«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Ἡ κρίση στό διάβα της μοιάζει νά σαρώνει τά πάντα. Ὁ
λαός στενάζει κάτω ἀπό τήν πίεση τούτης τῆς καταδυναστείας.
Ἡ ἀνεργία, ἡ φτώχεια, ἡ πεῖνα ἐξαπλώνονται ἀπειλητικά σάν
θηρίο ὠρυόμενο ποιόν θά καταπιεῖ. Πολλές οἰκογένειες δέν
ἔχουν οὔτε τά πρός τό ζῆν, στεροῦνται τά ἀπολύτως ἀναγκαῖα,
στεροῦνται καί τήν ἀξιοπρέπειά τους καί συνθλίβονται ὑπομένοντας καί αὐτόν τόν ἐξευτελισμό. Τετρακόσιες χιλιάδες οἰκογένειες καί πλέον καταδικασμένες σέ ἀνεργία, χωρίς
δυνατότητα νά ἐργάζεται ἔστω καί ἕνα μέλος ἀπό τήν κάθε μία.
Τό ἄνθος τῆς νεολαίας μας, τά νέα παιδιά, οἱ νέοι ἐπιστήμονες,
ἀφήνουν τήν μάννα Ἑλλάδα γιά νά βροῦν ἐργασία καί ζωή στήν
μαύρη ξενητειά. Ὀδυνηρή αἱμορραγία, στήν κυριολεξία ἀφαίμαξη. Οἱ ἀσθενεῖς ἐξουθενωμένοι ἀπό τήν κακουχία καί τήν
ἀρρώστια στεροῦνται καί τήν πλέον στοιχειώδη νοσοκομειακή
καί φαρμακευτική περίθαλψη. Χωρίς φάρμακα, χωρίς φροντίδα μοιάζουν καταδικασμένοι σέ θάνατο. Ὁ λαός αἰσθάνεται
βαθειά προδομένος καί ὁλοκληρωτικά καταποντισμένος σέ μιά
ἐξαθλίωση ἄνευ προηγουμένου.
Καί οἱ πολιτικοί μας; Οἱ πολιτικοί μας δέν αἰσθάνονται,
δέν βλέπουν, δέν ἀκοῦν καθόλου «τόν στεναγμόν τῶν πεπεδημένων» (ψαλμ. 78,11). Ὁ λόγος τους, οἱ ἐνέργειές τους, ἡ πολιτική τους, οἱ λύσεις τους δέν ἔχουν οὐσιαστικό καί πνευματικό
περιεχόμενο, δέν ἔχουν ἦθος. Καί ποῦ νά τό βροῦν ἐξ ἄλλου;
Ἀρέσκονται νά μετροῦν τά κομματικά καί προσωπικά ὀφέλη
τους καί ἀπολαμβάνουν τά προνόμιά τους. Οἱ ἄρχοντες τοῦ
τόπου τούτου μοιάζουν μέ τούς ἄρχοντες τοῦ σκότους. Ὄχι
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μόνον δέν ἐμπνέουν τόν λαό, ἀλλά ἀποπνέουν τήν ἀφόρητη δυσωδία τῆς σήψεως. Γι’ αὐτό δίκαια διαμαρτύρεται καί ἀγανακτεῖ ὁ λαός.
Ἐδῶ εἶναι ὅμως ἀκριβῶς πού βαθαίνει ἀκόμα περισσότερο τό χάσμα καί περιπλέκεται ἀκόμα περισσότερο τό ἀδιέξοδο. Οἱ ἐνέργειες τοῦ λαοῦ ἀπεγνωσμένες, οἱ ἀντιδράσεις του
ἀπονενοημένες εἶναι ἐκ τῶν προτέρων καταδικασμένες. Οἱ συνεχεῖς καί παρατεταμένες ἀπεργίες ὄχι μόνον δέν ὠφελοῦν
ἀλλά γίνονται καί πολύ ἐπικίνδυνες. Κλονίζουν συθέμελα τήν
οἰκονομία τοῦ Κράτους, βυθίζουν στή φτώχεια ὁλόκληρες ὁμάδες τοῦ λαοῦ καί πολλές φορές ὁδηγοῦν σέ συγκρούσεις μέ
ἀπροσμέτρητο κόστος. Ἐξάπτουν τά πάθη, δηλητηριάζουν τίς
ἀνθρώπινες σχέσεις καί ἐξανεμίζουν τίς ὅποιες ἐλπίδες γιά τήν
σωτηρία τῆς χώρας μας.
Ἕνας λαός διχασμένος καί ἀλληλοσυγκρουόμενος δέν
μπορεῖ νά προχωρήσει, αὐτοκαταστρέφεται. Καί ἕνας λαός
ἑνωμένος καί μονιασμένος γρήγορα μπορεῖ νά ἀνακάμψει, νά
μεγαλουργήσει. Εἶναι καιρός ὅλοι νά σκεφθοῦμε σοβαρά καί
ὑπεύθυνα. Γιά νά ξεπεράσουμε τήν κρίση πρέπει νά προσπαθήσουμε σέ κοινή βάση νά τήν ξεπεράσουμε δημιουργικά μέ συνεργασία, ἀλληλοβοήθεια καί μέ ἀξιόλογες πρωτοβουλίες. Γι’
αὐτό χρειάζεται καί θερμή προσευχή. Ὅσοι πιστοί ἄς γονατίζουμε καί ἄς παρακαλοῦμε τόν Θεό νά ἀκούσει τήν φωνή τῶν
παιδιῶν πού ὑποφέρουν, τῶν γερόντων πού ἀποκάμουν. Ἄς
συγχωρήσει τίς πολλές μας ἁμαρτίες καί τήν μεγάλη μας ἀπιστία. Καί ἄς ἀναδείξει ἄρχοντες καί ἡγέτες «κατά τήν καρδίαν
Του».
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Οὐσία καί ἐνέργεια τοῦ νοῦ

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ἀπό τήν ἐξωστρέφεια
στήν ἐσωστρέφεια

Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διακρίνουν τήν οὐσία τοῦ νοῦ ἀπό τίς πρός
τά ἔξω ἐνέργειες αὐτοῦ. Ἐνῶ ἡ οὐσία
τοῦ νοῦ παραμένει ἐντός τοῦ σώματος
καί μάλιστα τῆς καρδιᾶς, οἱ ἐνέργειες
τοῦ νοῦ ἐξέρχονται καί περιπλανῶνται
πρός τά ἔξω. Γι’ αὐτό ὁμιλοῦν γιά τήν
«ἔνδον τοῦ ἀνθρώπου οὐσίαν τοῦ νοῦ
καί τίς πρός τά ἔξω διαχεόμενες ἐνέργειες αὐτοῦ».

Μέ τήν ἐξωστρέφεια στήν ὁποία ὀλισθαίνει ὁ ἄνθρωπος τείνει νά ἐξομοιοῦται μέ τά ἐξωτερικά σχήματα. Ὁ
σύγχρονος τρόπος τῆς ζωῆς ἐπιδιώκει
νά μᾶς παγιδεύει σέ μιά συνεχή ἐξωστρέφεια. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα
πολλοί νά φοβοῦνται νά μείνουν καί γιά
λίγο ἀκόμη μόνοι μέ τόν ἑαυτό τους. Γι’
αὐτό ἐπιζητοῦν συνεχή ἀπασχόληση τοῦ
νοῦ μέ τά σύγχρονα ἐφευρήματα τοῦ
τεχνικοῦ πολιτισμοῦ. Θέλουν ν’ ἀσχολοῦνται διαρκῶς μέ ὁράματα, ἀκούσματα, ἄσκοπες συζητήσεις, ἀναπαραγωγή εἰδήσεων καί ποικίλες ματαιότητες.
Ἀκόμη καί μικρά παιδιά ἀντί νά παίζουν μέ συνομηλίκους των, προτιμοῦν
νά κυκλοφοροῦν μ’ ἕνα κινητό τηλέφωνο
στό χέρι ἤ νά αἰχμαλωτίζονται ἀπό τόν
ὑπολογιστή ἀνταλλάσσοντας μηνύματα
χωρίς νόημα.
Μέ τή συνεχῆ ἐξωστρέφεια, ἡ ὁποία
τροφοδοτεῖται ἀπό τήν «εὐθεία» κίνηση
τοῦ νοῦ, ὁ ἄνθρωπος παύει νά ὑψώνεται
πρός τό θεῖο πόθο, ὑποδουλώνεται στά
πάθη καί ζεῖ μιά ἁπλή βιολογική ζωή. Οἱ
ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας δέν ἔπαυαν νά
καλλιεργοῦν τήν ἐσωστρέφεια μέ τήν
κυκλική κίνηση τοῦ νοῦ καί νά προσηλώνουν τή θεία χάρη. Ὁ προφήτης
Ἠλίας μέ τή συστολή τοῦ νοῦ «πρός
ἑαυτόν καί τόν Θεόν» ἔλυσε τήν πολυετή ἀνομβρία (Γ΄ Βασ. 18,42).

Οἱ κινήσεις τῶν ἐνεργειῶν τοῦ νοῦ
Ταμεῖο τοῦ νοῦ εἶναι ἡ καρδιά τοῦ
ἀνθρώπου. Ἀπό ἐκεῖ ὁ νοῦς μέ τήν πρός
τά ἔξω ἐνέργεια αὐτοῦ, τήν ὁποία ὁ
ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, χαρακτηρίζει ὡς «εὐθείαν» διαχέεται πρός
τό περιβάλλον, γιά νά ἐπιστρέψει πρός
ἑαυτόν μέ μιά ἄλλη κίνηση, τήν ὁποία
ὀνομάζει «κυκλική». Αὐτή ἡ κυκλική κίνηση τοῦ νοῦ θεωρεῖται ἀνώτερη ὅλων
τῶν ἄλλων, γιατί καθώς γράφει ὁ Μ. Βασίλειος: «Μ’ αὐτόν τόν τρόπο ὁ νοῦς
ἐπάνεισι: Πρός ἑαυτόν καί δι’ ἐαυτοῦ πρός τόν Θεόν». Ἔτσι ἡ κυκλική
κίνηση τοῦ νοῦ εἶναι ἀδύνατο νά ἀφήσει
τόν ἄνθρωπο νά ὀλισθήσει σέ ὁποιαδήποτε πλάνη, συμπληρώνει ὁ ἅγιος Διονύσιος. Ὁ σατανᾶς ὅμως προσπαθεῖ νά
πολιορκεῖ τόν ἄνθρωπο μέ ποικίλες ὅσες
παραστάσεις, ὥστε νά τόν ἀποπλανᾶ
καί νά τόν ἐκτρέπει ἀπό τό σωστό
δρόμο. Τό ζητούμενο λοιπόν γιά τόν
πνευματικό ἄνθρωπο εἶναι νά ἐλέγχει
συνεχῶς τό νοῦ του, ὥστε μέ τήν κυκλική κίνηση νά ἐπανέρχεται πάντα
πρός ἑαυτόν καί τόν Θεόν.
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Ὁ τίτλος τοῦ σημερινοῦ σημειώματος εἶναι
παρμένος ἀπό τ’ ὁμώνυμο ποίημα τοῦ Γ. Βερίτη. Ἐκεῖ ὁ ποιητής
μιλάει μέ στίχους ἐξαίσιους γιά τήν «γιορτή
τῆς πίστης καί τῆς Λευτεριᾶς». Μιλάει γιά
τόν Εὐαγγελισμό τῆς
Θεοτόκου καί τῆς πατρίδας τήν ἀνάσταση.
Οἱ οὐρανοί δοξολογοῦν
μέ τό στόμα τοῦ Ἀρχαγγέλου τόν εὐαγγελισμό
τῆς Παρθένου Μαρίας.
«Χαῖρε Κεχαριτωμένη·
ὁ Κύριος μετά σοῦ·
Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί...» (Λουκ. α´ 28).
Ἡ Μούσα, μέ τό χηνόπτερο τοῦ Βερίτη, θά
ὑμνήσει τά μεγάλα
τοῦτα γεγονότα: «Χαρῆτ’ ἀδέλφια, τή μεγάλη μας γιορτή./Εἶν’ ἡ
γιορτή τῆς πίστης καί
τῆς λευτεριᾶς/καί προμηνᾶ τόν ἐρχομό τοῦ
Λυτρωτῆ/καί τῶν προγόνων διαλαλεῖ τήν
ἀρετή/.../ Χαρῆτ’ ἀδέλφια, τήν τρανή, διπλή
γιορτή./Ὑμνολογῆστε
τόν οὐράνιο Λυτρωτή/
κι ἀγωνιστῆτε μονιασμένοι, δυνατοί,/γιά
μιά Ἑλλάδα φωτεινή
χριστιανική».
Μ’ ἔμφαση τονίζει ὁ
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ποιητής τήν ἀνάγκη γιά
μόνιασμα τῶν Ἑλλήνων
τούτη τήν ἱερή στιγμή.
Ἡ Διχόνοια εἶχε πολλές φορές σύρει τό
Ἔθνος στήν καταστροφή. Ὁ Διονύσιος
Σολωμός εἶχε τονίσει
στόν «Ὕμνο» του τήν
καταστροφή πού φέρνει ἡ διχόνοια, κυρίως
στά ἔθνη: «Ἡ Διχόνοια,
πού βαστάει/ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερή·/ καθενός χαμογελάει, / πάρ’
το, λέγοντας, καί σύ».
Ὅμως αὐτό τό σκῆπτρο
μέ τήν «ὡραῖα θωριά»,
φέρνει στούς λαούς
«δάκρυα θλιβερά». Τό
ἑλληνικό χῶμα εἶναι
μουσκεμένο ἀπό τά δάκρυα τοῦ Διχασμοῦ, καί
κάποτε τοῦ ἐμφυλίου...
Αὐτή ἡ Διχόνοια εἶχε
σπρώξει τήν ἐπανάσταση τοῦ εἰκοσιένα
στό φρύδι τοῦ βαράθρου. Τό λέει ὁ Κολοκοτρώνης στ’ «Ἀπομνημονεύματά» του. Καί οἱ
ἄλλοι ἀγωνιστές. Ἡ
φλόγα τοῦ Εἰκοσιένα,
λίγο νά σβήσει ἀπό τό
χοχλαστό νερό τῆς διχόνοιας καί τοῦ μίσους.
***
Εἶναι ὡραῖο τό ποίημα τοῦ Βερίτη. Μᾶς
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Εἶν’ ἡ γιορτή τῆς πίστης καί τῆς λευτεριᾶς...
Γ. Βερίτης

τά σπαθιά, βλόγα μας καί τά χέρια».
Κι ὁ Χριστός ἄκουσε τήν προσευχή
τους. Καί τούς εὐλόγησε.
Ἡ ὑπόσχεση πού εἶχε δώσει «ἡ κυρα
Δέσποινα» ὅταν πάρθηκε ἡ Πόλη,
ἄρχισε νά πραγματώνεται. «Πάλι μέ
χρόνους, μέ καιρούς, πάλι δικά σας
εἶναι». Κι ἄν δέν ὑπῆρχε ἡ Διχόνοια, κι
ἄν δέν ὑπῆρχαν οἱ «προστάτηδες δυνάμεις», ἴσως καί νά εἶχε πραγματοποιηθεῖ ἡ ὑπόσχεση. Ὁ Κολοκοτρώνης
ἦταν βέβαιος γι’ αὐτό: «Ὁ Θεός ἔχει
βάλει τήν ὑπογραφή του καί δέν τήν
παίρνει πίσω», γράφει στ’ ἀπομνημονεύματά του. Ὅμως ἄλλες οἱ βουλές
τῶν Ἀνακτοβουλίων. Δυστυχῶς!... Λιγοστοί ἦταν πάντα οἱ Ἕλληνες. Ὅμως
λιονταρόψυχοι.

φέρνει στούς μεγάλους κύκλους τοῦ
Γένους. Ὁ πρῶτος ἀνοίγει μέ τόν Μεγάλο Κωνσταντῖνο, ὅταν ἵδρυε τή Βασιλεύουσα, τήν Κωνσταντινούπολη,
ἐκεῖ στό παλαιό Βυζάντιο τήν ἀποικία τῶν Μεγαραίων.
Κι ὁ τελευταῖος κλείνει μέ τόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, πού ἔπεσε μαζί
μέ τή Βασιλεύουσα, ἐκείνη τή μαύρη
Τρίτη τοῦ 1453.
Ἀπ’ ἐδῶ ἀρχίζει ὁ κύκλος τῆς μαύρης σκλαβιᾶς, ἴσαμε τίς εἰκοσιτρεῖς
τοῦ Μάρτη τοῦ 1821. Τότε πού ὁ Πετρόμπεης μέ τούς Μανιάτες καί τούς
Καλαματιανούς ὑψώνανε τό λάβαρο
τῆς λευτεριᾶς στήν πλατεία τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων στήν Καλαμάτα.
Τοῦτος ὁ κύκλος κλείνει μέ τή Ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου, πού σηματοδότησε τή λευτεριά τῆς πατρίδας. Καί τί
δέν ἔγινε σέ τοῦτον τόν κύκλο! Μᾶς τό
λέν’ τά δημοτικά τραγούδια, πέρα
ἀπό τούς ἱστορικούς.
Ἡ κλεφτουριά παράτησε τά βουνά
καί τά λημέρια. Καί μπῆκε στόν πόλεμο. Οἱ Κολοκοτρωναῖοι, πρῶτοι.
Μπροστάρης ὁ Θοδωράκης: «Λάμπουν
τά χιόνια στά βουνά κι ὁ ἥλιος στά
λαγκάδια,/λάμπουν καί τ’ ἀλαφριά
σπαθιά τῶν Κολοκοτρωναίων,/.../ὅπου
δέν καταδέχονται τή γῆ νά τήν πατήσουν./ Καβάλα τρῶνε τό ψωμί, καβάλα
πολεμᾶνε/καβάλα πᾶν στήν ἐκκλησιά,
καβάλα προσκυνᾶνε,/καβάλα παίρν’ τ’
ἀντίδερο ἀπ’ τοῦ παπᾶ τό χέρι./Φλωριά ρίχνουν στήν Παναγιά, φλωριά ρίχνουν στούς Ἁγίους/καί στόν ἀφέντη
τό Χριστό τίς ἀσημένες πάλες». Κι ἡ
θερμή προσευχή τους, πού φανερώνει
τή θεοσέβειά τους: «Χριστέ μας, βλόγα
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***
Ἕνα Δημοτικό τραγούδι γιά τόν
Παπαφλέσα, τόν μπουρλοτιέρη τῶν
ψυχῶν: «Μή σᾶς τρομάζει ὁ θάνατος,
οὔτε τοῦ ἐχθροῦ τά βόλια. Γιατί
ὅποιος θά πεθάνει ἐδῶ, στή μάχη τοῦ
Μανιάκι,/θά μείνει στήν αἰωνιότητα
μέ δάφνινο στεφάνι...».
Σήμερα, πού μᾶς ἔχουν πνίξει τά
«μνημόνια», τά «Δ.Ν.Τ.» καί τά πολλά
τά σκάνδαλα, χρέος μας νά θυμόμαστε
ὅλους αὐτούς πού τίμησε ἡ Μούσα μέ
τά δημοτικά της τραγούδια. Καί νά
εὐχόμαστε νά μήν ξεθωριάσουν ποτέ.
«Μνήμη μου, φύλαξέ τα σύ, ὡς ἦταν».
Ὅλα ὡραῖα, γνήσια κι ἑλληνικά. Καί
χάριζέ μας γιά πάντα τή θύμιση τῆς
Διπλῆς Γιορτῆς, ἐκείνη «τῆς πίστης καί
τῆς λευτεριᾶς»!...
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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(Α)
Ἄς ἀρχίσουμε ἀπό τά Ἱερά Μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας μας. Τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία.
Καί μεῖς πηγαίνουμε καθυστερημένα. Μετά
τό Εὐαγγέλιο, ἴσως στό «Πάτερ ἡμῶν». Καί
ἔχουμε ἀπαίτηση καί νά κοινωνήσουμε.
Ἄλλοτε ἐπιλέγουμε ἱερέα πού θά κοινωνήσουμε ἤ τό χειρότερο δέν μάθαμε ἀκόμα πώς
νά κοινωνᾶμε. Μερικές γυναῖκες πηγαίνουν
καί κάθονται στίς θέσεις τῶν ἀνδρῶν καί
ἄνδρες στό μέρος ὅπου εἶναι οἱ γυναῖκες. Οἱ
ψάλτες, μερικοί, ἔχουν ξεκούμπωτο τό ράσο
ἤ καί δέν τό φορᾶνε καθόλου. Κάνουν ἐπίδειξη φωνῆς καί δέν κοινωνᾶνε συχνά.
Ἄλλοι ἐπίτροποι μετροῦν τά χρήματα τοῦ
δίσκου κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας καί κάνουν θόρυβο. Σ’ ἄλλους
ναούς οἱ στολισμοί τῶν μνημοσύνων εἶναι
ὑπερβολικοί καί πολλοί συνάνθρωποί μας
πηγαίνουν στήν ἐκκλησία μόνο γιά τό μνημόσυνο.
Στήν βάπτιση πολύς θόρυβος. Συζητήσεις μέσα στό ναό. Ἀπαίτηση γιά στολισμό
τῆς κολυμβήθρας μέ μπαλόνια. Τά «μαρτυρικά» δέν εἶναι κανονικά σταυρουδάκια καί
τά καταστήματα δίνουν ὄχι καθαρό, ἁγνό
λάδι.
Στόν γάμο ἐξακολουθεῖ τό ἀνόητο ἔθιμο
νά πατᾶ ἡ νύφη τό πόδι τοῦ γαμπροῦ στήν
φράση «ἡ δέ γυνή ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα»,
καί τό κυριότερο πολλές νύφες ἔρχονται στό
ναό ἐνώπιον Θεοῦ, ἱερέων καί συγγενῶν καί
προσκεκλημένων ντυμένες ἄσχημα. Ἡ δέ
καθυστέρηση προσέλευσης στό ναό τί
νόημα ἔχει;
Στήν ἐξομολόγηση ἡ συχνότητα εἶναι
ἀραιή καί ἀκόμη ἀρκετοί δέν ἔμαθαν νά ἐξομολογοῦνται. Λέγουν ἁμαρτήματα ἄλλων,
τά παράπονα, κουτσομπολιά, φλυαρίες καί
τήν φράση: «Δέν ἔκανα τίποτα, διάβασέ μου
τήν εὐχή νά κοινωνήσω».
Ἄλλοτε πηγαίναμε στήν ἐκκλησία τίς χει72
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ρότερες εἰκόνες, ψεύτικες, κακοφτιαγμένες
ἤ τό κερί δέν εἶναι καθαρό ἤ τό πρόσφορο
δέν ἔχει τήν κανονική σφραγίδα. Μά καί
φοῦρνοι δέν ξέρουν νά φτιάχνουν καλά
πρόσφορα ἤ ἄρτους τούς ὁποίους τούς πασπαλίζουν μέ ὑπερβολική ζάχαρη.
Ἄλλο τρωτό εἶναι τό σπρώξιμο μέ τήν θ.
Κοινωνία, τό ἀντίδωρο, τό βασιλικό, τούς
ἄρτους. Ἀλλά καί νεωκόροι δέν προσέχουν
καί δέν ἔχουν τήν δέουσα συμπεριφορά καί
τάξη.
Ἄς ἔλθουμε τώρα σέ ἄλλα τοῦ σπιτιοῦ
τρωτά. Μπαίνουν τά παιδιά στό σπίτι καί
κτυπᾶνε τίς πόρτες. Ἄλλοι δέν ξέρουν νά
συμπεριφερθοῦν στήν τηλεφωνική ἐπικοινωνία. Ὑπάρχουν σπίτια χωρίς εἰκόνες, χωρίς μιά στοιχειώδη βιβλιοθήκη, χωρίς Ἁγία
Γραφή. Ἀλλοῦ δέν γίνεται ποτέ θυμιάτισμα ἤ
ἄναμα καντηλιοῦ. Στό τραπέζι μέ φαγητό
δέν κάθονται ὅλοι μαζί. Τό ψωμί πού περισσεύει πετιέται στά σκουπίδια. Ἄλλοι θέλουν
κάθε μέρα φαγητό μέ κρέας καί ἄλλοι μέ
ποτά πάμπολλα. Δέν ὑπάρχει τό μέτρο. Τό
λάδι πού περισσεύει ἀπό τήν σαλάτα ἄλλοτε
τό πετᾶνε καί ἡ νοικοκυρά ἀντί νά μαγειρεύει
συνεχῶς ἀγοράζει ἕτοιμο φαγητό. Στό τραπέζι καμμία πνευματική συζήτηση. Φαγητό
χωρίς προσευχή καί μέ ἀνοικτή τηλεόραση.
Λείπει ἡ ἀμοιβαία διακονία τῶν μελῶν τῆς
οἰκογενείας καί ἡ οἰκογενειακή προσευχή.
Ἄλλοι κάθονται νά φᾶνε χωρίς νά ἔχουν
πλύνει τά χέρια τους καί ρεύονται ἤ ρουφᾶνε
τή σούπα ἤ φτύνουν τά κουκούτσια. Τό χειρότερο τρωτό εἶναι τό κάπνισμα μέσα στό
σπίτι καί μάλιστα ἐνώπιον τῶν παιδιῶν καί
τό ἀκόμη χειρότερο ὁ διαπληκτισμός. Ἀλλά
θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο τεῦχος.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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αλοκαίρι τοῦ 2003. Σέ χωριό τῆς ἐκεῖθεν τοῦ Τροόδους Μαραθάσας (ἀπό
Λευκωσία). Ὀμορφιά παντοῦ. Στό
σπίτι μιά χελιδονοφωλιά ψηλά
στόν τοῖχο τῆς εἰσόδου. Τά χελιδόνια τιτιβίζουν χαρούμενα. Ἕνα
πρωινό ἀντικρύσαμε βανδαλισμούς. Ὄχι ἀπό ἀνθρώπους. Ἀπό...
σπουργίτια: Μπῆκαν στήν ξένη φωλιά καί τή ρήμαξαν. Εὐτυχῶς τά
χελιδονάκια εἶχαν πετάξει...
Καλοκαίρι τοῦ 2004. Ἰούλιος
μῆνας. Εἶναι ἀπόγευμα δροσερό
καί εὐλογημένο. Καθόμαστε στόν
ἐξώστη. Ἕνα χελιδόνι μᾶς ἐπεσκέφθη γαντζωμένο σέ σύρμα τηλεφώνου. Τιτιβίζει θρηνητικά κοι-
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τώντας ἐπίμονα τά ὁρατά ὑπολείμματα τῆς φωλιᾶς του. Ἀναζητεῖ τά
ἀδέλφια του, τίς εὐτυχισμένες μέρες
τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 2003, πρό
τῆς... εἰσβολῆς τῶν σπουργιτιῶν.
Καί φεύγει, καί ξανάρχεται καί τιτιβίζει βλέποντας τά ἴχνη τῆς φωλιᾶς του...
Ἡ εἰκόνα αὐτή μέ συγκλόνισε!
Γιατί ἔβλεπα ἕνα χελιδόνι πικραμένο ἀναζητώντας τή φωλιά καί τή
χαρά του, γεμᾶτο τρυφερές ἀναμνήσεις. Τελικά, πουλιά καί
ἄνθρωποι... μοιάζουμε πολύ.
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα Σοι,
πάντων ἕνεκα.
Ἀντώνιος Ν. Στυλιανάκης
Κύπρος
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Μικρές ἱστορίες
τῆς ζωῆς

ΓΡΑΦΕΙ
ἡ ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν
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Σέ λίγο, πού οἱ δεῖκτες τοῦ ρολογιοῦ θά δείχνουν μεσάνυχτα, θά ἔχει
καί τυπικά τελειώσει μιά κουραστική
μέρα, γεμάτη ἀπό τή χαρούμενη
ἔνταση καί τίς πολλές προετοιμασίες
γιά τή γιορτή πού θά ξημερώσει.
Στό σπίτι ἔχουν ἤδη ὅλοι ξαπλώσει. Ἐκείνη, ὅμως, ὄχι ἀκόμα. Καθώς
σβήνει τά φῶτα τοῦ σαλονιοῦ, μιά
γλυκιά καί ἤρεμη ἀνταύγεια ἀπό τό
φῶς τοῦ δρόμου συμπληρώνει τή γαλήνη πού, ἄηχη, λές κι ἀναδύεται ἀπό
ὅσα φροντισμένα καί τακτοποιημένα
βλέπει γύρω της.
Ἀποφασίζει νά καθίσει γιά λίγο
στή βαθιά πολυθρόνα, βάζοντας τά
κουρασμένα της πόδια ψηλά, καί, μέ
τά μάτια της μισόκλειστα, κάνει ἕναν
νοερό ἔλεγχο στά ὅσα ἔπρεπε νά γίνουν σήμερα. Συγχρόνως, ἀρχίζει νά
τακτοποιεῖ στή σκέψη της, μέ κάποια
σειρά, τά ὅσα πρέπει νά χωρέσουν
στό αὐριανό της πρόγραμμα.
Σιγά-σιγά, καθώς ὁ νοῦς της ξεφεύγει ἀπό τά τόσα «πρέπει», νιώθει
νά ἀφήνεται σέ μιά καλόδεχτη χαλάρωση. Κι ἀρχίζει τότε νά συνειδητοποιεῖ καί νά «ἀκούει» τήν παρουσία
τῆς σιωπῆς, πού, θαρρεῖς, πώς ἔχει κι
αὐτή βολευτεῖ κάπου ἀναπαυτικά στό
μισοσκόταδο καί τῆς πιάνει κουβέντα,
μέ κάτι ἀνεπαίσθητους ἤ, ἴσως, ψιθυριστούς ἤχους.
Στήν ἀρχή, ξεχωρίζει τόν ἦχο πού
στέλνουν ἀπό τό πεζοδρόμιο κάποια
βήματα περαστικῶν. Νά εἶναι ἄραγε
ἀπό ζευγάρια πού περπατᾶνε, ἴσως,
ἀγκαλιασμένα ἤ, μήπως, ἀπό κάποιους μοναχικούς ἀνθρώπους, πού γυρνοῦν τώρα σ’ ἕνα ἄδειο σπίτι; Τῆς
φαίνεται πώς ἀκούει γέλια καί κάτι
σάν τραγούδι καί χαμογελάει. Κά-
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κάνει τό κλειδί ὅταν μπαίνει στήν κλειδαριά. Τότε μποροῦσε πιά νά ἀφεθεῖ νά τήν
νανουρίσει κι ἐκείνη ἡ θάλασσα, ὥσπου νά
τήν πάρει ὁ ὕπνος.
Καί μήπως μ’ αὐτήν τήν ἴδια πάντα λαχτάρα, δέν κρατοῦσε ἀκόμα καί τήν ἴδια
της τήν ἀνάσα, κάθε φορά πού κάποιο ἀπό
τά παιδιά ἦταν ἄρρωστο, στήν προσπάθειά της ν’ ἀφουγκραστεῖ καί πάλι τόν
ρυθμό τῆς δικῆς του ἀναπνοῆς κι ἔτσι νά
καταλάβει ἄν ἀνέβηκε ἤ ὄχι ὁ πυρετός;
Κάνει τή σκέψη πώς, τώρα πιά, πού τά
παιδιά, ἀπό χρόνια, ὁλοένα φεύγουν κι
ἔρχονται, πότε ἀπό σπουδές, πότε ἀπό
διακοπές καί ταξίδια γιά δουλειές, τή
χαρά καί τή γλυκιά ἀνακούφιση πού τῆς
ἔδινε τότε, μέσα στή νύχτα, τό ἄκουσμα
ἀπό τόν ἤρεμο ρυθμό τῆς ἀναπνοῆς τους,
τίς ἀντικα-τέστησε ὁ τραγουδιστός ἦχος
τοῦ τηλεφώνου. Ξενυχτᾶ κι αὐτό μαζί της,
κάθε φορά, γιά νά τῆς ἀναγγείλει τό
«φτάσαμε καί εἴμαστε καλά», πρίν ἀκόμα
στάξει ἀπό τό ἀκουστικό, σάν μέλι, αὐτή
ἡ εὐλογημένη μικρή λέξη «καλά».

ποιοι χαίρονται... Ἕνα αὐτοκίνητο πού
περνάει, σκορπίζει ἀπό τό ραδιόφωνό του
δυό-τρεῖς μουσικές φράσεις. Κάπως ἀναπάντεχα, τῆς ἔρχονται στό νοῦ, σκόρπιοι,
κάποιοι στίχοι τοῦ Νικηφόρου Βρεττάκου:
«...στούς ἀγγέλους θά μιλήσω Ἑλληνικά,
γιατί δέν ξέρουν γλῶσσες. Μιλοῦν μεταξύ
τους μέ μουσική...».
Ὕστερα, σάν νά ξεχωρίζει τόν ἦχο μιᾶς
μακρινῆς σειρήνας ἀσθενοφόρου. Θυμᾶται...
Ἀναλογίζεται πώς, γιά κάποιον ἄρρωστο καί
γιά τούς δικούς του, αὐτός ὁ ἦχος θά εἶναι
σάν νά βγαίνει ἀπό τούς ξέφρενους παλμούς
τῆς καρδιᾶς τους.
Σέ λίγο, τῆς φαίνεται ὅτι, ἀπό κάπου,
σάν νά ἀκούγεται νερό πού τρέχει, μαζί μέ
κάποιες σιγανές κουβέντες. Θά εἶναι,
ἴσως, ἡ ἀπέναντι γλυκομίλητη γειτόνισσα,
πού ἡ καημένη, χρόνια τώρα, παιδεύεται
ἀπό ἀϋπνίες καί συνηθίζει τή νύχτα νά ποτίζει τίς λιγοστές γλάστρες της καί νά τούς
μιλάει.
***
Ὁ ἦχος τοῦ νεροῦ φέρνει συνειρμικά
στό μυαλό της τό πόσο πολύ ἄρεσε σέ
ὅλους, ἀλλά κυρίως στά παιδιά τους, ὅταν
ἦταν ἀκόμα μικρά, κάποια βράδια, ἐκεῖ
στό μικρό καλοκαιρινό τους σπίτι, νά παίζουν παντομίμα, «κάνοντας σιωπή», γιά
νά μποροῦνε νά ἀκοῦνε τόν ἦχο ἀπό τό
κῦμα , πού σιγομουρμούριζε ἕνα ἀδιάκοπο
νανούρισμα στήν κοντινή ἀκρογιαλιά.
Συχνά, ἔτσι τά ἔπαιρνε ὁ ὕπνος.
Ὕστερα, ὅταν μεγάλωσαν κι ἄρχισαν
νά βγαίνουν μόνα τους καί νά ἀργοῦν τά
βράδια, ἐκείνη οὔτε πού πρόσεχε πιά αὐτή
τήν ἤρεμη φλυαρία τῆς θάλασσας. Κάνοντας, τάχα, πώς κοιμᾶται, προσπαθοῦσε,
ἐντελῶς ἀκίνητη, νά ἀφουγκραστεῖ καί νά
ξεχωρίσει τόν ἕναν καί μοναδικό ἦχο πού
περίμενε πάντα μέ λαχτάρα. Αὐτόν πού
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***
Τά βλέφαρά της βάρυναν. Σηκώθηκε,
ἔριξε μιά ματιά στό ρολόι καί σκέφτηκε
πώς, σέ λίγες ὧρες, θά ξημέρωνε, καί ὁ
ἦχος τῆς γιορταστικῆς καμπάνας θά κατευόδωνε τή σιωπή, πού θά πήγαινε πιά
κι αὐτή γιά ὕπνο. Ὥρα, λοιπόν νά τήν καληνυχτήσει κι ἐκείνη, μαζί μέ τούς ἤχους
τῆς νύχτας πού καλά τήν συντρόφεψαν.
Καθώς ξάπλωνε,«ἔλα, κουράστηκες
πολύ σήμερα, ἔλα, ξάπλωσε νά ξεκουραστεῖς», τῆς ψιθύρισε σχεδόν μισοκοιμισμένος ὁ ἄνδρας της. Κι ἐκείνη σκέφτηκε
πώς, ἀνάμεσα στίς πέντε αἰσθήσεις πού
μᾶς χάρισε ὁ πάνσοφος Δημιουργός, ἡ
Ἀκοή εἶναι στ’ ἀλήθεια εὐλογημένη.
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Ἡ

25η Μαρτίου εἶναι ἡ
ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς μεγαλουργίας, τήν ὁποία ὅλος ὁ
ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος
Ἑλληνισμός ἑορτάζει καί
πανηγυρίζει μέ ἐθνικήν συγκίνηση καί ἀκράτητον ἐθνικόν ἐνθουσιασμόν.
Εἶναι ἡ ἡμέρα, ἡ ὁποία
ὅσος χρόνος καί ἄν παρέλθει, θά παραμείνει ἐσαεί,
φωτιζομένη ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς τοῦ παγκοσμίου
θαυμασμοῦ καί θά ἀποτελεῖ δι’ ὅλους τούς Ἕλληνας
«ἑορτήν ἑορτῶν καί πανήγυριν πανηγύρεων».
Ὁ Πετρόμπεης
Μαυρομιχάλης
ἐπανιστᾶ τήν Μεσσηνίαν
23 Μαρτίου 1821

Μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς
πόλης, στό ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (κρατούσα άποψη) θά
τελεστεῖ δοξολογία, στήν ὁποία
24 ἱερεῖς καί ἱερομόναχοι εὐλόγησαν τίς σημαῖες τῶν ἀγωνιστῶν καί τούς ὅρκισαν γιά τόν
ἀπελευθερωτικό ἀγώνα. Στήν
εἰκόνα, ἀναπαράσταση τῆς δοξολογίας, σέ πίνακα τοῦ Ε.
Δράκου.
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Εἶναι ἡ ἡμέρα τήν ὁποίαν ἀπό τά
βάθη τῶν αἰώνων ἡ ἀνταύγεια τῆς
Σαλαμῖνος, τοῦ Μαραθῶνος καί τῶν
Πλαταιῶν, χαιρετίζει μέ ἔκφρασιν
εὐγνωμοσύνης πρός ἐκείνους πού
ἐκληροδότησαν τήν βαρεία Ἑλληνική κληρονομία πρός τούς χθεσινούς ἥρωες, τήν μνήμην τῶν ὁποίων
θά ἀναπολήσει καί θά ἑορτάσει
αὔριον ὁλόκληρος ἡ Ἑλλάς.
- Ἀλλά ἡ 25η Μαρτίου εἶναι
ἡμέρα διπλῆς ἑορτῆς. Εἶναι ἡμέρα
κατά τήν ὁποίαν: Ἄγγελος λευκοφόρος ὑπό τοῦ Θεοῦ ἐπέμφθη, ἵνα
προσφέρει εἰς τήν Παρθένο Μαρίαν
λευκόν κρίνον, σύμβολον τῆς ἁγνότητας καί ἁγιότητάς της καί ἀναγγείλη ὅτι ἡ πλανωμένη σέ βαθύ
σκοτάδι ἀνθρωπότης, ἐπέπρωτο διά
τοῦ ἐξ αὐτῆς σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ, νά ἐπανίδη φωτεινάς ἡμέρας,
ἐπανερχομένη εἰς τήν ὁδόν τῆς ἀληθείας τῆς δικαιοσύνης καί τῆς
ἀρετῆς.

Κατά τήν αὐτήν ἡμέραν, τό 1821
ὁ αὐτός Ἄγγελος πού προσέφερεν
εἰς τήν Παρθένον λευκόν κρίνον,
προσέφερε τότε πυρίνην ρομφαίαν
εἰς τήν στενάζουσα καί ὑπόδουλον
Ἑλλάδα, λέγων πρός αὐτήν: «Ἑλλάς
Ἀνάστα χαῖρε!...».
Ἦλθεν ἡ ὥρα πλέον ὅπως ἀπαλλαγεῖς τῶν δεσμῶν σου καί ἐλευθερωθεῖς ἀπό τόν δυσβάστακτον τῆς
δουλείας σου ζυγόν, ὑπό τόν ὁποῖον
ἐπί τέσσαρας αἰῶνας ἐστέναζες».
Ἀλήθεια! τί ἱερώτερον, τί τιμιότερον καί τί πολυτιμότερον, μπορεῖ νά
ὑπάρξει διά τό χριστιανικό Ἑλληνικό Ἔθνος ἀπό τήν ἡμέραν αὐτήν;
Τί παράδοξη ὁμολογουμένως
ἀλλά καί τί συμβολική σύμπτωσις!
Διπλή ἑορτή! Διπλή πράγματι κατά
τήν ἡμέραν αὐτήν καί ὑπό τῆς
Ἐκκλησίας καί ὑπό τῆς Πολιτείας
συγχρόνως πανηγυριζομέη.
«Πίστις λοιπόν καί πατρίς».
Εἰς ἱερόν σύμπλεγμα ἀδελφωμένοι, τήν διπλήν ταύτην τοῦ γένους
ἀπολύτρωσιν ἑορτάζουν καί πανηγυρίζουν.
«Ἡ μία τό κρῖνον δέχεται, δάφνης κλωνάρι ἡ ἄλλη».
Γεώργιος Νίκας
ταξίαρχος ἐ.ἀ.
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Ὁ πόθος γιά τήν ἐλευθερία, γιά τήν ἀπελευθέρωση
τῆς Πατρίδας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, ὁδήγησε τούς
Ἕλληνες τό 1821 νά πάρουν τά ὅπλα καί νά ἀγωνισθοῦν ἡρωϊκά καί μέ αὐτοθυσία, περιφρονώντας καί
αὐτόν τόν θάνατο καί νά πολεμήσουν κατά τῶν κατακτητῶν. Μεγάλο ὑπῆρξε τό τίμημα τῆς προσπάθειας αὐτῆς σέ αἷμα. Πολεμιστῶν, κληρικῶν, ταγῶν
καί ἀμάχων. Μετά τό τέλος τοῦ πολύχρονου ἀγῶνα οἱ
κάτοικοι τῶν περιοχῶν πού ἀπελευθερώθησαν καί
συγκρότησαν τό τότε μικρό Ἑλληνικό κράτος, εὑρέθησαν σέ πληθυσμό σχεδόν οἱ μισοί ἀπό ἐκείνους πού
ἀριθμοῦντο στίς περιοχές αὐτές κατά τήν ἔναρξη τῆς
Ἐπανάστασης.
Πρό τῆς ἐπίσημης καί γενικευμένης ἔναρξης τῆς
ἐπανάστασης εἶχαν προηγηθεῖ πάρα πολλές τοπικές
ἐξεγέρσεις, οἱ ὁποῖες εἶχαν πνιγεῖ στό αἷμα. Ὅμως,
ποτέ δέν σταμάτησαν οἱ προσπάθειες. Σέ τοῦτο βοήθησαν πάρα πολύ, φωτισμένοι ἄνθρωποι, κυρίως κληρικοί καί λόγιοι, καί πρό παντός ἡ Ἐκκλησία. Τό
πνεῦμα συμπορεύθηκε μέ τό τουφέκι καί ἦλθε τό ποθητό ἀποτέλεσμα. Πολλές οἱ ἔγκυρες μαρτυρίες, οἱ
ὁποῖες μαρτυροῦν τοῦτο, ἀναφέρουμε δέ, μερικές
ἀπό αὐτές.
Ὁ ὁπλαρχηγός Νικόλαος Κασομούλης ἀπό τήν Μακεδονία, ἔχει γράψει: «Ὁ χαρακτήρ καί τά ἔθιμα τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ, διετηρήθησαν ὑπό τήν ἐπαγρύπνησιν τοῦ κλήρου μας καί τῶν διαφόρων πεπαιδευμένων τοῦ Ἔθνους μας καί διά τῆς κοινῆς εὐλαβείας
πρός τήν ἁγίαν ἡμῶν Θρησκείαν.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔδωσε τήν πνευματική
μάχη γιά νά διατηρθοῦν ἡ ἑλληνική γλῶσσα καί ἡ
ἐθνική συνείδηση καί νά ἀποτραπεῖ ὁ ἐξισλαμισμός
τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων.
Ἡ αὐτοθυσία τῶν Νεομαρτύρων γιά τήν πίστη τοῦ
Χριστοῦ καί τήν
ἀγάπη γιά τήν
πατρίδα, στέριωνε τήν χριστιανική πίστη
καί τό ἐθνικό
φρόνημα τῶν
ὑποδούλων.
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Σχετικά ὁ πρωτοπρεσβύτερος
π. Γεώργιος Μεταλληνός, καθηγητής πανεπιστημίου, γράφει: «Τό μαρτύριο τῶν Νεομαρτύρων, δείχνει καί τήν
συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας
στήν ἀντίσταση καί στήν ἑνότητα τοῦ Γένους, ἔναντι τοῦ τυράννου».
Στό καταστατικό τῆς γνωστῆς ἐξαγωγικῆς συντεχνίας
τῶν Ἀμπελακίων, ὑπάρχουν
συνεχεῖς ἀναφορές στήν Καινή
Διαθήκη, ἐνῶ τό ὑπογράφει ὁ
Ἐπίσκοπος Πλαταμῶνος Διονύσιος.
Ὁ Ἄγγλος βυζαντινολόγος
Στίβεν Ράνσιμαν ἐπισημαίνει:
«Ἡ Ὀρθοδοξία ἦταν ἡ δύναμη
πού διατήρησε τόν Ἑλληνισμό
κατά τήν διάρκεια τῶν σκοτεινῶν αἰώνων».
Ὁ πολιτικός ἐπιστήμων Κων.
Χολέβας γράφει: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διεφύλαξε ὄχι
μόνον τήν πίστη, ἀλλά καί τήν
ἐθνική συνείδηση. Ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τούς προγόνους
μας, γιά νά εἴμαστε ἀγωνιστές,
αἰσιόδοξοι καί ἐπίμονοι».
Ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821
ἀπέδειξε τήν ἄρρηκτη σχέση
μεταξύ τῆς ὀρθόδοξης πίστης
καί τοῦ ἑλληνισμοῦ, καθώς καί
τήν συμπόρευση τῶν ἀγώνων
καί τοῦ αἵματος τῶν ἀγωνιστῶν καί ὅλων τῶν σκλαβωμένων, μέ τό πνεῦμα τῶν
λογίων καί τῶν κληρικῶν, οἱ
ὁποῖοι καί αὐτοί πρόσφεραν
πολύ αἷμα σέ μάχες καί σέ φρικτά ἀντίποινα τῶν κατακτητῶν.
Θ.Ι.Δ.
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Πόσο συχνά συμβαίνει σέ
ὅλους μας: μιά ἀπρόσμενη συμπεριφορά πού δέν αἰτιολογήθηκε
ἐπαρκῶς, λόγια καί σκέψεις πού
δέν ἐπεξηγήθηκαν καί παρερμηνεύτηκαν, προκαλώντας ἀποστασιοποίηση, ψυχρότητα, πίκρα.
Ἄσκοπες ἐντάσεις, ἄκαιρη ἐκρηκτικότητα, καλές προθέσεις πού
δέν ἐκτιμήθηκαν ἀνάλογα, λανθασμένες πρωτοβουλίες, ἴσως
κάποιες ὑπερβολικές διεκδικήσεις, καί μύρια ὅσα ἄλλα πού
ἔχουν διαλυτικές συνέπειες καί
ἀρνητικές παρενέργειες. Γι’ αὐτό
χρειάζεται ἄκρα προσοχή στίς
σχέσεις μας μέ τούς ἄλλους.
Ταραγμένη ἡ φίλη, μοῦ εἶπε
ὅτι θά ἀλλάξει ριζικά συμπεριφορά πάνω σέ αὐτό τό θέμα.
Κατά ρητή δήλωση τῆς κας
Ἑλένης Α. ἡ ἀναποφασιστικότητα καί ἡ ἀναβολή δέν ἔχουν
θέση πιά στήν ζωή της.

Ἡ κ. Ἑλένη Α. - καλή γειτόνισσα χτύπησε τήν πόρτα μου γιά νά μοῦ
ἀναγγείλει περίλυπη ὅτι κοινή γνωστή
μας, χάθηκε ξαφνικά σέ τροχαῖο ἀτύχημα. Διπλός ὁ καημός της γιατί μιά
τυχαία παρεξήγηση τόν τελευταῖο καιρό, εἶχε χλωμιάσει καί μαράνει τήν
ἐγκάρδια φιλικότητα πού εἶχαν πάντα
οἱ σχέσεις τους. Ἀμέλεια, ραθυμία, ἀναβλητικότητα ἤ ὅποια ἄλλη λέξη ἐσεῖς
διαλέγετε, γιά νά χαρακτηρίσετε τήν
περίπτωση, τήν ἔκαναν νά ἀγνοήσει τήν
ἐντολή «νά μή δύει ὁ ἥλιος πάνω στήν
ὀργή σας». Ἔτσι, ἡ φίλη της ἔφυγε ξαφνικά, χωρίς νά δώσουν τά χέρια, χωρίς
τήν χαρά τῆς συμφιλίωσης.

Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Γεννήθηκε τό ἔτος 1785 στήν Τρίπολη.
Ὁ πατέρας του ἦταν μικρο-ἔμπορος.
Ἔντιμος ἄνθρωπος καί συνεργαζόμενος
κρυφά μέ προεστούς καί καπεταναίους
γιά τήν λευτεριά τῆς Πατρίδας. Σκοτώθηκε ἀπό τούς Τούρκους. Ξεψύχησε αἱματοβαμένος ἀπό τό τουρκικό βόλι στήν
ἀγκαλιά τῆς γυναίκας του. Ὁ νεαρός Παναγιώτης ἀφοῦ συνέχισε γιά λίγο μέ τά
ἀδέλφια του τήν λειτουργία τῆς φτωχῆς
ἐπιχειρήσεως τοῦ πατέρα του στήν γενέτειρά του, ἀπεφάσισε καί ἔφυγε γιά τήν
Κωνσταντινούπολη. Πανέξυπνος, ἐργατικός ἀλλά καί ἔντιμος, ὅπως ἦταν, ἀπέκτησε πολύ μεγάλη περιουσία μέ τίς
ἐπιχειρήσεις πού δημιούργησε. Ἔκανε
πολλά λεφτά, ἀκόμη εἶχε καί περισσότερα
ἀπό δέκα καράβια, ὑπῆρξε ἐφοπλιστής,
ὅπως θά λέγαμε σήμερα.
Στήν Φιλική Ἑταιρεία μυήθηκε ἀπό
τόν φιλικό Παναγιώτη Ἀναγνωστόπουλο.
Ἀπό τότε κατέστη ὁ μεγάλος χρηματοδότης τῆς Ἑταιρίας καί τοῦ μεγάλου Ἀγώνα
γιά τήν ἀνάκτηση τῆς ἐλευθερίας. Χαρίζει ἕνα καράβι γιά τίς προεπαναστατικές
κυρίως μετακινήσεις τῶν ἐθναποστόλων
τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας. Σέ λίγο καιρό τοῦ
μένει μόνον ἕνα καράβι, τό «Ἁγία Ἑλένη».
Τά περισσότερα δημεύθησαν ἀπό τούς
Τούρκους καί ἕνα-δύο τά πρόσφερε σέ
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ὁμογενεῖς καί συνέβαλε ἔτσι στήν οἰκονομική προώθησή τους. Ὑπῆρξε φιλεύσπλαγχνος, φιλάνθρωπος, ποτέ δέν εἶχε
προσκολληθεῖ στά πλούτη του. Πάρα
πολλά πρόσφερε γιά τά λειτουργικά
ἔξοδα καί τίς ἀνάγκες τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας, ἀφοῦ οἱ τρεῖς ἐμπνευστές της ἦσαν
φτωχοί. Ὁ Νικόλαος Σκουφᾶς μικροἔμπορος, ὁ Ἐμμανουήλ Ξάνθος καί ὁ
Ἀθανάσιος Τσακάλωφ ὑπάλληλοι σέ ἐπιχειρήσεις. Στήν συνέχεια ξόδεψε πολλά
γιά τόν Ἀγώνα, γιά τήν προμήθεια τουφεκιῶν καί μπαρουτόβολων καί ἄλλων
ἀναγκαίων γιά τίς μάχες. Τήν ἀρχή ἔκανε
μέ τόν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη, στήν συνέχεια δίνει στούς Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Γρηγόριο Παπαφλέσσα, Χρῆστο
Ἀναγνωσταρᾶ, Ἰωάννη Μαυρομιχάλη,
Ἀριστείδη Παππᾶ καί πολλούς ἄλλους,
φυσικά ὄχι ὡς δῶρο πρός αὐτούς, ἀλλά
γιά τίς ἀνάγκες τῆς Ἐθνεγέρσεως. Ἐπίσης
εἶχε ἐξυπηρετήσει μέ χρήματα καί μεμονωμένα ἄτομα πού εἶχαν ἀνάγκη, ἰδίως
ἀπό τήν Τριπολιτσά, τήν Μάνη καί τήν
Καλαμάτα. Τίποτε δέν κρατοῦσε γιά τόν
ἑαυτό του καί κατάντησε πάμπτωχος.
Λίγο πρίν τήν ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως, οἱ τοῦρκοι ὑποψιάζονται τίς κινήσεις του καί ὅταν ἕνας τοῦρκος ἀξιωματοῦχος τόν φοβερίζει καί τόν ἀπειλεῖ, ὁ

¥

Ὁ Π. Σέκερης εἶχε πεῖ: «Ὑπῆρξε μία
ἐποχή πού ἤμουν τόσον πλούσιος καί
ἀπελάμβανα κάθε ἀγαθό τοῦ κόσμου.
Ὅμως ὅλα αὐτά τά θεωροῦσα τόσον μάταια, διότι ἔλειπεν ἡ ἐλεθερία τῆς Πατρίδος. Γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἐλευθερίας
περιφρόνησα τά ἀγαθά μου καί ἀπό
πλουσιότατος κατάντησα πτωχότατος καί
δέν ντρέπομαι νά τό ὁμολογήσω. Ἀλλά
δέν μετανοιώνω γιά τίς θυσίες μου. Καί
εὐχαριστῶ τόν Θεόν πού μοῦ ἔδωσε τόσα
πλούτη γιά νά καταθέσω στόν βωμό τῆς
ἐλευθερίας».
Στήν πατρίδα μας πάντα ὑπῆρχαν
πλούσιοι ἄνθρωποι καί διέθεσαν μεγάλο
μέρος τοῦ πλούτου τους γιά νά εὐεργετήσουν τήν χώρα. Καί σήμερα ὑπάρχουν
ἀνά τόν κόσμο, πολλοί πάμπλουτοι Ἕλληνες. Καί σήμερα ἡ Πατρίδα μας περνάει
δύσκολους καιρούς. Μήπως ὑπάρχει κάποια διαφορά ἀνάμεσα στούς τότε καί
τούς συγχρόνους πλουσίους;

Σέκερης φεύγει μέ τό καράβι του «Ἁγία
Ἑλένη» γιά τήν Ὀδησσό. Ἡ γυναίκα του
μόλις προλαβαίνει νά φύγει μέ τά ροῦχα
πού φοροῦσε. Οἱ τοῦρκοι λεηλατοῦν τό
σπίτι του καί δημεύουν τά λιγοστά περιουσιακά πράγματα πού τοῦ εἶχαν ἀπομείνει. Ἐκεῖ τό ζευγάρι ζεῖ μιά πολύ περιορισμένη ζωή.
Τό ἔτος 1830 προτείνει στήν γυναίκα
του νά γυρίσουν στό ἐλεύθερο, ἔστω μικρό
τότε Ἑλληνικό κράτος, μέ τήν ἐλπίδα νά
βροῦν... στέγη καί τροφή (!) Ἡ πατρίδα
λεύτερη, ὁ Σέκερης πτωχός! Τόν διόρισαν
τελώνη στήν Ὕδρα. Ἐκεῖ τόν συναντάει σέ
μία περιοδεία του ὁ βασιλιάς Ὄθων καί τοῦ
προτείνει νά τόν παρασημοφορήσει γιά τίς
ὑπηρεσίες του πρός τήν πατρίδα, ἀλλά ὁ
ἁπλός καί ταπεινός Σέκερης δέν δέχτηκε.
Στήν συνέχεια μετετέθη στό Ναύπλιο,
ὅπου καί ἀπέθανε τό ἔτος 1845, σέ ἡλικία
60 ἐτῶν. Ποτέ του δέν εἶχε παραπονεθεῖ σέ
κανένα, οὔτε εἶχε ζητήσει κάποια βοήθεια
γιά τίς προσφορές του. Ἦταν ἕνας εὐπατρίδης, ἕνας ὑπερήφανος Ἕλληνας.
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Ἡ Μεγάλη Φρυγία, χώρα κραταιά
στά βάθη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, εἶχε πρωτεύουσα τό Γόρδιον. Στήν ἀκρόπολή της
κοντά στά ἀνάκτορα ὑπῆρχε μία ἅμαξα,
στόν ἄξονα τῆς ὁποίας εἶχε προσδεθεῖ
ἕνας περίτεχνος «κόμπος», πού θά λέγαμε σήμερα, «δεσμό» τόν λέγανε τότε,
ὁ «Γόρδιος δεσμός», τοῦ ὁποίου οὔτε ἡ
ἀρχή οὔτε τό τέλος φαίνονταν, ἀφιέρωμα στόν Δία. Ὁ δεσμός αὐτός εἶχε κατασκευασθεῖ ἀπό φλοιό κρανιᾶς, δέντρου
γνωστοῦ γιά τό σκληρό του ξύλο καί τόν
ἀνθεκτικό του φλοιό, μέ μικρούς κόκκινους καρπούς. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ὅποιος κατόρθωνε νά λύσει τόν
γόρδιο δεσμό, θά κατακτοῦσε καί θά
ἐξουσίαζε ὁλόκληρης τῆς Ἀσίας. Ὅταν ὁ
Μέγας Ἀλέξανδρος ἔφθασε τήν πρωτεύουσα Γόρδιον, γνωρίζοντας τόν σχετικό χρησμό καί δεδομένου ὅτι ἡ
κατάκτηση τῆς Ἀσίας ἀποτελοῦσε τό μεγάλο σχέδιό του, ἀντιμετώπισε τήν πρόσκληση νά λύσει τόν περίπλοκο δεσμό.
Εὐφυής ὅπως ἦταν, διεπίστωσε ὅτι ἦταν
πολύ δύσκολη ἕως ἀδύνατη ἡ λύση του
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καί τόν κόβει μέ τό ξίφος του, λέγοντας
ὁ δεσμός ἐλύθη. Συμπτωματικά ἐκεῖνο
τό βράδυ ξέσπασε καταιγίδα μέ βροντές
καί ἀστραπές, πού ἐξελήφθησαν ἀπό τόν
Ἀλέξανδρο ὡς δηλωτικό φαινόμενο ὅτι οἱ
θεοί ἐγκρίνουν τίς βλέψεις του καί ὄντας
θεοφοβούμενος, προσφέρει θυσίες «τοῖς
φήνασι θεοῖς τά τε σημεῖα καί τήν λύσιν
τοῦ δεσμοῦ», εἰς τούς θεούς πού τοῦ φανέρωσαν τά σημάδια καί τόν τρόπον
λύσης τοῦ δεσμοῦ.
Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶχε σπάνιες
ἀρετές. Θάρρος, εὐφυΐα, εὐγενεῖς φιλοδοξίες, τόλμη, ἀποφασιστικότητα. Ἐσέβετο πολύ τούς θεούς, ὑπῆρξε
θεοφοβούμενος πού θά λέγαμε σήμερα.
Ἔτσι κατέκτησε καί ἐξουσίασε σχεδόν
ὁλοκλήρου τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου τῆς
Ἀνατολῆς καί διέδωσε τόν Ἑšηνικό πολιτισμό σέ ὅλες τίς χῶρες πού κατακτοῦσε.
Καί διδάσκει ὅλους ἐμᾶς τούς σημερινούς Ἕšηνες καί πρό παντός τούς
νέους μας, νέος καί αὐτός ἔδρασε καί νέος
ἔφυγε ἀπό τήν ζωή, ποšά. Ἐμεῖς δέν θά
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κατακτήσουμε βέβαια ὅλον τόν
κόσμο. Μποροῦμε ὅμως νά κατακτήσουμε τόν ἑαυτόν μας, νά τόν κοσμήσουμε μέ ἀρετήν, ὅπως τήν
διδάσκει ἡ χριστιανική διδασκαλία.
Ζοῦμε στήν μετά Χριστόν ἐποχή,
στήν ἐποχή τῆς χάριτος. Καί μέ τό
παράδειγμά μας προφανῶς νά κατακτήσουμε τούς γύρω μας, νά ἀκολουθήσουν «τοῦ Χριστοῦ τόν δρόμο,
πού τόν βαδίζουμε καί μεῖς». Ἀρκεῖ
νά τόν βαδίζουμε μέ συνέπεια γιατί
ἀšιῶς δέν θά ἔλθει κοντά μας κανένας καί ἀντιθέτως θά γίνουμε αἰτία
νά βλασφημεῖται τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ.
Χρειάζεται ὅμως θάρρος, τόλμη καί
ἀποφασιστικότητα στόν ἀγῶνα μας
γιά νά φθάσουμε στίς φωτεινές
χῶρες, «τίς χρυσογαλάζιες χῶρες»
τῆς ἀρετῆς, συντρίβοντας τόν «γόρδιο δεσμό» τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ μας καί
τῆς ἁμαρτίας. Χρειάζεται θάρρος γιά
νά ὁμολογοῦμε τήν πίστη μας στόν
Χριστό. Καί μή φοβόμαστε.
Ἔχουμε βοηθό καί προστάτη τόν
Κύριό μας. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος
ἔζησε θεοφοβούμενος τούς «ψευδοθεούς». Ἐμεῖς πιστεύουμε τόν ἀποκαλυμένον ἀληθινόν Θεόν, πού τόν
νοιώθουμε συνέχεια στήν ζωή μας νά
μᾶς εὐεργετεῖ. Ἐμπρός λοιπόν!
Ἔφοδος πρός τήν ἀληθινή «Ἀνατολή», τόν Παράδεισο. «Σύνθημά
μας δυνατό, ἔφοδος στόν Οὐρανό»,
τραγουδούσαμε παλαιότερα στίς κατασκηνώσεις.

Τόν περασμένο μήνα ἐκοιμήθη ἐν
Κυρίῳ στήν Θεσσαλονίκη ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόφιλος Ζησόπουλος.
«Χαμηλῶν τόνων» ἄνθρωπος, ὅπως θά τόν χαρακτηρίζαμε, χωρίς τυμπανοκρουσίες γιά τά πνευματικά του
ἔργα, ἀθόρυβος, ἐργατικός, νουνεχής,
συστηματικός, δημιούργησε τήν «ΑΓΙΑ
ΛΥΔΙΑ», μιά γυναικεία ἱεραποστολική
Ἀδελφότητα στήν Ἀσπροβάλτα, ἡ
ὁποία ἐργάζεται μέ τό τυπογραφεῖο
της, τήν 4Ε τηλεόρασή της, τόν ραδιοφωνικό της σταθμό, τό βιβλιοπωλεῖο της, τίς κατασκηνώσεις της, τήν
κατηχητική της προσπάθεια, τήν ἐσωτερική καί ἐξωτερική ἱεραποστολή
της, κ.ἄ.. γιά τήν «δόξα τοῦ Θεοῦ».
Ὁ Θεός τόν εὐλόγησε νά δεῖ τό
ἔργο του νά καρποφορεῖ, μέ καρπούς
πνευματικούς, πού σπάνια συναντᾶμε
στήν ἐποχή μας. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι
ὁ Κύριός μας θά τόν ἀνταμείψει ἀνάλογα μέ τούς κόπους του. Ἄς ἔχουμε
τήν εὐχή του…

Γιάννης Τασούλας
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Χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχή ὅταν ἀναφερόμεθα σέ ἁγιογραφικά καί πατερικά κείμενα, καθώς αὐτά μᾶς μιλᾶνε γιά τήν πνευματική μας
ζωή, σ’ αὐτήν ἐδῶ τή ζωή, ἀλλά καί στή μεγάλη
μας προσδοκία, ὅπως αὐτή ἐκφέρεται στό «Σύμβολον τῆς πίστεώς» μας. Ἀπό ἐμᾶς καί ἀπό ἐδῶ,
ἀπ’ αὐτή τή Γῆ ἐξαρτᾶται τό μέλλον μας.
Ἔτσι πρέπει ἰδιαίτερα νά προσέξουμε τόν
πρῶτο μακαριασμό τοῦ Κυρίου· «Μακάριοι οἱ
πτωχοί τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστίν ἡ Βασιλεία
τῶν οὐρανῶν». Φαίνεται πώς κεντρικό σημεῖο
στά λόγια τοῦ Κυρίoυ κατέχει ἡ ταπεινοφροσύνη, ὡς ἔκφραση τῆς αὐτογνωσίας. Ὁ ὅσιος
Νεῖλος μᾶς λέει· «οὗτος μάλιστα ἐστίν ὁ ἑαυτόν
εἰδώς, ὁ μηδέν ἑαυτόν εἶναι νομίζων». Πέραν ἀπό
τήν ταπεινοφροσύνη, πού εἶναι ἡ συνισταμένη
πολλῶν ἀρετῶν, ὅπως ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεόν
καί τόν πλησίον, ἔχουν καταγραφεῖ ἡ σιωπή, ἡ
ὑπομονή, ἡ διάκριση. Ἡ τελευταία εἶναι καί
προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά περισσότερο
δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἁπλούς τῇ καρδίᾳ. Ἂς
μήν ξεχνᾶμε αὐτό πού τόνισεν ἕνας Μοναχός
πώς «Ὁ Θεός μέ ζήτησε, μέ ζητάει πρῶτος...».
Ἡ διάκριση, τό δῶρον αὐτό, μᾶς βοηθάει νά διακρίνουμε, νά ξεχωρίζουμε ποῖον εἶναι αὐτό πού
θέλει ὁ ἄνθρωπος καί ποιό εἶναι αὐτό πού θέλει ὁ
Θεός. Βοηθιόμαστε σ’ αὐτό ὅταν διαβάζουμε, ὅταν
«μελετοῦμε» προσεκτικά τήν «Ἐπί τοῦ Ὄρους
ὁμιλία τοῦ Κυρίου», αὐτόν τόν «καταστατικό
χάρτη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ», ὅπως ἐπιτυχημένα ἔχει χαρακτηρισθεῖ. Ἔτσι φτάνει «ὁ πτωχός
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τῷ πνεύματι» ὁ «ταπεινός» νά διακρίνει ποιό εἶναι τό θέλημα τό δικό
του (ἄν δηλαδή εἶναι «θεληματάρης» στή γλώσσα τῶν Γερόντων)
καί ποιό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι
βιώνει, ὅτι τό νά ζεῖ ἐνάρετα, νά σκέπτεται καί νά πράττει τό καλό, δέν
εἶναι θυσία πρός τό Θεό, ἀλλά ἕνα
ἀνθρώπινο χρέος του.
Ἡ διάκριση ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο
στό νά κατανοήσει αὐτή τή σχέση
του μέ τόν Θεό καί τόν κόσμο. Πρέπει νά ξέρουμε, πώς ὅσο πιό πολύ
πλησιάζει ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό, τόσο
περισσότερο ἀσχολεῖται μαζί του ὁ
ἐχθρός. Γι’ αὐτό πρέπει νά προετοιμάζεται νά ἀντιμετωπίσει πειρασμούς. Καί δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε,
ὅτι εἴτε τόν ἐπικαλούμεθα, εἴτε ὄχι,
ὁ Θεός εἶναι παρών.
Τό μεγάλο ἐρώτημα εἶναι καί παραμένει· «Τί εἶναι, γιά τόν καθένα
μας προσωπικά, τί εἶναι ὁ Χριστός;».
Ἀπαντήσαμε σταθερά ὅτι εἶναι ἡ
ὁδός, ἡ ζωή, ἡ ἀλήθεια; Ὁ Φιόντορ
Μιχ. Ντοστογιέφσκι ἔχει ἀπαντήσει. «Ἅν μοῦ ἔλεγαν πώς στό ἕνα
μέρος εἶναι ἡ ἀλήθεια καί στό ἄλλο
ὁ Χριστός κι ἔπρεπε νά διαλέξω, θά
πήγαινα μέ τό μέρος τοῦ Χριστοῦ»,
διότι ἐκεῖ εὑρίσκεται ἠ ἀλήθεια.
Ἔλεγεν ὁ Ἀββᾶς Μακάριος ὁ
Αἰγύπτιος· «Κύριε, ὅπως θέλεις καί
ὅπως γνωρίζεις ἐλέησέ με». Αὐτή ἡ
Εἰρήνη εἶναι ἀποφασιστικό αἴτημα
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τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ
Σῦρος μᾶς λέει· «Εἰρήνευσον ἐν
σεαὐτῷ καί εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ».
Σήμερα, ἀντί τῶν ὅρων πού προανέφερα, χρησιμοποιοῦμε τούς
ὅρους ἄγχος, ἀγωνία, φοβία, ἀνησυχία, μελαγχολία, μέ παρεμφερές περιεχόμενον, ἀλλά μέ διαφορετικήν
ἑρμηνεία. Τό ἄγχος, ὁ φόβος δηλαδή
γιά ἐπικείμενον κίνδυνον, ἀπροσδιόριστης αἰτιολογίας.
Ἡ ἀγωνία πού ὁδηγεῖ στήν ἀγονία, ἡ ἀνησυχία, πού παραλύει κάθε
ἐνέργεια.
Σήμερα ξεφύγαμε ἀπ’ τό φόβο
τοῦ Θεοῦ καί βρεθήκαμε στίς φοβίες τῶν ἀνθρώπων, τίς παραμένουσες δύσκολες ψυχικές καταστάσεις. Καί βέβαια ὁ φόβος τοῦ
θανάτου εἶναι φυσιολογικός, ἡ φοβία ὅμως τοῦ θανάτου εἶναι ἐφάμαρτη. Ξεχνᾶμε πώς ἡ ἀγάπη ἔξω
βάλλει τόν φόβον (Α Ἰωάν. 4,18).
Καί κυρίως «παντός γάρ φόβου
ἀφαίρεσις ἡ τοῦ Σωτῆρος ἐπιδημία
(παρουσία)».
Ἄς μείνουμε λοιπόν σ’ αὐτό πού
οἱ Πατέρες ἐπιμένουν, ὅτι ὁ πρῶτος
Μακαρισμός τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ
προϋπόθεση κι ἀκρογωνιαῖο λίθο
τῆς πνευματικῆς μας οἰκοδομῆς.
Δημήτριος Χρ. Μποσινάκης
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Στήν ἱερή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ π. Θεοφίλου Ζησοπούλου,
ἱδρυτοῦ τῆς Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία».
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ἀπό ὁρισμένους δημοσιογράφους καί διανοούμενους ὅτι σήμερα ὑπάρχει μεγάλη ἀμφισβήτηση τῆς
ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ. Δέν γνωρίζω σέ ποιό
βαθμό συμβαίνει αὐτό. Ἔχω τή γνώμη ὅτι ὁ
ἀθεϊσμός στίς μέρες μας βρίσκεται σέ ὕφεση.
Ἀπ’ ὅσα ἔρχονται στό φῶς τῆς δημοσιότητας, παρατηρεῖται μιά στροφή πρός τήν
ὀρθόδοξη πίστη. Καθολικοί, προτεστάντες,
μουσουλμάνοι, βουδιστές, ἄθεοι κλ., ὅταν
γνωρίσουν τήν Ὀρθοδοξία, ἑλκύονται ἀπό
αὐτή καί βαπτίζονται ὀρθόδοξοι, ἀφοῦ προηγουμένως κατηχηθοῦν. Στή συνέχεια θά
σημειώσω μερικά περιστατικά, πού ἔχουν
γίνει γνωστά:
α) Η ΕΙΔΗΣΗ μᾶς ἦρθε ἀπό τήν
Ἰρλανδία, χώρα κατ’ ἐξοχήν μέ καθολικούς
στό θρήσκευμα. Ἐκεῖ ὁ ἀριθμός τῶν ὀρθοδόξων συνεχῶς αὐξάνεται. Πάνω ἀπό
45.000 ἄνθρωποι δήλωσαν ὀρθόδοξοι στήν
τελευταία ἀπογραφή. Ὁ ἀριθμός αὐτός
εἶναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος ἀπό τά
ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ 2002.
β) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ εἶναι καί ἡ εἴδηση ὅτι
ἕνας διαπρεπής καθηγητής Πανεπιστημίου
στήν Πολωνία, καθολικός στό θρήσκευμα,
ἀσπάστηκε τήν Ὀρθοδοξία καί βαπτίστηκε
στό Μοναστήρι τοῦ Παντοκράτορος στό
Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης. Πρόκειται γιά
τόν καθηγητή τῆς Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας
Παῦλο Βρομπλέφσκι. Ἔχουν πολύ ἐνδιαφέρον αὐτά πού ἔγραψε ὁ ἴδιος σέ ἐπιστολή
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του στό Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη:
«Ὅταν παρακολούθησα γιά πρώτη φορά
τήν ἑλληνική Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἄνοιξαν οἱ
οὐρανοί ἐνώπιόν μου κατά τήν προσευχή καί
ὁ Κύριος ἄγγιξε τήν ψυχή μου. Ἀπό τή
στιγμή πού ὁ Θεός ἀποκάλυψε στόν ἐσωτερικό μου κόσμο τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ δύναμη τῆς ὁποίας εἶναι τόσο ἰσχυρή,
ὥστε ὅποιος τήν βρίσκει, εἶναι βέβαιος ὅτι
αὐτήν ἔψαχνε πάντοτε, βρῆκα τό πνευματικό μου σπίτι».
γ) ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ, πρίν ἀπό μερικούς
μῆνες δέχθηκε τήν ὀρθόδοξη πίστη καί βαπτίστηκε ὁ πρωτότοκος γιός τοῦ πρωθυ-
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θέσεις, στίς ὁποῖες συμμετεῖχε καί ὁ τοῦρκος
πού μεταστράφηκε καί τώρα λέγεται Γεώργιος. Ἡ περίπτωσή του εἶναι ἕνα ἀληθινό
θαῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ μαχαιροβγάλτης
ἐθνικιστής μεταβλήθηκε σέ εἰρηνιστή καί φιλήσυχο χριστιανό!
ε) Ο ΝΕΑΡΟΣ Ἀμερικανός ἠθοποιός
Τζόναθαν Τζάκσον πρίν ἀπό λίγο καιρό βαπτίσθηκε ὀρθόδοξος. Τό καλοκαίρι τιμήθηκε
μέ τό τηλεοπτικό βραβεῖο ΕΜΜΥ, ἰσόκυρο
μέ τά Ὄσκαρ. Κατά τή βράβευσή του, ἐνώπιον χιλιάδων θεατῶν, ὁ Τζάκσον ἔκανε τό
σταυρό του μέ τόν ὀρθόδοξο τρόπο, ὁμολογώντας ἔτσι μέ παρρησία τήν πίστη του. Καί
εἶπε, μεταξύ τῶν ἄλλων: «Πρῶτα ἀπ’ ὅλα
θέλω νά δοξάσω καί νά τιμήσω τόν Πατέρα,
τόν Υἱό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα γιά τή χάρη
τους καί τό ἔλεος, τό ὁποῖο χρειάζομαι
πολύ. Εὐχαριστῶ καί τούς μοναχούς τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, πού προσεύχονται ἀδιάλειπτα γιά τή ζωή τοῦ κόσμου»!

πουργοῦ τῆς χώρας. Ὁ Φιντέλ Κάστρο
(αὐτό εἶναι τό ὄνομά του) πῆρε τό ὄνομα
Μακάριος (τοῦ Μητροπολίτη τῆς Κένυας κ.
Μακαρίου). Μαζί του βαπτίστηκαν ἄλλα 22
ἄτομα. Λίγες ἡμέρες ἀργότερα τελέστηκε
καί τό μυστήριο τοῦ γάμου μέ τήν ὀρθόδοξη
μνηστή του.
δ) ΣΤΡΟΦΗ στήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη παρατηρεῖται καί μεταξύ τῶν
Τούρκων. Σύμφωνα μέ δημοσιεύματα, ἑκατοντάδες Τοῦρκοι βαπτίζονται κρυφά. Μεγάλη εἶναι ἡ διάδοση τῆς Ἁγίας Γραφῆς
στήν Τουρκία. Ἀναφέρεται ὅτι κατά τήν τελευταία 3ετία πουλήθηκαν περισσότερα
ἀπό ὀκτώ ἑκατομμύρια ἀντίτυπα στήν τουρκική γλώσσα. Χαρακτηριστική περίπτωση
μεταστροφῆς στήν Ὀρθοδοξία εἶναι ἑνός
Τούρκου ἐξτρεμιστῆ, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε στήν
ἀκραία ἐθνικιστική σέκτα «Γκρίζοι λύκοι».
Πρόκειται γιά γνωστή ὀργάνωση, πού συχνά
προβαίνει σέ ἐπιθέσεις καί δολοφονίες. Στόχος τῆς ὀργάνωσης αὐτῆς εἶναι καί οἱ χριστιανοί τῆς Τουρκίας. Τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο ἔχει δεχτεῖ πολλές φορές ἐπι-
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ΑΡΧΙΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ (1933-2012)

Ἀνέκδοτα ἀπό τή ζωή καί δράση τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου
Πρεβέζης Μελετίου Καλαμαρᾶ, πού παρέλαβε μία νεκρή πνευματικά Μητρόπολη, καί τήν ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν, καί μάλιστα σέ μιά
ἐποχή (1980 καί ἐφεξῆς), πού ἄρχισαν τά πάντα νά ἀλλάζουν πρός
τό χειρότερο. Ὄντως Θαῦμα!
Σχ. 23,50Χ20. Σελ.96. Ἐκδόσεις «ΘΑΒΩΡ». Τ.Θ. 86, 30100, Ἀγρίνιο,
τηλ. 26410 33691.
ΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Τό ἱερό «κειμήλιο» τῆς Σιμωνόπετρας
Ἡ Ἱερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἔφερε στό
φῶς τῆς δημοσιότητας τό ὡς ἄνω ἐπιμελημένο κείμενο, τό ὁποῖο
ἀναφέρεται διεξοδικά στόν αὐθεντικό βίο καί τήν ἱεραποστολική
δραστηριότητα τῆς Μυροφόρου καί Ἰσαποστόλου ἁγίας Μαγδαληνῆς.
Ἡ συγγραφή τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἀνατέθηκε στόν Ἱερομόναχο π.
Θεολόγο Σιμωνοπετρίτη. Σχ.13,50Χ20,50. Σελ.190. Ἔκδοση Ἱερᾶς
Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, Ἅγιον Ὅρος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
(ΑΡΘΡΑ-ΠΟΙΗΜΑΤΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ)
Συγκεντρωμένα σέ ἕνα τόμο εἶναι τά δημοσιευμένα ἄρθρα τοῦ
ἀειμνήστου Ἀπόστολου Ἀλεξανδρίδη, πού ἀποτελοῦν μία πνευματική παρακαταθήκη στή χριστιανική διανόηση.
Σχ. 15Χ23. Σελ.215. Ἐκδόσεις Δόμος, Μαυρομιχάλη 16, 10880
Ἀθήνα, τηλ. 210 3605532

ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ Δ΄
Λόγοι πνευματικῆς οἰκοδομῆς
Σχ.14,50Χ20. Σέλ.358 Ἔκδοση Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπός
Ἀττικῆς.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΩΡΩΝ
Σεραφείμ Παπακώστας,
Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος
Ἀρχιμανδρίτες
Αὐτοί οἱ δύο – σέ διαφορετικές δεκαετίες, τό
τέλος τοῦ πρώτου καί τίς ἀπαρχές τοῦ δεύτερου –
εἶναι μορφές, πού συνδυάζουν κάτι τό μοναδικά
κοινό, εἶναι ἀσκητές «ὑψηλῶν προδιαγραφῶν»
μέσα στήν καρδιά τῆς ἴδιας τῆς κόλασης, τῆς Ἀθήνας. Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ὅσα καί νά γραφοῦν γιά τίς
δυό αὐτές ἀνεπανάληπτες προσωπικότητες, πολύ
λίγα θά εἶναι.
Σχ.14Χ22. Σελ.202. Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ». Βαλσαμῶνος 6, 11371 Ἀθήνα, τηλ. 210 6425998.
ΓΕΩΡΓΗ ΔΙΛΜΠΟΗ
ΑΡΣΕΝΙΕ, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ἕνα ἱστορικό ἀφήγημα γύρω ἀπό τίς σχέσεις
Ἐκκλησίας καί κοσμικῆς ἐξουσίας.
Σχ. 14Χ20,50. Σελ.232. Δ/νση Συγγρ. Φθιώτιδος
27 11523 Ἀθήνα, τηλ. 210 6453922 καί Ἀλατσάτων 13
82100 Χίος, τηλ. 22710 25184.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
1/ ΕΚΕΙ, ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
(Προσκυνηματικός λόγος, λόγος ἀφήγησης)
2/ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΙΩΝΙΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
(Ὀρθόδοξοι στοχασμοί, σκέψεις καί ἑρμηνεῖες)
Συγκέντρωση σέ ἕνα τόμο τῶν 6 ἐπιμέρους μικρότερων ἐκδόσεων. Σκοπός τῆς ἐκδόσεως εἶναι
ἡ κατανόηση τῶν ἱερῶν νοημάτων τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, σέ ὅσο τό δυνατόν περισσότερους ἀδελφούς.
3/ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΛ. ΘΕΟΤΟΚΑ (1898-1973)
Βιογραφία τοῦ παπποῦ τοῦ συγγραφέα (πατέρα
τῆς μητέρας του)
Δ/νση Συγγρ. Τ.Θ.2, 82100 Χίος, τηλ. 22710
24100, 6945268095.
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Στό τεῦχος μας 474 μηνός Δεκεμβρίου
2012, εἶχε δημοσιευθεῖ κείμενο τοῦ συνεργάτη μας Λ. Δίλη μέ τόν τίτλο «Μπράβο κορίτσια», στό ὁποῖο ἀνεφέρετο καί ἕνα
δεκάχρονο κορίτσι ἀπό τήν Κάλυμνο, μέ τίς
ἐνέργειες τοῦ ὁποίου τό νησί του ἀπέκτησε
μία πλούσια βιβλιοθήκη. Μᾶς διέφευγε τό
ὄνομά του καί εἴχαμε εὐχηθεῖ κάποιος ἀναγνώστης μας, ἐφ’ ὅσον τό γνωρίζει νά μᾶς τό
ὑπενθυμίσει. Μέ χαρά τό μάθαμε ἀπό τό
θαυμάσιο περιοδικό «ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ» (τ. Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 2013). Σαμπίνα λένε τό
ἐξαίρετο αὐτό κορίτσι καί θυμηθήκαμε ὅτι
στήν ἐκπομπή τό ἀποκαλοῦσαν «Σαμπινούλα». Καί πάλι μπράβο Σαμπινούλα καί καλή
πρόοδο.
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Ταῦτα δίδασκε καί παρακάλει. Εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ
καί μή προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῇ κατ’ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ, τετύφωται,
μηδέν ἐπιστάμενος».
(Αὐτά νά διδάσκεις καί νά προτρέπεις. Ἄν κανείς διδάσκει
ἄλλες διδασκαλίες καί δέν ἀκολουθεῖ τούς ὑγιεῖς λόγους τοῦ
Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τή διδασκαλία
πού ὁδηγεῖ στήν εὐσέβεια, αὐτός εἶναι φουσκωμένος ἀπό ἐγωισμό, χωρίς νά γνωρίζει τίποτε τό ὀρθό).
(Αʹ Τιμ. στʹ 3-4)
β. Θά συντρίψω τήν ἀλαζονεία τῆς ὑπερηφάνειάς σας καί δέν θά στείλω βροχές, ὥστε ὁ
οὐρανός νά φαίνεται σάν σίδηρος καί ἡ γῆ
ἀπό τήν ξηρασία σάν χαλκός.
Λευϊτικό κστʹ 19
γ. Ἐκεῖνος πού ἔχει μεγάλη ἰδέα γιά τόν
ἑαυτό του εἶναι ἀλαζονικός, θρασύς καί σκληρός στήν καρδιά.
Παρμ. καʹ 4
δ. Ἔχουμε νικηθεῖ ἀπό τή φιλοδοξία καί δέν
ἀποβάλλουμε εὔκολα κάποια μεγάλη ἰδέα πού
ἔχουμε γιά τόν ἑαυτό μας.
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ Ι, 112
ε. Ἀναπτύσσουν ἀνταγωνισμούς μεταξύ
τους καί μιλᾶνε ἐγωιστικά καί δέν σκέπτονται, δηλαδή, δέν
νιώθουν πόσο γελοῖοι γίνονται μέ τόν τόσο ἐγωισμό τους καί
μέ τήν ἀλαζονεία, πού ἐκδηλώνουν στίς σχέσεις μεταξύ τους.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 19, 560
στ. Σέ τελική ἀνάλυση κάθε ἁμαρτία εἶναι ἐγωισμός. Χωρίς
ἐγωισμό δέν θά κάναμε καμιά ἁμαρτία. Καί θά βασίλευε στή
γῆ εἰρήνη, ὁμόνοια καί ἀγάπη.
Ἱερός Αὐγουστῖνος
ζ. Ὑπόθεσε ὅτι εἶναι δώδεκα τά πάθη τῆς ἀτιμίας. Ἄν ἕνα
ἀπό αὐτά, τόν ἐγωισμό, τόν ἀγαπήσεις ὁλόψυχα, αὐτός θά
ἀναπληρώσει τόν τόπο καί τῶν ὑπολοίπων ἕνδεκα.
Ἰω. Σιναΐτου, Κλῖμαξ ΚΒʹ 6
η. Ὁ Κύριος ταπεινώνει τόν ἐγωιστή μέ ποικίλες περιστάσεις τῆς ζωῆς, ἀρρώστιες, στερήσεις, ἀδοξίες ἀπό τόν
κόσμο. Καί ὑψώνει τόν ταπεινό.
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης
θ. Ὅπως οἱ χωρίς περιεχόμενο ἀσκοί φουσκώνουν μέ τόν
ἀέρα, ἔτσι καί οἱ χωρίς πνευματική ὑπόσταση ἄνθρωποι διογκώνονται ἀπό τήν ἔπαρση, τήν ἀλαζονεία καί τή σφαλερή
γνώμη γιά τόν ἑαυτό τους.
Σωκράτης
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ι. Ἡ ὑπερβολική ἀγάπη γιά τόν ἑαυτό μας
εἶναι ἡ αἰτία ὅλων τῶν ἁμαρτημάτων πού διαπράττουμε, ἀφοῦ τυφλωνόμαστε τόσο, ὥστε
νά θεωροῦμε ἄσχημα τά καλά, τά ὄμορφα καί
τά δίκαια, πιστεύοντας ὅτι πρέπει νά δικαιώνουμε τόν ἑαυτό μας καί ὄχι τήν ἀλήθεια.
Πλάτωνος Νόμοι 731D
ια. Ὅσοι ἔχουν φουσκωμένα τά μυαλά, τά
καλά λόγια αὐτῶν πού θεωροῦν κατώτερους
πικρά τά ὑποφέρουν.
Εὐριπίδης, Ἀνδρομάχη 189
ιβ. Ὁ ἐγωισμός εἶναι ἕνα πάθος ὀλέθριο.
Ἀριστοτέλης
ιγ. Ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι ὁ ἐγωισμός πάντοτε ταπεινώνεται.
Πολύβιος
ιδ. Ὅταν δεῖς κάποιον νά καμαρώνει καί νά
καυχιέται γιά εὐγενική καταγωγή καί πλοῦτο καί
νά σηκώνει τό φρύδι πάνω ἀπό τήν τύχη, νά περιμένεις γι’ αὐτόν γρήγορη τήν τιμωρία.
Στοβαίου ΚΒʹ 5, περί ὑπεροψίας
ιε. Ὅποιος ὑπομένει πνίγει ἐγωισμό καί κενοδοξία.
Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής († 1959)
ιστ. Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει ἐγωισμό δέν
ἑλκύει κανέναν. Καί ἄν κάποιον ἑλκύσει, γρήγορα θά ἀπομακρυνθεῖ.
Γέροντας Ἀμφιλόχιος τῆς Πάτμου
ιζ. Ἡ ὑπερηφάνεια, ὁ ἐγωισμός, ἡ κενοδοξία κ.λπ., ἐκτός ἀπό τήν ἔπαρση πού εἶναι
ἑωσφορικός βαθμός, εἶναι τό ἴδιο πάθος μέ μικρές διαφορές καί διαβαθμίσεις. Ὁ ἐγωισμός
εἶναι τό ἀναρχικό παιδί τῆς ὑπερηφάνειας.
Παϊσίου, Λόγοι Ε σ. 66-67
ιη. Ὁ ἐγωισμός εἶναι ἡ μεγαλύτερη κατάρα
πού δέρνει τήν ἀνθρωπότητα.
Γλάδστων
ιθ. Ὁ ἐγωισμός εἶναι τό δηλητήριο τῆς φιλίας καί τῆς ἀδελφοσύνης.
Μπαλζάκ
κ. Ἄς κάψουμε ὅλοι τό παρελθόν τῆς ἐμφύλιας διχοστασίας, τά πάθη καί τούς ἐγωισμούς
μας στό βωμό τῆς πατρίδας.
Ἀλέξανδρος Παπαναστασίου
(1876-1936)
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Ὁ κ. Παναγιώτης Βουλᾶς,
Θεσσαλονίκη 50 €, εἰς μνήμην τῆς συζύγου του Ντίνας.
Ὁ κ. Νικόλαος Χρυσ.
Κούρτης, Κοζάνη, 20 €, εἰς
μνήμην Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου
Θεοδωροπούλου.
Ὁ κ. Κων/νος Ν. Καντιάνης, Δροσιά Ἀττικῆς 100 €,
εἰς μνήμην τοῦ προσφάτως
ἀποβιώσαντος πολυαγαπημένου του σύγαμβρου, ἀδελφοῦ καί φίλου, Παναγιώτη
Βασ. Ἀργυράκη.
Ὁ κ. Θεοφάνης Μπουλοῦκος, Ζωγράφου, 50 € εἰς
μνήμην τῶν γονέων του καί
τῶν ἀδελφῶν του.
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«Ὁ Μπερίσα ἀπέδειξε πόσο «φίλος»
μας εἶναι» (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ, Δεκέμβριος 2012).
Τό ἔχει ἀποδείξει πολλές φορές. Οἱ
δικοί μας πολιτικοί ἡγέτες ἐθελοτυφλοῦν.
«Καταρράκωσαν τή Βουλή» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 17-1-13).
Ὅλους τούς θεσμούς τούς ἔχουν καταρρακώσει. Καί τό πολίτευμα μόνον κατ’
ὄνομα δημοκρατικό. Νομοθετική καί Ἐκτελεστική ἐξουσία ὄργανα τοῦ Δ΄ Ράϊχ.
«Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς θυσία εἰς τόν
βωμό τοῦ καταναλωτισμοῦ» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 18-1-13).
Στήν πραγματικότητα θυσία τοῦ ἀνθρώπου. Ὑποβάθμιση, περιορισμός στήν
ὑλική διάσταση τῆς ὑπάρξεως.
«Ἀλαλούμ μέ κάλπες καί (μυ)στικάκια»
(Ἄλφα ΕΝΑ 19-1-13).
Τέτοια συμβαίνουν ὅταν ἡ σκοπιμότητα παραμερίζει τήν ἐντιμότητα καί στή
Βουλή, καί στήν Πολιτική, παντοῦ.
«Συντονιστής κατά διαφθορᾶς. Θά
ἔχει διοριστεῖ ἐντός τοῦ Ἀπριλίου ἀπό
τήν κυβέρνηση» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-1-13).
Ὅλο καταπολεμᾶται ἡ διαφθορά, ἀλλά
δέν ἐξαλείφεται. Γιά νά γίνονται κάθε
τόσο σχετικές ἐξαγγελίες-πυροτεχνήματα;
«Φόροι, φόροι, φόροι, στό τέλος δέν θά
πληρώνει κανείς...» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 20-1-13).
Φαίνεται ὅτι οἱ «σοφοί» κυβερνῆτες
μας ἀγνοοῦν τό «οὐκ ἄν λάβεις παρά τοῦ
μή ἔχοντος».
«Νέες μειώσεις συντάξεων ἀπό τίς ἑνοποιήσεις τῶν Ταμείων» (ΤΑ ΝΕΑ 21-1-13).
Ἐάν καταργηθοῦν ἐντελῶς οἱ συντάξεις, τά Ταμεῖα θά εἶναι περιττά. Τότε θά
ἐπιτευχθεῖ τό οἰκονομικό θαῦμα στή
χώρα μας!
«Ἄγριες ὀρέξεις ἀπό τρόϊκα. Θέλουν
κτίρια στό κέντρο τῆς Ἀθήνας» (ΔΗΜΟ92
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ΚΡΑΤΙΑ 22-1-13).
Ἀντιστάσεως μή ὑπαρχούσης ἀπό τήν
πλευρά μας, τρώγοντας ἔρχεται μεγαλύτερη ὄρεξη.
«Ἡ μακροχρόνια λῆψις ἀσπιρίνης αὐξάνει τόν κίνδυνο τυφλώσεως» (ΕΣΤΙΑ 231-13).
Ὑποστηρίζεται γενικά ὅτι δέν ὑπάρχει
φάρμακο χωρίς ἀρνητικές παρενέργειες.
Σέ ὅλες τίς περιπτώσεις πρέπει νά σταθμίζονται ὀφέλη καί βλάβες.
«Γιάννης Στουρνάρας: Ὅλα ἐπιβεβαιώνουν τίς εὐνοϊκές ἐξελίξεις» (ΕΛΛΑΔΑ 241-13).
Ποιά; Ἡ οἰκονομική ὕφεση; Ἡ ἁλματώδης αὔξηση τῆς ἀνεργίας; Οἱ αὐτοκτονίες; Ἡ ἀδυναμία χιλιάδων συμπατριωτῶν
μας νά ἀγοράσουν τρόφιμα, φάρμακα,
πετρέλαιο θερμάνσεως, νά πληρώνουν
φόρους, τοκοχρεολύσια, λογαριασμούς
ΔΕΗ; Τό κλείσιμο καταστημάτων καί βιοτεχνιῶν; Ἡ ἐκτίναξη τοῦ δημόσιου χρέους
στό 153% τοῦ ΑΕΠ;
«Μεγάλη ἀνταπόκριση στήν ἰδέα ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 25-1-13).
Συγκινητικό, ἐλπιδοφόρο, ἡ κρίση δέν
νέκρωσε τήν ἀνθρωπιά!
«Ἀφιέρωμα ἀπό ξένα ΜΜΕ στό χειμώνα τῆς κρίσης. Ἡ Ἑλλάδα ἐπιστρέφει
στό τζάκι» (ΕΘΝΟΣ 26-1-13).
Ἐλλείψει χρημάτων γιά πετρέλαιο θερμάνσεως. Νά ἐπιστρέψουμε καί στήν παραδοσιακή οἰκογενειακή ἑστία.
«Ὁ Κάμερον «παίζει» μέ τήν Ε.Ε., Μέρκελ καί Ὁλάντ «ψάχνονται» (ΤΟ ΒΗΜΑ 271-13).
Σκακιέρα ἔχουν κάνει τούς λαούς καί
παίζουν ἐπάνω.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«Ἡ φάρμα τῶν ζώων»

Μυθιστόρημα τοῦ Τζώρτζ Ὄργουελ (φιλολογικό
ψευδώνυμο τοῦ Ἔρικ Μπλαίρ 1903-1950) παίζεται στό θέατρο ΚΝΩΣΟΣ, σέ σκηνοθεσία Νίκου
Ἁρμάου.
Τό μυθιστόρημα γράφτηκε τό 1945 καί μέ τήν
φανταστική ὑπόθεσή του σατίριζε τήν προεπαναστατική (1917) καί μεταεπαναστατική Ρωσσία καί
κατ’ ἐπέκταση ὅλες τίς ἐπαναστάσεις. Ἡ ὑπόθεση
τοῦ ἔργου διατυπώνεται μέ τόν λόγο τοῦ Ἀφηγητῆ
πού παρουσιάζει, συνδέει τίς σκηνές καί σχολιάζει
ἐνέργειες, τόν λόγο καί τίς πράξεις ἀνθρώπων
(Ἀγρότης, Γείτονας, Δικηγόρος) καί ζώων (ἄλογα,
πρόβατα, κότες, ἀγελάδες κ.ἄ.).
Τά ζῶα τοῦ ἀγροκτήματος τοῦ Ἀγρότη κυρίου
Τζόουνς διαπιστώνουν ὅτι ὑφίστανται ἐκμετάλλευση («Ὁ ἄνθρωπος ἐκμεταλλεύεται τούς κόπους
μας»), συσκέπτονται καί ἀποφασίζουν νά ἐξεγερθοῦν καί νά ἐκδιώξουν τό σκληρό ἀφεντικό. Τό ἐπιτυγχάνουν καί γίνονται αὐτά ἀφεντικά τοῦ ἀγροκτήματος. Συμφωνοῦν νά κάνουν τό σπίτι τοῦ
Ἀγρότη «Μουσεῖο τοῦ Ἀνθρώπου» γιά νά μήν ξεχνοῦν τούς φονιάδες τους. Σύνθημά τους «Ὅλα τά
ζῶα εἶναι ἴσα».
Ἀλλά ἡ ἰδεώδης αὐτή κατάσταση ἐξελίσσεται σέ
νέα τυραννία καί ἀποδεικνύεται ὅτι «μερικά ζῶα
εἶναι περισσότερο ἴσα ἀπό ἄλλα». Αὐτά εἶναι τά γουρούνια. Τό γουρούνι Ναπολέων γίνεται ὁ νέος ἀφέντης. Ἔχει πάρει τρία κουτάβια τοῦ Ἀγρότη τά μεγάλωσε καί τά χρησιμοποιεῖ ἐναντίον τῶν διαφω-
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νούντων, δύστροπων καί ἀνυπότακτων ζώων (ἀστυνομικό κράτος). Ἀπόλυτος ἄρχοντας. Κοιμᾶται στό σπίτι τοῦ
Ἀγρότη, ὄχι σέ στάβλο ὅπως τά ἄλλα
ζῶα. Ὄργανά του ἐπηρεάζουν τά ἄλλα
ζῶα στίς συνελεύσεις (Παλαιστής: «Ὁ
Ναπολέων ἔχει πάντα δίκιο», νόθευση
δημοκρατίας). Σκληρός, ἀδίστακτος
καί κυνικός ἄρχοντας τό γουρούνι
Ναπολέων συμβολίζει τόν Στάλιν ἐνῶ
τό γουρούνι Χιονόμπαλος, ὁ ἰδεολόγος,
τόν ἀποπεμφθέντα Τρότσκυ. Τό εὔρωστο, εὐγενικό ἄλογο ἕλξεως ἀντιπροσωπεύει τήν δύναμη, τήν ἁπλότητα καί
τήν καλοσυνάτη φύση τοῦ κοινοῦ
ἀνθρώπου.
Ἀφηγητής: «Ὅλοι δουλεύανε σύμφωνα μέ τίς δυνατότητές τους. Κανένας δέν ἔκλεβε, κανένας δέν παραπονιόταν - ἤ σ χ ε δ ό ν κανένας». «Κανένας δέν τολμοῦσε ν’ ἀποφύγει τή
δουλειά - ἤ σ χ ε δ ό ν κανένας». Ἐπιδιώκουν νά ὑποκινήσουν ἐπαναστάσεις
σέ ἄλλες φάρμες «στέλνοντας συνέχεια
τά περιστέρια σάν ἀγγελιοφόρους». Φιλοδοξοῦν ὁ Ζωισμός νά ἐπικρατήσει
παντοῦ. Δέχονται ἐπίθεση ἀπό Ἀγρότες τούς ὁποίους τρέπουν σέ φυγή.
Ἀλλά οὐσιαστική ἀλλαγή δέν ἐπιτυγχάνεται. Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. Ἐπαναστάσεις καταλύουν τυραννίες καί γίνονται τυραννίες. Στό τελευταῖο τραγούδι τους τά γουρούνια
λένε: «Ζήτω στίς φάρμες πού γεννήσαν ἑκατομμύρια νικημένους». Θλιβερή διαπίστωση; Αὐτοσαρκασμός;
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Ἡ κ. Κυριακή Παρασκευᾶ,
Πρεσβυτέρα, ἀπό τήν Λεμεσό
τῆς Κύπρου μᾶς γράφει: «Θέλω
νά σᾶς συγχαρῶ γιά τό ὑπέροχο περιοδικό «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ», τό ὁποῖον ἐκδίδετε. Τό παίρνω ἐδῶ καί
πολλά χρόνια. Νομίζω ἀφορμή ἦταν
ὁ ἀξιόλογος ποιητής, μακαριστός Ν.
Τυπάλδος. Καί τό ἡμερολόγιο πού
μᾶς στείλατε, ὑπέροχο! Ἐπιτελεῖτε
ἐθνικό καί χριστιανικό ἔργο μέσα στή
σύγχρονη πνευματική ἔρημο. Καλή
συνέχεια πρός ὠφέλεια πολλῶν».
Ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι μόνον τό
καθῆκον μας κάνουμε ἀπέναντι
τοῦ ἑαυτοῦ μας καί τῆς κοινωνίας.
Ὁ κ. Δανιήλ Σπάρταλης,
Ρόδος, μᾶς γράφει: «Πολύ σᾶς
εὐχαριστῶ γιά τήν τακτική ἀποστολή
τοῦ ἀγαπητοῦ μας «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ». Ἀπό χρόνια πολλά τυγχάνω τακτικός του ἀναγνώστης καί
χαίρομαι ἰδιαιτέρως ὅταν ἐντρυφῶ
στίς πολύ πλούσιες καί μεστές του
σελίδες πού ὑμνοῦν καί δοξάζουν
τήν Ὀρθοδοξία μας καθώς καί τήν
πλούσια πατροπαράδοτη πνευματική μας κληρονομιά. Ἄξιοι πολύ οἱ
τακτικοί σας συνεργάτες. Ὁ Κύριός
μας νά τούς ἐνδυναμώνει. Σᾶς ἀποστέλλω ἕνα πενιχρό μου ποίημα.
Ἐάν τό θεωρήσετε δημοσιεύσιμο θά
εἶναι μεγάλη τιμή καί χαρά γιά
μένα…».
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν
ἀγάπη σας στό περιοδικό μας.
Πολύ χαιρόμαστε γιατί τό γράμμα
σας μᾶς δίνει δύναμη, νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα μας. Λυπούμαστε
πού δέν μποροῦμε νά δημοσιεύσουμε τό ποίημά σας. Καί αὐτό,
γιατί, ὅπως ἔχουμε ξαναγράψει,
δέν δημοσιεύουμε ποιήματα. Μέ
94

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

χαρά θά δημοσιεύσομε κάποιο
ἐνδιαφέρον ἄρθρο σας.
Ἡ κ. Ἑλένη Νικολακάκου,
Ζωγράφου, μᾶς γράφει: «Σᾶς
εὐχαριστῶ γιά τό ἡμερολόγιο 2013
καί σᾶς συγχαίρω γιά τό ἐποικοδομητικό καί μορφωτικό περιεχόμενο
τοῦ περιοδικοῦ σας «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ», τόσο τό θρησκευτικό, ὅσο
καί τό πατριωτικό. Ζοῦμε σέ τραγική
ἐποχή συγχρόνως ὅμως καί ξεχωριστή, γιατί οἱ ἄνθρωποι σέ Ἐθνικές
συμφορές ἀποκτοῦν ἐμπειρίες πού
τούς ἑτοιμάζουν νά δεχθοῦν μηνύματα καί διδάγματα πού ἀπορρέουν
ἀπό τήν μελέτη εὐλογημένων ἐντύπων ὅπως καί τό δικό σας. Μηνύματα πού θά μπορέσουν νά ἀλλάξουν νοσηρές ἰδέες, πεποιθήσεις καί
συνήθειες τοῦ παρελθόντος. Ἴσως
ἔτσι νά χαράξει μία καινούργια
ἐποχή, μία καλύτερη ζωή καί στόν
τόπο μας. Ἄς τό εὐχηθοῦμε!..». Τό
εὐχόμαστε μέ ὅλη μας τήν ψυχή.
Ἡ κ. Ἑλένη Ἀνδρουλάκη,
Νέα Ἰωνία, μᾶς γράφει: «Σᾶς
ἀποστέλλω τήν ταπεινή μου προσφορά μέ τίς ἄπειρες εὐχαριστίες
μου γιά τά ψυχωφελή βιβλία τῶν
ἐκδόσεών σας πού κατά καιρούς
μοῦ ἀποστέλλετε. Εἴθε ὁ Κύριος νά
σᾶς κραταιώνει πάντα στό θεάρεστο
ἔργο σας...». Σᾶς εὐχαριστοῦμε
θερμά καί γιά τήν προσφορά σας
καί γιά τά θερμά σας λόγια.
Ἡ κ. Χρυσούλα Μακαρούνη
ἀπό τήν Τρίπολη, μᾶς γράφει:
«Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τό ὡραῖο περιοδικό. Ὁ Κύριος νά ἐνισχύει τό
ἔργο σας. Εἶναι ὄαση στή ψυχή
μας». Γιά τά τόσον ἐπαινετικά σας
λόγια, σᾶς εὐχαριστοῦμε.
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