«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Καταδικάσθηκε σέ σταυρικό θάνατο ὁ μόνος ἀναμάρτητος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ξέσπασε στό πανάγιο
πρόσωπό Του ὁλόκληρη ἡ κακία τῶν ἀνθρώπων. Ὑπέμεινε τά πάντα μέ μιά ἀπίστευτη καρτερία.
Δέν διαμαρτυρήθηκε.
Δέν ὑπερασπίσθηκε τόν ἑαυτό Του.
Δέν ἀπολογήθηκε στίς κατασκευασμένες καί ψευδεῖς κατηγορίες.
Ἡ μόνη ἀπολογία Του ἦταν γι’ αὐτούς πού τόν ἐσταύρωσαν «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί
ποιοῦσι» (Λουκ. 23,34).
Τά δέχεται ὅλα, ὄχι ὡς ἀδύναμος, ἀλλά ὡς παντοδύναμος Κύριος, ὁ ἰσχυρός καί ἐξουσιαστής τῶν πάντων. «Ἀναπεσών κεκοίμησαι ὡς λέων». Ὡς νικητής
εἰσέρχεται στό βασίλειο τοῦ θανάτου, κατέρχεται
στόν ἅδη καί τόν διαλύει. Ἐλευθερώνει τούς νεκρούς
καί ἀνασταίνεται καί μαζί Του ἀνασταίνονται οἱ νεκροί
καί νεκρώνεται ὁ θάνατος. «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ἅδου τήν καθαίρεσιν». Ὁ θάνατος γίνεται
διάφανος, γίνεται ὁδός πρός τήν οὐράνια βασιλεία τοῦ
Θεοῦ. Γιατί ὁ Χριστός εἶναι «πρωτότοκος ἐκ τῶν
νεκρῶν» καί χαρίζει τήν ἀνάσταση σέ ὅλους.
Ὁ Χριστός δέν εἶναι μόνο ὁ Παντοδύναμος Θεός,
πού καταργεῖ τόν θάνατο. Εἶναι Αὐτός πού ἕνωσε στό
θεανδρικό Του πρόσωπο τίς δύο φύσεις, τή θεότητα
καί τήν ἀνθρωπότητα. Μπαίνει στό θάνατο καί πάσχει
μέ τήν ἀνθρώπινη φύση Του. Μέ αὐτήν κατέρχεται
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στόν ἅδη καί μέ αὐτήν τόν κατανικᾶ καί τόν νεκρώνει.
Γιατί ὁ Ἴδιος εἶναι ἡ ζωή καί ἡ ἀνάστασις (Ἰω. 11,25).
Σ’ αὐτό τό πανάγιο σῶμα Του εἴμαστε ἑνωμένοι
ὅλοι οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί. Μέ τό βάπτισμά μας
κατεβαίνουμε στό θάνατο καί ἑνωμένοι μαζί Του
νικᾶμε τόν θάνατο γιά νά ζήσουμε αἰώνια μαζί Του.
Γι’ αὐτό καί μᾶς χαρίζει τήν δυναμικότητα νά ἀγωνιζόμαστε, νά πιστεύουμε καί νά ἐλπίζουμε. Μέ αὐτή
τήν δύναμη ὁπλισμένοι οἱ ἅγιοί μας ἀγωνίσθηκαν, πέρασαν ἀπό τόν θάνατο στή ζωή καί δοξάσθηκαν. Ἐνίκησαν τόν θάνατο. Καί μαζί μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο
διακηρύσσουν: «Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; Ποῦ
σου, ἅδη, τό νῖκος;» (Α′ Κορ. 15,53).
Μέ αὐτό τό φρόνημα οἱ ἅγιοι πάλαιψαν σάν ἥρωες
καί γενναῖοι στρατιῶτες Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὑπέμειναν
μέ ἀφάνταστη καρτερία τά φρικτά βασανιστήρια καί
ἀναδείχθηκαν νικητές. Νίκησαν καί τόν θάνατο καί
ζοῦν αἰωνίως στήν δόξα τοῦ Θεοῦ. Δοξάσθηκαν καί
μετέχουν στή δόξα τοῦ Θεοῦ καί δοξάζονται ἀδιάκοπα
ἀπό ὅλους τούς πιστούς. Οἱ ἅγιοι καί νεκροί νικοῦν
καί εὐεργετοῦν καί τά λείψανά τους παρέχουν ἰάματα.
Γιά τούς πιστούς ὁ θάνατος εἶναι πέρασμα (= Πάσχα) στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εἴσοδος στό φωτεινό νυμφώνα Του, «ὅπου ἦχος καθαρός ἑορταζόντων», τῶν
ἁγίων καί τῶν ἀγγέλων, πού ἀκατάπαυστα Τόν ὑμνοῦν
καί Τόν δοξάζουν.
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Χριστός Ἀνέστη!

Τό παντοτινό Πάσχα τῶν πιστῶν

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Μ

ζοῦμε τήν ὥρα τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος
«ὑπάγει καί ἔρχεται», πρός συνάντηση
κάθε ψυχῆς (Ἰωάν. 14, 28).

Ἡ δύναμη τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου εἶναι ἰδιαίτερα λυτρωτική γιά τήν
ἐποχή μας. Γιατί σήμερα αὐξάνονται μέ
γεωμετρική πρόοδο οἱ «ζωντανοί νεκροί». Αὐξάνονται αὐτοί πού εἶναι ζωντανοί στό σῶμα καί νεκροί στήν ψυχή. Ὁ
ἀναστημένος Χριστός γίνεται ὁ καινούργιος «τύπος» τοῦ ἀναγεννημένου ἀνθρώπου. «Τόν ἀληθινόν καί τέλειον
ἄνθρωπον πρῶτος καί μόνος ἔδειξεν ὁ
ἀναστάς Σωτήρ», γράφει ὁ ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Τό «Κυριακό Σῶμα»
πού φανερώθηκε ὡς Ἐκκλησία, ἀποτελεῖ
ὕστερα ἀπό τήν Ἀνάσταση τό ζωτικό
χῶρο, μέσα στόν ὁποῖο βιώνεται ἀπό
τούς πιστούς ἡ ἐν Χριστῷ καινή κτίσις»
(Β΄ Κορ. 5, 17). Μόνο μέ τό ζωηφόρο
φῶς τῆς Ἀναστάσεως μπορεῖ νά διαλυθεῖ τό πυκνό νέφος τῆς λύπης, πού
ἁπλώνεται ἀπειλητικό σ’ ὅλα τά πλάτη
καί τά μήκη τῆς γῆς. Τό νέφος αὐτό μόνο
μέσα στήν Ἐκκλησία μπορεῖ νά διαλυθεῖ,
γιατί ἡ Ἐκκλησία μᾶς βοηθεῖ νά βιώνουμε διαρκῶς τήν Ἀνάσταση καί νά

Πιό πολύ σήμερα στήν ἀγχώδη ἐποχή
μας ὅλοι θέλουμε τό Πάσχα ὡς «λύτρον
λύπης» καθώς τό χαρακτήρισε ὁ ἱερός
Δαμασκηνός. Τό γεγονός τῆς θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος πού ἔγινε
λίγο πρίν ἀπό τό πάθος, μᾶς δείχνει πῶς
συμπλέκονται ἡ δόξα καί τό πάθος στήν
ἐπίγεια ἐμπειρία τοῦ σαρκωθέντος
Θεοῦ. Τό πάθος εἶναι μέρος τῆς δόξας
καί ἡ δόξα εἶναι ἀξεχώριστη ἀπό τό
πάθος. Τό ἴδιο συμβαίνει καί στή ζωή
κάθε πιστοῦ μέ τή «χαρμολύπη» τῆς καθημερινῆς πραγματικότητας. Ἔτσι ὀνομάζουν οἱ πατέρες τή λύπη γιά τίς
προσωπικές μας ἁμαρτίες κι ἐκεῖνες τοῦ
κόσμου καί τή χαρά πού ἀντλεῖ ὁ πιστός
ἀπό τή ζωηφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.
Ἡ κατά Χριστόν ἀνακαίνιση τοῦ ἀγωνιζομένου χριστιανοῦ προκαλεῖ τή χαρά
τῶν Ἀγγέλων καί τῶν «ἐν οὐρανοῖς δικαίων», σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ
Σωτῆρος (Λουκ. 15,10).
Τό χαρμόσυνο καί ὁλόφωτο αἴτημα
τῆς ἐν Χριστῷ ἀνακαίνισης, ἐφόσον τό
βιώνουμε στ’ ἀληθινά, ἀναπτύσσει τή
μυστική κοινωνία μας μέ τόν τριαδικό
Θεό καί μᾶς ὁδηγεῖ στή σωτηρία καί τή
λύτρωση. Ὅλα τά στοιχεῖα τοῦ «εἶναι»
μας μαρτυροῦν πώς δέν εἴμαστε πλασμένοι γιά τή φθορά καί τό θάνατο,
ἀλλά γιά τήν ἀθανασία καί τήν αἰωνιότητα.

έσα στήν Ἐκκλησία «ἀεί Πάσχα δυνάμεθα ἐπιτελεῖν» κατά τόν ἱερό
Χρυσόστομο. Ἀφοῦ μποροῦμε νά καταγγέλλουμε τό θάνατο τοῦ Κυρίου κατά τή
θεία Λειτουργία, μποροῦμε ταυτόχρονα
νά ἑορτάζουμε συνεχῶς τό ἀναστάσιμο
Πάσχα. Μέ τόν παντοτινό αὐτό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα βιώνουμε τήν Ἀνάσταση
ὡς μία δύναμη ἀνακαινιστική καί ἁγιαστική. Μιά δύναμη πού πραγματοποιεῖ
ἄπειρες ψυχικές μεταμορφώσεις.
Δύναμη λυτρωτική
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ό Θεῖον Πάθος συγκλονίζει σχεδόν τούς
πάντες. Ἀκόμα κι αὐτούς πού ἀρνοῦνται τή
θεϊκή του ὑπόσταση, ὅπως γιά παράδειγμα ὁ Ν.
Καζαντζάκης. Στό μεγάλο ἔργο του «Ὁ τελευταῖος πειρασμός» ἀπογυμνώνει τόν Θεάνθρωπο
Ἰησοῦ ἀπό τή θεϊκή του ὑπόσταση, τόν παρασταίνει χωμάτινο καί μάλιστα μέ πάθη λές κι
εἶναι κάποιος ἀπ’ τούς θεούς τοῦ Ὀλύμπου.
Ὁ Καζαντζάκης, λοιπόν, στό ποίημά του
«Τυπικάρης» ἐπιχειρεῖ νά δώσει τή θεολογική
διάσταση τοῦ Αἵματος καί τοῦ Σώματος τοῦ Κυρίου μέσα «στό ἅγιο δισκοπότηρο». «Κατέβα σά
φωτιά νά καθαρίσεις / τοῦ ἀνθρώπου τήν καρδιά καί τά νεφρά καί τό μυαλό του!/ …./ Κατέβα, Ἀόρατε, στή γῆς καί μέ ψωμί καί μέ κρασί
σαρκώσου!…». Ὅλα τοῦτα δέν μποροῦν νά σβήσουν τήν ἑωσφορική ἔπαρση τοῦ ποιητῆ, πού συναντᾶμε στόν «Τελευταῖο Πειρασμό» καί ἀλλοῦ.
Συγκλονισμό ἀξεπέραστο μᾶς δίνη ὁ Ἰωάννης
Πολέμης (1862-1924) στό ποίημά του «Ὁ τυφλός πρό τοῦ Σταυροῦ», ποίημα λυρικό καί
δραματικό. Ἄλλωστε, οἱ ποιητές τῆς ἐποχῆς
του, μᾶς ἔχουν ἀφήσει τέτοια κυρίως ποιήματα,
ὅπου συνταιριάζονται ἁρμονικά τό λυρικό μέ τό
ἀφηγηματικό στοιχεῖο (Βάρναλης, Δροσίνης,
Καζαντζάκης, Κρυστάλλης, Παλαμᾶς, Σεφέρης
κ.ἄ.) μέ κυρίαρχο τό λυρικό. Ὁ Ἰ. Πολέμης ζωντανεύει τήν Σταύρωση μέ τρόπο πού λίγες φορές τό πέτυχε ὁ σύγχρονος ποιητικός λόγος:
«Τί εἶν’ ἡ βοή στό Γολγοθᾶ πού κόσμος τρέχει ἀπάνω; – Πηγαίνουν νά σταυρώσουν δυό
μαζί καί κάποιον πλάνο/ – Ποιοί νἆν’ οἱ δυό
πού ἐκδικητής ὁ χάρος τούς προσμένει;/ –
Κλέφτες, φονιάδες, ἅρπαγες, κακούργοι ξακουσμένοι./ – Καί ποιός ὁ πλάνος πού κι’ αὐτός θά σταυρωθεῖ μαζί τους;/ – Τούς φαρισαίους ρώτησε, εἶναι δουλειά δική τους!/ – Θά
πά’ νά δῶ…».
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Στό σημεῖο αὐτό, ὁ ποιητής, βάζει στό στόμα τοῦ
τυφλοῦ τά δραματικά συναισθήματα πού τόν περιζώνανε, τά χρόνια πού
ἤτανε τυφλός. «Τυφλός!
Ἐσεῖς οἱ ἄλλοι/ δέν ξέρετε
πόσο ἡ ψυχή μέσα στά
στήθη εἶναι ἄδεια,/ ὅταν
μέ μάτια ὀρθάνοιχτα βαδίζει στά σκοτάδια!…».
Στή συνέχεια περιγράφει τήν ἀνεκλάλητη χαρά
τοῦ τυφλοῦ σάν πρωταντίκρυσε τόν Φωτοδότη
ἐμπρός του, ὅταν Ἐκεῖνος
τοῦ ᾽δωσε τό φῶς. Τό πρόσωπο τοῦ Φωτοδότη, εἶναι
Φῶς! «Φῶς καί τά χείλη,
κι’ ἡ φωνή, τά μάτια κι ἡ
ματιά του./ Στά χείλη του

¥

ἡ παρηγοριά, στά μάτια του ἡ
ἐλπίδα…». Ὅλα παντοῦ ἤτανε φῶς, ἡ
οἰκουμένη καθρέπτιζε τή δική Του
φωταγωγία.
Ὁ ποιητής, σάν σέ πανοραμική
ὀθόνη, δίνει τόν Φωτοδότη τήν ἀκτινοβολία.. «στήν ὄψη του εἴδα ὅλες
μαζί τίς ὀμορφιές τοῦ κόσμου», λέει ὁ
πρώην τυφλός. Καί συνεχίζει: «Φῶς
ἡ ζωή, χαρά τό φῶς! Ἄς πάω νά δῶ
τόν πλᾶνο/ πού θά καρφώσουν στό
Σταυρό. Κατά τό λόφο ἐπάνω/ κόσμος, περιγελάσματα κι ὀχλοβοή κι
ἀντάρα/ χίλιες φωνές σάν μιά φωνή κι
ὅλες σάν μιά κατάρα./…/ – Γκάπ!
Γκούπ! Καρφώνουν, κρότοι/ πνιγμένοι μές στά βογγητά! Ὑψώνονται οἱ
δύο πρῶτοι σταυροί·/ κανείς δέν
στρέφεται. Γκάπ! Γκούπ! Ξανακαρφώνουν/ μά βόγγος δέν ἀκούγεται.
Νά, καί τόν τρίτον ὑψώνουν / …/
Πῶς; Ἐσύ πού μοῦ ᾽δωσες τό φῶς,
Ἐσένα πλάνο λένε;/ Κι ἦταν γραφτό
τά μάτια μου νά βλέπουν γιά νά
κλαῖνε;/ Τί νά τά κάνω καί τῆς γῆς
καί τοῦ οὐρανοῦ τά κάλλη; / Πᾶρε τό
φῶς πού μοὔδωσες καί τύφλωσέ με
πάλι». Αὐτή εἶναι καί ἡ κορύφωση
τοῦ δραματικοῦ λόγου.
Ἡ νεότερη ποίηση μᾶς ἔχει δώσει
πολλά ποιήματα μέ θέμα τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση. Δυό δείγματα:
«Τόκ - τόκ! χτυπᾶνε τά σφυριά. /
Τόκ - τόκ! Τοῦ μπῆγουν τά καρφιά /
στά πόδια καί στά χέρια. ‗ Ἄχ, συννεφιάζει ὁ οὐρανός / καί μένει ὁ κόσμος ὀρφανός / καί σβήνουνε τ’
ἀστέρια./ …/ Τόκ-τόκ!… Σταυρώνεται ὁ Χριστός· / Κυλάει ὁ ἱδρώτας
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Του καυτός / πονάει, βαριανασαίνει…‗ Τόκ-τόκ! χτυπᾶνε τά σφυριά /
Τόκ-τόκ! σφυριές μές στήν καρδιά. /
Ἀθῶος γιά μᾶς πεθαίνει!» (Σταύρωση, Ἀντώνη Ζαχαρόπουλου).
Ὁ Γ. Βερίτης παρασταίνει τή
Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση ὁλότελα
διαφορετικά. Καί τέλεια λυρικά! Χρησιμοποιεῖ τά τριαντάφυλλα, τά ρόδα.
Στό ποίημά του «Πασχαλινό» μέ
ἄφθαστο λυρισμό, μᾶς λέει: «Κεῖνο
πού ἄκουσα σήμερα,/καί σιγόψελνε ἡ
αὔρα,/ πού τό λάλαε χαρούμενα κι’ ἡ
καμπάνα ἀπ’ ἀλάργα./ νύχτα-νύχτα
τό μήνυμα τό τρανό θά κηρύξω / –
τοῦ Χριστοῦ τήν ἀνάσταση, στούς νεκρούς πού θά σμίξω».
Ἡ Ἐκκλησιαστική ποίηση εἶν’ ἀξεπέραστη σέ ὕμνους λυρικούς, σέ ὠδές
καί τροπάρια. Θά σταθοῦμε σέ δυό ἀπ’
αὐτά, πού ἀκούγονται στήν ὀρθόδοξη
ἐκκλησία τή Μεγάλη Πέμπτη τό βράδυ: «Δύο καί πονηρά ἐποίησεν/ ὁ πρωτότοκος υἱός μου Ἰσραήλ·/ ἐμέ ἐγκατέλιπε, / πηγήν ὕδατος ζωῆς, / καί
ὥρυξεν ἑαυτῷ φρέαρ συντετριμμένον…». Στό δεύτερο, λέει, ὁ Κύριος
στούς Ἰουδαίους σέ ἐρωτηματικό ποιητικό λόγο: «Λαός μου τί ἐποίησά σοι/
ἤ τί σοι παρηνώχλησα/ τούς τυφλούς
σου ἐφώτισα/ τούς λεπρούς σου ἐκαθάρισα/ …/ οὐκέτι στέργω λοιπόν/ καλέσω μου τά ἔθνη / κἀκεῖνα με δοξάσουσι…». Καί τά ἐκάλεσε! Ἔστειλε
τόν πρώην διώχτη τόν Σαῦλο, ἀφοῦ τόν
μετέστρεψε σέ Παῦλο, καί τόν ἔκαμε
Ἀπόστολο στά Ἔθνη!…
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(Γ)
Ἄραγε ἔχουμε τηλεόραση τῆς προκοπῆς; Καί ναί καί ὄχι. Περισσότερον
κλίνει ἡ πλάστιγγα πρός τό ὄχι. Ἄλλο
ἕνα θέμα πού ἀνήκει δυστυχῶς στά
τρωτά τῆς σύγχρονης κοινωνίας μας.
Δυστυχῶς τά τηλεοπτικά προγράμματα εἶναι σέ γενικές γραμμές χαμηλοῦ ἐπιπέδου. Ἀρκετός λαϊκισμός, ἀπρέπειες, αὐξημένη προχειρότητα, μή
παρουσίαση, ἐκλεκτῶν προσωπικοτήτων πού ἔχει ἡ ἑλληνική κοινωνία. Καί
αὐτές οἱ διαφημίσεις πού κάμνουν
ἔμμεση ἀγωγή στήν κοινωνία δέν εἶναι
προσεγμένες ἀπό ἄποψη ἤθους. Μερικοί ἀκόμη παρουσιαστές δέν ἔχουν τήν
πρέπουσα ἐνδυμασία, τηλεοπτική συμπεριφορά καί γλωσσική εὐπρέπεια.
Ἐπίσης θά πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε
ὅτι στίς μεγάλες γιορτές τῆς χριστιανοσύνης προβάλλονται πολλά προγράμματα ἄσχετα μέ τό χριστιανικό
γεγονός τῆς γιορτῆς. Ἄλλοτε ἀκούγονται εὐχές ὡς «Σᾶς εὔχομαι νά χωνέψετε καλά τή γαλοπούλα» ἤ «Σᾶς
εὔχομαι καλή διασκέδαση» ἤ «Ἄντε
καί καλό σπάσιμο τῶν αὐγῶν» ἤ τό πιό
ἁπλό «Καλές διακοπές σέ ὀνειρεμένα
ταξίδια». Χριστούγεννα καί νά γίνεται
λόγος γιά μάγισσες καί καλικαντζάρους. Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τό κύριο
θέμα νά εἶναι ἡ τιμή τοῦ ἀρνιοῦ στίς
ἀγορές.
Προβάλλονται ἐκπομπές - καί μάλιστα σέ ὧρες μεγάλης ἀκροαματικότητας - βίας, ἐγκλημάτων, κακῆς συμπεριφορᾶς, τελείως ἀντιπαιδαγωγικές
καί ἐνίοτε ὑβριστικές καί συκοφαντικές
κατά τῆς Ἐκκλησίας καί γενικά μέ χαμηλοῦ ἐπιπέδου σκηνές. Πολλά προγράμματα γιά τά δύσμοιρα παιδιά μας
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εἶναι ψυχοφθόρα καί δέν προσφέρουν
πρότυπα καί ἰδανικά. Πόσες φορές τά
παιδιά δέν προσπαθοῦν νά μιμηθοῦν
ὅ,τι κακό βλέπουν στήν τηλεόραση μέ
τήν καλπάζουσα φαντασία τους;
Ἄλλοτε διαστρεβλώνουν τήν ἀλήθεια, παίζουν μέ τόν πόνο τοῦ ἄλλου,
παρουσιάζουν θέματα καί γεγονότα χωρίς ἐπαρκῆ ἔλεγχο καί ἀποδεικτικά
στοιχεῖα καί ἄλλοτε δέν ἀφήνουν τόν
προσηλωμένο, συνετό συνομιλητή νά
ὁμιλήσει ἐπαρκῶς γιά τό συζητούμενο
θέμα. Εἰδικότερα σέ θέματα Ἐκκλησίας καί χριστιανικῆς διδασκαλίας οἱ
παρουσιαστές εἶναι ἄσχετοι, ὀλιγογράμματοι ἤ ἀνίδεοι ἐντελῶς. Ὑπάρχουν ἀκόμα περιπτώσεις πού τεχνηέντως παρουσιάζονται ἀπόψεις καθαρά
ἀρνητικές, ὑλιστικές ἤ ἀνιστόρητες.
Ἔτσι ὑποβαθμίζεται ἡ ἑλληνική οἰκογένεια καί καταρρακώνεται ἡ κοινωνία. Οἱ τηλεοπτικοί σταθμοί καταντοῦν
ἑστίες πολιτιστικῆς μολύνσεως πού
ἀπογοητεύουν καί θλίβουν τόν τηλεθεατή.
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, προβάλλει τό
ἐρώτημα: Μήπως θἄπρεπε τόσοι συνετοί ἄνθρωποι πού ἐργάζονται στά
τηλεοπτικά κανάλια νά ἐνισχυθοῦν
παντοιοτρόπως καί νά ἐπαινεθοῦν
ὅπως πρέπει; Τό τεχνολογικό ἐπίτευγμα πού ὀνομάζεται τηλεόραση δέν
εἶναι γιά νά μᾶς καταβιβάζει ὡς
ἀνθρώπους καί ὡς Ἕλληνες ὀρθοδόξους. Εἶναι γιά τήν πολιτισμική μας
ἀνύψωση.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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όν μεγαλύτερο θόρυβο τόν κάνουν τά κούφια καρύδια. Τά γεμάτα εἶναι σχεδόν ἀθόρυβα. Ὁ
ψωμωμένος καρπός ἐμποδίζει
τόν θόρυβο, ὅπως ἡ ἔμπρακτη
ἀγάπη ἐμποδίζει τούς βροντερούς
ἤχους καί τούς κρότους πού βγάζει τό
ἀλαλάζον κύμβαλο, τό τουμπερλέκι.
Εἶναι χαρακτηριστικός ὁ λόγος τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου στήν πρώτη ἐπιστολή του πρός τούς Κορινθίους: «Ἐάν
ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καί
τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δέ μή ἔχω, γέγονα χαλκός ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον».
Τέτοιο θόρυβο, τέτοιους ἐκκωφαντικούς κρότους κάνουν κι ὅσοι τεντώνονται στά δάχτυλα τῶν ποδιῶν τους,
ὅπως θά ἔλεγε ὁ Παπαδιαμάντης γιά νά
φανοῦν λογοτέχνες, ποιητές ἤ πεζογράφοι. Κι ὅσο τούς λές, σταματῆστε,
τόσο περισσότερο «ποιοῦν». Κι ἐξευτελίζονται. Θυμίζουν τόν λόγο τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ ποιητῆ: «Κι ἄν δέν μπορεῖς
νά κάμεις τήν ζωή σου ὅπως τήν θέλεις,
/ τοῦτο προσπάθησε τουλάχιστον / ὅσο

μπορεῖς μήν τήν ἐξευτελίζεις / μές
στήν πολλή συνάφεια τοῦ κόσμου,/
μές στές πολλές κινήσεις κι ὁμιλίες».
Κι ἄν, γιά λόγους εὐσεβισμοῦ, δέν
δέχεσαι τίς ὑποδείξεις τοῦ Καβάφη,
διάβασε «Τό Τραγούδι τῶν Σοφῶν»
τοῦ Γ. Βερίτη:
«Τούμπανα, βερμπαλισμοί, λόγια
φουσκωμένα,/ φράσεις ἄδειες σάν
ἀσκιά, κι’ ὅλες ἦχο λέξεις·/ στίχοι
«ἀριστουργήματα», πεζά «δουλεμένα»,/ σφάλμα σου ἀσυχώρετο, νόημα
νά γυρέψης!».
Ἄν κι αὐτό δέν σέ πείσει ἄκουσε τί
γράφει ὁ Π. Μελίτης: «ἕνα ἔργο τέχνης
ἐλαττωματικό ἀπό αἰσθητική ἄποψι, δέν
σώζεται... μόνο μέ τό νά εἶναι σκόπιμο
«ὠφέλιμο» (Ἀκτῖνες, 1948 σ. 520).
Βεβαίως οἱ δουλεύοντες στή σκοπιμότητα, δέν θά πεισθοῦν, καί θά συνεχίσουν! Δέν μπορεῖς! Ἁπλά κλείνεις τ’
αὐτιά σου, ὅπως οἱ ναῦτες τοῦ Ὀδυσσέα ὅταν περνοῦσαν τό νησί τῶν σειρήνων.
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Ὁ πολιτισμός
ταξίδευε
σέ μιά
βενζινάκατο
ΓΡΑΦΕΙ
ἡ ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν
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Ἡ ἀκαδημαϊκή χρονιά κόντευε νά τελειώσει. Σέ
λίγο θά ἄρχιζε ἡ Ἐξεταστική Περίοδος τοῦ Ἰουνίου καί οἱ
φοιτητές ἑτοίμαζαν, μέ πολύ κέφι καί ἐνθουσιασμό, μιά
δική τους ἀποχαιρετιστήρια ἐκδήλωση, ἡ ὁποία θά εἶχε
ἐπιστημονικό, ἀλλά καί πολιτιστικό περιεχόμενο, μέ παρουσιάσεις ἐργασιῶν τους καί διάφορα ἄλλα δρώμενα,
στό μεγάλο ἀμφιθέατρο τῆς Σχολῆς.
Ἡ τελευταία πρόβα θά γινόταν τό ἀπόγευμα τῆς
παραμονῆς. Μερικοί φοιτητές, ἀπό τήν ὁμάδα τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς, μέ εὐγένεια εἶχαν ζητήσει ἀπό τήν καθηγήτριά τους:
- «Ἄν θά μπορούσατε νά παρευρεθεῖτε στήν
πρόβα... Ἴσως ἐσεῖς νά παρατηρἠσετε κάποια λεπτομέρεια πού ἐμᾶς μᾶς ἔχει ξεφύγει καί, ἔστω καί τήν τελευταία στιγμή, νά προσπαθήσουμε νά βελτιώσουμε κάτι...».
Πῆγε καί ἐνθουσιάστηκε. Κυρίως, ἀπό τήν διαπίστωση πώς μιά αὔρα πολιτισμοῦ ἦταν σαφῶς παρούσα σέ
ὅλα τά στοιχεῖα τῆς δουλειᾶς πού εἶχαν ἑτοιμάσει. Τούς
τό εἶπε, λοιπόν, μέ εἰλικρίνεια καί μέ ἔμφαση, πρός μεγάλη τους χαρά. Καί τότε, μιά φοιτήτρια, πού διατύπωνε
πάντα πολύ εὔστοχες ἀπορίες, τήν ρώτησε, ἔτσι ἁπλά:
-Πῶς διακρίνατε αὐτήν τήν «αὔρα πολιτισμοῦ»
πού εἴπατε; Τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτό πού ὀνομάζουμε «πολιτισμό»; Ποιές ἐκδηλώσεις τόν χαρακτηρίζουν καί πῶς
ἀποκαλύπτεται καί γίνεται προφανής ἡ ὕπαρξη ἤ ἡ ἀπουσία του;
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Ἐκείνη κοντοστάθηκε... Δέν
ἤθελε ν’ ἀφήσει τίς ἐρωτήσεις ἀναπάντητες. Τί νόημα, ὅμως, θά εἶχε νά ἐπαναλάβει ἁπλῶς μερικούς ἀπό τούς ὁρισμούς
πού δίνουν γι’ αὐτήν τήν λέξη τά λεξικά;
Ἦταν φανερό πώς, τά ἐρωτηματικά πού
ὑπῆρχαν σ’ ἐκεῖνο τό φωτεινό βλέμμα τῆς
νεαρῆς κοπέλλας, ἀλλά καί τῶν ἄλλων
παιδιῶν, πού μαζεύτηκαν μέ ἐνδιαφέρον
γύρω της, ζητοῦσαν χειροπιαστές ἀπαντήσεις, εἰκόνες ζωῆς καθημερινῆς.
-Θά μοῦ ἦταν πρακτικῶς ἀδύνατον, εἶπε, νά ἀπαριθμήσω, ἔτσι στά γρήγορα, τίς ἄπειρες ἐκφάνσεις πού ἔχει ὁ
πολιτισμός σέ ὅλες, σχεδόν, τίς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς, ὅπως καί τά χαρακτηριστικά πού παίρνει σέ διάφορες ἐποχές
καί σέ διαφορετικές κοινωνίες.
Σκέφτηκε γιά λίγο καί ἀμέσως
συνέχισε:
-Γι’ αὐτό θά σᾶς διηγηθῶ μόνο
μιά μικρή ἀληθινή ἱστορία, στήν ὁποία,
ἐσεῖς, ἴσως νά βρεῖτε μερικές ἀπό τίς
ἀπαντήσεις πού ζητᾶτε.
Στό μικρό, ἀλλά πολύ γνωστό νησάκι «Λίντο» τῆς Βενετίας γινόταν, πρίν
ἀπό μερικά χρόνια, ἕνα παγκόσμιο συνέδριο. Ὡς μέσον μεταφορᾶς, ἀπό τό κέντρο τῆς Βενετίας καί τήν πλατεία τοῦ Ἁγίου
Μἀρκου, πρός τό νησάκι αὐτό, ἀλλά καί
γιά τήν ἐπιστροφή μας, χρησιμοποιούσαμε, πολλές φορές τήν ἡμέρα, τίς μικρές ἤ μεγαλύτερες θορυβώδεις
βενζινακάτους, πού ἐκτελοῦσαν τακτικά
αὐτό τό δρομολόγιο.
Ἀπό τήν δεύτερη κιόλας ἡμέρα,
παρατήρησα πώς, σ’ ἕνα σημεῖο τῆς διαδρομῆς, τό ἴδιο πάντα, ὁ κάθε «καπετάνιος» ἔσβηνε τἠ μηχανή κι ἄφηνε τό
σκάφος νά προχωρεῖ, ἀθόρυβα καί πιό
ἀργά, μόνο μέ τήν κεκτημένη του ταχύ-
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τητα. Ὕστερα ἀπό τέσσερα-πέντε λεπτά,
ξαναἐβαζε ἐμπρός τή μίζα. Καί ἡ βενζινάκατος συνέχιζε ξανά τήν γρήγορη πορεία
της, μέ τήν συνηθισμένη ἀκάθεκτη καί θορυβώδη ὁρμή της.
Στήν ἀρχή φαντάστηκα πώς αὐτό
γινόταν γιά ἐξοικονόμηση βενζίνης. Μοῦ
γεννήθηκε, ὅμως, ἡ ἀπορία: «Γιατί πάντα
στό ἴδιο σημεῖο καί γιατί πάντα γιά τά ἴδια
λίγα λεπτά;». Ὁ ἄνδρας μου καί μερικοί
ἀπό τούς συναδέλφους μας πού εἶχαν,
ἐπίσης, παρατηρήσει τό γεγονός, στή
σχετική συζήτηση πού ἔγινε, δέν μποροῦσαν νά βροῦν ἐξήγηση. Ἔτσι, ἕνα
πρωἰ πού οἱ ἐπιβάτες ἦσαν λίγοι, ἀποφάσισα νά λύσω τήν ἀπορία μου, ρωτώντας
τόν ἴδιο τόν «καπετάνιο».
-«Ἄ, Σινιόρα», μοῦ εἶπε ἐκεῖνος,
μ’ ἕνα πλατύ χαμόγελο. «Βλέπεις ἐκεῖνο
τό μικρό μοναχικό σπιτάκι, ἐκεῖ ἀπέναντι,
στό μικρό νησάκι πού μόλις προσπεράσαμε; Ἔ, ἐκεῖ ζεῖ, ἀπό χρόνια, ἕνας πολύ
σημαντικός συγγραφέας, πού ἔχει γράψει κι ἐξακολουθεῖ νά γράφει πολύ
ὡραῖα πράγματα γιά τήν πατρίδα μας. Συμφωνήσαμε, λοιπόν, ὅλοι ἐμεῖς πού κάνουμε αὐτά τά δρομολόγια, ὅταν περνᾶμε
δίπλα ἀπό τό νησάκι του, νά σβήνουμε τίς
μηχανές μας γιά νά μήν τόν ἐνοχλεῖ ὁ θόρυβος πού κάνουν. Δέν θέλουμε νά τοῦ
χαλᾶμε τήν ἠρεμία του... Εἶναι κάτι ἐλάχιστο, μόνο γιά νά τοῦ δείξουμε τόν σεβασμό μας στό δικό του ἔργο... Καπίσσι
Σινιόρα; Κατάλαβες;»...
Ἡ μικρή ἱστορία της εἶχε τελειώσει. Σώπασε. Εἶχε τήν αἴσθηση πώς δέν
χρειαζόταν νά προσθέσει τίποτε ἄλλο. Στά
μάτια τῶν νέων παιδιῶν, πού τήν κοίταζαν
τώρα χαμογελαστά, διάβασε ὅτι κι ἐκεῖνα
εἶχαν πιά καταλάβει...
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Ὑπάρχουν μερικοί οἱ ὁποῖοι ὅλως ἐσφαλμένως, ἀμφισβητοῦν τήν ἁγιότητα τοῦ Μεγάλου
Κωνσταντίνου καί ἰσχυρίζονται ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ἀνακηρυχθεῖ Ἅγιος ἕνας αὐτοκράτορας
ὁ ὁποῖος κατά τήν στρατιωτική του σταδιοδρομία ἔγινε αἰτία νά σκοτωθοῦν τόσοι ἄνθρωποι
καί πρό παντός ὁ ἴδιος ἐφόνευσε τήν δεύτερη γυναίκα του Φαύστα καί τόν γυιό του Κρῖσπο.
Καί ὑποστηρίζουν: Αὐτοκράτορας ὑπῆρξε, στρατηγός ναί, μέγας ὀρθῶς ὠνομάσθηκε ἀπό τούς
ἱστορικούς. Ἅγιος δέν εἶναι.
Δέν ἀμφισβητοῦνται ἀπό τήν Ἐκκλησία τά
ἐφάμαρτα γεγονότα πού ἐπικαλοῦνται. Ἀλλά
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γιατί εἶναι ἐπιλεκτικοί στήν
ἀναφορά μόνον σέ αὐτά καί
παραλείπουν ἄλλα;
Ὁ Κωνσταντῖνος κλήθηκε
ἀπό τόν Ἴδιο τόν Χριστό,
ὅπως ὁ διώκτης Παῦλος,
στήν Ἐκκλησία Του, μέ
ὅραμα τό ὁποῖο ἀναφέρουν
σύγχρονοί του ἱστορικοί.
Τόν φωτεινό Σταυρό στόν
οὐρανό καί ἀπό κάτω ἡ γραφή «in hoc vinca» (ἐν τούτῳ
νίκα). Τὄκανε λάβαρο καί
γεμᾶτος σθένος κατενίκησε,
τό ἔτος 312 μ.Χ., τόν τριπλάσιο στρατό τοῦ Μαξεντίου, ἔξω ἀπό τήν Ρώμη.
Καί ἀρχίζει ἡ μεγάλη προσφορά του στόν Χριστιανισμό. Τό ἔτος 313 μ.Χ. ἐκδίδει διάταγμα μέ τό ὁποῖο
παίρνουν τέλος οἱ διωγμοί
τριῶν αἰώνων κατά τῶν
χριστιανῶν. Φρικτά βασανιστήρια, ἀφάνταστα μαρτύρια, ἄδικοι θάνατοι. Δώδεκα ἑκατομμύρια περίπου
μάρτυρες! Κατάργησε τήν
λατρευτική προσκύνηση τοῦ
ἑκάστοτε Ρωμαίου αὐτοκράτορα. Φῶς ἡ νομοθεσία
του, χριστιανική νομοθεσία.
Κτίζει τήν Νέα Ρώμη, ἡ
ὁποία μετά τόν θάνατό του
ὀνομάσθηκε Κωνσταντινούπολις. Νέα αὐτοκρατορία
πού πρόσφερε στήν Τέχνη,
στά Γράμματα, στήν Ἐπιστήμη, στήν Κοινωνική
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Πρόνοια καί ἔδωσε στήν ἀνθρωπότητα φιλοσόφους, νομοθέτες, Πατέρες,
Ἁγίους. Ἔκλεισε τά νυχτερινά κέντρα
διαφθορᾶς. Ἔκλεισε τά μαντεῖα πού
ψευδολογοῦσαν, κατάργησε τούς μάγους πού ἀπατοῦσαν τόν λαό. ᾽Απαγόρευσε τήν βλασφήμια. Ἐτίμησε μέ
διάταγμα τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς καί
καθιέρωσε τήν ἀργία κατ’ αὐτήν.
Ὑποστήριξε τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἔδειξε ἐνδιαφέρον γιά τήν κοινωνική πρόνοια, γιά τούς ἐργάτες καί τά
ἀδύναμα στρώματα τοῦ λαοῦ, νομοθέτησε κατά τῆς τοκογλυφίας.
Τό σπουδαιότερο ὅλων, προστάτεψε τήν Ὀρθόδοξη Πίστη. Συγκάλεσε
τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο στήν Νίκαια γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν τοῦ δυσσεβοῦς
Ἀρείου. Ἐνίσχυσε τίς ἱεραποστολές
καί ἐπί τῶν ἡμερῶν του πολλοί λαοί
ἀσπάσθηκαν τήν χριστιανική Θρησκεία. Μέ πρωτοβουλία του, ἡ μητέρα
του Ἁγία Ἑλένη, βρῆκε τόν Τίμιο
Σταυρό τοῦ Κυρίου καί κτίσθηκαν οἱ
πρῶτοι χριστιανικοί ναοί. Ὑπῆρξε ὁ
ἱδρυτής καί θεμελιωτής Χριστιανικῆς
Αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία ἀργότερα
ὠνομάσθη Βυζαντινή.
Δέν ξέρουμε, ἄν ὅλα αὐτά τοῦ χάριζαν τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τόν
Παράδεισο. Ὁ Θεός γνωρίζει. Σίγουρα ὅμως μόνον αὐτά, δέν θά ὁδηγοῦσαν τήν Ἐκκλησία νά τόν ἀνακηρύξει Ἅγιο. Τά προαναφερθέντα ἔργα
του, ἀπέκτησαν μεγαλεῖο καί λόγο
γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς του, μέ
τήν εὐλογημένη Μετάνοιά του. Ἀνεγνώρισε τά ἁμαρτήματά του, ἔκλαψε
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γι’ αὐτά, συνετρίβη, ἐξομολογήθηκε
καί μάλιστα ἐνώπιον ὁμηγύρεως ἐπισκόπων. Στήν συνέχεια βαπτίσθηκε
καί μετέλαβε Σώματος καί Αἵματος
Χριστοῦ. Ἀντάλλαξε τήν βασιλική
χλαμύδα μέ τόν λευκό χιτώνα τοῦ νεοβαπτισθέντος. Ἡ εἰλικρινής του Μετάνοια καί ἡ θερμή πίστη του στόν
Θεόν, μαζί μέ τά θεάρεστα ἔργα του,
τόν ὁδήγησαν στήν Οὐράνια Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀνακήρυξή του ὡς
Ἁγίου.
Ἡ μετάνοια μετέβαλε ληστές, κλέπτες, κακούργους, πόρνες σέ Ἁγίους.
Γιατί ἀρνοῦνται μία τέτοια μεταβολή
στόν μετανοήσαντα Κωνσταντῖνον;
Τήν ἁγιότητα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου μαρτυροῦν ἐπί πλέον ἡ θεοπτία
καί ἡ θαυματουργική δύναμη πού τοῦ
χάρισε ὁ Θεός, ὥστε νά θαυματουργεῖ
ἀνά τούς αἰῶνες.
Ἡ ἱστορία τόν ἀνέδειξε Μέγα καί ἡ
Ἐκκλησία Ἅγιο καί Ἰσαπόστολο, «ἐν
βασιλεῦσιν ἀπόστολον» τοῦ Κυρίου.
Λ. Δίλης
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έν εἶναι ἐντελῶς ἄγνωστος
αὐτός ὁ πασχάλιος χαιρετισμός, ἡ ἀναστάσιμη αὐτή
ὁμολογία θριάμβου. Πολλοί
ὅμως δέν τήν ξέρουν. ᾽Ανήκει σέ ἕνα ξεχωριστό καί
πολύ ἀγαπητό νεοφανή ἅγιο,
τόν Ἅγιο Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ τῆς Ρωσίας. Ἕνα Γέροντα πού μέ ὅλη του τήν
ζωή μᾶς δίδαξε τήν χαράν
ἐν Κυρίῳ.
Ἄς προσεγγίσουμε προσεκτικά τήν γραφή «Χριστός
Ἀνέστη», τό κόμμα, τό σημεῖο αὐτό τῆς στίξεως πού
παρεμβάλλεται, φανερώνει
τό σωτήριο καί μοναδικό
στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Στήν συνέχεια ἀκολουθεῖ τό «χαρά
μου», πού ἐκφράζει τό ἱερό
καί πλούσιο συναίσθημα
τοῦ πιστοῦ, πού πηγάζει
ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.
Ἡ χαρά τῆς ᾽Αναστάσεως!
Ἡ χαρά στήν ἀπόλυτη,
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στήν ἀκέραια μορφή της.
Τήν χαρά πού κανένας δέν
μπορεῖ νά μᾶς ἀφαιρέσει,
γιατί μέ τήν ἐκ νεκρῶν
ἔγερση τοῦ Θεανθρώπου,
καταργήθηκε ὁ θάνατος,
ἔχουμε πιά ζωήν αἰώνιον,
κοντά στόν Τριαδικό Θεό,
στήν Παναγία μας, στούς
Ἀγγέλους καί τούς Ἁγίους.
Καί ἡ βεβαιότητα αὐτή μᾶς
χαρίζει καί στήν παροῦσα
ζωή χαρά μεγάλη, μέ τήν
προσδοκία τῆς οὐράνιας
χαρᾶς πού μᾶς περιμένει
στήν Ἀθάνατη Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ. «Εἴσελθε εἰς τήν
χαράν τοῦ Κυρίου σου»
(Ματθ. ιε΄ 21). Ἡ Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ μᾶς στεριώνει
τήν πίστη μας καί ἀκολουθώντας τήν θεία Διδασκαλία ζοῦμε εὐλογημένη ζωή,
σκορπίζουμε φῶς καί βοήθεια στούς συνανθρώπους
μας, ἀπολαμβάνουμε τήν
ἐκτίμηση τῶν ἄλλων, ζοῦμε
μία δημιουργική ζωή, εἴμαστε καί ἐδῶ εὐτυχισμένοι.
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«Πάνω κεῖ στόν Οὐρανό δόξα μᾶς
προσμένει, ἡ χαρά ἐδῶ στήν γῆ,
εἴμαστε σωσμένοι».
Προσωπική χαρά τοῦ καθένα
μας, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Ὅποιος βεβαίως νοιώθει τό ἀληθινό νόημά της καί βιώνει αὐτή. Μέ
τά ἔργα του, μέ τήν συμπεριφορά
του, μέ τήν μυστηριακή ζωή. «Πάσχα θά κάμω πάλι σήμερα, γιατί θά κοινωνήσω πάλι».
Ὁ Κύριος μᾶς παραγγέλλει:
«Χαίρετε καί ἀγαλλιᾶσθε» (Ματθ.
ε΄ 12). Γιά τήν εὐλογημένη περίπτωση τῆς κοινωνίας μας μέ τόν
Χριστό, ὅταν πορευόμαστε κατά τό
θέλημά Του, μᾶς ἔχει πεῖ: «Χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία καί τήν χαράν ὑμῶν οὐδείς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν»
(Ἰωάν. ιστ΄ 22).
Ἄς ἀγωνιζόμαστε τόν καλόν ἀγώνα, ἄς βάλουμε σκοπό τῆς ζωῆς
μας νά ζοῦμε καί νά ἀναπνέουμε
γιά τόν Θεό καί νά ἔχουμε ἔτσι,
ἀπό ἐδῶ στήν γῆ, μία ἀληθινή καί
παραδείσια χαρά, τήν χαρά τῆς
Ἀναστάσεως. «Χριστός Ἀνέστη,
Χαρά μου!».
Γιάννης Τασούλας
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Ἀναστάσεως ἡμέρα
Ἀναμφίβολα τό Πάσχα, αὐτή ἡ
διάβαση, ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ μεγαλύτερη γιορτή γιά τόν Ὀρθόδοξο
κόσμο. Εἶναι ἡ Λαμπρή, ἡ ἡμέρα τῆς
χαρᾶς. Αὐτή τήν χαρά ἐκδηλώνουμε,
γιορτάζουμε κι ἐμεῖς οἱ Ἕšηνες. Βέβαια, αὐτή ἡ χαρά ἔχει παράδοση
μέσα στή ζωή μας, ἔτσι ὅταν λέμε
«Λαμπρή» ἔρχονται στήν ψυχή μας
εὐφρόσυνα συναισθήματα. Ἔχομε
ὅμως συνειδητοποιήσει τήν αἰτία τῆς
κατάστασης αὐτῆς ἤ ἀπό συνήθεια
καί μόνο γιορτάζουμε ἐξωτερικά,
ἐπιφανειακά. Γιά νά εἶναι «ἡ χαρά
ἡμῶν πεπληρωμένη» πρέπει, νομίζω, νά προσέξουμε τά ἀκόλουθα:
1. Τήν σημασία τῆς Ἀνάστασης
τοῦ Κυρίου. «Ἐσταυρώθη δι’ ἡμᾶς»,
ἔδωκε τό αἷμα του «λύτρον ἀντί
ποšῶν» καί ἀναστήθηκε, θανάτῳ
θάνατον πατήσας, νικητής τοῦ θανάτου, πού μπῆκε στή ζωή μας μέ τήν
ἁμαρτία. Ἐξ’ ἀρχῆς, ἄν δέν ἁμαρτάναμε, δέν θά πεθαίναμε.
2. Ἄν δέν ἀνασταινόταν ὁ Χριστός, θά ἦτο «κενή ἡ πίστις ἡμῶν»
καί ἄχρηστο τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. «Εἰ Χριστός ἐκ νεκρῶν οὐκ
ἐγήγερται...». Κομβικό σημεῖο τῆς
πίστεώς μας εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Κυρίου.
3. Μέ τό τίμιο αἷμα του «ἐξηγόρασεν ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ
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Νόμου». Τό τίμημα τῆς ἐξαγορᾶς
εἶναι ἀνάλογο μέ τό βάρος τῆς ἁμαρτίας μας.
4. Ἐπειδή μέ τήν ἀπομάκρυνσή
μας ἀπό τόν Θεό συνέχεια ἁμαρτάνουμε κι’ ἀπέναντί Του εἴμεθα ἔνοχοι
καί μάλιστα ἔνοχοι θανάτου, γι’ αὐτό
ἐπῆρε τίς ἁμαρτίες μας στούς ὤμους
του καί πλήρωσε μέ τό αἷμα Του
«Οὗτος τάς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καί
περί ἡμῶν ὀδυνᾶται». Ἔγινε γιά
μᾶς κατάρα. «Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ
κρεμάμενος ἐπί ξύλου».
5. Γι’ αὐτό ὀνομάζουμε τόν Κύριον Ἰησοῦν Σωτήρα καί Λυτρωτήν.
Μᾶς λύτρωσε ἀπό τήν ὀφειλή μας
καί μᾶς ἔσωσε ἀπό τίς ἁμαρτίες μας.
Μόνο μέ τή θυσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ
μποροῦσε νά γίνει αὐτή ἡ καταšαγή.
6. «Τιμῆς ἠγοράσθητε...», τονίζει
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Κατέβαλε μεγάλη πληρωμή ὁ Κύριος, μᾶς ἀγόρασε καί μᾶς ἐλευθέρωσε. Γι’ αὐτό,
δέν πρέπει νά γίνουμε δοῦλοι ἀνθρώπων, ἀšά νά ζοῦμε τήν ἐλευθερία
πού μᾶς χάρισε ὁ Λυτρωτής. Ὡς
δοῦλοι Κυρίου γινόμεθα ἐλεύθεροι
ἀπό ἀνθρώπους κι’ ἀπό πράγματα.
Ἡ δουλεία στό θέλημά Του ἀποτελεῖ
τήν πραγματική ἐλευθερία.
7. Κι ὅλα αὐτά, χωρίς νά κάνουμε
κάτι ἀξιόμισθον. Δωρεάν. «Χάριτι
ἐστέ σεσωσμένοι». Βέβαια, τά καλά
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μας ἔργα εἶναι ἐπακόλουθο τῆς πίστεώς μας, ὅμως, ὅ,τι καί νά κάνομε
δέν δικαιωνόμεθα μ’ αὐτά.
8. Ὁ Χριστός μέ τήν θυσία Του ἐπέφερε τή συμφιλίωση, τήν καταšαγή μέ
τό Θεό κι ἔτσι μᾶς δίνει χαρά καί εἰρήνη μέ τόν Θεό καί τόν ἑαυτό μας. Αὐτό
ἀποτελεῖ ἕνα ἀπ’ τά χαρίσματα τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καί εἶναι μιά πρόγευση μακαριότητας, καθαρότητα καρδιᾶς.
9. Ἡ συμφιλίωση αὐτή ἀποτελεῖ
ἕνα εἶδος πρόσκλησης τοῦ Χριστοῦ, μέ
προσωπικό χαρακτῆρα. Προσωπικά,
μέ τ’ ὄνομά της κάλεσε τή Μαρία καί
τότε τόν ἀνεγνώρισε.
Κι ἐμᾶς ὁ Χριστός προσωπικά τόν
καθένα μᾶς προσκαλεῖ. Ἡ πρόσκλησή
Του δέν εἶναι γενική, καί ἀφηρημένη.
Καί νά προσέξουμε, πώς δέν μᾶς λέει
ν’ ἀγαπᾶμε τήν ἀνθρωπότητα, ἀšά
τόν πλησίον μας. Ἑπομένως, ἡ χαρά
μας καί ἡ εἰρήνη μας τότε θά εἶναι
ὁλοκληρωμένη ἄν ξέρουμε ποιός μᾶς
τήν προσφέρει, ἄν βιώνουμε αὐτή τήν
κατάσταση πού σχετίζεται ἄμεσα μέ
τήν νίκη τοῦ Κυρίου στό θάνατο, τό
μεγάλο αὐτό ὑπαρξιακό θέμα. «Χαρᾶς
τά πάντα πεπλήρωται τῆς Ἀναστάσεως τήν πεῖραν εἰληφότα». Καί πρέπει νά προσέχουμε πώς στήν Ὀρθόδοξη παράδοση ἡ παράσταση τῆς
Ἀνάστασης εἶναι «Ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος» τοῦ Κυρίου. Χριστός Ἀνέστη!
Ἀδελφοί... Ἀληθῶς Ἀνέστη!

ΔΥΟ ΠΛΗΘΩΡΙΚΑ
ΨΑΛΜΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

«Χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναι
μοι τήν δόξαν Σου!»
«Πληρωθήτω τό στόμα μου τῆς
αἰνέσεώς Σου, Κύριε!»
Τί πνευματικόν πλοῦτον ἔχει
ὁ ψαλμωδός!
Τί ξεχείλισμα δοξολογίας!!!
Η.Μ.

Δημήτρης Χρ. Μποσινάκης

³

145

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ἐπίσημα ὅτι ὁ
Πρωθυπουργός ἔδωσε ἐντολή νά ἐπισπευθεῖ ἡ ἀνέγερση μουσουλμανικοῦ
τεμένους στόν Βοτανικό τῆς Ἀθήνας
σέ οἰκόπεδο τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. Τό κόστος τῆς κατασκευῆς, χωρητικότητος 350 ἀτόμων, ἔχει προϋπολογισθεῖ σέ 846.000€, ἀλλά μέ
τή διαμόρφωση τοῦ περιβάλλοντος,
τήν κατασκευή γραφείων, χώρων ὑγιεινῆς κ.λπ. ὑπολογίζουν ὅτι τό κόστος θά ἀνέλθει στά 15 ἑκατομμύρια!
Σέ μιά περίοδο μεγάλης κρίσης, ὅταν
οἱ ἐργαζόμενοι καί οἱ συνταξιοῦχοι
κυριολεκτικά στίβονται, γιά νά μήν
χρεωκοπήσει ἡ Χώρα μας, ἐνῶ οἱ
ἄνεργοι πλησιάζουν τό ἑνάμιση ἑκατομμύριο, τό κράτος μας ἔρχεται νά
δώσει τόσα ἑκατομμύρια γιά τό τέμενος τῶν μουσουλμάνων! Παράλληλα, καί ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων κ.
Καμίνης δήλωσε ὅτι προγραμματίζει
τήν ἀνέγερση 14 (!) τζαμιῶν στήν
Ἀθήνα!
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ φέρονται πρός τούς
ἐδῶ μουσουλμάνους μέ ἀνθρωπισμό
καί ἀνεκτικότητα. Παράδειγμα: Χιλιάδες εἶναι οἱ μουσουλμάνοι, πολλοί
λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι σιτίζονται
κάθε μέρα στά συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας. Ἀντίθετα, οἱ χῶρες ἀπό τίς
ὁποῖες προέρχονται, καταδιώκουν
τούς ἐκεῖ χριστιανούς. Οἱ δολοφονίες,
οἱ βασανισμοί, οἱ φυλακίσεις, ἡ τρομοκρατία εἶναι συχνό φαινόμενο. Τίς
πρῶτες θέσεις στίς διώξεις κατέχουν
ἡ βόρειος Κορέα καί τό Ἰράν. Ἀκολουθοῦν Σαουδική Ἀραβία, Ὑεμένη,
Πακιστάν, Αἴγυπτος, Συρία, Τυνησία,
146

ΤΑ ΜΕΣΑ ἐνημέρωσης συνήθως
ἀποφεύγουν νά ἐνημερώνουν γιά τούς
διωγμούς κατά τῶν χριστιανῶν. Παρά
ταῦτα, μερικά γεγονότα ἔγιναν γνωστά. Ἡ λεγόμενη «ἀραβική ἄνοιξη» μέ
τίς ἐξεγέρσεις τῶν λαῶν γέννησε κάποιες ἐλπίδες γιά σεβασμό τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στίς μουσουλμανικές χῶρες. Μάταιη ὅμως ἐλπίδα.
Ἐπεκράτησαν φανατικά ἰσλαμικά καθεστῶτα, τά ὁποῖα ἐπέτειναν τίς διώξεις. Συγκεκριμένα: Ὁ ἑλληνορθόδοξος
Μητροπολίτης Λιβύης κ. Θεοφύλακτος
σέ συνέντευξή του διεκτραγωδεῖ τή
φοβερή κατάσταση, στήν ὁποία ζοῦν
οἱ χριστιανοί στήν μετα-Κανταφική
ἐποχή. Εἶπε: «Οἱ ἀκραῖοι μουσουλμάνοι ἐξαπολύουν διώξεις κατά τῶν
χριστιανῶν. Ἐξτρεμιστές κατέστρεψαν
τό κοιμητήριο. Φέτος τά Θεοφάνεια
μπῆκαν στό ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,
στήν Τρίπολη τῆς Λιβύης, πέντε ἄτομα πού φώναζαν: «Θά σᾶς κάψουμε!».
Ἡ ἑλληνική πρεσβεία τῆς Λιβύης ἔχει
δώσει ὁδηγίες νά μήν κυκλοφορεῖ
κανείς στούς δρόμους μετά τίς τρεῖς
τό μεσημέρι» (Δημοκρατία, 2-3-2013).
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Κίνα, Βιετνάμ κ.ἄ. Κατά τόν 20ο
αἰώνα οἱ χριστιανοί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀριθμοῦσαν περί τά 35 ἑκατομμύρια, ἐνῶ τώρα ἔχουν μείνει σχεδόν οἱ μισοί. Ἔπειτα, ποιά μουσουλμανική χώρα δίνει χρήματα, γιά νά χτιστεῖ χριστιανικός ναός; Οὔτε ἄδεια
οἰκοδομῆς δέν δίνουν. Ἐμποδίζουν,
ἀκόμη, καί τήν ἐπισκευή τῶν παλαιῶν.

ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ τοῦ Ἰσλάμ καλά

¥

κρατοῦν: Στή Σαουδική Ἀραβία,
ἀπαγορεύεται ὄχι μόνο ἡ ἀνέγερση
ναῶν, ἀλλά συλλαμβάνεται καί τιμωρεῖται ὅποιος φέρνει φανερά
σταυρό ἤ ἄλλο χριστιανικό σύμβολο. Οἱ θηριωδίες τῶν ἰσλαμιστῶν
εἶναι σέ ἔξαρση στήν ἐπαναστατημένη Συρία. Θύματα οἱ χριστιανοί
καί μάλιστα οἱ ὀρθόδοξοι. Μέ
ἀγριότητα ξεσπᾶνε στά παιδιά καί
κυρίως στά κορίτσια. Ἕνα κορίτσι
μάλιστα τό βίασαν μπροστά στήν
οἰκογένειά του. Στήν πόλη Χασεκέ,
ὅπου ζοῦν 25.000 χριστιανοί, ἀπήχθησαν καί βασανίστηκαν ἱερεῖς.
Στήν Αἴγυπτο μιά μητέρα καί τά
ἑπτά παιδιά της καταδικάστηκαν
σέ πολυετή φυλάκιση, γιατί ἔγιναν
χριστιανοί. Στή Νιγηρία βάζουν φωτιά στά σπίτια τῶν χριστιανῶν.
Στήν Τυνησία ἀποκεφαλίστηκε νεαρός χριστιανός.

OI ΔΙΩΓΜΟΙ
ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

ΕΧΟΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝ νά προσευχόμαστε γιά τούς μάρτυρες χριστιανούς τῶν μουσουλμανικῶν
χωρῶν. Μιά χριστιανή τῆς Αἰγύπτου ἔστειλε ἕνα συγκινητικό μήνυμα. Γράφει: «Παρακαλῶ νά εὔχεσθε στόν Θεό νά μᾶς δίνει δύναμη
καί εἰρήνη, ὥστε νά μποροῦμε νά
φέρουμε τό σταυρό μας μέ θάρρος
καί σταθερή πίστη καί νά θεωρηθοῦμε ἄξιοι νά γίνουμε ἅγιοι καί
μάρτυρες γιά τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ».
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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«δεῖ...»

ιδάσκων ὁ Κύριος κάποια
ἡμέρα, εἶπε γιά τόν ἑαυτόν
Του: «Ὑψωθῆναι δεῖ (= πρέπει)
τόν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου». Ἄς προσέξουμε τήν λέξη «δεῖ». Πρέπει
νά σταυρωθεῖ. Εἶναι ἀνάγκη νά
ὑψωθεῖ στόν Σταυρό. Καί ἀναρωτιέται ὁ κάθε καλοπροαίρετος
ἄνθρωπος. Μά ἕνας ἀθῶος;
Αὐτός «ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν,
οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι
αὐτοῦ». Αὐτός διῆλθεν τήν ἐπί
γῆς ζωή Του «εὐεργετῶν καί ἰώμενος».
Πράγματι ἡ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ ἀνθρωπίνως παραμένει ἕνα
«μυστήριον κεκρυμμένον». Γιά τούς
Ἰουδαίους εἶναι «σκάνδαλον», γιά
τούς Ἐθνικούς «μωρία». Ὅμως
γιά τούς πιστούς ἡ Σταύρωση
εἶναι «Θεοῦ σοφία». Ἀποτελεῖ τό
σοφό σχέδιο τοῦ Θεοῦ Πατέρα γιά
τήν σωτηρία τοῦ παραπεσόντος
ἀνθρώπινου γένους. «Ὑψωθῆναι
δεῖ» τόν Χριστό «ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται ἀλλ’
ἔχει ζωήν αἰώνιον». Ἡ Σταύρωση
ἀποτελεῖ ἔργο τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ. Δεῖ, ἔδει (= ἔπρεπε) νά ὑψωθεῖ ἐπάνω στόν Σταυρό ὁ Λυτρωτής μας καί Σωτήρας μας, γιά
νά ἀνοίξουν γιά ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς οἱ πύλες τοῦ Παραδείσου.
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Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει
«ὅτι τόν Χριστόν ἔδει παθεῖν καί
ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν». Ὁ Χριστός
σταυρώθηκε γιά τήν σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων. Ἀλλά ἡ σωτηρία δέν
προσφέρεται κατά τρόπον μαζικό
σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Χρειάζεται ἡ ἐλεύθερη ἀποδοχή ξεχωριστά ἀπό κάθε ἄνθρωπο. Ὁ
καθένας μας νά δεχθεῖ καί νά
ἀγωνισθεῖ γιά νά σώσει τήν αἰώνια ψυχή του. Στήν προσπάθεια
αὐτή πάλιν δέν εἴμαστε μόνοι. Ὁ
Θεός ἔχει πάνσοφο σχέδιο καί γιά
τόν καθένα χωριστά. Τί ἀγάπη
γιά μένα Θεέ μου! Πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε νά βιώνουμε συνεχῶς
κατά τό θέλημά Του καί τότε μήν
ἀνησυχοῦμε γιά τήν σωτηρία μας.
Τόν ἀγώνα μας περιλούει καί τό
ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Σταυρική Θυσία τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἀπαραίτητη γιά τήν
σωτηρία μας. «Τόν Χριστόν ἔδει
παθεῖν». Πρέπει ὁ καθένας μας,
μαζί μέ τήν εὐγνωμοσύνη μας
πρός Αὐτόν, νά συναισθάνεται
τήν λυτρωτική θυσία τοῦ Κυρίου
καί νά ἀγωνίζεται ἀτενίζοντας τόν
Σταυρό Του καί νά πράττει ὅσα
Αὐτός ζητάει ἀπό ἐμᾶς. Καί τότε
ὁ Παράδεισος, μέ τό ἔλεος καί
τήν χάρη Ἐκείνου, δικός μας!
Θ.Ι.Δ.
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ἐπέβαλε νέους νόμους, ἀμφισβητώντας τή δύναμη τοῦ πιστεύω του.
Ὁ ἄνθρωπος ἀπροστάτευτος
ἔπαιξε ρόλους πού ἔκαψαν τήν
ἀρετή καί δόξασαν τά εἴδωλα τῶν
καιρῶν. Καί ζεῖ ὅπως, τοῦ ὑπέδειξαν
κάποιοι δῆθεν μοντέρνοι διανοητές, ἀψηφώντας τήν παράδοση καί
λατρεύοντας τόν ἐπίπλαστο ὁρατό
καί ἀόρατο κόσμο τῶν εἰδώλων.
Ἔτσι, ζεῖ μέ ἕνα ὑπερτιμημένο
«ἐγώ» πιστεύοντας ὅτι θά γίνει μεγάλος καί τρανός σέ μόρφωση καί
σοφία. Ἀλλά μέσα του ὁ ἄνθρωπος
ζεῖ μέ τό μῖσος καί τήν κακία, πού
αὐτά οὐδόλως ταιριάζουν μέ ὁποιοδήποτε εἶδος μορφώσεως.
Κατά τήν Ἀρχαιότητα σέ ἕνα
κύκλο καλῶν συζητητῶν γινόταν
λόγος γιά τό καλύτερο εἶδος μορφώσεως.
Μερικοί ἔλεγαν ὅτι ἦταν ἡ φιλοσοφία, ἄλλοι ὅτι ἦταν οἱ καλές τέχνες, ἄλλοι ὑποστήριζαν ὅτι εἶναι ἡ
στρατιωτική κατάρτιση καί κάποιοι
ἄλλοι ἡ πολιτική πεῖρα. Τελευταῖα
ρώτησαν καί τόν φιλόσοφο Ἀντισθένη, ὁ ὁποῖος ἀπάντησε: «Γιά
μένα ἡ καλύτερη μόρφωση εἶναι,
νά ξεμάθει κανείς τήν ΚΑΚΙΑ».

Οἱ καιροί στούς ὁποίους ζοῦμε σήμερα ἔχουν μολύνει τίς συνειδήσεις
μέ λογική τῶν ἀνθρώπων καί ἔχουν
μετατρέψει τίς ἀξίες σέ σκοπιμότητες, βάζοντας στή ζωή προσωπεῖα
καί μηχανισμούς μέ κοσμογονικές
ἀλλαγές.
Οἱ καιροί σήμερα ἔγιναν πολύπλοτοι καί πονηροί. Ἀνυποψίαστος ὁ
ἄνθρωπος ἀρνήθηκε τήν τρυφερότητα τῶν αἰσθημάτων του, φοβούμενος τό γνωστικό περιβάλλον πού τοῦ
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Ταξίαρχος ἐ.ἀ.
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Ὁ εὐλογημένος Κύκλος

Δ

(«Σύνδεσμος» 1966-2013)

οξολογῶ τόν Θεό τῆς ἀπύθμενης ἀγάπης γιατί ἔφερε
στήν πορεία τῆς ζωῆς μου
τόν «Σύνδεσμο» (ἕνα τεῦχος τοῦ
1967 ἤ τοῦ 1968, δέν ἐνθυμοῦμαι),
μαθητής, τότε τῆς Δ ἤ τῆς Ε
Γυμνασίου στή Λεμύθου τῆς ὀρεινῆς
Μαραθάσας Κύπρου. Ποῦ βρέθηκε
τό τεῦχος ἐκεῖνο στά βουνά τῆς
ἑλληνικῆς Κύπρου δέν μπορῶ μετά
βεβαιότητος νά πῶ. Ἔχουν περάσει
ἀπό τότε ἀρκετές δεκαετίες. Εἶμαι ὁ
πρῶτος, πιθανότατα, ἀναγνώστης
καί συνεργάτης ἐν Κύπρῳ.
Ἀργότερα, ὡς φοιτητής στήν
Ἀθήνα, εἶχα τόν «Σύνδεσμο» στό
φοιτητικό οἰκοτροφεῖο «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», Βουρνάζου 4, Ἀμπελόκηποι -Ἀθήνα.
1970-1974
Θεολογική Σχολή. Στό Οἰκοτροφεῖο
μαζί μας μετεκπαιδευόμενος στό Διδασκαλεῖο Μέσης (Μαράσλειος
Ἀκαδημία) ὁ ἀγαπητός ἀδελφός κ.
Γ.Δ. Κούβελας, ἡ ψυχή κάθε ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ. Κάθε τεῦχος τοῦ
«Συνδέσμου» μιά ἐσώτατη, πνευματική χαρά.
........................................
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Θυμήθηκα τώρα ἀμυδρά τόν
«Σύνδεσμο» ζήτησα νά γνωρίσω μέ
ἐπιστολή μου στήν Καλαμάτα (μαθητής τότε, εἴπαμε) ἀπό τόν ἐκ Καλαμάτας Θεολόγο-Καθηγητή (τώρα
Ἀρχιμανδρίτη) π. Χριστόδουλο
Κωνσταντόπουλο. Νά ἔχουμε τήν
εὐχή του. Καί μοῦ ἔστειλε τό τεῦχος
τῆς εὐλογίας. Γιά τόν «Σύνδεσμο»
ἴσως νά διάβασα στό περιοδικό «Τά
Νειάτα» πού εἶχα γνωρίσει λίγο
ἐνωρίτερα. Δόξα τῷ Κυρίῳ πάντων
ἕνεκεν.
Ὁ «Σύνδεσμος» διασώζει λεβέντικα καί ἐπιδέξια τήν τιμήν τῆς
Ἑλλάδος, τόν ἀτίμητο ἀδάμαντα
τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τήν ἱερότητα
τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας. Τί ἄλλο
θέλουμε γιά νά δοξολογήσουμε εὐχαριστιακά τό ἐν Τριάδι Θεόν;
Τό ἔθνος τῶν 20 ἑκατομμυρίων
Ἑλλήνων τῆς Γῆς θά ζήσει.
Καί ὁ «Σύνδεσμος» νά ἑκατοστήσει τά χρόνια τῆς ζωῆς του.
Μέ τιμή ἰδιάζουσα
Ἀντώνιος Ν. Στυλιανάκης
Κύπρος 7/3/13

¥

ειμαι
῏
κοντά σου...
Νά, εἶμαι κοντά σου, φίλε, ἀδελφέ. Ἦρθα μέ τήν
ψυχή μου, μέ τήν ἀγάπη μου. Χρέος μου, ν’ ἀλλάξεις διάθεση. Δέν θέλω πιά νά εἶσαι λυπημένος. Τί
νά σοῦ ἱστορήσω καί πῶς νά σέ ἀποσπάσω ἀπό τά
δίχτυα τῆς πίκρας σου; Πῶς νά σέ κάνω νά χαμογελάσεις; Θές νά σοῦ πῶ τά νεανικά μου ὄνειρα ἤ
μήπως νά σοῦ διηγηθῶ τούς τωρινούς ἀγῶνες; Ταξίδια, τόπους μακρυνούς πού μέ ἀξίωσε ὁ Θεός νά
δῶ, πράματα - θάματα τοῦ κόσμου... Νά, ὅλα ὅσα
μπορῶ νά σοῦ προσφέρω γιά νά διαλέξεις.
Ὁ Θεός μᾶς θέλει χαρούμενους. Ἄλλωστε δέν
μοῦ ἀντέχει καί ἡ καρδιά, ἄκεφο, θλιμμένο νά σέ
βλέπω. Τί νά σοῦ τάξω; Δῶρα κι ὅ,τι σοῦ ἔλειψε;
Δέν ἔχω τό μαγικό ραβδάκι τῆς καλῆς νεράϊδας.
Ἔχω ὅμως πηγαῖο ἐνδιαφέρον. Νοιάζομαι γιά τή
χαρά σου. Καί πάνω ἀπ’ ὅλα ἐν Κυρίῳ, σ’ ἀγαπῶ.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ
(Ἐκκλησιαστικές Μορφές τῶν Ἀποστολικῶν Χρόνων) Τεῦχος Β΄.
Καί ὁ δεύτερος αὐτός τόμος ἔχει σκοπό νά γίνουν γνωστότεροι οἱ
στενώτεροι συνεργάτες τῶν ἱερῶν Ἀποστόλων καί μαθητῶν τοῦ Κυρίου
μaς Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρός διδασκαλίαν καί ἔμπνευσιν τῶν ἀναγνωστῶν.
Σχ.12Χ20. Σελ.182. Ἔκδοση Ἀδελφ. Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», Σόλωνος
100, 10680 Ἀθήνα, τηλ. 210 3624349.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ
20 ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Τά κείμενα τοῦ βιβλίου εἶναι ὁμιλίες, οἱ ὁποῖες ἐκφωνήθηκαν κατά
καιρούς εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί ἀναφέρονται σέ
ὅλα τά θέματα τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Σχ14,50Χ21. Σελ.176.Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Λαμία,
35100-Λαμία, τηλ. 22310 36204.
ΠΕΤΡΟΥ Π. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΝΟΜΙΚΟΥ - τ. ΛΥΚΕΙΑΡΧΟΥ
ΤΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙ (1835-1912) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΥΤΟΥ
ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΙΠΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΗ
Τό Πεταλίδι εἶναι μία ἀξιοζήλευτη κωμόπολη τοῦ Μεσσηνιακοῦ
Κόλπου, 28 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά τῆς Καλαμάτας. Τό βιβλίο αὐτό περιλαμβάνει ἀφ’ ἑνός μέν τά ὅσα γνωρίζουμε γιά τούς πρό Πεταλιδίου
ἀρχαίους οἰκισμούς καί ἀφ’ ἑτέρου τίς περιπέτειές του ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του τό 1835 μέχρι τό 1912 πού ἔπαυσε νά εἶναι Πρωτεύουσα
Δήμου καί ἔγινε Κοινότητα. Σχ. 17Χ24. Σελ. 208. Δ/νση Συγγρ. Κανάρη 42, 24100 Καλαμάτα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗ
ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΡΩΜΑΝΟ ΤΟ ΜΕΛΩΔΟ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑΚΙΑ
ΣΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟ
Στή Συλλογή αὐτή τῶν ἔργων τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, ἀποδίδονται σέ λόγο νεοελληνικό, καί ὡς ποιητικά ἔργα μέ κάποιο ρυθμό,
Κοντάκια πού ἀναφέρονται στή ζωή καί τό σωτήριο ἔργο τοῦ Χριστοῦ,
μέ τόν τρόπο πού συνθέτει καί προεκτείνει ὁ κορυφαῖος Ὑμνογράφος
τά ἀντίστοιχα Ἁγιογραφικά θέματα. Σχ.16Χ23,50. Σελ.190. Δ/νση Συγγρ.
Σπέτσες.
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ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
ΟΥΣΙΑ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ
Ποιήματα
Στήν πρώτη ποιητική της Συλλογή, ἡ ποιήτρια,
ἐπιχειρεῖ μέ περίσσια τέχνη νά μετουσιώσει σέ φῶς
τούς μελωδικούς σπινθηρισμούς τῆς καρδιᾶς της.
Σχ.14Χ20. Σελ.88. Ἐκδόσεις Ἐρωδιός, Ἑρμοῦ 61,
54623 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 282782.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΙΛΛΑΣ
ΣΕ ΚΗΠΟ ΞΕΝΟ
Ποιητική Συλλογή
Σχ.15,50Χ21. Σελ.78. Δ/νση Συγγρ. Γυάρου 2,
8011 Πάφος, τηλ. 99989137.
ΠΟΠΗ ΧΑΛΚΙΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗ ΜΟΝΗ
ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΝΗΤΩΝ ΧΙΟΥ
Σέ ἕνα ὡραῖο τόμο περιγράφεται ἡ ἱστορία τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, πού βρίσκεται στό νότιο μέρος τῆς Χίου, στά Νένητα. Καθώς
καί ἡ ἱστορία τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας τοῦ Ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ, πού φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή
ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων. Σχ.17Χ24. Σελ. 158. Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, Νενήτων Χίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΗΤΣΙΟΣ
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Η ΕΥΡΩΠΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τό βιβλίο αὐτό δέν εἶναι πολιτικό μανιφέστο. Φιλοδοξεῖ νά συμβάλλει στόν γενικότερο προβληματισμό τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιά τήν ἑπομένη μέρα
μετά τήν πρωτοφανῆ κρίση πού ἔπληξε τήν χώρα καί
τόν λαό της, τή χειρότερη μετά τή λήξη τοῦ ἐμφυλίου
πολέμου τό 1949. Σχ.17Χ24. Σελ.176. Δ/νση Συγγρ.
Αἴγλης 7, 14121 Ν. Ἡράκλειο, τηλ. 210 2224411.
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Ὁ κ. Παναγ. Διαμαντόπουλος, Χαλάνδρι, 100
€, εἰς μνήμην Γεωργίου
Διαμαντοπούλου.
Ἡ κ. Ἐρασμία Ζαπραΐδου, Παπάγου, 30 € εἰς
μνήμην Ἀθανασίου καί
Βασιλείου Κουρῆ.
Ἡ κ. Μαρία Κουτσογιάννη
Ἀθήνα, 100 € εἰς μνήμην
τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, τῆς ἀδελφῆς της
Θάλειας καί τῶν γονέων
της Δημητρίου καί Ἑλένης.
Ἡ κ. Ἄννα Λεβῆ, Θεσσαλονίκη, 200 € εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της Ἀριστοτέλη Π. Λεβῆ.
Ἡ κ. Νίκη Παπακωνσταντίνου, Θεσσαλονίκη, 100
€, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της καί τοῦ ἀδελφοῦ
της.
Ἡ κ. Ἀναστασία Τριτσιμπίδα Κηφισιά, 200 € εἰς
μνήμην συζύγου, γονέων,
ἀδελφῶν καί φίλων.
Ἡ κ. Ἀργυρώ Χαριάτη,
Πολύγωνο-Ἀθήνα 70 €
ὑπέρ ὑγείας καί ὑπέρ
ἀναπαύσεως προσφιλῶν
της προσώπων.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

α. «Τί δέ βλέπεις τό κάρφος τό ἐν τῷ
ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τήν δέ ἐν τῷ σῷ
ὀφθαλμῷ δοκόν οὐ κατανοεῖς;».
(Γιατί βλέπεις τό σκουπιδάκι στό μάτι τοῦ
ἀδελφοῦ σου καί δέν νιώθεις ἕνα ὁλόκληρο
δοκάρι στό δικό σου μάτι;).
Ματθ. ζ 3
β. Μή φρονεῖτε γιά τόν ἑαυτό σας παραπάνω ἀπό ὅ,τι πρέπει νά φρονεῖτε, ἀλλά νά
σᾶς διακρίνει ἡ μετριοφροσύνη καί ἡ σύνεση.
Ρωμ. ιβ 3
γ. «Οἱ δέ ἑαυτῶν ἐπιγνώμονες σοφοί».
(Ὅσοι ἔχουν αὐτογνωσία εἶναι σοφοί).
Παροιμ. ιγ 10
δ. Ὅποιος γνωρίζει τόν ἑαυτό του εἶναι
τόπος καί θρόνος τοῦ Κυρίου.
Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρινός
ε. Ἐξέτασε τόν ἑαυτό σου, ποιός εἶσαι.
Γνώρισε τή φύση σου, ὅτι δηλαδή τό σῶμα
σου εἶναι θνητό, ἐνῶ ἡ ψυχή σου εἶναι ἀθάνατη.
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 6,222
στ. Ἡ ἀκριβής γνώση τοῦ ἑαυτοῦ σου θά
σέ βοηθήσει ἀρκετά νά συλλάβεις τήν ἔννοια
τοῦ Θεοῦ.
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 6,238
ζ. Αὐτός εἶναι ἐκεῖνος πού γνωρίζει καλύτερα τόν ἑαυτό του, αὐτός δηλαδή πού πιστεύει ὅτι δέν εἶναι τίποτε.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 10, 164

Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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η. Ἄς προσπαθήσουμε νά γνωρίσουμε
καλά τόν ἑαυτό μας, νά γνωρίσουμε καλά τά
τραύματα τῆς ψυχῆς μας, γιατί τότε μόνο θά
μπορέσουμε νά χρησιμοποιήσουμε καί τά κατάλληλα γιά τή θεραπεία φάρμακα.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 31,90

¥

θ. Εἴμαστε πιό εὔκολοι νά γνωρίσουμε
τά οὐράνια μυστήρια παρά τούς ἑαυτούς
μας.
Γρηγόριος Νύσσης

ι. Ἕνα γνωρίζω, ὅτι δέν εἶμαι τίποτε.
Μάρκος ὁ Ἀσκητής
ια. Μακάριος ὁ ἄνθρωπος πού γνωρίζει τίς ἀδυναμίες του, γιατί αὐτή ἡ γνώση
γίνεται σέ αὐτόν θεμέλιο καί ρίζα καί
ἀρχή κάθε ἀγαθοσύνης.
Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
ιβ. Ἐκεῖνος πού ἀπόκτησε αὐτογνωσία ποτέ δέν θά ξεγελαστεῖ νά ἐπιχειρήσει κάτι πάνω ἀπό τή δύναμή του, ἀλλά
προχωρεῖ στό ἑξῆς πατώντας στερεά στή
μακαρία αὐτή ὁδό τῆς ταπείνωσης.
Ἰω. Σιναΐτη, Κλῖμαξ ΚΈ, 45
ιγ. Ὅποιος ἀξιώθηκε νά δεῖ τόν πραγματικό ἑαυτό του, εἶναι ἀνώτερος ἀπό
ἐκεῖνον πού ἀξιώθηκε νά δεῖ Ἀγγέλους.
Νικήτας Στηθάτος
ιδ. Ἡ ταπεινή γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας
πρέπει νά τιμᾶται περισσότερο ἀπό τό
ὕψος ὅλων τῶν ἐπιστημῶν.
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
ιε. Ὅποιος πέτυχε τή γνώση τοῦ ἑαυτοῦ του, αὐτός αἰσθάνθηκε τό φόβο τοῦ
Κυρίου καί βαδίζοντας μέ τήν αἴσθηση
αὐτή, ἔφθασε στήν πύλη τῆς ἀγάπης.
Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος
ιστ. Μέ τήν αὐτογνωσία ὁ χριστιανός
γίνεται πιό σοφός ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Παράλληλα ἔρχεται σέ ταπείνωση καί παίρνει χάρη ἀπό τόν Κύριο.
Ἰωσήφ ὁ ἡσυχαστής,
ὁ Ἁγιορείτης
ιζ. Ὅσο ἀξίζει ἡ μία γνώση τοῦ ἑαυτοῦ
μας, δέν ἀξίζουν ὅλου τοῦ κόσμου οἱ γνώσεις. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀναγνωρίζει τα-
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πεινά τόν ἑαυτό του, ἀναγνωρίζεται ἀπό
τούς ἀνθρώπους.
Παϊσίου, Λόγοι Α, σ. 209
ιη. Ὁ Χίλων, ὅταν ρωτήθηκε τί εἶναι
πιό δύσκολο, ἀποκρίθηκε τό νά ξέρεις
τόν ἑαυτό σου. Γιατί ἀπό τή φιλαυτία του
ὁ καθένας πολλά προσθέτει στόν ἑαυτό
του.
Ἀνθολόγιο Στοβαίου, περί τοῦ γνῶθι
σαὐτόν, ΚΑ, 21
ιθ. Τό «γνῶθι σαὐτόν» εἶναι χρήσιμο
γιά νουθεσία τῶν ἀλαζόνων πού φλυαροῦν πάνω ἀπό τίς δυνάμεις τους.
Βίας
κ. Οἱ ἄνθρωποι, ὅταν γνωρίζουν τόν
ἑαυτό τους, πετυχαίνουν πάρα πολλά
καλά, ἀντίθετα, ὅταν τόν ἀγνοοῦν, παθαίνουν πάρα πολλά κακά.
Σωκράτης
κα. «Παγχάλεπόν ἐστι τό γινώσκειν
ἑαυτόν».
(Εἶναι πάρα πολύ δύσκολο νά γνωρίσεις τόν ἑαυτό σου).
Πλάτων
κβ. Τήν ψυχή μας προτρέπει νά γνωρίσουμε αὐτός πού μᾶς παραγγέλει τό
«γνῶθι σαὐτόν».
Πλάτων
κγ. Στήν αὐτογνωσία ἐμπεριέχεται ἡ
ἀποφυγή τῆς ὑπερβολῆς καί στήν ἀποφυγή τῆς ὑπερβολῆς ἐμπεριέχεται ἡ
αὐτογνωσία.
Πλούταρχος, Ἠθικά 3
κδ. Ἡ αὐτογνωσία εἶναι ἡ ἀρχή τῆς
ἀνθρώπινης σοφίας.
Ἀριστοτέλης
κε. Πάνσοφε Θεέ, φανέρωσέ μου τόν
ἑαυτό μου, τόν τραγικά γνωστό μου
ἄγνωστο.
Ἀνώνυμος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Καλά νέα γιά τόν τουρισμό» (ΤΟ
ΠΑΡΟΝ 17-3-13).
Ἄς μήν τά διαψεύσουμε μέ ἀπεργίες
καί καταλήψεις ἀρχαιολογικῶν χώρων.
«30.000 Ἕλληνες ζήτησαν δουλειά
στίς Βρυξέλλες. Πάνω ἀπό 20.000
Ἕλληνες ἀναζήτησαν τήν τύχη τους τό
2012 στή Γερμανία» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 17-313).
Καυχηθεῖτε γιά τά λαμπρά ἐπιτεύγματά σας Ἕλληνες (;) κυβερνῆτες ὑπηρέτες ξένων κέντρων!
«Ἄνοιξαν οἱ πύλες τῆς κολάσεως»
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 19-3-13).
Λατρεύοντας τόν Μαμωνᾶ, πλούσιοι
καί φτωχοί, λαός καί ἄρχοντες, μπαίνουμε
στήν Κόλαση. Ἐμεῖς, μέ τίς ἐσφαλμένες
ἐπιλογές μας, ἀνοίγουμε τίς πύλες τῆς
Κολάσεως.
«Ἡ Κύπρος λέει ὄχι στό «κούρεμα»
(ΕΣΤΙΑ 20-3-13).
Θά καταλάβουν οἱ δικοί μας «νάνοι»
ὅτι ἄν ἔχεις ἠθικό σθένος μπορεῖς νά μένεις ἀτρόμητος μπροστά στόν Γολιάθ καί
νά ἀναδεικνύεσαι Δαυίδ;
«Μεταξύ ἀμερικανικῆς σφύρας καί
ρωσικοῦ ἄκμονος» (ΕΛΛΑΔΑ 21-3-13).
Γιά πολλοστή φορά καί ὡς χῶρες καί
ὡς πολίτες-ψηφοφόροι ἀνάμεσα στή
Σκύλλα καί τήν Χάρυβδη. Πόσο χρειαζόμαστε τήν Πίστη!
«Ρόδος: Μαθήτρια Λυκείου λιποθύμησε μέσα στήν τάξη ἀπό ἀσιτία»
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 22-3-13).
Ἄλλο ἕνα ἐπίτευγμα τῆς τροϊκανῆς
οἰκονομικῆς πολιτικῆς!
«Σέ κίνδυνο τό εὐρωπαϊκό οἰκοδόμημα» (ΒΡΑΔΥΝΗ 23-3-13).
Μετά τήν πνευματική του ἀποδόμηση
νά κατεδαφιστεῖ τό συντομώτερο πρίν
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ὁλοκληρωθεῖ ἡ οἰκοδόμηση τοῦ Δ΄ Ράϊχ.
«Ἐπέλαση τοῦ τσιμέντου. Ἡ Ἀττική γέμισε μικρές Ἀθῆνες» (ΤΟ ΒΗΜΑ 24-313).
Κάνουμε τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας
τόσο ἀσφαλές ὅσο τό τσιμέντο!
«Στήν Τράπεζα Αἰγίου. Ναός 2.500
ἐτῶν σέ ἀμπελῶνα» (ΕΘΝΟΣ 26-3-13).
Διάσπαρτη ἡ Ἑλλάδα ἀπό ἀρχαίους
οἰκισμούς. Ἐπιστήμονες ὑπάρχουν, πιστώσεις νά διατεθοῦν γιά νά ἀνακαλυφθοῦν καί ἀναδειχθοῦν μνημεῖα τοῦ
ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ.
«Πολεμικό κλίμα στόν Εἰρηνικό. Β.
Κορέα: Νέες ἀπειλές κατά Η.Π.Α. καί
Νοτίου Κορέας» (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 27-313).
Τό ὄνομα «Εἰρηνικός» δέν ἐξασφαλίζει
τήν εἰρήνη. Μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ χωρίς
τήν «καλή ἀλλοίωση», καρπό Πίστεως;
«Ἐπιτυχής ἡ ἐκδήλωση στό Ἴλιον. Γιά
ἐθνική καί κοινωνική ἀπελευθέρωση»
(ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 28-3-13).
Νά γίνουν καί ἄλλες καί ἀλλοῦ, σέ ὅλη
τήν Ἑλλάδα γιά νά ἀφυπνιστεῖ ὁ λαός
μας πνευματικά καί νά πάρει τίς τύχες του
στά χέρια του ἐκλέγοντας γιά νομοθέτες
καί κυβερνῆτες Ὀ ρ θ ό δ ο ξο υ ς Ἕ λ λ η νε ς .
«Οἱ ἡγέται “ἐφαύλισαν” τά τῆς φυλῆς
μας ἰδανικά» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 29-313).
Μεγάλη ἡ εὐθύνη μας, τῶν πολιτῶν,
κληρικῶν καί λαϊκῶν, γιατί μέ τήν ἀκρισία
μας, τήν ἀνευθυνότητά μας ἐκλέγουμε
ἐπί δεκαετίες ἐχθρούς τοῦ Ἔθνους, πολέμιους τῆς Πίστεώς μας καί τῆς Ἐκκλησίας.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ

¥

«Τό πένθος ταιριάζει
στήν Ἠλέκτρα»
ατά τή χειμερινή θεατρική περίοδο 20122013 τό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ παρουσίασε τό
ἔργο αὐτό τοῦ Ἀμερικανοῦ συγγραφέα Εὐγένιου
Ο’Νήλ (1888-1953) σέ μετάφραση Ἐρρίκου
Μπελιέ καί σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδᾶ. Κοστούμια Ἰωάννας Τσάμη καί φωτισμοί Λευτέρη
Παυλόπουλου. Ἔπαιζαν οἱ ἠθοποιοί Γιῶργος
Γάλλος, Ἀκύλλας Καραζήσης, Καρυοφυλλιά
Καραμπέτη, Γιῶργος Κοτανίδης, Χρῆστος Λούλης, Μάγια Λυμπεροπούλου, Θέμις Μπαζάκα,
Ἀργύρης Πανταζάρας, Μαρία Πρωτόπαππα, Γιούλικα Σκαφιδᾶ, Χρῆστος Στέργιογλου καί
Χάρης Τσιτσάκης.
Ἀρχαῖες ἑλληνικές τραγωδίες ἔχουν ἐμπνεύσει
ξένους καί δικούς μας δραματουργούς ἀπό τούς
προχριστιανικούς χρόνους μέχρι τήν ἐποχή μας,
ἀπό τόν Σενέκα καί τόν Κοκτώ μέχρι τόν Δημήτρη Χριστοδούλου καί τόν Ἰάκωβο Καμπανέλλη.
«Τό πένθος ταιριάζει στήν Ἠλέκτρα» εἶναι
ἐμπνευσμένο ἀπό τήν «Ὀρέστεια» τοῦ Αἰσχύλου. Ἡ σχέση τοῦ ἔργου μέ τήν αἰσχυλική τριλογία («Ἀγαμέμνων», «Χοηφόροι», «Εὐμενίδες») βεβαιώνεται ἀπό τίς σχετικές σημειώσεις
τοῦ συγγραφέα, τήν ὑπόθεση τοῦ ἔργου καί τήν
σαφή ἀντιστοιχία τῶν κεντρικῶν προσώπων. Ὁ
Ἔζρα Μάλλον εἶναι ὁ Ἀγαμέμνων τῆς «Ὀρέστειας», ἡ γυναῖκα του Κριστίν ἡ Κλυταιμνή-
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στρα, ἡ κόρη τους Λαβίνια ἡ Ἠλέκτρα, ὁ γιός τους Ὄριν ὁ Ὀρέστης
καί ὁ Μπράντ ἀντιστοιχεῖ στόν Αἴγισθο.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ δράματος αὐτοῦ
τοῦ Ο ’Νήλ ἀρχίζει κατά τήν τελευταία φάση τοῦ ἐμφύλιου πολέμου
τῶν Η.Π.Α. (1860-1865). Γόνος εὔπορης, ἀρχοντικῆς οἰκογένειας ὁ Ἔζρα
Μάνον, πλοιοκτήτης, δικαστής, δήμαρχος συμμετέχει μέ τόν γιό του
Ὄριν στόν πόλεμο μέ τίς Νότιες Πολιτεῖες καί γίνεται ταξίαρχος. Κατά
τήν ἀπουσία του ἡ γυναῖκα του δημιουργεῖ ἐρωτικό δεσμό μέ τόν πλοίαρχο Ἄνταμ Μπράντ. Ὅταν ἐπιστρέφει ἀπό τό μέτωπο ὁ Ἔζρα
Μάνον πέφτει θύμα τῆς συνωμοσίας
τῆς γυναίκας του καί τοῦ ἐραστῆ της.
Οἱ φονιάδες ξεφεύγουν ἀπό τήν
ἀνθρώπινη δικαιοσύνη, ἀλλά δέν
γλυτώνουν ἀπό τίς Ἐρινύες. Συνοδευόμενος ἀπό τήν Λαβίνια ὁ Ὄριν
σκοτώνει τόν Μπράντ μέσα στό
πλοῖο του καί μετά ἡ Κριστίν αὐτοκτονεῖ. Τέλος αὐτοκτονεῖ ὁ Ὄριν ἐνῶ
ἡ Λαβίνια αὐτοφυλακίζεται στό στοιχειωμένο μέγαρο τῶν Μάνον.
Ἄπιαστο ὄνειρο ἡ εὐτυχία πού
ἐπόθησαν Ἄνταμ καί Κριστίν. Ἡ
διακεκριμένη οἰκογένεια Μάνον βεβαρυμένη μέ παλιές ἁμαρτίες καί
προσθέτοντας νέες βουλιάζει στή
δυστυχία καί ἀφανίζεται. Ψυχικά
ἄρρωστα τά μέλη της ἀποτυγχάνουν
στίς διαπροσωπικές σχέσεις, ἀδυνατοῦν νά γνωρίσουν τήν αὐθεντική
ἀγάπη, ἡ ἀληθινή χαρά τούς διαφεύγει. Τά τραγικά πρόσωπα αὐτονομημένα ἀπό τόν Θεό ἀγνοοῦν τήν
μετάνοια.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀγαπητοί μας συνδρομητές,
Ὁ πόλεμος μαίνεται!
Καθημερινά σχεδόν ἀκούγονται ἀπειλές κατά τίς Ἐκκλησίας μας. Ὑπάρχει πολιτικό
κόμμα, πού ἑτοιμάζεται νά κυβερνήσει τήν πατρίδα μας μέ
καθαρά ἀντιεκκλησιαστικές θέσεις. Καί ὁ λαός ἀπορεῖ καί
φοβᾶται τό τί πρόκειται νά τοῦ
συμβεῖ, ἄν καί μέ τή βοήθεια
καί τῆς δικῆς του ψήφου ἀναδειχθεῖ σέ κυβερνητική πλειοψηφία αὐτό τό κόμμα.
Δυστυχῶς, μερικοί νεόκοποι
πολιτικοί, ξεχνοῦν ἤ δέν ἔμαθαν ποτέ, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας,
ὑπάρχει 2.000 χρόνια, πολεμήθηκε καί πολεμᾶται, χωρίς
ὅμως ποτέ νά ἡττηθεῖ. Καί αὐτό
γίνεται καί θά γίνεται γιά
πάντα, γιατί ὁ Ἀρχηγός της ὁ
Χριστός, Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν !
Ὁ Χριστός Ἀνέστη ἀπό νεκρός πού ἦταν καί ζεῖ ἀνάμεσά
μας γιά χιλιάδες χρόνια, ἐνῶ οἱ
δικοί τους ἀρχηγοί, ὅσο καί νά
ταλαιπώρησαν τόν κόσμο,
σύντομα γκρεμίζονται ἀπό τά
βάθρα τους καί ἐξαφανίζονται.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ἀγαπητοί μας συνδρομητές! Ἄς χαροῦμε μέ ὅλη μας τήν ψυχή τό
μέγιστο αὐτό γεγονός, καί ἄς
ἀναπτερωθεῖ ἡ ἐλπίδα μας γιά
ἐπερχόμενες καλύτερες ἡμέρες...
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Ὁ κ. Νικόλαος Ἰωάννου Καβάλα, μᾶς γράφει: «Πρόσφατα
ἔγινε ἕνα συνέδριο στή Θεσσαλονίκη μέ θέμα “Ἐκκλησία
καί Ἀριστερά”. Ἔχω μία ἀπορία. Ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι, δέν
μποροῦμε νά τά βροῦμε μέ τούς
Καθολικούς, πού ἔχουμε διαφορές, πώς μποροῦμε νά τά
βροῦμε μέ τούς ἀριστερούς,
πού δηλώνουν ξεκάθαρα ὅτι
εἶναι ἄθεοι, δέν πιστεύουν στό
Θεό μας καί μάλιστα εἶναι πολέμιοι τῆς πίστης μας; Ποιά
εἶναι ἡ γνώμη σας γι’ αὐτό τό
θέμα;».
Τί νά σᾶς ἀπαντήσουμε;
Ἐμεῖς εὐχόμαστε νά μήν εἶναι
αὐτό πού γράφτηκε ἀπό ἄλλους
πιό εἰδικούς ἀπό ἐμᾶς, ὅτι, τό
συνέδριο αὐτό ἔγινε ἀπό ἰδιοτέλεια αὐτῶν πού τό διοργάνωσαν, μέ ἀπώτερο σκοπό, ἐάν
ἔλθουν στήν ἐξουσία οἱ ἀριστεροί, νά καλοπεράσουν, χωρίς προβλήματα!
Ἡ κ. Γεωργία Μπαρκούρα,
Ζωγράφου,μᾶς γράφει: «Θερμά
συγχαρητήρια γιά τό ἡμερολόγιο 2013». Σᾶς εὐχαριστοῦμε
γιά τά καλά σας λόγια. Ἐλπίζουμε τό Ἡμερολόγιό μας τοῦ
2014, πού εἶναι σχεδόν ἕτοιμο,
νά σᾶς ἀρέσει περισσότερο.
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