«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Μεγάλη ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Τό Ἅγιο Πνεῦμα
κατῆλθε καί ἁγίασε καί ἐφώτισε τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ,
τούς ἀνακαίνισε καί τούς ἀνέδειξε ἀναμορφωτές τῆς οἰκουμένης. Οἱ ἀγράμματοι καί φοβισμένοι Γαλιλαῖοι, ἔγιναν πυρφόροι, σοφοί, γενναῖοι, πνευματέμφοροι καί πνευματοκίνητοι
«πλήρεις Πνεύματος, πίστεως καί σοφίας». Τό Ἅγιο Πνεῦμα
ὁμόθρονο καί ὁμοούσιο μέ τό Θεό Πατέρα καί τόν Υἱό «Θεό
Λόγο» συγκροτεῖ τήν Ἐκκλησία, τήν ἁγιάζει καί τήν κατευθύνει. Αὐτό ἀναδεικνύει τούς ἁγίους κάθε ἐποχῆς. Αὐτό μᾶς
ἀναγεννᾶ διά τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος καί Αὐτό ἐνεργεῖ σέ
ὅλα τά μυστήρια καί παρέχει τήν ἁγιαστική δύναμη σέ ὅλα
καί σέ ὅλους. «Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον» (τροπάριον τῆς Πεντηκοστῆς). Μᾶς ἑνώνει στό πανάγιο Σῶμα καί
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ καί μᾶς ζωοποιεῖ διά τῆς θείας Λειτουργίας
καί παρατείνει τήν παρουσία Του στόν κόσμο καί σέ κάθε
τόπο καί χῶρο ὅπου συνέρχεται καί πραγματοποιεῖται ἡ λειτουργική σύναξη τῆς Ἐκκλησίας.
Μέ τήν συνεχῆ παρουσία Του, καθοδηγεῖ καί κάνει ἐπίκαιρο τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, «ὅταν ἔλθῃ Ἐκεῖνος, τό Πνεῦμα
τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν… καί τά
ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν (Ἰω. 16, 13). Μᾶς κάνει μετόχους
καί κοινωνούς τοῦ λυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου καί μᾶς μεταδίδει τούς καρπούς τῆς χάριτός Του. Καί ὁ «καρπός τοῦ Πνεύματος εἶναι, ἀγάπη, χαρά,
εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. 5, 22, 23) καί οὗ (ὅπου) τό Πνεῦμα
Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία» (Β΄ Κορ. 3, 17). Μέσα σ’ αὐτή τήν
ἐλευθερία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μπορεῖ ὁ κάθε πιστός νά χαίρεται, νά δυναμώνει, νά ἁγιάζεται καί νά ἀντιμετωπίζει τίς
δυσκολίες τῆς ζωῆς.
Ἄν τό Πνεῦμα τό Ἅγιον φωτίζει καί ἁγιάζει ἐκείνους πού
τό δέχονται, τούς δυναμώνει καί τούς ἐνισχύει καί τούς παρηγορεῖ καί κατοικεῖ στίς καρδιές τους, ὑπάρχουν καί τά
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πνεύματα τῆς πλάνης, τά ὁποῖα ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους
στά ἀντίθετα. Στήν κακία, στό μῖσος, στό διασκορπισμό,
στή σύγχυση, στίς διχοστασίες, στίς αἱρέσεις καί στά ἄλογα
πάθη. Στόν πλουτισμό, στήν ἀδικία, στήν ἀκολασία καί σέ
ὅσα «αἰσχρόν ἐστι καί λέγειν» (Ἐφεσ. 5,12). Στήν ἐποχή
μας ἐπλήθυναν πολύ τά πνεύματα τῆς πλάνης, πού παρασύρουν τήν ἀνθρωπότητα καί τούς ἀσταθεῖς καί ἀστηρίκτους
στά κοπάδια τῆς ἀθεΐας, τῆς ἀπιστίας, καί στίς παραθρησκευτικές σέκτες, ἀκόμα καί στή λατρεία τοῦ σατανᾶ. Γι’
αὐτό καί ἀγριέψαμε. Φθάσαμε στό ἔσχατο σημεῖο καταπτώσεως. Βασιλεύει ἡ ἀδικία, ἡ σαρκολατρεία καί ὅλες οἱ
μορφές τοῦ ἐξευτελισμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Γι’
αὐτό «οὐ μή καταμείνει τό Πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις
τούτοις… διά τό εἶναι αὐτούς σάρκα» (Γεν. 6,3).
Ὅταν λείπει τό Ἅγιον Πνεῦμα, κυβερνοῦν τή ζωή μας τά
πνεύματα τῆς πονηρίας, τά ὁποῖα καταδυναστεύουν τόν
ἄνθρωπο. Καί εἶναι κρῖμα γιά τήν χώρα μας μέ τόση πνευματική παράδοση καί ζωή, νά φθάσουμε σέ μορφές ἐξαρτήσεως ἀπό «πάθη ἀτιμίας» (Ρωμ. 1, 26). Εἶναι κρῖμα τά νέα
παιδιά νά μένουν μακριά ἀπό τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
καί νά ἀναζητοῦν τή χαρά καί τό φῶς στήν παραζάλη τῶν
παθῶν καί στίς ψευδαισθήσεις τῆς εὔκολης ζωῆς τοῦ πλουτισμοῦ καί τῆς σαρκολατρείας, στά ἀμφίβολα κέντρα θρησκευτικῶν παραληρημάτων.
Ἄς παρακαλοῦμε τό Πανάγιο Πνεῦμα νά μᾶς φωτίσει νά
γνωρίσουμε τόν ὑπερβάλλοντα πλοῦτο τῆς χάριτος αὐτοῦ
(τοῦ Χριστοῦ) (Ἐφεσ. 2, 7), «τόν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ,
δυνάμει κραταιωθῆναι, διά τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ εἰς τόν ἔσω
ἄνθρωπον, κατοικῆσαι τόν Χριστόν διά τῆς πίστεως ἐν ταῖς
καρδίαις ὑμῶν» (Ἐφεσ. 3, 16-17). Μέ τή δική Του θεουργική παρουσία «πᾶσα ψυχή ζωοῦται ( παίρνει ζωή) καί καθάρσει ὑψοῦται λαμπρύνεται…» (Ἀναβαθμοί α΄ ἤχου),
ἁγιάζεται, γεμίζει μέ τόν πλοῦτο τῆς σοφίας καί τῆς γνώσεως πού πηγάζει ἀπό Αὐτό.
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Ἡ περί θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου
διδασκαλία τοῦ Μ. Βασιλείου

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ἐξαιρετικῆς σπουδαιότητος εἶναι ἡ
περί θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου διδασκαλία
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Πυρήνας τῆς διδασκαλίας αὐτῆς εἶναι ὁ χαρακτηρισμός
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς τελειωτή τῶν λογικῶν κτισμάτων. Χωρίς αὐτό νά σημαίνει
ὅτι «ὁ πατήρ ὁ τά πάντα καί ἐν πᾶσι
ἐνεργῶν, ἀτελῆ ἔχει τήν ἐνέργειαν, οὔτε ὅτι
Υἱός ἐλλιπῆ ἔχει τήν δημιουργικότητα, τελειουμένων ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».
Ἀρχίζοντας ἡ Ἁγία Τριάδα νά δημιουργεῖ
φέρει στό εἶναι, ὅσα ἐπρόκειτο ν’ ἀξιωθοῦν τήν ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χορηγουμένην τελειότητα.
Ὁ ἄνθρωπος
κέντρο τῆς τελειότητας
Θά ἦταν ἀδιανόητο, κατά τό Μέγα Βασίλειο, νά γίνονται δεκτικά τῆς τελειωτικῆς ἄκτιστης ἐνέργειας τοῦ Πνεύματος
τά ἄψυχα ὄντα ἤ τά στερούμενα λογικῆς ἤ
τά πονηρά πνεύματα. Γι’ αὐτό ἡ νεοφανείσα θεωρία κάποιων ρώσων στοχαστῶν
περί τελειώσεως ὁλοκλήρου τῆς δημιουργίας δέν ἔχει καμιά θέση στήν Πατερική
Θεολογία καί μάλιστα ἐκείνη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Τό πανάγιον Πνεῦμα «μόνοις μεθεκτόν τοῖς ἀξίοις κατ’ ἀναλογίαν
τῆς πίστεως», τονίζει ὁ Μ. Βασίλειος. Δηλαδή τελειοποιεῖ αὐτούς, πού εἶναι δεκτικοί τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν του, ἀνάλογα
πάντοτε μέ τό βαθμό τῆς πίστεώς των.
Δέν θεουργεῖ τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τούς
Ἀγγέλους καί τούς φερομένους πρός τήν
ἁγιότητα. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἐκ πείρας
προφανῶς ἔχει πλήρη ἐπίγνωση τῶν συνθηκῶν τῆς τελιεότητας, ἡ ὁποία διά τῆς
θείας χάριτος κάνει τούς μετόχους της
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καθ’ ὁμοιότητα Θεοῦ καί ὄχι καθ’ ἰσότητα, «ἀκτίστους, ἀνάρχους, ἀτελευτήτους καί ἀϊδίους».
Οἱ ζῶντες θεοπρεπῶς
Ὁ Θεοφώτιστος Μέγας Βασίλειος δέν
παραλείπει νά τονίζει πώς οἱ ζῶντες θεοπρεπῶς, κατά κάποιον τρόπο, ἀξιώνονται
τή θέα «τῆς ἄκτιστης Τριάδος ὡς ἔσχατο
στάδιο τῆς ἐν Θεῷ ζωῆς». Μάλιστα ἀναφέρεται χαρακτηριστικά στήν κατάσταση
«τῶν ἐλλαμφθέντων ἀπό τή θεουργική
ἐνέργεια τοῦ Πνεύματος στήν παρούσα
ζωή». Αὐτοί μποροῦν νά χαρακτηριστοῦν
ὡς πνευματικοί ἄνθρωποι καί ὄχι ὅσοι μεμονωμένα διαθέτουν καλούς λογισμούς,
ἐνάρετο βίο καί κάποια ἀγαθά ἔργα. Μάλιστα τονίζει χαρακτηριστικά πώς οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι δέν ἀρκοῦνται στή δική
τους πνευματική πρόοδο, ἀλλά φροντίζουν νά «ἐξαποστέλλουν καί εἰς ἑτέρους
τήν χάριν». Πρός ἐπίρρωσιν αὐτοῦ φέρνει τό παράδειγμα τῶν διαφανῶν σωμάτων, τά ὁποῖα τό φῶς πού δέχονται, τό
ἀντανακλοῦν στό περιβάλλον, κάνοντας
τά γύρω τους ἀντικείμενα λαμπρά.
Συμπερασματικά, θά λέγαμε, πώς τό
Ἅγιο Πνεῦμα, κατά τό Μ. Βασίλειο, καθιστᾶ «κοινωνούς θείας φύσεως», τούς
κατά χάριν μετόχους Του. Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, εὔχεται «ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος εἴη μετά πάντων ὑμῶν» (Β΄
Κορ. 13,13). Αὐτήν ἐπαναλαμβάνει καί ἡ
Ἐκκλησία στήν ἀρχή τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς
κατά τή Θεία Λειτουργία. Ἔτσι δραστηριοποιεῖται ἡ Τριαδική Ἐνέργεια ἡ ὁποία
χαρακτηρίζεται ὡς «κοινωνία» τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος.
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«Μή πλανᾶσθε,
Θεός οὐ μυκτηρίζεται»
(Γαλ. 6,7)
Συμπληρώθηκαν 48 χρόνια ἀπό
τότε πού πρωτοκυκλοφόρησε ὁ
«Σύνδεσμος» στήν Καλαμάτα. Κι
ἁπλώθηκε σέ ὅλο τόν ἑλληνικό
χῶρο. Κι ὄχι μόνο!
Κυρίαρχη «γραμμή» του, ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου στούς
Ἐφεσίους (δ΄ 3), «Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν
τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης».
Ὀλιγοσέλιδο τοῦτο τό περιοδικό,
ὅμως μαχητικό. Ἡ μάχαιρα τοῦ
πνεύματος εἶναι τό χηνόφτερό του.
Δέν δημιούργησε ἀντιθέσεις οὔτε
προστριβές ἀντιπνευματικῆς συμπεριφορᾶς. «Ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς
εἰρήνης» πορεύτηκε.
Ἡ γλώσσα, πού καλλιέργησε καί
καλλιεργεῖ εἶναι ἡ ἁπλή νεοελληνική. Οὔτε μαλλιαρή καί χυδαία.
Οὔτε ἀρχαϊκή κι ἀκατάληπτη. Καί
ποτέ δέν τήν σύνδεσε μέ τή χριστιανική πίστη. Ὁ θρησκευτικός φανα-

τισμός, ὁ θανατηφόρος αὐτός ἰός,
δέν μπῆκε στόν ὀργανισμό τό γλωσσικό νά τόν δηλητηριάσει.
Γνώριζε ἀπό τόν ἐθνικό μας ποιητή, τόν Διονύσιο Σολωμό, τή σημασία τῆς γλώσσας στήν πορεία τοῦ
Ἔθνους μας. Ἤξερε πολύ καλά πόσο
ἀγωνίστηκε ὁ Σολωμός γιά τή
γλώσσα. Ἀλλά καί οἱ νεότεροι πού
ζοῦν συνειδητά τήν ἑλληνοπρέπεια.
Ὅπως ὁ ποιητής καί ἀκαδημαϊκός
Νικηφόρος Βρεττάκος: «Τίς θεμελιακές βάσεις τῆς ὑπάρξεως ἑνός
ἔθνους τίς ἀποτελοῦν ἡ γλώσσα του
καί ἡ ἐλευθερία του». Εἶναι τά θεμέλιά του! Κι ὅπως λέει ὁ Σολωμός,
δέν ἔχει ἄλλο στό νοῦ.... παρά μόνο
ἐλευθερία καί γλώσσα.
Μέ τέτοιες ἰδέες ἐμποτίστηκε τοῦτο
τό περιοδικό, καί μέ τέτοιες ἰδέες βάδισε τό δρόμο τοῦ χρέους. Ἄν παρεισῆλθεν κάτι ἀνεπιθύμητο ἔγινε
ἀνεπίγνωστα. Τό λέμε ξεκάθαρα.
Ἄλλωστε, «δέν εἶναι ντροπή νά φανερώση ἄνθρωπος πώς ἔσφαλε»,
σύμφωνα μέ τό σοφό λόγο τοῦ Σολωμοῦ.

Μέ τήν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος
«ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης», βάδισε τοῦτο τό περιοδικό, σαρανταοκτώ (48) ὁλάκερα χρόνια. Κι ἔκαμε
τό χρέος του στό Ἔθνος καί στούς
ἀναγνῶστες του.
Εὐχόμαστε νά προσμετρήσει τόν
βίο του ἐν παιδείᾳ Κυρίου. Νά μεταλαμβάνει, κάθε φορά, τήν ἁγιότητα,
ὅπως ὁρίζει ὁ ἱερός Χρυσόστομος.
Νά τό προστατεύει ὁ Κύριος ἀπό
κάθε χριστιανική ὑπεροψία. Ποτέ νά
μήν προσβληθεῖ ἀπό τόν θανατηφόρο ἰό τῆς ἀλαζονείας τῆς ἀρετῆς,
πού καταστρέφει πνευματικά ἔργα
μεγάλου βεληνεκοῦς. Ἀκόμα καί
«Ἱερά Παλάτια», «Νῦν ἡμέρα σωτηρίας»! (Β΄ Κορ. β΄ 3) «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν... καί ὑμνοῦμεν τόν
αἴτιον... τόν ὑπερένδοξον». Κι ὅπως
λέει ὁ ποιητής (Γ. Βερίτης) «Ροδίζ ’
ἡ ἀνατολή κι ἀσπρογαλιάζει, / καί
φρέσκο, σάν πρωτόπλαστο, τό
ἀτλάζι / γυαλίζει τοῦ πελάου καί τ’
οὐρανοῦ...». Ἡ «καινή κτίση» ἄς
ἀναγαλλιάζει τήν ψυχή μας. Καί τ’
ὅραμά της ἄς καθοδηγεῖ τά βήματα
τούτου τοῦ περιοδικοῦ.
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

(Δ)
Συνεχίζοντας τίς διατυπώσεις μας στά
τρωτά πού παρουσιάζονται σέ ποικίλους
τομεῖς τοῦ κοινωνικοῦ μας βίου, στήν καθημερινότητά μας, βλέπουμε: Στίς ἐφημερίδες νά ἀπουσιάζουν συχνά - πυκνά
σοβαρά ἄρθρα μέ ἐπιστημονικό κῦρος
καί ἄρθρα πού νά στηρίζουν τόν ἄνθρωπο
καί μάλιστα τούς νέους καί νά μήν εἶναι
ἐκθεμελιωτικά τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ.
Ὅταν γράφουν γιά τήν Ἐκκλησία, τίς περισσότερες φορές, εἴτε γράφουν περιφρονητικά ἤ συκοφαντικά ἤ μέ παντελῆ
ἄγνοια τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί θεολογικῶν θεμάτων. Ἐνίοτε ἡ λεγομένη
«πνευματική στήλη», σέ πολλές ἐφημερίδες εἶναι κατ’ εὐφημισμόν πνευματική,
καθ’ ὅτι μόνο πνευματική δέν εἶναι, ἀλλά
ἐξαντλεῖται στά καμώματα ἠθοποιῶν καί
τραγουδιστῶν.
Ἕνας ἄλλος τόπος, ὅπου παρουσιάζονται πολλά τρωτά, εἶναι σέ μερικά
ἑστιατόρια καί καφετέριες, ὅπου ἐλλείπει
ἡ κοινωνική ἀγωγή. Τά τραγούδια στή
διαπασῶν, τά κάπνισμα ἐξακολουθεῖ
κρυφά-φανερά νά ἐπιτρέπεται καί σέ χώρους ὅπου ὑποτίθεται ὅτι ἀπαγορεύεται.
Ἕνα ἄλλο φαινόμενο εἶναι νά πετιοῦνται
φαγητά καί προπαντός τό ψωμί. Λείπει
τό καλημέρα, τό εὐχαριστῶ, τό συγγνώμη,
τό παρακαλῶ. Δέν ὑπάρχει ἐπαρκής καθαριότης καί μπορεῖς νά δεῖς νά σοῦ φέρνουν ποτήρια μέ τό ἐναπομεῖναν κραγιόν
τῆς προηγούμενης κυρίας. Ἀλλά καί ἡ
ἀπάτη τῶν τιμῶν δέν ἀπουσιάζει σέ ὡρισμένες περιπτώσεις, ἤ τά ψεύδη ἄν εἶναι
φρέσκο τό ψάρι.
Ἄλλο τρωτό σημεῖο εἶναι οἱ παραλίες.
Τά σκουπίδια ἐξακολουθοῦν νά ὑφίστανται, κοντά στούς λουόμενους, ἀλλά καί ἡ
ἀνάρμοστη συμπεριφορά πολλῶν στή θάλασσα καί στήν ἀμμουδιά. Κουβαλοῦν
τό τραντζίστορ στήν παραλία ἤ ἄλλοι κυ-
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κλοφοροῦν ἀναιδῶς. Κακή συμπεριφορά
παρουσιάζεται καί στό βουνό μέ τό πέταγμα σκουπιδιῶν, μέ ἄναμμα φωτιᾶς
γιά ψήσιμο φαγητοῦ δίπλα σέ πεῦκα, μέ
σπάσιμο κλαδιῶν δένδρων ἤ χάραγμα
ὀνομάτων καί ἄλλων graﬃt.
Προβληματική καθίσταται ἡ κατάσταση καί στά μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς,
ὅταν μερικοί βάζουν τά πόδια τους στό
μπροστινό κάθισμα, δέν παραχωροῦν τή
θέση τους σέ ἡλικιωμένους, σέ ἱερεῖς, σέ
ἐγκύους, σέ μιά μητέρα μέ μικρό στήν
ἀγκαλιά. Στό «μετρό» καί στά ἀεροπλάνα ἡ κατάσταση, εὐτυχῶς, εἶναι καλύτερη. Προβλήματα, βεβαίως, μέ τρωτά
ἔχουμε στά νοσοκομεῖα μας, στά μουσεῖα, στίς δημόσιες ὑπηρεσίες, μέ τήν
ποικίλη γραφειοκρατία καί στίς διάφορες
ἐπετειακές ἑορταστικές ἐκδηλώσεις
(ὅπως εἶναι οἱ παρελάσεις, οἱ λόγοι πού
ἐκφωνοῦνται, τό ὅλο πρόγραμμα).
Στά τρωτά συμπεριλαμβάνουμε καί
τήν γλωσσική πενία, τά γραμματικά καί
συντακτικά λάθη καί τήν χρησιμοποίηση
ξενόγλωσσων λέξεων πρός ἐντυπωσιασμό.
Τά τρωτά στό χῶρο τοῦ ἀθλητισμοῦ
δέν εἶναι ἀνάγκη νά γράψουμε ἰδιαίτερα,
γιατί καθημερινά βλέπουμε τό χαμηλό
ἐπίπεδο πού δημιουργεῖται στούς ἀγωνιστικούς χώρους καί πέριξ αὐτῶν. Ὅσον
ἀφορᾶ δέ τίς ποικίλες κατασκηνώσεις
ἰδιωτικῶν ἤ καί δημοσίων φορέων ἀρκετές ἀπ’ αὐτές προσφέρουν μόνον «ἄρτον»
στά δύστυχα παιδιά πού διψοῦν γιά ἀνώτερα ἰδανικά καί πρότυπα.
Λυποῦμαι ἀλλά τά τρωτά εἶναι πολλά
στήν ὡραία πατρίδα μας. Κρῖμα.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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ΑΡΧΙΖΩ μέ μιά ἀληθινή ἱστορία. Εἶναι ἀπό
τό συναξάρι, τό βιβλίο πού ἱστορεῖ τό βίο καί
τούς πνευματικούς ἀγῶνες τῶν ἁγίων
ἀσκητῶν. Τό περιστατικό εἶναι πολύ διδακτικό. Ἄς τό προσέξουμε.
ΗΤΑΝ ἕνας ἀσκητής καί εἶχε δύο ὑποτακτικούς. Προσπαθοῦσε πολύ νά τούς ὠφελήσει
καί νά τούς κάνει καλούς. Εἶχε ὅμως τήν ἀνησυχία, ἄν ὄντως προχωροῦν στήν πνευματική
ζωή, ἄν προοδεύουν κι ἄν εἶναι ἕτοιμοι γιά τή
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Περίμενε γι’ αὐτό ἕνα σημάδι ἀπό τόν Θεό, ἀλλά δέν ἔπαιρνε καμμία
ἀπάντηση.
Κάποια μέρα θά γινόταν ἀγρυπνία στήν
ἐκκλησία μιᾶς ἄλλης σκήτης, πού ἀπεῖχε πολλές ὧρες ἀπό τή δική τους. Ἔπρεπε νά γίνει
πορεία μέσα στήν ἔρημο. Ἔστειλε τούς ὑποτακτικούς του ἀπό τό πρωΐ, ὥστε νά φθάσουν
νωρίς, γιά νά τακτοποιήσουν τήν ἐκκλησία. Ὁ
Γέροντας θά πήγαινε τ’ ἀπόγευμα. Οἱ ὑποτακτικοί εἶχαν προχωρήσει, ὅταν ξαφνικά ἄκουσαν βογγητά. Ἦταν ἕνας ἄνθρωπος βαριά
τραυματισμένος καί ζητοῦσε βοήθεια:
– Πᾶρτε με, σᾶς παρακαλῶ, τούς ἔλεγε,
γιατί ἐδῶ εἶναι ἐρημιά, κανείς δέν περνάει,
ποιός θά μπροῦσε νά μέ βοηθήσει. Ἐσεῖς εἶστε
δύο. Σηκῶστε με καί ὁδηγῆστε με στό πρῶτο
χωριό.
– Δέν μποροῦμε, τοῦ εἶπαν. Βιαζόμαστε νά
πᾶμε γιά τήν ἀγρυπνία, ἔχουμε ἐντολή νά ἑτοιμάσουμε.
– Πᾶρτε με, σᾶς παρακαλῶ. Ἄν μέ ἀφήσετε
θά πεθάνω, θά μέ φᾶνε τά θηρία.
– Δέν μποροῦμε! Τί νά κάνουμε, πρέπει νά
πᾶμε στό καθῆκον μας.
Κι ἔφυγαν. Τό ἀπόγευμα ξεκίνησε ὁ Γέροντας γιά τήν ἀγρυπνία. Πέρασε ἀπό τόν ἴδιο
δρόμο. Ἔφτασε καί στό μέρος πού ἦταν ὁ
τραυματισμένος. Τόν βλέπει, τόν πλησιάζει
καί τοῦ λέει:
– Τί ἔπαθες, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ; Τί ἔχεις;
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Ἀπό πότε εἶσαι ἐδῶ; Δέν σέ εἶδε κανείς;
– Πέρασαν τό πρωΐ δύο μοναχοί καί τούς
παρεκάλεσα νά μέ βοηθήσουν, ἀλλά βιαζόντουσαν νά πᾶνε στήν ἀγρυπνία.
– Θά σέ πάρω ἐγώ. Μήν ἀνησυχεῖς, τοῦ λέει.
– Δέν μπορεῖς ἐσύ, εἶσαι γέροντας, δέν μπορεῖς νά μέ σηκώσεις, ἀδύνατον!
– Ὄχι, θά σέ πάρω! Δέν μπορῶ νά σέ
ἀφήσω!
– Μά δέν μπορεῖς νά μέ σηκώσεις!
– Θά σκύψω καί σύ πιάσου ἀπό πάνω μου,
καί λίγο λίγο θά σέ πάω, σέ κανένα κοντινό
χωριό. Λίγο σήμερα, λίγο αὔριο, θά σέ φθάσω.
Τόν πῆρε μέ μεγάλη δυσκολία καί ἄρχισε νά
βαδίζει μέ τό βάρος ἐκεῖνο μές στήν ἄμμο πάρα
πολύ δύσκολα· Ὁ ἱδρώτας ἔτρεχε ποτάμι καί
σκεπτόταν: «ἔστω καί σέ τρεῖς ἡμέρες θά
φθάσω». Καθώς ὅμως προχωροῦσε, ἄρχισε νά
νιώθει τό φορτίο του πιό ἐλαφρύ, πιό ἐλαφρύ
καί σέ κάποια στιγμή αἰσθάνθηκε σάν νά μήν
κρατάει τίποτα. Τότε γυρίζει πίσω νά δεῖ τί
συμβαίνει καί βλέπει μέ ἔκπληξη πάνω του
ἕναν ἄγγελο. Ὁ ἄγγελος εἶπε:
– Μ’ ἔστειλε ὁ Θεός νά σέ πληροφορήσω ὅτι
οἱ δύο ὑποτακτικοί σου δέν εἶναι ἄξιοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, γιατί δέν ἔχουν ἀγάπη».
ΟΙ ΔΥΟ ΜΟΝΑΧΟΙ ἀγαποῦσαν, ἀσφαλῶς,
τόν Θεό γιατί εἶναι ἡ πρώτη καί μεγάλη ἐντολή.
Εἶχαν ὅμως λησμονήσει τήν ἀγάπη στόν συνάνθρωπο, πού εἶναι τό ἴδιο μεγάλη ἐντολή
τοῦ Θεοῦ. «Ἡ ἀγάπη, γράφει ὁ Σεβ. Ἀχελώου
κ. Εὐθύμιος, εἶναι τό ἄνοιγμα πρός τόν Θεό καί
πρός τόν πλησίον» (Ἡ Μυσταγωγία, σελ. 67).
Ὀφείλουμε, λοιπόν, αὐτήν τήν ἀγάπη νά τήν
ἐκφράζουμε ὄχι μόνο μέ λόγια ἀλλά κυρίως μέ
ἔργα, στήν πράξη. Καί πρός κάθε ἄνθρωπο,
χωρίς καμιά ἐξαίρεση. Ἰδίως πρός αὐτόν πού
ἔχει ἀνάγκη καί δοκιμάζεται. Τελικά, ἡ ἀγάπη
εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα. Γιατί «ὁ Θεός ἀγάπη
ἐστι».
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ὅπως κάθε φορά πού ἔπαιρνε τήν σπάνια, ἀλλά
γενναία, ἀπόφαση ὅτι «αὔριο θά κάνω μιά γερή ἐκκαθάριση τοῦ γραφείου μου γιατί... δέν πάει ἄλλο», ἔτσι κι
ἐκεῖνο τό καλοκαιρινό πρωινό, ξύπνησε μ’ ἕνα ἀκαθόριστο συναίσθημα προσμονῆς, ἀνάμικτο μέ κάποια διστακτικότητα καί κάτι σάν ἀνεπαίσθητη ἀνησυχία.
Ὅπως ὅταν ξεκινᾶς ἕνα ταξίδι πού, ἐνῶ τό ἔχεις ξανακάνει καί λίγο τό βαριέσαι, συγχρόνως καί τό νοσταλγεῖς, ἀλλά καί σάν κάποιες στιγμές νά ἀναρωτιέσαι γιά
τό τί ἐκπλήξεις μπορεῖ νά σέ περιμένουν αὐτήν τήν
φορά στήν πορεία.
Κάπως ἔτσι γυρόφερε γιά λίγο ἀναποφάσιστη,
ὥσπου, τελικῶς, κάθησε. Κι ὅπως ἄνοιξε στήν τύχη τό
πρῶτο ἀπό τά συρτάρια πού εἶχαν μείνει γιά καιρό
ἀνέγκιχτα καί παραπονεμένα, θεωρώντας ὅτι ἄρχιζε
μιά δουλειά λίγο σάν ἀγγαρεία, κάποιες σκόρπιες παλιές φωτογραφίες μέ τσακισμένες ἄκρες καί κάτι μισοτσαλακωμένα χαρτιά πού εἶχαν τρυπώσει στό βάθος,
σάν νά ζητοῦσαν τώρα τήν προσοχή καί τήν κουβέντα
της.
Ἄρχισε, λοιπόν, νά ξεδιαλέγει καί νά τακτοποιεῖ, νά
θυμᾶται καί ν’ ἀναρωτιέται: «Τί νά γίνεται ἄραγε ἡ
Λίτσα στήν Ἀμερική;... Κι αὐτή ἡ κάρτα μέ τίς εὐχαριστίες ἀπό τή Σουηδία, μήπως εἶχε ἔρθει μετά ἀπό
ἐκεῖνο τό ὡραῖο μεγάλο Συνέδριο πού ἔγινε στή
Ρόδο;...».
***
Ἕνα μικρό κιτρινισμένο χαρτάκι τράβηξε τήν προσοχή της. Ἀναγνωρίζοντας τά δικά της γράμματα,
κοντοστάθηκε διαπιστώνοντας ὅτι, βιαστικά καί ἀκατάστατα, εἶχε σημειώσει :
ΑΥΡΙΟ νά μήν ξεχάσουμε: -Βιταμίνες παιδιῶν. -Καθαριστήριο.
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‒ Ἐργασία στήν δακτυλογράφο.
‒ Δῶρο γιά τήν γιαγιά Ἑλ.
‒ Τηλεφώνημα στό Πρακτορεῖο γιά
εἰσιτ. -Πρόβα κουστουμιοῦ Ν.
Ἔριξε μιά δεύτερη φευγαλέα ματιά
στό ζαρωμένο χαρτάκι, πρίν τό σκίσει
γιά νά τό πετάξει. Καί, ξαφνικά, τό λαχάνιασμα πού ἔβγαινε ἀπό τή βιασύνη
τῆς γραφῆς, ἀναπάντεχα, τήν μετέφερε κάμποσα χρόνια πίσω.
Τά παιδιά μικρά, οἱ ἀπαιτήσεις,
τόσο τῆς καθημερινότητας, ὅσο καί
τοῦ ἀγῶνα γιά σταδιοδρομία, δική της
καί τοῦ ἄνδρα της, ἐξουθενωτικές.
Ὅμως, ἡ γιαγιά - πού ποτέ δέν μπόρεσε νά τήν ἀποκαλέσει πεθερά, ἀφοῦ
τήν ἔνιωθε σάν πραγματική δεύτερη
μάνα – αὐτή ἡ γλυκιά καί ἄξια γιαγιά,
ἦταν πάντα μιά λαμπάδα ἀναμμένη σέ
ὅλες τίς δύσκολες ὧρες τους. Ἦταν ὁ
καλός τους ἄγγελος, πού, ἀθόρυβα,
φρόντιζε, προλάβαινε, ἀνακούφιζε.
Κι ἐκείνη; Ἀναλογίστηκε ξαφνικά,
πῶς ἦταν δυνατόν νά ἔχει, ἔτσι ἁπλά
σημειώσει τότε, ἀνάμεσα στίς ἄλλες
δουλειές, «Δῶρο γιά τήν γιαγιά Ἑλ.»;
Δηλαδή, νά μήν ξεχάσουν νά τῆς πάρουν ἕνα δῶρο γιά τήν γιορτή της...;
Αἰσθάνθηκε νά κοκκινίζει. Δαγκώθηκε.
Ἄραγε, αὐτή ἡ βιαστική σημείωση νά
σήμαινε τότε αὐτό πού, χωρίς ἐπιείκεια, ἐξακολουθοῦσε νά σημαίνει καί
τώρα, μετά ἀπό τόσα χρόνια; Τό ὅτι,
δηλαδή, ὑπῆρχε ἡ πιθανότητα νά ξεχάσει τή γιορτή τῆς γιαγιᾶς καί τό
δῶρο της καί γι’ αὐτό τό σημείωσε;
Στάθηκε γιά ὥρα στό ἀμείλικτο
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ἐρώτημα. Ἕνα σφίξιμο στό στομάχι
δέν τῆς ἄφησε περιθώρια ἀμφιβολίας.
Ναί, ἡ πιθανότητα ὑπῆρχε. Γιατί
ἐκείνη ἡ εὐλογημένη γιαγιά, πού ζοῦσε
καί ἀνέπνεε μόνο γιά νά προσφέρει,
τούς εἶχε συνηθίσει, ὄχι μόνο στό νά μή
ζητάει ποτέ καί τίποτα γιά τόν ἑαυτό
της, ἀλλά καί νά μήν ἔχει ἄλλη ἐπιθυμία ἐκτός τοῦ :
‒ «Νά σᾶς βλέπω, παιδάκι μου,
ὅλους γύρω μου γερούς καί χαρούμενους».
Ξεροκατάπιε γιά νά κατέβει ὁ κόμπος πού εἶχε σταθεῖ στόν λαιμό της.
Προσπάθησε νά θυμηθεῖ τί συμβολικό
δωράκι τῆς εἶχαν ἄραγε ἀγοράσει γιά
κείνη τή γιορτή. Ὅμως, δέν τά κατάφερε. Τό μικρό κιτρινισμένο χαρτάκι,
πού χρόνια τήν περίμενε ὑπομονετικά
στό βάθος τοῦ συρταριοῦ, δέν εἶχε νά
τῆς δώσει ἀπάντηση. Τήν πλημμύρισε
ὡστόσο μέ ἀνείπωτη νοσταλγία γιά τά
τόσα καθημερινά δῶρα πού, μιά ζωή,
ἐκείνη ἡ γιαγιά ἤθελε καί ἤξερε νά χαρίζει σέ ὅλους τούς ἀγαπημένους της.
Πάντα στολισμένα μέ τό γλυκό της χαμόγελο.
Αὐτό τό ἴδιο χαμόγελο, θαρρεῖς καί
σχηματίστηκε τώρα ἀχνό, ἐκεῖ δά στήν
ἄκρη, κάτω ἀπό τίς βιαστικές σημειώσεις στό τσαλακωμένο χαρτάκι. Κι
ἐκείνη, φύλαξε τό χαμόγελο στήν καρδιά της καί τό μικρό χαρτάκι στό πορτοφόλι της καί συνέχισε, πιό ἤρεμη
τώρα, τήν τακτοποίηση τῶν σιωπηλῶν
συρταριῶν πού, κάποτε – κάποτε,
ἔχουν τόσα πολλά νά ποῦνε.
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Ἀνορθόδοξα
περίεργα

σέ χώρα ὀρθοδόξων
Εἶχε καί θά ἔχη ἡ Ὀρθοδοξία
ἐχθρούς. Θά εἶναι «σημεῖον ἀντιλεγόμενον... εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν
πολλῶν» (Λουκ. β΄34). Ἀθεΐα, αἱρέσεις,
προκλήσεις ἑτεροδόξων, ἐπικίνδυνος
σύγχρονος συγκρητισμός, δέν εἶναι
παρά σκοτεινά ἀντορθόδοξα μέτωπα.
Τί γίνεται ὅμως στή δική μας Ὀρθόδοξη Χώρα; Στή χώρα πού εὐτυχοῦν οἱ
ἀριθμοί καί ἡ πραγματικότητα στενάζει; Οἱ στατιστικές ἀνεβάζουν τούς
Ὀρθοδόξους στό 97%. Ναί, ἀλλά μετά
τήν ἐπιδρομή ἀλλοθρήσκων μεταναστῶν, τήν διπλωματικά μεθοδευμένη εἰσροή μουσουλμάνων, τήν ἀνησυχητική ἐξάπλωση Πεντηκοστιανῶν
καί ἄλλων αἱρέσεων, πόσον ἄραγε,
ἔχει ἀλλάξει τό θρησκευτικό πεδίο στή
Χώρα μας! Κι ἄν ἴσχυε ποτέ αὐτό πού
πρότεινε ἐκκλησιομάχος, σ’ ἐκεῖνο
τό περίεργο συνέδριο, «Ἐκκλησία καί
Ἀριστερά», νά φορολογοῦνται οἱ Ὀρθό172
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δοξοι γιά τήν πίστη τους, πόσοι, ἄραγε, Ὀρθόδοξοι θά ἔμεναν σέ τούτη τή
ναρκισσευόμενη χώρα!
Μή γελιώμαστε· Ὀρθόδοξοι εἶναι
ὅσοι πιστεύουν βαθειά καί σωστά
(Ὀρθόδοξα) καί ὄχι ὅσοι δέχθηκαν
ἁπλῶς τό Ὀρθόδοξο Βάπτισμα γιά νά
τό ἀρνηθοῦν στήν ὕστερη ζωή τους,
οὔτε ὅσοι κατέγραψαν τυπικά τό
Ὀρθόδοξο θρήσκευμά τους στήν ταυτότητα. Ὀρθόδοξοι εἶναι ὅσοι ἀγαποῦν καί λατρεύουν Χριστό Λυτρωτή
καί τόν ζοῦν μυστηριακά μέ τήν ἐνσυνείδητη μετοχή τους στό ἁγιαστικό
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ὅσοι ἀποδέχονται τήν ἀσκητική παιδαγωγία τῆς
Ἐκκλησίας καί πυκτεύουν στό στάδιο
τῶν πνευματικῶν της ἀγώνων. Αὐτά
ὅλα, βέβαια, δύσκολα μπαίνουν σέ
στατιστικούς πίνακες.
Ἀλλά στήν Ὀρθόδοξη Χώρα μας
παρουσιάστηκαν τελευταῖα χριστια-
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νομάχοι. Αὐτοί μέ ὕπουλο τρόπο καί
δαιμονικά τεχνουργήματα ἐπιχειροῦν
τήν ἐκρίζωση τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης
μας. Μέθοδός τους εἶναι ἡ περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ ἀποδυνάμωση τῆς ἐπιρροῆς της, ἰδίως
στούς νέους καί στούς μαθητές. Πόσος θόρυβος, ἀλήθεια, γιά τήν ἀπορθοδοξοποίηση τοῦ μαθήματος τῶν
θρησκευτικῶν στά σχολεῖα μας! Πόσο
ἐπιζήμια θεωρήθηκε ἡ παρουσία
πνευματικοῦ ἐξομολόγου στό χῶρο
τους! Καί τί παράξενη εὐαισθησία, μή
θίξουμε ἀλλοθρήσκους, ζῶντας τή
δική μας Πίστη!
Οἱ ἐκκλησιομάχοι στή Χώρα μας
δροῦν προβατόσχημα μέ σύστημα
ἀντιχρίστου. Τό γκρέμισμα προαιωνίων ἀξιῶν καί ἡ ἀνατροπή παραδεδεγμένων παριστάνεται ὡς ἐπιβεβλημένη ὑποχρέωση γιά τήν εὐδαιμονία
καί τήν πρόοδο! Τά λεγόμενα «εὐαίσθητα ἐσωτερικά δεδομένα» καί τά
θρυλούμενα «ἀνθρώπινα δικαιώματα»
θεοποιοῦνται. Εὐαισθησία γιά τά δι-

καιώματα τῶν ἀναρχικῶν καί τῶν
τρομοκρατῶν, τῶν ἀντιρρησιῶν καί
τῶν αἱρετικῶν καί παγερή ἀδιαφορία
γιά δικαιώματα νομοταγῶν καί φιλησύχων καί μεγαλύτερη παγερότητα
γιά δικαιώματα Ὀρθοδόξων χριστιανῶν!
Κοντά σ’ αὐτά, καί τό πιό ἀνησυχητικό: Τό προσκλητήριο σιωπῆς πού
ἔχει κηρυχθῆ ἀπό ἐκείνους πού ἔχουν
ταχθῆ νά ἀντιστέκωνται στό κακό. Ἡ
ἀνεξήγητη ἀδράνεια, ἡ ἐπικίνδυνη
ἀπραξία πνευματικῶν ἡγετῶν πού
ἔπρεπε νά ὑψώσουν φωνή διαμαρτυρίας μπροστά στά σύγχρονα καταιγιστικά ρεύματα!
Πόσο εὔστοχος ὁ λόγος ἐκκλησιαστικοῦ στοχαστῆ πού εἶπε: «ἡ μεγάλη
ἐνοχή δέν βρίσκεται στό κραυγαλαῖο
κακό τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλά στήν
ἐγκληματική σιωπή ἐκείνων πού
ἔχουν ταχθῆ νά τό περιορίζουν» (Ἀναστάσιος Ἀλβανίας).
ΗΛΙΑΣ Π. ΚΑΡΥΩΤΗΣ

ΔΥΟ ΠΛΗΘΩΡΙΚΑ ΨΑΛΜΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

«Χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναί μοι τήν δόξαν Σου!»
«Πληρωθήτω τό στόμα μου τῆς αἰνέσεώς Σου, Κύριε!»
Τί πνευματικόν πλοῦτον ἔχει ὁ ψαλμωδός!
Τί ξεχείλισμα δοξολογίας!!!
Η.Μ.
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Τήν Τρίτη 29 Μαΐου 1453, «Ἑάλω ἡ Πόλις»
Τοῦ κ. Κων/ντίνου Β. Χιώλου
Διδάκτορος Νομικῆς - Προέδρου Ἐθνικῆς Ἑνώσεως Βορείων Ἑλλήνων

Τό πρωΐ τῆς Τρίτης 29 Μαΐου 1453,
ἤτοι πρίν ἀπό 560 ἔτη ἀπό σήμερα,
«Ἑάλω ἡ Πόλις» καί τό Βυζάντιο εἶχε
παύσει πλέον νά ὑπάρχει. Ὅ,τι ἀπέμεινε ἐντός ὀλίγου περιῆλθε ὁλοκληρωτικῶς στούς τούρκους, οἱ ὁποῖοι γενόμενοι κύριοι τῆς πόλεως ἄρχισαν
τήν καταστροφή καί τήν λεηλασία
αὐτῆς, καταστρέψαντες τελείως τό
Μέγα Παλάτιον, πλήν τοῦ πλησίον
αὐτοῦ εὑρισκομένου Ναοῦ τῆς Ἁγίας
Σοφίας, τόν ὁποῖον, καθώς καί ὅλες
τίς ἄλλες Ἐκκλησίες, μετέτρεψαν σέ
τζαμιά, ἐνῶ πολλοί τῶν κατοίκων
ἐσφάγησαν ἤ ἐξανδραποδίσθηκαν.
Ἡ Βασιλίδα τῶν Πόλεων ὑπέκυψε.
Ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία κατέρευσε καί ἐπί τῶν ἐρειπίων αὐτῆς ὁ νικητής ἄσκησε ἐπί 5 αἰῶνες καί πλέον
τήν αἱμοχαρή δεσποτείαν του.
Εὐθύς, μετά τήν Ἅλωση τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, ἡ μορφή τοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου
τοῦ ΙΑ΄ τοῦ ἐπονομαζομένου Δραγάτση, πού ὑπῆρξε ὁ ἡρωϊκώτερος, ὁ τελευταῖος, ἀλλά καί ὁ τραγικώτερος συνάμα Ἕλλην Αὐτοκράτωρ, ἀγωνισθείς
σθεναρῶς ἐπί δύο ὁλοκλήρους μῆνας
μέχρι πού ἔπεσε ἡρωϊκῶς μαχόμενος
ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς Πύλης τοῦ Ρωμανοῦ (πού ἦταν τό ἀσθενέστερο σημεῖο τῶν τειχῶν), κατά τήν τελευταία
καί ἀποφασιστική ἔφοδο τῶν Τούρκων τήν 29ην Μαΐου 1453, ἔγινε θρύλος καί εἰσέδυσε στίς ποικίλες δημώδεις παραδόσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
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Διά τοῦ θανάτου δέ καί τῆς καταλήψεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατελύθη τό Βυζαντινό Κράτος καί ἄρχισε
ἡ μακρά περίοδος τῶν δεινῶν τῆς ὑποδουλώσεως.
Οἱ Ἕλληνες ἀγωνίσθηκαν μέ ἀπαράμιλλο ἡρωϊσμό κατά τήν τελευταία
πολιορκία τῆς Κωνσταντινουπόλεως
ὑπό τῶν τούρκων, πού ἄρχισε, τήν 7ην
Ἀπριλίου 1453, ἔχοντες ἐπικεφαλῆς
των τόν γενναῖο Αὐτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ὁ ὁποῖος καίτοι
ἐγνώριζε ποῖον θά ἦταν τό μοιραῖο τέλος, οὔτε ἐπί στιγμήν κατελήφθη ἀπό
δισταγμούς. Τουναντίον δέ, ἀφοῦ
ἀπηύθυνε προτρεπτικούς λόγους πρός
τούς Ἕλληνας καί τούς ξένους, μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων στήν
Ἁγία Σοφία καί μέ τό ὄνομα τῆς Πατρίδος του στά χείλη, ἐρρίφθη ἀκάθεκτος στόν Ἀγώνα. Ἀκαταπόνητος καί
ἀκατάβλητος ὑπερασπίσθηκε τήν
πρωτεύουσα τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας μέχρι τῆς ὑστάτης στιγμῆς του
καί ἀπέρριψε ὑπερήφανα καί ἀσυζητητί προτάσεις τοῦ βαρβάρου ἀντιπάλου του, μέ τήν ἑξῆς Ἑλληνοπρεπῆ
ἀπάντηση:
«Τό τήν Πόλιν σοι δοῦναι,
οὔτ’ ἐμόν ἐστιν,
οὐδ’ ἄλλου τινός
τῶν οἰκούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ·
κοινῇ γάρ γνώμῃ
αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν
καί οὐ φεισόμεθα
τῆς ζωῆς ἡμῶν».
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Ἡ ἀξιοπρεπής καί ὑπερήφανη
ἀπάντηση τοῦ Ἐθνομάρτυρος
Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου πρός τόν Μωάμεθ
Β΄, ἐνθυμίζει τό «Μολών λαβέ»
τοῦ Λεωνίδα στίς Θερμοπύλες
καί ὅλες τίς θυσίες τῶν ἀρχαίων
καί τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων
πρός διαφύλαξη τοῦ ὑπέρ τοῦ
ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας.
Ἀμέσως μετά τήν Ἅλωση τῆς
Βασιλίδος τῶν Πόλεων, συνετέθησαν διάφορα δημοτικά
ἄσματα καί θρῆνοι, ἀναφερόμενοι στήν Ἅλωση τῆς Πόλης, ἡ
ὁποία ἦταν ἀπαρχή τοῦ νέου
Ἀγῶνος γιά τήν Ἐθνική Ἀποκατάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους.
Τοῦτο τό ἐπιμαρτυροῦν οἱ λαϊκοί θρῆνοι γιά τήν συντελεσθεῖσα ἐθνική συμφορά. Τό βεβαιώνει τό παρήγορο Ἀγγελικό
μήνυμα πού ἀπευθύνεται στήν
δακρυσμένη Εἰκόνα τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τῆς Παναγίας
μας:
«Σώπασε, Κυρά Δέσποινα,
καί μήν πολυδακρύζεις,
πάλι μέ χρόνους, μέ καιρούς,
πάλι δικά μας θά᾽ναι»!
Ἐξ ἄλλου, σύμφωνα μέ σχετικό θρύλο, ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες θά
διώξουμε τόν Τοῦρκο στήν
«Κόκκινη Μηλιά», πού βρίσκε-

ται ἡ κοιτίδα τοῦ Ἀσιατικοῦ
αὐτοῦ Λαοῦ, ὅταν θά ἀναστηθῆ
ὁ μέγας νεκρός τῆς Πύλης τοῦ
Ρωμανοῦ, ὁ Αὐτοκράτωρ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, πού
ἔκλεισε μία μεγάλη περίοδο τῆς
Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνους, ἡ ὁποία διήρκεσε ἐπί
1123 συναπτά ἔτη καί «ἡ ὑπερτάτη θυσία αὐτοῦ καί τῶν περί
αὐτόν ἀγωνιστῶν, κατηύθυνε
πράγματι τῶν αἰώνων τάς τύχας», ὅπως χαρακτηριστικῶς
γράφει ὁ Ἀκαδημαϊκός Διονύσιος Ζακηνθυνός.
Τέλος, ἡ Κωνσταντινούπολις,
ἡ Βασιλεύουσα Πόλις καί ὁ θρυλικός τελευταῖος Αὐτοκράτωρ
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ΄
θά ἐπιζήσουν μέσα στίς καρδιές
μας, ἐκτός τῶν ἄλλων, μέ τίς
μνῆμες, μέ τίς παραδόσεις καί
μέ τούς θρύλους τοῦ «μαρμαρωμένου Βασιλιᾶ», πού κάποτε θά
ξυπνήσει «Στῆς χώρας τῆς
Ἑφτάλοφης ἀπάνου τά μουράγια», κατά τόν ἐθνικό μας ποιητή Κωστή Παλαμά, καί τοῦ
«Παπᾶ τῆς Ἁγιά - Σοφιᾶς» πού
ἐξαφανίσθηκε τήν ἡμέρα τῆς
Ἁλώσεως, γιά νά συνεχίση τήν
τέλεση τῆς διακοπείσης Θείας
Λειτουργίας στό Μεγάλο Μοναστήρι»!
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ΚΥΠΡΟΣ:
Πρίν 39 χρόνια

Ἡ

ἱστορία μας εἶναι ἀληθινή.
Καλοκαίρι τοῦ 1974. Τήν
ἐποχή πού οἱ τοῦρκοι εἰσέβαλαν
στήν Κύπρο μας καί εἰδικώτερα
στήν περίοδο τοῦ «Ἀττίλα Β´».
Εἶναι διαπιστωμένη ἱστορικά ἡ
συμπεριφορά τους ἀπέναντι
στούς λαούς πού σκλαβώνουν.
Ὄχι στούς πολεμιστές, ἀšά σέ
ἀθώους ἄμαχους πολίτες, γέροντες, γυναῖκες, παιδιά. Βέβαια, δέν
ἀναμενόταν νά μήν ἐφαρμόσουν
τήν ἴδια τακτική καί στήν Μεγαλόνησο. Σφαγές, βασανιστήρια,
βιασμοί γυναικῶν, ὁμηρία δυστυχισμένων πού ἡ τύχη τους ἦταν
προδιαγραμμένη. Δασικός
πλοῦτος καί καšιέργειες καταστράφηκαν, ἐκκλησίες, τόποι λατρείας τοῦ Θεοῦ, βεβηλώθηκαν,
μνημεῖα τοῦ ἑšηνικοῦ πολιτισμοῦ καταστράφηκαν ἤ τά ἔκλεψαν γιά νά τά πωλήσουν σέ ἄšες
χῶρες. Τά σπίτια καί τά ὑπάρ176
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χοντα σέ αὐτά τά πρόσεξαν περισσότερον. Τούς χρειάζονταν γιά
μιά ἄδικη ἀšά ἄνετη ζωή.
Λίγο ἔξω ἀπό ἕνα χωριό,
πρίν τήν γραμμή «Ἀττίλα Β´»,
βρισκόταν ἕνα ἀγρόκτημα, ἰδιοκτησίας ἑνός ἡλικιωμένου πιστοῦ
ἀνθρώπου μέ πατριαρχική οἰκογένεια, ἀποτελούμενη ἀπό τήν
γυναίκα του, τά παιδιά του, ἀγόρια καί κορίτσια, γαμπρούς καί
νυφάδες, ποšά ἐγγόνια καί πολλούς ἄšους συγγενεῖς. Εἶχαν ὅλοι
μαζευτεῖ ἐκεῖ τίς δύσκολες ἐκεῖνες
ἡμέρες, νοιώθοντας -ὅπως νόμιζαν- περισσότερη ἀσφάλεια,
ὅπως συμβαίνει σέ τέτοιες περιπτώσεις. Ἄšωστε, τό σπίτι ἦταν
ἁπλό, ἀšά πολύ εὐρύχωρο, τό δέ
κτῆμα ἀρκετά μεγάλο καί παντοῦ
ἔβλεπες τά σημάδια τῆς νοικοκυροσύνης καί τῆς φροντίδας. Τό
περιβόλι εἶχε ὅλα τά καλά. Λαχανικά, κάθε εἴδους κηπευτικά καί
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πρό παντός ὀπωροφόρα δένδρα.
Στήν πλακοστρωμένη αὐλή, πρίν
τήν εἴσοδο τοῦ σπιτιοῦ, μία μεγάλη κληματαριά ἐκάλυπτε ὅλο
τό χῶρο χαρίζοντας πλούσια
σκιά, γεμάτη ἐκλεκτά περιποιημένα σταφύλια.
Ἡ ἡμέρα προχωροῦσε μέ
σχετική ἠρεμία. Τοῦρκος δέν εἶχε
φανεῖ στό ἀπόμερο ἀγρόκτημα.
Ὅλοι, ἔνοιωθαν, βέβαια μιά ἀνησυχία, ἀšά ἦσαν ἱκανοποιημένοι.
Πόσο ὅμως ξεγελάστηκαν. Κάποια στιγμή σταματάει ἔξω ἀπό
τό σπίτι ἕνα μικρό στρατιωτικό
ὄχημα ἀπό τό ὁποῖο ξεπετάγονται
ἔνοπλοι Τοῦρκοι στρατιῶτες.
Μπαίνουν μέσα καί βιαιοπραγοῦν
εἰς βάρος ὅλων. Πανικός, ὀδυρμός
καί στήν ματιά τῶν εἰσβολέων
ἔντονα τά στοιχεῖα τῆς χαιρεκακίας. Τελευταῖος μπαίνει ὁ ἐπικεφαλῆς ἀξιωματικός, «μέ ματιά
φιδιοῦ πού σέ πάγωνε». Πλησιάζει τόν νοικοκύρη καί κυνικά τοῦ
λέγει ὅτι θά τούς σκοτώσει ὅλους.
Μάλιστα, γιά νά ἐπιτείνει τήν
ἀγωνία τους καί νά κάνει πιό
μαρτυρικό τό τέλος τους, ἀρχίζει
πρῶτα ὁ ἴδιος νά ἀσχολεῖται μέ
τό αὐτόματο ὅπλο του καί στήν
συνέχεια δίνει διαταγή στούς
στρατιῶτες του νά κάνουν τό
ἴδιο. Ἕτοιμος νά δώσει τήν διαταγή. Ἀšά ξαφνικά σταματάει,
κόβει ἕνα λαχταριστό σταφύλι
πού τοῦ ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύ-
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πωση καί εἶναι ἕτοιμος νά τό
φάγει. «Μήν τό τρῶς!...» φωνάζει ὁ εὐσεβής ἰδιοκτήτης καί
ὁρμάει ἐπάνω του γιά νά τοῦ τό
πάρει ἀπό τά χέρια. «Γιατί;» τόν
ρωτᾶ ἀπορημένος ἀšά καί θυμωμένος ὁ Τοῦρκος. «Γιατί προχθές
τό ράντισα μέ φυτοφάρμακο καί
ἀκόμη δέν ἔχει περάσει ἡ προθεσμία. Ἄν τό φᾶς θά πεθάνεις.
Δέν κάνει». Ὁ ἀξιωματικός ξαφνιασμένος τόν ρωτᾶ. «Μά ἐγώ
σέ λίγο θά σᾶς σκοτώσω ὅλους
καί σύ φροντίζεις γιά τήν ζωή
μου;». Αὐτός ἤρεμα τοῦ ἀπαντᾶ:
«Τό ξέρω ὅτι θά μᾶς σκοτώσεις.
Ἀšά ἐμᾶς ὁ Θεός μας, ὁ ἀληθινός
Θεός, ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, διδάσκει ὅτι πρέπει νά ἀγαπᾶμε
ὅλους τούς ἀνθρώπους καί αὐτούς
πού θέλουν νά μᾶς κάνουν κακό.
Δέν θά σέ ἀφήσω νά δηλητηριασθεῖς».
Ὁ Τοῦρκος σταμάτησε. Δέν
ἔφαγε τό σταφύλι. Ἀšά δέν φαινόταν νά δείχνει διάθεση νά μήν
προχωρήσει στήν ἐγκληματική
του ἐνέργεια. Σέ λίγο ὅμως ἀφήνει τό ὅπλο κάτω. Κοιτάζει τόν
εὐσεβῆ Κύπριο στά μάτια, ἀšά
αὐτή τή φορά φιλικά. Ἔδειχνε
ὑποχρεωμένος. «Δέν θά σκοτώσω
κανένα» τοῦ εἶπε. Καί ἀπευθυνόμενος στούς στρατιῶτες του «φύγετε ἐσεῖς, ἀφῆστε τους
ἐλεύθερους».
Λ. Δίλης
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χουν δίκιο ὅσοι πιστεύουν
ὅτι ἡ γνώση ὅταν χωρίζεται
ἀπό τήν ἀρετή γίνεται πανουργία. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔχει
διακηρύξει πώς ἡ ὅποια γνώση
χωρίς ἀγάπη εἶν’ ἕνα τίποτα.
Γίνεται κύμβαλον ἀλαλάζον.
Κι ἄς γνωρίζει ἡ γνώση ὅλες
τίς γλῶσσες τῶν ἀνθρώπων. Ἡ
γνώση διαλύεται ἔξω ἀπ’ τήν
ἀγάπη. Γίνεται ἀλαζονεία.
Μόνο ἡ πραγματική ἀγάπη
μένει. Ἀκόμα κι ἄν καταργηθοῦν προφητεῖες καί σβήσει
τό «λάλον ὕδωρ», ὅπως ἔγινε
μέ τό Μαντεῖο τῶν Δελφῶν, μέ
τήν ἐμφάνιση τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ὁ ποιητής Γ. Βερίτης στηλιτεύει τήν ἀλαζονεία τῆς γνώσης σέ κεῖνο τό εὔλαλο ποίημά
του. «Τό τραγούδι τῶν Σοφῶν».
Στό «Ζητώντας τό φῶς» καταγράφει τό ψυχικό δράμα τοῦ
ἀνθρώπου, πού, χρόνια καί
χρόνια, ζητάει τό φῶς στά μονοπάτια τῆς ἀλαζονικῆς γνώσης.
Σάν ἄλλον Ὀδυσσέα, τόν
προσκαλεῖ ἡ μάγισσα Κίρκη
στά πλανερά παλάτια της νά
τόν μετατρέψει,
μέ τό μαγικό ραβδάκι της σέ λα-
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σπόβιο χοῖρο, αὐτόν καί τούς
συντρόφους του. Κι ὁ ποιητής
ἀναρωτιέται γιά τό ψυχικό
δράμα τοῦ ἀνθρώπου: «Πόσα
χρόνια πᾶνε τώρα; / χίλια; Δυό
χιλιάδες; Τρεῖς; / Μέτρησέ τα
ἄν μπορεῖς/ Μέ τήν ἴδια πάντα
φόρα, / στό σκοτάδι, στ’ ἄστρο
φῶς / τριγυρνᾶμε σάν ἀλῆτες,
/ νυχτωμένοι παρωρίτες,/ καί
γυρεύουμε τό Φῶς».
Φριχτότερη εἶναι ἡ ἀλαζονεία τῆς ἀρετῆς. Ὁ ἱερός
Αὐγουστῖνος τήν θεωρεῖ χειρότερη ἀπό τήν ἁμαρτία. Κι
ὅπως γράφει: «ἕνα πράγμα
ὑπάρχει χειρότερο ἀπό τήν
ἁμαρτία· ἡ ἀλαζονεία τῆς
ἀρετῆς». Ἐμπρός ἔχει τόν θανατηφόρο ἰό, πού διαλύει τά
πάντα.

Ἄν τό καλοσκεφτοῦμε, αὐτή
κατάστρεψε ὁλόκληρη τήν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία. Τό
«Ἱερόν Παλάτιον», ἔπασχε ἀπό
τήν ἀλαζονεία τῆς ἀρετῆς.
Αὐτή τό σαρακόφαγε καί τό πέθανε. Αὐτή ἔχει διαλύσει νεότερες προσπάθειες μ’ εὐοίωνες
προοπτικές.
Τό χειρότερο, ὁ ἱός της εἶναι
ὕπουλος. Κολακεύει τήν
ἀνθρώπινη αὐταρέσκεια καί
ἐγωπάθεια.
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Εἰς τήν ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία Του ὁ Χριστός ἐδίδαξε μεταξύ τῶν ἄλλων «ἔστω δέ ὁ
λόγος ὑμῶν ναί ναί, οὔ οὔ· τό δέ περισσόν
τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν» (Ματθ. Ε΄ 37).
Τό ἐπιπλέον ἀπό αὐτά εἶναι ἀπό τόν διάβολον, τόν ἐπινοητήν καί πατέρα τοῦ ψεύδους.
Ὁ διάβολος ἐφεῦρε τό ψέμα, τό εἶπε στούς
πρωτόπλαστους καί ἔχασαν τόν παράδεισον τῆς τρυφῆς καί πάντοτε παρακινεῖ τούς
ἀνθρώπους νά λένε ψέματα. Ὅποιος λέει
ψέματα ὑπακούει στόν διάβολο καί ἐνεργεῖ
κατά τίς πονηρές ἐντολές του. Τί τρομερόν!
Τό ψέμα εἶναι μοχθηρή καί καταστροφική ἐπινόησή του. Δυστυχῶς ὅμως τό ψέμα
εἶναι ἴσως τό περισσότερον διαδεδομένον
ἁμάρτημα. Τό συναντᾶ κανείς παντοῦ. Σέ
ὅλες τίς χῶρες, σέ ὅλα τά κοινωνικά στρώματα, σέ μικρούς καί μεγάλους, σέ πόλεις
καί χωριά, στόν δρόμο, στήν ἐργασία, στήν
ἀγορά, στήν πολιτική. Ὁ ψεύτης δέν σέβεται
καί δέν λογαριάζει τόν συνάνθρωπό του. Οἱ
ἄνθρωποι ψεύδονται ἀπό κακία, θέλουν νά
κάνουν κακό στόν ἄλλο, κινούμενοι ἀπό
μοχθηρία, ζήλεια, ὀργή καί ἄλλα ἐφάμαρτα
συναισθήματα ἤ ἀπό μεγαλομανία ἤ γιά νά
δικαιολογηθοῦν, εἴτε ἀπό ἀστεϊσμό καί ὅ,τι
ἄλλο πονηρό τούς βάλει στό μυαλό τους ὁ
διάβολος. Ὅποια καί ἄν εἶναι ἡ πρόθεση
τοῦ ψεύτη, τό ψέμα εἶναι ἀξιοκατάκριτο καί
ἁμαρτία.
Ἡ τιμωρία γιά τήν ἁμαρτία τοῦ ψεύδους
πέφτει βαρειά ἀπό ὅλους καί ἀπό παντοῦ.
Ὁ ψεύτης χάνει τήν ἠρεμία Του προσπαθώντας νά ἐφεύρει ψέματα καί κυρίως ἀπό
τήν ἀγωνία του ἐάν ἔχουν τά ψέματά του τό
ἀποτέλεσμα πού ἐπιδιώκει, ἤ μήπως ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀνομία του. Κατέχεται ἀπό ταραχή, τόν κατατρώγουν οἱ τύψεις, ὅσον καί
ἄν θέλει νά τίς ἀποφύγει. Ἐπιπλέον κάποτε
θά ἀποκαλυφθοῦν τά ψέματά του καί τότε
θά γίνει περίγελως τῶν ἀνθρώπων, θά τόν
κατακρίνουν καί θά τόν περιφρονήσουν καί,

³

179

¥

τό χειρότερον, ἐπισύρει τήν ὀργήν τοῦ
Θεοῦ καί τήν δίκαιη τιμωρία του. Ὁ
θεῖος ψαλμωδός καί προφήτης προλέγει: «Ἀπολεῖς (ὁ Θεός) πάντας τούς
λαλοῦντας τό ψεῦδος» (Ψαλμ. ε΄ 7).
Γι’ αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μέ
ἀγάπη, ἀλλά καί πόνο, μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς του διασαλπίζει:
«Μήν ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους» (Κολασ.
Γ΄ 9). Καί ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ «οὐ ψεύδομαι» (Γαλατ. Α΄ 20 καί Ρωμ. θ΄ 1) καί
διατρανώνει τήν ἀποστροφή του στό
θεομίσητο ψέμα. Ὁ ἠγαπημένος τοῦ
Κυρίου μαθητής γράφει κατ’ ἀποκάλυψη: «Οὐ μή εἰσέλθει εἰς αὐτήν («τήν
πόλιν τήν Ἁγίαν Ἱερουσαλήμ», δηλ.
τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ)... ὁ ποιῶν
βδέλυγμα καί ψεῦδος» (Ἀποκ. ΚΑ΄ 27).
Μεγάλη ἁμαρτία τό ψέμα καί γιά
τόν σοβαρόν λόγον ὅτι ὁ ψεύτης δέν
σέβεται καί δέν ντρέπεται τόν Θεόν, ὁ
Ὁποῖος εἶναι παρών, ὅταν ψεύδεται,
καί ἀκούει τά ψέματά του. Τό ψέμα
τό ἀποστρέφεται ὁ Θεός. Ἀλλά καί οἱ
ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἔλεγαν ὅτι ὁ
ψεύτης εἶναι χειρότερος καί ἀπό τόν
φονιά, γιατί ἐκεῖνος πλήττει τό σῶμα,
ἐνῶ αὐτός πλήττει τήν τιμήν καί τήν
ὑπόληψιν τοῦ ἄλλου. Καί τοῦτο γιατί
εἶναι φορές πού τό ψέμα ἐγγίζει τήν
συκοφαντία.
Ἀκόμη, στούς σοφούς προγόνους
μας ἀνήκει τό «Ὗς (= γουρούνι) ἐν βορβόροις καί ἄνθρωπος ἐν ψεύδει».
Ταὐτίζουν τόν ψεύτη μέ τό γουρούνι
στήν λάσπη.
Ἐμᾶς ὅμως μᾶς ἀρκεῖ γιά νά μήν
λέμε ψέματα ὁ θεόπνευστος λόγος
«βδέλυγμα τῷ Θεῷ χείλη ψευδῆ» (παροιμ. ΙΒ΄ 22), γι’ αὐτό ἄς παρακαλοῦμε θερμά τόν Κύριον «Ὁ Θεός...
μάταιον λόγον καί ψευδῆ μακράν
μου ποίησον» καί ἄς ἀγωνιζόμαστε
γι’ αὐτό. Πιστεύομε στό Χριστό ὁ
Ὁποῖος εἶπε «ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια».
Γιάννης Τασούλας
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Σέ κάθε περίοδο ἐκπτώσεων τό ἴδιο δίλημμα: Τί νά
κάνει κανείς μπροστά σέ προϊόντα πού εἶναι πραγματικά σέ
εὐκαιριακή τιμή, ἀλλά δέν εἶναι ἄμεσα χρησιμοποιήσιμα ἤ
ἀπόλυτα ἀναγκαῖα. Τό μόνο πού σώζει ἀπό τόν πειρασμό,
εἶναι ἡ κατάλληλη ψυχολογική προετοιμασία καί ὁ προσεκτικός προγραμματισμός. Π.χ. τά δῶρα τῶν φίλων καί
γνωστῶν πού θά μᾶς προκύψουν σίγουρα καί σέ συγκεκριμένες ἡμερομηνίες.
Θυμᾶμαι μιά φίλη μου πού ἐκ τῶν ὑστέρων τόσο στεναχωρήθηκε ἀπό ἄκαιρες καί ἄσκοπες ἀγορές, πού εἶχε παρασυρθεῖ νά κάνει, μέ μόνο δέλεαρ ὅτι ἦταν πραγματικά σέ
καλές τιμές, ἡ ὁποία μοῦ ἔλεγε ὅτι καί νά τῆς χαρίσουν
ἀκόμα κάτι πού δέν χρειάζεται, ἦταν ἀποφασισμένη νά πεῖ,
«ὄχι, εὐχαριστῶ, δέν θά πάρω». Τά ψώνια ἐκεῖνα τῆς δημιούργησαν πρόβλημα χώρου, πρόβλημα οἰκονομικό, γιατί δέν
μπόρεσε ἀργότερα νά ἀγοράσει πιό χρήσιμα πράγματα,
ἀλλά καί πρόβλημα... ἐνοχῶν. Γιατί δέν εἶναι εὐλογημένο τό
πλέον ἔχειν, ὅταν κάποιοι δέν ἔχουν οὔτε τά ἀπαραίτητα.
Κλειώ - Σταυρούλα Κουράση

180

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Γιά τό καλοκαίρι

Βιβλία εὐχάριστα καί οἰκοδομητικά, τά ὁποῖα μποροῦν νά
μᾶς συντροφεύσουν τό καλοκαίρι, στίς διακοπές, στήν πόλη,
στό χωριό...

Μόλις κυκλοφόρησε ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας» τό νέο βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ. π.
Νικοδήμου Γιαννακοπούλου, τ.
Ἱεροκήρυκα τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀθήνας.
ΠΑΝΤΑ ΠΕΠΛΗΡΩΤΑΙ ΦΩΤΟΣ
Εἶναι ἕνα μικρό Ἀναστάσιμο Ὁδοιπορικό ἀπό τήν Σταύρωση μέχρι τήν
Πεντηκοστή.
Τό βιβλίο αὐτό εἶναι ἐμπνευσμένο
ἀπό τό λαμπροφόρο καί φωτεινό
γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Καλογραμμένο καί μικρό. Διαβάζεται εὐχάριστα καί πλημμυρίζει
τίς καρδιές μέ Ἀναστάσιμο Φῶς καί
διδάσκει ὅλους.
Εἶναι ἕνα μικρό Ἀναστάσιμο Ὁδοιπορικό ἀπό τήν Σταύρωση μέχρι τήν
Πεντηκοστή. Τιμᾶται 3 €.

www. xristegi.gr

Τώρα ὁ Σύνδεσμος καί στό διαδίκτυο

³

181

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Πρός τό Περιοδικό «Σύνδεσμος»
Βασ. Γεωργίου Α΄ 5
24100 Καλαμάτα
Ἀθήνα 8 Μαΐου 2013

Κύριε Διευθυντά, Χριστός Ἀνέστη!
Εἶμαι παλαιός συνδρομητής τοῦ περιοδικοῦ σας καί σᾶς παρακαλῶ νά δεχθεῖτε τά θερμά μου συγχαρητήρια γιά
τήν πολύ ἐπιμελημένη ὕλη, τά πλούσια
περιεχόμενα καί τά ζωντανά ρεπορτάζ
μέ πνευματικό πάντοτε περιεχόμενο.
Ἰδιαίτερα πολύ ἐνδιαφέρον τό ἄρθρο
τοῦ κ. Γ. Κούβελα, στό τεῦχος τοῦ Φεβρουαρίου «Ζηλεύω αὐτούς πού πιστεύουν» ἀπό τήν ὁμολογία τοῦ ζωγράφου Σωτήρη Σόρογκα ἀλλά καί τίς παρόμοιες ὁμολογίες τῶν Τζούλιαν Μπέρνς,
Πατρίς Σερό καί Α.Η. Henry.
Πολύ ἐνθαρρυντικά τά ἀποτελέσματα
τῆς πανελλαδικῆς ἔρευνας τῆς «Μέτρον
Ἀνάλυσις», ἀπό τά ὁποῖα προκύπτει ὅτι
τό 95% τῶν ἐρωτηθέντων ἀπήντησε ὅτι
εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι.
Ἀλλά καί οἱ «Μεταστροφές» ἀπό τό
τεῦχος Μαρτίου πάλι τοῦ κ. Γ. Κούβελα
πολύ ἐνδιαφέρουσες.
Ἀπό τίς ἀναφερόμενες σημειώνω τήν
βάπτιση ὀρθοδόξων τοῦ γιοῦ τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Κένυας πού πῆρε τό
ὄνομα Μακάριος, καί τοῦ νεαροῦ Ἀμερικανοῦ ἠθοποιοῦ Τζόναθαν Τζάκσον.
Ἐπιτρέψτε μου νά προσθέσω δύο τρεῖς ἀκόμη σημαντικές μαρτυρίες.
Πρό μηνός ἔγινε ἡ ἐπίσημη εἰσδοχή
στήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τοῦ νέου Ἀκαδημαϊκοῦ, διακεκριμμένου ἰατροῦ κ. Χαράλαμπου Ρούσσου.
Ὁ κ. Ροῦσσος στήν ὁμιλία του μέ θέμα
«Σύγχρονες τεχνολογίες καί ἡ ἀνθρωπιστική ἀποστολή τοῦ γιατροῦ» ἀφοῦ ἀνεφέρθη στήν τεράστια πρόοδο τῆς τεχνο182
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λογίας στήν ἰατρική τά τελευταῖα πενήντα χρόνια, κατέληξε στό ὅτι παρ’ ὅλην
αὐτή τήν πρόοδο παραμένει πάντοτε σημαντική ἡ προσωπική σχέση τοῦ γιατροῦ
μέ τόν ἄρρωστο.
Ἐπίσης, ὁ ὁμότιμος καθηγητής τῆς
Ἰατρικῆς κ. Γεώργιος Δάϊκος,ἔκλεισε τήν
ἰατρική ἡμερίδα πού ὀργάνωσε στίς 21
Ἀπριλίου ἡ Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων, μέ τό ἴδιο συμπέρασμα τῆς σημασίας τῆς προσωπικῆς σχέσης τοῦ
γιατροῦ μέ τόν ἄρρωστο.
Ἐπίσης, ὁ ὁμότιμος καθηγητής τοῦ Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν, κ. Ἰωάννης Χαΐνης,
στήν πρόσφατη ἐργασία του γιά τά «Πιθανά ἐνδεχόμενα τῆς πορείας τοῦ σύμπαντος», καταλήγει μέ τήν ἔννοια τοῦ
Θεοῦ.
Τέλος, στό τεῦχος Μαρτίου τοῦ περιοδικοῦ «Ἡ Δράση μας», δημοσιεύεται
ἐπιστολή τῆς κας Ναταλίας Νικολάου,
καθηγήτριας στό Πανεπιστήμιο Λομονόσωφ τῆς Μόσχας μέ ἀναφορά στόν π.
Ἰώβ ἀπό τήν πόλη τῶν ἀστροναυτῶν
στήν Ἀστερούπολη καί τόν πιστό χριστιανό κοσμοναύτη Βαλέριο Κάρζουν, οἱ
ὁποῖοι πρόσφατα ἐπεσκέφθησαν τήν
Ἑλλάδα καί ἐκφράζονται καί οἱ δύο μέ τά
καλλίτερα λόγια γιά τήν ὀρθόδοξη
Ἑλλάδα.
Μακάρι αὐτές τίς ἀξιόλογες μαρτυρίες νά τίς προσέχουν πολλοί καί ἰδίως
οἱ νέοι μας.
Μέ ἐξαιρετική τιμή
Τάκης Μπόλας
Οἰκονομολόγος-Νομικός
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΕΑ»
Στήν συνεργάτιδα τοῦ «Συνδέσμου»
κ. ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τό Σάββατο, 1η Ἰουνίου τοῦ
2013, ὁ Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Παναγιώτης Νίκας, σέ μιά σεμνή τελετή, ἀπένειμε τό ἐτήσιο βραβεῖο
κοινωνικοπολιτικοῦ δοκιμίου, πού
ἔχει θεσπισθεῖ εἰς μνήμην Παναγιώτη Φωτέα, στήν συνεργάτιδα τοῦ
«Συνδέσμου», Καθηγήτρια κ. Μερόπη Ν. Σπυροπούλου, γιά τό βιβλίο
της «Μέ πίστη καί αἰσιοδοξία γιά ἕνα
καλύτερο αὔριο».
Ἡ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
βραβείου, Καθηγήτρια κ. Νίκη Τουρναβίτη – Καλτσόγια, ἀναφέρθηκε
στό συνολικό ἔργο τῆς βραβευθείσας καί διάβασε τό Πρακτικό τῆς
ἀποφάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο, μεταξύ ἄλλων, ἐπι-
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σημαίνεται ὅτι: «...Σέ ὅλο τό συγγραφικό ἔργο τῆς κ. Σπυροπούλου,
πέραν αὐτοῦ τοῦ καθαρά ἐπιστημονικοῦ χαρακτήρα, ἡ συγγραφέας
ἐκφράζει τήν ἀγωνία της γιά τό μέλλον τῆς οἰκογένειας, τῶν νέων, τῆς
Ἑλληνικῆς Παιδείας. Τῶν ἀξιῶν τῆς
Ὀρθόδοξης Πίστης καί τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ...».
Ἡ τελετή τελείωσε μέ ἀντιφώνηση τῆς κ. Μερόπης Ν. Σπυροπούλου, τήν ὁποία ὁ «Σύνδεσμος»
συγχαίρει γιά τήν τιμητική αὐτή διάκριση.
Στή φωτογραφία ὁ Δήμαρχος
Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Νίκας,
ἀπονέμει τό βραβεῖο στήν κ. Σπυροπούλου.
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ΑΡΧΙΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΖΙΟΜΠΟΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ
Μιά πρωτότυπη ἔκδοση ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Πράγματι, πολύ πρωτότυπη εἶναι ἡ ἔκδοση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ, τόσο στό θεματολόγιο ὅσο καί στήν ὅλη του ἐμφάνιση. Ἡ παρουσία τῶν γεγονότων τῆς Κ.
Διαθήκης, τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, σέ ἄμεσο συνδυασμό μέ τό ἱερό κείμενο,
τούς Ἁγίους Τόπους καί ἀνάλογες εἰκόνες, ἐντυπωσιάζουν τόν ἀναγνώστη.
Ἕνας τόμος μεγάλου μεγέθους μέ σκληρό ἔγχρωμο ἐξώφυλλο. Σχ. 21,50Χ 29.
Σελ. 288. Δ/νση Συγγρ. Χατζηκώστα 12, 11521 Ἀθήνα, τηλ. 6977822412.
ΒΑΣΙΛΕΙΟY ΕΥΤ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟY Δρ.Ν. Προέδρου Ἀρείου Πάγου ἐ.τ.
ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τό Προοίμιον τοῦ Συντάγματός μας καί τό ἀκριβές νόημά του εἶναι ὄντως
βαρυσήμαντον καί ὁπωσδήποτε ἀφορᾶ, πρέπει νά ἀφορᾶ καί νά ἐνδιαφέρει
ὅλους τούς Ἕλληνες. Σχ. 14Χ21. Σελ. 41. Ἔκδοσις «Ἑταιρεία τῶν Φίλων τοῦ
Λαοῦ» Εὐριπίδου 12, 10559 Ἀθήνα, τηλ. 210 3216626.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ
Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΩΣ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Ὀλίγα καί περί σχέσεώς της πρός τήν Ὀρθοδοξίαν καί τόν Ἑλληνισμόν,
β ἔκδοσις. Ἡ μελέτη αὐτή ἀφορᾶ τήν Παλαιάν Διαθήκην, ὡς τό πρῶτο μέρος
τῆς διμεροῦς γραπτῆς πηγῆς τῆς πίστεώς μας. Ἐπιχειρεῖται συμβολή εἰς τήν
σκιαγράφησιν τῆς ἁρμοζούσης θέσεως τῆς Π.Δ. εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν
καί εἰς τήν ἀνάδειξιν τῆς σπουδαιότητός της διά τήν Ἐκκλησίαν καί δι’ ἡμᾶς
τούς πιστούς. Σχ. 16,50Χ22,50. Σελ. 48, Δ/νση συγγρ. Κότσικα 5, 10434 Ἀθήνα,
τηλ. 210 8847385-8.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΛΙΝΟΥ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ «PHANTASIA UBER BYXANZ»
Μιά ὡραία μελέτη γιά τό Βυζάντιο τοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτη Κανελλόπουλου, δημοσιευμένη ὡς ἐπίλογος στόν τόμο τῆς Evi Melas. Σχ. 17Χ21. Σελ.
14.
ΗΛΙΑ Π. ΚΑΡΥΩΤΗ, ΘΕΟΛΟΓΟΥ
«ΣΥΜΠΟΡΕΥΘΩΜΕΝ»
«Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα»
Οἱ ὁμιλίες πού περιέχονται στό βιβλίο αὐτό, ἀποτελοῦν μία προσπάθεια γιά
184
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μιά βαθύτερη κατανόηση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ τοῦ
Κυρίου. Ἀναφέρονται ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων μέχρι
καί τήν Μ. Παρασκευή, στά κοσμοσωτήρια γεγονότα τῆς
Μεγάλης Ἑβδομάδος. Σχ. 14Χ20,50. Σελ. 128. Ἐκδόσεις
«ΤΗΝΟΣ» Βαλσαμῶνος 6, 11471 Ἀθήνα. Τηλ. 210
6425998
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ, ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Περιγραφή τῆς προσκυνηματικῆς ἐπίσκεψης τῶν
μελῶν τῆς Χριστιανικῆς Ἕνωσης Ἐπιστημόνων Λαρίσης,
στήν Πόλη καί «στοῦ Βοσπόρου τ’ ἁγιονέρια», ἀποπειρᾶται
τό παρόν ὁδοιπορικό. Σχ. 14Χ21. Σελ. 144. Δ/νση συγγρ.
Σερίφου 104, 41335 Λάρισα.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΚ ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ
Ἀδελφός τοῦ ΝΙΚΗΤΑΡΑ Σταματελόπουλου
Τό Τουρκολέκα εἶναι ἕνα μικρό χωριό τῆς Ἀρκαδίας,
στήν περιοχή Μεγαλοπόλεως, ἀπό ὅπου κατάγεται ὁ συγγραφέας. Στό βιβλίο του αὐτό, ἐξιστορεῖ τή ζωή καί τή
δράση τοῦ Νεομάρτυρα Ἰωάννη, ἀδελφοῦ τοῦ ὁπλαρχηγοῦ τοῦ 1821 Νικηταρᾶ, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἑορτάζεται
στίς 16 Ὀκτωβρίου. Τά ἔσοδα ἀπό τή διάθεση τοῦ βιβλίου
αὐτοῦ θά διατεθοῦν γιά τήν ἀναστήλωση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Τουρκολέκα Μεγαλοπόλεως. Σχ.
17Χ24. Σελ. 142. Δ/νση Συγγρ. Ἀτρέως 3, 13122 Ἴλιον,
τηλ. 210 2616743.
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΦΤΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (ΤΑ ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΤΟ ΧΕΛΜΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ)
Ὁ γνωστός ποιητής-λογοτέχνης ἀπό τό Αἴγιο κ. Γιάννης Ἀνδρικόπουλος, μᾶς παρουσιάζει στό βιβλίο του αὐτό
τά κλέφτικα τραγούδια πού ἀναφέρονται στήν ἐλεύθερη
ζωή τῶν Ἁρματωλῶν, πού προετοιμάζονται στά βουνά γιά
τήν ἐπανάσταση. Σχ. 15Χ20. Σελ. 47. Ἔκδοση «Φιλολογική Φωνή» Αἴγιο Νικ. Σολιώτη 16, 25100 Αἴγιο.
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ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ἡ κ. Ρένα Δασκαλάκη
Ἡράκλειο Κρήτης 50 €, εἰς
μνήμην τῶν γονέων της
Ἰωάννη καί Μαρίας.
Ὁ κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος, Χαλάνδρι 30 €, εἰς
μνήμην ἱερέως Νικολάου.
Ὁ κ. Θεόδωρος Ι.Δοῦρος,
Ἀθήνα 100 € εἰς μνήμην τῆς
ἀγαπημένης του ἀδελφῆς
Ἀθανασίας.
Ὁ κ. Νικόλαος καί ἡ κ.
Νίνα Κούρτη, Κοζάνη 50 €,
εἰς μνήμην τῶν γονέων τους
Χρυσοστόμου-Ἀμαλίας καί
Στεφάνου - Ἀλεξάνδρας.
Ἡ Οἰκογ. Κουσουλού,
Χαλάνδρι 50 €, εἰς μνήμην
Βασιλικῆς Μπεργελέ.
Ὁ κ. Ἰωάννης Μαρμαρᾶς,
Ζάκυνθος 120 €, εἰς μνήμην
Ἀθηνᾶς Μεταξᾶ.
Ὁ κ. Γεώργιος Μπασάκος
Ἀθήνα 20 €, ἀντί στεφάνου,
εἰς μνήμην Εὐγενίας Πουλάκη - Ἀγγελοπούλου.
Ὁ κ. Κων/νος Ντερνέλης
Περιστέρι, 30 €, εἰς μνήμην
τῆς συζύγου του Μαρίας καί
τοῦ πατρός του Ἰωάννη.
Ὁ κ. Λουκᾶς Σιορβανές,
Χαλάνδρι 25 €, εἰς μνήμην
Εἰρήνης καί Ἰωάννου.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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α. «Ρίψας τά ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ ἀνεχώρησε καί ἀπελθών ἀπήγξατο».
(Ὁ Ἰούδας πέταξε τά ἀργύρια στό
ναό, ἔφυγε καί πῆγε καί κρεμάστηκε).
β. Ἄν κάποιος καταστρέφει τό ναό τοῦ
Θεοῦ, αὐτόν θά τόν καταστρέψει ὁ Θεός
Γιατί ὁ ναός τοῦ Θεοῦ εἶναι ἅγιος καί ὁ
ναός αὐτός εἶστε ἐσεῖς.
(Α΄ Κορ. γ΄ 17)
γ. Τό πνεῦμα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός,
δέν εἶναι πνεῦμα δειλίας, ἀλλά πνεῦμα
δύναμης καί ἀγάπης καί σωφροσύνης.
(Β΄ Τιμ. α΄ 7)
δ. Ὁ Σαούλ (ὁ βασιλιάς τῶν Ἑβραίων) πῆρε τή ρομφαία, ἔπεσε πάνω σέ
αὐτήν καί αὐτοκτόνησε.
Α΄ Παραλ. ι΄ 4
ε. Ἐγώ νομίζω ὅτι καί ὁ Ἰούδας ὁ
Ἰσκαριώτης, ἄν δέν αὐτοκτονοῦσε ἀμέσως, κρίνοντας τήν ἁμαρτία του ἀσυγχώρητη, καί ζητοῦσε συγγνώμη πέφτοντας στά πόδια τοῦ Χριστοῦ, δέν θά
ἀστοχοῦσε καί θά λάβαινε τήν εὐσπλαχνία πού πλημμυρίζει ὅλη τήν οἰκουμένη.
Γρηγορίου Νύσσης,
Λόγος προτρεπτικός περί μετανοίας
στ. Δέν συμπονοῦμε πολύ ἐκείνους πού
βάζουν θηλειά στό λαιμό τους καί ἐκείνους πού πέφτουν μόνοι τους στόν γκρεμό
καί ἐκείνους πού αὐτοκτονοῦν μέ τό ξίφος... Ἐκεῖνοι καταφεύγουν στήν παρη-

Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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γοριά τοῦ θανάτου εἴτε ἐξαιτίας συκοφαντιῶν εἴτε λόγω ζημιᾶς χρηματικῆς
εἴτε ἐξαιτίας ἀναμενόμενου κινδύνου..., θέλοντας μέ τήν αὐτοκτονία νά
ἀποφύγουν χειρότερα κακά.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 34, 620

ια. Τόν Σπεύσιππο, πού εἶχε παραλύσει στά πόδια, ὁ Διογένης, (ὁ Κυνικός) τόν συμβούλευε νά αὐτοκτονήσει·
καί ἐκεῖνος τοῦ εἶπε:«Μά δέν ζοῦμε μέ
τά πόδια, ζοῦμε μέ τόν νοῦ».
Ἀνθολόγιο Στοβαίου ΡΙΘ΄ 17,
ἔπαινος ζωῆς

ζ. Ἡ αὐτοκτονία σέ κάθε περίπτωση εἶναι πράξη πού ἀποκλείει τή
δυνατότητα τῆς μετάνοιας.
Ἱερός Αὐγουστίνος

ιβ. Προσοχή ἀπό τά ἀπελπισμένα
διαβήματα. Καί ἡ σκοτεινότερη
ἡμέρα θά περάσει μέ τόν ἐρχομό τῆς
ἑπόμενης, πού ἴσως νά εἶναι καλύτερη
ἀπ’ αὐτή.
Λα-Μπρυγέρ

η. Ἡ αὐτοκτονία εἶναι ἕνα ἀπό τά
μεγαλύτερα ἁμαρτήματα, γιατί ἀντίκειται καί πρός τό φυσικό καί τό ἠθικό
καθῆκον πού ἔχουμε νά διατηρήσουμε
τή ζωή μας, πού μᾶς δωρήθηκε ἀπό
τόν Θεό.
Ἐγκύκλιος Ἱερᾶς Συνόδου
ἀριθμ. 2712/12-3-2001

ιγ. Οἱ ἄνθρωποι πού αὐτοκτονοῦν
σχεδόν πάντα πάσχουν ἀπό κάποια
ψυχική ἀσθένεια.
Τζόν Μάν, Καθηγ. Ψυχιατρικῆς
Πανεπ. Κουλούμπια

θ. Οἱ περισσότεροι πού αὐτοκτονοῦν, ἀκοῦν τόν διάβολο πού τούς λέει
πώς, ἄν τερματίσουν τή ζωή τους, θά
γλυτώσουν ἀπό τό ἐσωτερικό βάσανο
πού περνοῦν, καί ἀπό ἐγωισμό αὐτοκτονοῦν.
Παϊσίου, Λόγοι Δ', σ. 262.

ιδ. Ἥρωας δέν εἶναι μόνο αὐτός
πού ἀναδεικνύεται στούς ἀγῶνες,
ἀλλά καί αὐτός πού ὑπομένει ὄχι μόνο
τά ἐλαφρά, ἀλλά καί τά βαρύτερα παθήματα μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του,
γενναῖα καί ἀγόγγυστα.
Θρησκευτική καί Ἠθική
Ἐγκυκλοπαίδεια,
τ. Γ΄ σ. 497

ι. Οἱ τάφοι τῶν αὐτόχειρων πρέπει
νά βρίσκονται σέ ἀπόσταση ἀπό τούς
ἄλλους. Θά θάβονται σέ ἔρημες καί
ἀκατοίκητες περιοχές στήν ἄκρη τῶν
δώδεκα τμημάτων τῆς χώρας, χωρίς
τιμές καί δέν θά μπαίνει καμία στήλη
μέ τό ὄνομά τους πάνω στόν τάφο.
Πλάτωνος Νόμοι 873D.

³

ιε. Γιά ὅσους ἔχουν σωστά τά
μυαλά τους καί αὐτοκτονοῦν ἡ
Ἐκκλησία δέν ἐπιτρέπει τήν κηδεία,
τά μνημόσυνα, τίς λειτουργίες, τά
πρόσφορα, τά τρισάγια.
Παν. Μπούμης,
Καθηγ. Κανονικοῦ Δικαίου
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«Ἐάν ἡ Εὐρώπη καί κάθε χώρα δέν
ἀναπτυχθοῦν ταυτόχρονα, τό παιχνίδι θά
χαθεῖ» (Καθημερινή 12-5-13).
Τό παιχνίδι ἔχει χαθεῖ, διότι στήν πλειονότητά μας, ἄρχοντες καί λαοί, ἐπικεντρώνουνε ἐπιδιώξεις καί προσπάθειες
στήν οἰκονομία, στήν εὐμάρεια, στά
ὑλικά!
«Ἐπιστροφή στήν οἰκογένεια» (ΤΟ
ΠΑΡΟΝ 12-5-13). Διαπίστωση ἔρευνας.
Ἐάν ἐπιστρέψουμε στήν Πίστη, στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στίς αἰώνιες ἀξίες,
θά ἐπιστρέψουμε καί στήν οἰκογένεια.
Θά ἀναβαθμιστοῦμε πνευματικά, ἄτομα,
οἰκογένεια, κοινωνία.
«Δυτικές φαρμακοβιομηχανίες πραγματοποιοῦσαν κλινικές δοκιμές σέ συνεργασία μέ τό καθεστώς. 50.000
ἄνθρωποι - πειραματόζωα στήν ᾽Ανατολική Γερμανία (ΤΑ ΝΕΑ 13-5-13).
Ἐκεῖ ὅπου εἶχε ἐξαλειφθεῖ ἡ ἐκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπό ἄνθρωπο!
«Ὁ τόπος χρειάζεται ἀρίστους καί ὄχι
ἀριστοκράτες» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14-5-13).
Ὑπάρχουν, ἀλλά ἐμεῖς μετά τήν δολοφονία τοῦ μόνου σωστοῦ κυβερνήτη, τοῦ
Ἰωάννου Καποδίστρια, δέν τούς ἀναζητήσαμε, δέν τούς ἀναθέσαμε τήν διακυβέρνηση τῆς πατρίδας μας.
Οἱ
συνέπειες γνωστές.
«Τό κράτος χάνει 800 ἑκατ. εὐρώ ἀπό
τό λαθρεμπόριο τσιγάρων» (ΕΣΤΙΑ 15-513).
Μακάρι νά ἦταν ἡ μόνη πηγή ἀπωλείας κρατικῶν ἐσόδων. Καί ἀπό ποῦ δέν
χάνει;
«Ἡ δίκη εἶναι ποινική καί θά δείξει
πῶς πρέπει νά πράττουν οἱ πολιτικοί
ὅταν καλοῦνται νά ἀσκήσουν ἐξουσία,
εἶπε ὁ εἰσαγγελέας. Μάθημα χρηστῆς
ἐξουσίας ἀπό τούς δικαστές στόν Ἄκη»
188
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(ΕΛΛΑΔΑ 16-5-13).
Αὐτό τό μάθημα πρέπει νά τό δώσουμε καί ἐμεῖς, οἱ ψηφοφόροι.
«Νεοπαγανισταί σχεδιάζουν «ἱερόν
πόλεμον» ἐναντίον μας». (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 17-5-13).
Δέν φοβόμαστε τίποτε καί κανέναν.
Χριστός Ἀνέστη. Ἐπαγρυπνοῦμε καί ἀγωνιζόμαστε ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας.
«Πρόσκληση ἀπό Μέρκελ σέ ἄνεργους τοῦ Νότου» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 175-13).
Γι’ αὐτό πυροδότησαν τήν οἰκονομική
κρίση στό Νότο; Γιά νά δημιουργήσουν
δεξαμενή ἀνέργων; Ἄς ἀφυπνισθοῦμε
λαοί καί ἡγέτες τοῦ Νότου καί νά ἀποτινάξουμε τήν δυναστεία τοῦ Δ΄Ράϊχ.
«Μόνο ἡ ἐθνική οἰκονομία θά μᾶς
βγάλει ἀπό τήν κρίση» (Ἄλφα 18-5-130.
Μά ἡ κρίση εἶναι πολλαπλή καί πνευματικῆς φύσεως. Ἄν ἐμεῖς, λαός καί
ἄρχοντες, δέν τήν ὑπερβοῦμε, ἡ οἰκονομική κρίση θά παραμείνει.
«Οἱ πολιτικοί ἐνδιαφέρονται μόνο γιά
τήν ἐξουσία» (ΤΟ ΒΗΜΑ 19-5-13).
Ἄς τό συνειδητοποιήσουμε καί ἄς
πράττουμε ἀναλόγως ἐμεῖς οἱ πολίτες.
«Διεθνές κίνημα γιά τό κατοχικό δάνειο» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 20-5-13).
Πολύ νωρίς ξυπνήσαμε!
«Νά ἐπενδύσουμε στήν εὐκαιρία»
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 21-5-13).
Ἡ κρίση δίνει τήν εὐκαιρία νά ἀναθεωρήσουμε πολλά ἐσφαλμένα. Προέχει
ἡ ἐπένδυση σέ παιδεία, σέ ἦθος.
«Δολοφονικό μνημόσιο. Ρεκόρ
50ετίας στίς αὐτοκτονίες» (Ο ΛΟΓΟΣ 225-13).
Μείναμε χωρίς πνευματική θωράκιση;
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«Τραχίνιαι»
«Ἕνα ἀπό τά λιγώτερο παιχθέντα κατά
τίς τελευταῖες δεκαετίες ἔργα τοῦ ἀρχαίου
δράματος ἡ τραγωδία τοῦ Σοφοκλῆ «Τραχίνιαι», παρουσιάζεται αὐτούς τούς θερινούς
μῆνες σέ διάφορα μέρη τῆς πατρίδας μας ἀπό
τό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, σέ σκηνοθεσία Θωμᾶ
Μοσχόπουλου.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται μπροστά στό ἀνάκτορο τῆς Τραχίνας (κοντά στίς
Θερμοπύλες). Ὁ Ἡρακλῆς ἀπουσιάζει δέκα
πέντε μῆνες χωρίς νά δώσει σημεῖα ζωῆς. Ἡ
γυναίκα του Δηιάνειρα ἀνησυχεῖ. Ἡ τροφός
τήν συμβουλεύει νά στείλει τόν γιό τους Ὕλλο
νά πάρει πληροφορίες γιά τήν τύχη του. Ὁ
Ὕλλος ἔχει ἀκούσει ὅτι ὁ πατέρας του ὑπηρετεῖ μιά γυναίκα Λυδή (τήν Ὀμφάλη) καί
μετά τήν θητεία του αὐτή θά πολιορκήσει τήν
πόλη τῆς Εὔβοιας Οἰχαλία. Ὁ χορός πού ἀποτελεῖται ἀπό δέκα πέντε νέες τῆς Τραχίνας
παρακαλεῖ τόν Ἥλιο νά δώσει εἰδήσεις γιά
τόν Ἡρακλῆ γιά νά ἡσυχάσει ἡ Δηιάνειρα.
Ὁ Ἀγγελιοφόρος πληροφορεῖ τήν Δηιάνειρα ὅτι ἄκουσε ἀπό τόν κήρυκα Λίχα ὅτι ὁ
Ἡρακλῆς ζεῖ καί ἐπιστρέφει νικητής. Μέ τόν
κήρυκα Λίχα φθάνουν αἰχμάλωτες γυναῖκες
τῆς Οἰχαλίας καί ἡ βασιλοπούλα Ἰόλη. Ἡ
ὀμορφιά τῆς νέας ἀναστατώνει τήν Δηιάνειρα.
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Φοβᾶται ὅτι θά περάσει στό περιθώριο τῆς καρδιᾶς καί τῆς ζωῆς
τοῦ Ἡρακλῆ.
Γιά νά μήν χάσει τόν ἄντρα της
τοῦ στέλνει μέ τόν Λίχα χιτῶνα
ἐμποτισμένο μέ εἰδικό φίλτρο, πού
τῆς εἶχε δώσει ὁ κένταυρος Νέσσος, γιά νά τόν φορέσει ὅταν κάνει
θυσίες. Μετά τήν ἀναχώρηση τοῦ
Λίχα, ἡ Δηιάνειρα ἀνακαλύπτει
ὅτι τό φίλτρο εἶναι θανατηφόρο. Ὁ
κένταυρος Νέσσος τήν εἶχε ἐξαπατήσει.
Ἔρχεται ὁ Ὕλλος πού ἔχει ἰδεῖ
τί συνέβη στόν πατέρα του, ὅταν
ἐφόρεσε τόν χιτῶνα. Τόν νομίζει
νεκρό καί κατηγορεῖ τήν μητέρα
του, πού μπαίνει στό ἀνάκτορο καί
αὐτοκτονεῖ. Πληροφορούμενος τόν
τραγικό θάνατο τῆς μητέρας του
καί ὅτι ἄθελά της προκάλεσε κακό
στόν πατέρα του, ὁ Ὕλλος θρηνεῖ
καί τούς δύο γονεῖς του.
Στρατιῶτες φέρνουν τόν Ἡρακλῆ, πού μετά τήν κρίση πού τοῦ
εἶχε προκαλέσει ὁ χιτώνας, κοιμᾶται. Ὅταν ξυπνᾶ συνειδητοποιεῖ τήν δεινή κατάστασή του
καί ζητᾶ ἀπό τόν Ὕλλο νά τόν φονεύσει καί νά τιμωρήσει τήν μητέρα του. Ὅταν μαθαίνει τήν ἀλήθεια,
θυμᾶται σχετικό χρησμό καί ζητᾶ
νά μεταφερθεῖ στήν κορυφή τῆς
Οἴτης ὅπου θα καεῖ σέ πυρά. Τοῦ δίνει ἐντολή νά νυμφευθεῖ τήν Ἰόλη.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Φθάσαμε στό καλοκαίρι!
Πέρασαν οἱ χειμερινοί καί οἱ
ἀνοιξιάτικοι μῆνες καί ἦρθε τό
καλοκαίρι, πού σχεδόν ὅλοι μας
τό περιμένουμε γιά κάποια ἀνάπαυλα ἀπό τά καθημερινά μας
προβλήματα,
Οἱ καλοκαιρινοί μῆνες πού
εἶναι μπροστά μας, πού, ὅπως
φαίνονται, θά εἶναι καί αὐτοί δύσκολοι, νά εὐχηθοῦμε νά τούς περάσουμε μέ εἰρήνη ἀτομική,
οἰκογενειακή, κοινωνική, χωρίς
ἐντάσεις καί ἀπρόβλεπτες ἐξελίξεις. Ἄς μή ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Θεός
κανονίζει καί «τά τοῦ κόσμου».
Ἄς ἔχουμε ἀπόλυτη πίστη καί
ἐμπιστοσύνη σέ Αὐτόν, καί ὅλα
καλά θά πᾶνε.
Τό τεῦχος αὐτό τοῦ περιοδικοῦ μας εἶναι γιά δυό μῆνες.
Εὐχόμαστε νά ἔχουμε «καλή
ἀντάμωση» τόν Σεπτέμβριο.
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Πισιδίας Κον Σωτήριον, Μυτιλήνης Κον Ἰάκωβον, Ἐδέσσης, Πέλλης καί
Ἀλμωπίας Κον Ἰωήλ.
Θερμά εὐχαριστοῦμε γιά τίς
πολύτιμες εὐχές τους πού μᾶς
στηρίζουν στόν ἀγώνα μας. Ὁ
Κύριός μας νά τούς χαριτώνει.
Ὁ κ. Γεώργιος Ἀμοιρίδης
ἀπό τήν Καβάλα, μᾶς γράφει: «Γεμάτος θλίψη καί ὀδύνη σᾶς
γράφω, παίρνοντας ἀφορμή ἀπό
δημοσιεύματα ἐφημερίδων, πού
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μιλοῦν γιά τό νέο «χτύπημα» τῆς
κ. Ρεπούση. Δέν ἔφτανε, βλέπετε,
τό βιβλίο τῆς Ἱστορίας τῆς ΣΤʹ
Δημοτικοῦ τοῦ 2006 καί ὁ «συνωστισμός» τῆς Σμύρνης, ἦλθε
τώρα νά μᾶς πεῖ καί ἄλλα πολλά,
γιά νά γίνουμε προοδευτικοί! Μίλησε: α) Γιά τήν γενοκτονία τῶν
Ποντίων. β) Γιά τόν «ἐθνικό
μύθο» τοῦ χοροῦ τοῦ Ζαλόγγου.
γ) Γιά τήν διακοπή τῶν σχολικῶν
ἑορτασμῶν τῶν ἐθνικῶν ἐπετείων.
δ) Γιά τήν ἀλλαγή τοῦ ἑορτασμοῦ
τῆς Ἐξόδου τοῦ Μεσολογγίου κ.ἄ.
ε) γιά τήν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπό
ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια... Ὦ, ταλαίπωρη Πατρίδα: ποῦ θέλουν νά
σέ ὁδηγήσουν κάποια ἀπό τά παιδιά σου!
Πιστεύω ὅμως, ὅτι τόν τελευταῖο λόγο τόν ἔχει ὁ καλός Θεός,
πού δέν θά ἐπιτρέψει τήν καταστροφή μας, παρά τό πλῆθος τῶν
ἁμαρτιῶν μας». Καί ἐμεῖς αὐτό
ἀπόλυτα πιστεύουμε. Καί γι’ αὐτό
συνεχῶς προσευχόμαστε.
Νικόλαος Τσαντάης, Σητεία
Κρήτης. Συγχαρητήρια γιά τήν
ὡραία κρητική μαντινάδα πού
μᾶς στείλατε, γιά τή σωτηρία τῆς
ψυχῆς μας παρ΄ὅλο, ὅπως γράφετε, «Βάρυνέ μου τό μυαλό,
λήθη καί ἡλικία /στήν ἔκφραση
στό γράψιμο μοῦ φέρνουν δυσκολία». Ὁ Κύριός μας νά σᾶς χαρίζει χρόνια πολλά μέ ὑγεία, γιά νά
οἰκοδομεῖτε πνευματικά μέ τόν
λόγο σας καί μέ τό γράψιμό σας.
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