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

ΕΤΟΣ46ο–MAΪΟΣ2012–ΤΕΥΧΟΣ460

Ὁ λαός ἀπαιτεῖ

άλι ἐκλογές. Πάλι ὑποσχέσεις. Πάλι... Ὁ λαός
ὁ Ἑλληνικός αἰσθάνεται ἀπογοητευμένος καί
βαθειά πληγωμένος καί προδομένος ἀπό τούς
πολιτικούς μας. Οἱ ἴδιοι πού ὁδήγησαν τή χώρα στό
χάος, πού τήν ἁλυσόδεσαν μέ τά δεσμά τῶν «μνημονίων» ἔρχονται καί πάλι νά μᾶς κυβερνήσουν. Γι’ αὐτό
ὁ λαός δέν τούς ἐμπιστεύεται.
Θά γεμίσει ἡ Βουλή μέ πολλά κόμματα, πού τό καθένα θέλει νά περάσει τήν ἰδεολογία του ἤ τήν ἰδεοληψία του. Κανένα ὅμως δέν εἶναι ἱκανό νά
κυβερνήσει. Κι ἀκόμα κανένα δέν μπορεῖ νά ἐκφράσει τίς ἀνάγκες καί τίς ἀναζητήσεις τοῦ λαοῦ. Σ’ αὐτή
τήν ἐποχή ὁ λαός ἀπαιτεῖ τά ἁπλά καί ἀληθινά λόγια
καί τήν ἀντιμετώπιση τῶν πιό βασικῶν ἀναγκῶν του.
1). Ζητεῖ νά τοῦ ποῦν οἱ πολιτικοί μας ὁλόκληρη καί
ξεκάθαρη τήν ἀλήθεια. Πῶς καί γιατί ἐφθάσαμε σ’
αὐτό τό χάος. Ποιοί εὐθύνονται καί ποιοί καί σέ ποιόν
θά λογοδοτήσουν. Δέν εἶναι δυνατόν νά πληρώνει ὁ
φτωχός λαός, ὄχι μόνον τά λάθη τους ἀλλά κυρίως τήν
προδοσία καί τήν ἐκμετάλλευση τοῦ πλούτου του καί
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σκονται καί δέν τήν κατανοοῦν. Κι’
ὅταν ἡ γλῶσσα δέν καλλιεργεῖται στή
διαχρονική της διάσταση, τότε καί ὁ
πολιτισμός μας φτωχαίνει καί δέν
ἐξελίσσεται, δέν προάγεται. Ἐκεῖ δέ
πού τά πράγματα γίνονται πιό δύσκολα, εἶναι ὁ πόλεμος κατά τῆς
Ἐκκλησίας. Θεωρεῖται πιά ἡ σχέση
τοῦ λαοῦ μέ τήν Ἐκκλησία του ὡς
ξεπερασμένη, ἄν ὄχι καί ἐχθρική.
Γιατί ποτέ δέν κατανόησαν οἱ πολιτικοί μας τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί
ποιά εἶναι ἡ σημασία της γιά τή συνοχή τοῦ λαοῦ. Γιατί ἡ Ἐκκλησία μας
δέν εἶναι θρησκεία, ἀλλά γεγονός
καθημερινῆς καί οὐσιαστικῆς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό πού
συγκεντρώνει καί συνενώνει καί συγκρατεῖ τό λαό σέ σῶμα, σέ κοινωνία
ἐλευθέρων προσώπων, πού ἀληθεύουν ἐν ἀγάπη. Πού ζοῦν μέ ἐγρήγορση καί κρίνουν καί βλέπουν καί
ζοῦν σέ ἀληθινή σχέση μεταξύ ὅλων.
Πῶς μποροῦν σήμερα οἱ πολιτικοί
μας νά τοποθετηθοῦν μέ σεβασμό σ’
αὐτούς τούς θεμελιώδεις θεσμούς
τοῦ Ἔθνους μας, τοῦ λαοῦ μας; Θά
τούς κατανοήσουν; Θά τοποθετηθοῦν;
Ὁ λαός ἀπαιτεῖ: Οἱ πολιτικοί μας
νά ξεπεράσουν τόν ἑαυτό τους. Νά
λειτουργήσουν ὡς Ἕλληνες καί ὄχι
ὡς ὑπάλληλοι ξένων συμφερόντων.
Ἄν δέν μποροῦν ἄς φύγουν. Κάποιοι
πιό ἱκανοί καί ἄξιοι θά βρεθοῦν.
Γιατί αὐτή ἡ χώρα ἀναδεικνύει ἱστορικές μορφές.

οἱ πλουτίσαντες νά περιφέρονται ὡς
μεγιστάνες. 2) Ποιές δεσμεύσεις
ἔχουν ὑπογραφῆ μέ τούς δανειστές
μας (Μνημόνια) καί μέ ποιούς
ὅρους. Γίναμε ξένοι καί πάροικοι
στόν τόπο μας; Πόσο βαθειά εἶναι ἡ
αἰχμαλωσία μας; 3) Βαθειά ἔχει κλονισθῆ ἡ ἑνότητα καί ἡ συνοχή τοῦ
λαοῦ καί τῆς κοινωνίας μας. Τραυματίσθηκε τό ἐθνικό μας φιλότιμο.
Κλονίσθηκαν οἱ πνευματικές μας
ρίζες, ἄν δέν ξεθεμελιώθηκαν δυστυχῶς. Πῶς θά ἀποκατασταθοῦν;
Ἄν οἱ πολιτικοί μας «τρώγονται μεταξύ τους καί ἀναλώνονται» (Γαλ. 5,
15) πῶς θά ἑνώσουν τόν λαό; Πῶς θά
ἐμπνεύσουν τήν ἐμπιστοσύνη, τήν
ἀλληλοκατανόηση, τήν ἀγάπη; Ἄν τά
κόμματα λειτουργοῦν ὅπως μέχρι
τώρα, κομματιάζουν τό λαό καί διαλύουν τή χώρα. 4) Διαλύθηκε ἡ δημόσια διοίκηση τῆς χώρας. Τά
κόμματα τήν μετέβαλαν σέ πεδίο
ἱκανοποιήσεων κομματικῶν, καί ὄχι
μόνο, συμφερόντων, τοποθετώντας
ὄχι τούς ἱκανούς, ἀλλά τά πειθήνια
ὄργανά τους (καί γι’ αὐτό ἀνίκανους
νά διοικοῦν), γιά νά προωθοῦν τά
κομματικά συμφέροντα, καί φυσικά
μέ τό ἀζημίωτο! Πῶς καί μέ ποιό
τρόπο θά ἀποκατασταθῆ καί θά λειτουργεῖ τό κράτος; 5) Ὑποβαθμίσθηκε ἡ παιδεία σέ ὅλα τά ἐπίπεδα.
Ἀχρειώθηκε ἡ γλῶσσα μας. Τήν καταλαβαίνουν καί τήν σπουδάζουν μέ
ἐπιμέλεια οἱ ξένοι σέ ὅλο τόν κόσμο,
ἐνῶ τά παιδιά μας τήν περιφρονοῦν
καί τήν χλευάζουν. Δέν τήν διδά-
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ΓΕΝΗΣΘΕ ΘΕΙΑΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝΟΙ
Β΄ Πέτρ. Α΄ 4
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ἡ ἔκφραση αὐτή τοῦ Ἀποστόλου
Πέτρου γίνεται κατανοητή, μόνο ἄν
δεχθοῦμε τή διάκριση μεταξύ οὐσίας
καί ἐνεργειῶν τῆς Μίας Θεότητας. Ἡ
προτροπή αὐτή μᾶς καλεῖ νά γίνουμε
κοινωνοί κατά χάριν ὄχι τῆς οὐσίας ἤ
φύσεως τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀλλά
τῶν ἀκτίστων Αὐτοῦ ἐνεργειῶν. Ἡ
ἕνωση μετά τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ὑποστατική, καθώς εἶναι ἡ ἕνωση τῆς
ἀνθρώπινης φύσεως τοῦ Χριστοῦ
μετά τῆς Θεότητας, οὔτε οὐσιώδης
καθώς συμβαίνει στά τρία Θεῖα πρόσωπα.

Ἀναφέρεται τόσο στό θεωρητικό, ὅσο
καί τόν πρακτικό βίο. Ὁ πρῶτος περιλαμβάνει τήν καθαρότητα ἀπό τά
πάθη, τήν προσευχή, τήν νήψη καί σύνολη τήν ἐσωτερική ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ δεύτερος, ὁ πρακτικός,
περιλαμβάνει τήν ἁπλῆ καθημερινότητα μέ ὅλες τίς πεζές καί γήινες
ἐκδηλώσεις τοῦ ἀνθρώπινου βίου. Οἱ
δύο αὐτές πλευρές τοῦ ἀνθρώπινου
βίου δέν μποροῦν νά ἀπομονωθοῦν ἡ
μία ἀπό τήν ἄλλη, ἐφόσον μένει ἀδιάσπαστη ἡ ἐν ζωῇ ψυχοσωματική μας
ὑπόσταση.

Ἕνωση κατ’ ἐνέργεια καί χάρι

Διάκριση καί ἑνότητα

Ἡ κατ’ ἐνέργεια δική μας καί χάριτι
Θεοῦ ἕνωσή μας μετά τῆς ἑνιαίας θεότητας δέν μᾶς κάνει κοινωνούς τῆς
θείας οὐσίας, ἀλλά τῶν ἀκτίστων
Αὐτοῦ ἐνεργειῶν. Ὡς ἄνθρωποι καλούμαστε νά ἐπιδιώκουμε τήν καθ’
ὁμοίωση θέωση, «χωρίς τήν κατ’
οὐσίαν ταυτότητα μετά τοῦ Θεοῦ»,
κατά τήν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Μαξίμου
τοῦ ὁμολογητοῦ. Μένουμε λοιπόν
πάντα ἄνθρωποι γενόμενοι θεοί κατά
χάριν, καθώς ὁ Χριστός ἔμεινε Θεός
γενόμενος ἄνθρωπος διά τῆς Θείας
ἐνσαρκώσεως.

Κάθε μία ἀπό τίς δύο μορφές τῆς
θέωσης ἐνισχύεται ἀπό τήν ἄλλη.
Ἀντίθετα ἡ διάκριση καί ἡ διάσταση
ἀνάμεσα στήν ψυχή καί τό σῶμα, τήν
πνευματική καί πρακτική ὄψη τῆς
ζωῆς μᾶς θυμίζουν τή μανιχαϊκή
αἵρεση πού δημιούργησε προβλήματα
στήν ἀρχαία Ἐκκλησία. Ὁ κίνδυνος
αὐτός τῆς ἀνισόρροπης στάσης ἀπέναντι στήν ψυχή καί τό σῶμα, τίς
πνευματικές καί ὑλικές ἀνάγκες τοῦ
ἀνθρώπου ἐγκυμονεῖ καί σήμερα προβλήματα στό σύγχρονο ἄνθρωπο. Ὁ
δρόμος πρός τή θέωση καλεῖται νά
ἔχει ὡς ἀρχή καί τέλος, καθώς γράφει
ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος:
«Ὅλον τόν Χριστόν ἐν ἑαυτοῖς ὁλοτελῶς κτησάμενοι, ἔργῳ καί πείρα καί
θεωρίᾳ».

Θεωρητικός καί πρακτικός βίος
Ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν
θέωση ἀγκαλιάζει ὁλόκληρη τήν ψυχοσωματική ὀντότητα καί ὕπαρξή του.
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ν ἡ μορφή τοῦ Μακεδόνα, πού
«ξεπρόβαλε πάνω ἀπό τά βουνά
τῆς Σαμοθράκης» καί ζητοῦσε ἀπελπισμένα βοήθεια ἀπό τόν ἀπόστολο
Παῦλο νά περάσει τή Μακεδονία καί
νά βοηθήσει τήν τραυματισμένη
Ἑλλάδα μᾶς συγκινεῖ, σήμερα γίνεται
κραυγή ἀγωνίας γιά ὅλους μας. «Διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν».
Δέν εἶναι γιατί κινδυνεύουμε νά μᾶς
ἀποπέμψουν ἀπό τήν «ζώνη τοῦ
εὐρώ», νά μᾶς παρατήσουν στήν πολιτική ἀφροσύνη καί στήν ἀμυαλιά
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τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ μας,
εἶναι γιατί τούτη ἡ Ἑλλάδα
μέ τά χίλια στραβά της
ἔδωσε στό χριστιανισμό τή
γλῶσσα καί τήν φιλοσοφία
της ν’ ἁπλωθεῖ στά πέρατα
τοῦ κόσμου.
Ὁ Λουκᾶς «ὁ ἰατρός ὁ
ἀγαπητός», ὁ εὐαγγελιστής
καί χρονογράφος μέ τά θαυμάσια ἑλληνικά του, μᾶς
διασώζει ὁλόκληρο τό ἱεραποστολικό ἔργο τοῦ Παύλου.
Τόν ἀκολουθεῖ συγγραφικά
ἀπό τήν Ταρσό, τήν πατρίδα
του, ἴσαμε τήν Ρώμη ὅπου ὁ
Ἀπόστολος μαρτύρησε γιά
τή διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τή διάσωση τῆς
ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας,
ὅπως ἔκαναν παλαιότερα οἱ
Ἕλληνες στό Μαραθῶνα
καί στίς Θερμοπύλες, ὅπου
σώσανε τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια ἀπό τόν ἀσιατικό
βαρβαρισμό καί τή χαύνωση
τῆς χλιδῆς.
Ὁ Λουκᾶς κατά τόν ἱστορικό Εὐσέβιο, ἦταν προσήλυτος ἀπό τήν Ἀντιόχεια καί
εἶχε τό ἰατρεῖο του κάπου στό
λιμάνι. Τό ἄφησε κι ἀκολούθησε τόν Παῦλο ὡς ἰατρός
του καί χρονογράφος του.
***
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Τόν Παῦλο συντρόφευε ὁ Τιμόθεος ἀπό τά Λύστρα «Ἦταν ἀγαπητός ἀπό φυσικοῦ του, ὅσο κι
ἀπό τή Χάρι τοῦ Θεοῦ. Τοῦ ἐμπιστεύθηκε τό σχέδιο τῆς καρδιᾶς
του» νά γίνει βοηθός στίς μεγάλες
ὁδοιπορίες γιά τή διάδοση τοῦ
Χριστιανισμοῦ.
Ὁ Τιμόθεος μιλοῦσε κι ἔγραφε
ἑλληνικά ὅπως οἱ ἕλληνες. Ἀπό
μικρόν ἡ μάνα του ἡ Εὐνίκη καί ἡ
γιαγιά του ἡ Λωΐδα τόν ἔβαζαν νά
διαβάζει καί νά μαθαίνει ἑλληνικά, τήν διεθνή τότε γλῶσσα.
Ἔτσι, ἔμαθε τήν Ἁγία Γραφή καί
τήν ἀποστήθισε.
Ὁ Παῦλος προετοίμασε τόν Τιμόθεο γιά τό ἐπισκοπικό ἀξίωμα.
Τό βλέπουμε στίς δύο ἐπιστολές
πού τοῦ ἔγραψε. Ἐπίσης, μαθαίνουμε ἀπό τίς ἐπιστολές τή μεγάλη φροντίδα τοῦ Παύλου γιά τό
πνευματικό του παιδί: «Μηδείς
σου τῆς νεότητος καταφρονείτω
ἀλλά τύπος γίνου τῶν πιστῶν...».
Ἰδιαίτερα τοῦ ἐφιστᾶ τήν προσοχή στήν εὐσέβεια καί στήν σωματική του ὑγεία. «Οἴνῳ ὀλίγῳ
χρῷ διά τόν στόμαχόν σου καί τάς
πυκνάς σου ἀσθενείας». Φιλάσθενος ὁ Τιμόθεος ἔπρεπε νά προσέχει τόν ἑαυτό του . Ἰδιαίτερα νά
προσέχει τήν πνευματική του πορεία. Νά ξέρει ὅτι τίποτα δέν φέραμε στόν κόσμο καί τίποτα δέν
μποροῦμε νά πάρουμε φεύγοντας. Κι ἀκόμα νά ξέρει πώς «Ρίζα
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πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία». Αὐτή ἡ συμβουλή τοῦ
Παύλου γίνεται πιό ἐπίκαιρη σήμερα. Καί πιό ἐπιτακτική γιά
ὅλους μας. Γιατί οἱ ἄνθρωποι
«ἔσονται φίλαυτοι, φιλάργυροι,
ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι,
γονεῦσιν ἀπειθεῖς...» «φουσκωμένοι, φίλοι τῆς ἡδονῆς μᾶλλον παρά
φίλοι τοῦ Θεοῦ, ἄνθρωποι πού
ἔχουν τήν ἐξωτερική μορφή τῆς
εὐσέβειας ἀλλά μέ τή ζωή τους τήν
ἀρνοῦνται».
Ἀκόμα καί οἱ γενόμενοι ἤ αὐτοαποκαλούμενοι χριστιανοί. Ἔτσι
κλείνουμε τ’ αὐτιά μας στό «Διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον
ἡμῖν». Καί μοιρολατρικά περιμένουμε τό «κούρεμα» τοῦ ἐθνικοῦ
χρέους γιά νά συνεχίσουμε τή ζωή
τοῦ ἀσώτου τῆς παραβολῆς. Καί
νά καταχρεώνουμε τό μέλλον τῶν
παιδιῶν μας.
Τό χειρότερο, βουλώνουμε τ’
αὐτιά μας νά μήν ἀκοῦμε τήν
κραυγή ἀγωνίας τοῦ σημερινοῦ
ἀδύναμου ἀνθρώπου!... Σάν τούς
συντρόφους τοῦ Ὀδυσσέα ὅταν
περνοῦσαν μέ τό καράβι τους
ἀπό τό νησί τῶν σειρήνων. Καί
σήμερα οἱ σειρῆνες ὑπερπλεονάζουν και οἱ ... μελωδικές φωνές
τους σκεπάζουν τίς γοερές κραυγές!...
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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Τί σημαίνει τό «ἐλέησον ἡμᾶς»
«ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ»
Τοῦ συνεργάτου μας Π.Μ. Σωτήρχου

ρίν ἀπό πολλά χρόνια, ὅταν
σχεδίαζα τό βιβλίον «Ὀρθόδοξον Προσευχητάριον» γιά
τίς ἐκδόσεις Ν.Δ. Παναγοπούλου
καί ἐρευνοῦσα τά κείμενα τῶν
Ἁγίων Πατέρων συνάντησα καί μερικούς Γέροντες Ἀσκητές, ὅπως τόν
π. Σίμωνα τῆς Πεντέλης, τόν π.
Πορφύριο Καυσοκαλυβίτην καί
ἄλλους, γιά νά μάθω ἀπό τήν δική
τους πεῖρα τά μυστικά τοῦ ἱεροῦ
ἔργου τῆς προσευχῆς. Ἔτσι κράτησα πολλές συνομιλίες καί συζητήσεις στά χαρτιά μου, ἀλλά δέν
μποροῦσα νά τίς συμπεριλάβω ὅλες
στό βιβλίο. Μιά ἀπό αὐτές βρῆκα
σήμερα καί διάβασα τόν τίτλο της,
πού ἔγραφε: Τί σημαίνει τό «ἐλέησον ἡμᾶς». Αὐτήν λοιπόν τήν συνομιλία θά τήν μεταφέρω τώρα ἐδῶ,
γιατί τή θεωρῶ πνευματικά χρήσιμη
καί πολύ ὠφέλιμη. Τήν ἀντιγράφω:
«Μιλούσαμε κάποιο ἀπόγευμα
μέ τόν ἱερομόναχο π. Ἰωάννη στό
Κελλί του γιά τήν προσευχή καί γυρίζοντας τό πρόσωπόν του σέ μένα
μοῦ εἶπε:
– Νά θυμᾶσαι πάντοτε, ἀγαπητέ
μου, ὅτι ἡ καλύτερη καί τελειώτερη
προσευχή ἀπό ὅλες, εἶναι αὐτή, πού
μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστός καί ἀπό αὐτήν
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βγῆκαν ὅλες οἱ ἄλλες προσευχές
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅταν τήν λές
μέ συναίσθηση, δηλαδή μέ τήν καρδιά σου, σέ προστατεύει ἀμέσως ὁ
Θεός, γιατί φωνάζεις σέ βοήθεια τόν
ἀληθινόν πατέρα μας, πού εἶναι ὁ
Θεός. Λέμε «Πάτερ ἡμῶν» καί
αὐτό πρέπει νά νοιώθουμε, ἀφοῦ
εἶναι ὁ ἀληθινός μας πατέρας. Μέ
τήν δική του θέληση γεννιόμαστε.
Εἶπε στήν συνέχεια ὅλη τήν προσευχή εὐλαβικά ὡς τό «Σοῦ ἐστίν ἡ
βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα...»
καί πρόσθεσε:
– Πρέπει νά λέμε πάντοτε τήν
προσευχή αὐτήν ὡς τό τέλος, δηλαδή νά περιλαμβάνουμε καί τό
«Ὅτι σοῦ ἐστίν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις...» καί λοιπά.

¥

– Καί ποιά εἶναι ἡ πιό σύντομη
προσευχή, πάτερ μου;
– Εἶναι τό καθαγιασμένον
«Κύριε, ἐλέησον». Αὐτό τά λέγει
ὅλα, μοῦ εἶπε.
– Ἔχω ἀκούσει γιά τήν «καρδιακή προσευχή», τό γνωστόν:
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν
με», πού περιλαμβάνει μόνον πέντε
λέξεις. Ἐσεῖς τί λέτε;
– Ἡ καρδιακή προσευχή, πού λέγεται καί νοερά, διότι τήν λέμε
νοερά μέσα μας, ἀπάντησε ὁ π.
Ἰωάννης, εἶναι ἡ ἁγιοπατερική σύνοψη τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς,
πού μᾶς ἔδωσε ὁ Κύριος. Καί
αὐτήν τήν «μονολόγιστην» προσευχήν, πού εἶναι ἄλλη μιά ὀνομασία της καί αὐτήν τήν ἔλεγαν, ὅλοι
σχεδόν οἱ Ἅγιοί μας, τήν ἀνέφεραν
ἀκόμα πιό ἁπλᾶ ὡς «εὐχή».
– Καί γιατί τήν ἀποκαλοῦσαν
«μονολόγιστη» τήν εὐχή, ξαναρώτησα.
– Διότι περιλαμβάνει μόνον ἕναν
λόγον, τό «ἐλέησον».
– Αὐτό θά ἤθελα νά ρωτήσω,
πάτερ μου, γιά τό «ἐλέησον».
Ἄλλοτε εἶναι διατυπωμένον στόν
ἑνικόν ἀριθμόν καί ἄλλοτε στόν
πληθυντικό. Ἐσεῖς τί λέτε;
– Ἐγώ δέν εἶμαι τίποτα γιά νά
λέγω, εἶπε ταπεινά ὁ Γέροντας. Σημασία ἔχει τί λέγει ἡ θεοφώτιστη
Ἐκκλησία μας. Γιά νά τά ἔχει καί
τά δυό σημαίνει ὅτι καί τά δύο χρειάζονται, ἀνάλογα μέ τίς περιστά-
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σεις. Ἐκεῖνο, πού μοῦ ἔλεγε ὁ ἅγιος
Γέροντάς μου καί πάντοτε τό θυμοῦμαι, εἶναι ὅτι ὅταν προσευχόμαστε στόν Θεόν, πρέπει νά
προσευχόμαστε γιά ὅλον τόν κόσμον. Γιά ζῶντες καί νεκρούς, γιά
πιστούς καί ἀπίστους καί γιά ὅσους
δέν προσεύχονται. Μοῦ ἔλεγεν ἐπίσης, ὅταν ἡ ἀγάπη ἀνοίγη τήν
ἀγκαλιά της τά σκεπάζει ὅλα καί
ὅλους γιά νά ἐλεηθοῦν καί μοῦ
ἔλεγε τά λόγια τοῦ Κυρίου: «Ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τά
τέκνα σου ὅν τρόπον ἐπισυνάγει
ὄρνις τά νοσσία ἑαυτῆς ὑπό τάς
πτέρυγας καί οὐκ ἠθελήσατε»
(Ματθ. κγ΄ 37). Πῶς ἐμεῖς μποροῦμε νά προσευχηθοῦμε χωρίς
ἀγάπη;
(συνεχίζεται)
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 AΞΙΑ
H
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
έ καιρούς ἰσοπεδώσεως ἀξιῶν καί ἀρχῶν,
συγχύσεως καί ἀνατροπῆς παραδόσεων, ἀξίζει νά στηρίζουμε θεσμούς καί ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας.
Εἶναι γεγονός ὅτι μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος τήν Κυριακή ἡμέρα, καθιέρωσε τήν ἡμέρα
αὐτή, τήν Κυριακή, ὡς τήν δική Του ἡμέρα, ὡς
τήν Πασχάλια καί ἱερή ἡμέρα. Ἀπό τίς περιγραφές ὅλων τῶν Εὐαγγελιστῶν στά τελευταῖα κεφάλαια τῶν Εὐαγγελίων τους τό μέγα θαῦμα τῆς
τριημέρου ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ
ἐγένετο λίαν πρωΐ τῆς τρίτης ἡμέρας ἀπό τήν
ταφή Του, ἤτοι τήν Κυριακήν. Πώς λοιπόν νά μήν
εἶναι ἡ Κυριακή ὡς ἀρχή τῆς νέας βιοτῆς, τῆς
νέας ἀνθρωπότητος ἀφοῦ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ νίκησε τόν θάνατο καί ἔφερε τή ζωή καί διετράνωσε τήν δύναμη τῆς ἀγάπης πού ἔρχεται καί
ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό κάθε μορφή
φόβου. Τήν ἡμέρα τήν Κυριακή, «τῇ ἡμέρᾳ
ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων», ὁ Ἀναστάς φέρει
τήν εἰρήνη, τήν χαρά, τήν εὐφροσύνη, τό Ἅγιο
Πνεῦμα. Ἡ Κυριακή εἶναι καί ἡ κατ’ ἐξοχήν
ἡμέρα τῆς ἐμφανίσεώς Του. Εἶναι ὡς καί ἡ ἴδια ἡ
λέξη τό δηλώνει ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου.
Πρώτη φορά μάλιστα ἀναφέρεται ὡς λέξη Κυριακή στήν Ἀποκάλυψη στό Α΄ κεφ. καί στό
στίχο 10 ὅπου γράφει ὁ Ἰωάννης ὅτι «ἐγενόμην ἐν
πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καί ἤκουσα φωνήν
ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος λεγούσης· ὅ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον».
Ἔτσι καί καθιερώνεται. Ἡ Κυριακή εἶναι
πλέον ἱερός θεσμός. Κατά τά μέσα τοῦ 2ου αἰ.
βρίσκουμε τήν Κυριακή νά εἶναι πλέον γνωστή,
ὡς ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως σ’ ὅλες τίς χριστιανι-
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κές κοινότητες καί μάλιστα ὁ φιλόσοφος καί μάρτυς Ἰουστῖνος τήν ἀποκαλεῖ «ἡλίου ἡμέραν» χρησιμοποιῶντας
τήν κοινή στούς ἐθνικούς ὁρολογία γιά
νά γίνει περισσότερον κατανοητή ἡ σημασία τῆς ἡμέρας αὐτῆς ὡς τοῦ Ἡλίου
τῆς Δικαιοσύνης πού εἶναι ὁ Κύριος.
Ἡ ὀνομασία μάλιστα παρέμεινε σέ
ὡρισμένες εὐρωπαϊκές γλῶσσες ὅπως
στήν γερμανική (Sonntag) καί στήν
ἀγγλική (Sunday). Τόν 4ο αἰ. ἔχει θεσπισθεῖ ἡ Κυριακή ὡς σπουδαιοτάτη
ἡμέρα τῶν χριστιανῶν (ἐπί Μ. Κωνσταντίνου) καί διαμορφώνει ἔκτοτε τόν
ἑβδομαδιαῖο κύκλο τῆς θείας λατρείας.
Ὁ ἱστορικός Εὐσέβιος ἀναφέρει ὅτι
«ἡμεῖς οἱ χριστιανοί ἐφ’ ἑκάστης Κυριακῆς ἡμέρας τό ἑαυτῶν Πάσχα τελοῦντες, ἀεί τοῦ σώματος τοῦ
σωτηρίου ἐμφορούμεθα, ἀεί τοῦ αἵματος τοῦ προβάτου (= τοῦ Χριστοῦ) μεταλαμβάνομεν».
Κατ’ ἐξοχήν, λοιπόν, πασχάλιος
ἡμέρα ἡ Κυριακή. Πρέπει κατ’ αὐτή ν’
ἁγιαζόμεθα μέ τόν ἐκκλησιασμό. Ὁ συνειδητός κυριακάτικος Ἐκκλησιασμός
εἰς τό κέντρο τῆς χριστιανικῆς βιοτῆς.
Δέν νοεῖται χριστιανός μέ ἀποχή ἀπό
τήν θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς.
Πῶς ὁ Χριστιανός θά ξεκινήσει τήν
ἑβδομάδα του χωρίς τήν εὐλογία ἀπό
τόν ἐκκλησιασμό τῆς Κυριακῆς;
Ἀλλά καί ἡ Κυριακή ἀργία πρέπει
νά διατηρηθεῖ καί ὀρθῶς ἔχουν ἐκδοθεῖ καί οἱ σχετικοί νόμοι ὅπως ὁ
πρῶτος Ν. ΓΥΝΕ (1909) καί νῦν
ἰσχύον Β.Δ.748/1966.

Μέ ἀνοιχτή καρδιά
Ἀλήθεια, γιατί κλείστηκαν τόσο
πολύ, τόσο πολλοί ἄνθρωποι στό
καβούκι τους; Κρίμα! Μπαίνεις σέ
μιά αἴθουσα, ἀναμονῆς ἰατρείου,
χαιρετᾶς καί σπανίως κάποιος ἀπ’
ὅλους νά σοῦ ἀνταποδώσει τόν χαιρετισμό. Βέβαια στόν γιατρό ἔχουν
πάει γιά κάποιο θέμα ὑγείας, πολλές φορές σοβαρό, καί καταλαβαίνω πώς ἔχουν μιά ἔννοια μέσα
στήν καρδιά τους, ἀλλά αὐτός δέν
εἶναι κατά τή γνώμη μου λόγος
τόσης ἀδιαφορίας πού νά μήν
ἀνταποδίδουν ἕναν χαιρετισμό.
Ξεχάσαμε νά χαμογελᾶμε, ξεχάσαμε νά τραγουδᾶμε, ξεχάσαμε νά
εἴμαστε προσηνεῖς. Μιά ξερή καλημέρα μόνον.... Ἡ ἐντολή ὅμως
τοῦ Κυρίου εἶναι νά εἴμαστε πάντοτε καλοδιάθετοι «ἱλαροί». Δέν
ἐννοῶ βέβαια τήν ἀνοίκεια φαιδρότητα. Δέν θά πάει κανείς π.χ. σέ
μιά κηδεία χαμογελαστός. Ἀλλά ἄς
ἀνοίξουμε τίς καρδιές μας, εἶναι
καλύτερα γιά ὅλους. Καί γιά μᾶς
καί γιά τούς γύρω μας. Ἄν εἴμαστε
ἀπόμακροι καί ψυχροί, ὁ ἄλλος δέν
θά ξεθαρρέψει νά μᾶς ἐμπιστευθεῖ
τόν καημό του κι ἔτσι δέν θά μπορέσουμε νά τόν βοηθήσουμε. Νά
τοῦ δώσουμε χέρι νά πιαστεῖ, ὅπως
λέει καί τό τραγούδι.
Λέμε ναί στό χαμόγελο, στήν
ἐγκαρδιότητα, στήν «ἀνοιχτή καρδιά».
Κλειώ - Σταυρούλα Κουράση

Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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Ἐκεῖνο τό μαγιάτικο ἀπόγευμα
πού θά γίνονταν οἱ ἀρραβῶνες τῆς
Μαρίας, ἡ μέλλουσα πεθερά της εἶχε
ἔρθει κρατώντας στήν ἀγκαλιά της μιά
γλάστρα μέ ὁλάνθιστες φρέζες πού
μοσχοβολοῦσαν. Καί, μ’ ἕνα χαμόγελο
πού ἀκτινοβολοῦσε καλοσύνη ἀνάμεσα
στά ντελικάτα χρυσοκίτρινα κρινάκια,
τῆς εὐχήθηκε :
- Νά ζήσετε παιδάκι μου μέ
τόν Νικόλα, σάν τά ψηλά βουνά. Καί
νά καλογεράσετε μαζί, στό ἴδιο
μαξιλάρι.
Ἀπό τότε καί, πιό συχνά, μετά
ἀπό τόν θάνατο τῆς εὐλογημένης
ἐκείνης γυναίκας – πού γιά χρόνια
τῆς εἶχε σταθεῖ σάν ἀληθινή δεύτερη
μάνα, μέ μιά βαθιά καί ἀπόλυτη
ἀγάπη - ἦταν φορές πού, ἄν τύχαινε
νά δεῖ ἀνθισμένες φρέζες, ἐρχόταν στό
νοῦ της αὐτή ἡ σκηνή, μαζί πάντα μέ
τήν ἴδια νοσταλγική συγκίνηση.
Ὅμως,τό προηγούμενο βράδυ,
αὐτή ἡ σκηνή εἶχε ἔρθει ἀναπάντεχα
στόν ὕπνο της καί τήν ἔκανε νά
ξυπνήσει μέ μιά γλυκειά, ἤρεμη
διάθεση. Σιγομουρμούριζε μάλιστα κι
ἕνα παλιό τραγούδι καθώς ἑτοίμαζε τό
πρωινό γιά τούς δικούς της, οἱ ὁποῖοι,
φεύγοντας γιά τίς δουλειές τους μέ
χαμογελαστές καλημέρες, φάνηκε ὅτι
εἶχαν ἀπολαύσει - ἔστω καί βιαστικοί
– τόσο τό πρωινό, ὅσο καί τό τραγούδι
της.
Μόλις ἔμεινε μόνη, ἔρριξε μιά
βιαστική ματιά στό ἡμερολόγιο τοῦ
τοίχου. Καί τότε, ξαφνικά, ...θυμήθηκε.
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Ἦταν ἡ μέρα πού ἔπρεπε νά πάει στόν γιατρό γιά
νά πάρει τίς ἀπαντήσεις ἀπό κάποιες σοβαρές
ἐξετάσεις πού εἶχε κάνει. Αὐτές, τῆς εἶχε διευκρινίσει
ὅτι, θά ἔδειχναν ἄν, τό πρόβλημα τῆς ὑγείας πού
τελευταῖα τήν ταλαιπωροῦσε, θά τήν ὑποχρέωνε νά
ὑποβληθεῖ σέ ἐγχείρηση, ἤ ἄν ἦταν κάτι ἁπλό πού θά
ἀντιμετωπιζόταν μόνο μέ φάρμακα. Στούς δικούς
της δέν εἶχε πεῖ ἀκόμα τίποτα γιά νά μήν τούς βάλει
- ἴσως καί χωρίς λόγο - σέ ἀνησυχία.
Ἔκανε τόν σταυρό της, ντύθηκε βιαστικά γιά
νά μήν ἀργήσει στό ραντεβού, καί, μ’ ἕνα ταξί,
βρέθηκε στό ἱατρεῖο. Ἡ αἴθουσα ἀναμονῆς γεμάτη.
Ἡ Γραμματέας, κάπως ἀπόμακρη, τῆς εἶπε νά
περιμένει τή σειρά της. Πῆρε νά διαβάσει ἕνα
περιοδικό, ἀλλά τῆς ἦταν ἀδύνατον νά συγκεντρωθεῖ.
Ἤθελε νά σηκωθεῖ καί ν’ ἀρχίσει νά βηματίζει στόν
διάδρομο, μά ντράπηκε. Ἀνακάθησε στόν καναπέ κι
ἀναλογίστηκε τό πόσο σχετική εἶναι στή ζωή μας ἡ
διάσταση αὐτοῦ πού ὀνομάζουμε χρόνο. Ἄλλοτε μᾶς
ξαφνιάζει μέ τό «πόσο γρήγορα πέρασε ἡ ὥρα» κι
ἄλλοτε πάλι, τά δευτερόλεπτα σφυροκοποῦν μέσα
μας καί μᾶς φαίνονται πώς εἶναι ὧρες ἀτέλειωτες.
Προσπάθησε νά κάνει ὑπομονή καί νά βγάλει ἀπό τή
σκέψη της τήν ἀνησυχία πού τήν βασάνιζε.
Ἀσυναίσθητα, ἔφερε ξανά στό νοῦ της τό
χθεσινοβραδινό της ὄνειρο. Καί τότε κατάλαβε...
Τό ὄνειρο τῆς εἶχε φέρει μιά εὐχή ἀπό ἐκείνην
πού, ὅσο ζοῦσε, τῆς εἶχε δώσει ἁπλόχερα τόσες
εὐχές. Καί νά πού, Δόξα τῶ Θεῶ, καί τώρα ἀκόμα τή
νοιαζότανε. Αὐτό ἦταν. Ἠρέμησε. Εἶπε, μέσα ἀπό τά
μύχια τῆς ψυχῆς της, ἕνα ἄφωνο εὐχαριστῶ καί
περίμενε τή σειρά της, μέ τή σιγουριά πώς ὁ γιατρός
θά τῆς ἔλεγε καλά νέα.
Σέ λίγο, βγαίνοντας χαρούμενη ἀπό τό ἰατρεῖο,
τῆς φάνηκε, λέει, ὅτι τό ἐλαφρό ἀνοιξιάτικο ἀεράκι
ἔφερνε ἕνα ἀνεπαίσθητο ἄρωμα ἀπό φρέζες.
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ΟΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΕΣ
άποια ἡμέρα τῆς ἐπί γῆς ζωῆς καί
δραστηριότητας τοῦ Θεανθρώπου
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ Ἐκεῖνος ἐδίδασκε
στόν λαό, μία γυναίκα ἀπό τό πλῆθος,
μέ δυνατή φωνή μακάρισε τήν Παναγία Μητέρα Του. Ὁ Κύριος δέν ἀντέδρασε, ἀσφαλῶς ἔκανε ἀποδεκτόν τόν
δίκαιο μακαρισμό, ἀλλά καί πρόσθεσε: «Μενοῦν γε (περισσότερον)
μακάριοι οἱ ἀκούοντες τόν λόγον τοῦ
Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν».
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ! Ποῦ θά τόν συναντήσουμε; Ὑπάρχει στό Εὐαγγέλιον
τοῦ Χριστοῦ καί στά ἄλλα βιβλία τῆς
Καινῆς Διαθήκης, καθώς καί στήν Παλαιά Διαθήκη, στίς ἀποφάσεις τῶν
ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, στά θεόπνευστα κείμενα τῶν ἁγίων Πατέρων, στό πλῆθος τῶν ὀρθοδόξων
βιβλίων καί περιοδικῶν. Θά τόν ἀκούσουμε στούς ἱερούς Ναούς μας ἀπό τό
στόμα τῶν ἱεροκηρύκων καί σέ ἄλλες
θρησκευτικές ἐκδηλώσεις καί δραστηριότητες, ἀπό εὐσεβεῖς καί μελετημένους ὁμιλητές. Θά τόν ἀνακαλύψουμε
μελετώντας τήν Ἁγία Γραφή καί χριστιανικά βιβλία. Θά προσευχηθοῦμε
νά κατανοήσουμε αὐτά πού διαβάζουμε: «Ἔλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις
ἡμῶν, φιλάνθρωπε Δέσποτα, τό τῆς
θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς καί τούς
τῆς διανοίας ἡμῶν διάνοιξον ὀφθαλμούς, εἰς τήν τῶν εὐαγγελικῶν σου
κηρυγμάτων κατανόησιν».
Ὅμως προσοχή! Γιά νά προκύψει
ὠφέλεια ἀπό τό ἄκουσμα καί τήν μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, πρέπει
ὁπωσδήποτε νά ἐφαρμόζουμε αὐτά
πού ἀκοῦμε καί μελετᾶμε. Ἔτσι
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μόνον θά ἔχουμε τήν εὐλογημένη ὠφέλεια νά ζοῦμε ζωή κατά Χριστόν καί
νά κληρονομήσουμε τόν Παράδεισο.
Διαφορετικά δέν ὠφελούμεθα τίποτα.
Καί τό χειρότερο γινόμαστε ὑποκριτές
καί θεομπαῖκτες, Θεός φυλάξοι. Ἀγώνας καί προσευχή νά ἐφαρμόζουμε τόν
λόγον τοῦ Θεοῦ. Τότε μόνον εἴμαστε
μακάριοι. Τά εὔσημα αὐτά μᾶς τά
ἀπένειμε καί τά ἀπονέμει ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός. Καί θά βροῦν τήν πληρότητά
τους τήν ἡμέρα Ἐκείνη, πού ὁ Κύριος
θά χαρίσει στούς τηρητές τοῦ λόγου
Του τήν Αἰώνια Μακαριότητα. Ἐφαρμόζοντας τόν λόγο τοῦ Θεοῦ γινόματε
εὐτυχεῖς. Προγευόμεθα ἔστω κατ’ ὀλίγον τήν μακαριότητα τοῦ Παραδείσου.
Ὠφελοῦμε ὄχι μόνον τόν ἑαυτόν μας
ἀλλά καί τούς ἄλλους, ὅταν γεύονται
καί αὐτοί τούς καρπούς τῆς χρηστότητάς μας. Ἡ ὑλική βοήθεια, ὁ καλός
λόγος, ἡ παραμυθία πού θά τούς παρέχουμε, θά τούς ἀνακουφίζει. Καί
κάτι πιό ὠφέλιμο. Τό δικό μας καλό
παράδειγμα μπορεῖ νά τούς κεντρίσει
νά ἀκολουθήσουν καί αὐτοί τόν δρόμο
τοῦ Χριστοῦ καί μέ τήν βοήθεια Ἐκείνου νά τό ἐπιτύχουν καί νά σώσουν
τήν αἰώνια ψυχή τους. Καί μήν
ξεχνᾶμε τήν προσευχή καί τά ἅγια καί
σωτήρια μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας,
προκειμένου νά κάνουμε πράξη στήν
ζωήν μας τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ἄς μᾶς συνέχει διαρκῶς ὁ θεόπνευστος λόγος «ὁ Νόμος Σου μελέτη μού
ἐστι», μαζί ὅμως μέ τόν θεῖο λόγο
«ἐάν ἀγαπᾶτε με τάς ἐντολάς τάς
ἐμάς τηρήσατε».
Θ.Ι.Δ.
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Διονύσιος Σολωμός. Ὁ
ἐθνικός μας
ποιητής, ὁ
δημιουργός
τοῦ Ἐθνικοῦ
μας Ὕμνου.
Ὁ θερμός
πατριώτης, ὁ
λάτρης τῆς πατρίδας, τῆς σκλαβωμένης
πατρίδας. Ἄνοιξε νέους δρόμους στήν
ἑλληνική ποίηση. Πρωτοπόρος στήν γνήσια, τήν σωστή δημοτική γλῶσσα.
Ὑπῆρξε ἀληθινά πιστός χριστιανός,
ὀρθόδοξος χριστιανός. «Σπούδαζε τήν
Ἁγία Γραφή», βεβαιώνει ἕνας ἀπό τούς
δασκάλους του. Μελετοῦσε ἐπίσης τά κείμενα τῶν μεγάλων πατέρων Βασιλείου τοῦ
Μεγάλου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Εἶχε ἐνστερνισθεῖ ὅτι «ἡ χτίση εἶναι τοῦ λιγόζωου
ἀνθρώπου ἡ κατοικία», γι’ αὐτό προέτρεπε
τόν ἑαυτόν του πρῶτα καί κατόπιν τούς
ἄλλους «πάντα ἀνοιχτά, πάντα ἄγρυπνα
τά μάτια τῆς ψυχῆς». Πλούσια ἡ θρησκευτικότητά του ἀπό τῆς παιδικῆς ἡλικίας.
«Εἶναι ἡ θρησκεία / πού μεσ’ τόν ὠκεανό
τῆς ζωῆς / ἔρχεται τή θνητή καρδιά νά ἀνυψώσει». Προσηύχετο συχνά μέ θέρμη.
«Ὕψωσα τά χέρια μου καί τά μάτια μου
κατά τόν Οὐρανό, / γιά νά κάμω δέηση μέ
ὅλη τήν θέρμη τῆς καρδιᾶς μου», ὁμολογεῖ.
Συμμετεῖχε στήν μυστηριακή ζωή τῆς
Ἐκκλησίας μας. «Τόν ὕμνο σου Λειτουργέ
τόν μυστικόν σου ψάλλε / πρόσφερε τοῦ
Χριστοῦ τό Αἷμα / θἄρθει σέ ἐσέ στόν Ἅγιον
Ἄρτον, ὁ Υἱός». Νοσταλγεῖ τήν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. «Γλυκό ᾽ναι τῆς Παράδεισος / νά μελετᾶς τά κάλλη». Θεολογική
κατάρτιση: «Ὁ πλάστης κατά τήν εἰκόνα
Του / τόν ἄνθρωπο ἐποιοῦσε». Συνδέει τήν
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ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος μέ τήν θεϊκή
βοήθεια. Στόν ἐπικήδειο λόγο του στόν θάνατο τοῦ Οὖγο Φώσκολου, γεννημένου
στήν Ζάκυνθο ἀπό ἑλληνίδα μητέρα, λέγει:
«Σίμωσε στόν θρόνο τοῦ Παντοδύναμου,
ρίξου στό ὑποπόδιο τῶν ποδιῶν Του, παρακάλεσέ Τον μέ δάκρυα, νά στείλει στήν πατρίδα μου τήν
Λευτεριά».
Δημήτρης
Μητρόπουλος.
Ὁ μέγιστος δημιουργός, ὁ ἱεροφάντης τῆς μουσικῆς,
ἡ διεθνής καί διαχρονική μορφή τῆς
τέχνης. Καθαρή
ψυχή σάν τόν ἀέρα
τῶν βουνῶν τῆς Γορτυνίας, τῆς ἰδιαιτέρας
πατρίδας του. Γόνος ἱερατικῆς οἰκογένειας,
μέ παπποῦ ἱερέα, πού μέ σεβασμό τό ὁμολογοῦσε. Θεῖος του ὁ εὐσεβέστατος καί
διαπρεπής κληρικός, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Πατρῶν ἀοίδιμος Ἱερόθεος Μητρόπουλος
καί ἀνεψιός δύο μοναχῶν. Λέγεται ὅτι κάποτε στά νειᾶτα του εἶχε σκεφθεῖ νά γίνει
μοναχός. Ἄνθρωποι πού τόν γνώριζαν, ἀναφέρονται καί στίς θρησκευτικές του πλευρές. Δέν ὑπῆρξε βεβαίως μία ἰδιαίτερη
θρησκευόμενη προσωπικότητα, εἶχε ὅμως
πνευματικές εὐαισθησίες καί μία ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ. Εἶχε πεῖ: «Πρέπει νά
ἀνεβῶ ὥσπου νά φθάσω νά βρῶ τόν κοινό
Πατέρα» καί ἄλλοτε: «Ἡ τέχνη πρέπει νά
ἔχει ἠθική βάση, καί οἱ καλλιτέχνες νά δίνουν τό παράδειγμα τῆς ἠθικῆς». Φοροῦσε
σταυρό στό στῆθος καί ἔφερε τήν εἰκόνα
τῆς Παναγίας στήν τσέπη του. Ἐνήστευε
καί στενή του φίλη ἀπεκάλυψε ὅτι προσευχόταν συχνά.
Γιάννης Τασούλας
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Θέλω ὄντως ὁ Χριστός
νά παρεμβαίνει καί νά κατευθύνει
τήν ὀρθόδοξη ζωή μου;
ι ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς κρίσεως. Βέβαια, τῆς ἀτομικῆς κρίσεως, τῆς κριτικῆς.
Τί ἔκανα; Τί κάνω; Τί πρέπει
νά κάνω; Γιατί; Τί παράδειγμα εἶμαι γιά τούς ἄλλους;
Πόσο ἀντέχω, κουβαλῶ, πιστεύω τό Χριστό μέσα μου,
μέσα ἀπό τήν καθημερινότητά
μου; Μήπως ἡ προτεσταντική
στάση ζωῆς: «Νά εἴμαστε
καλά, νά ἔχουμε ὑγεία», κυριαρχεῖ στή ζωή μου;
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Μέ πόση δύναμη ἀντέχω,
μέσα ἀπό τά λάθη μου, τήν
ὕπαρξή Του, τήν καθοδήγησή
Του; Τί εἶμαι ἐγώ γιά τό Χριστό; Μπορῶ νά ζήσω μέσα
στόν κόσμο καί ὄχι συγχρόνως
κοσμικά; Τώρα πού εἶμαι νέος
ἄς κάνω λάθη, τά διορθώνω
ἀργότερα. Τώρα πού εἶμαι μεσήλικας ἄς ζήσω τή ζωή μου.
Πολλά ἀκόμη καί πιό σύνθετα καί πιό δύσκολα τριβελλίζουν τό μυαλό κάθε σύγ-

πινακας Ι. Βράνου

¥

χρονου πιστοῦ. Κι ἄν ἔχει ξεπεράσει ὅλα αὐτά, ἴσως εἶναι
μοναχός καί ὄχι κοσμικός,
ἴσως λέει ψέματα στόν ἴδιο του
τόν ἑαυτό. Ἴσως δέν πιστεύει
ἀληθινά, ἴσως, ἴσως, στήν πιό
δύσκολη καί ἐνάρετη περίπτωση, στροβιλίζεται τό
μυαλό του μέ πιό καίρια καί
δυνατά ἀπ’ τά παραπάνω
ἐρωτήματα.
Καί βγαίνω στήν κοινωνία
καί οἱ καθημερινές μου ἐνέργειες δίνουν τό στίγμα τῆς
ὀρθόδοξης πίστης μου. Δέν
εἶμαι φοβισμένος, δέν εἶμαι
ἐπαίτης συναισθημάτων χρήματος, δέν εἶμαι δῆθεν, δέν
εἶμαι προκλητικός καί ἔνθερμος σέ βίαιες ἀπεικονίσεις λατρευτικῶν καί θεμελιωδῶν
ἀξιῶν, δέν εἶμαι.
Διαλέγω νά εἶμαι κοινωνικά
δημιουργικός καί παραγωγικός, διαλέγω νά στηρίζω τήν
κάθε πράξη μου, χωρίς ἐσωστρέφεια μόνο βασιζόμενος
στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀναγνωρίζοντας τή μεγαλοσύνη
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του καί παράλληλα δίνοντας
τό ἔναυσμα στούς ἄλλους νά
θαυμάσουν τήν ὕπαρξή Του
ἀνάμεσά μας, μέσω τῶν πράξεων καί τῶν λόγων μου, κι
ὅταν κάνω λάθος τό ἀναγνωρίζω μέ τρόπο μορφωτικό γιά
τόν ἑαυτό μου. Οὔτε καί ἐγωιστικά, ἀλλά κυρίως χωρίς
πάθη καί παρορμήσεις, γιατί
μόνο μέ τή νηφαλιότητα ἀποδεικνύεται ἡ πρόθεσή μου νά
ἐπιτρέψω τήν ὀρθόδοξη παρεμβατική ἐνέργειά Του στή
ζωή μου καί στίς ζωές τῶν
γύρων μου μέσα ἀπό μένα.
Ἐδῶ, ἔχω πολλά ἀκόμη νά
παραθέσω, ὅπως καί ἐσεῖς,
ὅμως σταματῶ γιά νά δοξάσω
γιά τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος
ἀναστήθηκε γιά μένα, γιά τόν
καθένα μας ἀποκλειστικά,
ἀφοῦ πρῶτα τόν σταύρωσαν
οἱ πράξεις καί τά λόγια μου,
κι ἄν τό πιστεύω αὐτό. Καλή
Ἀνάσταση ψυχή μου!
Δέσποινα Παπαδήμου

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

(Ὁ ἐν βασιλεῦσιν ἀπόστολος)

Τ

ό 325, κατά τή πιό παραδεκτή
ἄποψη, τελειώνει ἡ Ἀρχαιότητα καί ἀρχίζει ὁ Μεσσαίωνας.
Ὁ Χριστιανισμός ὄχι μόνο γίνεται
ἀνεκτός (ἤδη ἀπό τό 313) ἀλλά
καί κατ’ ἐξοχήν ἀποδεκτός. Ὁ
Κωνσταντῖνος δένει τό παρελθόν μέ τό μέλλον. Ὡς ἐν «βασιλεῦσιν ἀπόστολος», κληθείς
ἀπό τόν Θεό (θεόκλητος) ἔχει
ἀποστολή πού εἶχαν καί οἱ
πρῶτοι ἀπόστολοι οἱ «ἐν ἁ λιεῦσι». Προστατεύει καί εὐνοεῖ
τή νέα θρησκεία. Τήν βλέπει,
114
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πλήν τοῦ ἐλπιδοφόρου μηνύματός της, τοῦ Εὐαγγελίου, ὡς τό
«ἐννοῦν», δηλαδή τήν ἑνοποιό
δύναμη τῆς αὐτοκρατορίας. Καί
ὁποῖα ἀπογοήτευση ὅταν βλέπει
τό «ἐννοῦν», νά διασπᾶται! Τήν
συμπύκνωση τῶν ἰδιοτήτων του
τήν βρίσκουμε σέ ἕνα Ἀπολυτίκιον τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, στό
ὁποῖον κάνει μία ἀναφορά γιά
τήν πορεία τῶν διαδόχων του...
Παρέδωσε «βασιλεύουσαν πόλιν». Σέ ποιόν; Στό χέρι (χειρί) τοῦ
Κυρίου.
Πρίν ἀπό τήν ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας ἔγινε θεία Λειτουργία. Σέ αὐτήν, πού ἀπό τήν πολλή
τή ψαλμωδία ἐσείοντο οἱ κο λῶνες, ἔψαλλε ζερβά ὁ βασιλιᾶς καί δεξιά ὁ Πατριάρχης. Ἐδῶ
παρουσιάζεται ὡς πρωτοψάλτης
ὁ Πατριάρχης καί ὁ Βασιλεύς ἀριστερός. Ἄλλαξαν οἱ ὄροι; Ὄχι.
Αὐτό ἐσήμαινε ὅτι οἱ δύο παράγοντες τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ
κράτους κατέληγαν σέ ὁμόνοια,
σέ «σύστασιν» στή λατινική Constantia, ἐξ ἧς καί τό ὄνομα Κωνσταντῖνος.
῾Ομόνοια, πού εἶναι τελείως
ἀπαραίτητη στούς δύσκολους
καιρούς πού περνάει τό Ἔθνος
μας σήμερα.
Γεώργιος Ἀν. Νίκας
Ταξίαρχος ἐ.ἀ.
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΓΙΝΕ «στήν τύχη»,
δήλωνε πρό καιροῦ στήν TV κάποιος, ἀπολύτως σίγουρος μετά...
ἐμβριθῆ μελέτη τοῦ θέματος. Φαίνεται πώς ἡ «τύχη», γιά κάποιους πού
δηλώνουν ἄθεοι, ἔγινε ἡ προκρούστεια κλίνη πού βολεύει τήν ἄγνοια
καί τίς κοσμοθεωριακές ἀντιλήψεις
καί ἰδεοληψίες τους.
Γιά τήν ἐπιστήμη δέν ὑπάρχει
ὅμως τύχη, οὔτε καί «θεοποιημένη»,
ὑπάρχει ὁ ἄτεγκτος μαθηματικός
νόμος τῶν πιθανοτήτων καί μόνον.
Αὐτός ὅμως μᾶς λέει π.χ. ὅτι γιά νά
φέρει κάποιος ἑξάρες ρίχνοντας 30
ζάρια, ὑπάρχει πιθανότητα λιγότερη
ἀπό μία στίς δέκα τετράκις ἑκατομμύρια φορές...
Ἕνας δηλαδή πού ρίχνει 10 ζαριές
ἀνά λεπτό, θέλει δύο δισεκατομμύρια χρόνια γιά νά τό πετύχει. Φαντασθεῖτε τώρα ποιά πιθανότητα
ὑπάρχει «τυχαῖα», χωρίς Σχεδιαστή,
Δημιουργό καί συνεχῶς ἐπιβλέποντα, ἀπό μόνα τους νά ἀνακατεύτηκαν ἀναρίθμητα ἄτομα δεκάδων
στοιχείων, νά ἔγινε καί νά συνεχίζει
μέ θαυμαστή ἀκρίβεια νά λειτουργεῖ
ὅλος αὐτός ὁ πολυπλοκώτατος,
ἐκπληκτικός μικρόκοσμος καί μα-
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κρόκοσμος, καθώς καί ἡ κορωνίδα
τῶν ὄντων, ὁ ἀσύλληπτης τελειότητας ἄνθρωπος, πού διαθέτει - πλήν
τῆς ὑλικῆς ὑπόστασης - νοῦ, συνείδηση, κρίση, ἐλευθερία, συναίσθημα,
πού δημιουργεῖ ἐπιστήμη, τέχνη
κ.λπ.
Κάποιος, ὄχι μικροτέρου κύρους
τοῦ πιό πάνω τηλεοπτικοῦ παντογνώστη, ὁ Ἀϊνστάϊν, ἐβεβαίωνε ὅτι «ὁ
Θεός ὅταν ἔφτιαχνε τόν κόσμο δέν
ἔρριχνε ζάρια!» καί ὅτι «ὅταν οἱ ἐπιστήμονες μέ πολύ κόπο ἀναρριχώμαστε σέ μιά κορυφή ἀλήθειας,
βρίσκουμε ἐκεῖ νά μᾶς περιμένουν οἱ
θεολόγοι». Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ
ἐνανθρωπήσας Θεός εἶπε ὅτι μόνον
ΑΦΡΩΝ ἰσχυρίζεται ὅτι δέν ὑπάρχει
Θεός. Ἡ Ἁγία Γραφή λέγει ὅτι «οἱ
οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ ποίησιν δέ χειρῶν Αὐτοῦ ἀναγγέλλει τό
στερέωμα» ἐκτός ἄν κάποιοι κλείνουν πεισματικά μάτια καί αὐτιά.
Ἡ ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ δέν ἀποδεικνύεται μέ μαθηματικούς τύπους,
ἀποκαλύπτεται μέ τό σκίρτημα τῆς
καρδιᾶς καί τῆς ψυχῆς ἐμπρός στό
μεγαλεῖο του, μέ τήν ἀπόκριση στήν
γλυκειά ψιθυριστή ἐσωτερική φωνή
Του.
Ἡ ἐπιμονή πάντως κάποιων ὅτι ὁ
κόσμος ἔγινε καί λειτουργεῖ «τυχαῖα», δείχνει τόν παραλογισμό
τους, ἄν καί μιλᾶνε γιά λογική καί
ἐπιστήμη.
Τελικά, μήπως «τύχη» εἶναι τό
ψευδώνυμο τοῦ Θεοῦ;
Χρῆστος Χρόνης
Φαρμακοποιός - Πετρούπολη
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ἔστειλε στόν Μακάριο, θέλοντας νά
κάνει ἕνα δῶρο στόν ἅγιο ἀσκητή.
Ὅταν ὁ Μακάριος πῆρε ξανά τά σταφύλια κατάλαβε τί ἀκριβῶς εἶχε συμβεῖ καί εὐχαρίστησε τόν Χριστό γιά
τήν ἐγκράτεια τῶν ἀδελφῶν Μοναχῶν. Τελικά, οὔτε καί αὐτός ἄγγιξε
τά σταφύλια.
Τό θαυμαστό αὐτό περιστατικό σχολιάζει μέ τόν οὐσιαστικό θεολογικό
του λόγο ὁ τιτουλάριος Μητροπολίτης
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Ὁ Παλλάδιος
ὑπῆρξε ἐκκλησιαστικός συγγραφέας πού
ἔζησε κατά τόν 4ο-5ο
μ.Χ. αἰώνα. Σ’ ἕνα βιβλίο του γιά τή ζωή
τῶν ἀσκητῶν ἀναφέρει καί τό ἑξῆς περιστατικό: Κάποτε, στόν
περίφημο Μοναχό
Μακάριο ἔστειλαν ἕνα
τσαμπί φρέσκα σταφύλια, πού τά εἶχε
πολύ ἐπιθυμήσει.
Ἐκεῖνος, ὅμως, δείχνοντας ἐγκράτεια καί
ἀγάπη ἔστειλε τά σταφύλια σ’ ἕναν ἄλλο
Μοναχό πού ἦταν
ἄρρωστος καί τά εἶχε
μεγαλύτερη ἀνάγκη.
᾽Αλλά καί αὐτός δέν
τά κράτησε καί τά
ἔστειλε σέ ἄλλο μοναχό, δηλώνοντας ὅτι
τοῦ εἶχε κοπεῖ ἡ ὄρεξη
γιά φαγητό. Τό ἴδιο
ἔκανε καί ὁ τρίτος
Μοναχός, ἄν καί λαχταροῦσε πολύ νά δοκιμάσει τά σταφύλια.
Ἔτσι τά σταφύλια
ἔκαναν τό γύρο σέ
πολλούς Μοναχούς
καί ὁ τελευταῖος τά
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τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
Σεβ. Ἀχελώου κ. Εὐθύμιος
Στύλιος. Πρόκειται γιά ἕναν
διακεκριμένο ἱεράρχη, διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, μέ πολύπλευρη ποιμαντική καί ἱεραποστολική
προσφορά. Πολυγραφότατος,
ἔχει γράψει περί τά 100 βιβλία. Τά δύο πρόσφατα εἶναι:
α) «Οἱ Ἀετοί» ὀρθόδοξο θεολογικό ἁγιολόγιο καί β) «Μυσταγωγία», θεολογικά σχόλια
στό Κατανυκτικό Τριώδιο. Καί
τά δύο βιβλία εἶναι ἐκδόσεις
τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας (τηλ. 27210-23176).
Ἀπό τό βιβλίο «Οἱ Ἀετοί»
τοῦ Σεβασμ. κ. Εὐθυμίου μεταφέρομε ἐδῶ τό θεολογικό
του σχόλιο γιά τό περιστατικό
μέ τά σταφύλια:
«Τά σταφύλια τῆς ἀγάπης
καί τῆς ἐγκράτειας! Τί νά
θαυμάσει κανείς, τήν ἀγάπη ἤ
τήν ἐγκράτεια τῶν Ἁγίων; Ἡ
ἀγάπη σάν χρυσή κλωστή κυκλώνει καί σφιχτοδένει ὅλους
τούς ἀνθρώπους καί ἡ θαυματουργική δύναμη τῆς ἐγκράτειας συντελεῖ στήν ἐπάρκεια
τῶν ἀγαθῶν. Ὁ δικός μας κόσμος εἶναι ἐντελῶς ἀντίθετος
ἀπό τόν κόσμο τῶν Ἁγίων. Σέ
μᾶς ὁ ἐγωϊσμός καί ἡ πλεονε-
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ξία διαιρεῖ καί διαχωρίζει
τούς ἀνθρώπους σέ πλούσιους
καί πτωχούς σέ ἔχοντες καί
στερούμενους. Ἡ βουλιμία καί
ἡ ἀκράτεια προκαλοῦν τήν
ἔλλειψη καί τήν ἀνεπάρκεια
τῶν ἀγαθῶν. Στή σύγχρονη
ἀνθρωπότητα πολλοί στεροῦνται τά στοιχειώδη ὑλικά
ἀγαθά, γιατί τά ἐξαντλεῖ ἡ
βουλιμία καί ἡ ἀκράτεια τῶν
ὁλίγων. Τά ἄφθονα ὑλικά
ἀγαθά τῆς ἐποχῆς μας δέν
ἐπαρκοῦν γιά ὅλους τούς
ἀνθρώπους, γιατί οἱ ὁλίγοι τά
κρατοῦν γιά τόν ἑαυτό τους.
Καί ὅταν κάτι τό κρατᾶς μόνο
γιά τόν ἑαυτό σου, ὅσο πιό
πολύ καί ἄν εἶναι αὐτό, δέν
φθάνει οὔτε καί γιά σένα τόν
ἴδιο». Καί καταλήγει στό σχόλιό του ὁ Σεβ. Ἀχελώου κ.
Εὐθύμιος.
«Ἡ ἀνεπάρκεια τῶν ὑλικῶν
ἀγαθῶν δέν εἶναι πρόβλημα
οἰκονομικό ὅσο πνευματικό.
Στέρεψε ἡ ἀγάπη καί αὐξήθηκε ἡ πλεονεξία καί ἡ βουλιμία τῶν ὁλίγων. Τό κοινωνικό
πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας
εἶναι καθαρά πνευματικό.
Πρόβλημα ἔλλειψης ἀγάπης
καί ἐγκράτειας».
Γ.Δ. Κούβελας
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«Στό στόχαστρο γλῶσσα, θρησκεία
καί ἱστορία...» (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ Μάρτιος 2012).
Aὐτοί πού ἐπιδιώκουν τόν ἀφανισμό
μας γνωρίζουν ποιά εἶναι τά θεμέλια τοῦ
Ἔθνους μας καί ἐργάζονται ἀόκνως νά τά
συντρίψουν. Ἐπιβάλλεται ἄγρυπνη προστασία τους.
«Μετά τήν θεομηνία ὑπάρχει ἐλπίδα»
(ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 15-3-12)
Ἄς ἐπιστρέψουμε στήν Πίστη γιά νά
ἔχουμε ἐλπίδα, πού δέν καταισχύνει, καί
μέσα στήν θεομηνία.
«Πολύ τό χρῆμα στά κόμματα. Σέ
σύγκριση μέ τά ἰσχύοντα σέ ἄλλες
χῶρες τῆς Εὐρώπης» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
18-3-12).
Γιά τά κόμματα «ὑπάρχουν χρήματα».
Γιά τό κοινωνικό κράτος «δέν ὑπάρχει
σάλιο». Ἀσφαλῶς ἔχουν ἐξαιρεθεῖ καί
ἀπό τούς στόχους τῶν «Μνημονίων».
«Κάλπες ἀγωνίας (καί διχασμοῦ;).
Κόμματα σέ νευρική κρίση» (ΤΟ ΒΗΜΑ 18-3-12).
Ἀγωνία γιά τήν ἐπιβίωσή τους. ῎Οχι γιά
τήν Ἑλλάδα. ῎Ερχεται ἡ ὥρα νά τά κρίνουμε οἱ πολίτες γιά τά ἀρνητικά κατορθώματά τους.
«Σέ ἔξαρση ἡ κοινωνική ἀλληλεγγύη» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 18-3-12).
Πολλά μποροῦν νά καταστρέψουν οἱ
«Μνημονιακοί», ἀλλά τήν ἀνθρωπιά μας
δέν θά τήν ἐξαλείψουν.
«Καθημερινό φαινόμενο ἔγιναν οἱ
ἀποκαλύψεις γιά κομπίνες ἐπιτηδείων
σέ βάρος τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων»
(ΤΑ ΝΕΑ 19-3-12).
Ξέφραγα ἀμπέλια εἶναι τά πάντα σ’
αὐτή τή χώρα;
Ἐπιστροφή στό χωριό ὀνειρεύονται
1.500.000 Ἀθηναῖοι καί Θεσσαλονικεῖς»

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 20-3-12).
Εἰλικρινά εὐχόμαστε νά πραγματοποιήσουν τό ὄνειρό τους αὐτό, νά ἐπιτύχουν
ἐκεῖ κάθε καλό.
«Ἡ Ἑλλάς ἔλαβε τήν πρώτη δόση τοῦ
νέου πακέτου βοηθείας» (ΕΣΤΙΑ 21-312).
Γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά
τους, ἐπήραμε δάνειο γιά νά πληρώσουμε
τοκοχρεολύσια προηγουμένων δανείων!
«Ἐξεταστική - παρωδία γιά τό
ἔλλειμμα» (ΒΡΑΔΥΝΗ 22-3-12).
Πάγια πρακτική. Ποιός Ἕλληνας πολιτικός δικάστηκε; Ποιός τιμωρήθηκε γιά
διαπλοκή, διαφθορά, χρηματισμό κλπ.;
Ποιοῦ δημεύθηκε περιουσία; Ποιός ἐπλήρωσε; Καί ἀμοίβονται οἱ βουλευτές τῶν
Ἐξεταστικῶν Ἐπιτροπῶν γιά νά... ἀπαλλάσουν ἑαυτούς καί ἀλλήλους!
«Τό ΠΑΣΟΚ ὁδήγησε τήν Ἑλλάδα
στό ΔΝΤ. Πλαστογράφησαν ἔγγραφο
τῆς Ε.Ε. γιά νά φουσκώσουν τό
ἔλλειμμα τοῦ 2009» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ 23-3-12) .
Γιά τήν νομή τῆς ἐξουσίας ἀντάλλαγμα
ἡ Ἑλλάδα;
«Τό Δημόσιο πληρώνει ἑκατομμύρια εὐρώ σέ ἐνοίκια, ἐνῶ ἔχει ἀκίνητα
«κλειστά», (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24-3-12).
Τούς πολιτικούς μας ἔχει ἐγκαταλείψει
ὄχι μόνον ἡ ἐντιμότητα ἀλλά καί ἡ λογική!
«Ἰμάμηδες καί Ραββίνοι εἰς τά σχολεῖα διά τήν διδασκαλία τοῦ Ἰσλάμ
καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ 30-3-12).
Ἡμῶν κοιμωμένων τά κέντρα πού
ἀπεργάζονται τόν ἀφανισμό μας προχωροῦν μεθοδικά, ἀνεμπόδιστα!
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ

«ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ»
ό πολύ ἐνδιαφέρον αὐτό θεατρικό ἔργο τοῦ Μάικλ
Φρέιν παίχθηκε στό θέατρο ΑΛΦΑ σέ σκηνοθεσία
Γιάννη Μαργαρίτη. Τούς ρόλους ἑρμήνευσαν οἱ ἠθοποιοί
Ἠρώ Μουκίου, Βασίλης Ρίσβας καί Θοδωρῆς Ἀντωνιάδης.
Δύο βραβευμένοι μέ Νόμπελ κορυφαῖοι φυσικοί, ὁ
Δανός Νήλς Μπόρ (1885-1962) καί ὁ Γερμανός Βέρνερ
Χάιζενμπεργκ (1901-1976) καθώς καί ἡ γυναίκα τοῦ πρώτου Μαργκρέτε Μπόρ ἀνακαλοῦνται στή ζωή καί ζωντανεύουν φάσεις τῆς ζωῆς τους. Μέ ἀφηγήσεις καί σχόλια,
μονολόγους καί συζητήσεις, ἀναμνήσεις καί ἀναπαραστάσεις ἔρχονται στό φῶς φάσεις τῆς προσωπικῆς καί
οἰκογενειακῆς τους ζωῆς, τῆς φιλίας τους, τῆς ἐπιστημονικῆς συνεργασίας τους, τοῦ ἐρευνητικοῦ ἔργου τους.
Ὅλα αὐτά σέ φόντο ἠρεμίας, ἀλλά καί μέσα στά δύσκολα χρόνια μετά τόν πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτω
ἀπό τήν χιτλερική τυραννία (Γερμανία καί Δανία) καί τά
πρῶτα ἐπίσης δύσκολα χρόνια τῆς μετά τόν Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο εἰρήνης.
Μετά τίς σπουδές του στήν Γερμανία ὁ Χάιζενμπεργκ
σπούδασε Ἀτομική Φυσική στήν Κοπεγχάγη κοντά στόν
Μπόρ. Παρακολουθοῦσε ἐπιστημονικές συζητήσεις τους
πάνω σέ θέματα Ἀτομικῆς Φυσικῆς (ἠλεκτρόνια, οὐράνιο,
πλουτόνιο, ἀρχή τῆς ἀβεβαιότητας, ἀρχή τῆς συμπληρωματικότητας, ἀντιδραστῆρες κλ.π.), μνημονεύονται διακεκριμένοι ἐπιστήμονες τῆς εἰδικότητάς τους (Ἀϊνστάιν
κ.ἄ.).
Οἱ προσωπικές ἐπιστημονικές φιλοδοξίες μπροστά σέ
ἠθικά διλήμματα. Ἔχει τό δικαίωμα ἕνας φυσικός ἐπιστήμονας νά σκέπτεται τίς πρακτικές ἐφαρμογές τῶν
ἀνακαλύψεών του; Νά δώσεις πυρηνικά ὅπλα στόν Χίτλερ; Φιλοπατρία καί ἀντίθεση στόν ναζισμό ἄλλο δίλημμα. Ἡ ρίψη τῶν ἀτομικῶν βομβῶν ἀπό τούς
Ἀμερικάνους στή Χιροσίμα καί στό Ναγκασάκι (1945) κορυφώνει τήν συναίσθηση τῶν εὐθυνῶν. Πῶς χρησιμοποιοῦμε ἐπιστήμη καί τεχνολογία, ἀνακαλύψεις καί
ἐφευρέσεις;
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Εἰσέλθετε διά τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καί
εὐρύχωρος ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ἀπώλειαν, καί πολλοί
εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς· τί στενή ἡ πύλη καί τεθλιμμένη
ἡ ὁδός ἡ ἀπάγουσα εἰς τήν ζωήν, καί ὀλίγοι εἰσίν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν!».
(Νά μπαίνετε ἀπό τήν στενή πύλη, γιατί εἶναι πλατιά ἡ πύλη
καί εὐρύχωρος ὁ δρόμος, πού ὁδηγεῖ στήν καταστροφή καί πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού μπαίνουν ἀπό αὐτή. Στενή εἶναι ἡ πύλη
καί στενόχωρος ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ στή ζωή καί λίγοι εἶναι
ἐκεῖνοι πού τόν βρίσκουν).
Ματθ. ζ΄ 13-14
β. Πόσο ἀνεξερεύνητες εἶναι οἱ κρίσεις Σου, Κύριε, πόσο
ἀνεξιχνίαστες οἱ ὁδοί Σου!
Ρωμ. ια΄ 33
γ. Ἐγώ εἶμαι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή, κανένας δέν
ἔρχεται στόν Πατέρα παρά δι’ ἐμοῦ.
Ἰωάν. ιδ΄ 6
δ. Ἀλίμονο! Ὅλοι ἐξέκλιναν ἀπό τήν εὐθεία ὁδό καί κατάντησαν στήν ἐξαχρείωση καί τή διαφθορά. Δέν ὑπάρχει κανένας
πού νά πράττει τό ἀγαθό, δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας.
Ψαλμ. 13,3
ε. Ἐπόθησα καί προτίμησα τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς, τόν ὁποῖο
μᾶς δείχνει ἡ ἀλήθεια τοῦ νόμου σου, Κύριε, καί δέν ἔφυγαν
ἀπό τή μνήμη μου οἱ ἐντολές σου.
Ψαλμός 118,30
στ. Οἱ δικές μου βουλές, λέγει ὁ Κύριος, δέν εἶναι σάν τίς
δικές σας βουλές· οὔτε οἱ δικοί μου δρόμοι εἶναι σάν τούς δικούς σας.
Ἠσαΐας νε΄ 8
ζ. Ἐμπιστέψου τόν ἑαυτό σου στόν Κύριο καί αὐτός θά σέ
προστατέψει. Φρόντισε νά εἶναι εἰλικρινεῖς καί εὐθεῖς οἱ δρόμοι
σου καί οἱ τρόποι τῆς ζωῆς σου καί στήριξε σέ Ἐκεῖνον τίς ἐλπίδες σου.
Σ. Σειράχ β΄ 6
η. Ὑπάρχουν δύο δρόμοι, ἕνας τῆς ζωῆς καί ἕνας τοῦ θανάτου καί ἡ διαφορά μεταξύ τῶν δύο δρόμων εἶναι μεγάλη.
Διδαχή Δώδεκα Ἀποστόλων 1
θ. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ὁδός, ἐμεῖς εἴμαστε ἐκεῖνοι πού βαδίζουμε στήν ὁδό.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 18, 232
ι. Τά σημεῖα πού θά σοῦ δείχνουν ὅτι βαδίζεις τή στενή ὁδό
εἶναι: ἡ θλίψη τῆς κοιλιᾶς... ἡ ἐκκοπή τοῦ ἰδίου θελήματος, ἡ
ὑπομονή στίς συγκρούσεις μέ τούς ἄλλους, τό νά μή γογγύζεις,
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ὅταν σέ περιφρονοῦν, νά βιάζεις τόν ἑαυτό
σου νά ὑπομένει τίς ὕβρεις... νά ταπεινώνεσαι, ὅταν σέ κατακρίνουν. Μακάριοι ὅσοι
βαδίζουν τήν προηγούμενη ὁδό.
Ἰω. Σιναΐτης, Κλῖμαξ β΄ 13
ια. Ὀνομάζεται καί ὁδός ὁ Χριστός, μά
δεν εἶναι σάν δρόμος, πάνω στόν ὁποῖο βαδίζουν οἱ ἄνθρωποι. Εἶναι πορεία πνευματική, τρόπος ζωῆς πού ὁδηγεῖ στόν οὐράνιο
Πατέρα.
Κύριλλος Ἱεροσολύμων
ιβ. Ἡ ὁδός τοῦ Θεοῦ εἶναι καθημερινός
σταυρός, γιατί κανένας δέν ἀνέβηκε στόν
οὐρανό μέ ἄνεση
Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
ιγ. «Ὁδόν ἡ κυήσασα ζωῆς, χαῖρε Πανάμωμε, ἡ κατακλυσμοῦ τῆς ἁμαρτίας σώσασα
κόσμον...». (Χαῖρε, Πανάχραντε, σύ πού
γέννησες τήν ὁδό τῆς ζωῆς καί ἔσωσες τόν
κόσμο ἀπό τόν κατακλυσμό τῆς ἁμαρτίας.
Κανόνας Ἀκαθίστου Ὕμνου, Ὠδή ε΄
ιδ. Ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ στήν τελειότητα
εἶναι μακρύς. Εὔχεσθε στόν Θεό νά σᾶς δυναμώνει.
Ἅγ. Νεκτάριος Πενταπόλεως
ιε. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος στρέψει τό πρόσωπόν του πρός τόν Θεό, ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν στό Θεό. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀποστρέψει τό πρόσωπό του ἀπό τόν Θεό, ὅλοι οἱ
δρόμοι ὁδηγοῦν στήν ἀπώλεια.
Ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς
ιστ. Ὁ δρόμος γιά τόν Θεό βρίσκεται
μέσα ἀπό τήν ἀγάπη γιά τούς ἄλλους
ἀνθρώπους καί δέν ὑπάρχει κανένας ἄλλος
δρόμος.
Ἐπίσκοπος Κάλλιστος Γουέαρ
ιζ. Νά μή βαδίζεις τούς εὔκολους δρόμους.
Πυθαγόρας
ιη. Δείχνω στούς ἄλλους τόν σωστό
δρόμο, τόν ὁποῖο ἐγώ ἔμαθα πολύ ἀργά,
ἀφοῦ κουράστηκα περιπλανώμενος.
Σενέκας
ιθ. Ἕνας εἶναι ὁ σωστός δρόμος. Ὁ ἀνήφορος!
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Ὁ κ. Στυλιανός Ἀποστολόπουλος, Ἀθήνα 50 € εἰς μνήμην τῶν
γονέων του Κωνσταντίνου καί
Παναγιώτας.
Ὁ κ. Παντελεήμων Βέκιος, Ν.
Κηφισιά 40 € εἰς μνήμην προσφιλῶν του νεκρῶν.
Ἡ κ. Χαρίκλεια Ζέρβα – Οἰκονομέα, Ἀθήνα 50 € εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της Ἰωάννου Ζέρβα.
Ὁ κ. Δημήτριος Θεοδουλίδης,
Πτολεμαΐδα 20 € εις μνήμην των
γονέων του Θεοδώρου και Μαρίας
Ἡ Οἰκογένεια Δημητρίου Καρτσώνη, Καλαμάτα 50 € , εἰς μνήμην Διονυσίου Δημ. Μανωλοπούλου.
Ἡ κ. Μαρία Κουτσόγιαννη,
Ἀθήνα, 100 € εἰς μνήμην τοῦ Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, τῆς
ἀδελφής της Θάλειας καί τῶν γονέων της Δημητρίου καί Ἑλένης.
Ὁ κ. Κων/νος Ντερνέλης, Περιστέρι 30 €, εἰς μνήμην τῆς συζύγου του Μαρίας καί πατρός του
Ἰωάννου.
Ἡ κ. Νίκη Παπακωνσταντίνου,
Θεσσαλονίκη 100 €, εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της καί τοῦ ἀδελφοῦ
της.
Ὁ κ. Ἠλίας Τσουτσαῖος, Μαρούσι
200 €, εἰς μνήμην Γεωργίου, Μαρίας, Θεοδώρου, Γεωργίας, Σπυρίδωνος καί τέκνων.
Ἡ κ. Γιαννούλα Φάκλαρη
Ἄργος 30 € εἰς μνήμην
προσφιλῶν της νεκρῶν.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
Πρεσβύτερος - Ταξίαρχoς ἐ.ἀ.
1/ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
Μία Ὀρθοδόξη Προσέγγιση
Ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον βιβλίο πού πρέπει νά διαβαστεῖ ἀπό ὅλους τούς ὑποψηφίους «ἡγέτες», πολιτικούς,
θρησκευτικούς κ.λ.π. Ἐάν ἐπιδιωχθεῖ ἡ ἐφαρμογή στήν
πράξη τοῦ τελείου καί ἐλπιδοφόρου «μοντέλου» Ἐξουσίας,
πού παρουσιάζεται στό βιβλίο αὐτό, θά ἀποτελέσει ὄχι
μόνο τή ΛΥΣΗ τοῦ πολιτικοῦ, πνευματικοῦ καί κοινωνικοῦ προβλήματος, πού μαστίζει τόν κόσμο καί ἰδιαίτερα
τήν Πατρίδα μας, ἀλλά καί τήν ἔναρξη μιᾶς μεγάλης Καθολικῆς καί πολύπλευρης Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἀναγέννησης.
Σχ. 17Χ24 Σελ.252. Δ/νση Συγγρ. Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου
5 54635 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 218720.
2/ ΠΩΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΘΕΟ
Ὅλοι μποροῦμε νά βελτιώσουμε τίς σχέσεις μας μέ
τόν Θεό καί τήν πνευματική μας ζωή, σ’ ὅποιο πνευματικό ἐπίπεδο κι ἄν βρισκόμαστε.
Σχ.14Χ20 Σελ.32.
3/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΓΑΜΟΥ
Συμβολή στή λύση τῶν σχετικῶν προβλημάτων τῶν
νέων μας.
Εἶναι πράγματι τρομερά τά ἀδιέξοδα τῶν νέων μας σήμερά που τά ἔχουν κυριολεκτικά χαμένα. Συμβάλλοντας
στή λύση τῶν ἀδιεξόδων τῶν νέων μας σχετικά μέ τό πρόβλημα τοῦ γάμου, τά κείμενα τοῦ βιβλίου, ἀπό ἕνα
ἔμπειρο Πνευματικο-Ἐξομολόγο, βοηθοῦν νά βροῦν τόν
σωστό τους δρόμο οἱ νέοι τῆς ἐποχῆς μας.
ΜΕΡΟΠΗΣ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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1/ ΧΑΜΗΛΟΦΩΝΑ
Κείμενα προβληματισμοῦ
Εἶναι μερικά κείμενα τά ὁποῖα, παρά τό ὅτι
ἔχουν δεῖ – κατά καιρούς καί σέ διάφορα ἔντυπα – τό
φῶς τῆς δημοσιότητας, σέ μία διαφορετική χρονική
συγκυρία ἀποκτοῦν μία ἀπροσδόκητη ἐπικαιρότητα
καί δυναμική. Καί τότε, ξαναδιαβάζοντάς τα, προσθέτοντας καί σκέψεις πού, στό μεταξύ, ἦρθαν νά
ἐνσωματωθοῦν στίς ἀρχικές, θαρρεῖς καὶ ἐκφράζουν
τὴν ἔντονη ἀπαίτηση νά στεγαστοῦν κάπου μαζί,
ἔχοντας τήν ἀνάγκη νά «μιλήσουν», μεταξύ τους καί
νά ἀλληλοσυμπληρωθοῦν.
Σχ.14Χ20. Σελ.126. Ἐκδόσεις «ΕΥΘΥΝΗ». Βιβλιοπωλεῖο ΚΟΡΑΛΙ Πατησίων & Πιλυτεχνείου 1, 10433
Ἀθῆναι, τηλ. 210 5200077.
2/ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
Δεύτερη Ἔκδοση
Ἡ γνωστή μας Ὁμ. Καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Συγγραφέας, κ. Σπυροπούλου, κατάγεται ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. Ἐκεῖ
γεννήθηκε καί ἐκεῖ πέρασε τά νεανικά καί ἐφηβικά
της χρόνια. Μέ τήν ἀλλαγὴ τοῦ καθεστῶτος στήν
Αἴγυπτο, ἐξαναγκάστηκε νά ἐγκαταλείψει μέ τούς γονεῖς της τήν Ἀλεξάνδρεια καὶ νά ἐγκατασταθεῖ στήν
Ἀθήνα.
Στίς σελίδες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ καταγράφονται
οἱ μνῆμες ἀπό μία ἐποχή πού, ἐκεῖ στήν ἀπέναντι
ὄχθη τῆς Μεσογείου, στήν Ἀλεξάδρεια, ἀλλά καί ὡς
μέσα στήν καρδιά τῆς Αἰγύπτου, σέ ὅλο τὸ μῆκος τοῦ
Μεγάλου Ποταμοῦ καί στά παράλια τῆς Διώρυγας
τοῦ Σουέζ, ζοῦσε καί ἄνθιζε, ἕνα πολύ σημαντικό
κομμάτι τοῦ Ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ.
Σχ.14Χ20,50 Σελ.156.
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Ἀγαπητοί,
Ἀπό τό τηρούμενο ἀρχεῖο σας θά
ἐπιβεβαιώσετε ὅτι εἶμαι, πολλά χρόνια τώρα, συνδρομητής τοῦ ἔξοχου
περιοδικοῦ σας, γιά τό ὁποῖο καί σᾶς
συγχαίρω θερμά.
Μελετῶ ὅλα τά θέματα πού προβάλετε καί μέ συγκινεῖ τό ἐνδιαφέρον
σας γιά τήν Πατρίδα καί τήν Θρησκεία μας.
Στό ὑπ’ ἀριθμ. 466 τεῦχος τοῦ Φεβρουαρίου 2012 διάβασα μέ προσοχή
τό ἄρθρο μέ τίτλο «Τό Σαββατοκύριακο ἑνός ἱερέα» καί τό ὁποῖο ἀνταποκρίνεται ἀπόλυτα στήν ἀποστολή
τοῦ ΚΑΛΟΥ ἱερέα. Αὐτός πρέπει νά
εἶναι καί αὐτή θέλω νά πιστεύω ὅτι
εἶναι ἡ πλειονότητα τῶν ὀρθόδοξων
κληρικῶν.
Ὅμως κοντά σ’ αὐτόν τόν ἱερέα,
βρίσκεται καί ἕνας ἄλλος ἄμεσα βοηθός του πού χωρίς αὐτόν δέν νομίζω
ὅτι μπορεῖ νά τελεστεῖ τό Μέγα Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
Πρόκειται γιά τόν ἱεροψάλτη, πού
χωρίς ἀμφιβολία εἶναι ὁ στυλοβάτης
τῶν τελουμένων μέσα στό χῶρο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ.
Καί ὅπως ἀναφερθήκατε στό «Σαβ βατοκύριακο ἑνός ἱερέα», ἐπιτρέψτε
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μου νά ἀναφερθῶ στό «Σαββατοκύριακο ἑνός ψάλτη».
Ὁ ψάλτης λοιπόν δέν ἔχει... Σαββατοκύριακο ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι,
πού εἶτε πηγαίνουν εἴτε ὄχι, στήν
ἐκκλησία. Ὁ καλός ψάλτης πρέπει νά
ἑτοιμασθεῖ σχεδόν ὅλη τήν ἑβδομάδα
(καί ἄς πιστεύουν ὁρισμένοι ὅτι λέμε
πάντα τά ἴδια...) γιά τήν Κυριακή ἤ
καί γιά τήν ἐνδιάμεση μεγάλη γιορτή.
Δέν πρέπει νά ξενυχτίσει μέ κάποια
φιλική οἰκογενειακή παρέα ἤ χαρούμενη τελετή (γάμος κ.λ.π.) ἐπίσης δέν
πρέπει νά ἀδιαθετήσει! (Ἡ Μητρόπολη φροντίζει γιά τήν ἀντικατάσταση τοῦ ἱερέα, γιά τόν ψάλτη δέν
ὑπάρχει ἀντικαταστάτης...). Ὅταν
ἀρρωστήσει γιά μεγάλο χρονικό διάστημα ὀφείλει νά παραιτηθεῖ (ὁ
Ἱερέας ὅμως δέν διατρέχει κίνδυνο),
Χριστούγεννα, Πάσχα, Μ. Ἑβδομάδα, 15Αὔγουστο, ἄλλες μεγάλες
γιορτές πρέπει νά εἶναι πάντα σέ
ἐγρήγορση, νά ἀναπαυθεῖ ἐνωρίς, νά
ξυπνήσει ἐνωρίς. Μέ βροχές, μέ χιόνια, μέ καύσωνα, μέ ὅποιες καιρικές
συνθήκες ὀφείλει νά δίνει τό παρόν
στό καθῆκον διανύνοντας πολλές
φορές μεγάλες ἀποστάσεις.
Ὅσο γιά τήν κατάρτισή του σχε-

¥

τικά μέ τό καθῆκον του, πρέπει νά
εἶναι γνώστης ὅλων τῶν διατάξεων
(μουσική παιδεία, τυπική διάταξη,
προσήλωση, σεβασμός στούς προϊσταμένους καί τό λαό, καλή ἕως ἀρίστη ἐγκυκλοπαιδική μόρφωση γιά
τήν ἀπόδοση τῶν ψαλλομένων καί
ἀναγνωσμάτων, κοινωνική συμπεριφορά, συμμετοχή στά μυστήρια τῆς
ἐκκλησίας κ.λ.π.) ὥστε νά ἀποτελεῖ
καί αὐτός (ὅπως καί ὁ ἱερέας πού περιγράψατε) πρότυπο πρός μίμηση.
Νά ἀναφερθῶ καί γιά τίς διακοπές
του, πολύ ὀλίγοι ἐκ τῶν ἱεροψαλτῶν
μποροῦν νά κάνουν χρήση ὅλου τοῦ
χρόνου πού δικαιοῦται κάθε ἐργαζόμενος καί αὐτό γιατί ὁ ἀντικαταστάτης του πρέπει νά εἶναι καί αὐτός
κατηρτισμένος πολύ καλά ὥστε νά
μήν προκαλέσει ἀρνητικές ἐντυπώσεις.
Δέν θά ἐπιθυμοῦσα δέ νά ἀναφερθῶ γιά τίς οἰκονομικές του ἀπολαβές, πάντως δέν γνωρίζω ψάλτη
πού νά ἔχει μεγάλη περιουσία.
Καί ἐπειδή γνωρίζετε ἐκ τοῦ τίτλου μου ὅτι εἶμαι καί ἐγώ ἕνας ἐξ
αὐτῶν πού περιγράφω, θά σᾶς μιλήσω μέσα ἀπό τήν καρδιά μου, ὅτι ἡ
προσφορά τοῦ ψάλτη εἶναι ἀνεκτίμητη στήν ἐκκλησία. Καί πάντα
ὁμιλῶ γιά τήν ψάλτη πού ἔχει ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς του. Φαντασθεῖτε δέ νά εἶναι συγχρόνως
ἐπαγγελματίας καί πρέπει νά ἐργάζεται ὅλη τήν ἑβδομάδα καί ἀσφαλῶς
καί τήν Κυριακή στήν ἐκκλησία. Ἄν
εἶναι δημόσιος κρατικός λειτουργός
καί πάλι εἶναι ὑποχρεωμένος νά ὑφί-
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σταται τόν ἔλεγχο τῆς προϊσταμένης
ἀρχῆς του. Σύμφωνα δέ μέ μελέτη
τῆς ΟΜ.Σ.Ι.Ε. (Ὁμοσπονδία Συλλόγων Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος) οἱ ὧρες
ἀπασχόλησης τοῦ ψάλτη μηνιαίως
καί συνολικά ἐτησίως, εἶναι περισσότερες καί πλέον κοπιώδης ἀπό τοῦ
δημοσίου ὑπαλλήλου.
Σᾶς εὐχαριστῶ πού μοῦ δώσατε
τήν εὐκαιρία νά μιλήσω γιά τήν προσφορά καί ὄχι ἐπαγγελματική σχέση
τοῦ ψάλτη στήν ἐκκλησία. Οἱ περισσότεροι ἐξ ἡμῶν, εἶναι ἀπό μικρή ἡλι-

κία μέσα στό χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Καί ὅταν, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ,
κληθοῦν νά προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους στό ἱερό ἀναλόγιο, ἔχουν
παρακολουθήσει μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί πολλοί συνεχίζουν καί ἀνώτερες σπουδές προσφέροντας ἀμισθί καί τίς γνώσεις τους
στούς νεότερους.
Μέ ἐκτίμηση
Ἰωάννης Ε. Δακαλάκης
Ἱεροψάλτης-Μεσολόγγι
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Ἀγαπητοί μας συνδρομητές,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ !
Ἡ ἀγάπη σας πρός τήν πνευματική μας προσπάθεια, πού τόσον ἔμπρακτα ἐκδηλώθηκε τόν
περασμένο μῆνα, μέ τά ὡραῖα γράμματά σας, τίς
εὐχές σας καί τήν ἀποστολή τοῦ «ὀβολοῦ» τῆς
ἀγάπης σας, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν μεγάλων
ἐξόδων ἐκδόσεως καί κυκλοφορίας τοῦ περιοδικοῦ μας καί τῶν ἄλλων προσπαθειῶν μας, μᾶς
ὑποχρεώνει καί μᾶς γεμίζει ἐλπίδα γιά τήν συνέχιση τῶν προσπαθειῶν μας. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά
ὅλα.
Παρά τά τόσα πού λέγονται καί γράφονται, ὅτι
«ἡ Ἑλλάδα τελείωσε», ἡ Ἑλλάδα δέν «τελείωσε»,
οὔτε πρόκειται νά «τελειώσει» γιατί ἀκόμα ὁ λαός
της πιστεύει στόν Ἀναστάντα Χριστό καί σ’
Αὐτόν ἐλπίζει. Ἄν ἐκλείψει ἡ πίστη μας αὐτή,
τότε ὅλα θά χαθοῦν. Καί δυστυχῶς, πάρα πολλοί
ἀγωνίζονται νά μᾶς ξεριζώσουν τήν πίστη μας
αὐτή γιά νά διαλύσουν καί τήν Πατρίδα μας.
Περνᾶμε δύσκολη ἐποχή καί δύσκολες ἡμέρες.
Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μέ τά γράμματά σας, ὅπου
μᾶς περιγράφετε τά προβλήματά σας καί τίς καθημερινές δυσκολίες σας καί συμμεριζόμαστε τόν
πόνο σας γιατί ὅλοι ὑποφέρουμε καί πονᾶμε.
Κουράγιο, ἀγαπητοί! Ἄς συνειδητοποιήσουμε
ὅτι ἔχουμε πνευματικό καί οἰκονομικό πόλεμο!
Μέ ἧττες καί νίκες. Στό τέλος, νά εἶσθε βέβαιοι,
ὅτι ἐμεῖς θά εἴμαστε οἱ νικητές, ἀρκεῖ νά μήν καμφθοῦν οἱ ψυχικές μας ἀντοχές.

Φωτογραφία ἐξωφύλλου: Τσέρια, Μάνης.
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ΕΠΑΝΩ: Τό Λιμάνι τῆς Καλαμάτας ὅπως ἦταν τό 1920.
ΚΑΤΩ: Τό ἴδιο σημεῖο ὅπως εἶναι σήμερα.
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