«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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ολύς ὁ κόπος. Κουράστηκε ὁ λαός νά
περιμένει κάποια ἀλλαγή, κάποια βελτίωση τῆς ζωῆς του.
✔ Παντοῦ ἁπλώνεται ἡ ἀπογοήτευση
καί ἡ ἀπελπισία.

✔ Καθημερινά συναντᾶ μεγαλύτερες
δυσκολίες, περισσότερα φορτία τόν πιέζουν.
✔ Φόροι καί πάλι φόροι.

✔ Μέτρα οἰκονομικά δυσβάστακτα.
✔ Συνθῆκες ζωῆς καταπιεστικές.

✔ Λείπει καί τό καθημερινό ψωμί.

✔ Μητέρες πασχίζουν νά βροῦν ἑξήντα
λεπτά (0,60) γιά νά τό ἀγοράσουν
γιά τά παιδιά τους.

✔ Μικροί μαθηταί ψάχνουν στόν κάδο
ἀπορριμμάτων τῶν σχολείων τους,
γιά νά βροῦν κάτι νά καλύψουν τήν
πεῖνα τους.
✔ Ἡ ἐξαθλίωση εἶναι βαρειά καί βαθειά, μέ συνέπειες τήν τάση (καί τήν
πράξη) τῆς αὐτοκαταστροφῆς.

Ἀλήθεια, σέ ποιά ἐποχή ζοῦμε; Ποῦ
ὁδηγεῖται ἡ Χώρα μας; Ποιό ρόλο παίζουν οἱ ὑπεύθυνοι πού μᾶς κυβερνοῦν;
Ποιοί σχεδιάζουν καί ἀποφασίζουν τήν
ταπείνωση καί τόν ἐξευτελισμό μας; Γί194
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ναμε περίγελοι στήν οἰκουμένη, περιφρονημένοι καί ἀναξιόπιστοι.
Ποιός θά σταματήσει τήν καθοδική πορεία μας; Καιρός κάποιος (ὅλοι μας) νά
ἀντιδράσουμε. Νά ζητήσουμε μέ πόνο
ἀλλά καί ἀποφασιστικότητα νά ἀλλάξει πορεία ὁ τόπος μας. Νά σταματήσουμε νά παίρνουμε διαταγές ἀπό τούς
δανειστές μας. Νά σταματήσουμε τό
ξεπούλημα τῆς γῆς καί τῶν σπιτιῶν
μας. Μή μᾶς κλέψουν ἀκόμα καί τήν
ψυχή μας.
Ἐπί τέλους, φθάνει πιά! Ὄχι ἄλλα
φορτία. Ὄχι ἄλλη αἱμορραγία. Οἱ ἀντοχές μας λιγόστεψαν. Φθάσαμε στά ὅριά
μας.
Σ’ αὐτό τό ἔσχατο σημεῖο τῆς ἀντοχῆς
μας, ἄς πάρουμε δύναμη ἀπό τόν Παντοδύναμο, ἐλπίδα ἀπό τήν προστασία
Του, ἀνδρεία καί θάρρος ἀπό τό δυναμικό παράδειγμα τῶν ἁγίων μας. Στήν
τρικυμία τῆς θάλασσας, ὁ Ἰησοῦς περπατᾶ πάνω στό νερό καί μᾶς φωνάζει
«Ἐγώ εἶμαι κοντά σας μή φοβεῖσθε»
(Ματθ. 14,27).
Κύριε, δός μας δύναμη καί ἠρέμησε τήν
θαλασσοδαρμένη χώρα μας.
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Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος
ὡς κοινωνία Θεώσεως

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

«Μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν καί
ἔλαμψε τό πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος
(Ματθ. 17, 2). Μεταμορφώθηκε, λοιπόν, ὁ
Κύριος μπροστά στά ἔκπληκτα μάτια τῶν
μαθητῶν Του, γιά νά διδάξει στούς ἀνά
τούς αἰῶνες πιστούς, πώς μποροῦν καί
αὐτοί νά ἀναβαίνουν «εἰς τό ὄρος τό ὑψηλόν» (Ματθ. 17, 1). Ἤτοι μέ τίς συνεχεῖς
πνευματικές ἀναβάσεις τους νά φτάνουν
στή θέωση.
Ἀποκάλυψη θεϊκῆς πραγματικότητας
Ἡ ἁγία μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος
ἔγινε ὄχι γιά νά προσλάβει κάτι πού δέν
εἶχε, ἀλλά γιά νά δείξει στούς μαθητές Του
τί ἦταν ἀπό πρίν κι ἔτσι νά τούς ἀνοίξει τά
μάτια καί ἀπό τυφλοί πού ἦταν μέχρι τότε
ὡς πρός τή δόξα τοῦ Θεοῦ, νά τούς κάμει
βλέποντες, γράφει ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Μεταμορφώθηκε, λοιπόν, ὁ Κύριος, γιά νά φανερώσει μιά ἀκτίνα τῆς
θεότητός Του, νά στηρίξει καί νά ἑτοιμάσει
τούς μαθητές Του πρίν ἀπό τή δοκιμασία
τοῦ πάθους, ἀλλά καί νά ἐπιβεβαιώσει τήν
προαιώνια δόξα Του. Πράγματι, κατά τή
θεία Μεταμόρφωση ἐπιβεβαιώνεται ἡ
θεϊκή αὐτή δόξα μέ τό ἄκτιστο καί ὑπερφυσικό Φῶς, πού ἐξέπεμψε ἡ ἁγία μορφή
τοῦ Σωτῆρος καί τό ὁποῖο διαπέρασε
ἀκόμη καί τά κτιστά ἐνδύματά Του. Ἐπισφραγίζεται ἀκόμη ἡ αἰώνια δόξα Του μέ
τή φωτεινή νεφέλη, πού ἔδειχνε τήν παρουσία τοῦ ἁγ. Πνεύματος, κατά τόν ἅγ.
Ἰωάννη τό Δαμασκηνό, τόν ἅγ. Ἀνδρέα
Κρήτης κι ἄλλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπιβραβεύεται τέλος μέ τή φωνή
τοῦ Πατρός «Οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ
ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17, 5). Τέλος, ἡ Μεταμόρφωση ἀποτελεῖ μιά ἀποκάλυψη τῆς θεϊκῆς
πραγματικότητας καί πρόσκληση στόν
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ἄνθρωπο νά βιώση ἀπό τώρα τή βασιλεία
τοῦ Θεοῦ, παρατηρεῖ ὁ ἱ. Δαμασκηνός.
Γεύση ἀθανασίας καί βίωση αἰωνιότητας
Κατά τήν ἁγία μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος παρουσιάζεται ἡ τρισυπόστατη καί
τριαδική Θεότητα μέσα ἀπό τίς ἄκτιστες
ἐνέργειές της τόσο, ὅσο μποροῦσαν ν᾽
ἀντέξουν τά σάρκινα μάτια τῶν Ἀποστόλων καί ἀκόμη πιό πολύ τά δικά μας ἐμπερίστατα ἀπό ποικίλους περισπασμούς
πρόσωπα. Ὅλα αὐτά ἔγιναν χωρίς νά παραμένει τό μυστήριο τῆς οὐσίας τῆς τριαδικῆς Θεότητας ἀπερινόητο καί ἀπρόσιτο
σέ μᾶς. Γεύση, λοιπόν, ἀθανασίας καί
βίωση αἰωνιότητας ἀποτελοῦσε γιά τούς
θνητούς μαθητές, ἀλλά καί γιά μᾶς, ἡ μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος, ὁ σημαντικός
αὐτός σταθμός τῆς ἔνσαρκης σταυρώσεώς
Του σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο. Ἡ ὑμνολογία τῆς
Ἐκκλησίας, στό Μηναῖο τοῦ Αὐγούστου,
μᾶς καλεῖ «Δεῦτε συνανέλθωμεν τῷ Ἰησοῦ
ἀναβαίνοντι εἰς τό ὄρος τό ἅγιον... καί τόν
νοῦν φωτιζόμενοι ἐν φωτί φῶς ὀψόμεθα».
Μᾶς καλεῖ δηλαδή νά μετάσχουμε στή Θαβώρια μέθεξη, χωρίς νά ἐγκαταλείπουμε
τόν κόσμο, μέσα στόν ὁποῖο μᾶς ἔχει θέσει
ὁ Θεός.
Προϋπόθεση τῆς Θαβώριας μέθεξης
Προϋπόθεση τῆς Θαβώριας μέθεξης γιά
τούς πρόκριτους μαθητές ἦταν ἡ ἄνοδος
στό θεοβάδιστο ὄρος Θαβώρ. Ἡ ἄνοδος
αὐτή παραβάλλεται, ἀπό τό συγγραφέα
τῶν Ἀρεοπαγιτικῶν συγγραμμάτων, μέ τήν
ἀπελευθέρωση ἀπό κάθε ἄλλη δέσμευση
καί δυνατή γνώση γιά τή συνάντηση τοῦ
Θεοῦ. Ἔτσι μόνο θά εἶναι δυνατό νά ἑνούμεθα μέ τόν Θεό, ὅσο εἶναι δυνατό στήν
ἀνθρώπινη φύση.
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Ὅσοι μιλᾶνε γιά τή Μικρασιατική
Καταστροφή καί τόν ξερριζωμό τοῦ
γνήσιου Ἑλληνισμοῦ ἀπ’ τά προαιώνια
χώματά τους, μιλᾶνε κυρίως γιά τά
φονικά γεγονότα, τούς ἐξανδραποδισμούς, τίς αἰχμαλωσίες, τίς δολοφονίες, τούς φόνους, τούς ἀπροκάλυπτους τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου. Μιλᾶνε
γιά τήν πίστη στό Θεό καί τήν ἐλπίδα
πώς θά γυρίσουν πάλι στά χώματά
τους.
Ἦταν καί κεῖνος ὁ θρῆνος γιά τήν
Ἁγια-Σοφιά πού τούς ἔδωσε πίστη
καί κουράγιο:«Σώπασε κυρά Δέσποινα καί μή πολυδακρύζεις,/πάλι μέ
χρόνους μέ καιρούς, πάλι δικά μας
εἶναι».

«…Τόν Γρηγόριον
δέξασθ’ ἀνάξιον ἀλλ’ ἱερῆα»
Κάποιοι πίστευαν πώς θά ξαναγύριζαν. Καί πῆραν τό κλειδί τοῦ σπιτιοῦ
τους μαζί τους. Κάποιοι, μιά φούχτα
χῶμα, φυλαχτό καί θυμητάρι, ὅπως ἡ
κυρα-Δωροθέα ἀπό τήν Ἀνατολική
Θράκη. Κι ὅπως λέει ἡ νεοελληνική
Μούσα: «Ἄφησε μαζί μου φυλαχτό νά
πάρω/γιά τήν κάθε λύπη, κάθε τι κακό/φυλαχτό ἀπ’ ἀρρώστια, φυλαχτό ἀπό
χάρο/μόνο λίγο χῶμα, χῶμα ἑλληνικό»
(Γεώργιος Δροσίνης).
Οἱ περισσότεροι φέραν ἀπ’ τά ἁγιασμένα χώματα τῆς Μικρασίας τά ἅγια
εἰκονίσματα ἀπ’ τό εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ τους. Κάποιοι ἔφεραν τό ἅγιο σκήνωμα, μέ τό τίμιο Ξύλο, τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ. Χτίσανε
ἐκκλησία στή Νέα Καρβάλη κι ἐκεῖ τό
φυλάξανε.
Οἱ περισσότεροι σήμερα ἀγνοοῦν τό
Μέγα τοῦτο Γεγονός. Οὔτε ὁ θρησκευτικός τουρισμός τό ἔχει προβάλει. Οὔτε
ὅσοι μιλᾶνε γιά τή Μικρασιατική Καταστροφή τό ἀναφέρουν. Ὅμως ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός ἦταν μεγάλη
μορφή τῶν ἱερῶν Γραμμάτων. Ναί, ὁλόκληρο τό ἅγιο σκήνωμά του, ντυμένο μέ
τήν ἱερατική στολή του. Τίποτ’ ἄλλο.
Ἄλλωστε, ὁ ἅγιος, ποτέ δέν ζήτησε ἐπίγεια δόξα, δεσποτικές πατερίτσες καί
ἄλλα λάμποντα. Ἔζησε ἀπέριττα. Μέ τό
ζόρι τόν κάμανε Δεσπότη. Ὁ φίλος του,
ὁ ἅγιος Βασίλειος, τόν ἔκανε ἐπίσκοπο
Σασίμων, γιά νά κερδίση τήν ἐπισκοπή
πού διεκδικοῦσε ἄλλος.

Μάλιστα σέ μιά ἐπιστολή του γράφει
πώς νιώθει, ὅπως ὁ σκύλος πού τοῦ πετάξανε ἕνα κόκκαλο. Ἕνα κόκκαλο
ἀνάμεσα σέ δύο σκύλους, πού ἔπρεπε
νά φαγωθοῦνε ποιός θά τό κερδίσει.
Γράφει σ’ ἕνα ποίημά του:
Οὔτε μέ τράβηξαν καλοϋφασμένα μετάξια, οὔτε τραπέζι ζήλεψα πλούσιο, νά
βοσκήσω κοιλιά πλατύχωρη, ἀκολασίας
μητέρα πανάθλια· οὔτε σέ σπίτια νά
κατοικῶ μεγάλα καί λαμπρά ἀγάπησα.
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός
γεννήθηκε τό 329 μ.Χ. στήν ἄσημη
πόλη τῆς Καππαδοκίας, τήν Ἀριανζό,
«ἕνα ἀσήμαντο χωριό κοντά στήν ἐπαρχιακή πόλη Ναζιανζό. Μητέρα του ἦταν
ἡ γνωστή γιά τήν εὐσέβειά της Νόννα,
πατέρας του ὁ ἐπίσης Γρηγόριος, ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ». Σπούδασε στή φημισμένη Ἀλεξάνδρεια, μέ συνέπεια νά
ἀγαπήσει τά ἑλληνικά γράμματα καί
μάλιστα τά ὁμηρικά. Ἦταν τέτοια ἡ
ἀγάπη του, πού ἔγραψε τά ποιητικά
ἔργα του σέ ὁμηρική τεχνοτροπία καί
γλῶσσα. Ἴσως αὐτό νά ἐμπόδισε στό νά
μποῦν στήν ἐκκλησιαστική χρήση τά
θαυμάσια ποιήματά του, ἀκόμα καί τά
θεολογικά, πού τοῦ χάρισαν τόν τίτλο
«θεολόγος». Ἐκτός ἀπ’ τούς «Λόγους»
καί τίς «Ἐπιστολές» ἔγραψε «Ἔπη».
Σέ 407 ἀριθμοῦνται συνολικά τά ποιήματά του, κάπου 18.000 στίχοι. Χριστοκεντρικός ὁ ποιητικός του λόγος καί
Τριαδικός:

Ὅμως ἐγώ οὐδέποτε
θά παύσω νά κρατιέμαι
ἀπό τή μόνη ἀσφαλῆ καί ἱερή ἐλπίδα
τοῦ γλυκυτάτου μου Χριστοῦ,

ὥσπου ν’ ἀπολαύσω
τήν ἀνεκλάλητη τροφή,
νά ἴδω τῆς Τριάδος
τό σέλας τό οὐράνιο
τῆς εἰς ἕν συνερχομένης
ὅταν τό μέρος τοῦ Θεοῦ τό συμ…..
θεν μέ σάρκες,
εἰκών ἡ πρώτη μου μιχθεῖ
μετά τῶν οὐρανίων…
Σέ ἕνα ποίημά του de profudis
ἐκφράζη τόν ὕστατο πόθο του:
Ἄγγελοι αἰγλήεντες
ἀπείρασον κατά κύκλον,
τρισσοφαοῦς Θεότητος
ὁμόν σέλας ἀμφιέποντες,
Γρηγόριον δέξασθ’ ἀνάξιον,
ἀλλ’ ἱερῆα·
Καί ἡ ἀπόδοση στά νεοελληνικά
(ὅπως ὅλες οἱ ἀποδόσεις εἶναι Νίκου Θ.
Ἀρβανίτη μέ βάση τά βιβλία «Ἡ Ἱκεσία ἑνός Ἁγίου» καί «Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ… ποιήματα».
Ἄγγελοι ἐξαστράπτοντες,
πού τό ἄπειρο σέ κύκλο,
μοναδικό φῶς τῆς τρίλαμπρης
Θεότητας κυκλώνετε,
τόν Γρηγόριον δέξασθ’ ἀνάξιον
ἀλλ’ ἱερῆα.
Ναί, τό ἱερό σκήνωμα τῆς μεγάλης
αὐτῆς μορφῆς τῆς Θεολογίας καί τῆς
Φιλοσοφίας τό φέρανε, μέ τήν Μικρασιατική Καταστροφή, στήν Ἑλλάδα οἱ
πρόσφυγες. Καί τό ἀποθέσανε στή Νέα
Καρβάλη. Ναί, ἐκεῖ ἀπό τίς ἀμμουδιές
τοῦ Ὁμήρου, φέρανε τό ἱερό σκήνωμα
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ.
Κρίμα πού οἱ Ἑλλαδῖτες τό ἀγνοοῦν.
Νίκος Θ. Ἀρβανίτης

(E)
ασικός σταθμός στά τρωτά πού μᾶς
πλήττουν ὡς κοινωνία εἶναι τά τρωτά
στήν ἰδεολογία. Τό σκεπτικό συνανθρώπων
μας, καί μάλιστα αὐτῶν πού ἔχουν κάποια
σημαντική θέση, καταλήγει σέ λανθασμένα ἰδεολογικά συμπεράσματα. Φαίνεται ὅτι
ἔχει δηλητηριαστεῖ ἡ ὅλη περιρρέουσα
ἀτμόσφαιρα ἀπό φληναφήματα, ἄστοχες
ἰδεολογικές θεωρίες, συκοφαντίες, ψευδολογίες, ἀναλήθειες ἱστορικές, ἐπικοινωνικά
τρίκ, ἀναλυτές πού λαμβάνουν τό προσωνύμιο «ἔγκυροι», ὀλιγομαθεῖς ἤ κονδυλοφόροι καί ὁμιλητές πού πάσχουν ἀπό ἕνα
ἀθεράπευτο παιδισμό ἤ ἰδεολογική κομματική ἀγκύλωση.
Ἰδού μερικά σημεῖα! Λέξεις πού χρησιμοποιοῦνται ἀπό πολλούς ὁμιλητές ἔχουν
ὑποστεῖ τέτοια μεγάλη κακομεταχείριση,
ὥστε ἔχουν χάσει τό ἀληθινό νόημά τους.
Οἱ λέξεις οἱ περισσότερον, θά λέγαμε, κακοποιημένες εἶναι οἱ λέξεις: ἐλευθερία,
ἀγάπη, δημοκρατία, εἰρήνη, πρόοδος, ἔθνος, κράτος, ἐκκλησία, πνευματικός ἄνθρωπος. Ἔπειτα οἱ ἀβασάνιστοι χαρακτηρισμοί πού δίδονται. Φασίστας, ρατσιστής,
μισογύνης, ἄθεος, θρησκόληπτος, ὀργανωσιακός, ἐθνικιστής, γραφικός, συντηρητικός κ.ἄ.
Ἡ ἰδεολογία ἀκουμπᾶ τήν ἐκπαίδευση,
ἰδιαίτερα τήν διδασκαλία τοῦ μαθήματος
τῆς ἱστορίας, τῶν ἀρχαίων καί νέων ἑλληνικῶν, τά θρησκευτικά. Τό ἴδιο καί στή
συμπεριφορά καί ἀγωγή πού δίδεται στά
σχολεῖα ἔρχεται καί ἐπικρατεῖ ἡ ἀνοχή, ἡ
ἀδιαφορία, ὁ ὠχαδελφισμός, ἡ ἥσσων προσπάθεια. Ἐφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ἀφίσσες, συναυλίες,
ἑορτές, συνάξεις, γήπεδα, ἰδεολογία ἐν
πολλοῖς τῆς ἐπιπολαιότητας καί ἐλαφρότητας. Οἱ διαφημίσεις διαπνέονται ἀπό
καθαρῶς ὑλιστικό πνεῦμα, δηλ. ἐπικρατεῖ
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τό σύνθημα «ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὅ,τι τρώγει». Κάπου ἀκούγεται παιδική φωνή νά
λέγει ὑβριστικά αἰσχρή φράση, ἀλλοῦ ἕνα
ἄλλο παιδί βάζει τά πόδια του πάνω στό
τραπέζι καί μιλᾶ στό τηλέφωνο, ἄλλο
λέγει ὅτι ἐγώ «ἀπαιτῶ» νά φάω 5 τόστ καί
ἄλλο παιδί ὁδηγεῖ πανάκριβο αὐτοκίνητο.
Ἔτσι προσφέρουμε διαπαιδαγώγηση στά
παιδιά μας.
Ἕνα ἄλλο σημεῖο πού προέρχεται ἀπό
λανθασμένη ἰδεολογία εἶναι ἡ ὀνοματοδοσία. Δίδονται στά παιδιά ὀνόματα ἄσχετα
μέ τόν Χριστιανισμό. Σέ κηδεῖες ἐκφωνοῦνται ἐπικήδειοι τυπικοί καί πέραν κάθε
χριστιανικῆς διδασκαλίας. Ὅταν ἄλλοτε
γίνεται λόγος γιά πεζογραφία, ποίηση, γενικῶς λογοτεχνία, ἀναφέρονται τά ἴδια καί
τά ἴδια πρόσωπα ὡς μυθικά τέρατα πού
δέν μπορεῖ κανείς νά ἀμφισβητήσει. Ἄλλοι
παντελῶς ἀγνοοῦνται. Ὅταν ἐπίσης ἀναφερόμαστε γιά ἐκσυγχρονισμό τῆς χώρας
ἡ ἰδεολογία στηρίζεται στήν ἐκρίζωση καί
ἀκύρωση τῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν καί μάλιστα τῆς ἠθικῆς ζωῆς. Ἰδεολογία ὡς μέγα
τρωτό εἶναι καί ὁ λαϊκισμός σ᾽ ὅλες τίς
μορφές του. Ἄλλη ἰδεολογία λανθασμένη
εἶναι ἐκείνη πού ἀπορρίπτει κάθε τί πού
προέρχεται ἀπό τόν δυτικό πολιτισμό, λές
καί ἡ Δύση γενικῶς εἶναι μίασμα καί μόνο
ἐμεῖς ἔχουμε ἀνωτερότητα καί γνησιότητα.
Τέλος πολλά ἰδεολογήματα καί πρόσωπα
καθίστανται σύμβολα-πρότυπα ἐνῶ στήν
πραγματικότητα δέν ἔχουν καμμία ἀξία
καί τείνουν νά δημιουργήσουν μιά κοινωνία ἀποχαύνωσης καί χαμηλοῦ ἐπιπέδου.
Πῶς θά διορθωθοῦμε ἄραγε; Ὅλοι μας
ἔχουμε εὐθύνη.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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τοῦ Γερμανοῦ συγγραφέως Ἔρχαρτ Κέστνερ
ό ἔτος 1952 ἐπῆγα γιά πρώτη φορά

Τστήν Ἑλλάδα μετά τόν πόλεμο τοῦ

1940-41, στόν ὁποῖο συμμετεῖχα, μάλιστα
στήν Κρήτη. Ἡ γερμανική πρεσβεία, ὅταν
ἄκουσε πώς εἶχα πρόθεση νά πάω στήν
Κρήτη, μοῦ συνέστησε νά λέγω πώς εἶμαι
Ἑλβετός, ἐπειδή ἦταν πολύ νωρίς ἀκόμη
καί οἱ πληγές ἀπό τήν γερμανική κατοχή
ἦσαν ἀνεπούλωτες. Ἀλλά ἐγώ τούς ἤξερα
τούς Κρῆτες. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή εἶπα
πώς εἶμαι γερμανός. Καί ὄχι μόνον δέν κακόπαθα, ἀλλά ξανάζησα παντοῦ, ὅπου πέρασα, τήν θρυλική κρητική φιλοξενία.
Ἕνα σούρουπο ὅμως, καθώς ὁ ἥλιος
ἐβασίλευε, ἐπῆγα καί στό γερμανικό νεκροταφεῖο. Ἐκεῖ ὑπῆρχε καί μία μαυροφορεμένη γυναίκα. Μέ μεγάλη μου
ἔκπληξη τήν εἶδα νά ἀνάβει κεριά στούς
τάφους τῶν γερμανῶν νεκρῶν τοῦ πολέμου
καί νά πηγαίνει μεθοδικά ἀπό μνῆμα σέ
μνῆμα. Τήν ἐπλησίασα καί τήν ἐρώτησα:
- Εἶσθε ἀπό ἐδῶ;
- Μάλιστα, μοῦ ἀπάντησε.
- Καί τότε γιατί τό κάνετε αὐτό; Οἱ
ἄνθρωποι αὐτοί σκότωσαν τούς κρητικούς.
- Παιδί μου, ἀπό τήν προφορά σου φαίνεσαι ξένος καί δέν θά γνωρίζεις τί συνέβη
ἐδῶ στά 1941-44. Ὁ ἄνδρας μου σκοτώθηκε στή μάχη τῆς Κρήτης καί ἔμεινα μέ
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τόν μονάκριβο γυιό μου. Ἀλλά μοῦ
τόν πῆραν οἱ γερμανοί ὅμηροι τό ἔτος
1943 καί πέθανε σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως στό Σαξενχάουζεν. Δέν
ξέρω ἆν εἶναι θαμμένο καί ποῦ τό
παιδί μου. Ξέρω ὅμως πώς καί ὅλοι
αὐτοί ἐδῶ οἱ νεκροί γερμανοί ἦσαν
παιδιά κάποιων μαννάδων σάν καί
ἐμένα. Καί ἀνάβω κεριά στήν μνήμη
τους, ἐπειδή οἱ μάννες τους δέν μποροῦν νά ἔλθουν ἐδῶ.
Καί ὁ γερμανός συγγραφέας καταλήγει: «Μόνον στήν Ἑλλάδα θά μποροῦσε νά δοθεῖ ἡ ἀπάντηση αὐτή»!
(τό κείμενο αὐτό δημοσιεύθηκε τό πρῶτον
στό περιοδικό «Φωτεινή Γραμμή» (τεῦχος
Σεπτ. 2011). Ἐμεῖς τό ἀναδημοσιεύουμε
ἀπό τό περιοδικό «Ἑλληνορθόδοξη πολυτεκνική Οἰκογένεια», (τεῦχος Ὀκτ. 2012)
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μέσα
σ’ ἕνα
ταξί...
δείλιασε

Ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νά μήν ἀργήσει σέ κάποια ἐπαγγελματική της ὑποχρέωση. Σέ ὥρα αἰχμῆς, μέ τά μάτια της νά
παρακολουθοῦν ἀνήσυχα τούς δεῖκτες τοῦ ρολογιοῦ της, κρατοῦσε συνεχῶς σηκωμένο τό ἄλλο χέρι της, ἐλπίζοντας ὅτι κάποιο ἀπό τά ταξί, πού περνοῦσαν τρέχοντας, θά ἦταν
ἐλεύθερο γιά νά τήν πάρει. Ὅμως, στό ταξί πού, τελικῶς, σταμάτησε λίγα μέτρα πιό μπροστά της, μέσα στήν ἀντηλιά, σάν
νά διέκρινε κάποιον στή θέση τοῦ συνοδηγοῦ. Γι’ αὐτό κι
ἔκανε τή συνηθισμένη ἐρώτηση:
- Ἐλεύθερος;
- Ναί, ἐλᾶτε. Ἐδῶ μπροστά εἶναι τά παιδιά μου.
Μπῆκε καί εἶδε νά κάθονται, ἐκεῖ μπροστά, δύο μικρά παιδιά. Πρός τό μέρος τῆς πόρτας, ἦταν ἕνα ἀγοράκι καμιά δεκαριά χρόνων περίπου, καί, πρός τό μέρος τοῦ ὁδηγοῦ, ἕνα
κοριτσάκι λίγο μικρότερο. Κάπως σάν νά τῆς φάνηκαν κλαμμένα. Ὁ ὁδηγός, ἕνας ἀγριωπός σαραντάρης, ἔδειχνε ἰδιαιτέρως ἀνυπόμονος καί νευρικός. Καί κάτι δυσάρεστο
μουρμούρισε μέσα ἀπ’τά δόντια του ὅταν ἄκουσε τή διεύθυνση τοῦ ἀρκετά κοντινοῦ προορισμοῦ της.
Ξεκίνησε ἀπότομα. Τό ἴδιο ἀπότομα καί σάν νά συνέχιζε
μέ τά παιδιά του μιά κουβέντα πού εἶχε διακοπεῖ, ἄρχισε, φωνάζοντας ὅλο καί πιό δυνατά, νά χρησιμοποιεῖ ἀπίστευτες
βρισιές καί χυδαιολογίες σχετικά μέ τή... μητέρα τους.
-Ἡ μάνα σας ἡ ..., πού εἶναι ἔτσι, πού εἶναι ..., πού πρέπει
νά τή σπάσω στό ξύλο...γιατί ἀπό λόγια δέν παίρνει ἡ... Θά
τῆς δείξω ἐγώ. Θά τήν κάνω νά κλάψει μέ μαῦρο δάκρυ, ἡ ...
Τό κοριτσάκι, μέ μάγουλα πού ἔβγαζαν φωτιά, ἄρχισε νά
κλαίει μέ ἀναφιλητά καί νά προσπαθεῖ νά μιλήσει, κομπιά-
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ζοντας, ἀνάμεσα στούς λυγμούς πού τράνταζαν τό λιγνό κορμάκι του :
-Σέ παρακαλῶ μπαμπά, ...μή
μιλᾶς ἔτσι γιά τή μαμά. Ἐγώ τήν ἀγαπάω
τή μαμά... Σέ παρακαλῶ μπαμπά, σταμάτα... Σέ παρακαλῶ...
-Ἐσύ νά σταματήσεις νά μιξοκλαῖς γιατί θά τίς φᾶς ἐσύ στό τέλος.
Ἀκοῦς; Ἕτοιμος εἶμαι νά σοῦ τήν ἀστράψω ἀνάποδη. Ἀκοῦς; Σταμάτα τίς κλάψες
τώρα ἀμέσως. Ἄκουσες; Τώρα ἀμέσως
λέω.
Στό πίσω κάθισμα ἐκείνη εἶχε μείνει ἄναυδη. Δέν ἤξερε τί νά κάνει. Ἔνιωσε
ἕνα παγωμένο μούδιασμα γύρω ἀπό τό
στόμα της πού εἶχε στεγνώσει. Ἡ πρώτη
παρόρμησή της ἦταν νά τοῦ φωνάξει κι
αὐτή δυνατά, πολύ δυνατά «Σταμάτα νά
μιλᾶς ἔτσι στά παιδιά σου», μά ...δείλιασε.
Καθώς αὐτός συνέχιζε νά βγάζει λάσπη
ἀπό τό στόμα του γιά τή μάνα τῶν παιδιῶν
του, μιά ξέφρενη ἀνάγκη τήν ἔσπρωχνε νά
τόν χτυπήσει. Νά τόν χτυπήσει, μέ ὅλη της
τή δύναμη, ἐκεῖ στούς ὤμους του πού
ἔβλεπε μπροστά της. Νά τόν κάνει νά πονέσει καί νά πάψει νά φωνάζει, νά κλείσει
τό στόμα του. Ὅμως, ...τό χέρι της, μουδιασμένο κι αὐτό, δέν κινήθηκε. Δείλιασε
καί πάλι. Κι ἔμεινε ἐκεῖ, ἀκίνητη στό πίσω
κάθισμα, μ’ ἕναν κρῦο ἱδρῶτα νά τῆς μουσκεύει τή ραχοκοκκαλιά κι ἕναν σφιχτό
κόμπο στό λαιμό νά τήν πονάει τόσο πού
νά τῆς φέρνει δάκρυα.
Τά δευτερόλεπτα ἔτρεχαν μέ τούς πνιχτούς λυγμούς τῆς μικρῆς νά συνεχίζονται
συγκλονιστικοί. Καί τότε, τῆς φάνηκε ὅτι
τό ἀγοράκι , πού εἶχε ἁπλώσει σιγά - σιγά
τό χέρι του πάνω στό χεράκι τῆς ἀδελφῆς
του καί τό ἔσφιγγε, σάν κάτι νά ψιθύρισε.
Σχεδόν ἄηχα... Νά εἶπε ἄραγε κάτι σάν «...
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σέ σκοτώσω»; Ἔτσι τῆς φάνηκε. Αὐτό εἶπε
ἄραγε;
Τέντωσε λίγο τόν λαιμό της καί προσπάθησε νά κοιτάξει, κάπως λοξά, τό πρόσωπό του. Ἦταν κατάχλωμο, μέ τό βλέμμα του σοβαρό, καρφωμένο κατευθεῖαν
μπροστά του. Ὅμως, ἀνεπαίσθητα, τά χειλάκια του σάν νά κινήθηκαν καί πάλι. Καί
ναί, δέν ἔκανε λάθος. Τό μικρό ἀγόρι ξαναψιθύρισε :
-Ὅταν θά μεγαλώσω, δέν θά σέ φοβᾶμαι. Θά σέ σκοτώσω.
Ὁ ὁδηγός δέν μίλησε. Νά εἶχε ἀκούσει
ἄραγε, μέσα στόν θυμό καί στήν ἐξαλλοσύνη του, τόν ψίθυρο; Ποιός ξέρει;
Ἐκείνη ἔνιωσε πώς δέν ἀντέχει ἄλλο.
Ἅπλωσε μπροστά τό χέρι της πού ἔτρεμε
δίνοντας τό ἀντίτιμο τῆς διαδρομῆς καί,
μέ βραχνή φωνή, κατάφερε μόνο νά πεῖ...
-Σταματῆστε. Θέλω νά κατέβω ἐδῶ.
***
Ἔχουν περάσει χρόνια ἀπό κείνη τή
μέρα. Ὅμως, κάθε φορά πού ἀκούει στίς
εἰδήσεις ὅτι ἕνας νέος ἄνθρωπος ἔκανε ἕνα
ἔγκλημα, ἡ μνήμη της, σκληρή καί ἀνελέητη, φέρνει στά μάτια της ἕνα κάτωχρο δεκάχρονο ἀγοράκι κι ἕνα κοριτσάκι πού
κλαίει μέ ἀναφιλητά μέσα σ’ ἕνα ταξί. Καί
ξαναζωντανεύουν μέσα της τά ἴδια ἀναπάντητα ἐρωτηματικά πού, γιά νύχτες, τήν
ἔχουν παιδέψει ἀπό τότε.
Πῶς νά μεγάλωσαν ἄραγε αὐτά τά παιδάκια; Τί ἀπέγιναν; Ποιός νά τά παρηγόρησε; Κι ἀκόμα, πῶς μπορεῖς νά προστατέψεις ἕνα ξένο παιδί ἀπό τόν ἴδιο του τόν
πατέρα; Κι ἐκείνη; Γιατί δέν τόλμησε νά κάνει κάτι; Ἀλλά καί τί θά μποροῦσε νά εἶχε
κάνει, τήν ὥρα πού, ἐκεῖ, μπροστά στά μάτια της, συνέβαινε μιά τραγωδία; Γιατί δείλιασε;...
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Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ
Παναγία μας, ὑπῆρξε κατά τήν
ἐπίγεια ζωή της ἁγία καθ’ ὅλα,
ἡ κεχαριτωμένη, τήν κοσμοῦσαν
ὅλες οἱ χάρες καί οἱ ἀρετές, ἡ
καθαρωτέρα λαμπηδόνων
ἡλιακῶν. Καμία ἀρετή δέν τῆς
ἔλειπε καί βεβαίως ἡ εὐλογημένη ἀρετή τῆς ὑπακοῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀπό τήν ἀρχή
μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς της.
Ἐνῶ ἡ συγγενής της Ἐλισάβετ, ἡ μητέρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου διένυε τόν
ἕκτον μήνα τῆς κυήσεως, παρουσιάζεται στήν Παρθένο Μαρία ὁ
ἀρχάγγελος Γαβριήλ καί τῆς
ἀποκαλύπτει ὅτι θά γεννήσει,
κατά ὑπερφυσικό τρόπο, τόν
Υἱόν τοῦ Θεοῦ. Ἡ Παρθένος
ξαφνιάζεται καί καλόπιστα ζητεῖ
ἐξηγήσεις γιά τό γεγονός αὐτό.
Ψάχνει νά βρεῖ τήν ἀλήθεια καί
ὅταν τῆς ἀποκαλύπτεται ὅτι
αὐτό ἀποτελεῖ θέλημα τοῦ
Θεοῦ, ἀμέσως ὑπακούει καί
ἀπαντάει στόν Θεόσταλτο
ἄγγελο: «Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου,
γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου»
(Λουκ. Α´, 38).
Μετά ἀπό δύο περίπου χρόνια ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Υἱοῦ
της, ὅταν ὁ προστάτης της, κατά
τό ἀνθρώπινον, δίκαιος Ἰωσήφ
τῆς ἀναγγέλει ὅτι, κατ’ ἐντολή
ἀγγέλου ἀπεσταλμένου τοῦ
204

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Θεοῦ, πρέπει νά φύγουν γιά
τήν Αἴγυπτον, ἀδιαμαρτύρητα
ὑπακούει καί μέσα στή νύκτα
ξεκινοῦν γιά τό ταξίδι τῆς ξενητειᾶς. Δέν λογαριάζει τό
δύσκολο ταξίδι, τίς δυσκολίες
τῆς προσφυγιᾶς καί τῆς φτώχειας. Προέχει ἡ ὑπακοή στό
θέλημα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. Β΄,
13,14).
Στό γάμο τῆς κώμης τῆς
Κανᾶ, ὅταν τελείωσε τό
κρασί, μέ καλή ἀσφαλῶς πρόθεση, λέγει στόν Ἰησοῦ «οἶνον
οὐκ ἔχουσι», μέ τήν προσδοκία βεβαίως τῆς θαυματουργικῆς Του ἐπεμβάσεως. Καί
ὅταν ὁ Υἱός Της κρίνει ὡς παράκαιρη τήν ἐπέμβασή της,
«οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου», ἡ
Παναγία ὑποτάσσεται ἀπολύτως, ὑπακούει καί ὄχι μόνον
αὐτό, ἀλλά μέ ἐμπιστοσύνη
στήν ἀπάντηση τοῦ Κυρίου,
λέγει «τοῖς διακόνοις· ὅ,τι ἄν
λέγει ὑμῖν ποιήσατε». Βεβαίως ἀφοροῦσε τήν στιγμή
ἐκείνη τήν ἀναπλήρωση τοῦ
«ὑστερήσαντος οἴνου». Ἀλλά
ἀποτελεῖ καί μία προτροπή
της γενικώτερα καί διαχρονικά πρός ὅλους μας, νά ἐφαρμόζουμε αὐτά πού μᾶς
διδάσκει καί ζητεῖ ἀπό ἐμᾶς ὁ
Χριστός (Ἰωάν. Β', 1-6).
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Κατά τήν πιό φρικτή ὥρα γιά μία
μάνα, τήν θανάτωση διά σταυροῦ τοῦ
Υἱοῦ της, τήν Σταύρωση τοῦ Κυρίου,
δείχνει τό μεγαλεῖο της, ὅσον ἀφορᾶ
τήν ἀρετή τῆς ὑπακοῆς. «Εἰστήκει
παρά τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ
αὐτοῦ». Ἄς προσεγγίσουμε προσεκτικά
τό κείμενο τοῦ αὐτόπτου ἱεροῦ εὐαγγελιστοῦ. Δέν ἀναφέρει συμπεριφορά
σπαραγμοῦ, ἀπόγνωσης, ὀδυρμοῦ.
«Εἰστήκει» πονεμένη, ἀμίλητη καί μέ
ὑπομονή, στήν δραματικότερη στιγμή
γιά μία Μάνα. Ὑπομένει τόν ἀβάσταχτο πόνο της. Καί ἡ ὑπομονή γιά τούς
ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ σέ δύσκολες περιστάσεις, ἀποτελεῖ τήν πιό ἀκέραιη
μορφή τῆς ὑπακοῆς στό θέλημά Του.
«Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου», ἀποδέχθηκε
τήν ἐκ Θεοῦ χάρη καί κλήση νά γίνει
μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ὑψίστου. «Ἰδού ἡ
δούλη Κυρίου» καί ὑπακούει στό θέλημά Του σέ ὅλη της τήν ζωή. Καί διδάσκει διαχρονικά σέ ὅλους ἐμᾶς τήν
πλήρη ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ,
ὡς μοναδική ἀρχή καί πηγή κάθε
καλοῦ.
Γιάννης Τασούλας

³

205

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Σέ κάποιο μέρος στά βορεινά τῆς Εὐρώπης, ζοῦσε
φτωχός ἀλλά εὐτυχισμένος,
ἕνας χωρικός. Μία ἡμέρα
ἔμαθε ἀπό περαστικούς, ὅτι
σέ μιά μακρυνή χώρα, κυβερνοῦσε ἕνας ἄρχοντας καί
ὅποιος τοῦ ἔδινε ἕνα σάπκα
(= εὐρύχωρο μάλλινο καπέλο
πού φθάνει μέχρι τά αὐτιά)
μέ φλουριά, κέρδιζε τόση
ἔκταση γῆς, ὅση διάβαινε ξεκινώντας μέ τήν ἀνατολή τοῦ
ἥλιου καί ἐπιστρέφοντας μέ
τήν δύση του. Πούλησε λοιπόν
τήν μικρή περιουσία του καί
κρατώντας ἕνα σάπκα μέ
φλουριά ἔφθασε στή χώρα
ἐκείνη καί τά παρέδωσε στόν
τοπικό ἄρχοντα καί ἐκεῖνος
τοῦ εἶπε ὅτι πρέπει νά ἐπιστρέψει ἀκριβῶς μέ τήν δύση
τοῦ ἥλιου. Αὐτός τήν ἄλλη
ἡμέρα ξεκίνησε μέ τήν ἀνατολή τοῦ ἥλιου καί προχωροῦσε. Τί ἀντίκρυσε!
Κάμπους, λειβάδια, βοσκότοπους. Καί ὅλο περπατοῦσε.
Ὅλα δικά του! Ἀποφάσισε νά
γυρίσει. Σέ μία στροφή ὅμως
ἀντικρύζει μερικά εὔφορα χωράφια καί ἀμέσως θέλησε νά
τά κάνει καί αὐτά δικά του.
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Ἔτσι ἀπομακρύνθηκε πολύ.
Σέ κάποια στιγμή τό συνειδητοποιεῖ. Πανικοβάλλεται. Ὁ
ἥλιος ὅλο καί κατεβαίνει πρός
τά κάτω. Ἄρχισε νά τρέχει.
Ἀποκαμωμένος πέφτει. Ἔχει
ἐξαντληθεῖ. Σηκώνεται, προσπαθεῖ, ἀλλά ὁ ἥλιος σέ λίγο
δύει. «Ὅλα χάθηκαν καί αὐτή
ἡ ζωή μου», πρόφθασε νά πεῖ
καί ἔπεσε νεκρός. Ψάχνουν οἱ
ἄνθρωποι τοῦ ἄρχοντα νά τόν
βροῦν καί ἀντικρύζουν τό
ἄψυχο σῶμα του κατά γῆς.
«Σκάψτε ἕνα λάκκο δύο
μέτρα γῆς μῆκος καί ἕνα
μέτρο πλάτος, τόσα κέρδισε»,
εἶπε ἐκεῖνος στούς ὑποτακτικούς του. Δυστυχισμένε,
ἄπληστε, φτωχέ ἄνθρωπε...
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ διδάσκει:
«Μή μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν
τί φάγητε καί τί πίητε, μηδέ
τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε» (Ματθ. στ´, 25). «Οἶδε
γάρ ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος
ὅτι χρήζετε τούτων ἁπάντων»
(αὐτόθι 32). Ὄχι στήν καταθλιπτική μέριμνα, στήν ἀγωνιώδη φροντίδα. Βεβαίως δέν
ἀπαγορεύεται κάθε συνετή
καί σύμφωνα μέ τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ προσπάθεια σχετικά
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μέ τήν ἐξασφάλιση τῶν ἀπαραίτητων
ὑλικῶν ἀγαθῶν γιά τήν βελτίωση τῶν βιοτικῶν μας συνθηκῶν. Ἄλλο ἀγωνιώδης μέριμνα καί ἄλλο συνετή προσπάθεια. «Οὐκ
εἶπεν ὁ Θεός ὅτι σπείρειν οὐ δεῖ, ἀλλ᾽ ὅτι
μεριμνᾶν οὐ δεῖ», λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Καί ἄν ἡ καταθλιπτική μέριμνα παιδεύει τό σῶμα, κολάζει τήν ψυχή, πόσο πιό
πολύ εἶναι ἀντίθετη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ
ἡ ἀπληστία. Ἐνῶ ὁ Θεός χαρίζει σέ πολλούς πλούσια καί τά ὑλικά ἀγαθά, αὐτοί
θέλουν ἀκόμη περισσότερα. Αὐτούς ὁ ἴδιος
ὁ Κύριος τούς καλεῖ ἄφρονες. «Ἄφρον,
ταύτῃ τῇ νυκτί τήν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν
ἀπό σοῦ· ἅ δέ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;»
(Λουκ. ιβ´, 20). Ἀνόητε, ἀπερίσκεπτε,
ἄπληστε ἄνθρωπε, δέν σκέφθηκες ὅτι ὁ
πλοῦτος δέν εἶναι ἰσόβιο κτῆμα τοῦ ἀνθρώπου καί ἀκόμη χειρότερον ἡ ἀπληστία ὁδηγεῖ στήν καταστροφή καί κυρίως στήν
κόλαση; Ἡ ἀπληστία ὁδηγεῖ «τούς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καί ἀπώλειαν» (Α´ Τιμοθ.
στ´, 9). Ὁ ἄπληστος εἶναι καί σκληρόκαρδος. Ἐνδιαφέρεται μόνον νά αὐξήσει τά
ἀγαθά του. Ἀδιαφορεῖ γιά τούς ἄλλους καί
πολλές φορές τούς ἀδικεῖ. Ὅμως ἐνώπιον
τοῦ δίκαιου Κριτῆ θά παρουσιασθεῖ μέ τήν
τρομερή ἐνοχή τῆς ἀπληστίας. Ἄνω σχῶμεν
τάς καρδίας! Πρός τόν Παράδεισο! Μή μᾶς
διαφεύγει ὅτι ἡ ἀπληστία ἀποτελεῖ ἐμπόδιο
στήν οὐρανοδρόμο πορεία μας πρός τήν
αἰώνια μακαριότητα.
Λ.Δίλης
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ΓΙΑΤΙ ὁ Θεός πού εἶναι ἀγαθός, ἐπιτρέπει τό κακό; Γιατί οἱ καλοί ὑποφέρουν, ἐνῶ οἱ κακοί συνήθως εὐημεροῦν;
Γιατί νά ὑπάρχουν τά ἐγκλήματα, οἱ
ἀρρώστιες, οἱ πόλεμοι, ὁ θάνατος; Ποῦ
εἶναι ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ; Ἡ ἀπάντηση στά ἐρωτήματα αὐτά δίνεται μέσα
ἀπό τήν παρακάτω ἱστορία ἀπό τή ζωή
ἁγίων ἀσκητῶν:
ΚΑΠΟΤΕ ἕνας ἅγιος Γέροντας παρακαλοῦσε τόν Θεό νά τοῦ ἀποκαλύψει
τήν ἀπάντηση στίς ἀπορίες αὐτές. Ὁ
Θεός θέλοντας νά τόν πληροφορήσει,
τοῦ ἔβαλε στήν καρδιά του τό λογισμό
νά ἀφήσει τή σκήτη καί νά βγεῖ στόν
κόσμο. Περπατώντας, λοιπόν, ὁ Γέροντας βρέθηκε σ ἕνα λιβάδι, ὅπου ὑπῆρχε
καί μιά βρύση μέ καθαρό νερό. Ὁ
ἀββᾶς κρύφτηκε στήν κουφάλα ἑνός
δέντρου. Σέ λίγο περνᾶ ἕνας πλούσιος
ἄνθρωπος καί κάθισε νά φάει. Ἔπειτα,
βγάζει ἕνα πουγκί μέ 100 φλουριά, γιά
νά τά μετρήσει. Ἀφοῦ τά μέτρησε, νόμισε πώς τά ἔβαλε πάλι στό πουγκί.
Ἐκεῖνα ὅμως ἔπεσαν ἔξω. Σηκώθηκε,
λοιπόν, κι ἔφυγε ἀφήνοντας ἐκεῖ τά
φλουριά. Σέ λίγο πέρασε ἕνας ὁδοιπόρος, γιά νά πιεῖ νερό. Βρίσκει τά φλουριά, τά παίρνει καί φεύγει γρήγορα.
Κατόπιν ἦρθε ἄλλος φτωχός πεζοπόρος καί κάθισε ν’ ἀναπαυθεῖ. Ἐνῶ
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ἔτρωγε τό παξιμάδι του, ἔρχεται ὁ
πλούσιος, πέφτει πάνω στό φτωχό καί
τοῦ λέει μέ θυμό: «Γρήγορα δῶσε μου
τά φλουριά πού βρῆκες». Ὁ φτωχός
τοῦ ὁρκιζόταν πώς δέν τά εἶδε. Τότε ὁ
πλούσιος ἄρχισε νά τόν δέρνει καί μ’
ἕνα χτύπημα δυνατό τόν σκότωσε. Ψάχνοντας ὅμως τά ροῦχα καί τά πράγματα τοῦ φτωχοῦ ἀνθρώπου, δέν βρῆκε
τίποτα. Ἔφυγε πολύ λυπημένος.
Ο ΑΒΒΑΣ βλέποντας ὅλα αὐτά
ἔκλαιγε γιά τόν ἄδικο φόνο καί παρακαλοῦσε τόν Θεό καί ἔλεγε: «Κύριε,
πῶς ὑπομένει αὐτά ἡ ἀγαθότητά Σου;
Ποιά εἶναι ἡ βουλή Σου;». Τότε παρουσιάστηκε ἄγγελος καί τοῦ εἶπε: «Μή
λυπᾶσαι, Γέροντα, γιατί ὅλα γίνονται
μέ τή θέληση τοῦ Θεοῦ. Ἄλλα κατά παραχώρηση, ἄλλα γιά παίδευση καί
ἄλλα γιά οἰκονομία. Μάθε, λοιπόν, ὅτι
αὐτός πού ἔχασε τά φλουριά, εἶναι γείτονας αὐτοῦ πού τά βρῆκε. Ὁ δεύτερος
εἶχε περιβόλι ἀξίας 100 φλουριῶν,
αὐτός ὅμως ὁ πλούσιος, ὡς πλεονέκτης
πού ἦταν, τό πῆρε δικαστικῶς μόνο γιά
50 φλουριά. Κι ἐπειδή παρακαλοῦσε ὁ
φτωχός περιβολάρης τόν Θεό νά κάνει
ἐκδίκηση, οἰκονόμησε ἔτσι ὁ Θεός καί
τοῦ τά ἔδωσε διπλᾶ, ἀντί 50 φλουριά,
100. Ἐκεῖνος δέ ὁ ἄνθρωπος πού σκοτώθηκε ἄδικα, εἶχε κάνει ἕνα φόνο, ἐπειδή
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ὅμως εἶχε ἔργα θεάρεστα, θέλοντας ὁ
Θεός νά τόν σώσει καί νά τόν καθαρίσει ἀπό τήν ἁμαρτία τοῦ φόνου, οἰκονόμησε νά σκοτωθεῖ ἄδικα, γιά νά
σωθεῖ ἡ ψυχή του. Αὐτός δέ ὁ πλεονέκτης πού ἔκανε τό φόνο, ἔμελλε νά
κολαστεῖ ἀπό τή φιλαργυρία του, γι
αὐτό τόν ἄφησε ὁ Θεός νά πέσει στό
ἁμάρτημα τοῦ φόνου, γιά νά πονέσει
ἡ ψυχή του καί νά ζητήσει μετάνοια.
Καί νά, τώρα ἀφήνει τόν κόσμο καί
πάει νά γίνει Μοναχός. Λοιπόν, κατέληξε ὁ ἄγγελος, πήγαινε στό κελί σου
καί μήν πολυεξετάζεις τίς κρίσεις τοῦ
Θεοῦ, γιατί εἶναι ἀνεξερεύνητες καί
ἀνεξιχνίαστες».
ΣΥΝΗΘΩΣ, οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦνε μέ τή λογική τους νά δώσουν
ἀπάντηση σέ ἐρωτηματικά πού εἶναι
πέρα καί ἔξω ἀπό τίς δυνατότητές
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τους. Ἀκόμη καί οἱ Πατέρες καί οἱ
Ἅγιοι ὡς ἄνθρωποι εἶχαν καί αὐτοί
ἐρωτηματικά. Θά πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι ὁ Θεός δέν εἶναι
αἴτιος τοῦ κακοῦ. Τό ἠθικό κακό
(ἁμαρτία) καί τό φυσικό κακό
(πόνος, θάνατος κ.ἄ.) εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή τοῦ προπατορικοῦ
ἁμαρτήματος. Ὁ Θεός ἐπεμβαίνει καί
μετριάζει τίς συνέπειες τοῦ κακοῦ,
χωρίς νά ἀναιρεῖ τήν ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρώπου. Εἶναι χαρακτηριστικό
αὐτό πού εἰπώθηκε: Ὅταν ὁ Θεός
βάζει στή ζωή μας μιά τελεία, δέν
μποροῦμε ἐμεῖς νά βάζουμε ἐρωτηματικό.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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Τήν 14η ἡμέρα τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, ἡ Ἐκκλησία μας
προβάλλει τόν Τίμιο Σταυρό, τοποθετημένο σέ δίσκο μέσα σέ βασιλικά καί
ἄλλα ἄνθη, πού τόν περιφέρουν εὐλαβικά οἱ ἱερεῖς ἀνάμεσα στούς χριστιανούς γιά προσκύνηση, εὐλογία καί
ἁγιασμό.
Σταυρός. Ἡ ἱστορία του ἀρχίζει θλιβερά. Στά χρόνια τοῦ Χριστοῦ καί στά
παλαιότερα χρόνια, μόνον στήν θέα
του οἱ ἄνθρωποι αἰσθάνονταν τρόμο
καί φρίκη. Γιατί σταυρός σήμαινε τό
πιό ὀδυνηρό μαρτύριο, τόν πιό φρικτό
θάνατο. Ἐπάνω σέ αὐτόν, καρφωμένος
ἤ δεμένος ὁ κατάδικος ἔνοιωθε τρομερούς πόνους σέ ὅλο του τό σῶμα, ἀπό
τό βραδύ καί ὀδυνηρό ἐξάρθρωμα τῶν
χεριῶν, τῶν ποδιῶν καί ὅλων τῶν
μελῶν του. Ἦταν ἡ τιμωρία, ἡ θανατική
ποινή τῶν πιό
ἀπαίσιων κακούργων,
τῶν πιό
τρομερῶν
ληστῶν.
Αὐτή ἡ
ἀρχή του.
Ἡ ἐξέλιξή
του ὅμως πανίερη καί ἁγιαστική γιά τούς
πιστούς χριστιανούς. Ὅταν
συναντήθηκε μέ
᾽Εκεῖνον, τόν

Χριστό μας, τόν γεμᾶτο ἀγάπη γιά τούς
ἀνθρώπους καί τόν καθαγίασε τό τίμιο
Αἷμα Του, πού χύθηκε ἐπάνω Του γιά
τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, μετατράπηκε σέ Ξύλον Σωτηρίας, σέ σημαία
θριάμβου, σέ λυτρωτικό Ὄργανο τῶν
ἀνθρώπων πού Τόν εὐλαβοῦνται καί
Τόν προσκυνοῦν. Μέ τό κάθετο σκέλος
Του ἕνωσε τόν Θεό μέ τόν ἄνθρωπο, μέ
τό ὁριζόντιο τούς ἀνθρώπους μεταξύ
τους. Ἔσκισε τό χρεώγραφο τῶν ἁμαρτιῶν μας ἀπέναντι στόν Θεό, ἔσβησε τό
μίσος μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. «Ἥπλωσας τάς παλάμας καί ἥνωσας τά τό
πρίν διεστῶτα», ἀναγνωρίζουμε καί
ψάλλουμε στόν Ἐσταυρωμένον. Ὁ
Σταυρός «ἔγινε ἡ πρώτη Ἁγία Τράπεζα
ἐπάνω στήν ὁποία προσφέρει τόν ἑαυτόν Του, ὡς ἱλαστήριο θῦμα, ὁ Ὑπέρτατος Ἀρχιερεύς», ἔχει γραφεῖ.
Ὁ Σταυρός ἀποτελεῖ ὅπλον κατά τοῦ
διαβόλου, σημεῖον προσευχῆς, ἔχει
γίνει ἱερό φυλακτό στά στήθη τῶν
πιστῶν, βράχος καρτερίας στίς δοκιμασίες μας, φάρος φωτεινός στίς ἐλπίδες μας, ἁγιασμός τῶν ψυχῶν μας,
κλειδί πού μᾶς ἀνοίγει τόν Παράδεισο.
Ἀκόμη μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ἀληθινή
δόξα προϋποθέτει παθήματα, πόνο,
αἷμα, Σταυρό καί ὅτι ὅπου δόξα, ἔχει
προηγηθεῖ ἀγώνας, θυσία καί «ὅποιου
τοῦ μέλλει Ἀνάσταση, τόν Γολγοθᾶ
περνάει».
«Τόν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν
Δέσποτα».
Θ.Ι.Δ.

Ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ: ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθύνεται
μέ δεύτερη ἐπιστολή του πρός Κορινθίους. Θέλει νά τούς καταστήσει προσεκτικούς στίς σχέσεις τους μέ τούς
ἀπίστους, τούς ἀνόμους καί ἄδικους.
«Οἱ πιστοί», γράφει, «ἔγιναν φῶς μέ
τήν ἐπικοινωνία τους πρός τόν δίκαιο
Κύριο, ἐνῶ οἱ ἄπιστοι ἀπώθησαν τό
φῶς, ἀκόμη κι αὐτές τίς ἀμυδρές ἀκτίνες, καί εἶναι βυθισμένοι στό σκοτάδι.
Πῶς εἶναι δυνατόν νά συμφωνήσουν οἱ
πιστοί μέ τούς ἄπιστους; καί πῶς εἶναι
δυνατόν νά συνάψουν μαζί τους σχέσεις
ὠφέλιμες καί καρποφόρες; Προσέξτε
καί φυλαχτεῖτε. Γιατί ποιά ἐπαφή μπορεῖ νά ὑπάρξει μεταξύ δικαιοσύνης καί
ἀνομίας; Ποιά συμφωνία μπορεῖ νά
γίνει μεταξύ Χριστοῦ καί τοῦ πονηροῦ;»
(Β´ Κορ. στ´, 16-18, 21).
Μήπως ἡ ἀνοχή μας, ὅπως μᾶς παρουσιάζεται κοινωνικά ἐπιβεβλημένη,
εἶναι ἡ ἐνοχή μας γιά τίς ἄνομες καί πονηρές ἐπιλογές τῶν ἄλλων, τῶν δικῶν
μας ἀνθρώπων, στίς ὁποῖες ἀναντίρρητα, μέ ἠχηρή σιωπή, συναινοῦμε, γιά
νά μήν διασπαστεῖ ἡ κοινωνική συνοχή
καί ἡ πρωτόβουλη διαμαρτυρία μας καί
ἡ Χριστιανική ἐλευθερία μας πειράξει
τήν ὑπάρχουσα κατάσταση;
Δέν εἶναι Χριστιανικό νά ἐπιτρέπουμε ἠθελημένα, χάριν τῆς ἐξάλειψης
τῶν τριβῶν καί διενέξεων, τήν καθιέρωση, καί συνύπαρξη τῶν εἰδώλων στόν
ἴδιο τόπο μέ τό ναό τοῦ Θεοῦ. Καί ναί,
οἱ πραγματικοί χριστιανοί, πού ἀνήκουν
ψυχή καί σῶμα στόν Ἰησοῦ Χριστό,
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παρά τά λάθη καί τίς ἀδυναμίες πού
προσπαθοῦν νά ἀντιμετωπίσουν καί ὄχι
νά συγκαλύψουν, πρέπει νά εἶναι ὁ ναός
τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. Πῶς μποροῦν
εἴδωλα νά μποῦν στήν ψυχή, μέσῳ τοῦ
σώματος, κι ἄν μποῦν, γιατί τά ἀφήνουμε νά κατοικήσουν, γιατί τά ἀφήνουμε νά μᾶς θεωροῦν ἰδιοκτησία τους;
Εἶναι ἀδύνατο νά συνυπάρξουν εἴδωλα
μέσα στό ναό τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος!
Ἡ πνευματική διαύγεια τοῦ Χριστιανοῦ ἐπιβάλλει χωρισμό τοῦ πιστοῦ ἀπό
τό πνεῦμα τοῦ κόσμου, τίς ἀπαιτήσεις
τοῦ κόσμου, τίς ἐπιδιώξεις τοῦ κόσμου.
Μόνο ἔτσι ὁ Χριστιανός θά ἀποφύγει
τή βεβήλωση τῆς ψυχῆς του, μέσῳ τοῦ
σώματος, ἀπό τά εἴδωλα τοῦ κόσμου.
Τά πάθη πού ἐγείρονται μέσα στό σῶμα
καί στό μυαλό, ἄν μέ τήν προσευχή, τή
γνώση καί τήν ἀποφασιστικότητα τά
συμπνίγουμε, θά καταβληθοῦν καί θά
μᾶς ἐγκαταλείψουν. Δέν εἶναι κτῆμα
μας τά πάθη, εἶναι ἐξωτερικά «σπαρμένα», ἐκ τοῦ πονηροῦ «φυτευμένα» γιά
νά κουράσουν τόν ἀγῶνα μας νά ἀνεβοῦμε τή «σκάλα πρός τόν οὐρανό».
Καθόλου τυχαῖο νά μήν θεωρηθεῖ,
ὅτι ὅλα τά μέσα τοῦ κόσμου τούτου,
ἐκθειάζουν τά πάθη, τά λάθη, καί παρουσιάζουν ὡς βαρετή τήν συμπόρευση,
τήν εἰρήνη, τήν συναίνεση, τή γαλήνη,
τήν ἀγάπη... ὅ,τι δηλαδή ὁ Χριστός μᾶς
ἀνέθεσε νά ὑπερασπιστοῦμε.
Δέσποινα Παπαδήμου
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Ἕνα αἰθιοπικό λόγιο λέγει περίπου πώς «Μόλις ξεπερνᾶμε τήν
ἀρρώστεια, ξεχνᾶμε καί τόν
Θεό». Ξεχνᾶμε τότε νά προσευχόμαστε! Κι ὅμως ὁ Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος μᾶς τονίζει· «Προσευχητέον ἤ ἀναπνευστέον». Καί βέβαια γιά νά πετύχει κανείς αὐτό
ἀπαιτεῖται μεγάλη προσπάθεια,
ἀγώνας, ἄσκηση. Ἡ ἄσκηση στήν
«προσευχή τοῦ Ἰησοῦ» εἶναι
ἐπώδυνη, στούς σταδιακούς
ἀναβαθμούς της. Οἱ ἔμπειροι στό
θέμα αὐτό Γέροντες αἰνιγματικά
στοιχεῖα μᾶς ἔχουν ἀφήσει. Ὁ
προσευχόμενος φτάνει στό σημεῖο αὐτό νά προσεύχεται χωρίς
λόγια, στόν ξύπνο, ἀλλά καί στόν
ὕπνο του. «Ἐγώ καθεύδω καί ἡ
καρδιά μου ἀγρυπνεῖ». Ὁ
ἄνθρωπος βυθίζεται στό γνόφο
τῆς προσευχῆς.
Ὁ στάρετς Βαρσανούφιος μᾶς
λέγει μέ δέος, πώς δέν μπορεῖ
νά μᾶς μιλήσει γι᾽ αὐτό τό στάδιο
τῆς «πνευματικῆς προσευχῆς».
Πρόκειται γιά τό ἐπίτευγμα ἁγίων.
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Οἱ κοινοί θνητοί παραμένουμε
συνήθως στή «λεκτική προσευχή». Ἐνῶ αὐτός πού μέ τήν
ἄσκησή του «δίνει αἷμα γιά νά
πάρει πνεῦμα», προσευχόμενος
θεολογεῖ. Ὁ Εὐάγριος μᾶς διευκρινίζει: «Εἰ θεολόγος εἶ, προσεύξῃ ἀληθῶς καί εἰ ἀληθῶς
προσεύξει, θεολόγος εἶ». Εἶναι
δῶρο τοῦ Θεοῦ καί ἄσκηση τοῦ
ἀνθρώπου, πού ζεῖ ἔντονα τήν
παρουσία Του. Διαβάζουμε, πώς
ἕνας γέρος περπατοῦσε πάντα
ἀσκεπής, γιατί αἰσθανόταν πάντοτε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ,
στόν γνόφο του, καί σιωποῦσε.
Ὁ ἅγιος Κασσιανός μᾶς λέγει
πώς «Ἡ προσευχή δέν εἶναι τέλεια, ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἔχει αὐτοσυνειδησία καί ἀντιλαμβάνεται,
ὅτι προσεύχεται». Γι᾽ αὐτό ὁ Κύριος μᾶς τόνισε στήν ἐπί τοῦ
Ὄρους ὁμιλία του, πώς οἱ καθαροί στήν καρδιά θά δοῦν τόν
Θεό. Δέν ἀναφέρθηκε πρώτιστα
στήν καθαρότητα τοῦ σώματος,
ἀλλά τοῦ πνεύματος, ἐδῶ, τοῦ

¥

συναισθήματος, τῆς καρδιᾶς.
Ἡ ἁμαρτία, ἡ ἀπομάκρυνση
ἀπ᾽ τόν Θεό ποτέ δέν ἔρχεται ἐκ
τῶν κάτω, ἀπ᾽ τή σάρκα, ἀλλά ἐκ
τῶν ἄνω, ἀπ᾽ τό πνευματικό. Ἡ
πρώτη πτώση εἶναι τῶν ἀγγέλων.
Ἔτσι, ἡ ἄσκηση, ὁ ἀσκητισμός
δέν ἔχει τίποτε τό κοινό μέ τήν
ἠθικολογία. Μάθαμε ἀπό τούς
Πατέρες, πώς τό ἀντίθετο τῆς
ἁμαρτίας δέν εἶναι ἡ ἀρετή, ἀλλά
ἡ πίστη τῶν ἁγίων. Πιό πέρα, ὁ
Χριστός στόν Ὁποῖο προσευχόμεθα, δέν εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ
Καλοῦ, ἀλλά τό Καλό ἐνσαρκωμένο. Γι᾽ αὐτό, οἱ Πατέρες μᾶς
ἐπαναλαμβάνουν τό γνωστό,
πώς, ὅ,τι καί νά πετύχουμε μέ
ἔργα καί λόγια, δέν πετύχαμε
κάτι τό σπουδαῖο, πού νά μᾶς
δίνει τό δικαίωμα νά ἀπαιτοῦμε
κάτι γι᾽ αὐτό. Ἐξακολουθοῦμε νά
εἴμαστε ἀχρεῖοι δοῦλοι. Κάναμε
ἁπλῶς αὐτό πού ὀφείλαμε νά
κάνουμε. Καί μᾶς θυμίζει ὁ
Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής· «Οὐκ ἔστι μισθός ἔργων ἡ Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν, ἀλλά Χάρις Δεσπότου
πιστοῖς δούλοις ἡτοιμασμένη». Κι
ὁ Παῦλος φωνάζει: «Χάριτι ἐστέ
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σεσωσμένοι». Ἀλλά πάλι μήν
ξεχνᾶμε· «Πίστις ἄνευ ἔργων
νεκρά ἐστί» (Ἰάκωβος ὁ ᾽Αδελφόθεος). Γι᾽ αὐτό ὁ Ἀμβρόσιος
Μεδιολάνων μᾶς τονίζει, πώς ὁ
ἄνθρωπος εἶναι ταυτόχρονα καταδικασμένος καί σεσωσμένος.
Σ᾽ αὐτόν τόν «Κόσμον» (μέ τήν
Εὐαγγελικήν ἔννοια) ἡ πίστη μας
δοκιμάζεται. Καί ὡς βασικές
αἰτίες ἔχουν καταγραφεῖ τό ὅτι
συνηθίζουμε αὐτόν τόν κόσμο
καί τή ζωή καί τό ὅτι ἡ «Εὐτυχία»
(λέξη ἄγνωστη στό Εὐαγγέλιο!)
τοῦ ἀνθρώπου τόν ἀλλοιώνει ὡς
πρόσωπο· «Ἀνθρώπου τινός
πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα,
καί ἔλεγε...». Ἔτσι, περισπᾶται
καί μετεωρίζεται ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος καί ξεχνάει καί ξεχνιέται. Εἶναι, λοιπόν, θέμα καί
ἀνάγκη μνήμης, διότι οἱ τριβές, οἱ
μέριμνες τῆς ζωῆς, ἡ «ἀλαζονεία
τοῦ βίου», ἐπιφέρουν τήν Λήθη
τοῦ πραγματικοῦ σκοποῦ τῆς
ζωῆς.

Δημήτρης Χρ. Μποσινάκης
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Διαφωνῶ κάθετα. Ὅ,τι χρειαζόμαστε εἶναι καθαρά καί εὐπρεπῆ
ροῦχα, ταιριαστά στόν καθένα μας.
Δέν ὑπάρχει περίπτωση νά περισσέψουν χρήματα γιά ἐλεημοσύνη,
ἄν ἐπιδιώκουμε ἐπώνυμα καί νέα
κάθε ἐποχή προϊόντα. Γιά νά μήν
σχολιάσουμε καί τήν ἀκραία, πλήν
ὑπαρκτή περίπτωση, ἡ φιλαρέσκεια νά μᾶς φθάνει στό σημεῖο
νά λείπουν διαθέσιμα ἀκόμα καί
γιά βασικές ἀνάγκες τῆς οἰκογένειας. Καί ὅπως συμβαίνει στά περισσότερα ζητήματα ἡ καλή ἀρχή
ἀξίζει νά γίνεται ἀπό τή σωστή
διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν.
Ἔχω ἀκούσει ἀπό μικρά παιδιά νά
ἀπαιτοῦν τήν τάδε μάρκα ἀθλητικῶν παπουτσιῶν ἤ φόρμας,
ἐπειδή τήν ἴδια μάρκα φοροῦν καί
οἱ συμμαθητές τους. Καί ὑποχωροῦν καί οἱ γονεῖς γιά νά μή μειονεκτοῦν τά παιδιά τους. Ὄχι
ὅμως, καί πάλι ὄχι.
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Ἀντισταθεῖτε, παιδιά. Αὐτή τήν
ἐπιπολαιότητα ἐκμεταλλεύεται ἡ
Μόδα γιά νά θησαυρίζει. Δέν ἀξίζει
νά ἀκολουθοῦμε πειθήνια τίς ἐπιταγές τῆς ἀγέλης.
Ἔχουμε γιά ὅλα, εἴτε μικρά εἴτε
μεγάλα, τήν προσωπική μας
ἄποψη γιά τό τί εἶναι σωστό ἤ ὄχι,
ἀκολουθοῦμε μιά πορεία μέ ἀντιστοιχία καί συνέπεια ἀρχῶν καί
ἔργων.
Εἶναι ἀνακόλουθο νά μιλάω γιά
ἀγάπη καί ἀλληλεγγύη πρός τούς
συνανθρώπους καί ὅταν κάποιοι
ζοῦν σέ ἐξαθλίωση, ἐγώ νά σπαταλῶ γιά νά φορέσω τήν τάδε
φίρμα γιά νά ἐπιδειχθῶ.
Καί ἄν θέλουμε νά μιμηθοῦμε
κάποιους, ἄς τό κάνουμε γιά τίς
καλές τους πράξεις καί τίς καλές
τους συνήθειες. Τότε μάλιστα, ἀξίζει ἡ μίμηση.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Στόν Μάριο Φερετζάκη
Ὅταν φεύγουν ἀπό κοντά
μας ἄνθρωποι σάν τόν Μάριο
Φερετζάκη, συνηθίζουμε νά
λέμε πώς ἐπτώχευσε πάλι ἡ κοινωνία μας. Ξεχνᾶμε, ἴσως, τήν
ἐνεργή δράση τῆς μνήμης. Ὁ
Μάριος ἔφυγε.
Σέ μᾶς μένει τό χρέος νά περισώσουμε καί νά παραδώσουμε
στούς ἑπόμενους τίς πράξεις καί
τό ἦθος πού διέγραψε ἡ πορεία
του.
Ἀπό οἰκογένεια μέ ἀρχές καί
πολύπλευρη προσφορά: ἐκπαιδευτικός ὁ πατέρας του, μαία
ἐπιστήμων ἡ μητέρα του.
Στό Πανεπιστήμιο ὅπου ἡ
μελέτη του ἦταν διαρκής καί
ἀποδοτική πῆρε τίς ἀποφάσεις
του γιά περαιτέρω σπουδές στή
Γαλλία, γιά νά ἐπιστρέψει στήν
πατρίδα του καί νά πάρει πολύ
γρήγορα ὑψηλά ἀξιώματα στόν
Ο.Τ.Ε. Ἐποχή πού αὐτός ὁ κρατικός ὀργανισμός προχωροῦσε
μέ γοργούς ρυθμούς στήν ἀνάπτυξη.
Ὁ Μάριος ἀπουσίαζε στήν
Ἑλβετία, στή Γαλλία, στήν Ἀμερική, στήν Ἀθήνα, συναντοῦσε
εἰδικούς. Ἑτοίμαζε ἕνα ἵδρυμα
γιά εἰδικά παιδιά. Ὁ προσωπικός πόνος δέν τόν καθήλωσε,

³

215

¥

μετασχηματίστηκε σέ πνευματική δύναμη πού τόν ὁδήγησε
στή δημιουργία τῆς «Ζωοδόχου
Πηγῆς». Μέ οἰκονομίες, μέ
ἀποκλειστική ἀπασχόληση, μέ
ταξίδια, ξενύχτια, μέ δημόσιες
σχέσεις, μελέτη καί ἐπιλογή συνεργατῶν, παρουσίασε ἕνα ἔργο
πού τό κράτος δέν μποροῦσε νά
φτιάξει μέ τέτοιες ὑψηλές προδιαγραφές.
Ὅταν ἔρχεται ἡ ἀνάγκη νά
κλάψω γιά τόν θάνατο τοῦ Μάριου, μιά δύναμη σεβασμοῦ ἀναστέλλει τό δάκρυ. Τώρα πλέον
δέν περιμένω τηλεφωνήματα μέ
χιούμορ καί ἀναφορές στό δύσκολο ἔργο του στό χῶρο τῶν
εἰδικῶν παιδιῶν. Ἔχω ὅμως
μπροστά μου ὡς δρόμο ἐλπίδας
τό ἀσκητικό ἦθος, τήν ἀνιδιοτελῆ πορεία, τήν καθαρή παρουσία, τήν θυσιαστική προσφορά ἑνός ἀνθρώπου, πού δέν
τόν παρέσυρε οὔτε ὁ ἑαυτός του
οὔτε τό κλίμα τοῦ ἀτομισμοῦ
πού ἔχει αὐξηθεῖ στίς μέρες μας.
Φίλε Μάριε, ἡ μνήμη σου
εἶναι αἰώνια.
Ν.Γ. Κοπιδάκης
Ἡράκλειον Κρήτης
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ,
ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ «Η ΠΙΣΤΗ»
Ἡ συγγραφή τοῦ μικροῦ αὐτοῦ βιβλίου ἀπευθύνεται στούς συνεργάτες
καί τά στελέχη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καί σέ ὅλους τούς πιστούς χριστιανούς.
Σχ.12Χ20. Σελ.56. Ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος
καί Ὑμηττοῦ, Λεωφ. Φορμίωνος 83, 16121 Καισαριανή, τηλ. 210
7224123.
ΤΙΜΟΘΕΟΥ Κ.ΚΙΛΙΦΗ
1/ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΨΥΧΗΣ
Πολλοί κάνουν διάφορες συλλογές εἰδῶν καί ἀντικειμένων, τά ὁποῖα
θεωροῦν χρήσιμα καί πολύτιμα. Ὑπάρχουν ὅμως καί κάποιες συλλογές πού εἶναι πιό πολύτιμες καί πιό ἄξιες συλλογές τοῦ σύμπαντος κόσμου, πού εἶναι οἱ συλλογές τῆς ψυχῆς. Σχ. 14Χ29. Σελ. 128.
2/ΦΩΤΕΙΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
Κάθε σκέψη καί ἔννοια πού περιέχει καί ἐκφράζει τάσεις, ἀρχές, πεποιθήσεις, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν στήν οὐσία τῆς ζωῆς μας καί ὅλης τῆς
ὕπαρξής μας, ἀπό τήν φύση τους ἔχουν καί ἐκπέμπουν φῶς, τό ὁποῖο
μᾶς φωτίζει νοῦ καί ψυχή καί προχωροῦμε πρός τό αἰώνιο ἀνέσπερο
φῶς. Σχ. 14Χ20. Σελ.266. Δ/νση Συγγρ. Ἱερά Μονή Πεντέλης, 15236
Ἀθήνα.
Ἀρχιμ. ΣΑΒΒΑ ΔΗΜΗΤΡΕΑ
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ! ΑΠΟ ΤΙ:
Τά κείμενα τοῦ βιβλίου δέν ἔχουν τόσο σχέση μέ τήν σημερινή οἰκονομική κρίση τῆς πατρίδος μας, ὅσο μέ τά λόγια πού μᾶς ἀπευθύνει ὁ
Χριστός, μέσα ἀπό τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννη. Σχ.
12Χ19,50. Σελ. 95. Ἔκδοση Ἱερά Μονή Προφήτου Ἡλιού Πρέβεζα.
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΤΖΙΑΒΑΡΑ
ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ
Μέ τό βιβλίο αὐτό ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νά λάβει μία γενική καί περιληπτική γνώση τῆς θεολογικῆς καί ποιμαντικῆς διδασκαλίας τοῦ ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου. Σχ.14Χ20,50. Δ/νση Συγγρ. Ἱ. Μονή
Παρακλήτου, 19015 Ὠρωπός τηλ. 22950 32475.
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΛΜΠΟΗ
ΑΡΣΕΝΙΕ, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τό ἱστορικό αὐτό ἀφήγημα, γραμμένο μέ γλαφυρότητα
καί μέ ὠμή ἀλήθεια, παρουσιάζει τά διαχρονικά προβλήματα τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας μας.
Σχ14Χ20,50. Σελ.232. Δ/νση Συγγρ. Φθιώτιδος 22,
11523 Ἀθήνα, τηλ. 210 6453922.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Τό τριακοστό δεύτερο τεῦχος (2013) τοῦ ἐτήσιου αὐτοῦ
περιοδικοῦ, εἶναι ἀφιερωμένο στόν Ἐπίτιμο Πρόεδρο
τοῦ Ὁμίλου Πνευματικῆς Ἀνανεώσεως ΜΙΧΑΛΑΚΗ Ι.
ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ. Σχ.17Χ24, Σελ. 214. Δ/νση Ὁμίλου,
Ὁμήρου 1 Ἔγκωμη, Λευκωσία 2007, Κύπρος τηλ.
2235818 καί 22775854.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ
ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΑ – ΠΟΙΗΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Ὁ ἀείμνηστος Ἀλεξανδρίδης ἦταν μηχανικός. Τήν καρδιά του ὅμως δέν τήν γιόμιζε τό ἐπάγγελμά του, ἀλλά ἡ
φιλοσοφία καί ἡ θεολογία. Αὐτό φαίνεται ἀπό τά δημοσιευμένα ἄρθρα του, τά ὁποῖα εἶναι συγκεντρωμένα σέ
αὐτό τόν τόμο. Σελ.16Χ23. Σελ. 216. Ἐκδόσεις Δόμος
Μαυρομιχάλη 16, 10680 Ἀθήνα, τηλ. 210 3605532.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π.ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ’21
Ἀπανθίσματα ἄρθρων, ἐπιφυλλίδων, ὁμιλιῶν καί σχολίων, Συνεργατῶν Ἑλληνικοῦ Τύπου καί Στρατιωτικῶν
Περιοδικῶν, ὡς κι ἐπιστολῶν ἐνδιαφερομένων Προσωπικοτήτων, δημοσιευθεισῶν κατά τήν τελευταίαν τριετίαν. Σχ. 21Χ29,59. Σελ. 186. Δ/νση Συγγρ. Ἀφῶν
Διδασκάλου 68, 15669 Παπάγου.
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Ὁ κ.Παναγιώτης Ἀποστολόπουλος, Ἀθήνα 20 €,
εἰς μνήμην τῶν γονέων τοῦ
Ἰωάννου καί Παναγιώτας.
Ἡ κ. Σταυρούλα Γιαννακουρέα, Χολαργός 50 €,
εἰς μνήμην τῶν ἀδελφῶν
της Ἑλένης καί Κωνσταντίνου
Ὁ κ. Δημήτριος Θεοδουλίδης, Πτολεμαΐδα 20
€, εἰς μνήμην τοῦ πατρός
του Θεοδώρου.
Ὁ κ. Γεώργιος Λυμπερόπουλος, Πάτρα, 30 € εἰς
μνήμην τοῦ ἀδελφοῦ του
Ἠλία.
Ἡ κ. Παναγιώτα Ποντίκη Χαλάνδρι, 30 € εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου της
Κωνσταντίνου.
Ἡ κ. Εὐσταθία Στουφῆ,
Ἀθήνα, 300 € εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της Ἠλία ἐπ.
Δικηγόρου καί τῶν γονέων
του Δημητρίου καί Γεωργίας.
Ἡ κ. Μαρία Τροῦσα,
Αἴγιο, 25 € εἰς μνήμην τῶν
γονέων της.
Ἡ κ. Τασούλα Φυσέκη
Καλλιθέα-Ἀθήνα, 40 € εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου της
Δημητρίου καί τῶν γονέων
της.
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α. «Καί τοῦτο, εἰδότες τόν καιρόν, ὅτι ὥρα
ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι· νῦν γάρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἤ ὅτε ἐπιστεύσαμεν».
(Ὅλα αὐτά σᾶς τά λέω ἐπειδή, ὅπως ξέρετε,
εἶναι κοντά τό τέλος. Ἦρθε ἡ ὥρα νά ξυπνήσουμε ἀπό τόν ὕπνο. Γιατί τώρα ἡ τελική σωτηρία βρίσκεται πιό κοντά μας παρά τότε πού
πιστέψαμε).
Ρωμ. ιγ´, 11
β. Ὅσο ἔχουμε ἀκόμη τήν εὐκαιρία, ἄς κάνουμε τό καλό σέ ὅλους καί κυρίως σέ αὐτούς
πού ἔχουν τήν ἴδια πίστη μέ ἐμᾶς.
Γαλ. στ´, 10
γ. Μήν ἀποφεύγεις, ἀπό ἔλλειψη ἀγάπης, νά
βοηθήσεις τόν φτωχό, ἐφόσον μπορεῖ τό χέρι
σου νά δώσει βοήθεια. Ποτέ νά μήν τοῦ πεῖς
«Ἔλα πάλι αὔριο νά σοῦ δώσω», ἐφόσον μπορεῖς νά κάνεις τό καλό ἀμέσως, γιατί δέν γνωρίζεις τί θά παρουσιάσει ἡ αὐριανή ἡμέρα.
Παροιμ. γ´, 27
δ. Μή βραδύνεις περιμένοντας κατάλληλο
τάχα καιρό, γιά νά ἐπιστρέψεις πρός τόν Κύριο
καί μήν ἀναβάλλεις τή μετάνοιά σου ἀπό τή μιά
μέρα στήν ἄλλη.
Σ.Σειρ. ε´, 7
ε. Ἀπό τίποτε δέν πρέπει νά ἐμποδιστεῖς γιά
τήν ἔγκαιρη ἐκπλήρωση τοῦ τάματος πού ἔχεις
κάμει. Μήν περιμένεις νά τακτοποιηθεῖς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου κατά τήν ὥρα τοῦ θανάτου
σου.
Σ.Σειρ. ιη´, 22
στ. Πρέπει πάντοτε νά ἐπαγρυπνοῦμε καί νά
εἴμαστε ἕτοιμοι καί πρόθυμοι νά ἐφαρμόσουμε
τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ γνωρίζουμε πόσο
ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ ἀναβολή.
Μ. Βασίλειος, ΒΕΠ 53, 51
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ζ. Δέν πρέπει νά περιμένεις
ἄλλον καιρό γιά τή διόρθωσή σου,
γιατί δέν ἔχουμε ἀσφάλεια γιά τό
αὔριο.
Γρηγόριος Θεολόγος
η. Ἀρχή τῆς ἀμέλειας καί τῆς
ἀδιαφορίας εἶναι ἡ ἀναβολή.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 11, 672
θ. Ὁ πεινασμένος λειώνει, ὁ γυμνός παγώνει, αὐτός πού ἔχει
ἀνάγκη πνίγεται καί σύ ἀναβάλλεις
γιά αὔριο τήν ἐλεημοσύνη; Περιφρονεῖς τόσες ἐντολές τοῦ Θεοῦ.
Βουλώνεις τά ἀφτιά σου μέ τή φιλαργυρία σου;
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 7, 342
ι. Ὅσοι λένε ὅτι θά μετανιώσουν,
ὅταν γεράσουν, πῶς εἶναι σίγουροι
ὅτι θά προλάβουν νά μετανιώσουν
καί δέν θά πᾶνε ἀπό αἰφνίδιο θάνατο;
Παϊσίου Λόγοι Γ´, σ. 118
ια. Πρέπει χωρίς βραδύτητα ἤ
ἀναβολή νά ἀνταποκρινόμαστε
στήν κλήση τοῦ Θεοῦ.
Παναγιώτης Τρεμπέλας
ιβ. Ὅποιος ἀναβάλλει τήν ἐργασία του, παλεύει πάντα μέ δυσκολίες.
Ἡσίοδος (8ος π.Χ. αἰ.).
ιγ. Ἐκεῖνο πού σκοπεύετε νά
πράξετε μήν τό ἀναβάλετε.
Θουκυδίδης Ζ´, 15
ιδ. Ἀνώφελο πρᾶγμα εἶναι κάθε
φορά νά ἀφήνεις τίς ὑποθέσεις
στήν τύχη τους.
Δημοσθένης, Ὀλυνθιακός Α´
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ιε. Νά ἀποφασίζεις ἀργά, ἀλλά
νά ἐκτελεῖς γρήγορα τίς ἀποφάσεις
σου.
Ἰσοκράτης
ιστ. «Ἐς αὔριον τά σπουδαῖα».
Ἀρχίας ὁ Θηβαῖος
ιζ.Ἄδραξε τό σήμερα καί ἔχε ὅσο
μπορεῖς λιγότερη ἐμπιστοσύνη στό
αὔριο.
Ὁράτιος
ιη. Ἐμεῖς ἀναβάλλουμε, ἡ ζωή
ἐπισπεύδει.
Σενέκας
ιθ. Τόν σημερινό σου θυμό ἄφησέ
τον γιά αὔριο καί τή σημερινή σου
δουλειά μήν τήν ἀφήνεις γιά αὔριο.
Παροιμία Πόντου
κ. Ἔτσι θά πάει ἐφέτος κι ἄλλη
μιά χρονιά καί τόν παραπάνω
χρόνο θά κάμουμε δουλειά.
Ν. Πολίτη, Παροιμίες Β´, σ.
322
κα. Ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα καί
ἐπιτυχέστερα τεχνάσματα τοῦ Σατανᾶ εἶναι ἡ ἀναβολή.
Λόγια σοφά Α´, σ. 67
κβ. Κύριε, δῶσε νά ἐννοήσουμε
ὅτι ἡ ἀναβολή σημαίνει συνήθως
ματαίωση, ἡ δέ ματαίωση καταστροφή. Ἀπό αὐτή τήν ἀπώλεια τοῦ
χρόνου καί τήν καταστροφή τοῦ
πνευματικοῦ μας ἔργου, φύλαξέ
μας, Κύριε.
Γέροντας
Εὐσέβιος Ματθόπουλος
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«Ἀμφισβητοῦν τά πάντα οἱ Τροϊκανοί»
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2-7-13)
Ἑπόμενο, ἀφοῦ τούς ἐδώσαμε τό δικαίωμα.
«Ἡ ζωή καί ἡ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας
δέν θά δικαιωθοῦν ποτέ, ὅσο σ᾽ αὐτόν
τόν κόσμο πεθαίνει κι ἕνα μονάχα παιδί
ἀπό πεῖνα» Ντοστογιέφσκι» (ΕΣΤΙΑ 3-7-13)
Χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν ἀπό πεῖνα
καί ἐμεῖς «εὐτυχοῦμε»!
«Μέρκελ: ‘’Ἄς τά βροῦμε μέ τούς Ἀμερικανούς στό ἐμπόριο’’» (ΕΛΛΑΔΑ 4-7-13)
Γιά ἐκλογές πηγαίνουν στή Γερμανία.
Ἔχουν προβλήματα μέ τόν Εὐρωπαϊκό
Νότο. Νά ἀνοίξουν καί μέτωπο μέ τούς
Ἀμερικανούς;
«1456 εὑρήματα Νεολιθικῆς καί Ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς βρέθηκαν στά χέρια
53χρονου» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 5-7-13)
Ἀπό ἀγάπη γιά τήν πολιτισμική μας κληρονομιά!
«Αὐξομειώσεις σέ ὅλη τή χώρα. Ἄνωκάτω οἱ ἀντικειμενικές τιμές ἀκινήτων»
(ΕΘΝΟΣ 6-7-13)
Καί οἱ πνευματικές ἀξίες στό Ἑλλαδικό
Χρηματιστήριο Ἀξιῶν, στήν πλειονότητά
μας, σέ ἀπελπιστική πτώση. Γι᾽ αὐτό καί ἡ
πολλαπλή κρίση.
«Στήν Κούβα ἀποφασίζονται ὅλα ἐρήμην τῶν πολιτῶν» Λεονάρντο Παδούρα,
συγγραφέας (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 7-7-13)
Ἐνῶ στήν Ἑλλάδα ὅλα ἀποφασίζονται
ἀπό τόν «κυρίαρχο λαό»!
«Ἡ Ἑλλάδα διώχνει καί τούς ἀριστούχους» (ΤΟ ΒΗΜΑ 7-7-13)
Κρατᾶ τούς μέτριους καί ὅσοι ἄριστοι
μένουν γιά διάφορους λόγους «μετριοποιοῦνται» ἀπό τό κατεστημένο. Ἔτσι θά
ἔλθει ἡ ἀνάπτυξη, γενική πρόοδος;
«Νέο σχέδιο γιά τό Δημόσιο, νέα βάρη
στούς φορολογουμένους» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 7-713).
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Ὅταν λέμε «φορολογουμένους», ἐννοοῦμε μισθωτούς καί συνταξιούχους,
εὔκολη λεία. Καί οἱ μεγάλοι φοροφυγάδες ἀνενόχλητοι!
«Χορός μικροβίων στά νοσοκομεῖα.
Πρῶτοι στή χρήση ἀντιβιοτικῶν οἱ Ἕλληνες σέ ὅλη τήν Εὐρώπη καί τέταρτοι στίς
ἐνδονοσοκομειακές λοιμώξεις» (ΤΑ ΝΕΑ
8-7-13)
Φαίνεται ὅτι Ἀσκληπιός καί Ἱπποκράτης
ἀπολύθηκαν λόγῳ λιτότητας!
«Ἡ κρίση ὑποβάθμισε τίς παροχές
Ὑγείας» (ΒΡΑΔΥΝΗ 9-7-13)
Ἡ γενικευμένη πνευματική μας ὑποβάθμιση αἰτία τῆς κρίσεως, πού ἐκδηλώνεται σέ ὅλους τούς τομεῖς. Τό συνειδητοποιοῦμε;
«Ἀπογοητευτικά τά στοιχεῖα γιά τή χώρα
μας. Ἡ διαφθορά καλά κρατεῖ στήν
Ἑλλάδα» (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 10-7-13)
Δέν ἀρκοῦν οἱ νόμοι γιά τήν ἐξάλειψή
της. Ἀνάγκη πνευματικῆς ἀναβαθμίσεώς
μας.
«Σέ ἀργό θάνατο ἡ τεχνική ἐκπαίδευση, κόβουν 50 εἰδικότητες, 2000
ἐκπαιδευτικοί στό δρόμο, 15000 μαθητές
στό κενό» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 11-7-13)
Οὔτε ἐκπαίδευση οὔτε παιδεία. Τό
ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος παραβιάζεται
μεθοδικά.
«Οὐτοπικό νά ὀρθοποδήσει ἡ Ἑλλάδα»
REUTERS (ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12-7-13)
Τό ἀγνοοῦσαν οἱ πολιτικοί πού μᾶς ὑπέταξαν στήν τρόϊκα;
«Ζητοῦν “Φιλοϊουδαϊκήν” διόρθωσιν
τῶν Ἱ. Εὐαγγελίων» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ
12-7-13)
Θά ζητήσουν καί διόρθωση τῆς φύσεως
καί τῶν ἰδιοτήτων τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ;
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«ΕΛΕΝΗ»

Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Εὐριπίδη (484-406
π.Χ.) παρουσιάζεται στά πλαίσια τοῦ Φεστιβάλ
Ἀθηνῶν καί καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων πού
ὀργανώνουν Δῆμοι ἀπό τά ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας καί Ἀγρινίου, σέ μετάφραση Δημήτρη
Δημητριάδη καί σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαΐδη.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου βασίζεται σέ ἄλλη
ἐκδοχή τοῦ μύθου τῆς Ὡραίας Ἑλένης. Ὁ
Πάρης ἐπῆρε στήν Τροία τό εἴδωλο τῆς Ὡραίας
Ἑλένης. Ἡ πραγματική Ὡραία Ἑλένη μεταφέρθηκε διά τῶν αἰθέρων ἀπό τόν Ἑρμῆ, μέ
ἐντολή τοῦ Δία, στήν Αἴγυπτο γιά νά ζήσει στό
ἀνάκτορο τοῦ βασιλέα Πρωτέα, περιμένοντας
τόν ἄντρα της Μενέλαο νά ἐπιστρέψει ἀπό τήν
Τροία. Γνωρίζει ὅτι οἱ Ἕλληνες τήν καταριοῦνται, ἐπειδή πιστεύουν ὅτι ἐγκαταλείποντας τόν ἄντρα της ἔγινε ἡ αἰτία τοῦ Τρωϊκοῦ
Πολέμου, πού ἀφάνισε πολλούς Ἕλληνες καί
Τρῶες. Αὐτή μένει πιστή στόν Μενέλαο. Μετά
τόν θάνατο τοῦ Πρωτέα ἀντιμετωπίζει τίς φορτικές πιέσεις τοῦ γιοῦ του Θεοκλύμενου, πού
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θέλει νά τήν νυμφευθεῖ παρά τήν
ἄρνησή της.
Πηγαίνοντας στήν Κύπρο, ὁ
Τεῦκρος, ἀδελφός τοῦ Τελαμώνιου
Αἴαντα, τήν πληροφορεῖ γιά ὅσα συνέβησαν κατά τόν Τρωϊκό Πόλεμο. Ὁ
Μενέλαος, πού εἶχε αἰχμαλωτίσει τήν
Ἑλένη (βλ. «Τρωάδες» Εὐριπίδη),
δέν εἶχε ἀκόμη ἐπιστρέψει στήν
Σπάρτη, ἑπτά χρόνια μετά τήν
ἅλωση τῆς Τροίας. Μᾶλλον θά εἶχε
πνιγεῖ ἐπιστρέφοντας στήν Ἑλλάδα.
Ἡ Ἑλένη νιώθει ὅτι μάταια περιμένει τόν Μενέλαο νά ἐπιστρέψει στήν
πατρίδα. Ξεσπᾶ σέ θρῆνο. Ὁ Χορός,
πού ἀποτελεῖται ἀπό σκλάβες Ἑλληνίδες, τῆς συμπαρίσταται.
Ὁ Μενέλαος βγαίνει ναυαγός στήν
Αἴγυπτο. Ἀφήνοντας σέ σπηλιά τήν
Ἑλένη καί τούς συντρόφους του ἔρχεται στό ἀνάκτορο γιά βοήθεια καί τρόφιμα. Συναντᾶ τήν Ἑλένη. Μετά ἀπό
διάλογο ἡ Ἑλένη ἀναγνωρίζει στό
πρόσωπο τοῦ ξένου τόν ἄντρα της
Μενέλαο, ἀλλά δέν τόν πείθει ὅτι εἶναι
ἡ γυναίκα του, ὅτι δέν τόν ἀπάτησε μέ
τόν Πάρη. Καταφθάνει σύντροφός του
καί τόν πληροφορεῖ ὅτι ἡ Ἑλένη πού
φύλαγαν στή σπηλιά χάθηκε στούς
αἰθέρες. Ὁ Μενέλαος πείθεται γιά τήν
ἀλήθεια τῶν λόγων τῆς Ἑλένης. Οἱ σύζυγοι ἀγκαλιάζονται εὐτυχισμένοι. Ἡ
Ἑλένη ἐξαπατᾶ τόν Θεοκλύμενο πού
τούς δίνει πλοῖο, ναῦτες καί ζῶα γιά
θυσία στή θάλασσα, γιά τόν δῆθεν νεκρό ἄντρα της. Ἑλένη, Μενέλαος
καί σύντροφοί του φεύγουν ἀσφαλεῖς
γιά τήν Ἑλλάδα.
Μέ τό ἔργο αὐτό ὁ Εὐριπίδης ἐπισημαίνει τήν ματαιότητα τοῦ πολέμου.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Τό καλοκαίρι πέρασε, οἱ καιρικές συνθῆκες ἀλλάζουν καί σιγάσιγά πᾶμε γιά τόν χειμώνα τοῦ
2013-2014!
Κάποτε, ἦταν βαρειά ἡ βαρυχειμωνιά! Καί αὐτή φοβόμαστε καί
ἀπευχόμαστε νά μήν ἔρθει!
Τώρα, ἀκοῦμε ὅτι θά ἔχουμε ἕνα
«θερμό φθινόπωρο» καί ἕνα πιό
«ζεστό καί καυτερό» χειμώνα καί
μᾶς πιάνει φόβος ! Τί ἄραγε θά γίνει; Καί ὅπως διερωτῶνται οἱ
ἀρθρογράφοι τῶν πολιτικῶν ἐφημερίδων, θά ἔχουμε μεγαλύτερη
οἰκονομική καταστροφή; Θά ἔχουμε κοινωνική ἀναταραχή; Θά ἔχουμε καί πάλιν ἐμφύλιο πόλεμο; Θά
σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, ὅπως
κάνουν οἱ λαοί τῶν πρός νότον γειτονικῶν μας κρατῶν;
Ὅλα μπορεῖ νά συμβοῦν!
Ὅλα μπορεῖ νά συμβοῦν ἀφοῦ
φύγαμε ἀπό τόν «δρόμο τοῦ Χριστοῦ». Αὐτή εἶναι ἡ μοναδική ἀλήθεια. Ἅμα φύγεις ἀπό τήν ἠθική
διδασκαλία τῆς πίστης μας, ἐπακόλουθο εἶναι νά πληρώσεις τό τίμημα τῆς ἀποστασίας.
Ἄς εὐχηθοῦμε, νά μᾶς λυπηθεῖ
ὁ Θεός καί νά μή μᾶς δώσει καί
ἄλλες πιό σκληρές δοκιμασίες ἀπό
αὐτές πού περνᾶμε.

Ἡ κ. Δέσποινα Ἰακωβίδου,
Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, μᾶς γράφει: «Χαίρομαι εἰλικρινά ὅταν
παίρνω στά χέρια μου τό περιοδικό
σας διότι ἡ χαρά δέν μένει στήν
ἐπιφάνεια τοῦ μυαλοῦ ἀλλά διεισδύει στά βάθυ τῆς ψυχῆς μου καί
μέ ὁδηγεῖ σέ πνευματική καί ἠθική
ἀνάταση.
Πραγματικά, τά ἄρθρα τοῦ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ἀλλάζουν τήν ψυχή
καί τόν νοῦ καί ὁδηγοῦν τόν ἀναγνώστη νά σκεφθεῖ καί νά ὡριμά222
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σει πνευματικά καί θεολογικά…».
Εὐχαριστοῦμε γιά τά καλά σας
λόγια. Ὁ Κύριός μας νά εὐλογεῖ καί
τά δικά σας ἔργα.
Ἡ κ. Καλλιόπη Καλογεράκου, Ἀρχαιολόγος, Ἀθήνα, μᾶς
γράφει: «…μέ τίς θερμότερες
εὐχές μου γιά καλή συνέχεια σέ
αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς.
Χρειαζόμαστε προσπάθειες σάν τή
δική σας…».
Εὐχαριστοῦμε γιά τίς εὐχές
σας. Νά εἶστε καλά.
Ὁ κ. Δημήτριος Θεοδουλίδης, ἀπό τήν Πτολεμαΐδα μᾶς
γράφει: «Ἄν στήν πόλη τῆς Καλαμάτας ὑπάρχει κάποιος πού ἔχει τό
ἐπώνυμό μου, νά μέ ἐνημερώσετε». Συντοπίτη μας μέ αὐτό τό
ἐπίθετο δέν γνωρίζουμε. Ἄν κάποιος ἀναγνώστης μας ἀπό τήν περιοχή μας γνωρίζει κάποιον, ἄς μᾶς
τηλεφωνήσει γιά νά ἐνημερώσουμε τόν κ. Θεοδουλίδη.

Ἄρχισαν νά κυκλοφοροῦν τά
μικρά ἡμερολόγια πού ἐκδίδουν οἱ
Ἀδελφότητες καί θρησκευτικοί
Σύλλογοι. Τά πρῶτα πού πήραμε
ἦταν τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων
«Η ΖΩΗ» τό ὁποῖον εἶναι ἀφιερωμένο στήν «Πρόνοια τοῦ Θεοῦ»,
τοῦ Συλλόγου «Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής» ἀφιερωμένο «Στή ζωή τῆς
ἀθάνατης ΨΥΧΗΣ, τήν ἐδῶ καί
τήν ἐκεῖ» καί τό ἡμερολόγιο τοῦ Ἱ.
Ναοῦ «Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου»,
Ὀρχομενοῦ Βοιωτίας.
Τό δικό μας ἡμερολόγιο,
μεγαλύτερο σέ μέγεθος ἀπό τά
προηγούμενα καί μέ ποικίλη
ὕλη, θά κυκλοφορήσει τόν
ἑπόμενο μήνα καί θά σταλεῖ σέ
ὅλους τούς συνδρομητές μας.
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