«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες
Σεβαστοί καί ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Μέ τό τεῦχος αὐτό τοῦ περιοδικοῦ μας σᾶς στέλνουμε καί τό
«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013», τό ὁποῖο μόλις ἐκδόθηκε ἀπό τό Σύλλογό μας.
Ἐλπίζουμε ὅτι τό ἡμερολόγιό μας αὐτό θά σᾶς ἀρέσει καί θά σᾶς
εἶναι χρήσιμο ὅλη τήν ἑπόμενη χρονιά.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, θερμά σᾶς παρακαλοῦμε νά μᾶς στείλετε τήν
προαιρετική σας συνδρομή γιά τό περιοδικό μας καί γιά ἐνίσχυση ὁλοκλήρου τοῦ πνευματικοῦ ἔργου τοῦ Συλλόγου μας (λειτουργία Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ, ἔκδοση βιβλίων, κατασκήνωση, συντήρηση τοῦ
Πνευματικοῦ μας Κέντρου, λειτουργία θρησκευτικοῦ βιβλιοπωλείου,
ἐνίσχυση Κύκλου Προνοίας κ.λ.).
Ἔχουμε πλήρη ἐπίγνωση τῶν οἰκονομικῶν δυσκολιῶν πού ἀντιμετωπίζουμε ὅλοι μας. Τολμᾶμε ὅμως νά ζητήσουμε αὐτή τή συνδρομή
σας, γιατί πιστεύουμε ὅτι δέν πρέπει νά ὑπολειτουργήσει μιά χριστιανική προσπάθεια ἀπό οἰκονομικούς λόγους, ἀφοῦ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι
γιά κάθε δωρεά, ὁ Κύριός μας θά τά ἀνταποδώσει περισσότερα.

Ἐκ τῶν προτέρων δεχθεῖτε
τίς θερμές μας εὐχαριστίες.

Ο “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ” ΣΤΟ INTERNET
Ἀνταποκρινόμενοι στή σύγχρονη ἐποχή, μπορεῖτε νά δεῖτε τόν «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» καί ὅλη τή δραστηριότητα τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» στή διεύθυνση τοῦ Internet www.xristegi.gr
Ἐπίσης μπορεῖτε νά ἐπικοινωνήσετε μαζί μας μέ
e-mail στή Διεύθυνση info@xristegi.gr
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«Οἱ ἥρωες πολεμοῦν σάν Ἕλληνες», ὁμολόγησε καί διεκήρυξε ξένος
πολιτικός γιά τήν ἐποποιϊα τοῦ 1940.
Σύσσωμος ὁ λαός ἀντέδρασε στήν
πρόκληση-ἐπίθεση τῆς Ἰταλίας. Στόν
κοινό ἀγώνα ἑνώθηκαν καί συστρατεύθηκαν καί οἱ πολιτικοί ἀντίπαλοι
(Π. Κανελλόπουλος-Ν. Πλαστήρας καί
ἄλλοι) καί πῆγαν στό μέτωπο ὡς ἁπλοί
στρατιῶτες.
Δυστυχῶς, ἡ μιζέρια καί ἡ διχόνοια,
οἱ ξένες ἐπιρροές καί ἐπεμβάσεις ἔφεραν τόν ἐμφύλιο πού στοίχισε περισσότερο ἀπό τόν πόλεμο καί τή γερμανική κατοχή σέ ἀνθρώπινο δυναμικό
καί στήν οἰκονομία. Ἡ φτώχεια καί ἡ
ἐξαθλίωση ἦσαν τό ἀποτέλεσμα τοῦ
διχασμοῦ.
Σήμερα ζοῦμε ἕνα ἄλλο δρᾶμα, μιά
ἄλλη ἐξαθλίωση. Ἡ φτώχεια βαθαίνει
καί ἐξαπλώνεται σέ μεγάλο μέρος τοῦ
πληθυσμοῦ, ἐνῶ κάποιοι πλουτίζουν
ἀπό τήν κρίση. Οἱ ἔντονες καταστάσεις, τά δυσβάστακτα μέτρα, οἱ ἐξοντωτικοί φόροι προκαλοῦν τήν ἀγανάκτηση, τήν ἀντίδραση καί τήν ὀργή.
Δυστυχῶς, οἱ πολιτικοί μας καί τά κόμματα παίζουν σέ βάρος τοῦ λαοῦ.
Ἐξαρτημένοι ἀπό τούς ἰσχυρούς τῆς
γῆς, ὑποτελεῖς στούς δανειστές, μᾶς
χρεώνουν ὅλο καί πιό πολύ. Τό ξεπού-
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λημα παίρνει διαστάσεις τρομακτικές.
Καί ἄλλοι πολιτικολογοῦν λαϊκίζοντας,
γιά νά κερδίσουν καί τούς πεινασμένους καί ἄλλοι χαριεντίζονται μέ τούς
δανειστές ἀδιαφορώντας γιά τήν ἐξόντωση τῶν πεινασμένων. Ἡ Χώρα μας
βυθίζεται, καί αὐτοί τραγουδοῦν ἀμέριμνοι, ἀνίκανοι νά ἀντιδράσουν. Πολύ
φοβόμαστε κοινωνικές ταραχές καί
νέες συμφορές. Ἄς ἀναλογισθοῦμε ὅλοι
τίς εὐθύνες μας. Εἴμαστε ὅλοι ὑπεύθυνοι γιά ὅλα. Νά ὑψωθοῦμε πάνω ἀπό
τίς μικρότητές μας, πάνω ἀπό τήν μικροπολιτική, πάνω ἀπό τό μικροσυμφέρον, γιά νά σωθεῖ ἡ Χώρα καί μαζί
της ὅλοι ἐμεῖς.
Ἡ ὁμόνοια καί ἡ ὁμοφροσύνη δίνει
δύναμη καί ἐλπίδα. Ἑνωμένοι μποροῦμε. Σκλάβοι δέν μποροῦμε. Φτωχοί
ἀγωνιζόμαστε μέ φιλότιμο, ὅταν ὅμως
τό χάσουμε, χανόμαστε. Γι’ αὐτό ἄς
προσέξουμε. Ἄς κρατήσουμε τά τίμια
καί ὅσια τῆς φυλῆς μας καί τῆς ψυχῆς
μας ψηλά. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ τά
ἀδύνατα γίνονται δυνατά. Ἄς θελήσουν καί οἱ ἄρχοντές μας νά γίνουν περισσότερο Ἕλληνες, γιατί μέχρι τώρα
δέν φέρονται οὔτε ὡς φιλέλληνες.

Ὄχι ἄλλη κατοχή,
ὄχι ἄλλος ἐμφύλιος.
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ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ὡς θεοσύστατος
ὀντότητα ἔχει δύο φύσεις, δύο θελήσεις
καί δύο ἐνέργειες ἀχώριστα καί ἀσύγχυτα ἑνωμένες. Αὐτό συμβαίνει κατ’
ἀντιστοιχία πρός τό χριστολογικό δόγμα.
Ἡ χριστολογική δομή τῆς Ἐκκλησίας
ὁδηγεῖ στήν παραδοχή ὅτι συμβαίνουν
καί στήν ἴδια, ὅσα συμβαίνουν στό θεῖο
ἱδρυτή Της, τό Χριστό.
Ἀόρατη καί αἰσθητή δομή
τῆς Ἐκκλησίας
Σύμφωνα μέ τή θεία οἰκονομία, ἡ
ἀόρατη ὄψη τῆς Ἐκκλησίας προσδιορίζεται μέ τή συνεχῆ παρουσία σ’ Αὐτήν
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτό ἀποστέλλεται ἀπό τό Σωτήρα Χριστό, καθώς συνέβη καί στό ὑπερῶον τῆς Ἱερουσαλήμ,
ὅπου ὁ Ἀναστάς Κύριος, «ἐνεφύσησεν
αὐτοῖς καί λέγει· λάβετε Πνεῦμα
Ἅγιον» ( Ἰω. 20, 22). Ἡ ἕνωση αὐτή τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος μετά τῆς Ἐκκλησίας
δέν ἔχει σχέση μέ τήν ποιότητα τῶν
μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, κληρικῶν καί
λαϊκῶν. Ἐκτός ὅμως ἀπ’ αὐτή τήν
ἀόρατη ὄψη τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχει καί
ἡ αἰσθητή της ὄψη. Αὐτή συγκροτεῖται
ἀπό τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, -κληρικούς
καί λαϊκούς- μέ πνευματική ἐξάρτηση
ἀπό τόν Ἐπίσκοπο, τούς ἱερούς Ναούς,
τίς ἅγιες εἰκόνες, τόν τίμιο Σταυρό, τό
ἁγιασμένο ὕδωρ, τούς λόγους τῆς Ἁγίας
Γραφῆς καί τά ἄλλα σύμβολα, τά ὁποῖα
κάνουν αἰσθητή τήν πνευματική ὑπόσταση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ διαρκής ροή
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν Ἐκκλησία
συντελεῖται κυρίως μέ τή Θεία Λειτουρ-
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γία, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας τελεῖται τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί οἱ ἄλλες ἱεροπραξίες, ἀρκεῖ νά
τελεῖται ἀπό κανονικούς ἱερεῖς, καθώς
ὁρίζει ἡ Ἐκκλησιαστική τάξη καί νά ὑφίσταται ἡ πίστη καί ἀγαθή διάθεση τῶν
μελῶν τῆς Ἐκκλησίας.
Ἁρμονική συνύπαρξη
τῶν δύο ὄψεων
Οἱ δύο αὐτές ὄψεις τῆς Ἐκκλησίας
συνυπάρχουν καί συνεργάζονται ἁρμονικά, καθώς καί οἱ δύο φύσεις, ἐνέργειες
καί θελήσεις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἡ
προβολή τῆς μιᾶς σέ βάρος τῆς ἄλλης
καθιστοῦν αἵρεση καί ἀποκοπή ἀπό τό
σπίτι τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα ὅσα τελοῦνται στήν Ἐκκλησία ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής τά χαρακτηρίζει ὡς
«ἱερά σύμβολα», διά τῶν ὁποίων μεταδίδονται «δυνάμεις θεῖες καί ἄκτιστες».
Τό χρέος τῶν πιστῶν
Στήν ὁρατή ὄψη τῆς Ἐκκλησίας κεντρική θέση κατέχουν οἱ πιστοί, οἱ ὁποῖοι
ὡς ἄλλα κύτταρα ἑνώνουν αὐτούς μετά
τῆς Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας, τό Σωτήρα
Χριστό. Ἡ δέ θεία Χάρη γιά νά ἐνεργεῖται στούς πιστούς ἀπαιτεῖ τήν
ἔκφραση τῆς βούλησής των διά τῆς προσευχῆς, δημόσιας καί ἰδιωτικῆς. Μ’
αὐτόν τόν τρόπο οἱ πιστοί «συνοικοδομοῦνται εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ» (Ἐφ. β΄, 22).
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«Τούς γάρ προδότας μισεῖν ἔμαθον»
Αἰσχύλος (Προμηθέας Δεσμώτης)

Ἔχουν περάσει κάπου ἑβδομηνταδύο χρόνια ἀπό τότε πού
ὁ φασισμός καί ἡ ὠμή βία ἐπιτεθήκανε μέ λύσσα στή Χώρα μας.
Ἐκείνη ἀντιστάθηκε σθεναρά κι’ ἔγραψε τό μεγάλο Ἔπος τοῦ
Σαράντα. Τό ἔπος τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ πού θαύμασε ὁ ἐλεύθερος κόσμος.
Στά βορειοηπειρωτικά βουνά ἀκουγόταν ἡ ἰαχή «ἀέρα» σάν
ἀναστάσιμη καμπάνα. Αὐτήν τήν πολεμική τρέμανε οἱ φασίστες. Καί γίνονταν λαγοί.
Οἱ Ἰταλοί δέν ἦταν ὅλοι φασίστες. Ἀγαποῦσαν τήν εἰρήνη
καί τήν καλοπέραση. Ἀγαποῦσαν τό τραγούδι καί τή διασκέδαση. Ἦρθαν στόν πόλεμο μέ κιθάρες καί μαντολίνα!...
Ἐμεῖς πολεμούσαμε μέ μιά χούφτα σταφίδες καί μέ χιλιάδες
τριαντάφυλλα στήν καρδιά. Ἡ κυρά Παναγιά μᾶς σκέπαζε μέ
τό μαφόρι. Καί ὁ Ἀφέντης Χριστός μᾶς ἔδινε δύναμη.
Σήμερα, ἑβδομηνταδύο χρόνια μετά, χάσαμε τήν ἐλπίδα
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στήν κυρά Παναγιά καί στόν Ἀφέντη Χριστό.
Σωστότερα τήν διαγράψαμε. Ἡ ἔλλειψη ἀγωνιστικοῦ πνεύματος μᾶς ἔκαμε συμμάχους τῆς ἄρνησης. Τότε ἡ μικρή Ἑλλάδα δέν δέχθηκε νά ταπεινωθεῖ. Σήμερα ταπεινώνεται κάθε μέρα. Ἡ βαθειά
οἰκονομική χρεωκοπία της ἔφτασε σάν χιονοθύελλα. Καί τή γονατίζει.
Χειρότερη ἀπό κείνη στ’ ἀλβανικά βουνά, πού σακάτευε τούς φαντάρους μας μέ τά φοβερά κρυοπαγήματα. Καί τούς ἔκανε ἀναπήρους πολέμου γιά ὅλη τους τή ζωή...
Ἡ ἀπαίσια ὄψη εἶν’ οἱ μέρες τῆς Κατοχῆς μέ τούς μαυραγορίτες νά
πλουτίζουν καί τούς Ἕλληνες νά λιμοκτονοῦν. Καί νά πουλᾶνε τά ὑπάρχοντά τους γιά μιά μπουκιά ψωμί. Ὁ ποιητής τῆς «Ραψωδίας» Στέφανος
Μπολέτσης, θά γράψει γιά τούς ἐμπόρους τοῦ θανάτου: «Ἔλειψαν ὅλα.
/ Ἔλειψε τό λάδι, τό σιτάρι, τό κριθάρι // Νεκροί παντοῦ //...// Κι’ ἄκαρδοι ἔμποροι, φρικτοί, / στ’ ἁρπακτικά τους χέρια / τόν παλμό / καί τήν πνοή
/ μύριων ψυχῶν κρατοῦσαν /...// Κι’ οἱ μελλοθάνατοι ζητοῦσαν / καί ζητοῦσαν/
μιά πνοή, / δυό τρεῖς παλμούς ἀκόμα/...» .
Τότε ἡ μικρή Ἑλλάδα δέ δέχθηκε νά ταπεινωθεῖ. Ἀντιστάθηκε στή βαρβαρότητα καί γιάτρεψε τίς πληγές της. Τώρα ταπεινώνεται κάθε μέρα. Ἡ
βαθειά οἰκονομική χρεωκοπία τῆς ἔχει κόψει τά φτερά τῆς αἰσιοδοξίας.
Μόνο οἱ ἀετονύχηδες πλουτίζουν ὅπως οἱ μαυραγορίτες στήν κατοχή.
Κι ὁ ποιητής, ὁ ἀείμνηστος Ἐλ. Μάινας, θά γράψει:
«Οἱ νουνεχεῖς χωρίς νά παύσουν νά’ ναι εὐσεβεῖς
πέραν τῆς σκιᾶς τόν Ἥλιο ἀναζητοῦνε
καί δέονται στόν πανοικτίρμονα Θεό
λίγο πιό διάφανη νά κάνει τή ζωή τους».
Οἱ νουνεχεῖς τό ξέρουν κι ἄς μήν τό διαλαλοῦνε. Ἡ χώρα μας ἔγινε χώρα
τοῦ ἀτομισμοῦ. Χάθηκε ἡ ἀδερφοσύνη κι ὁ ἀγώνας γιά κοινό συμφέρον. Τό
ἀγωνιστικό πνεῦμα μεταλλάχτηκε σ’ ἑλισσόμενη φιλαυτία. «Ὁ γιαλαντζί» πατριωτισμός μετάλλαξε τήν πίστη σέ ἐφησυχασμό. Καί ξέχασε
τό «οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλά μάχαιραν» (Μτθ. 10, 34).
Δικαίως, λοιπόν, οἱ νουνεχεῖς δέονται στόν πανοικτίρμονα Θεό,
λίγο πιό διάφανη νά κάνει τή ζωή τους. Ἴσως ἡ διαφάνεια μᾶς λυτρώσει καί δικαιώσει τό ξεχασμένο Ἔπος τοῦ Σαράντα. Ἡ ἱστορική
λησμοσύνη μᾶλλον ντροπιάζει τό Ἔπος καί δέν θεραπεύει τά
λάθη. Γίνεται προδοσία. Καί τούς προδότας «μισεῖν ἔμαθον»,
ὅπως χιλιάδες χρόνια τώρα τό βροντοφωνάζει ὁ Αἰσχύλος.
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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ταν τήν 28η Ὀκτωβρίου 1940 ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος ἀντέταξε τό
μεγάλο ΟΧΙ στό ἰταλικό τελεσίγραφο, τό εἶπε μέ τή βεβαιότητα ὅτι ἐκπροσωποῦσε τόν ἑλληνικό λαό στό σύνολό του. Καί τό εἶπε εὐσυνείδητα, γιατί καί ὁ
ἴδιος -ἄν καί εἶχε σοβαρούς λόγους νά εἶναι διστακτικός- δέν εἶχε ἄλλη ἐπιλογή.
Ἕνα ΝΑΙ τοῦ Κυβερνήτη δέν θά ὁδηγοῦσε μόνο σέ ἐθνική ταπείνωση, ἀλλά
ὑπῆρχε κίνδυνος νά προκαλέσει ἐθνικό διχασμό, μία ἐπανάληψη τῶν ἐθνικῶν περιπετειῶν τοῦ 1916-1917. Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος, μέχρι ἐπιδόσεως τοῦ τελεσιγράφου, ἔπραξε τό πᾶν στό διπλωματικό τομέα, προκειμένου νά ἀποφύγει
τόν πόλεμο. Ἐπέδειξε ψυχραιμία σέ ὅλες τίς προκλήσεις τῆς φασιστικῆς Ἰταλίας, ἀκόμη καί στόν ἄνανδρο τορπιλλισμό τῆς Ἕλλης, τήν ἱερή ἡμέρα τοῦ πανελληνίου προσκυνήματος στήν Παναγία τῆς Τήνου.
Οἱ Ἕλληνες τοῦ ᾽40, ἡγεσία καί λαός, εἶχαν ἔντονο τό αἴσθημα τῆς ἀδικίας
καί τῆς προσβολῆς πού ἀναίτια τούς προκάλεσε ὁ ἀντίπαλος. Μπορεῖ νά «κατάπιαν» πρός στιγμή τήν ὀργή καί τήν ἀγανάκτησή τους γιά τόν ἄνανδρο τορπιλλισμό τῆς Ἕλλης, ἀλλά ὅταν ἡ πρόκληση ἤχθη μέχρις ἐσχάτων, ἡ ὀργή αὐτή
ἔλαβε τή μορφή ἐθνικῆς παλλαϊκῆς ἐξορμήσεως.
Οἱ Ἕλληνες δέν σύρθηκαν στήν περιπέτεια τοῦ πολέμου ἀγνοώντας τούς θανάσιμους κινδύνους πού θά ἀντιμετώπιζαν ὡς ἄτομα καί ὡς σύνολο. Ὁ Περικλῆς
στόν «Ἐπιτάφιο» λόγο του ἐπαινεῖ τούς Ἀθηναίους πολίτες, διότι εἶναι γενναῖοι
ἐν ἐπιγνώσει τῶν κινδύνων. Καί οἱ Ἕλληνες τοῦ ᾽40 εἶχαν πλήρη ἐπίγνωση τῶν
κινδύνων.
Ἀπέναντι στόν πανίσχυρο ἀντίπαλο, ὁ ὁποῖος ἐκαυχᾶτο ὅτι «θά τσακίσουμε
τά πλευρά τῆς Ἑλλάδος», ὁ Ἑλληνικός λαός ἀντέταξε πνεῦμα καρτερίας, ἀποφασιστικότητας καί αὐτοθυσίας. Ἔχοντας συναίσθηση τῶν ὑλικῶν του ἀδυναμιῶν, κατέφευγε - ὅπως καί οἱ μακρυνοί πρόγονοί του στίς Θερμοπύλες- στήν
ἐπίκληση τοῦ Θεοῦ τῆς Ἑλλάδος. Αὐτή τή φορά στό ὅραμα τῆς Μεγαλόχαρης
Παναγίας, πού ἔγινε σύμβολο ἐλπίδος καί παρηγοριᾶς, τῆς πίστης ὅτι δέν θά
μᾶς ἐγκαταλείψει ἡ Θεία πρόνοια. Τό «ἐν τούτῳ νίκα».
Ἡ συλλογική αὐτή πίστη ἴσως προβληματίζει τούς διανοούμενους, ἄθεους καί
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τούς ἐκ πεποιθήσεως ἀνεξίθρησκους. Εἶναι, ὅμως, μία πραγματικότητα πού συνέβαλε ἡ συλλογική ψυχή ἑνός λαοῦ πού ἔπρεπε νά προχωρήσει πρός τόν θάνατο χωρίς νά τόν φοβᾶται.Ἕνα μεταφυσικό ὅραμα,
μιά θεία ἐνόραση, πέραν τῆς ἀγάπης τῶν Ἑστιῶν.
Ὁ ἀγών ἦταν ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν, πού στήν περίπτωση τῶν Ἑλλήνων
τοῦ ᾽40 πῆρε τή συμβολική μορφή τῆς Θεομήτορος, ἴσως γιατί ἐξέφραζε τήν
ἀγάπη καί τόν πόνο γιά τόν σταυρικό θάνατο τοῦ Υἱοῦ της.
Ἡ ψυχή, λοιπόν, τῶν Ἑλλήνων, λαοῦ καί ἡγητόρων, ἦταν ἡ δύναμη ἐκείνη πού
ἔγραψε τό ἔνδοξο Ἔπος τοῦ Σαράντα. Ἄς ἀφήσουμε νά μιλήσουν μαρτυρίες
ἁπλῶν ἀνθρώπων, μαχητῶν τοῦ πολέμου.
― Ἕνας στρατιώτης ἔγραφε ἀπό τό μέτωπο στή σύζυγό του:
«Δέν θέλω νά μοῦ στείλεις φανέλλες καί κάλτσες. Προτιμῶ νά μοῦ φτιάξεις καί
νά μοῦ στείλεις μιά σημαία. Στό μέσο της θά βάλεις τό Ντίνο νά μοῦ ζωγραφίσει μία
Παναγιά τῆς Τήνου. Θέλω νά τή χαρίσω στό Λόχο μου. Θά παραξενεύεσαι γιατί δέν
μέ ἤξερες γιά θρῆσκο, ἀλλά ἀπό ὅσα βλέπουν τά μάτια μου, πιστεύω καί γώ ὅτι μία
θεϊκή δύναμη συντροφεύει τό στρατό μας. Ἄλλωστε, πῶς μποροῦσα νά μείνω ἐγώ
ἀσυγκίνητος, μέσα στό κύμα τῆς πίστεως, πού ἔλα, ὅλος ὁ στρατός μας
πρός τήν Παναγία τῆς Τήνου»;
― Ἕνας ἀνάπηρος ναυτικός τραυματίας ἀπό τήν ἔνδοξο ναυμαχία τῆς Ἕλλης, ἔλεγε στόν ἀνταποκριτή τῆς ἐφημερίδας
«Ἐλεύθερο Βῆμα» (2 Μαρτίου ᾽41):
«Ὁ μοναχογιός μου λοχίας Μίλτος ἔπαυσε νά ζεῖ, δίνοντας τή ζωή του στό μεγάλο τῆς Πατρίδας ἀγώνα. Καί
τώρα θά προσπαθήσω ἐγώ, μέ τή μισή ζωή πού μοῦ
ἀπομένει, νά μεγαλώσω τά μικρά μου κοριτσάκια
γιά νά τίς δημιουργήσω μεγάλες καί τίμιες Ἑλληνίδες, πού νά ὑπερηφανεύονται, λέγοντας,
ὅταν δέν θά ὑπάρχω καί γώ στή ζωή, ὅτι
εἶναι ἀδελφές ἑνός λοχία ἥρωα καί
κόρες ἑνός πατριώτη πατέρα».
Γεώργιος Ἀν. Νίκας
Ταξίαρχος ἐ. ἀ.
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εγάλη ἡ συμμετοχή καί σπουδαία ἡ
συμβολή τῶν Ἑλληνίδων τοῦ καιροῦ
ἐκείνου, στό ἔπος τοῦ Σαράντα. Στά
«μετόπισθεν» καί στήν«πρώτη γραμμή».
Κοντά στούς ἡρωϊκούς στρατιῶτες μας οἱ
γυναῖκες τῆς Πίνδου, οἱ ἀτρόμητες καί γνήσιες
αὐτές Ἑλληνίδες, ἀδιάφορες μπροστά στίς κακουχίες καί στόν θάνατο «γιά τήν γλυκειά Πατρίδα». Ἡλικιωμένες, ὥριμες, νεαρά κορίτσια,
φορτώνονται μέ κιβώτια γεμάτα τρόφιμα, φάρμακα, ἐφόδια, ὁπλισμό καί κυρίως πυρομαχικά
καί τά προωθοῦν μέχρι τά πεδία τῶν μαχῶν.
Ἀλλά καί στά μετόπισθεν ὁλοφάνερος ὁ πατριωτισμός τῶν Ἑλληνίδων. Ἡ νιόπαντρη κοπέλλα κατευοδώνει τόν νεαρό ἄντρα της πού
φεύγει γιά τό μέτωπο, γεμάτη ἀπό ἀγάπη γιά
τήν Πατρίδα, σάν γνήσια Ἑλληνίδα καί πιστή
Χριστιανή. «Ἄντε στό καλό καί ἡ Παναγία μαζί
σου/ ἄντε στό καλό ἡ σκέψη μου δική σου / σέ
ἀποχαιρετῶ χωρίς καημό καί πόνο / ἕνα σοῦ
ζητῶ νά μέ θυμᾶσαι μόνο / ἄντε στό καλό καί
μιά ἀγκαλιά ἀνοιχτή / θά σέ περιμένει νά σέ
σφίξει νικητή».
«Μᾶς χωρίζει ὁ πόλεμος...», ψιθυρίζει μέ
κλάμα ἡ πονεμένη κοπέλλα στόν ἀρραβωνιαστικό της καί ἐκεῖνος τήν
παρηγορεῖ «...μᾶς θεριεύει
ἡ ἐλπίδα / πώς γιά τήν
γλυκειά Πατρίδα /
φεύγω τώρα...» καί
τῆς ζητάει νά κάνει
κουράγιο μέχρι νά
γυρίσει καί νά
παντρευτοῦν καί
ἀκόμη «φέρνε με
στήν προσευχή σου
νά γυρίσω νικητής».
Οἱ Ἑλληνίδες
μάνες, σάν ἀρχαῖες
σπαρτιάτισσες, προ-

202

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

πέμπουν ἀτρόμητες τά παιδιά τους, χαρίζοντάς
τους τήν εὐχή τους, δίνοντάς τους δύναμη καί
κουράγιο, ποσφέροντας σέ αὐτά τήν εἰκόνα τῆς
Παναγίας γιά νά τά φυλάει. Καί ἐνῶ τά παλληκάρια τους πολεμοῦν γενναῖα στά βουνά, ἡ
σκέψη τους τά ἀκολουθεῖ ἐκεῖ ἐπάνω, ἀλλά καί
οἱ νοσταλγικές ἀναμνήσεις τίς διακατέχουν:
«Μές στούς δρόμους τριγυρνᾶνε / οἱ μανάδες
καί κοιτᾶνε νά ἀντικρύσουνε / τά παιδιά τους
πού ὁρκιστήκαν / καί στό σταθμό πού χωριστήκαν / νά νικήσουνε». Γρήγορα ὅμως ἐπιστρέφουν στήν πραγματικότητα καί τότε
ἀναφωνοῦν: «Παιδιά τῆς Ἑλλάδος, παιδιά / πού
σκληρά πολεμᾶτε πάνω στά βουνά / στήν γλυκειά Παναγιά προσευχόμαστε ὅλες νἄρθετε
ξανά / μέ τῆς νίκης τά κλαδιά». Μοναδική τους
ἐλπίδα, σίγουρη παρηγοριά.
Ὅλες, μανάδες, σύζυγοι, ἀδελφές, ἀρραβωνιαστικές, ὅλες οἱ Ἑλληνίδες, συμμετέχουν στόν
ἀγώνα τῶν πολεμιστῶν, ὄχι μόνον νοερά, ἀλλά
καί στή πράξη. Προσεύχονται, στέλνουν γράμματα, πλέκουν μάλλινα γι’ αὐτούς. Ξέρουν ὅτι
«ἡ πίκρα καί ἡ τρεμούλα / σέ μιά γνήσια ἑλληνοπούλα / δέν ταιριάζουνε».
Στούς δύσκολους καιρούς, οἱ ῾Ελληνίδες καί
οἱ Ἕλληνες, ἀπό τούς ἀρχαίους χρόνους, ξέρουν
νά μήν φοβοῦνται, νά μή δειλιάζουν. Νά ἀγωνίζονται καί νά νικοῦν. Μέ πίστη στόν Θεό καί
κουράγιο στίς δοκιμασίες. Καί νά διασαλπίζουν
«κάνε κουράγιο Ἑλλάδα μου / ὅσο μπορεῖς κρατήσου.../ γιατί τό θέλει ὁ Θεός / νά ζήσεις καί
θά ζήσεις». Καί ὁ ποιητής ἐμπνεόμενος ἀπό τό
θαῦμα τοῦ ᾽40, τό φωνάζει: «Γλυκειά μου
Ἑλλάδα, δέν πεθαίνεις / ὅπως δέν ἀπέθανες
ποτέ / ζεῖς αἰώνια καί ὅλους ἀνασταίνεις / ὅταν
ξαναλές Μολών λαβέ». Συνέχειά του εἶναι τό
ΟΧΙ τοῦ Σαράντα. «Τό ἔπος τοῦ ἔνδοξου Σαράντα / θά μείνει ἀθάνατο γιά πάντα».
Γιάννης Τασούλας
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Οἱ διανοούμενοι τῆς Ἑλλάδος
καλοῦν τούς διανοούμενους ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου
10 Νοεμβρίου 1940
Εἶναι δυό ἑβδομάδες τώρα, πού μ᾽ ἕνα τελεσίγραφο, μοναδικό στά διπλωματικά χρονικά
τῶν Ἐθνῶν, γιά τό περιεχόμενο, τήν ὥρα καί τόν τρόπο πού τό παρουσίασαν, ἡ Ἰταλία κάλεσε τήν Ἑλλάδα νά τῆς παραδώσει τά ἐδάφη της, ν’ ἀρνηθεῖ τήν ἐλευθερία της καί νά κατασπιλώσει τήν τιμή της.
Οἱ Ἕλληνες δώσαμε στήν ἰταμή αὐτή ἀξίωση τῆς φασιστικῆς βίας, τήν ἀπάντηση πού
ἐπέβαλαν τριῶν χιλιάδων ἐτῶν παραδόσεις, χαραγμένες βαθιά στήν ψυχή μας, τῆς ἱερῆς
μας γῆς, μέ τό αἷμα τῶν μεγαλύτερων ἡρώων τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Καί αὐτή τή στιγμή,
κοντά στό ρεῦμα τῆς Θυάμιδος καί τίς χιονισμένες πλαγιές τῆς Πίνδου καί τῶν μακεδονικῶν
βουνῶν, πολεμοῦμε, τίς περισσότερες φορές, μέ τή λόγχη, ἀποφασισμένοι νά νικήσουμε ἤ
νά πεθάνουμε μέχρις ἑνός.
Σ’ αὐτόν τόν ἄνισον, σκληρότατον ἀλλά καί πεισματώδη ἀγῶνα, πού κάνει τό λυσσασμένο ἐπιδρομέα νά ξεσπάσει κατά τῶν γυναικῶν, τῶν γερόντων καί τῶν παιδιῶν, νά καίει,
νά σκοτώνει, ν’ ἀκρωτηριάζει, νά διαμελίζει τούς πληθυσμούς στίς ἀνοχύρωτες καί ἄμαχες
πόλεις μας καί στά εἰρηνικά χωριά μας, ἔχουμε τό αἴσθημα ὅτι δέν ὑπερασπιζόμαστε δική
μας μόνο ὑπόθεση. Ὅτι ἀγωνιζόμαστε γιά τή σωτηρία ὅλων ἐκείνων τῶν ὑψηλῶν ἀξιῶν, πού
ἀποτελοῦν τόν πνευματικό καί ἠθικό πολιτισμό, τήν πολύτιμη παρακαταθήκη πού κληροδότησαν στήν ἀνθρωπότητα οἱ δοξασμένοι μας πρόγονοι, καί πού σήμερα βλέπουμε ν’ ἀπειλοῦνται ἀπό τό κῦμα τῆς βαρβαρότητας καί τῆς βίας. Ἀκριβῶς αὐτό τό αἴσθημα ἐμπνέει τό
θάρρος σ’ ἐμᾶς τούς Ἕλληνες διανοούμενους, τούς ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος καί τῆς τέχνης
ν’ ἀπευθυνθοῦμε στούς ἀδελφούς μας ὅλου τοῦ κόσμου, γιά νά ζητήσουμε ὄχι τήν ὑλική βοήθεια ἀλλά τήν ἠθική βοήθειά τους. Ζητοῦμε τήν εἰσφορά τῶν ψυχῶν, τήν ἐπανάσταση τῶν
συνειδήσεων, τήν ἐργασία, τό κήρυγμα, τήν ἄμεση ἐπίδραση παντοῦ, ὅπου εἶναι δυνατόν,
τήν ἄγρυπνη παρακολούθηση καί τήν ἐνέργεια γιά ἕναν καινούργιο πνευματικό Μαραθῶνα,
πού θ’ ἀπαλλάξει τά συναστεκόμενα ἔθνη ἀπό τή φοβέρα τῆς μαύρης σκλαβιᾶς πού εἶδε
ποτέ ὁ κόσμος. Ὅταν μιά τέτοια ἐπανάσταση συντελεστεῖ, ἡ νίκη θά στεφανώσει τό μέτωπο
καί τοῦ τελευταίου, τοῦ πιό ταπεινοῦ ἐργάτη.
Μέ τή μεγάλη καί σταθερή αὐτή ἐλπίδα σᾶς στέλνουμε τόν ἀδελφικό μας χαιρετισμό.
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ,
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ, ΔΗΜ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΕΗΣ, Κ. ΠΑΡΘΕΝΗΣ, ΙΩ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Κ. ΟΥΡΑΝΗΣ,
Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ, ΓΡΗΓ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ, ΑΡΙΣΤ. ΚΑΜΠΑΝΗΣ
Ἐπιμέλεια: Γεώργιος Νίκας, ταξίαρχος ἐ. ἀ.
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- Γιατρέ μ’, νά μί συμπαθᾶς, ἀλλά,
του λεξικό σ’, εἶνι ἄχρηστο, εἶνι μπίτι...
γιά πέταμα.
- Τί λές βρέ Μῆτσο;
- Ἄκου τί σ’ λέω ἰγώ, κι ἄς μήν ξέρω
παρά μιά στάλα κολλυβογράμματα.

Α

ὐτό ἦταν ἕνα τελευταῖο μέρος
ἀπό ἕναν διάλογο πού μᾶς μετέφερε, πολύ παραστατικά, ὁ γεραρός συμπαθέστατος συνομιλητής μας,
ὅταν, σέ μιά δεξίωση φίλων, εἴχαμε τήν
καλή τύχη νά βρεθοῦμε στό ἴδιο τραπέζι.
Ἔχοντας ὑπηρετήσει στόν πόλεμο
τοῦ ’40, ὡς νεαρός ἀνθυπίατρος σέ ὀρεινό
χειρουργεῖο, ἦταν μιά ἀστείρευτη πηγή
ἀναμνήσεων τίς ὁποῖες, σάν νά τίς ξαναζοῦσε, τίς διηγόταν, μέ τόν πιό συναρπαστικό τρόπο. Περιέγραφε, μέ συγκλονιστικές λεπτομέρειες, αἱματοβαμμένα
φορεῖα νά ὁρμοῦν, θαρρεῖς, καταπάνω
στούς γιατρούς, βογγητά ἀπό κορμιά
σχεδόν διαμελισμένα καί ἀκίνητα μέσα σέ
κοκκινισμένους ἐπιδέσμους, ψιθυριστές
προσευχές ἀνάκατες μέ κραυγές πόνου
καί μέ κοφτές φωναχτές ἐντολές τῶν λαχανιασμένων γιατρῶν.

ΓΡΑΦΕΙ
ἡ ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν
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Ζωντάνευε τίς μάχες μέ τόν ἐχθρό στά
χιονισμένα βουνά, ἀλλά καί τίς μάχες μέ
τόν θάνατο, πού ἔνιωθαν νά καιροφυλακτεῖ μερόνυχτα, ἐκεῖ, στήν πιό σκοτεινή
γωνιά τοῦ παγωμένου χειρουργείου,
ἕτοιμος ν’ ἁρπάξει ἀπό τά χέρια τους τήν
ἀκριβή λεία του, τά ἡρωικά νιάτα.
Θυμόταν καί ἱστορίες πού, ἄλλοτε
ἦσαν πικρές, ἄλλοτε ἔμοιαζαν ἁγιασμένες ἀπό θαύματα, κι ἄλλοτε ἔφερναν τή

¥

ζεστασιά καί τήν ἤρεμη αὔρα τῆς
ἁπλῆς λαϊκῆς σοφίας. Μιά ἀπό
αὐτές, ἦταν καί ἡ ἱστορία τοῦ Μήτσου, τοῦ λεβέντη εἰκοσάχρονου
τσολιά ἀπό τή Ρούμελη. Εἶχε, ἀπό
θαῦμα, μείνει ζωντανός, μετά ἀπό
μιά τρομερή ἔκκρηξη ὀβίδας δίπλα
του – «χάρη στοῦ σταυρουλάκ’ μί
του τίμιου ξύλου, πού μ’ ἔδωκεν ἡ
μάνα μ’, γιατρέ», ἔλεγε - καί, παρά
τό τραῦμα στό πόδι του, μόλις ἡ
ἀνάρρωσή του προχώρησε, ζήτησε κι
ἐπέστρεψε στό μέτωπο ὡς τραυματιοφορέας.
Ὁ Μῆτσος, τίς Κυριακές, ὁσάκις
ἔβρισκε κάποια ἥσυχη στιγμή,
ἔγραφε στή μάνα του δυό λόγια,
ὅπως - ὅπως. Ἡ μάνα, ὅμως, ἦταν
ἀγράμματη, κι ὁ Μῆτσος ἤξερε ὅτι
τά γράμματά του θά τῆς τά διάβαζε
μιά γειτόνισσα. Μή θέλοντας, λοιπόν, νά ρεζιλεύεται ἡ μάνα, ἐπειδή
«οὑ γιός τ’ς γράφ’ κάτ’ πιριγέλαστα
πράματα», πρίν τό στείλει, ἔδειχνε
πάντα τό γράμμα του στόν γιατρό
γιά νά τό ἐλέγξει καί νά τοῦ διορθώσει τά λάθη του.
Κάποτε, σ’ ἕνα ἀπό αὐτά τά σημειώματα, ὑπῆρχε καί ἡ λέξη «πόλαιμος». Ὁ γιατρός τή διόρθωσε κι
ἐξήγησε στόν Μῆτσο πώς ἡ σωστή
γραφή εἶναι μέ ἔψιλον (ε) καί ὄχι μέ
ἄλφα γιῶτα (αι). Ὁ Μῆτσος πού,
συνήθως, μέ σεβασμό ἀπευθυνόταν
στόν γιατρό κι ἄκουγε πρόθυμα τίς
ὑποδείξεις του, αὐτήν τή φορά φάνηκε στήν ἀρχή νά ξαφνιάζεται καί,
στή συνέχεια, δίστασε νά κάνει τή
διόρθωση.
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-Μή καί κάν’ς λάθος γιατρέ μ’ ;
Κοίταξέ του πάλ’. Νά χαρεῖς ὅτ’
ἀγαπᾶς.
Ὁ γιατρός προσπάθησε νά τόν
πείσει. Μάταια. Κατέφυγε τότε στό
μικρό ὀρθογραφικό λεξικό τσέπης,
πού εἶχε πάντα πρόχειρο γιά χρήση
ὅταν ἔγραφε τίς ἀναφορές. Ἔδειξε
στόν Μῆτσο τό λῆμμα ΠΟΛΕΜΟΣ.
Ἐκεῖνος τό κοίταξε κι ἔμεινε γιά
λίγο σιωπηλός. Ὁ γιατρός νόμιζε ὅτι
τό θέμα ἔληξε. Ὅμως, τότε ἦταν
πού ὁ Μῆτσος ξεστόμισε τήν ἐτυμηγορία του γιά τό «ἄχρηστο» λεξικό.
Καί συνέχισε:
-Γιατρέ, βρές, ἔτσι νἄχεις καλό,
κι τή λέξ’ ΑΙΜΑ... Νά βλέπ’ς;
Αὐτούνη γράφεται μί ἄλφα κι γιῶτα.
-Καί τί σημασία ἔχει αὐτό βρέ
Μῆτσο;
-Πῶς δέν ἔχει; Ὁ πόλιμος, τό χειρότερο πράμα σέ τοῦτον τόν κόσμο,
φέρνει π ο λ ύ α ἷ μ α γιατρέ μ’.
Αἶμα στά β’νά, αἷμα στά δ’κά ’ς τά
χέρια, αἷμα στά φορεῖα κι στά σεντόνια. Γι’ αὐτούνα τόνε λέμε π ό λ α ι μ ο , γιά. Πῶς γίνεται νά γράφετ’ ἀλλιῶς; Γι’ αὐτό σί λέω. Τοῦτο
τό λεξικό σ’, εἶνι ἄχρηστο. Πέτα το
σά πέρα...
Ὁ γιατρός εἶχε μείνει ἄναυδος.
Τί μποροῦσε ν’ ἀπαντήσει στόν
σοφό Μῆτσο;
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«Πιό εὔκολα βρίσκεις ἕνα θεό στήν Ἀθήνα, παρά ἕναν ἄνθρωπον», ἔλεγε ὁ Πετρώνιος. Καί ὁ Παῦλος ἔχοντας περιδιαβεῖ κάθε γωνιά της, τό εἶδε μέ τά μάτια,
πλημμύρα τά εἴδωλα «κατείδωλον οὖσαν τήν πόλιν». Καί ἔνοιωθε νά ἀναστατώνεται μέσα του.
Τώρα, ὅμως, στεκόταν στόν Ἄρειο Πάγο, στό βῆμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου,
στήν πόλη πού γέννησε τή Δημοκρατία καί κορύφωσε τή φιλοσοφική σκέψη, κι ἄς
μήν εἶχε τήν παλιά αἴγλη της. Τόν εἶχαν καλέσει κάποιοι Ἐπικούρειοι καί Στωικοί φιλόσοφοι, πού ἀδημονοῦσαν νά μάθουν ποιά «καινούργια δαιμόνια» διδάσκει
«ἐτοῦτος ὁ παραμυθάς»!
Ἄνθρωπος μέ παιδεία ὄχι τυχαία ἐκεῖνος, καί μέ τό Χριστό νά τόν ἐνδυναμώνει
, ἐκτίμησε τό χῶρο καί τό χρόνο καί χειρίστηκε τό θέμα δημιουργικά!
«Ἄνδρες Ἀθηναῖοι», ἄρχισε ὅπως οἱ ρήτορες παλιά, «σᾶς βλέπω εὐλαβέστατους ἀπό κάθε ἄποψη». Αὐτό τό λέω, γιατί περιδιαβαίνοντας ἀπό τά τόσα σεβάσματά σας, βρῆκα καί ἕνα βωμό ἀφιερωμένο στόν «ἄγνωστο Θεό».
Δέν τούς στιγματίζει ὡς εἰδωλολάτρες, οὔτε τούς καταγγέλλει ὡς ἀπίστους, ὅπως
κάνουν σήμερα κάποιοι γιά κάθε μή χριστιανό, ἀκόμα καί μή ὀρθόδοξο! Βρίσκει τό
σημεῖο ἐπαφῆς. Οἱ εἰδωλολάτρες, «φύσει τά τοῦ νόμου ποιεῖ», μέ τό «κατ’ εἰκόνα»,
λαβωμένο ἔστω, μέ τή συνείδηση, πού φύτεψε σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους πλάσματά
του, ὁ μόνος ὑπάρχων, μά γιά πολλούς λόγους σέ πολλούς «ἄγνωστους γνωστός
Θεός».
«Δέν κομίζω καινά δαιμόνια», δέ διδάσκω καινούργιους θεούς. «Αὐτόν πού λατρεύετε, χωρίς νά τόν γνωρίζετε, Αὐτόν ἦρθα καί σᾶς κάνω γνωστό.! Τό Θεό πού
δημιούργησε τόν κόσμο καί ὅλα ὅσα ὑπάρχουν σ’ αὐτόν...Πού ὡς Κύριος οὐρανοῦ
καί γῆς...δίνει σέ ὅλα ζωή καί πνοή καί τά πάντα... Πού δημιούργησε ἀπό ἕναν
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ἄνθρωπο ὅλα τά ἔθνη καί ἔβαλε μέσα τους τήν τάση νά τόν ἀναζητοῦν, μήπως
τόν ψηλαφήσουν καί τόν βροῦν... Γιατί, ὅπως λένε καί κάποιοι δικοί σας ποιητές,
«μέσα σ’ Αὐτόν ζοῦμε, κινούμαστε καί ὑπάρχουμε» ἡ «δική του γενιά εἴμαστε».
Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἄρθρο πρῶτο, καί οἱ Ἀθηναῖοι κρέμονται ἀπό τά
χείλη του. Τόσο γνωστός τους «ὁ ἄγνωστος Θεός»!
Τώρα μήν πεῖτε, «ὅμως μόλις προχώρησε στήν παγκόσμια κρίση καί τόν
Ἀναστημένο Χριστό, κλώτσησαν, «κορόιδευαν » ἤ «ἔλεγαν, θά μᾶς τά πεῖς μιά
ἄλλη φορά». Οὔτε ὅτι κάθε ἄλλο παρά εὐχαριστημένος, «ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ
μέσου αὐτῶν». Ὁ Κύριός του εἶχε λίγους χριστιανούς ἐδῶ, ἀνάμεσά τους «Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, καί γυνή ὀνόματι Δάμαρις καί ἕτεροι σύν αὐτοῖς».
Τό ποίμνιο τοῦ Κυρίου εἶναι πάντα μικρό! Ἀλλά εἶναι-ὀφείλει νά εἶναι- ἡ
«μικρή ζύμη πού ζυμώνει ὅλο τό φύραμα»! Αὐτό εἶναι τό καίριο καί οὐσιαστικό!
* * * * * *
Τεράστια ἡ ἀξία τοῦ λόγου τοῦ Παύλου στήν Ἀθήνα, καί τῶν παρεπομένων
αὐτοῦ! Ἰδιαίτερα σήμερα πού τά μέσα ἐπικοινωνίας ἔχουν κάνει ὅλο τόν κόσμο
ἕνα μεγάλο χωριό . Καί ἔχουμε μπροστά στά μάτια μας καθημερινά τό «μικρό
ποίμνιο», ἀνάμεσα στό πολύ πιό μεγάλο, «τά ἄλλα πρόβατα τῆς ποίμνης », τοῦ
«ἄγνωστου γνωστοῦ Θεοῦ», πού κατά τήν Παράδοση ἡ Πίστη μας εἶναι ὁ Τριαδικός, ὁ Μόνος «ὄντως ὤν»!
Πού σημαίνει ὅτι καί σήμερα «τά ἄλλα πρόβατα», πού γιά λόγους ἱστορικούς ἤ ἄλλους δέν εἶναι ἀκόμα «τῆς μιᾶς ποίμνης τοῦ Ἑνός Ποιμένα», ὅπως οἱ
ἀρχαῖοι Ἀθηναῖοι, «Αὐτόν λατρεύουν χωρίς νά τόν γνωρίζουν»! Ἄν τό δοῦμε
εὐρύτερα, σέ τελική ἀνάλυση, σ’ Αὐτόν, τόν Τριαδικό, καταλήγουν οἱ ὅποιες
προσευχές τους, ἀφοῦ εἶναι, ὅπως πιστεύουμε, ὁ Μόνος «ὄντως ὤν», ὁ Μόνος
πού ὑπάρχει!
Ἄρα τό καίριο ἐρώτημα εἶναι οἱ σημερινοί Ὀρθόδοξοι –δέ λέω τῶν ἄλλων
χριστιανικῶν «Παραδόσεων» ἤ «Παραδόσεων», ἤ τέλος πάντων Παραλλαγῶν,
γιά νά μήν ἐνοχληθοῦν κάποιοι– εἴμαστε τό μικρό Ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ. Εἴμαστε ὅμως καί ἡ «μικρή ζύμη πού θά ζυμώσει ὅλο τό φύραμα», ὡς θά ὀφείλαμε;
Ἤγουν, μποροῦν τά «ἄλλα πρόβατα, πού δέν εἶναι ἀκόμα τῆς Ποίμνης», νά γυρίσουν νά δοῦν τόν τρόπο τῆς ζωῆς μας καί νά ποῦν τί θαυμάσια πού εἶναι ἡ
χριστιανική ζωή, δέν τήν ἀκολουθοῦμε κι ἐμεῖς; Εἶναι ὅπως τήν ἔχει προδιαγράψει ὁ Χριστός, στίς δυό «ὁμοούσιες καί ἀχώριστες» ἐντολές, ὅπου «ὅλος ὁ
Νόμος καί οἱ προφῆτες κρέμονται». «Νά ἀγαπήσεις τό Θεό μέ ὅλη τήν καρδιά
σου...», καί ἡ ἄλλη πού «ὁμοία αὐτῇ ἐστι», «νά ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου
κάθε ἄνθρωπο, ὅπως τόν ἑαυτό σου»! Αὐτό εἶναι πού κάνει τή διαφορά! Αὐτό
κάνει «τή μικρή ποίμνη», «μικρή ζύμη πού ζυμώνει ὅλο τό φύραμα»!
Διαχέει, λοιπόν, ἄρωμα τέτοιας ζωῆς, ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τοῦ σημερινοῦ
ὀρθόδοξου χριστιανοῦ, ἤ ἔχει ἐξαντληθεῖ καί χαθεῖ «στόν ἄνηθο, τό κύμινο καί
τό δυόσμο»; Αὐτό εἶναι τό πρόβλημα! Αὐτό κάνει τή διαφορά! Ὄχι οἱ ὑψηλές
θεολογίες, οἱ κομπορρημοσύνες καί ἄλλα παρεμφερῆ!
ΑΘ. ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ
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ερικές φορές μένουμε στά ρηχά τῆς χριστιανικῆς βιοτῆς
μας. Δέν προχωροῦμε στά βαθειά. Δηλαδή μᾶς ἀρκεῖ ἕνα
ἐλάχιστο τοῦ Χριστιανισμοῦ, κάποιος ἐκκλησιασμός, λίγη
προσευχή καί ἀραιά ἐξομολόγηση καί Θεία Κοινωνία.
Εἶναι, ὅμως, αὐτό ὀρθή χριστιανική ζωή; Ἄραγε ἐφαρμόζουμε τούς
ἱερούς κανόνες; Ἔπειτα σ’ αὐτή τή δυσχερεστάτη κοινωνία πού ζοῦμε,
πῶς μποροῦμε νά σταθοῦμε χωρίς συνειδητή χριστιανική ζωή;
Στόν Εὐαγγέλιο ὑπάρχει μία ὡραία περιγραφή, αὐτή τῆς θαυμαστῆς ἁλιείας. Ὁ Χριστός ἐκεῖ στή λίμνη τῆς Γεννησαρέτ ἀπευθυνόμενος στόν Σίμωνα τοῦ λέγει: «Ἐπανάγαγε εἰς τό βάθος». Δηλαδή,
ξανάφερε τό πλοιάριό σου πάλι στά ἀνοιχτά καί ρίξε τά δίκτυα γιά ψάρεμα. Μή μένεις στά ρηχά. Προχώρησε στό βάθος.
Ἀλληγορικά ἄν τό δοῦμε, σημαίνει καλλιέργησε εἰς βάθος τόν ἑαυτό
σου, προχώρησε στά βαθύτερα τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ὀφείλουμε νά
μάθουμε καλύτερα τά περί Θεοῦ, περί Ἰησοῦ Χριστοῦ, περί Ἁγίου
Πνεύματος. Ἀκόμη περισσότερο γιά τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.
Ἔτσι, τό Βάπτισμα καί ὁ Γάμος δέν θἆναι μιά ἁπλῆ κοινωνική ἐκδήλωση, ἡ Θεία Εὐχαριστία ἁπλῶς ἀκρόαση καί θέαμα, γιά νά μείνουμε
στά τρία αὐτά ἱερά Μυστήρια. Ἡ ἄγνοια, ἡμιμάθεια, δέν θά συσκοτίζουν τήν λαμπρότητα καί τό βαθύτερο νόημα τῶν θείων Μυστηρίων.
Ὁ θόρυβος καί ἡ βιασύνη πού μερικές φορές παρατηροῦνται κατά τήν
τέλεσή τους, θά ἐξαλειφθεῖ.
Ὁ καθένας μας, ὅταν ἐμβαθύνει στά ἱερά λόγια, ὅταν στοχαστεῖ,
προσευχηθεῖ καί ἀγαπήσει τά τοῦ Θεοῦ Μυστήρια, τότε φτιάχνει μιά
αὐθεντική χριστιανική προσωπικότητα. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες μίλησαν
γιά τόν «καλόν κἀγαθόν» ἄνθρωπο. Δέν φθάνει, ὅμως, μόνον αὐτό. Δέν
φθάνει νά εἶσαι ἀπλῶς ἕνας καλός ἄνθρωπος. Χρειάζεται τό μεῖζον.
Χρειάζεται ὁ κατά Χριστόν ἄνθρωπος.
Ὅλοι μας ἔχουμε δεῖ τήν εἰκόνα ἑνός Ἁγίου. Ἀξίζει νά προσέξουμε
ὅτι ὁ Ἅγιος στέκεται ἤρεμος, ἀτενίζοντας μακρυά. Τό βλέμμα του εἶναι
βαθύ. Καί ἐκεῖ ἀνακαλύπτεις τόν καλλιεργημένο εἰς βάθος ἐσωτερικό
του κόσμο. Ὁ Ἅγιος προχώρησε, ἀνοίχτηκε, ἀποκατέστησε τό δέον τῆς
ζωῆς καί τό συνέδεσε μέ τήν αἰωνιότητα.
Εἶναι ἀνάγκη, λοιπόν, νά θέτουμε συνεχῶς τό ἐρώτημα: Εἴμεθα
εὐχαριστημένοι ἀπό τήν πνευματική μας ζωή;
Τόν Θεό, πού τόσο Ἐκεῖνος μᾶς ἀγάπησε, ἐμεῖς πόσο Τόν ἀγαποῦμε, ἐκτελώντας τό ἅγιον θέλημά Του;
Ἄς ἀφήσουμε τόν ἑαυτό μας νά τόν ἐπεξεργασθεῖ ἡ σμίλη καί ὁ χρωστήρας τοῦ Θεοῦ. Νά σμιλεύσει τό «ἀκατέργαστον» τοῦ εἶναι μας καί
νά ἀποκαταστήσει τό ἀρχαῖον κάλλος τῆς θείας εἰκόνος Του μέσα μας.
Ἡ πνευματική ζωή δέν εἶναι θέμα γνώσεως, μυαλοῦ. Εἶναι θέμα
καρδιᾶς, βίωμα ζωῆς, τρόπος ὕπαρξης. Ὀφείλουμε νά προχωρήσουμε
εἰς τήν τελειότητα. Δέν μπορεῖ νά μένουμε νήπιοι. Εἰς βάθος. Ὄχι στά
ρηχά.
XΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ
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ἘΛΛΕΙΜΜΑΤΑ εἶναι ἡ λέξη πού ἀκοῦμε καθημερινά
σέ ὅλους τούς τόνους. Ἐλλείμματα στά ἀσφαλιστικά ταμεῖα, ἐλλείμματα στό ΙΚΑ, ἐλλειμματικός προϋπολογισμός κ.λ.π. Ἐδῶ καί χρόνια εἴμαστε μιά χώρα μέ
ἐλλείμματα. Ἀσφαλῶς καί πρέπει νά μᾶς ἀπασχολοῦν
πολύ, γιατί χωρίς τά οἰκονομικά μέσα, ὁ ἄνθρωπος δέν
μπορεῖ νά ζήσει καί νά δημιουργήσει.
ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «Ἡ Ἑλλάδα σέ κλοιό ἐλλειμμάτων»
δημοσιεύτηκε πρόσφατα ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον καί
οὐσιαστικό ἄρθρο γραμμένο ἀπό τόν διακεκριμένο νομικό καί διδάκτορα τῆς Νομικῆς κ. Βασίλειο Νικόπουλο,
ἐπίτιμο πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου. Πρόκειται γιά ἕναν
ἐπίλεκτο ἀνώτατο δικαστικό, πού εἶναι ταυτόχρονα καί
ἐξαίρετος πνευματικός ἄνθρωπος καί καλός συγγραφέας. Μέ τήν εὐκαιρία, νά σημειώσουμε ὅτι ὁ κ. Νικόπουλος εἶναι πατέρας τῆς ἡρωϊκῆς δασκάλας Χαρᾶς
Νικοπούλου, ἡ ὁποία γιά τό ἐθνικό της ἔργο στά πομακοχώρια πολεμήθηκε, ὄχι μόνο ἀπό τό τουρκικό προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς, ἀλλά -δυστυχῶς!- καί ἀπό τήν
τότε ὑπουργό Ἐθνικῆς Παιδείας κ. Ἄννα Διαμαντοπούλου!...

³

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ του αὐτό ὁ κ. Νικόπουλος ὑποστηρίζει ὅτι ἐκτός ἀπό τό οἰκονομικό ἔλλειμμα στή χώρα
μας, ὑπάρχει καί τό ἔλλειμμα τῶν πνευματικῶν
ἀναγκῶν. Θά μεταφέρουμε ἐδῶ μερικά ἀποσπάσματα ἀπ’ ὅσα γράφει γιά τό πνευματικό ἔλλειμμα:
Οἱ πνευματικές ἀνάγκες, τονίζει ὁ ἀξιότιμος πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου, εἶναι ἐξίσου σημαντικές
μέ τίς ὑλικές ἀνάγκες. Καί συνεχίζει: «Δυστυχῶς
στόν τομέα τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τό ἔλλειμμα
εἶναι τεράστιο καί ἀπειλεῖ τήν ἴδια τήν ὑπόσταση τοῦ
ἀνθρώπου. Ἡ ἔκταση καί οἱ ἐπιπτώσεις τοῦ πνευματικοῦ ἐλλείμματος δέν ἔχουν ἀκριβῶς ἀποτιμηθεῖ».
Στήν Ἑλλάδα ὑπογραμμίζει ὁ κ. Νικόπουλος, ἡ διάβρωση τοῦ πνευματικοῦ της ἱστοῦ εἶναι, δυστυχῶς,
ὁλοκληρωμένη. Οἱ πνευματικές ἀξίες ἔχουν συστηματικῶς περιθωριοποιηθεῖ. Θεσμοί αἰώνιοι ἔχουν
ἀποσυντεθεῖ.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ὁ πρόεδρος κ. Βασίλειος Νικόπουλος διαπιστώνει: «Ἡ οἰκογένεια βρίσκεται σέ
πλήρη διάλυση. Τό μυστήριο τοῦ γάμου διακωμωδεῖται καί ἀπό αὐτό τό Κράτος(...). Ἡ ἰδέα τῆς πατρίδας ἔχει κατασυκοφαντηθεῖ πάλι ἀπό αὐτή τήν ἴδια
Πολιτεία, ἡ ὁποία κάνει τό πᾶν γιά νά ἐκριζώσει ἀπό
τίς καρδιές τῶν παιδιῶν τήν ἀγάπη πρός τήν πατρίδα. Ἡ ἔννοια τοῦ πατριώτη εἶναι, πλέον, ἐπιλήψιμη
καί ἡ ἐκδήλωση πατριωτικῶν αἰσθημάτων σχεδόν
ἀπαγορευμένη. Περισσότερο, ὅμως, συκοφαντημένη εἶναι σήμερα ἡ ἰδέα τοῦ ἔθνους (...). Συνακόλουθα, ἡ ἐθνική μας ἱστορία δέν στρεβλώνεται
ἁπλῶς, ἀλλά ἀπεμπολεῖται ὡς κάτι περιττό. Ἀλλοιώσαμε ἀδιαμφισβήτητα ἱστορικά γεγονότα, κατασυκοφαντήσαμε τούς ἐθνικούς μας ἥρωες» (...).
ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ γιά ὅλα τά ἐλλείμματα (οἰκονομικά,
πνευματικά κ.λπ.) τίς ἀποδίδει ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος
τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Νικόπουλος στούς πολιτικούς.
Μέ παρρησία καταγγέλλει: «Σήμερα τόσο ἡ πολιτική
ὅσο καί οἱ πολιτικοί εἶναι πλήρως ἀπαξιωμένοι. Οἱ πολιτικοί μας χρεώνονται στή Χώρα μας μέ ὅλα γενικῶς τά ἐλλείμματα πού τή μαστίζουν. Εἶναι οἱ
κυρίως ὑπεύθυνοι, ὄχι μόνο τοῦ οἰκονομικοῦ ἐλλείμματος, τό ὁποῖο προκάλεσαν μέ τήν ἐγκληματική
τους πολιτική, τῆς λεηλασίας καί τῆς κατασπατάλησης τοῦ ἐθνικοῦ μας πλούτου, ἀλλά καί ὅλων τῶν
ἄλλων ἐλλειμμάτων, κυρίως δέ τοῦ τεραστίου πνευματικοῦ ἐλλείμματος». Ὁ κ. Νικόπουλος σαλπίζει
ἐγρήγορση:
«Ἕλληνες, γρηγορεῖτε. Σᾶς καλεῖ τό πεπρωμένο σας, ἡ ἱστορία σας, τό ἐθνικό σας φιλότιμο
σέ ἀγῶνα ὅμοιο ἐκείνου τοῦ ἡρωϊκοῦ καί ἀθάνατου εἰκοσιένα. Μή ξεχνᾶτε πώς εἶστε ἀπόγονοι
ἡρώων καί ἁγίων».
Γ. Δ. Κούβελας
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ἶναι γνωστόν ὅτι ἡ Θράκη, ἡ ὅλη Θράκη, ὑπῆρξε ἀπό τούς ἀρχαίους χρόνους
ἑλληνική. Ὅμως οἱ σκοπιμότητες τῶν μεγάλων δυνάμεων τήν τριχοτόμησαν
πολιτειακά καί στήν Ἑλλάδα μας παρέμεινε ἡ λεγόμενη Δυτική Θράκη, ἐνῶ ἡ
Βόρεια Θράκη, γνωστή καί ὡς Ρωμυλία, παρεχωρήθη στήν Βουλγαρία καί ἡ Ἁνατολική
Θράκη, ὁ ἁγιασμένος αὐτός τόπος, ἀλλά καί μαρτυρικός, μέ κορωνίδα του τήν Κωνσταντινούπολη, τήν Πόλη τῶν θρύλων μας, ἐδόθη στήν Τουρκία. Ἀλλά γιά τήν κατάσταση τῆς ἑνιαίας Θράκης μέρος εὐθύνης φέρει καί ἡ ἑλληνική πλευρά. Συγκεκριμένα,
μετά τόν ἄδικο γεωγραφικό τεμαχισμό της, στά τμήματά της πού ἔμειναν ἐκτός τῶν
συνόρων τῆς Μητέρας Πατρίδας, ὑπῆρχε μεγάλος ἀριθμός πολλῶν χιλιάδων Ἑλλήνων,
πλουσίων σέ περιουσία, μέ ξεχωριστή ἐπιχειρηματική δραστηριότητα καί ἀκμάζοντα
πολιτισμό, πιστοί Χριστιανοί καί ἀκραιφνεῖς Ἕλληνες. Ὅμως ἡ δειλή ἐξωτερική ἑλληνική πολιτική δέν μπόρεσε νά ἐμποδίσει τόν ἀφανισμό τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἀπό
τά μέρη αὐτά, μέ τά σκληρά μέτρα ἐναντίον του ἀπό τίς κυβερνήσεις τῶν χωρῶν στίς
ὁποῖες παρεχωρήθησαν οἱ περιοχές.
Ἀκόμη, εἴχαμε καί βίαιες ἀπελάσεις τῶν Ἑλλήνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί
τῆς Σμύρνης. Εἶχαν προηγηθεῖ οἱ σφαγές, οἱ ἐμπρησμοί, οἱ λεηλασίες, οἱ ἱεροσυλίες
τῆς 5ης Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1955. Ἀδύναμες οἱ δικές μας ἀντιδράσεις. Ἡ διεθνής
κοινότητα δέν συγκινήθηκε οὔτε ἀπό τά ἀνοσιουργήματα αὐτά τῶν γειτόνων, οὔτε
ἀπό τήν ἄψογη ἑλληνική συμπεριφορά πρός τίς ξένες μειονότητες, οἱ ὁποῖες λόγῳ
τῶν ἀσφαλῶν συνθηκῶν, πολιτικῶν, θρησκευτικῶν, κοινωνικῶν καί προστασίας πού
παρέχει τό Ἑλληνικό Κράτος, ἔχουν ἀπό τοῦ ἔτους 1922 καί ὕστερα ὑπερδιπλασιασθεῖ, ἐνῶ ἡ τριπλάσια τότε δική μας μειονότητα στήν Πόλη ἔχει σχεδόν ἐξαφανισθεῖ.
Ἀλλά γιά τίς τελικές αὐτές ἐξελίξεις, ἡ Ἑλληνική Πολιτεία δέν μπορεῖ νά εἶναι ἱκανοποιημένη ἀπό τίς δικές της ἐνέργειες.
Δυστυχῶς, τά σφάλματα συνεχίζονται καί στίς ἡμέρες μας. Ὁ διακεκριμένος πολιτικός ἐπιστήμων κ. Κων. Χολέβας, πιστός Χριστιανός καί συνειδητός Ἕλληνας, πρό
ὀλίγου καιροῦ, σέ ἔγκριτη ἀθηναϊκή ἐφημερίδα, γράφει περισπούδαστο ἄρθρο καί
στηλιτεύει τόσον τήν ἐνέργεια τοῦ προηγουμένου Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου νά ψηφίσει ἀψυχολόγητη τροπολογία ὑπέρ τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης, ὅσον καί τήν
τότε Ἑλληνική Κυβέρνηση γιά τήν ἔκδοση νόμου (ὕστερα ἀπό νομοσχέδιο τό ὁποῖον
ἡ ἴδια εἰσήγαγε καί ὑποστήριξε διά τοῦ Ὑπουργοῦ κ. Ν. Σηφουνάκη), σύμφωνα μέ τόν
ὁποῖον οἱ μουσουλμάνοι τό θρήσκευμα, κάτοικοι τῆς περιοχῆς, πληρώνουν τό ποσόν
τοῦ ἐπιβαλλομένου προστίμου γιά ἀναγνώριση παρανόμων κτισμάτων, μειωμένο σέ
80%. Δηλαδή, ὁ μουσουλμάνος θά πληρώνει ἐπί τοῖς ἑκατόν 20 εὐρώ καί ὁ χριστια-
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νός 100 εὐρώ. Ἀπίστευτο καί ὅμως ἀληθινό! Γιά τήν ρύθμιση αὐτή διατύπωσαν
κραυγή ἀγωνίας καί διαμαρτυρίας μέ κοινή ἀνακοίνωσή τους οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες τῆς Θράκης. Ο Μαρωνείας Δαμασκηνός (καταγόμενος ἀπό τήν Μεσσηνία), ὁ Διδυμοτείχου Δαμασκηνός, ὁ Ξάνθης Παντελεήμων καί ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως
Ἄνθιμος ὁ Β΄, γνωστοί πανελληνίως φωτισμένοι Ἱεράρχες. Καταγγέλλουν καί ἐκφράζουν τήν ἀπορία τους, ἀφοῦ ἐκρίθη συμφέρουσα ἡ ἐν λόγῳ νομοθετική ρύθμιση γιά
τούς κατοίκους τῆς ἀκριτικῆς αὐτῆς περιοχῆς, γιατί δέν συμπεριλαμβάνει καί τούς
χριστιανούς, ἀλλά καί τούς κατοίκους τῶν ἄλλων ἀκριτικῶν περιοχῶν τῆς Χώρας.
Ἀλλά καί ὁ ἀρθρογράφος σημειώνει: «Δηλαδή τιμωροῦνται οἱ χριστιανοί τῆς Θράκης μόνον καί μόνον ἐπειδή δέν εἶναι μουσουλμάνοι; Μοῦ θυμίζει τήν περίοδο τῆς
Τουρκοκρατίας, ὅταν κάποιοι ἀναγκάζονταν νά ἐξισλαμισθοῦν, γιά νά ἀποφύγουν
τήν βαρεία φορολογία. Τί ἐπιδιώκουν οἱ ψευδοπροοδευτικοί τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας
μέ τέτοια μέτρα;». Καί περαιτέρω γράφει ἀκόμη: «Πρός ὄφελος τῶν μουσουλμάνων
καταργεῖται τό ἑλληνικό ἀστικό δίκαιο καί ἰσχύει τό ἰσλαμικό οἰκογενειακό δίκαιο,
παραβιάζοντας τήν ἀρχή τῆς ἰσοτιμίας, (σ. σ. Οἱ μουσουλμάνοι τῆς Θράκης εἶναι, κατά
νόμο, Ἕλληνες ὑπήκοοι)... «Οἱ μουσουλμανόπαιδες εἰσάγονται ἄνευ ἐξετάσεων μέ
ποσοστό ἕως 0,5% σέ κάθε σχολή... μάλιστα γιά νά ἀποφύγει ὁ μουσουλμάνος νεαρός ἤ νεαρά τίς ἐξετάσεις, δηλώνει ἐνυπογράφως στό μηχανογραφικό δελτίο τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας ὅτι ἀνήκει στήν μουσουλμανική μειονότητα. Γράφει τό θρήσκευμά του ἐπί δημοσίου ἐγγράφου, κάτι πού ἀπαγορεύεται, πλέον, γιά τούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες. Μετά τήν ἀπαράδεκτη ρύθμιση περί τοῦ θρησκεύματος στίς
ταυτότητες, ὑποτίθεται ὅτι ἀπαγορεύεται ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος σέ δημόσια ἔγγραφα. Καί ὅμως ἐπιτρέπεται μόνον γιά τούς μουσουλμάνους τῆς Θράκης».
Καί τονίζει μία μεγάλη,δυστυχῶς, ἀλήθεια: «Γιά τά προβλήματα τῆς Ἑλλάδος δέν φταῖνε τόσον οἱ ξένοι, ἀλλά τό κακό μας
τό κεφάλι καί τά λάθη μας».
Δέν ἔχουμε τίποτα κατά τῶν μουσουλμάνων συμπολιτῶν μας,
μόνον ἰσοτιμία καί ἰσοπολιτεία ἐπιζητοῦμε.
Λ. ΔΙΛΗΣ
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Οἱ δύο ἐπιλογές

άποια ἡμέρα τῆς ἐπί γῆς ζωῆς Του, ὁ Κύριος πηγαίνει στήν χώρα τῶν Γαδαρηνῶν. Ἐκεῖ συναντάει ἕνα δαιμονισμένο ἄνδρα. Θαυματουργεῖ, ἐκβάλλει τά δαιμόνια ἀπό τόν δυστυχῆ ἄνθρωπο καί αὐτά εἰσέρχονται στούς
χοίρους μιᾶς ἀγέλης πού ἔβοσκαν στό βουνό, καί ὅλη ἠ ἀγέλη κατακρημνίζεται σέ
κοντινή λίμνη καί πνίγεται. Ὁ θεραπευθείς εὐγνωμονεῖ τόν Κύριο καί «ἐδέετο
αὐτοῦ...εἶναι σύν αὐτῷ», παρακαλεῖ νά μείνει μαζί Του. Κάτοικοι τῆς περιοχῆς βλέπουν τό θαῦμα καί οἱ ὑπόλοιποι τό πληροφοροῦνται ἀπό αὐτόπτες συμπολίτες
τους. Καί ὅμως, «ἠρώτησαν (παρεκάλεσαν) αὐτόν...ἀπελθεῖν ἀπ’ αὐτῶν, νά φύγει
ἀπό αὐτούς, νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν χώρα τους (Λουκ. η΄26-39).
Ἀπέναντι στό θαῦμα τοῦ Χριστοῦ, ἔχουμε δύο διαφορετικές συμπεριφορές:
Ἐκείνη τοῦ θεραπευθέντος, ὁ ὁποῖος ἀπελευθερωμένος ἀπό τόν διάβολο, ἐπιθυμεῖ νά μείνει κοντά στόν Χριστό. Κοντά στήν ἀγάπη Του, στήν χάρη Του, στόν
δρόμο Του τόν μοναδικό, πού χαρίζει τήν ἀληθινή καί ἀπόλυτη εὐτυχία ἐδῶ στήν
γῆ καί τήν μακαριότητα τῆς Οὐρανίας Βασιλείας Του.
Καί τήν ἄλλη, «τοῦ πλήθους τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν». Βλέπουν τό
θαῦμα, ἀλλά οἱ σκληρές τους καρδιές δέν συγκινοῦνται, τά σκοτεινά μάτια τῆς
ἁμαρτωλῆς ψυχῆς τους δέν βλέπουν τό φῶς τῆς θεϊκῆς δύναμης, τῆς ἀγάπης τοῦ
Χριστοῦ. Βλέπουν τήν δύναμή Του, ὄχι ὅμως τό κάλεσμά Του στήν σωτηρία.
Δέν θέλησαν νά ἀντικρύσουν τήν ζωή τους μέσα σέ μιά ἄλλη προοπτική, ἐκείνη
τῆς σωτηρίας καί τῆς αἰωνιότητας, προσκολλημένοι στό ἀνέντιμο κέρδος τῆς παράνομης ἐμπορίας τῶν χοίρων, παρά τόν Νόμον. Πῶς, ὅμως, ὁδηγήθησαν στήν
ἁμαρτία τοῦ παράνομου ἐμπορίου; Δέν θέλησαν νά τηρήσουν τίς ἐντολές τοῦ
Νόμου, τίς ἐντολές τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, νά ζοῦν κατά τόν θεϊκό τρόπο πού τούς
ἀπεκαλύφθη στό Σινᾶ καί ἐκήρυξαν οἱ Προφῆτες καί οἱ Δίκαιοι ἄνθρωποι τοῦ
Θεοῦ. Καί στήν ἐποχή πού ζοῦσαν, δέν θέλησαν νά ἀκούσουν τόν λυτρωτικό λόγο
τοῦ Ἰησοῦ, τόν συμπληρωματικό λόγο τῆς Καινῆς Διαθήκης, νά ἀναγνωρίσουν τήν
χειροπιαστή θεότητα τοῦ σαρκωθέντος ὁμοουσίου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
Σέ ὅλες τίς ἐποχές-καί στήν δική μας- ἡ ἁμαρτία κάνει τόν ἄνθρωπο νά μήν δέχεται τόν Χριστό. Εἶναι καί φορές πού δέν Τόν θέλουν κοντά τους, γιατί δέν Τόν
ψάχνουν γιά νά Τόν βροῦν καί νά Τόν γνωρίσουν, νά Τόν ἀνακαλύψουν οἱ ἴδιοι προσωπικά σάν προσωπικό τους Λυτρωτή καί Σωτήρα, τόν Θεό τους, ἀλλά ἀφήνουν
ἄβουλα νά παρασύρονται ἀπό τίς φωνές ἤ τούς ψιθύρους ἄλλων καί διώχνουν οἱ
δυστυχεῖς τόν Χριστό ἀπό τήν ζωή τους. Ἀντίθετα μέ τούς φρόνιμους ἀνθρώπους,
πού ἀκοῦν τήν διδασκαλία Του, αἰσθάνονται τίς εὐεργεσίες Του, βλέπουν τά θαύματα, Τόν ἀκολουθοῦν καί χαίρονται στήν παροῦσα ζωή καί κληρονομοῦν τήν
Αἰώνια Μακαριότητα.
Ὁ θεραπευμένος ζητεῖ νά μείνει κοντά στόν Χριστό. Οἱ μάρτυρες τοῦ θαύματος διώχνουν τόν Χριστό. Δύο ἐπιλογές, δηλωτικές τῆς ἐλευθερίας πού χάρισε ὁ
Θεός. Τόσο διαφορετικές μεταξύ τους. Ποιά ἡ δική μας ἐπιλογή; Ἀβίαστη καί
εὔλογη ἡ ἀπάντησή μας: S.O.S. Ἄς σώσει ὁ καθένας μας τήν αἰώνια ψυχή του. Ἀπό
τώρα μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μας, «σύν Αὐτῷ» καί γιά πάντα στόν Παράδεισο.
Θ.Ι.Δ.
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Ναί, ἔτσι ἀκριβῶς, ὅπως τό διαβάσατε!
Νομίζω ὅτι τά περί ἀστρολογίας ἔφθασαν πιά στό ἄκρον ἄωτον τῆς μωρίας. Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ ἀστρολόγος νά γνωρίζει καί νά προσδιορίζει λεπτομερέστατα γιά τό πλῆθος τῶν ἀναγνωστῶν του ποιές εἶναι οἱ
κατάλληλες στιγμές -ἀπό τήν τάδε μέχρι τήν δείνα ὥρα- γιά τίς πάσης φύσεως συναλλαγές τους! Γιά νά δημοσιεύουν ἐπιμελῶς, ἀκόμα, καί σοβαρές
ἐφημερίδες καί περιοδικά, ἀστρολογικές προβλέψεις, σημαίνει ὅτι ὑπάρχει
μιά μερίδα ἀναγνωστῶν πού πιστεύει σέ ὅλα αὐτά.
Ὁ ὑπέρμετρος φόβος τοῦ ἀνθρώπου γιά τό μέλλον καί ἡ ἀπελπισμένη
προσπάθειά του νά ἐλέγξει πιθανές καταστάσεις, εἶναι οἱ βασικές αἰτίες πού
ὅταν ἀπουσιάζει ἡ Πίστη, ὁδηγοῦν σέ τέτοιου εἴδους ἀπαράδεκτους παραλογισμούς. Καί τό προϊόν, βέβαια, δέν εἶναι καθόλου νέο. Ἀντίθετα, θά ἔλεγα
ὅτι εἶναι ἀπό τά πιό παλιά πού κυκλοφοροῦν. Λογιῶν ὡροσκόποι καί μάντεις ὑπάρχουν ἀπό καταβολῆς κόσμου. Θά περίμενε, ὅμως, κανείς στήν ἠλεκτρονική ἐποχή μας νά ἔχει ξεφτίσει πιά αὐτό τό εἶδος.
Παρακολουθώντας πρό καιροῦ μιά πραγματικά θαυμάσια προβολή γιά
τό κοινό στό Ἀστεροσκοπεῖο Πεντέλης, ἔβλεπα αὐτές τίς διάπυρες μᾶζες
τῶν ἄστρων μέ τά ὐπέρλαμπρα ἐκπληκτικά χρώματα, μέ τούς κρατῆρες,
καί σκεπτόμουν πῶς εἶναι δυνατόν νά πιστεύουν κάποιοι πώς αὐτές οἱ
ὑπέρπυρες μᾶζες, προσδιορίζουν τήν ψυχική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου καί
ρυθμίζουν τή ζωή του.
Καί οἱ μέν ἀστρομάντεις, ἐπιχειρηματίες εἶναι καί μάλιστα ἐπιτυχῶς, καί
ἐπικερδέστατα κάνουν τή δουλειά τους.
Ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι, ὅμως, ἄς παρακαλέσουμε τόν Θεό γιά τούς ὀπαδούς
τους, γιά νά δείχνουν λιγότερη εὐπιστία καί ἀφέλεια καί περισσότερη ἐμπιστοσύνη στήν θεϊκή πρόνοια γιά τό μέλλον.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Καβάλα 19/9/12
Πρός τή Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας

Πάει πολύς καιρός ἀπό τότε πού ἐπεκοινώνησα μαζί σας γιά τελευταία φορά. Παίρνοντας στά
χέρια μου καί διαβάζοντας τό τεῦχος ΑΥΓ- ΣΕΠΤ ᾽12 τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, ἔνοιωσα τήν ἀνάγκη νά
σᾶς ἀπευθύνω λίγες σκέψεις μου.
Εἶμαι συνδρομητής τοῦ ὡραίου περιοδικοῦ σας (περιοδικοῦ μας), ἐδῶ καί ποšά χρόνια. Τό διάβαζα πάντα μέ εὐχαρίστηση, ἔπαιρνα ἰδέες καί κείμενά του γιά τίς διάφορες δραστηριότητές μου καί
χαιρόμουν τήν ἀγωνιστικότητα καί τό πνεῦμα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ὁμολογίας πού ἐξέπεμπε.
Μετά, γιά κάποια χρόνια, διεπίστωσα μιά ὑποβάθμισή του, μιά κατιοῦσα πορεία του ἄρχισε
νά μή μέ ἱκανοποιεῖ καί μοῦ ἦρθε ὁ λογισμός νά διακόψω τήν ἐπικοινωνία μου μαζί του. Δέν τό
ἔκανα τελικά καί ἐξακολούθησα νά εἶμαι συνδρομητής του. Ὁ χρόνος ἔδειξε ὅτι ἔκανα πολύ καλά,
γιατί τά τελευταῖα χρόνια πῆρε πάλι τ’ ἀπάνω του, μέ νεανικό σφρίγος θά ἔλεγα. Ἔγινε πολύ καλύτερο στήν ἐμφάνιση, στή διάταξη τῆς ὕλης, στό περιεχόμενό του. Μ’ ἐνθουσίασε τό γεγονός, τό
χάρηκα ἰδιαίτερα καί εἶπα «Δόξα σοι, ὁ Θεός ὑπάρχει ἀκόμη λῆμμα».
Γιά ὅλα αὐτά, κυρίες καί ἀξιότιμοι κύριοι, πού ἀσχολεῖσθε μέ ὅσα ἀφοροῦν τό «ΣΥΝΔΕΣΜΟ»,
σᾶς ἀνήκει ὁ δίκαιος ἔπαινος. Ὁ Θεός νά σᾶς χαρίζει ὑγεία «κατ’ ἄμφω» καί νά σᾶς ἐνισχύει, ὥστε
νά συνεχίσετε τήν προσφορά σας.
Ἐπιτρέψτε μου δέ κάποιο σχολιασμό στήν ὕλη τοῦ τεύχους ΑΥΓ-ΣΕΠΤ. ᾽12. Ἐξαιρετική καί
πολυποίκιλη ἡ θεματογραφία πολύ ὡραῖα τά κείμενα ἔντονος ὁ προβληματισμός πού δημιουργοῦν.
Ἰδιαίτερα, ὅμως, θά σταθῶ στό κείμενο τῆς β σελίδας «Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες» τῆς Σύνταξης.
Μέ βρίσκει ἀπολύτως σύμφωνο ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ οἰκονομική καί οἱ ἄšες κρίσεις πού βιώνουμε
εἶναι συνέπεια τῆς πνευματικῆς κρίσεως, πού ἔχει ἰσοπεδώσει τά πάντα στή χώρα μας. Βιώνουμε
τά ἐπίχειρα τῆς ἀποστασίας μας ἀπό τό Θεό καί τό θέλημά Του. «Ἄξια ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν» (Λουκ. κγ 41). Δέν εἶναι δυνατόν νά ἀπευθύνεσαι στό Θεό λέγοντάς Του (εἴτε μέ λόγια εἴτε
μέ ἔργα) «Ἀπόστα ἀπ’ ἐμοῦ, ὁδούς Σου εἰδέναι οὐ βούλομαι» καί νά περιμένεις προκοπή καί πρόοδο!
Καί ἡ λύση; Ἡ μοναδική λύση εἶναι αὐτό τό τρίπτυχο μέ τό ὁποῖο καταλήγει τό ἄρθρο σας:
Θερμή προσευχή-Μετάνοια-Προσωπικός ἀγώνας.
Θυμᾶμαι, πρίν ἀπό λίγα χρόνια ὁ πνευματικός μου πατέρας μοῦ χάρισε τό βιβλίο «Ὑπεύθυνοι
γιά ὅλα». Συγγραφέας του εἶναι ὁ Ἀρχ. Νεκτάριος Ἀντωνόπουλος, συνεργάτης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἱερωνύμου, ὅταν ἦταν Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας. Πρόκειται γιά ἕνα ἐξαιρετικό βιβλίο,
τό ὁποῖο συνιστῶ ἀνεπιφύλακτα σέ ὅλους. Τό μήνυμα πού ἐκπέμπει τό βιβλίο αὐτό εἶναι περίπου
τό ἑξῆς: Ἄν καθένας ἀπό μᾶς (ἄνδρας ἤ γυναίκα, ἐργάτης ἤ ἐπιστήμονας, ἐπιχειρηματίας ἤ δημ.
ὑπάšηλος, νέος ἤ ὥριμος στήν ἡλικία, ἐργαζόμενος ἤ συνταξιοῦχος, ἰδιώτης ἤ δημόσιο πρόσωπο)
κάνει τό χρέος του τήν κάθε δεδομένη στιγμή, τότε ὑπάρχει ΕΛΠΙΔΑ.
Ἄς μή λησμονοῦμε δέ ὅτι τόν τελευταῖο λόγο στήν ἱστορία δέν τόν ἔχουν οἱ κοσμικές ὑπερδυνάμεις οὔτε τό Ν. Δ. Τ. οὔτε οἱ διάφοροι τραπεζίτες, ἀšά ὁ καλός Θεός. Αὐτόν ἄς ἐπικαλούμαστε,
«ζῶντες ἐν μετανοίᾳ καί συντριβῇ καρδίας καί λιτότητι».

Σᾶς εὐχαριστῶ. Καλή ἱεραποστολική νέα περίοδο.
Μέ ποšή ἐκτίμηση
Γ. Ἀμοιρίδης
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Ὁ Χριστός ἐδοξάσθη στόν Γολγοθᾶ. Ὁ πόνος εἶναι συνοδοιπόρος
μας στήν ζωή. Τό σύμβολο τοῦ
χριστιανισμοῦ εἶναι ὁ Σταυρός.
Στήν Ἐκκλησία μέσα συνεχίζεται,
ἐνυπάρχει ὁ πόνος, ἀλλά ἔχει
νόημα, ἔχει διέξοδο, ὁδηγεῖ σέ ἀνάσταση. Δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά
ξεγελᾶμε τούς ἀνθρώπους ὑποσχόμενοι ἐπιγείους παραδείσους.
Ὁ Χριστός εἶπε ὅτι θά ἔχουμε στόν
κόσμο αὐτόν θλίψη. Δυστυχῶς
εἶναι φορές πού ἐπιθυμοῦμε καί
δημιουργοῦμε ἕνα νεοχριστιανισμό
στά μέτρα μας, στίς ἀνάγκες μας,
ἄσκοπο, ἄμοχθο, πρόχειρο, εὔκολο, δίχως κανένα κόστος, ἀντιασκητικό, τελικά ἀντιευαγγελικό.
Σέ αὐτή τήν προοπτική ἡ θεία
Λειτουργία στόν ναό εἶναι μιά
ἁπλή ἀκρόαση τῶν λεγομένων,
μία θέαση τῶν τελουμένων, πού
μπορεῖς νά τήν παρακολουθεῖς
πιό ἥσυχα καί ἀπό τήν πολυθρόνα
σου στό σπίτι ἀπό τήν τηλεόραση ἤ
ἀπό τό ραδιόφωνο στό αὐτοκίνητο.
Δέν εἶναι θυσία, συμμετοχή, ἐγρήγορση, «ἐπί τῷ αὐτῷ», πάντων τῶν
ἀδελφῶν συγκοινωνούντων καί
θερμά δεομένων.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία μητρική
ἀγκάλη πού ὅλους θέλει νά σώσει,
ἄν θελήσουν νά σωθοῦν. Δέν εἶναι
θεσμός, δέν εἶναι ἰδεολογία, δέν
εἶναι παράταξη.
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Οἱ χριστιανοί σήμερα πρέπει νά
γίνουμε οἱ ἄνθρωποι τῶν καθαρῶν βιωμάτων, νά μιλᾶ πιό
βροντερά ἡ ζωή μας ἀπό τά πολλά
λόγια μας, νά μήν ἀπαιτοῦμε μέ
προπέτεια τό θαῦμα, νά μήν βιαζόμαστε στήν προσευχή, νά ἀκοῦμε
καί τόν ἄλλον, νά συνεργασθοῦμε
μέ τόν Θεόν. Ἐμεῖς θά τοῦ δώσουμε τόν ἑκούσιο κόπο μας, τήν
ἄσκηση καί Ἐκεῖνος τήν χάρη Του
καί τό ἔλεός Του, ἀφοῦ πάντοτε ἡ
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι συνεργεία Θείας Χάριτος καί ἀνθρώπινης ἐνέργειας. Ὁ ἄνθρωπος
ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καί ὁ
σκοπός τῆς δημιουργίας του εἶναι
ἡ θέωση. Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου,
τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἁγιάζουν τόν ἀγωνιζόμενο ἄνθρωπο, ὁ
ὁποῖος καθαριζόμενος, φωτίζεται
καί θεώνεται.
Αὐτή εἶναι ἡ ὀρθόδοξη θεολογία, ἡ ἀνθρωπολογία, ἡ ἐκκλησιολογία καί ἡ ἀσκητική τῆς Ἐκκλησίας μας. Μήν ψάχνουμε γιά ἄλλες
ἀτραπούς, ὅταν μία εἶναι ἡ ὁδός
τῆς σωτηρίας, τῆς θεώσεως, τῆς
τελειότητος.
Μωϋσῆς μοναχός Ἁγιορείτης
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ:
1/ Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Ἡ Δεσποτική Ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου μας. Σχ.
14Χ 20, Σελ. 31.
2/ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ, ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΑ. Σχ. 14Χ0
Σελ. 31. Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος καί
Ὑμηττοῦ. Φορμίωνος 83, 16121 Καισαριανή, τηλ. 2107224123.
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗ:
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ-ΤΟΜΟΣ Ε΄ (Ρ-Ω)
Κυκλοφόρησε καί ὁ πέμπτος τόμος τῆς ἐργασίας «Χρυσοστομικοῦ
Λεξικοῦ» τοῦ π. Δανιήλ, καί ὁλοκληρώθηκε ἔτσι ἕνα μεγάλο ἔργο
προσφορᾶς τῶν κειμένων τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
στό πρωτότυπο καί στή δημοτική. Σχ. 17Χ25. Σελ. 480. Δ/νση
Συγγρ. Χριστοκοπίδου 12, 10554 Αθήνα. Τηλ. 210 3212713.
Π.Β. ΠΑΣΧΟΥ: ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΣΚΗΝΩΜΑΤΑ
Ποιήματα δοκιμασίας μέ τά πράγματα καί τά ὀνόματα
Ἡ νέα ποητική συλλογή τοῦ Καθηγητοῦ κ. Π.Β. Πάσχου, ἀποτελεῖ
ἕνα συνεχή διάλογο καί δοκιμασία στίς σχέσεις μέ τά πρόσωπα, τά
πράγματα καί τόν Δημιουργό. Σχ.17Χ24. Σελ.89. Ἐκδόσεις Παρρησία, Ἰωαννίνων 6 18345, Μοσχάτο, τηλ. 210 9422075.
ΜΑΡΙΟΥ Ν. ΔΟΥΜΟΥΧΤΣΗ:
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ;
Ἕνα θαυμάσιο βιβλίο, κυρίως γιά τά παιδιά μας, γιά νά γνωρίσουν
πιό συνειδητά καί ἀληθινά τί πιστεύουν καί γιατί. Νά γνωρίσουν
τήν ὀρθόδοξη πίστη τους πρίν εἶναι ἀργά! κ.λ.
Σχ. 12Χ19. Σελ. 144. Ἐκδόσεις «Ο ΣΩΤΗΡ» Ἰσαύρων 42, 11472
Ἀθήνα τηλ.
ΧΡΗΣΤΟΥ Π. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
1/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Ἀπόηχος ἑνός Συνεδρίου. Σχ.17Χ24 Σελ.56.
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2/ ΑΘΛΟΝ. Ἀφιέρωμα στόν ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ,
Ὁμότιμο Καθηγητή, Ἀκαδημαϊκό. Σχ.17Χ24. Σελ. 8.
3/ ΚΙΒΩΤΟΣ ΦΙΛΙΑΣ. Για τον Καθηγητή ΘΕΟΔΩΡΟ Ι.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ. Σχ.18Χ25. Σελ. 28. Δ/νση Συγγρ. Μεσσηνίας 14,14342 Νέα Φιλαδέλφεια.
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἀπάνθισμα ἄρθρων, ἐπιφυλλίδων καί κειμένων ἀρθρογράφων τοῦ Ἑλληνικού Τύπου καί Ἐγκυκλοπαιδείας, δημοσιευθέντων μέχρι καί τοῦ μηνός Μαΐου 2012. Ὁ κ. Εὐθύμιος
Β. Παπαπαναγιώτου, Ταξίαρχος Ἀερ. ἐ.ἀ., σέ ἕνα τόμο μᾶς
παρουσιάζει πολλά κείμενα πού ἔχουν δημοσιευθεῖ γύρω
ἀπό τή Βυζαντινή Αὐτοκρατορία. Δ/νση Συγγρ. Ἀφῶν Διδασκάλου 68, 16659, Παπάγου.
ΚΩΣΤΑ ΠΗΓΑΔΙΩΤΗ «ΑΠΑΝΤΑ»
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ
Ὅλα τά ποιήματα τοῦ Καλαματιανοῦ ποιητῆ Κώστα Πηγαδιώτη (1915-1987). Σχ.14Χ20,50. Σελ.388. Ἐκδόσεις «Λεξίτυπον» Ἐμμ. Μπενάκη 36, 10678 Ἀθήνα, τηλ. 2103832117.
Δ/νση Νίκου & Βάσω Πηγαδιώτη Ν. Καζαντζάκη 74, 15772
Ζωγράφου.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ: ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΤΟ
ΝΕΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ἡ ἐτήσια ἔκδοση τοῦ Ὁμίλου Πνευματικῆς Ἀνανεώσεως
(τεῦχος ΛΑ΄) εἶναι ἀφιερωμένο στό ποία εἶναι ἡ σχέση ἡμῶν
καί τῶν ἄλλων, στό νέο διεθνές περιβάλλον πού διαμορφώνεται ἀπό τήν ἐπισφαλή εἰρήνη, τίς μεγάλες οἰκονομικές
ἀνισότητες καί τήν παγκόσμια οἰκονομική κρίση, τό μεγάλο
μεταναστευτικό κῦμα στίς χῶρες τῆς Εὐρώπης, ἡ ἀμφισβήτηση τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν κ.λ.π. Σχ.17Χ24. Σελ. 200.
Ἔκδοση Ὁμίλου Πνευματικῆς Ἀνανεώσεως, ὁδ. Ὁμήρου
1, 2407 Ἔγκωμη, Λευκωσία-Κύπρος, τηλ. 22355818 καί
22775854.
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α. «Καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι
ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ» (Καί μήν ἐπιτρέψεις, Κύριε, νά περιπέσουμε σέ πειρασμό, ἀλλά γλύτωσέ μας ἀπό τόν πονηρό).
Ματθ. στ΄13
β. Ἐκεῖνοι πού θέλουν νά πλουτίσουν πέφτουν σέ πειρασμό καί σέ παγίδα καί σέ πολλές ἐπιθυμίες ἀνόητες καί βλαβερές, οἱ ὁποῖες βυθίζουν τούς ἀνθρώπους στόν ὄλεθρο καί
τήν ἀπώλεια.
Α΄Τιμ. στ΄ 9
γ. Γνωρίζει ὁ Κύριος νά σώζει τούς εὐσεβεῖς ἀπό τόν πειρασμό, ἐνῶ τούς κακούς τούς φυλάει ὑπό τιμωρίαν μέχρι τήν
ἡμέρα τῆς κρίσης.
Β ΄Πέτρου β΄ 9
δ. Ἐπειδή τήρησες τόν λόγο μου, πού μιλάει γιά ὑπομονή
στίς θλίψεις καί ἐγώ θά σέ προφυλάξω ἀπό τήν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ, πού πρόκειται νά ἔλθει σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, γιά νά
βάλει σέ δοκιμασία αὐτούς πού κατοικοῦν στή γῆ.
Ἀποκ. γ΄ 10
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ε. Ὁ Θεός ὑπέβαλε σέ δοκιμασία τόν Ἀβραάμ καί τοῦ
εἶπε: «Ἀβραάμ, Ἀβραάμ». Ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Ἰδού ἐγώ,
Κύριε, εἶμαι παρών». Τοῦ εἶπε ὁ Θεός: «Πάρε τό παιδί σου
τό ἀγαπημένο, τόν Ἰσαάκ, πού τόσο πολύ ἔχεις ἀγαπήσει,
πήγαινε μαζί μέ αὐτόν στήν ψηλή περιοχή καί πρόσφερέ τον
ὁλοκαύτωμα».
Γεν. κβ΄ 1-2
στ. Οἱ δίκαιοι, ἄν λίγο βασανισθοῦν στήν παροῦσα ζωή,
θά λάβουν μεγάλες ἀμοιβές καί βραβεῖα στήν αἰωνιότητα.
Γιατί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἔθεσε αὐτούς σέ δοκιμασία μέ τίς θλίψεις καί τούς βρῆκε ἄξιους νά βραβευτοῦν ἀπό Αὐτόν.
Σ. Σολ. γ΄ 5.
ζ΄. Κανένας πού πάσχει δέν ἔχει αἰτία τῆς ἀρρώστιάς του
τήν ἁμαρτία. Γιατί ὑπάρχουν πολλοί πού ὑποβάλλονται σέ
κακώσεις, γιά νά δειχθεῖ ἡ πίστη τους, ἤ καί γιατί αὐτό ἐπιβάλλει τό συμφέρον.
Δίδυμος ὁ τυφλός, 3ος αἰ. μ.Χ.

¥

θ΄. Ὅταν δεῖ ὁ Θεός ὅτι τό φορτίο εἶναι μεγαλύτερο ἀπό
τή δύναμή μας, ἀπλώνει τό χέρι Του καί μᾶς ἀνακουφίζει ἀπό
τόν πειρασμό.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 8Α, 494
ι΄. Ἐκεῖνος πού ἐπιζητάει νά νικήσει τούς πειρασμούς
χωρίς προσευχή καί ὑπομονή, δέν θά μπορέσει νά τούς διώξει,
ἀλλά θά ἐμπλακεῖ περισσότερο σ’ αὐτούς.
Ὅσ. Μᾶρκος ὀ Ἀσκητής
ια΄. Κανένας δέν μπορεῖ νά γνωρίσει τήν ἀδυναμία του, ἄν
δέν πέσει σέ σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται καί
συντρίβεται καί ταπεινώνεται.
Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
ιβ΄. «Τῶν πειρασμῶν σύ τάς προσβολάς ἐκδιώκεις καί
παθῶν τάς ἐφόδους, παρθένε· ὅθεν σέ ὑμνοῦμεν εἰς πάντας
τούς αἰῶνας».
Μικρός Παρακλητικός Κανόνας, Ὠδή η΄
ιγ΄. Οἱ πειρασμοί σέ ἄλλους στέλνονται ἀπό τόν Θεό γιά
τήν ἐξάλειψη ἁμαρτημάτων πού ἔχουν ἤδη γίνει, σέ ἄλλους
γιά ἁμαρτήματα πού τώρα γίνονται καί σέ ἄλλους γιά νά τούς
ἐμποδίσουν ἀπό ἁμαρτήματα πού πρόκειται νά γίνουν στό
μέλλον. Ἐκτός, βέβαια, ἀπό ἐκείνους τούς πειρασμούς πού
στέλνονται, γιά νά δοκιμαστεῖ κάποιος, ὅπως στήν περίπτωση
τοῦ Ἰώβ.
Φιλοκαλία,Ἔκδ. Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, Β΄, σ. 67
ιδ΄. Οἱ πειρασμοί γίνονται πειρασμοί γι’ αὐτούς πού πειράζονται, ἐνῶ γιά αὐτούς πού δέν πειράζονται γίνονται αἰτία
γιά στεφάνια καί βραβεῖα.
Μέγας Φώτιος
ιε΄. Κανέναν δέν πολιορκοῦν τόσοι πειρασμοί, ὅσοι τούς
πλουσίους καί σέ κανέναν ἄλλον ἡ ἀρετή δέν εἶναι τόσο δυσκολοκατόρθωτη, ὅσο σέ αὐτούς πού ἔχουν τά χρήματα.
Κ. Καλλινίκου, Πρακτικές Ὁμιλίες, σ. 426
ιστ΄. Δέν λέω νά ἐπιδιώκουμε τούς πειρασμούς, ἀλλά, ὅταν
ἔρχονται, νά τούς ἀντιμετωπίζουμε μέ καρτερία καί προσευχή.
Παϊσίου, Λόγοι Γ΄, σ. 121
ιζ΄. Ὦ χαρά μου Κύριε, λύτρωσέ με ἀπό τούς πειρασμούς,
οἱ ὁποῖοι μέ περικύκλωσαν.
Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
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«Καθοριστικός ὁ Σεπτέμβριος γιά
τήν Ἑλλάδα. Ὁ Ἀντ. Σαμαρᾶς ἐκτιμᾶ
πώς τόν ἑπόμενο μῆνα θά κριθεῖ τό
μέλλον τῆς χώρας» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
15-8-12)
Τρία χρόνια τώρα, κρίνεται κάθε τόσο
τό μέλλον μας ἀπό ἀποφάσεις ξένων κέντρων, ἀπό τό ἀποτέλεσμα ἐκλογῶν κ. ἄ!
Ἔλεος πιά! Ἄς σταματήσει ἡ τρομοκράτηση τοῦ λαοῦ!
«Εἴτε θά ἀντιμετωπίσουμε τήν
ἀνεργία εἴτε ἡ ἀνεργία θά ἀφανίσει
τό Ἔθνος» (Ἡ ΕΛΛΑΔΑ αὔριο 16-8-12).
Οἰκονομική ἀνάπτυξη ἔπρεπε νά ἐπιδιώξουν οἱ κυβερνῆτες μας καί ὄχι τήν
«σωτηρία» ἀπό τήν τρόϊκα.
«Ἁλωνίζει στή Θράκη ὁ Τοῦρκος
ἀντιπρόεδρος. Μέ ἀφορμή τό μπαϊράμι θά συναντηθεῖ μέ τούς ψευδομουφτῆδες» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
17-8-12)
Καί οἱ κυβερνῆτες μας κάνουν ὅτι δέν
βλέπουν! Πιθανότατα συμμορφώνονται
πρός σχέδια ξένων κέντρων.
«Ἀναμέτρηση Βορρᾶ-Νότου γιά
τήν τύχη τοῦ εὐρώ» (ΕΘΝΟΣ 18-8-12).
Ἡ τύχη τῶν ἀνθρώπων μετράει, ὄχι
τοῦ εὐρώ. Τόν ἄνθρωπο νά ὑπηρετεῖ ἡ
οἰκονομία, ὄχι τούς τοκογλύφους. Οἱ πολίτες νά ἀναγκάσουμε τούς ἡγέτες πρός
αὐτήν τήν κατεύθυνση νά κινοῦνται.
«Νά μείνουμε ζωντανοί, κάτω ἀπό
τήν ὀμπρέλα» (Γιάννης Στουρνάρας),
ὑπουργός Οἰκονομικῶν, ΤΟ ΒΗΜΑ 19-812).
Εἶναι δυνατόν νά μείνουμε ζωντανοί,
κάτω ἀπό τήν ὀμπρέλα τῶν τοκογλύφων,
τήν μπότα τοῦ 4ου Ράϊχ;
«Ἑνιαία δύναμη κατάσβεσης πυρ220
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καγιῶν πρέπει νά φτιάξει ἡ Ε.Ε.» (ΤΟ
ΠΑΡΟΝ 19-8-12).
Τά δάση τῆς κεντρικῆς καί βόρειας
Εὐρώπης δέν ἀπειλοῦνται ἀπό πυρκαγιές. Θά ἐνδιαφερθεῖ ἡ Ε.Ε γιά τά δάση
τῶν Μεσογειακῶν χωρῶν της πού κάθε
καλοκαίρι ἀφανίζονται;
«Παρίσι καί Ρώμη ἑνώνουν τίς δυνάμεις τους» (ΤΑ ΝΕΑ 20-8-12).
Πνευματικός ἡγέτης πού θά ἑνώσει σέ
πνευματική ἀντίσταση τά ἑκατομμύρια
τῶν καταδυναστευομένων, τῶν ἀδικουμένων, τῶν ἀνέργων, τῶν φτωχῶν καί τόσων
ἄλλων θά βρεθεῖ;
«Ταξιδεύει ἡ φλόγα τῆς αἱμοδοσίας. Ἡ λαμπαδηδρομία ἐθελοντῶν,
πού εἶναι σέ ἐξέλιξη, θά φθάσει ἕως
τήν Πάργαν» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 21-8-12).
Φῶς στή μαυρίλα τοῦ κόσμου μας,
τῶν καιρῶν μας ὁ ἀνιδιοτελής ἀλτρουισμός πού ἐμπνέεται ἀπό Ἀγάπη.
«Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνική Γραμματεία
διδάσκει καί σήμερα» (ΕΣΤΙΑ 22-812).
Ἀρκεῖ νά θέλουμε νά τήν ἀξιοποιοῦμε. Ἀλλά ἡ Πολιτεία δέν τήν θέλει
στήν Ἐκπαίδευση.
«Ἑξήντα ὀκτώ δισ. κέρδισε ἡ Γερμανία ἀπό τήν οἰκονομική κρίση»
(ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 23-88-12).
Ἐμεῖς πού ζημιωθήκαμε ἀπό τήν οἰκονομική κρίση, ἄτομα καί κράτη θά συνετισθοῦμε;
«Πῶς θά πληρώσετε λιγότερο
φόρο γιά ἀδήλωτα εἰσοδήματα καί
ἀκίνητα» (ΒΡΑΔΥΝΗ 24-8-12).
Κανονικό φόρο οἱ εἰλικρινεῖς!
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Παραγνωρισμένος ἔζησε ὁ ἅγιος τῶν γραμμάτων
μας, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Μετά τόν θάνατό του πολλοί ἔσκυψαν στή μορφή καί στή δημιουργία του καί ἀποτίμησαν δεόντως τόν ἄνθρωπο,
τόν Ὀρθόδοξο, τόν Ἕλληνα τόν λογοτέχνη Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ὁ χριστιανός ποιητής Γ. Βερίτης ἐκτίμησε ὅπως ἔπρεπε τό πρόσωπο καί τό
ἔργο τοῦ κυρ Ἀλέξανδρου. Καί ὁ φιλόλογος Ν.
Τριανταφυλλόπουλος μελέτησε σέ βάθος τήν λογοτεχνική του δημιουργία.
Πέρυσι συμπληρώθηκαν ἑκατό χρόνια ἀπό τήν
ἐκδημία του. Ὀργανώθηκαν ἐκδηλώσεις γιά τήν
προσωπικότητα, τήν ζωή καί τό ἔργο του.
Τό Μορφωτικό Ἵδρυμα τῆς Ε.Σ.Η.Ε.Α. ἐξέδωσε
ἕναν τόμο μέ τίτλο «῾Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ μέ τά
μάτια νεότερων λογοτεχνῶν», καρπός ἀνθολογήσεως καί ἐπιμέλειας τοῦ κ. Ἠλία Γκρῆ. Ὁ τόμος περιλαμβάνει κείμενα ὀγδόντα πέντε νεότερων τοῦ
Παπαδιαμάντη λογοτεχνῶν, σέ δύο ἑνότητες, ποιητῶν, πεζογράφων.
Τό 1998 ὁ σκηνοθέτης Σωτήρης Χατζάκης ἀνέβασε στό θέατρο ΠΟΛΙΤΕΙΑ τό ἔργο τοῦ Παπαδιαμάντη «Ἡ Φόνισσα», σέ δική του διασκευή καί
σκηνοθεσία. Στόν ρόλο τῆς Φραγκογιαννοῦς ἡ γνωστή τραγωδός Λυδία Κονιόρδου. Ἡ παράσταση
ἐκείνη δινόταν ἐπί τρία συνεχή χρόνια.
Τό συγκλονιστικό αὐτό ἔργο παίχθηκε κατά τήν
χειμερινή θεατρική περίοδο 2011-2012 στό ΘΕΑΤΡΟ
ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, σέ διασκευή Στρατῆ Πα-
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σχάλη καί σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινοῦ. Στόν ρόλο τῆς φόνισσας Φραγκογιαννοῦς ἡ καταξιωμένη ἠθοποιός
Μπέττυ Ἀρβανίτη. Κατά τήν ἴδια περίοδο παρουσιάσθηκε στό ΘΕΑΤΡΟ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ τό ἔργο του
«Ἔμποροι τῶν ἐθνῶν», σέ σκηνοθεσία Θ. Ἀμπατζῆ.
Κατά τούς θερινούς μῆνες, ὁ ἠθοποιός Τάκης Χρυσικᾶκος ζωντάνεψε
τό λόγο τῶν διηγημάτων «τό μοιρολόγο τῆς φώκιας», «Ἔρως-Ἔρως»
καί «Τό ἄνθος τοῦ γυαλοῦ», σέ διάφορα μέρη τῆς πατρίδας μας, μέ τήν
μουσική συμπαράσταση τοῦ Λουδοβίκου τῶν Ἀνωγείων. Στό Φεστιβάλ Βύρωνα, ὁ ἠθοποιός Θανάσης Σαράντος
ἔφερε τόν Παπαδιαμάντη μέ τήν παράσταση «ὁ Ἀμερικάνος». Ὀ ἠθοποιός καί σκηνοθέτης Λάμπρος
Τσάγκας παρουσίαζε τό καλοκαίρι στό
θέατρο ΧΥΤΗΡΙΟ τήν παράσταση
«Ὁ κόσμος εἶναι σφαίρα καί γυρίζει»
(ζωντάνεμα τῶν διηγημάτων «Πατέρα
στό σπίτι», «Χωρίς στεφάνι » καί «Ὁ
ξεπεσμένος Δερβίσης»).
Στά «Αἰσχύλεια 2012» (Φεστιβάλ
Ἐλευσίνας) δόθηκε ἡ παράσταση
«Φεύγουσα Κόρη», βασισμένη στό
διήγημα «Μιά ψυχή», σέ σκηνοθεσία
Μἰρκας Γεμεντζάκη.
Ἐκτός ἀπό τήν ἀπόλαυση τοῦ
λόγου του πού μᾶς προσέφερε τό θέατρο, εὐχόμαστε νά συντελέσει στήν
ἐπιστροφή μας στίς πνευματικές
ἀξίες πού ἀποτελοῦσαν τίς ρίζες τοῦ
ἀγλαόκαρπου δέντρου, πού λέγεται
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Ὁ κ. Δημήτρης Φαλλῆς, Καλλιεύς, Ποιητής, ἀπό τήν Πετρούπολη, μᾶς γράφει «Τακτικά
λαμβάνω τό θαυμάσιο περιοδικό
σας «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» καί σᾶς
εὐχαριστῶ… Νομίζω ὅτι στό δημοσίευμά σας γιά τήν ἐκδημία τοῦ
Μητροπολίτη Πρεβέζης ὑπάρχει
λάθος στίς χρονολογίες γεννήσεώς
του, χειροτονίας σέ διάκονο καί
πρεσβύτερο. Συγχωρῆστε μέ ἄν
κάνω λάθος».
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν παρατήρησή σας. Τό δημοσίευμά μας
γιά τό ἔτος γεννήσεώς του (1933),
εἶναι σωστό. Διόρθωση θέλει ἡ
ἡμερομηνία χειροτονίας του σέ
διάκονο, νά γίνει 1945 καί σέ πρεσβύτερο νά γίνει 1961. Ἐπίσης νά
γίνει διόρθωση καί στό ὅτι δέν
ἀποφοίτησε ἀπό τό Γυμνάσιο Καλαμάτας ἀλλά ἀπό τό Θ΄ Γυμνάσιο Ἀθηνῶν.
Κα Βασιλική Μίλκα, Χαλκίδα. Εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀγάπη
σας στό περιοδικό μας καί τίς
εὐχές σας. Σᾶς συγχαίρουμε γιά
τήν πρωτοβουλία τῆς ὁμάδας σας
νά συντάξετε καί νά κυκλοφορήσετε τό ἐποικοδομητικό κείμενό
σας.
Κα Βασιλική Τσούτσου, Φάρσαλα. Συμφωνοῦμε μέ τίς σωστές
καί τόσον πνευματικές θέσεις σας
καί ἰδίως ὅτι ἡ οἰκονομική κρίση
πού μαστίζει τόν λαό μας εἶναι
ἀποτέλεσμα τῆς πνευματικῆς κρίσης πού εἶχε προηγηθεῖ. Ἄς προσευχόμαστε στόν Θεό νά φωτίζει
τούς ἁρμοδίους γιά νά δοθεῖ ἡ πρέπουσα λύση.
222
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Κα Σπ. Τασιοπούλου-Γρίβα,
Γλυκά Νερά. Εὐχαριστοῦμε πάρα
πολύ γιά τίς θερμές εὐχές σας καί
τούς ἐπαινετικούς λόγους σας.
Προσπαθοῦμε ὅσο μποροῦμε περισσότερον.
Κον Σήφην Πηγάκην, Χανιά.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά «τήν καλή
συνέχεια στό ὅλον ἔργο πού ἐπιτελεῖτε», ὅπως μᾶς εὔχεσθε. Ἐμεῖς
προσπαθοῦμε. Ὁ Κύριος εὐλογεῖ.
Χρειαζόμαστε τί προσευχές σας.
Καν Ἀνδρεανή Καρτοπούλου, Πάτρα. Σᾶς εὐχαριστοῦμε
θερμά γιά τά καλά λόγια καί τούς
ἐπαινετικούς χαρακτηρισμούς τῆς
πνευματικῆς μας προσπάθειας,
πού ἡ ἀγάπη σας καί ἡ καλωσύνη
σας ὑπερβάλλει. Μᾶς γράφετε χαρακτηριστικά: «ὁ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
παραμένει φωτεινό ἀστέρι…». Νά
εἶστε καλά.
Κον Β. Γεραμῆν, Ἀθήνα. Ἐμεῖς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀγάπη
σας καί τούς καλούς σας λόγους
γιά ἐμᾶς. Μᾶς γράφετε: «… σᾶς
εὔχομαι πάντα ἄξιοι, γιά νά μᾶς
βοηθᾶτε πνευματικά». Προσπαθοῦμε καί σᾶς παρακαλοῦμε νά
προσεύχεσθε γιά μᾶς.
Κον Μιχάλην Χατζησόφην,
Βόλον. Γιά τήν ἀγάπη σας στήν
πνευματική μας προσπάθεια σᾶς
εὐχαριστοῦμε. Ὁ Κύριος νά σᾶς
χαρίζει κάθε καλό.
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