
καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ», ὅπως εὐστόχως ἀναφέρετε. Καί οἱ δικές μας
εὐχές εἶναι, σύντομα νά ξεπεράσει
τήν γνωστή του ἐκκλησιαστική περιπέτεια. Συγχαρητήρια καί γιά τήν
συνέχιση κυκλοφορίας τοῦ ὡραίου
σας περιοδικοῦ «Χιώτικα Πνευματικά Διανθίσματα».
Καν Αἰκατερίνα Δογάνη, Καθηγήτρια - Ποιήτρια, Ἁγία Παρασκευή.
Εὐχαριστοῦμε γιά τά ποιήματα
πού μᾶς στείλατε. Ἔχουμε διαβάσει
καί ἐμεῖς ποιήματά σας σέ ἄλλα περιοδικά καί εἶναι ἀληθῶς πολύ ἀξιόλογα. Ὅμως, ὅπως θά ἔχετε καί σεῖς
διαπιστώσει, στό περιοδικό μας, δέν
δημοσιεύουμε ποιήματα. Πάντως
τά κρατᾶμε γιά δεδομένη περίπτωση. Δεχθεῖτε τά συγχαρητήριά
μας γιά τό σημαντικό καί πολύπλευρο ἔργο σας.
Καν Μαρία Δήμου, Γλυφάδα.
Εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τίς
εὐχές σας. Ἀξιόλογα τά ποιήματα
πού μᾶς στείλατε. Τό περιοδικό
μας, τουλάχιστον ἐπί τοῦ παρόντος,
δέν δημοσιεύει ποιήματα. Ὅμως τά
κρατᾶμε. Σᾶς εὐχόμαστε κάθε καλό.
Κον Ἀπόστολον Γκάτσον, Φιλόλογον, Μαρούσι.
Εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τά
τόσον ἐγκωμιαστικά λόγια σας γιά
τίς ἐκδόσεις μας. Νά εἶστε καλά.
Κον Γεώργιον Λαυκιώτην ΄Ἄργος
Εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τό
ἐνδιαφέρον σας καί τήν ἀγάπη σας
γιά τό περιοδικό μας καί τήν «Χριστιανική Στέγη». Νά εἶστε καλά.
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ΕΠΑΝΩ: Τά μπάνια τοῦ λαοῦ κάτω ἀπό τόν Φάρο τῆς Ἀλεξανδρούπολης
μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
ΚΑΤΩ: Τό ἴδιο μέρος ὅπως εἶναι σήμερα.
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