«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)

ΕΤΟΣ47ο–ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ2013–ΤΕΥΧΟΣ476

Πολλές δηλώσεις καί διαβεβαιώσεις γίνονται ἀπό τούς πολιτικούς μας
ὅτι δέν κινδυνεύει ἡ Δημοκρατία μας (τό Δημοκρατικό μας πολίτευμα).
Ἄν ὄντως δέν κινδυνεύει γιατί αὐτές οἱ δηλώσεις; Κανένας δέν δηλώνει ὅτι δέν κινδυνεύει τό σπίτι του, ἄν δέν φοβᾶται γιά τό ἀντίθετο. Μήπως οἱ
πολιτικοί μας φοβοῦνται; Μήπως πίσω ἀπό τίς δηλώσεις τους κρύβονται κάποιες ἐξελίξεις ἐπικίνδυνες γιά τήν πορεία τῆς Δημοκρατίας καί τῆς Χώρας
μας; Ἤ μήπως χρησιμοποιοῦνται οἱ ἀναφορές αὐτές γιά νά καλυφθοῦν κάποιες ἐξελίξεις;
Ὅταν οἱ πολιτικοί μας, ἤ ὁποιοσδήποτε ἄλλος μιλάει γιά τή Δημοκρατία μας τί ἐννοεῖ; Γιά ποιά δημοκρατία μιλᾶμε;
Ἀνατρέχοντες στό παρελθόν βλέπουμε ὅτι ὁ ὅρος Δημοκρατία ἀναφέρεται στό πολίτευμα, στόν τρόπο διοικήσεως μιᾶς χώρας, πού ξεκινᾶ ἀπό τήν
κυριαρχία τοῦ λαοῦ. Ἡ ἐξουσία πηγάζει ἀπό τή συμμετοχή τοῦ λαοῦ. Στήν
Ἀθήνα τῶν κλασσικῶν χρόνων ἀναπτύχθηκε ἰδιαιτέρως τό δημοκρατικό πολίτευμα, γιατί συνερχόταν ὁ «δῆμος», ὁ λαός τῶν Ἀθηνῶν, οἱ πολῖτες (οἱ μόνιμοι
καί ἐλεύθεροι κάτοικοι τῆς πόλεως), κάθε χρόνο καί ἔπαιρναν ἀποφάσεις γιά
τά κοινά, ἐξέλεγαν τούς Ἄρχοντες και τούς Δικαστές, καί τούς ἔπαυαν, ὅταν
ἔπρεπε, σύμφωνα μέ τούς νόμους πού ἐψήφιζαν. Ὁ λαός εἶχε ὄντως τήν ἐξουσία. Μιά ἄλλη μορφή «δημοκρατίας» δημιουργεῖται στήν Ἐκκλησία τῶν Ἀποστολικῶν χρόνων. Οἱ «μαθηταί» δηλ. ὅλοι οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί,
συνέρχονται, ἀκοῦν τούς Ἀποστόλους καί ἀποφασίζουν καί ἐκλέγουν, π.χ. τούς
ἑπτά διακόνους (Πράξ. 6, 2-6) καί οἱ Ἀπόστολοι, προσευχόμενοι ὅλοι, χειροτονοῦν. Ὅμοια περίπτωση εἶναι καί ἡ Ἀποστολική Σύνοδος, «ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ
Πνεύματι καί ἡμῖν...» (Πράξ. 15, 2, 8). Μιά εἰκόνα ἀληθινῆς δημοκρατίας διατηρεῖται ἀκόμα στή διοίκηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Στή Χώρα μας πού γεννήθηκε ἡ Δημοκρατία, σήμερα ἐλάχιστα μετέχει
ὁ λαός. Ἡ βούλησή του δέν ἀκούγεται, δέν ἐκφράζεται. Γιατί δέν ἐνημερώνεται γιά τά κοινά. Ἡ ἀλήθεια συσκοτίζεται, διαστρέφεται καί παρουσιάζεται ἡ
γνώμη του, μέσα ἀπό τά κανάλια ἐνημερώσεως πού τή διαμορφώνουν ὡς «κοινή
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γνώμη», σύμφωνα μέ τά συμφέροντα τῶν κρατούντων. Περιορίζεται ἀφάνταστα ἡ συμμετοχή τοῦ Λαοῦ. Κυριαρχοῦν οἱ σκοπιμότητες, οἱ κομματικές
διεργασίες, οἱ σκοτεινές διαπλοκές, οἱ ξένες ἐπεμβάσεις μέ τίς ὡραῖες (γι’
αὐτούς) ὑποδείξεις καί «συμβουλές» ἀκριβοπληρωμένες βέβαια. Ὅλα ἀποφασίζονται, ὠργανώνονται καί πραγματοποιοῦνται ἐρήμην τοῦ λαοῦ, πού
καλεῖται πάντοτε νά πληρώνει.
Ἡ μόνη δυνατότητα πού ἔχει ὁ λαός εἶναι ἡ ψῆφος του κατά τίς ἐκλογές. Μά καί αὐτές εἶναι ἔτσι ὠργανωμένες ὥστε νά ψηφίζει αὐτούς πού προτείνουν τά κόμματα καί ὅσους περιορίζονται στίς «λίστες», γιά νά βγοῦν οἱ
«ἐκλεκτοί». Καί βλέπει ὁ καθένας μας ἕνα κοινοβούλιο χαμηλοῦ ἐπιπέδου
πού οἱ «ἐκλεκτοί» συμπεριφέρονται μέ ἦθος πού ὁ κάθε σοβαρός Ἕλληνας
νά ντρέπεται, καί νά ψηφίζουν κατ’ ἐντολήν νόμους καί ἀποφάσεις.
Ὁ λαός μένει στό περιθώριο καί ὁ πολίτης νά ἐπιζητεῖ τήν εὔνοια κάποιου πολιτικοῦ γιά νά λύσει τά προβλήματά του καί γίνεται ἄτομο ἐξαρτώμενο καί ἐκμεταλλεύσιμο. ῾Η συμμετοχή του στά κοινά, στά θέματα τῆς
πολιτείας εἶναι ἀνύπαρκτη. Ἔτσι ἡ Δημοκρατία δέν λειτουργεῖ. Καί γίνεται
ἐπικίνδυνη. Καί κινδυνεύει ἄν δέν ἔχει καταργηθῆ.
Μέσα ἀπό τήν κρίση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος πού ζοῦμε, πρέπει
τώρα ὅλοι μας νά ξαναβροῦμε τόν δρόμο μας. Νά γίνουμε πολίτες, ὑπεύθυνοι γιά τήν πόλη μας, γιά τό χωριό μας, γιά τήν ἐνορία μας. Νά ἐπιδιώξουμε
τήν κοινότητα, γνωριμίας ἐπικοινωνίας προσώπων, μέ ἔξοδο ἀπό τό ἐγώ μας,
τό ἄτομό μας, νά συναντήσουμε τόν διπλανό μας, τόν«πλησίον» μας. Νά γίνουμε ἐκκλησία. Τά προβλήματα τῆς κοινωνίας νά γίνουν δικά μας, κοινά γιά
ὅλους, ἀναζητώντας τό κοινό ἀγαθό. Νά ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τήν ἱστορία μας,
τόν πολιτισμό μας, νά γινόμαστε ἐνεργοί πολίτες. Νά ἐκφρασθοῦμε ὡς μέλη
τοῦ ἑνός σώματος τῆς Ἐκκλησίας. «Ὑμεῖς ἐστέ σῶμα Χριστοῦ καί μέλη ἐκ μέρους» (Ἀπ. Παῦλος). Καί μέσα ἀπό τά σπλάγχνα μας νά ἀναδείξουμε ἡγέτες γιά ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς κοινωνίας μας. Γιά μιά νέα Δημοκρατία πού θά
βασιλεύει ἡ ἀγάπη καί ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ.
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«EΣΧΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ»

(Α΄ Κορ. 15, 26)

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

τητος. Αὐτό ἄλλωστε δίδαξε ὁ ἴδιος ὁ
Κύριος μέ τό λόγο του: «ὁ τόν λόγον
μου ἀκούων καί πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωήν αἰώνιον καί μεταβαίνει ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν
ζωήν» (Ἰω. 5, 24).

Σύσσωμη ἡ πατερική θεολογία διδάσκει πώς ὁ Θεός δέν ἔπλασε τόν
ἄνθρωπο οὔτε θνητό, οὔτε ἀθάνατο.
Ἀλλά τόν ἔπλασε μέ τή δυνατότητα νά
γίνει, ὅπως αὐτός θά ἤθελε, θνητός ἤ
ἀθάνατος. Μέ δική του ὅμως ἐπιλογή ὁ
ἄνθρωπος ταυτίστηκε μέ τή φθορά καί
ἐγκλωβίστηκε σέ «σκότος τι λογικόν
κακίας καί θανάτου», κατά τόν ἅγ.
Μακάριο τόν Αἰγύπτιο. Τό θάνατο οἱ
ἅγιοι Πατέρες τόν συνδέουν μέ τό σατανά καί τήν ἁμαρτία.

Ἡ μεσοβασιλεία τῆς παρούσης ζωῆς
Μέ τό θάνατο λοιπόν πού κυριαρχεῖ
στή μεσοβασιλεία τῆς παρούσης ζωῆς,
δέν θανατώνεται ὁ πραγματικός ἄνθρωπος, ἀλλά ἡ φθορά πού τόν συνοδεύει
ἀπό τή γέννησή του. Μέ τό θάνατο γίνεται ἡ κατάθεση στή γῆ «τῶν δερμάτινων χιτώνων» τῆς ὑλικότητας καί τῆς
φθορᾶς, μέ τούς ὁποίους περιβλήθηκε
μετά τήν πτώση, γιά νά μπορεῖ να ἐπιβιώνει μέσα στό μεταπτωτικό περιβάλλον. Ἔτσι ἐλευθερώνεται ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό νόμο τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ
θανάτου γιά νά περάσει στό νόμο τοῦ
πνεύματος, ἤτοι τῆς νέας «ζωῆς ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ» (Ρωμ. 8, 2).
Θά πρέπει ὅμως νά τονίσουμε ἐμφαντικά πώς ἡ ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἶναι αὐτή πού ἐγκαινίασε τήν κατάργηση τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου.
Αὐτή ἔφερε στόν ἄνθρωπο καί στό σύμπαν ὁλόκληρο τήν καινούργια ζωή μέ τίς
καινούργιες διαστάσεις της, καθώς τήν
ὁραματίζεται ὁ προφήτης Ἡσαΐας στή
χριστολογική προφητεία του (Ἡσ. ΜΒ΄
5-16). Ἔτσι καταργεῖται στήν οὐσία ὁ
θάνατος ὡς ἔσχατος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου καί ἐγκαινιάζεται ἡ νέα «ἐν Χριστῷ
ζωή».

Ἑτερόδοξες παραχαράξεις
Ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία ἔπαυσε νά θεωρεῖ τό σατανά ὡς αἰτία τοῦ θανάτου καί ἐπιδίδεται στήν ἐξευμένιση
τοῦ Θεοῦ μέ τά καλά ἔργα καί τή «δράση», σάν νά εἶχε ἀνάγκη ὁ Θεός τῶν
ὑπηρεσιῶν καί τῶν δουλικῶν πράξεων
τοῦ ἀνθρώπου. Μ’ αὐτόν τόν τρόπο οἱ
προσευχές, οἱ νηστεῖες καί τά ὅποια
καλά ἔργα γίνονται ἐκεῖ γιά νά ἐξευμενιστεῖ ὁ Θεός καί νά ἀπονείμη τίς ἀνάλογες ἀξιομισθίες. Ἀντίθετα οἱ προτεστάντες δέχονται ὅτι μόνο ἡ πίστη
στόν Ἐσταυρωμένο Χριστό μπορεῖ νά
ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο στή σωτηρία. Πέραν ἀπ’ αὐτές τίς ἐσφαλμένες ἀπόψεις
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θεωρεῖ «τό πέρας τῆς παρούσης ζωῆς οὐ θάνατον,
ἀλλά θανάτου ἀπαλλαγήν» κατά τήν
ἔκφραση τοῦ ἁγ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ἡ παροῦσα ζωή θεωρεῖται ὡς θάνατος, ἀπό τόν ὁποῖο μᾶς ἀπαλλάσσει
ἡ ἔξοδός μας ἀπ’ αὐτήν γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἀτέρμονα ζωή τῆς αἰωνιό-
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Τό πρῶτο ἔργο τοῦ Χριστοῦ
ἐπί τῆς γῆς ἦταν ἡ κλήση τῶν
δώδεκα μαθητῶν του. Οἱ δώδεκα
αὐτοί ἀπεδέχθησαν τήν κλήση
τοῦ Χριστοῦ καί «ἀφέντες
ἅπαντα, ἠκολούθησαν αὐτῷ»
(Λουκ. ε΄ 11). Στή συνέχεια οἱ
Μαθηταί ἦσαν πάντοτε μαζί μέ
τόν Χριστό, σχηματίζοντας μιά
ἰδιαίτερη ὁμάδα. Ἡ ὁμάδα τῶν
Δώδεκα Μαθητῶν, μέ τήν ἄμεση
παρουσία τοῦ Χριστοῦ «ἐν μέσῳ
αὐτῶν», ἦταν ἡ πρώτη ἐπί τῆς
γῆς Ἐκκλησία.
Ἡ Σύναξη τῶν μελῶν μιᾶς
ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας «ἐπί
τό αὐτό» (στό Ναό), μέ τήν
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ἀόρατη, ἀλλά πραγματική παρουσία τοῦ Χριστοῦ, συνιστᾶ
ἱστορική συνέχεια τῆς πρώτης
ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μετά τῶν
μαθητῶν του. «Οὗ (ὅπου) εἰσι
δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τό
ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ
αὐτῶν» (Μτθ. ιη΄ 20).
Γιά νά πραγματοποιηθεῖ ἡ Σύναξη τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς
κοινότητος (Ἐνορίας), προϋποτίθεται μιά «ἐγκατάλειψη». Οἱ πιστοί, μέλη τῆς Ἐνορίας, καλοῦνται νά φύγουν ἀπό τό σπίτι
τους, νά ἐγκαταλείψουν κάθε
ἄλλη ἀπασχόληση καί δραστηριότητα, νά ἀποχωρισθοῦν ἀπό

συγγενεῖς καί φίλους καί νά
προσέλθουν στή Σύναξη τῆς
ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος στήν
ὁποία ἀνήκουν. Ἄλλωστε καί ὁ
ἀρχαῖος ἑλληνικός ὅρος «ἐκκλησία» σημαίνει κλήση καί σύναξη. Οἱ πολίτες τῆς ἀρχαίας
Ἀθήνας ἐκαλοῦντο νά ἀφήσουν
κάθε ἄλλη τους ἀπασχόληση
και νά παραστοῦν στήν σύναξη
τῆς «Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου»
(τῶν πολιτῶν).
Ἡ Σύναξη ὅμως τῆς τοπικῆς
ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος (ἐνορίας) προϋποθέτει καί μία ἄλλου
εἴδους ἐγκατάλειψη, πνευματικῆς φύσεως. Ἡ ἐκκλησιαστική
Σύναξη εἶναι ταυτόχρονα καί
μιά ἐγκατάλειψη τοῦ «κόσμου»
καί τῶν τοῦ «κόσμου». Εἶναι κυρίως ἀπάρνηση τοῦ κοσμικοῦ
φρονήματος, τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν καί φροντίδων. «Πᾶσαν
τήν βιοτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν», λέγει ὁ σχετικός ὕμνος
τῆς θ. Λειτουργίας.
Ἡ Σύναξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος εἶναι, ἐπίσης,
μιά ἑκούσια ἐπιλογή. Οἱ πιστοί
ἐπιλέγουν ἐλεύθερα καί ἑκούσια
νά προσέλθουν στήν Σύναξη τῆς
Ἐκκλησίας. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ
Σύναξη της Ἐκκλησίας προϋποθέτει, ἀφ’ ἑνός, ζῶσα πίστη

τῶν μελῶν τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος (Ἐνορίας)
καί, ἀφ’ ἑτέρου, προσωπική
παρουσία καί συμμετοχή στίς
λειτουργικές συνάξεις της.
Ἡ ὁμαδική Σύναξη τῶν πιστῶν στό Ναό ἔχει καί λατρευτικό χαρακτήρα. Ἡ λέξη «λατρεία» ἐκφράζει τή μεγάλη ἀγάπη, ἀφοσίωση καί τιμή πού
ἐκφράζει ἕνα πρόσωπο πρός ἕνα
ἄλλο. Ἡ Σύναξη τῶν πιστῶν
στό Ναό, γιά τήν τέλεση τῶν
ἱερῶν ἀκολουθιῶν καί ἰδίως τῆς
Θείας Λειτουργίας εἶναι ὁ κατ’
ἐξοχήν λατρευτικός τρόπος τῶν
χριστιανῶν. Οἱ χριστιανοί ἐκφράζουν τήν λατρεία τους πρός τόν
Τριαδικό Θεό, μέ τό σύνολο τῶν
ἱερῶν ὕμνων καί προσευχῶν καί
ἰδιαίτερα μέ τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας,
μέ τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ἀξιώνεται νά ἀντιπροσφέρει στόν
Θεό, ὡς ὑπέρτατη ἔκφραση
εὐχαριστήριας λατρείας, τά ὅσα
Ἐκεῖνος πρόσφερε γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. «Τά σά ἐκ
τῶν σῶν Σοί προσφέρομεν κατά
πάντα καί διά πάντα».
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Ἡ οἰκογένεια εἶναι εὐλογία
τοῦ Θεοῦ. ῾Η οἰκογένεια εἶναι
ἱερός θεσμός καί ἔχει μεγίστη
ἀξία. Καί ὅμως αὐτό τό κάστρο
τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου πολεμεῖται μέ νομοθετήματα, μέ ἀρνητικές ἰδεολογίες,
μέ ἀπατηλά συνθήματα καί
ποικίλες ἀνευθυνότητες.
Ὑπάρχουν βέβαια προβλήματα σέ κάθε οἰκογένεια, δημιουργοῦνται δύσκολες καταστάσεις καί ἔρχονται δοκιμασίες
καί θλίψεις. Ἐνίοτε ἀντί νά
εἶναι ἡ οἰκογένεια λιμήν γαλήνης μεταβάλλεται σέ πεδίο μάχης. Εἶναι ὧρες δύσκολες.
Ὡστόσο εἶναι ἀνάγκη νά
ἀκουσθοῦν καί πάλιν οἱ λόγοι
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Χρειάζεται
νά ἀκουσθοῦν δυνατά, ἴσια καί
χωρίς ἐπικαλύψεις καί διάφορες δικαιολογίες καί ἀσάφειες.
Οἱ πνευματικοί καταστατικοί
ὅροι πού βρίσκονται στήν Ἁγία
Γραφή εἶναι: «Αἱ γυναῖκες ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν» (Κολ.
3, 18). «Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τάς
γυναῖκας ἑαυτῶν» (Ἐφεσ. 5,
25). «Οἱ πατέρες μή παροργίζετε τά τέκνα ὑμῶν» (Ἐφεσ. 6,
4). «Τά τέκνα ὑπακούετε τοῖς
γονεῦσι» (Κολ. 3, 20). «Ἡ γυνή
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σωθήσεται διά τῆς τεκνογονίας» (Α΄ Τιμ. 2, 15). «Ἐκτρέφετε (τά τέκνα) ἐν παιδείᾳ καί
νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφ. 6, 4).
Αὐτές οἱ προτροπές θεμελιώνουν καί κτίζουν μιά πραγματική οἰκογένεια. Εἶναι προτροπές ἀγάπης, στοργῆς καί πόθου
γιά ἀληθινή εὐτυχία. Οἰκογένεια ὑπάρχει πραγματικά ὅταν
τήν συνοχή της καλλιεργεῖ τό
χριστιανικό πνεῦμα. Στήν οἰκογενειακή ἑστία ὅταν κυριαρχεῖ
ἡ προσπάθεια τῆς ψυχικῆς
ἐπαφῆς, τῆς ἐπικοινωνίας τῶν
μελῶν, τῆς ἀμοιβαίας ταπεινοφροσύνης, τῆς διαθέσεως θυσίας γιά τόν ἄλλο, τῆς ἀλληλοβοήθειας καί ἐμψυχώσεως, τότε
ἡ ἠρεμία καί ἡ ἀγαλλίαση θά
ἔρχεται ὡς γλυκύς καρπός τοῦ
θείου δώρου τῆς οἰκογενειακῆς
πραγματικότητας.
Εἶναι πολύ χαρακτηριστική ἡ
εἰκόνα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ
Χριστοῦ στό σπίτι τοῦ Ζακχαίου. Ὁ ἀρχιτελώνης ἐκεῖνος
δέχθηκε ὄχι ἁπλῶς νά τόν ἰδεῖ
καί νά τόν φιλοξενήσει, ἀλλά
καί γιά νά δεχθεῖ τήν καθοδήγησή του καί νά ἐκδηλώσει τήν
μετάνοιά του. Καί ὁ Χριστός
βεβαίωσε: «Ἡ ἐπίσκεψή μου

ἔφερε τήν σωτηρία σ’ αὐτό τό
σπίτι σήμερα». Ἡ οἰκογένεια
τοῦ Ζακχαίου μέ τήν παρουσία
τοῦ Κυρίου βρῆκε τόν δρόμο
τῆς σωτηρίας της. Ὁ Χριστός,
λοιπόν, στό σπίτι μας!
Ἄς προχωρήσουμε σέ πρακτικότερα θέματα. Ἡ οἰκογένεια ἀρχή της ἔχει τόν γάμο.
Τήν ἕνωση ἀνδρός καί γυναικός
δέν πρέπει νά τήν δοῦμε ὡς
μία νομικοῦ τύπου δικαιοπραξία, ἀλλά ὡς ἕνα ἱερό μυστήριο πού εὐλογεῖ ὁ Χριστός.
Εἶναι ἡ ἱερότητα τῆς συζυγικῆς
ἑνότητας. Γάμος στήν Ἐκκλησία. Ὁ νοῦς μας στό Ἱερό Μυστήριο. Ὅλα τά ἄλλα γύρω
ἀπό τόν γάμο εἶναι δεύτερα.
Ἔπειτα ἡ κυοφορία εἶναι μία
εὐλογημένη καί καθ’ ὅλα σεβαστή χρονική περίοδος μέ τήν
μέλλουσα μητέρα. Τό χάρισμα
τῆς γυναίκας νά χαρίζει ζωή
καί νά ὡραΐζει τή ζωή μέσα
ἀπό τήν φυσική καί τήν πνευματική μητρότητα ἔχει μεγάλη
ἀξία. Γι’ αὐτό σ’ αὐτή τήν περίοδο ἡ γυναίκα χρειάζεται
ἠρεμία ἑτοιμασίας ὑποδοχῆς
τοῦ δώρου τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι
τό παιδί, ψυχική ὑγεία καί
προσευχητική ἀναμονή. Καλόν
εἶναι νά καλεῖται ὁ ἱερεύς καί
νά διαβάζει τήν εὐχή «τῇ
πρώτῃ ἡμέρᾳ τῆς γεννήσεως
τοῦ παιδίου αὐτῆς». Πολλές
γυναῖκες δέν τό γνωρίζουν
αὐτό καί ἀρκοῦνται μόνο στήν
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εὐχή τοῦ «σαραντισμοῦ». Ἀκολουθεῖ τό βασικότατο καί πρωταρχικό Ἱερό Μυστήριο τῆς
Βαπτίσεως. Καί πάλιν εἶναι
ἀνάγκη νά τονισθεῖ ὅτι ἡ βάπτιση δέν εἶναι μία κοσμική τελετή. Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν
πρέπει νά γίνεται «ἐν παιδείᾳ
καί νουθεσίᾳ Κυρίου». Ὄχι
μόνον μετάδοση πληροφοριῶν
καί γνώσεων ἀλλά ἀληθινή παιδεία πού εἶναι ἡ ὅλη ἀγωγή
ἤθους.
Ἡ πνευματική ἀτμόσφαιρα
τοῦ σπιτιοῦ κατά πάντα χριστιανική. Σ’ αὐτό θά βοηθήσει ἡ
συμπεριφορά τῶν γονέων, ὁ
στολισμός τοῦ σπιτιοῦ, ἡ ὕπαρξη ἱερῶν εἰκόνων, τό καντήλι, ἡ
νοικοκυρωσύνη, τό οἰκογενειακό τραπέζι, ἡ ἀπουσία σπατάλης, ἡ προσευχή. Ἀλλά καί σέ
ὧρες θλίψεων, δοκιμασιῶν,
ἀσθενείας, θανάτου πάλι τό
φῶς τοῦ Εὐαγγελίου θά πρέπει
νά φωτίσει καί τίς πτυχές αὐτές
τοῦ ἀνθρώπινου καί οἰκογενειακοῦ βίου.
Οἰκογένεια σημαίνει χριστιανικός ἀγώνας, πού θητεύει στήν
πολλή ὑπομονή, στή συνεργασία, στήν μακροθυμία, στήν θυσία, στή διακονία, στήν σώζουσα ἀγάπη. Φτιάξε μία «κατ’
οἶκον Ἐκκλησία», γιατί θέλουμε σωστές οἰκογένειες.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ
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Παρατηροῦσε τὰ τρεμάμενα χέρια τῆς μητέρας της, καθὼς τὴν ἔβλεπε νὰ προσπαθεῖ νὰ
χαϊδέψει τρυφερὰ τὸ κεφαλάκι τῆς μικρῆς γειτονοπούλας, ποὺ εἶχε ἔρθει χαρωπή, ζητώντας
ἀπό τήν καλή «γιαγιά-γειτόνισσα» νὰ συνεχίσουν τὸ χθεσινὸ μισοτελειωμένο παραμύθι.
Θυμήθηκε πόσο ὄμορφα καὶ περιποιημένα
ἦταν πάντα αὐτὰ τὰ χέρια ὅταν, στίς οἰκογενειακές γιορτές, ἀκουμποῦσαν στὰ πλῆκτρα
τοῦ πιάνου. Ἀλλά καί πόσο ἐπιδέξια, δημιουργικὰ καὶ πολυτάλαντα ἦταν.
Θυμήθηκε ἀκόμα πὼς, ὅταν ἦταν μικρή,
ἐπειδὴ ἄκουγε συχνὰ τὶς πολλὲς φίλες τῆς
μάνας νὰ παινεύουν ὅ,τι ἔφτιαχνε, μ’ αὐτά τά
ἀκούραστα χέρια, καί νά τῆς λένε πὼς ἦταν
«χρυσοχέρα», συχνά συνήθιζε νὰ ... μελετᾶ
αὐτὰ τὰ χέρια, ἀγγίζοντας ἀπαλὰ καί χαϊδεύοντας, μὲ τὰ παιδικὰ της δάχτυλα, ξανὰ καὶ
ξανά, τὶς λεπτομέρειές τους. Καὶ εἶχε συχνὰ μυστικὰ μέσα της ἀναρωτηθεῖ, ποῦ νὰ ἦταν, τέλος
πάντων, κρυμμένο αὐτό τὸ χρυσάφι πού ἔλεγαν
οἱ κυρίες κι ἐκείνη δὲν μποροῦσε νὰ τὸ δεῖ;
Τώρα, μὲ τὴ σφραγίδα τοῦ χρόνου
πάνω στὸ διάφανο δέρμα καὶ στὰ μακριὰ δά-

Μικρές ἱστορίες
τῆς ζωῆς

ΓΡΑΦΕΙ
ἡ ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν

σιωπηλὴ νὰ τὴν χτενίσει κι ὅταν τὰ
μαλλιὰ ἔστρωσαν πρὸς τὰ πίσω καὶ
ἡσύχασαν κάτω ἀπὸ τὸ πλαστικὸ γαλάζιο στεφανάκι, κοιτάχτηκε, τάχα
μὲ τὸ ζόρι, στὸν καθρέφτη.
-Ἔ, ἂς εἶσαι καλὰ ποὺ τὸ σκέφτηκες. Συμμαζεύτηκαν λίγο...
Στή συνέχεια, κουβέντιασαν
ἤρεμα γιὰ διάφορα χωρὶς νὰ ξαναποῦν
κάτι σχετικό. Ὅμως, κάθε τόσο, τὸ
τρεμάμενο χέρι ἄγγιζε ἀσυναίσθητα
τὸ γαλάζιο κοκαλάκι, λὲς γιὰ νὰ βεβαιωθεῖ πὼς ἦταν ἐκεῖ, στὴ θέση του.
Καὶ τὸ βλέμμα τῆς μάνας σταματοῦσε, ποῦ καὶ ποῦ, ἐκεῖ, στὸ ἀπέναντι τζάμι τῆς μπαλκο-νόπορτας ποὺ
καθρέφτιζε τὴν εἰκόνα της.
Ὅταν βράδιασε, καθὼς τὴ βοηθοῦσε νὰ ξαπλώσει, πῆγε νὰ τῆς τὸ
βγάλει ἀπὸ τὰ μαλλιά.
-Ἄστο, δὲν πειράζει. Δὲν μ’ ἐνοχλεῖ.
Καὶ σχεδὸν μονολογώντας, συνέχισε ψιθυριστὰ μ’ ἕνα ἀχνὸ χαμόγελο: -Τί ὡραῖο ἀπόγευμα περάσαμε.
Τί καλὴ συντροφιά μοῦ κράτησες σήμερα. Δοξασμένος ὁ Κύριος. Τὴν εὐχή
μου νἄχεις παιδί μου. Ἄντε, πήγαινε
τώρα καί σύ νά κοιτάξεις τό σπιτικό
σου. Φίλησέ μου τούς λεβέντες σου
καί πές τήν καλησπέρα μου στόν
ἄνδρα σου. Καλό ξημέρωμα νά ἔχετε
!
Τὴν καληνύχτισε καί τή φίλησε μὲ μιά πρωτόγνωρη γλυκιά ἀνακούφιση. Ποιὸς νὰ τὸ πίστευε ποτὲ
ὅτι ἕνα ἁπλό γαλάζιο πλαστικὸ κοκαλάκι θὰ μποροῦσε νὰ κρύβει τόση
ἀμφίδρομη χαρά...

χτυλα μὲ τὶς διογκωμένες πιά ἀρθρώσεις, αὐτὰ τὰ ἀγαπημένα χέρια τῆς
φάνηκε σὰν νὰ κοντοστάθηκαν, γιά
μιά στιγμὴ, στὸ καινούργιο λεπτὸ γαλάζιο κοκαλάκι, ποὺ συγκρατοῦσε
στεφανωτὰ τὰ σγουρὰ μαλλάκια τῆς
μικρούλας. Σὰν νὰ τὸ χάϊδεψαν κι
αὐτό.
«Λές...;», σκέφτηκε. Μὲ τὴ δυσκολία ποὺ εἶχε πιὰ στὶς κινήσεις της
ἡ μάνα, τώρα τελευταῖα, οὔτε καί νὰ
χτενιστεῖ καλὰ μποροῦσε. Καὶ τὰ
ὡραῖα κατάλευκα μαλλιά της, ποὺ
ἄλλοτε τὰ σήκωνε ψηλὰ σ’ ἕναν
ἄψογο κότσο, τώρα, κομμένα κοντὰ
γιὰ εὐκολία, δὲν ἔμοιαζαν νὰ θέλουν
νὰ πειθαρχήσουν στὴν τρεμάμενη
χτένα καί στήν ὑποτυπώδη χωρίστρα
τους.
-Μάνα, θὰ πεταχτῶ γιὰ κάτι
ψώνια ἐδῶ κοντά. Δὲν θ’ ἀργήσω.
Ἐσύ ἔχεις γιά λίγο παρεούλα, εἶπε.
Στὸ δεύτερο ψιλικατζίδικο τῆς γειτονιᾶς εὐτυχῶς τὸ βρῆκε. Ἴδιο κι
ἀπαράλλαχτο. Γαλάζιο, στὸ χρῶμα
ποὺ ὁ πατέρας, ὅσο ζοῦσε, ἤθελε νὰ
βλέπει τὴ μάνα νὰ ντύνεται συχνά,
γιατί, ὅπως τῆς ἔλεγε, ταίριαζε μὲ τὰ
μάτια της .
***
-Κοίτα τί σοῦ ἔφερα ! Γιά τά μαλλάκια σου.
Κοκκίνισε σὰν μικρὸ κοριτσάκι καί
διαμαρτυρήθηκε ντροπαλὰ:
-Μὰ εἶμαι ἐγὼ τώρα γιὰ κοκαλάκια καὶ κοκεταρίες;
Ὅμως, τὰ κουρασμένα γαλάζια
μάτια της ἄλλα ἔλεγαν. Τὴν ἄφησε
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άν πᾶς στήν Καλαμάτα ἄφησε τή ματιά
σου νά τήν τραβήξει ὁ μεγαλόπρεπος Ναός
τῆς Ὑπαπαντῆς, πού δεσπόζει πάνω στό
λόφο τῶν λουλουδιῶν. Μπές μέσα καί ἀφουγκράσου τά λόγια τοῦ Συμεών ὅταν πῆρε στήν
ἀγκαλιά του τό «φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν».
Σκέψου τά ὅσα «ἡ Μαριάμ συνετήρει... ἐν τῇ
καρδίᾳ αὐτῆς». Καί δοξολόγησε μαζί της τόν
Κύριο: «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον....».
Σάν πᾶς στήν Καλαμάτα, πήγαινε στόν τάφο
τοῦ ἁγίου Ἠλία τοῦ Ἀρδούνη καί στοχάσου τούς
λόγους πού τόν ἔφεραν στό μαρτύριο· εἶναι σχεδόν οἱ ἴδιοι μέ κείνους τῶν νεομαρτύρων: Ὁμολογία δημόσια γιά τήν πίστη πού ἀρνήθηκαν.
Φωτισμός γιά ἐπανόρθωση. Καί στό τέλος τό
μαρτύριο!
Ὅμως οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, στό Κολοσσαῖο
τῆς Ρώμης, δέν πέθαιναν γιά νά ἐπανορθώσουν,
ἀλλά γιά νά κηρύξουν Χριστόν Ἐσταυρωμένον
καί Ἀναστάντα. Δέν προϋπῆρξαν ριψάσπιδες,
οὔτε γητευμένοι ἀπό κάποιες σειρῆνες. Ἦταν
ἐλεύθεροι καί φθονοῦσαν τά λαγγέματα. Οἱ πειρασμοί τῆς σάρκας τούς φοβοῦνταν. Καί δύσκολα νά γίνουν λεία τους.
Εἶχαν γρηγοροῦσα συνείδηση. Καί ἀσπίδα
τους τή θεία μεταλαβιά. «Στή φυλακή, τό πρωΐ,
μετάλαβαν, / τό βράδυ στά θεριά τούς φέρνουν... / Στή φυλακή, πρωΐ, μετάλαβαν, / ἐλεύθεροι φυλακισμένοι· / τό βράδυ μπαίνουν
ἀλλαλάζοντας / στόν οὐρανό πού τούς προσμένει / Χαῖρε τροφή μαρτυροπλάστρα, Σύ, / καί
χαῖρε τῶν ἡρώων γεννήτρα! / Τά νύχια τῶν θηρίων σύντριψεν / ἡ δύναμή σου ἡ καταλύτρα / ...
Νά κι οἱ παρθένες ἀσπρομέτωπες / τ’ ἄφθαρτα
φέρνοντας στεφάνια, / καί οἱ μανάδες τῶν Χρυ-
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σοστόμων, / μέ τή σεμνή τους περηφάνεια / Ἡ
Φοίβη, ἡ Πρίσκιλλα, ἡ διακόνισσα, / ἡ κατηχήτρα, ἡ τίμια χήρα, / κι ἡ δοξασμένη αὐτοκρατόρισσα / πού καταφρόνησε τήν πορφύρα....» (Γ.
Βερίτη, Ὁ κοινωνικός). Αὐτό τό ἀναρίθμητο
πλῆθος συντρόφευε τούς μάρτυρες στό δεῖπνο
τῆς θυσίας.
Σάν πᾶς στήν Καλαμάτα, πέρασε πρῶτα ἀπ’
τή Μονή Βουλκάνου. Ἐκεῖ κοντά στήν παλιά
Ἰθώμη. Καί ἀφουγκράσου τήν «Εὐχαριστία» τοῦ
Γέροντα Νεόφυτου: «Κύριε, / Σ’ εὐχαριστῶ γιά
τήν ἀπέραντη καλοσύνη Σου, / Σ’ εὐχαριστῶ,
Κύριε γιά τήν Ἀγάπη Σου. / Ἦταν πολλά τά κοράκια! / Δέν ἔμενε οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ / στήν
κοιλάδα τῶν στεναγμῶν! / ... / Ναί! τό καταλαβαίνει καί ὁ Ταΰγετος / μέ τή γλυκιά σιωπή του /
στόν ἦχο τῆς Παντάνασσας τοῦ Μυστρᾶ / καί στό
χαμόγελο τοῦ Ἁγίου Νίκωνα...».
Σάν πᾶς στήν Καλαμάτα χειμώνα καιρό
ἄκουσε «Τό φίδι τῆς βροχῆς» τοῦ γλυκόλαλου
ποιητῆ ἀπ’ τά Βουκέρια, τοῦ Νίκου Β. Καμβύση:
«Βρέχει ἀσταμάτητα στήν τεφρή πόλη. / Ποιός
ἀόρατος ἄγγελος / μέ ὁδήγησε στήν ἀνοιχτή
θύρα! / Μετρῶ τούς χειμῶνες πού πέρασα, /
μέσα στό σπίτι μέ τούς γυμνούς τοίχους. / ... /
Στάζει ἡ βροχή ἀργά μές στήν καρδιά μου / καί
μουσκεύει τή φαντασία μου. / Μικρή ἀστραπή,
πῶς ἔφτασες ἐντός μου, / γιά νά μέ μπάσης σέ
ἀνεξήγητες ὁράσεις! / Πῶς χάθηκε κεῖνο τό φίδι
τῆς βροχῆς, / σφυρίζοντας λυσσαλέα, μέσα στό
ὑγρό δάσος, / γιά τή λεία πού ξέφυγε ἀπ’ τό
στόμα του!...».
Ἀναδίφησε λίγο τήν ἐφημερίδα «Σημαία» τῆς
Καλαμάτας. Στά 1966 θά βρεῖς τήν «Αὐτεπίγνωση» τοῦ Δημήτρη Μποσινάκη: «Τό ξέρω,

Κύριε, καί δέ ζητῶ / ν’ ἀκούσω τή φωνή Σου
ἰσχυρή, / σά βόμβο τῶν χειμάρρων καί τῶν καταιγίδων. / ... / Δῶσε μου μόνο τή χαρά τῆς προσμονῆς Σου...».
Στοχάσου τό «Εἰρηνικό Α» τοῦ Πέτρου Πανταζόπουλου: «Κύριε, τῆς ψυχῆς μας γίνε τ’ ἀντιστήλι, / νά τήν κρατᾶς γερά μήνε καί λάχει / και
τή μαγέψει ψεύτικη λαμπρότη. Κάνε νά λούζει
την τό Ἅγιο Φῶς, / πού τό κουρνιάζει ἀπ’ τ’ ἀνοιχτά του λείψη ὁ Τάφος ὁ «κενός». Καί μές στή
«μάχη» / ὀρθή! τοῦ «κόσμου» νἄν’ νικήτρα
πρώτη!».
Σάν πᾶς στήν Καλαμάτα, ἀνέβα στόν Ταΰγετο
καί ἀφουγκράσου τόν ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο: «Θά χτίσω ἕνα σπιτάκι / στήν ἄκρη τῆς θάλασσας// ... / Περιμένω ἕναν ξένο. / Ἀπό τήν
ἄκρη τοῦ κόσμου / ξεκίνησεν ἕνα περιστέρι. /
Μᾶς φέρνει ἕνα κρίνο στό ράμφος του. / Ἐγώ,
πηγαίνω στό λόφο / νά χτυπήσω τοῦ σύμπαντος
/ τίς ἄσπρες καμπάνες».
Ἀφουγκράσου τες! Μιλᾶνε γιά τό κουκούλι
καί τό μετάξι στή Μονή Καλογραιῶν. Γιά τή μεταξωτή κλωστή πού στολίζει τό θεῖο πρόσωπο
στόν «ἐπιτάφιο», τόν «Ἀέρα», στήν Ἁγία Τράπεζα, τ’ ἀρχιερατικά ἄμφια!...
Σάν πᾶς στήν Καλαμάτα νά’χεις πρῶτα διαβάσει γιατί οἱ «καθαρολόγοι» τήν εἴπανε «Καλάμαι» καί πῶς μέ διάταγμα καθιερώθηκε τό
«Καλαμάτα». Κι ὕστερ’ ἀνέβα στόν Ταΰγετο ἐκεῖ,
δεξιά τοῦ δρόμου, θά συναντήσεις τό βάραθρο,
τόν φοβερό Καιάδα, πού οἱ Λάκωνες ρίχνανε τ’
ἄρρωστα καί δύσμορφα παιδιά τους. Οἱ Σπαρτιάτες θέλανε ὡραῖα κι εὔρωστα σώματα. Αὐτά
ἦταν τά τείχη στήν ἀτείχιστη πόλη τους. Γι’ αὐτό
κι ἦταν σκληρός ὁ λόγος ὅταν παραδίνανε τήν
ἀσπίδα στόν πολεμιστή: ἤ μ’ αὐτή ἤ πάνω σ’
αὐτή!
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Μπροστά στό τρομερό βάραθρο, τόν φοβερό
Καιάδα στάσου κι ἀφουγκράσου τίς οἰμωγές τῶν
βρεφῶν πού ἔσφαξε ὁ Ἡρώδης στόν καιρό πού
γεννήθηκε ὁ Χριστός. Ἀφουγκράσου τίς οἰμωγές
τῶν ἀγέννητων παιδιῶν πού σφαγιάζονται ἀπ’ τή
φονική ἔκτρωση· τίς οἰμωγές τῶν κακοποιημένων παιδιῶν πού κακοποιοῦνται κι ἀπ’ τούς ἴδιους τούς γονεῖς τους! Καί θυμίσου τόν λόγο
ἐντολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Οἱ πατέρες μή
παροργίζετε τά τέκνα ὑμῶν» (Ἐφ. 6, 4). Μπορεῖ
ὁ παροργισμός νά κακοφορμίσει καί νά πυορροεῖ μίσος κι ἀντικοινωνικές συμπεριφορές.
Σάν πᾶς στήν Καλαμάτα συλλογίσου, ἐκεῖ στό
βάραθρο τοῦ Καιάδα, τόν μεγάλο πόνο τοῦ
Κωστῆ Παλαμᾶ γιά τό παιδί του πού πέθανε
μικρό κι ἄβγαλτο: «Στό ταξίδι πού σέ πάει / ὁ
μαῦρος καβαλλάρης / κοίταξε ἀπ’ τό χέρι του /
τίποτε νά μήν πάρεις // ... / κοίταξε καί γέλασε /
τῆς νύχτας τό σουλτάνο, / γλύστρησε σιγά,
κρυφά / καί πέταξ’ ἐδῶ πάνω / / καί στό σπίτι τ’
ἄχαρο / γυρνώντας, ὤ ἀκριβέ μας / γίνε ἀεροφύσημα, / καί γλυκοφίλησέ μας!».
Σάν πᾶς στήν Καλαμάτα ἀνέβα στόν Ταΰγετο
καί τραγούδησέ του: «Ἀνέβηκα, Ταΰγετε, στήν
πιό ψηλή κορφή σου, / κι εἶδα τ’ ἀπέραντο τῆς
γῆς, τῆς θάλασσας τά πλάτια. / Σάν τόν ἀητό
ἐκούρνιασα στόν Ἁϊ-Λιά μαζί σου / κι ἀγνάντεψα
ἀπό κοντά τ’ ἀστέρινα παλάτια....» (Ταΰγετος,
Ντίνου Βελογιάννη).
Κι ἄφησε τούς ἄλλους νά λένε γιά πλανεῦτρες
σειρῆνες καί τά τοιαῦτα. Ἐσύ, «γονάτισε στό κάστρο / καί προσευχήσου» μαζί μέ τόν Ἅγιο Νίκωνα τόν Μετανοεῖτε...
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ σύγχρονος ζωγράφος,
μέ πλούσιο καί σημαντικό ἔργο, εἶναι ὁ
Σωτήρης Σόρογκας. Πρίν ἀπό λίγους
μῆνες μάλιστα παρουσίασε 200 ἔργα
του σέ ἀτομική ἔκθεση στό Μουσεῖο
Μπενάκη. Σέ συνέντευξή του στό
«Βῆμα» δήλωσε ὅτι ζωγράφιζε ἀπό πολύ
μικρός. Καί συμπλήρωσε: «Μέ δάσκαλο
τόν Μόραλη θυμᾶμαι τή μαγική ἀτμόσφαιρα τοῦ ἐργαστηρίου καί τήν ἱερότητα τῆς ἀποστολῆς μας. Ὅλοι μας
ψάχναμε νά βροῦμε τήν ἀφετηρία μιᾶς
προσωπικῆς ἔκφρασης». Σέ σχετική
ἐρώτηση ὁ ζωγράφος Σωτήρης Σόρογκας
εἶπε: «Πιστεύω ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι δυσεύρετη, ὅπως ἡ ἁγιοσύνη, ἐπειδή προϋποθέτει ἀπάρνηση τοῦ
‘‘ἐγώ’’, καί δύσκολο, ἄν
ὄχι ἀκατόρθωτο».
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ μέ τήν
πίστη, ὅταν ρωτήθηκε,
εἶπε: «Σέβομαι τήν πίστη τῶν ἄλλων. Ἡ ἀποϊέρωση τῶν πάντων πιστεύω ὅτι συνέτεινε στήν
ἀπουσία σεβασμοῦ καί
στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, ὅπως πρός τόν δάσκαλο, τόν ἡλικιωμένο,
τόν ἱερέα, τά σύμβολα
τῆς πατρίδας, πρός τό
ψωμί πού κάποτε ἄν
ἔπεφτε κάτω, τό φιλούσαμε σηκώνοντάς το». Μέ εἰλικρίνεια ὁ
ζωγράφος Σόρογκας ὁμολογεῖ: «Ζηλεύω
αὐτούς πού πιστεύουν, γιατί ἡ λυτρωτική
δύναμη τῆς πίστης ἀπουσιάζει παντελῶς
ἀπό ἐμένα». Καί κατέληξε μέ νοσταλγία
καί κάποιο αἴσθημα θλίψης: «Μακάρι
νά πίστευα καί ἐγώ κάπου...».
Η ΑΠΟΥΣΙΑ τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο δημιουργεῖ στήν ψυχή του ἕνα
δραματικό κενό, πού δέν μπορεῖ νά ἀναπληρωθεῖ ἀπό κανένα ὑποκατάστατο. Τό
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ὁμολόγησε καί ὁ γνωστός ἄθεος Τζούλιαν Μπέρνς. Εἶπε: «Δέν πιστεύω στόν
Θεό, ἀλλά μοῦ λείπει...»! Καί ὁ σκηνοθέτης Πατρίς Σερό παραδέχτηκε σέ συνέντευξή του στήν «Καθημερινή»: «Δέν
πιστεύω στόν Θεό. Μακάρι νά μποροῦσα...». Ἐξ ἄλλου, ὁ συγγραφέας Α.
Μ. Henry διαπιστώνει τίς τραγικές συνέπειες τῆς ἀθεΐας. Ἔγραψε: «Τό δρᾶμα
τοῦ σύγχρονου ἀθεϊσμοῦ δέν εἶναι
ἄσχετο μέ τήν ἀφθονία τῶν ψυχιατρικῶν
κλινικῶν. Ἡ μεγάλη ποικιλία τους εἶναι
τό χαρακτηριστικό τοῦ αἰῶνα μας. Γιατί
στό βάθος τοῦ ἀθεϊσμοῦ ὑπάρχει ἡ ἀπελπισία τοῦ ξεριζωμένου».
ΕΥΤΥΧΩΣ στήν Ἑλλάδα ὁ ἀθεϊσμός
ἀποτελεῖ μιά πολύ μικρή μειοψηφία, ἕνα
ἐλάχιστο ποσοστό. Τοῦτο διαπιστώνεται
στίς δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, σέ μιά
πανελλαδική τῆς Μέτρον Ἀνάλυσις σέ
δεῖγμα 2.200 πολιτῶν, ἡ συντριπτική
πλειοψηφία τῶν ἐρωτηθέντων (95%)
ἀπάντησε ὅτι εἶναι χριστιανοί ὀρθόδοξοι. Μόνο τό 1,5% εἶπαν ὅτι πιστεύουν σέ
κάποια ἄλλη θρησκεία ἤ ὅτι εἶναι ἄθεοι.
Ἡ δημοσκόπηση αὐτή διεπίστωσε καί
κάτι ἀκόμη: Ἡ Ἐκκλησία μαζί μέ τό
Στρατό βρίσκονται στήν κορυφή τῶν
θεσμῶν, τούς ὁποίους ἐμπιστεύονται σήμερα οἱ Ἕλληνες.
ΚΑΙ ΑΥΤΑ, παρά τό γεγονός ὅτι γνωστοί καί ἄγνωστοι πολέμιοι ἐπιδιώκουν
νά κλονίσουν τό θρησκευτικό αἴσθημα
στήν ψυχή τῶν Ἑλλήνων. Μέ κώδικες, μέ
θεατρικά ἔργα, μέ δημοσιεύματα, μέ βιβλία κλ. Δέν πετυχαίνουν ὅμως τό σκοπό
τους. «Ἡ θρησκευτικότητα εἶναι ἔμφυτη
καί ἡ ζωή τῆς πατρίδας μας ἔχει ζυμωθεῖ
μέ τίς παραδόσεις τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ δέ
Ἐκκλησία μας, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ἱστορία,
ἀποδείχτηκε μητέρα καί φρουρός τοῦ
Γένους μας» (Ἡ Δράση μας, Μάρτιος
2012).

Ξυπνώντας ἕνα πρωϊνό ἄκουσα τόν ἀέρα, ἄγρια θυμωμένο, νά μαλώνει μέ τήν βροχή. Ἀνοίγω τό παράθυρο, τσουχτερότατο κρύο. Κι
ἐκεῖ εἶναι πιά πού συνέλαβα τόν ἑαυτό μου νά γκρινιάζει. Ἦταν ἀνάγκη νά
συνδυασθοῦν ὅλα μαζί, ἀέρας, βροχή, κρύο, σήμερα πού εἶχα ἕνα σωρό δουλειές στήν Ἀθήνα, οἱ ὁποῖες δέν ἔπαιρναν ἀναβολή. Σχεδόν αὐτόματα ὅμως
σταμάτησα. Δέν εἶναι καλό πράγμα ἡ ἀχαριστία, συλλογίστηκα. Ζοῦμε σέ ἕνα
ἀπό τά καλύτερα κλίματα τοῦ κόσμου. Τί νά ποῦν οἱ κάτοικοι τῆς Ν. Ἀν.
Ἀσίας, ὅπου οἱ μουσῶνες φέρνουν κατακλυσμιαῖες βροχές, οἱ ὁποῖες κάποιες
φορές καταστρέφουν σοδειές, πνίγουν ἀνθρώπους καί ζῶα. Στήν εἰδυλλιακή
Φλόριντα τυφῶνες, ἀμμοθύελλες στόν Νότο τῆς Τυνησίας. Θυμᾶμαι, ἐκεῖ πού
οἱ τουρίστες ἀνέβαιναν στίς καμῆλες γιά ἕναν περίπατο στήν ἔρημο, ἕνα
μικρό χωριό - καταυλισμός βρισκόταν στήν τρίτη κατά σειρά τοποθεσία του.
Ἀπό τίς δυό προηγούμενες θέσεις του εἶχε μεταφερθεῖ γιατί, σταδιακά, τό
εἶχαν παραχώσει ἀνεμοθύελλες. Ὁ ἀέρας φυσάει μέ τέτοια ἔνταση, πού
κόκκοι ἄμμου ἔχουν ἀνιχνευθεῖ ἀπό τούς εἰδικούς, στήν...
Ἀλάσκα!
Καί ἐπειδή θά ἀργοῦσα πολύ ἄν ἀναλογιζόμουν ἀνυπόφορη ζέστη, πηχτή ὑγρασία, χιόνια πού
δέν λυώνουν ποτέ, καί τόσες ἄλλες δύσκολες καιρικές
συνθῆκες ὅπου γῆς, φόρεσα τό ἀδιάβροχο καί τίς γαλότσες μου, ἅρπαξα τήν ὀμπρέλα καί ἀνοίγοντας ἀποφασιστικά τήν πόρτα, βγῆκα εἰς ἀναζήτησιν ταξί. Ἐκεῖ
πιά, σέ αὐτό τό σημεῖο δέν βοηθοῦν οἱ λογικές σκέψεις, χρειάζεται νά ἔχεις καί λίγη... τύχη!

ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

Γ. Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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όν μήνα Φεβρουάριο γιορτάζουμε τήν μεγάλη Δεσποτική Ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς
τοῦ Σωτῆρος. Τρυφερή γιορτή. Μπροστά μας
ἡ Ἁγία Οἰκογένεια. Ὁ σαρκωθείς Υἱός καί
Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός μας, στήν ἀγκαλιά
τῆς Παναγίας Μητέρας Του, συνοδευόμενοι
ἀπό τόν δίκαιο Ἰωσήφ, νήπιον κατά τό
ἀνθρώπινον, προσάγεται στόν ναό τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἀγάπη, ἡ τρυφερότητα καί πρό παντός ἡ
ὑποχρέωση νά ὁδηγοῦνται τά νήπια καί τά
παιδιά στό Θεό, ἀπολύτως ἁπτή. Ὑψηλόν καί
θεῖον ὑπόδειγμα γιά τούς γονεῖς ὅλων τῶν
ἐποχῶν. Τά παιδιά μας ἀπό τῆς πρώτης τρυφερῆς ἡλικίας τους κοντά στόν Θεό. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος παραγγέλλει: «Ἐκτρέφετε τά
τέκνα ὑμῶν ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου»
(Ἐφεσ. στ΄, 4).
Γιά νά γίνει ὅμως εὐλογημένη πραγματικότητα ὁ θεϊκός αὐτός λόγος, πρέπει οἱ μεγαλύτεροι, ἰδιαιτέρως οἱ γονεῖς, νά ἔχουν πρῶτα
μορφώσει μέσα τους τόν καινούργιο
ἄνθρωπο, τόν «κατά Θεόν κτισθέντα», ὥστε
νά «ὀρθοτομοῦν τόν λόγον τῆς ἀληθείας», στά
παιδιά τους, τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, νά εἶναι
«ἤπιοι... διδακτικοί», νά προσφέρουν σέ αὐτά
τόν ἑαυτόν τους «τύπον καλῶν ἔργων». Καί
μή μᾶς διαφεύγει. Σέ δυσάρεστες περιπτώσεις
νά παιδαγωγοῦμε «ἐν πραότητι». Ὅταν κάνουμε στά παιδιά μας μία ὑπόδειξη καί περισσότερον μία ἐπίπληξη, να εἴμαστε πρᾶοι, ἤπιοι,
ἤρεμοι, νά μήν πληγώνουμε τήν εὐαίσθητη
παιδική ψυχή. Μήν ὑποτιμᾶμε ποτέ τήν παιδική νοημοσύνη. Καί τά πιό μικρά παιδιά καταλαβαίνουν καί νοιώθουν. Ἀλλά καί μήν
πέσουμε στήν πονηρή παγίδα τοῦ σατανᾶ καί
ποῦμε δέν βαρυέσαι, μικροπράγματα, παιδιακίστικα σφάλματα, δέν ἀξίζει νά δώσουμε σημασία. Αὐτή ἡ νοοτροπία ἀποτελεῖ κίνδυνο γιά
τήν πνευματική πορεία τῶν παιδιῶν.
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πάρχει καί ἡ ἄποψη ὅτι στά μοναστήρια πηγαίνουν ὅσοι,
ἄνδρες καί γυναῖκες, εἶναι ἀποτυχημένοι, ἀπογοητευμένοι, ἀνίκανοι καί ἐκεῖ περνοῦν νωχελικά τήν ζωή τους,
χωρίς καμιά προσφορά στούς ἄšους.
Μεγάλο λάθος. Τήν ἰσάγγελη ζωή τοῦ μοναχοῦ ἀκολουθοῦν οἱ
λίγοι, οἱ ἐκλεκτοί, πού μέσα τους ἔχει ἀνάψει αὐτή τήν θεϊκή φλόγα
τό Πνεῦμα τό Ἅγιον. Ζοῦν πάντοτε σέ πνευματική ἐγρήγορση.
Στεροῦνται θεληματικά στήν ζωή τους ὅλα ὅσα οἱ ἄšοι ἄνθρωποι
δέν μποροῦν νά στερηθοῦν, δεμένοι μέ αὐτά, ὥστε νά θεωροῦν
τήν στέρηση αὐτή ἀκατόρθωτη. Ἰδού ἡ ὑπέρβαση, τό μεγαλεῖο τῶν
μοναχῶν. Τρίπτυχο τῆς μοναστηριακῆς ζωῆς, ἁγνότητα, ἀκτημοσύνη, ὑπακοή. Βουνό γιά τούς ἄšους, βατή ὁδός γι’ αὐτούς. Βατή,
ὄχι ὅμως εὔκολη. Χρειάζεται ἀγώνας, ἄσκηση καί προσευχή. Πρέπει νά ζήσει κάποιος, ἔστω λίγες ἡμέρες, σέ μοναστήρια, ἰδίως
ἐκεῖνα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, νά παρακολουθήσει ἀπό κοντά τήν ζωή
τους. Διακονήματα, μελέτη, νηστεία, προσευχή, ἱερές ἀκολουθίες.
Βιώνουν κατά Χριστόν. Εἶναι ἀνεύθυνα καί κακόβουλα ὅσα ὑποστηρίζονται ἀπό ἀντίθετους πρός τόν μοναχικόν βίον και τήν χριστιανική θρησκεία καί μάλιστα ἐν γνώσει τῆς ἀναληθείας τους.
Στό μοναχικό βίο δέν καταφεύγουν ἀπελπισμένοι καί ἀποτυχημένοι, ἀšά προσέρχονται ἄνθρωποι καί τῆς ἀρετῆς καί τῶν ἱκανοτήτων. Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ μοναχισμοῦ, εὐσεβεῖς ἄνθρωποι,
ἱκανότατοι καί μορφωμένοι, μετέτρεψαν τήν ἔρημο σέ πνευματικό περιβόλι καί αὐτοί ἔγιναν μυρίπνοα ἄνθη. Ἐδίδαξαν, ἐνουθέτησαν, συνέγραψαν. Αὐτή ἡ ποιότητα τῶν μοναχῶν, διέδραμε
ὅλους τούς αἰῶνες, μέχρι σήμερα. Καί τό σήμερα μποροῦμε νά τό
ἐλέγξουμε καί διαπιστώνουμε ὅτι στά μοναστήρια μας, ὑπάρχουν
ἱκανοί ἄνθρωποι, ἀπό ἐπιτυχημένους ἐπαγγελματίες, ἀκόμη καί
ἀπό ἀνθρώπους τῆς Τέχνης. Ἀπό ποšούς ἐπιστήμονες, ἄνδρες καί
γυναῖκες. Ἀνθρώπους πού ἄφησαν ὑψηλές θέσεις στήν Δικαιοσύνη,
στόν Στρατό, στήν Ἰατρική, στό Δημόσιο. Ἀšά βασικά ἀπό ἁγνές
ψυχές.
Καί τί δέν ἔχουν προσφέρει οἱ μοναχοί ἁπανταχοῦ τῆς Δεσποτείας Κυρίου καί εἰδικῶς στήν Πατρίδα μας! Πάντοτε τά μοναστήρια ἦσαν καί εἶναι ἀνοιχτά γιά βοήθεια σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη
καί σέ ὅσους ζητοῦν παρηγοριά. Ἐξορμήσεις τῶν μοναχῶν στίς
γύρω περιοχές γιά νά σπείρουν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ. Συγγραφή
βιβλίων. Μοναχοί ἰατροί προσφέρουν ἰατρική σέ κοντινούς πληθυσμούς. Ἔργα ἀρχαίων Ἑšήνων φιλοσόφων διέσωσαν μοναχοί.
Τήν ἑšηνική γλώσσα καί τήν φλόγα γιά τήν λευτεριά διέσωσαν
καί ἄναψαν κληρικοί καί καλόγεροι, κατά τήν διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας. Πολέμησαν μέ τό τουφέκι στό χέρι. Διέσωσαν καί διατηροῦν πολύτιμα κειμήλια. Πρό παντός, μέ τίς συνεχεῖς καί θερμές
προσευχές τους, ἐπισύρουν τό ἔλεος καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιά
ὅλους μας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Μεγαλύτερη προσοχή καί
προσπάθεια ἀπαιτεῖται γιά τήν
ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων καί πιθανόν τῶν ἰδιορρυθμιῶν
τῶν
παιδιῶν
τῆς
προεφηβικῆς καί ἐφηβικῆς ἡλικίας. Δύσκολη ἀποστολή, ἀλλά
πρέπει νά πετύχουμε.
Καί τό σπουδαιότερον. Νά γονατίζουμε καί νά παρακαλοῦμε
τόν Χριστό μας νά εὐλογεῖ τά
παιδιά μας καί νά μᾶς φωτίζει, νά
μᾶς ἐνισχύει στό παιδαγωγικό
μας ἔργο. Καί τήν Παναγία μας νά
παρακαλοῦμε γιά τά παιδιά.
Αὐτή μπορεῖ περισσότερον ἀπό
ἐμᾶς νά τά βοηθήσει. «Τρέχεις /
δέν σέ προφτάνω ἐλάφι μου /
βοήθα το Παρθένα Παναγιά
μου». Και μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Χριστός ἀγαπάει τά παιδιά μας πιό
πολύ ἀπό ἐμᾶς. Μήν ἀγχωνόμαστε, ἀρκεῖ νά Τοῦ τά ἐμπιστευόμαστε. «Ἄφετε τά παιδία
ἔρχεσθαι πρός με», (Μαρκ. Ι΄, 14)
μᾶς ἔχει ζητήσει.
Θ.Ι.Δ.
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Ὅλοι ὑπερηφανευόμαστε γιά τούς ἀρχαίους
προγόνους μας. Αὐτοί θεμελίωσαν - ἱστορικά
ἀποδεδειγμένα - τήν φιλοσοφία, τά μαθηματικά,
τήν ἀστρονομία, τήν φυσική, την ἰατρική, τήν μηχανική καί ὅλες τίς ἐπιστῆμες καί τίς τέχνες. Ἦταν
θεοσεβεῖς, πιστεύοντες ἔστω στούς ψευδοθεούς, γιατί αὐτούς εἶχαν διδαχθεῖ. Καί ὅμως! Ὁ
σπερματικός λόγος τοῦ Θεοῦ ἦταν φωλιασμένος
στίς καρδιές τους καί προσπάθησαν ἡ ζωή τους
νά εἶναι σύμφωνη μέ αὐτούς. Εἶναι αὐτοί πού
παρά τήν λαθεμένη θρησκευτική τους ἀγωγή, οἱ
ψυχές τους λαχταροῦσαν καί ἤλπιζαν «τῷ
Ἀγνώστῳ Θεῷ».
Δέν ἦσαν μόνον ἐκεῖνοι πού διατύπωναν καί
πίστευαν σέ θέσεις παραπλήσιες σέ πολλά, μέ
ἐκεῖνες τοῦ χριστιανισμοῦ, ὅπως ὁ Δημόκριτος,
τόν ὁποῖον ἀνοήτως καί σκοπίμως θέλουν οἱ μεταγενέστεροι ὑλόφρονες καί τόν ἀποκαλοῦν,
ψευδῶς καί ἀδίκως, πατέρα τοῦ ὑλισμοῦ. Ὁ Δημόκριτος πίστευε στό θεῖον καί τήν ὕπαρξη
ψυχῆς μέσα στόν ἄνθρωπο. «Οἱ θεοί δίνουν ὅλα
τά ἀγαθά στούς ἀνθρώπους. Ὅσα κακά καί βλαβερά καί ἀνωφελῆ συμβαίνουν, τά προκαλοῦν οἱ
ἄνθρωποι». Ἕνας ἄλλος, ὁ Εὐριπίδης, προβληματίζεται γιά τήν ὕπαρξη καί τήν ἠθική τῶν ψευδοθεῶν καί λέγει: «Εἰ θεοί τι δρῶσιν αἰσχρόν,
οὐκ εἰσιν θεοί». Ἄν οἱ θεοί πράττουν κάτι αἰσχρό,
τότε δέν εἶναι θεοί. Καί ἄλλοι πολλοί ἀρχαῖοι
Ἕλληνες, φιλόσοφοι καί ἐπιστήμονες, ἐσκέπτοντο σάν αὐτούς καί ἐπροβληματίζοντο σχετικά μαζί μέ αὐτούς.
Ἀλλ’ ὅμως ὑπῆρξαν καί πρόγονοί μας, μεγάλες μορφές κατά τήν ἀρχαιότητα, ἀλλά καί διαχρονικά ἀνά τούς αἰῶνες, πού πίστευαν εἰς ἕνα

Θεόν, ὁ ὁποῖος ἀκόμη τούς ἦταν ἄγνωστος, διαπιστώνοντας ὅτι δέν μποροῦσαν νά εἶναι θεοί πλῆθος θεῶν - αὐτοί πού εἶχαν διδαχθεῖ καί πίστευαν ἐσφαλμένα τόσοι ἄνθρωποι. Καί ἐκλήθησαν «χριστιανοί πρό Χριστοῦ».
Ὁ Ἡράκλειτος ἀναφέρεται σέ ἕνα καί μοναδικό Θεό καί ὄχι σέ θεούς. «Τῷ μέν Θεῷ πάντα
καλά καί ἀγαθά καί δίκαια». Καί ὁ Ἀριστοτέλης
«ὁ Θεός εἶναι ὄν, ἐμφορούμενον ἀπό ζωήν ἀΐδιον
καί ἀρίστην. Ὁ Θεός ἔχει ζωήν καί αἰωνιότητα
συνεχῆ». Ὁ διδάσκαλός του Πλάτων πίστευε σέ
ἕνα Θεόν ἀκράδαντα, ὥστε ὁ χριστιανός φιλόσοφος καί μάρτυς Ἰουστῖνος νά τόν ὀνομάσει
«χριστιανό πρό Χριστοῦ». Ὁ Σωκράτης, ὁ πασίγνωστος μεγάλος φιλόσοφος καί ἄνθρωπος τῆς
ἔμπρακτης ἀρετῆς καί διδάσκαλος τοῦ Πλάτωνος,
πού ἔχει μείνει στήν Ἱστορία ὡς δεχόμενος Ἕνα
Θεόν καί ὄχι τούς ψευδοθεούς, γι’ αὐτό καί κατηγορήθηκε καί καταδικάστηκε (ἐδίδασκε καινά
δαιμόνια) ὁ κατ’ ἐξοχήν χριστιανός πρό Χριστοῦ,
προφητικά εἶχε πεῖ στήν ἀπολογία του: Θά
κοιμᾶστε μέχρις ὅτου σᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεός καί νά
ἀποστείλει αὐτόν πού θά σᾶς διδάξει καί θά σᾶς
σώσει.
Αὐτά οἱ πρό Χριστοῦ ζήσαντες πρόγονοί μας,
πίστευαν καί διακήρυτταν. Ἐμεῖς ἔχουμε τήν
εὐλογία νά ζοῦμε στήν μετά Χριστόν ἐποχή, στήν
ἐποχή τῆς Χάριτος, μέσα στήν ζεστή καί σωτήρια
ἀγκαλιά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Ἄς δοξάζουμε τόν Ἕνα καί Τριαδικόν Θεόν καί ἡ πίστη
μας σέ Αὐτόν ἄς εἶναι φλογερή καί νά μᾶς καθοδηγεῖ σέ ἔργα σύμφωνα μέ τό θέλημά Του.
Λ. ΔΙΛΗΣ

ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΘΕΙΑ ΚΑΙ Τ’ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
«ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΟΣ»
Ὁ σωστός χριστιανός ὅλα τά γεγονότα
καί τά καλά καί τά κακά καί τά λυπηρά
καί τά εὐχάριστα, τά ἐξετάζει καί τά ζεῖ
«ὑπό τό πρίσμα τῆς αἰωνιότητος». Κι ἔτσι
μένει ἀτάραχος πάντοτε. Ἤρεμος πάντα μέ
μιά ζεστή κρυφή χαρά μέσα του.
Ἔχει φιλοσοφήσει καί ξέρει, ὅτι ἡ ζωή στή
γῆ δέν θά εἶχε καμιά ἀξία καί κανένα
νόημα ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει ὁ ἀναπόφευκτος
θάνατος ἄν δέν ὑπάρχει ἡ προοπτική τῆς
αἰώνιας ζωῆς κοντά στό Δημιουργό καί πατέρα μας, πού γι’ αὐτό μᾶς ἔπλασε ἀπό ξεχειλίζουσα ἀγάπη, ν’ ἀπολαμβάνουμε μαζί
Του τήν ἀτελεύτητη εὐτυχία καί δόξα.
Ἡ ζωή ἐδῶ στή γῆ εἶναι ἀπόρροια τῆς
ἐξορίας τῶν πρώτων γονέων μας, (τῶν πρωτόπλαστων) ἀπ’ τόν «Παράδεισο τῆς
τρυφῆς» ὕστερα ἀπ’ τήν φοβερή παρακοή
τους. Εἶναι ὁ τόπος καί ὁ χρόνος τῆς δοκιμασίας μας, τῶν διαγωνισμῶν, τῶν ἐξετάσεων πού δίνουμε, γιά νά πετύχουμε τήν
εἴσοδό μας ξανά στόν Παράδεισο, στή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, πού τώρα θά εἶναι
ἀσύγκριτα καλύτερος ἀπ’ αὐτόν πού χάσαμε. Ἄς ἀγωνιστοῦμε λοιπόν ὅλοι μέ ζῆλο
καί ἐπιμέλεια καί ὁ Θεός θά ’ναι βοηθός μας
σίγουρα.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ
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ερικοί πολέμιοι τῆς χριστιανικῆς
πίστεως ὑποστηρίζουν ὅτι κύρια
αἰτία τῶν πολέμων εἶναι ἡ θρησκεία, καί ἐννοοῦν κυρίως τή χριστιανική
θρησκεία. Ἐνῶ εἶναι γνωστό ὅτι θρησκευτικούς πολέμους καί ἀγῶνες γιά τή
διάδοση τῆς θρησκείας τους ἔκαναν κυρίως οἱ μωαμεθανοί. Οἱ χριστιανοί βασιζόμενοι στίς ἠθικές ἀρχές τοῦ χριστιανισμοῦ περί ἀγάπης στόν πλησίον δέν
προσπάθησαν νά διαδώσουν τή θρησκεία τους μέ πολέμους. Ἀπεναντίας ὑπέμειναν βασανιστήρια καί μαρτύρησαν
πολλοί, γιά νά διατηρήσουν τήν πίστη
τους. Δέν φοβήθηκαν τόν μαρτυρικό
θάνατο καί δέν ἀνταπέδωσαν κακό
στούς διῶκτες τους. Διότι οἱ χριστιανοί
εἶναι πρᾶοι καί εἰρηνικοί ἄνθρωποι.
Ἀλλά οἱ συκοφάντες τοῦ χριστιανισμοῦ φέρνουν ὡς παράδειγμα τούς
θρησκευτικούς πολέμους μεταξύ Καθολικῶν καί Διαμαρτυρομένων κατά τούς
16ο-17ο αἰῶνες. Προβάλλουν κυρίως
τόν τριακονταετῆ πόλεμο, μεταξύ τῶν
κρατιδίων τῆς Γερμανίας, στόν ὁποῖο
ἀναμείχθηκαν καί ἄλλα κράτη, π.χ. ἡ Καθολική Γαλλία βοηθοῦσε τούς Γερμανούς Διαμαρτυρομένους, γιά νά ἐξασθενήση τή Γερμανία. Αὐτό φανερώνει
ὅτι δέν ἦσαν κατά βάθος θρησκευτικοί
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πόλεμοι

Γράφει
ὁ Β. Χ. Χαραλαμπόπουλος

τούς λαούς σέ πόλεμο μέ ἄλλα
κράτη, ἐνῶ τά βαθύτερα αἴτια τῶν
πολέμων αὐτῶν εἶναι οἰκονομικά,
ἐθνικά καί ἄλλα.
Πάντως ὁ τριακονταετής πόλεμος εἶχε ἔντονο θρησκευτικό χαρακτήρα, στηριζόταν στήν ἀντίθεση
καί στό φανατισμό τῶν Διαμαρτυρομένων καί τῶν Καθολικῶν, ἀλλά
οἱ Γερμανοί Ἡγεμόνες δέν ἐνδιαφέρονταν γιά τά δόγματα, ὅσο γιά
τήν πολιτική τους ἐπικράτηση καί
τήν ἀπόκτηση πολιτικῆς καί θρησκευτικῆς ἐξουσίας. Τά θύματα τῶν
θρησκευτικῶν αὐτῶν πολέμων
ἦσαν πολλά, ἀλλά δέν συγκρίνονται μέ τά θύματα τῶν κατοπινῶν
πολέμων καί Ἐπαναστάσεων. Θά
ἀναφέρουμε μερικά παραδείγματα.
Ἡ Γαλλική Ἐπανάσταση εἶχε πάνω
ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο θύματα. Ἡ
Ρωσική, ἡ Κινεζική, ἡ Καμποτζιανή
καί ἄλλες μερικῶν σύγχρονων
ἀσιατικῶν, Ἀφρικανικῶν καί Ἀμερικανικῶν λαῶν εἶχαν πολλά ἑκατομμύρια θύματα, ὄχι μεταξύ τῶν
στρατιωτῶν, ἀλλά κυρίως μεταξύ
τῶν ἀμάχων. Ἀφήνουμε τόν Α΄
Παγκόσμιο πόλεμο πού εἶχε 1,5 ἑκατομ. νεκρούς καί τόν Β΄ Παγκόσμιο

οἱ πόλεμοι αὐτοί, ἀλλά ἀπέβλεπαν
σέ ἐθνικά καί ἄλλα συμφέροντα. Ὁ
Τριακονταετής πόλεμος (1618-1648)
τελείωσε μέ τήν εἰρήνη τῆς Βεστφαλίας (1648), πού ἔδινε τό δικαίωμα
στούς Γερμανούς Ἡγεμόνες νά ἐπιβάλουν στό κράτος τους ὅποιο
δόγμα θέλουν, νά ἔχουν καί θρησκευτική ἐξουσία καί νά εἶναι αὐτοί
ἀρχηγοί τῆς Ἐκκλησίας τους καί ὄχι
ὁ Πάπας. Ἡ ἀπόφαση πού ψηφίσθηκε στή Βεστφαλία ἔλεγε: «Σέ
ὅποιον ἀνήκει ἡ Χώρα, ἀνήκει καί ἡ
θρησκεία (CUJUS REGIO RELIGIO).
Ὁ πόλεμος αὐτός εἶχε ἀρκετές χιλιάδες νεκρούς.
Βασική αἰτία τοῦ πολέμου, ὅπως
φαίνεται ἀπό τούς ὅρους τῆς Εἰρήνης τῆς Βεστφαλίας, ἦταν ἡ
ἀξίωση μερικῶν Γερμανῶν Ἡγεμόνων νά ἔχουν ἀνεξαρτησία ἀπό τόν
Πάπα καί θρησκευτική ἐξουσία.
Ἑπομένως οἱ λόγοι ἦσαν μᾶλλον
πολιτικοί παρά θρησκευτικοί. Ὁ
Τριακονταετής πόλεμος, πού ἔγινε
πρίν ἀπό 350-400 χρόνια δέν εἶχε
βασικῶς θρησκευτικά αἴτια, ἀλλά
κυρίως πολιτικά. Πολλές φορές
ὅμως οἱ πολιτικοί ἐκμεταλλεύονται
τή θρησκεία, γιά νά παρορμήσουν
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πόλεμο πού εἶχε πάνω ἀπό 50 ἑκατομμύρια νεκρούς. Οἱ ἀριθμοί τῶν
θυμάτων τῶν ἄλλων πολέμων δέν
συγκρίνονται μέ αὐτούς τῶν θρησκευτικῶν πολέμων, πού ἦσαν ἐλάχιστοι, συγκριτικά μέ τούς ἄλλους
πολέμους, πού ἔγιναν ἤ συνεχίζουν
καί σήμερα νά γίνονται σέ μερικά
μέρη. Σήμερα πολλούς πολέμους
ὑποκινεῖ ὁ ἰσλαμικός φονταμενταλισμός καί ἄλλες ἰδεολογίες. Γιά ὅλα
αὐτά ὅμως δέν εὐθύνεται ἡ χριστιανική πίστη, ἡ ὁποία βοηθεῖ τά θύματα τῶν πολέμων αὐτῶν καί οἱ
ἡγέτες τῶν χριστιανικῶν κρατῶν
προσπαθοῦν νά ἐπαναφέρουν τήν
εἰρήνη.
Γιά νά παγιωθεῖ λοιπόν ἡ εἰρήνη
στήν Εὐρώπη καί σ’ ὅλον τόν
κόσμο, πρέπει νά ἐπικρατήσει παντοῦ ἡ γνήσια χριστιανική πίστη, μέ
τήν ἔμπρακτη ἐφαρμογή τῆς ὑψίστης χριστιανικῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον, ἀκόμη καί
στούς ἐχθρούς μας, δηλαδή σέ
ὅσους τυχόν μᾶς ἔχουν βλάψει.
Δέν θά ἔλθει ποτέ ἡ εἰρήνη στόν
κόσμο μέ ἀνθρώπινα μέσα, οὔτε μέ
διακηρύξεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τά ὁποῖα καταπατοῦνται ἀδιάκοπα, διότι λείπει ἡ ἀγάπη. Μέ τήν
ἀγάπη, τήν ἀλληλεγγύη καί τή συνεργασία τῶν λαῶν, κυρίως ὅμως
μέ τήν πίστη στόν ἀληθινό Θεό καί
τήν ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν του,
ὅπως τίς διατύπωσε ὁ Χριστός, τότε θά ἔλθει ἡ
πραγματική
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εἰρήνη στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων
καί τῶν λαῶν, τότε θά ἐπικρατήσει
αὐτό πού ἔψαλαν οἱ ἄγγελοι κατά
τή νύκτα τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου
«Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς
εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λκ.
β΄ 14). Δηλαδή, ἄς εἶναι δοξασμένος ὁ Θεός, πού εἶναι στόν
οὐρανό, δηλαδή στόν πνευματικό
κόσμο, διότι γεννήθηκε ὁ σωτήρας
τοῦ κόσμου ὁ Υἱός του. Καί εἴθε νά
ἐφαρμοσθεῖ τό κήρυγμά του, νά
ἐπικρατήσει εἰρήνη στή γῆ καί ἡ
θεϊκή ἀγάπη καί εὐλογία στούς
ἀνθρώπους.
Μόνο λοιπόν μέ τίς ἀξίες τῆς χριστιανικῆς πίστεως θά ἐπικρατήσει
παντοτινή εἰρήνη στή γῆ, ὄχι μέ τόν
ὑλισμό, τήν ἀθεΐα καί τίς διάφορες
ἰδεολογίες καί τά οἰκονομικά συμφέροντα. Αὐτά προκαλοῦν πολέμους καί μίση μεταξύ τῶν
ἀνθρώπων, ἐνῶ ὁ χριστιανισμός
κηρύσσει τήν ἀγάπη. Αὐτήν θέτει
ὡς θεμέλιο τῆς εἰρήνης, τῆς συνεργασίας καί τῆς εὐημερίας τῶν
ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν καθώς
καί τῆς προόδου
τοῦ πολιτισμοῦ.

Ἀγαπητοί μου,

ἐπίσης μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα πρωτοτυπία. Πέραν τῶν τυπικῶν ἐνημερωτικῶν στοιχείων τῆς κάθε χρονιᾶς
προσφέρει καί πλούσια πνευματική
οἰκοδομή, καθώς καί χρήσιμες
ἐκκλησιαστικές καί ἄλλες πληροφορίες ξεπερνώντας ἔτσι τά ὅρια μιᾶς
μόνον ἐτήσιας χρήσης. Ἡ δέ ἄψογη
ἐξωτερική του ἐμφάνιση μέ τούς
συμβολισμούς της καί ἡ γενικώτερη
καλλιτεχνική του συγκρότηση τό καθιστοῦν ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακό. Αὐτό
τό Ἡμερολόγιο ἀπαιτεῖ μιά μόνιμη
θέση καί στή βιβλιοθήκη τοῦ κάθε
παραλήπτη του.
Εὔχομαι ἀπρόσκοπτη συνέχεια
στό ἔργο σας.
Μέ ὅλη μου τήν ἐκτίμηση
καί τήν ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

Μαζί μέ τίς θερμές μου εὐχές γιά
τίς γιορτές καί τό νέο ἔτος, δεχθῆτε
παρακαλῶ καί τίς εὐχαριστίες μου
γιά τήν τακτική ἀποστολή σέ μένα
τῶν καλῶν ἐντύπων τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης» Καλαμάτας. Συγχαρητήρια γιά τό θεάρεστο ἔργο πού
ἐπιτελεῖτε.
Τό περιοδικό «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»
διεκδικεῖ πρώτη θέση μεταξύ τῶν σοβαροτέρων ἐντύπων τῆς Χώρας μας.
Οἱ συνεργάτες του, πολλοί ἐκ τῶν
ὁποίων καί δικοί μου παλιοί γνώριμοι καί φίλοι, ὅλοι καταξιωμένοι στό
χῶρο της πνευματικῆς προσφορᾶς,
τιμοῦν τό ἔργο τῆς «Χριστιανικῆς
Στέγης» Καλαμάτας. Ὡς Μεσσήνιος
αἰσθάνομαι καί ἐγώ τό χρέος νά
ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνη μου γιά
τήν πολύτιμη συμβουλή τους στην
πνευματική ἀφύπνιση τοῦ τόπου μας.
Τά θέματα τοῦ περιοδικοῦ, θεολογικά, ἐκκλησιαστικά, κοινωνικά,
ἐθνικά, ἱστορικά, προβάλλονται πάντοτε μέ νέα μορφή, ἐναρμονισμένα
στή σημερινή σκληρή πραγματικόττητα.
Τό νέο Ἡμερολόγιο τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης» Καλαμάτας ἀποτελεῖ
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ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ἡ κ. Ἀδαμαντία Μιχαηλίδου,
Ἀθήνα 50 εὐρώ, εἰς μνήμην Ἀγγέλου
καί Παρασκευῆς.
Ἡ κ. Μαρία Φιαμέγκου Κηφισιά
100 εὐρώ, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου
της Χρήστου.
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ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ
«ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ»
Ἀπόδοση στή Νεοελληνική:
Πρεσβύτερος ΗΛΙΑΣ Γ. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ
Στό βιβλίο αὐτό ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἀναφέρεται:
α) γενικά περί ἱερωσύνης
β) τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἀρχιερωσύνης στήν Ἐκκλησία
γ) τήν ὑπεροχή τῆς ἱερωσύνης τῆς Καινῆς Διαθήκης πρός
τήν ἱερωσύνη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
δ) περί τῆς τάξεως τῆς ἱερωσύνης κ.ἄ.
Σχ.14,50 Χ 20,50. Ἐκδόσεις «Παρρησία». Ἰωαννίνων 6,
18345 Μοσχάτο, τηλ. 2109422075. Δ/νση π. Ἠλία Διακουμάκου: Πέρδικα 18010 Αἴγινα, τηλ. 2297061812.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ Π.Θ.
«ΡΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ»
Ὁμιλίες καί διαλέξεις ἀπό τό 1995 ἕως τό 2012.
Σχ.14,50Χ21. Σελ. 270. Δ/νση Συγγραφέα: Ναυπάκτου
5, 54633 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310262266.
ΑΒΡΑΑΜ Μ. ΚΟΚΑΛΗ
«Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ»
Μέ λόγια ἁπλά τό φυλλάδιο αὐτό ἐπεξηγεῖ τί μποροῦμε νά
κάνουμε γιά τούς προσφιλεῖς κεκοιμημένους μας.
Σχ. 14Χ21. Σελ. 32. Ἔκδοση Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο
ΣΩΤΗΡ», Ἰσαύρων 42 11172 Ἀθήνα. Τηλ. 2103624349.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΟΛΕΤΣΟΣ
«ΠΟΙΚΙΛΜΑΤΑ»
(Βιώματα-Εὔθυμα-Νοσταλγίες-ΣυγκρίσειςἹστορικά- Ὁδοιπορικά κ.λ.π.).
Ὁ συγγραφέας ἀναζητᾶ τό χαμένο χρόνο.
Τά χρόνια πού πέρασαν, τούς ἀνθρώπους πού
τά ἔζησαν, τόν τρόπο ζωῆς του, τά καλά καί τά
ἄσχημα, τά ἡρωϊκά καί τά βέβηλα.
Σχ.17Χ20,50. Σελ.214. Ἔκδοση «ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ». Δ/νση Συγγραφέα: Αἰσώπου 7
15122 Μαρούσι, τηλ. 2106120719.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΤΟΣ
«ΦΩΣ Ο ΤΟΠΟΣ
ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΠΟΥ»
ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Νέα ποιητική συλλογή τοῦ Θεσσαλονικιοῦ
Καρδιολόγου-Ποιητῆ.
Σχ.17Χ24. Σελ.103. Δ/νση Συγγραφέα:
Καθ. Ν. Παπαδάκη 29, 54248 Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310 318622.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
«Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ»
Ὁ Πνευματικός κόσμος, ὁ Τριαδικός Θεός,
Θεϊστές καί ἄθεοι.
Ὑπάρχουν ἐξωγήινοι; Παραψυχολογικά καί
παραφυσικά φαινόμενα εἶναι τά πέντε κεφάλαια
πού ἀναπτύσσονται σέ αὐτό τό πολύ ἐνδιαφέρον βιβλίο.
Σχ.14Χ20,50. Σελ.262. Δ/νση Συγγραφέα: Ὁμήρου 29, 17121 Νέα Σμύρνη, τηλ.
2109345530.
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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
(1930-1989)
ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΕΔΡΟΣ ΑΔΑΜΑΣ

Ἐπανεκδόθηκε σέ δεύτερη
ἔκδοση τό βιβλίο-ἀφιέρωμα στόν
ἀείμνηστο Γέροντα, ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας».
Περιλαμβάνει ὅλη τήν ὕλη τῆς
πρώτης ἔκδοσης καί ἐπί πλέον κείμενα γραμμένα ἀπό στενούς συνεργάτες του καί πνευματικά του
παιδιά καί γεγονότα ἀπό τήν οἰκογενειακή του ζωή, γραμμένα ἀπό
τόν ἀδελφό του κ. Πολυνείκη Ἰ.
Θεοδωρόπουλο.
Μπορεῖτε νά ἀποκτήσετε τό βιβλίο αὐτό, ἀπό τά βιβλιοπωλεῖα τῆς
Ἀποστολικῆς Διακονίας, «Ζωῆς»
καί «Φωτός» στήν Ἀθήνα, καθώς
καί μέ ἕνα τηλεφώνημάσας στό τηλέφωνο τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης»
27210 23176 καί fax 27210 26478.
Θά σᾶς σταλεῖ ταχυδρομικά, ἐπί
ἀντικαβολή τῆς ἀξίας του. Τιμᾶται
10 εὐρώ.

¥

¥

α. «Διδάσκαλε, ποία ἐντολή μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; Ὁ δέ
Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ
καρδίᾳ σου καί ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καί ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου.
Αὕτη ἐστί πρώτη καί μεγάλη ἐντολή. Δευτέρα δέ ὁμοία αὐτῇ·
ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν».
Ματθ. κβ΄ 36-39
β. «Νυνί δέ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τά τρία ταῦτα· μείζων δέ τούτων ἡ ἀγάπη».
Α΄ Κορ. ιγ΄ 13
γ. Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι τό θησαυροφυλάκιο ὅλων τῶν
ἀρετῶν.
Μ. Βασίλειος
δ. Ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη δεν ὑπάρχει τίποτε ἀνώτερο.
Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ε. Δέν ὑπάρχει τίποτε ἰσοδύναμο μέ τήν ὑπομονή, γιατί αὐτή
εἶναι ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν.
Χρυσόστομος
στ. Τό σπουδαιότερο μέρος τῶν ἀρετῶν τό κατέχουν ἡ
ἀγάπη καί ἡ ἐπιείκεια καί ἡ ἐλεημοσύνη.
Χρυσόστομος
ζ. Ἡ διάκριση εἶναι ἀκρόπολη καί βασίλισσα μεταξύ τῶν
ἄλλων ἀρετῶν.
Ὅσ. Ἰωάννης ὁ Κασσιανός
η. Ἄς προκαθάρουμε τούς ἑαυτούς μας, ἀδελφοί, μέ τή βασίλισσα τῶν ἀρετῶν, δηλαδή τή νηστεία.
Ἀκολ. Ὄρθρου Κυριακῆς Ἀπόκρεω
θ. Ἡ ταπεινοφροσύνη καί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ εἶναι πάνω ἀπό
ὅλες τίς ἀρετές.
Γεροντικό, Ἀββάς Ἰωάννης ὁ Κολοβός, 22
ι. Καμμία ἀπό τίς ἀρετές δέν εἶναι ψηλότερη ἀπό τή μετάνοια. Καί οὐδέποτε μπορεῖ νά τελειωθεῖ τό ἔργο της.
Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
ια. Τό νά συγχωρεῖς τά σφάλματα ἐκείνων πού σοῦ φταῖνε
εἶναι μεγίστη ἀρετή. Ἐπίσης νά ὑπομένεις τήν ἀδικία καί νά
ἐλεεῖς ὅσους σέ ἀδίκησαν.
Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος

ιβ. Δέν ὑπάρχει ἄλλη ἀρετή, ὡσάν νά μή ταπεινώνεις τόν πλησίον σου.
Γεροντικό, Ἀββάς Θεόδωρος τῆς Φέρμης
ιγ. Ὅπως ἡ ὅραση εἶναι ἀνώτερη ἀπό ὅλες τίς αἰσθήσεις, ἔτσι καί ἡ προσευχή εἶναι ἡ
πιό θεία ἀπό ὅλες τίς ἀρετές.
Ὁσ. Νείλου, Περί προσευχῆς 150
ιδ. Ἡ ὑπακοή εἶναι μητέρα ὅλων τῶν ἀρετῶν.
Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης
ιε. Ἀφοῦ ἡ ταπείνωσις εἶναι ὑψοποιός, ἕπεται ὅτι φέρει μεθ’ ἑαυτῆς ἅπαντα τόν χορόν
τῶν ἀρετῶν.
Ἅγ. Νεκτάριος Πενταπόλεως
ιστ. Ἐπικεφαλῆς ὅλων τῶν ἀρετῶν εὑρίσκεται ἡ πίστις, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ρίζα καί ὁ πυρήν
ὅλων των ἁγίων ἀρετῶν. Ἐκ τῆς πίστεως πηγάζουν αἱ ἀρεταί τῆς προσευχῆς, τῆς ἀγάπης,
τῆς μετανοίας, τῆς ταπεινώσεως, τῆς νηστείας, τῆς πραότητος, τῆς ἐλεημοσύνης καί
ἄλλαι.
Ὅσ. Ἰσουστῖνος Πόποβιτς
ιζ. Ἡ εὐλάβεια εἶναι ἡ σπουδαιότερη ἀρετή, γιατί προσελκύει τή χάρη τοῦ Θεοῦ.
Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου, σ. 441.
ιη. Ὁ ἐξαγνισμός, ἡ θεία δικαιοσύνη, ἡ ταπείνωση, ἡ ἀγάπη, ἡ ὑπακοή, ἡ ἀκτημοσύνη
καί ὅλες οἱ ἄλλες ἀρετές εἶναι τό ἴδιο πρᾶγμα.
Ἱερομ. Χριστοδούλου, ὁ Γέρων Παΐσιος, σ. 126.
ιθ. Ἡ σωφροσύνη εἶναι μέγιστη ἀρετή.
Ἡράκλειτος
κ. Τόσο διαφέρει ἡ φρόνηση ἀπό τίς ἄλλες ἀρετές, ὅσο ἡ ὅραση ἀπό τίς ἄλλες αἰσθήσεις.
Σόλων
κα. Τά μεγαλύτερα ἀπό ὅλα τά ἀγαθά εἶναι ἡ προνοητικότητα καί ὁ σοφός νοῦς.
Σοφοκλῆς
κβ. Πιστεύω πώς ἡ πρώτη ἀρετή τοῦ ἀνθρώπου ἔγκειται στό νά γνωρίζει νά συγκρατεῖ
τή γλώσσα του.
Ἀρίστιππος ὁ Κυρηναῖος
κγ. Ἡ σημαντικότερη ἀρετή εἶναι ἡ σύνεση. Σέ αὐτή στηρίζονται ὅλες οἱ ἀρετές.
Εὐριπίδης
κδ. Ἀπ’ ὅλα τ’ ἀγαθά ἀνώτερη εἶναι ἡ ἀλήθεια καί κατά τήν κρίση τῶν θεῶν καί κατά
τήν κρίση τῶν ἀνθρώπων.
Πλάτωνος Νόμοι 730Β
κε. Ἡ ἄριστη ἀπό τίς ἀρχές εἶναι ὁ Θεός καί ἀπό τίς ἀρετές ἡ εὐσέβεια.
Ἀριστοτέλης
κστ. Ὁ σεβασμός καί τό νά μή γίνεται τίποτε ὑπερβολικά εἶναι τό ἄριστο.
Πλούταρχος
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Σαμαρᾶς: «Μαθαίνουμε ἀπό τήν Ἱστορία τῶν ἄλλων» (ΕΛΛΑΔΑ 20-12-12).
Δυστυχῶς δέν διδασκόμαστε οὔτε ἀπό
τήν ἱστορία τῶν ἄλλων, οὔτε ἀπό τήν δική
μας. Γι’ αὐτό ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται
ἐπειδή τήν γράφουμε ἐμεῖς οἱ ἀδιόρθωτοι!

ήσει τήν ἀπαίτηση τοῦ μνημονίου γιά μείωση τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν» (ΤΟ ΒΗΜΑ
23-12-12).
Ἡ τρόϊκα ἔχει ἐπιτύχει τήν μείωση τῆς
ἐπιθετικότητας τῆς Τουρκίας; Ἔχει ἐξαλείψει τίς ἐπεκτατικές της βλέψεις;

«Ἄν εἶσθε Χριστιανοί, τήν Κυριακήν νά
τήν φυλάγετε...» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 20-12-12).
Αὐτό συνιστοῦσε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός. Λέγεται ὅτι ἡ τρόϊκα θέλει νά καταργήσει τήν Κυριακή ἀργία. Εἶναι ἀπίθανο
νά ἀντισταθοῦν οἱ κυβερνῆτες μας ἐντολοδόχοι τους. Ἐμεῖς, ὁ λαός θά ὑποταχθοῦμε;
Ἡ Ποιμαίνουσα Ἐκκλησία θά λουφάξει;
Ἄς τό συνειδητοποιήσουμε, ἄς μή τό λησμονοῦμε, ἄτομα καί κοινωνία Ποιμένες τῆς
Ἐκκλησίας καί πιστοί.

«Ἀπό τή σφαγή τῶν νηπίων τῆς Βηθλεέμ
στή σφαγή τῶν πολυτέκνων» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ
23-12-12).
Βαλλόμεθα σ’ ὅλα τά μέτωπα. Ὄχι μόνο
μέ τήν λιτότητα καί τήν ἀνεργία πού ὠθεῖ
νέους μας στήν μετανάστευση. Μᾶς κατακλύζουν λαθρομετανάστες. Τιμωρία τῶν πολυτέκνων ἀντί γιά στήριξη.
«Τσουνάμι ἀλληλεγγύης στό Σύνταγμα.
Τά ἀγαθά πού συγκεντρώθηκαν θά δοθοῦν
σέ 3000 οἰκογένειες ἀπόρων καί ἀνέργων»
(ΤΑ ΝΕΑ 24-12-12).
Οἱ 300 ἐθνοπατέρες πού δέν πτοήθηκαν
ἀπό τό τσουνάμι τῶν ἀγανακτισμένων δέν
θά συγκινηθοῦν ἀπό τήν ἀνθρωπιά χιλιάδων πολιτῶν;

«Γυρίζουμε τήν... πλάτη στά κόμματα.
Τό 94% δέν ἔχει ἐμπιστοσύνη στόν πολιτικό κόσμο» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 21-1212).
Καί πολύ πού νοιάζονται γι’ αὐτό.
«Ἄλλο δημοσκοπήσεις καί ἄλλο ἐκλογές»
σκέφτονται. Ἀφήνουμε μνήμη καί κρίση ἔξω
ἀπό τό ἐκλογικό κέντρο!
«᾽Αλβανική πρόκληση μέ τούς Ὀρθοδόξους» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22-12-12).
Ἀπογραφή τοῦ 2011, τά ἀποτελέσματα
τῆς ὁποίας δημοσιεύθηκαν πρόσφατα
ἐμφανίζει δραματική μείωση τοῦ ποσοστοῦ
τῶν Ὀρθοδόξων, ἀπό 24% σέ 6,75%. Γιατί;
Σέ τί ἀποσκοποῦν οἱ Ἀλβανοί; Θά τό ἀνεχθοῦμε καί αὐτό;
«Ἡ τρόϊκα πάει .... Πεντάγωνο. Ἡ στρατιωτική ἡγεσία προσπαθεῖ νά ἱκανοποι60
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«Δέν ὑπάρχει ἀνάπτυξη χωρίς κοινωνική εὐημερία καί συνοχή» (ΚΕΡΔΟΣ 1512-12)
Οἰκονομία γιά τόν ἄνθρωπο, γιά ὅλη την
κοινωνία μέ κοινωνική δικαιοσύνη. Ὄχι νά
εὐημεροῦν οἱ ἀριθμοί καί οἱ πολλοί νά πεινοῦν.
«Τουρκία: Ἀμφισβητεῖ 152 ἑλληνικά
νησιά!» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-12-12)
Συνεχῶς προβάλλει ἀδικαιολόγητες
ἀξιώσεις. Ἡ ἐνδοτικότητά μας ἀποθρασύνει. Πότε θά τό συνειδητοποιήσουν οἱ
δικοί μας ἁρμόδιοι;
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ

«Ο πατέρας»
Τό σπουδαῖο αὐτό ἔργο τοῦ μεγάλου
Σουηδοῦ δραματουργοῦ Αὔγουστου Στρίντμπεργκ (1849-1912) παίζεται στό ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ σέ σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ.
Τό σπίτι τοῦ Ἴλαρχου καί τῆς γυναίκας του
Λάουρας δέν εἶναι ἑστία-λιμάνι, ἀλλά ἀρένα
ἀντιπαλότητας καί συγκρούσεως, ὅπου οἱ
δύο σύζυγοι διασταυρώνουν τά φαρμακωμένα ξίφη τους πάνω ἀπό τήν κόρη τους
Βέρθα.
Ὁ Ἴλαρχος χαρακτηρίζεται ἀπό στοιχεῖο
μισογυνισμοῦ. Αὐτό ἀποκαλύπτεται στούς
διαλόγους του μέ τόν πάστορα καί τόν γιατρό, ἀλλά κυρίως στούς διαλόγους-διαξιφισμούς μέ τήν γυναίκα του. Καί ἡ ἀμφιβολία
γιά τήν πατρότητα ἑνός παιδιοῦ - ἕνα θέμα
πού σάν ἔμμονη ἰδέα του ἐπανέρχεται ἀποτελεῖ ἀμφισβήτηση τῆς πιστότητας τῆς
γυναίκας καί πολεμική ἐναντίον τῆς μητριαρχίας.
Ἔχει λεχθεῖ ὅτι ἡ γυναίκα κινεῖ τό λίκνο τοῦ
πολιτισμοῦ καί ὅτι πίσω ἀπό κάθε μεγάλο
ἄντρα βρίσκεται μιά γυναίκα, μητέρα ἤ σύζυγος. Πρόκειται γιά τήν γνήσια γυναίκα, τήν
ἄξια τῆς ἀποστολῆς της, τήν τροφό τῆς ζωῆς,
ἐκείνη πού ἐμπνέει ὡραῖα καί μεγάλα ἔργα,
ἐκείνη πού μέ τήν προσφορά τῆς ἀγάπης
της, πολλές φορές μέ αὐτοθυσία, συντελεῖ
ἀποφασιστικά στήν ἀνάπτυξη, στήν ἄνθιση
καί καρποφορία αὐτῶν πού εἶναι κοντά της.
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Ἀντίποδας αὐτῆς τῆς γυναίκας εἶναι ἡ ἑωσφορική Λάουρα. Εἶναι ἀδίστακτη στήν
ἐπιλογή τῶν μέσων γιά τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων της. Εἶναι
ὕπουλη καί αἰσθάνεται σίγουρη γιά τήν ἐπιτυχία της.
Ὑπονομεύει κοινωνικά καί ψυχολογικά τόν ἄντρα της. Μετέρχεται ἀνέντιμα μέσα γιά νά
ματαιώνει τίς ἐπιστημονικές
του ἔρευνες. Κάνει ὅ,τι μπορεῖ
γιά νά τόν τρελάνει ἐνῶ παρουσιάζεται καλή καί «ἐντελῶς
ἀθῶα γιά τό ἔγκλημα». Ποτέ
δέν ἀγάπησε τόν ἄντρα της.
Ὁ Ἴλαρχος θέλει νά στείλει
τήν κόρη τους στήν πρωτεύουσα νά σπουδάσει ὥστε
νά μπορεῖ νά ζήσει, ἄν δέν
παντρευτεῖ. Τό σχέδιό του αὐτό
ἐπιτείνει τήν ἀντίθεση τῆς γυναίκας του, πού γιά νά τό ματαιώσει, προχωρεῖ στήν ἐξουδετέρωση τοῦ ἄντρα της.
Θέλει νά ἔχει αὐτή τόν ἀποκλειστικό λόγο γιά τό παρόν καί
τό μέλλον τῆς κόρης τους. Δέν
συνετίζεται ἀπό τίς ἐπισημάνσεις τοῦ ἀδελφοῦ της. Χρησιμοποιεῖ τόν γιατρό καί τήν παραμάνα, γιά νά τοῦ φορέσει
τόν ζουρλομανδύα καί ν’
ἀπαλλαγεῖ ἀπ’ αὐτόν ὁριστικά.
Ἀποδεικνύεται ὅτι οὔτε τήν
κόρη της ἀγαπᾶ, ἀφοῦ ματαιώνει τήν ἀνάπτυξη καί χειραφέτησή της.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σταγῶν καί
Μετεώρων κ. Σεραφείμ, μᾶς γράφει:
«Εὔχομαι καρποφορίαν καί δύναμιν
στό πάντοτε ἐνημερωμένο καί ὠφέλιμο
περιοδικό «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» ἐπί μακρά
ἔτη. Ὁ ἀγώνας σας ἀποδίδει καί βοηθεῖ
τήν Ἐκκλησίαν μας...».

Ὁ Ἀρχιμ. π. Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος, Ἁγία Παρασκευή, μᾶς γράφει:
«Στόν ἀγαπητό Σύνδεσμο. Πολύ ὡραῖο:
«Τά Χριστούγεννα στή σκλαβιά» καί
«τά μηνύματα καλλιτεχνῶν». Συνεχίστε
μέ πίστη καί ντοκουμέντα τόν καλόν
ἀγώνα γιά τήν Ἀλήθεια καί τήν ἀρετή,
γιά τή σωστή παιδεία καί τήν γνήσια
ἀνθρωπιά».
Παρά τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα πού ὑπάρχουν, ἐμεῖς συνεχίζουμε
νά σπέρνουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.
Εὔχεστε, ὁ σπόρος αὐτός νά καρποφορήσει στίς ψυχές τῶν ἀναγνωστῶν μας.
Ὁ Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος Χαραλαμπόπουλος, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ.Μ. Νέας
Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, μᾶς γράφει:
«Συναποστέλλω ἡμέτερα Ὀρθόδοξα
Χριστιανικά πονήματα, δυνάμενα ἐπικαίρως νά ἀποτελέσουν ψυχοφελή θέματα δημοσιεύσεων εἰς ἡμέτερον κυκλοφοροῦν ἔντυπον, εὐχόμενος καλήν
δύναμιν, χάριτι Θεοῦ, προκοπήν καί
ἐπιτέλεσιν σωτηρίου ἔργου πρός δόξαν
Θεοῦ».
Εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀποστολήν
τῶν ἔργων σας καί παρακαλοῦμε νά
δεχθεῖτε καί τίς δικές μας εὐχές, ὁ Κύριός μας νά σᾶς στηρίζει στό πνευματικό σας ἔργο.
Ὁ κ. Ἀχιλλεύς Γ. Ἔξαρχος Πρέσβης
ἐ.τ. Ἀθήνα, μᾶς γράφει: «Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω ἰδι62
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αίτερα γιά τήν ἀποστολή τοῦ περιοδικοῦ «Σύνδεσμος», μέ πολύ ἐνδιαφέρουσα ὕλη καί νά σᾶς συγχαρῶ γιά τήν
ἐπιμέλεια τῆς ἐκδόσεως».
Ὁ κ. Μιχαλάκης Ἰ. Μαραθεύτης, Φιλόλογος-Παιδαγωγός ἀπό τήν Λευκωσία τῆς Κύπρου, μᾶς γράφει: «Σᾶς
στέλνω τίς θερμές μου εὐχές γιά πλούσια καρποφορία τῶν προσπαθειῶν σας
γιά τήν πνευματική στήριξη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ πνευματική σας προσφορά τήν περίοδο αὐτή τῆς ἠθικῆς
καί οἰκονομικῆς κρίσης ἀποτελεῖ πολύτιμη συμβολή γιά τήν ταχύτερη ἐπιστροφή στήν ὁμαλότητα».
Ἡ Μοναχή Αἰκατερίνη ἀπό τό
Ἡράκλειο Κρήτης, μᾶς γράφει: «Πολύ
σᾶς εὐχαριστῶ γιά τό ἡμερολόγιο 2013.
Προσεγμένο ἀπό κάθε ἄποψη. Ἡ πρωτοτυπία πάντα καλόδεχτη. Εὐλογημένη
καί ἡ πορεία σας «ἐν τῷ συνδέσμω τῆς
εἰρήνης» σέ ἡμέρες κρυφῶν πολέμων…».

ΕΔΕΣΣΑ

κ. Νίκο Πιερράκο, Ἀθήνα. Συγχαρητήρια γιά τήν ἀναλυτική ἐργασία σας
γύρω ἀπό τήν Θεία Λειτουργία. Βέβαια,
ἡ ἐργασία αὐτή δέν μπορεῖ νά δημοσιευθεῖ στό μικρό μας περιοδικό πού διαθέτει λίγες σελίδες γιά κάθε θέμα. Ἴσως
ἡ αὐτοτελής δημοσίευσή της, νά εἶναι
ἡ καλύτερη λύση.
Φιλοτεχνικό Ὅμιλο Χίου. Μᾶς
ἐντυπωσιάζουν οἱ συχνές πνευματικές
ἐκδηλώσεις τοῦ Ὁμίλου σας, στήν
ὄμορφη Χίο. Συγχαρητήρια γιά τίς
δραστηριότητές σας καί εὐχές πολλές
γιά ἐπιτυχίες σέ ὅλες σας τίς προσπάθειες.
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