«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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(B)
ορτωμένη τήν μακραίωνη ἱστορία, τό εἰδικό
βάρος τοῦ πολιτισμοῦ καί τήν ὀμορφιά τῆς
γλώσσας μας, ἡ ταυτότητά μας εἶναι γνωστή
σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἄξιοι ἐπιστήμονες, καί ὄχι μόνο, πού
διαπρέπουν παντοῦ, μεταφέρουν τή γνώση καί τήν ταυτότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Τά τελευταία ὅμως χρόνια παρατηρεῖται μιά συνεχής ἀλλοίωση, δυστυχῶς πρός τό χειρότερο τῆς
πραγματικῆς εἰκόνας τῆς ταυτότητάς μας. Ἄνθρωποι,
κινούμενοι ἀπό ἰδεολογίες καί ἰδεοληψίες ξενόφερτες,
εἴτε ἀπό ἄγνοια, εἴτε ἀπό πρόθεση, προσπάθησαν καί
προσπαθοῦν νά ἀλλάξουν ἤ νά φθείρουν τά βασικά
στοιχεῖα της.
Γνωρίσματα αὐτῆς τῆς προσπάθειας εἶναι κατ’
ἀρχήν ἡ παραχάραξη τῆς ἱστορικῆς μας συνέχειας. Γεγονότα, διαχρονικά βεβαιωμένα ἀπό τούς πρωτεργάτες
τους, πού τά ἐβίωσαν γενεές Ἑλλήνων, διαστρέφονται
μέ κριτήρια καί ἐπινοήσεις εἴτε ταξικές εἴτε ἰδεολογικές, μέ προκαταλήψεις καί σκοπιμότητες, στό ὄνομα
κάποιου νεφελοειδοῦς «ἐκσυγχρονισμοῦ» καί «εἰρηνικῆς συνύπαρξης».
Παραγνωρίζεται καί αὐτός, ὁ παγκόσμιος, πλέον
ἑλληνικός πολιτισμός, πού μεγαλούργησε καί ἐκφράσθηκε ὡς ἀλήθεια καί τρόπος ὑπάρξεως, «τοῦ σκέπτεσθαι καί ζῆν κατ’ ἀλήθειαν», ὡς κοινωνία προσώπων, πού ἀναζητοῦν «τό ὄντως ὄν» καί τήν αἰτία τῆς
ὑπάρξεως τῶν ὄντων.
Αὐτός ὁ πολιτισμός ἐκφράσθηκε μέ τήν ὀμορφιά,
τήν πλαστικότητα καί τήν ἐκφραστικότητα τῆς γλώσσας μας, ἡ ὁποία σήμερα θαυμάζεται καί διδάσκεται
παντοῦ, ἰδιαίτερα ἡ ἀρχαία ἑλληνική. Ἐνῶ ἐδῶ θεωρεῖται «νεκρή γλώσσα» καί πρέπει νά τήν καταργή-
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σουμε, νά μή διδάσκεται στά σχολεῖα μας, κι ἄς βρίσκεται σέ ὅλες τίς ξένες γλώσσες μέ ὅρους καί προσδιορισμούς στήν Ἐπιστήμη (Ἰατρική, φυσικές
Ἐπιστῆμες, Βιολογία, Χημεία κ.λπ.) καί σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς γνώσεως. Καί ἀντί αὐτῆς νά εἰσάγεται ἀπό τίς
πρῶτες τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ ἡ ἐκμάθηση τῆς
Ἀγγλικῆς. Γι’ αὐτό ἡ γλωσσική πενία χαρακτηρίζει σήμερα τή γενιά μας καί ἀπαξιώνεται ἡ σπουδή της στήν
παιδεία μας.
Συνέπεια αὐτῶν εἶναι καί ἡ ἀποστροφή πρός τήν
παράδοσή μας, ὅπως αὐτή διαμορφώθηκε στό πέρασμα
τῶν αἰώνων μέ τήν πιστότητα στίς ἀξίες τῆς οἰκογένειας
καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, ὡς ἄθλημα συναντήσεως καί κατανοήσεως τῶν σχέσεων τῶν προσώπων,
μέσα σέ αὐτή. Ἡ παράδοσή μας ἐκφράζεται ὡς κοινωνικότητα, ὡς πορεία ἑνότητας καί ἀγάπης καί κοινῶν
στόχων δράσεως μέσα στόν κόσμο καί τό χρόνο.
Ἰδιαιτέρως συκοφαντεῖται καί πολεμεῖται ἡ
Ἐκκλησία καί ἡ πίστη στό Θεό, ὅπως βιώνεται στό
ἦθος καί στό βίωμα τῆς Λειτουργικῆς μας παραδόσεως
καί ζωῆς. Μέ ἰδιαίτερο ζῆλο ἐπιδιώκεται ἡ ἀπομάκρυνση καί ἀποξένωση ἀπό τήν Ἐκκλησία τῶν νέων μέ
τήν προβολή ἄλλου τρόπου καί ἄλλων προτύπων ζωῆς.
Ἡ ἐπικίνδυνη αὐτή πολεμική γίνεται αἰσθητή σήμερα
καί ὁδηγεῖ στήν ἀλλοίωση καί τήν ἀπώλεια τῆς ταυτότητάς μας. Γι’ αὐτό χρειάζεται συναίσθηση καί ἐπαγρύπνηση καί συστηματικός ἀγώνας γιά τήν διατήρηση
τῆς φυσιογνωμίας τοῦ ἔθνους καί τοῦ λαοῦ. Γιά μιά ταυτότητα πού νά ἐκφράζει μέ γνησιότητα τήν ἀδιάκοπη
πορεία του καί νά ἐμπνέεται ἀπό τίς βαθειές πνευματικές ρίζες τοῦ παρελθόντος γιά τήν δημιουργική προοπτική τοῦ μέλλοντος.
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Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Μέ τήν ἀνατολή τοῦ νέου ἔτους καλούμαστε νά ξεχωρίζουμε τό βέβηλο, φθαρμένο
καί ἀρνητικό χρόνο τῆς πτώσεως στήν
ἁμαρτία ἀπό τόν ἱερό, ἐξαγορασμένο καί
λειτουργικό χρόνο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας
μας. Στήν Ἀποκάλυψι τοῦ Ἰωάννου διαβάζουμε πώς, ὅταν ὁ Ἄγγελος ἀναγγέλλει: ὅτι
«χρόνος οὐκέτι ἔσται» (Ἀποκ. 10,6), μᾶς δηλώνει τό τέλος τοῦ ἄρρωστου χρόνου τῆς
πτώσεως. Συγχρόνως μᾶς ἀναγγέλλει τό πέρασμα πρός τήν τελειωμένη διάρκεια, πρός
τό ποιοτικό πλήρωμα τοῦ χρόνου στή διάρκεια τοῦ ὁποίου συντελεῖται ἡ σωτηρία μας.

Ὁ μάταιος χρόνος
Ὅποιος ἀποκόπτεται ἀπό τήν πορεία
πρός τήν ἀθανασία, ἀπογυμνώνει τόν ἑαυτό
του ἀπό τήν πίστη καί μετατρέπει τήν παροῦσα ζωή σέ μιά ἁπλή βιολογικότητα. Σ’
αὐτήν πλέον προσπαθεῖ ν’ ἀνταποκριθεῖ μέ
τήν ὅποια ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου. Αὐτός περιορίζει τήν παροῦσα ζωή στήν ματαιότητα
τοῦ παρόντος. Σ’ αὐτό θέλει νά ἐπικεντρώνει
κάθε προσδοκία του, ἀδιαφορώντας γιά τό
ἀπώτερο μέλλον. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς
ὑπενθυμίζει πώς ὁ πρῶτος Ἀδάμ ἐγκαινιάζει τό χρόνο τῆς ἀπώλειας καί ὁ δεύτερος ὁ Χριστός - τό χρόνο τῆς παγκόσμιας ἀνακεφαλαιώσεως, τό χρόνο τῆς σωτηρίας. Τό
ἁμαρτωλό παρελθόν ἀναιρεῖται στό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος καί στή μετάνοια καί ὁ
μέλλοντας αἰώνας εἶναι ἤδη παρών στή θεία
Εὐχαριστία, στήν ὁποία ζοῦμε τήν ἀνατολή
τῆς αἰωνιότητάς μας.

Ὁ λειτουργικός χρόνος
«Ὁ Θεός ἔγινε ἔγχρονος, γράφει ὁ Ἅγ.
Εἰρηναῖος, γιά νά γίνουμε ἐμεῖς οἱ ἔγχρονοι
ἄνθρωποι αἰώνιοι». Ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός
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δέν καταλύει τό χρόνο ἀλλά τοῦ δίνει πληρότητα καί ἀξία. Στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ
συνυπάρχουν τό παρελθόν καί τό μέλλον
μέσα στό παρόν. Κι’ αὐτό μέ τή λατρεία καί
μάλιστα τή θεία Λειτουργία. Ἐπιτυγχάνεται
ἡ ἔξοδός μας ἀπό τόν ἀσφυκτικό κλοιό τοῦ
χρόνου καί ἡ εἴσοδός μας στό μυστήριο τῆς
ἡμέρας Κυρίου. Πρόκειται γιά τήν «Ὁγδόη
ἡμέρα» δηλαδή τήν αἰωνιότητα, πού δέν
ἔχει ἀρχή καί τέλος. Αὐτή ἦταν πρό τῶν
αἰώνων, εἶναι τώρα καί θά εἶναι γιά πάντα»,
θά μᾶς πεῖ ὁ ἅγιος Κλήμης ὁ Ρώμης.
Ὕστερα ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου,
ἀντί γιά τό θάνατο πολιτεύεται ἡ ζωή καί ἡ
αἰωνιότητα. Μάλιστα ἡ Κυριακή, πού εἶναι
ἡ κατ’ ἐξοχήν ἡμέρα τῆς Βασιλείας, εἶναι ἡ
«ἀνέσπερος, ἀδιάδοχος καί ἀτελεύτητος
ἡμέρα Κυρίου», κατά τούς πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας. Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι στή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας ὅλα ἐκτυλίσσονται
στό λειτουργικό παρόν. Οἱ ἐκφράσεις τῶν
διαφόρων τροπαρίων καί ὕμνων ἀναφέρονται στό παρόν, στό σήμερα.

Ἡ ἀξιοποίηση τοῦ παρόντος
Βιώνοντας τό χρόνο πού μᾶς δίνεται ἀπό
τό Θεό, βλέπουμε νά ἔχει μία τρισδιάστατη
πραγματικότητα: τήν πίστη, τήν ἐλπίδα καί
τήν ἀγάπη. Μ’ αὐτές τίς θεολογικές ἀρετές
ζοῦμε τήν ὥρα Κυρίου ὁ ὁποῖος ἀδιάκοπα
ὑπάγει καί ἔρχεται, πρός ἀναζήτησή μας,
γράφει ὁ Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρείας, ἡ
Ἐκκλησία μέ τή θαλερή ὕπαρξή της μᾶς
βοηθᾶ νά βρισκόμαστε ἔξω ἀπό τή φθορά
τοῦ χρόνου καί νά προσανατολιζόμαστε
πρός τήν αἰωνιότητα.
Γι’ αὐτό ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς προτρέπει νά ζοῦμε τό παρόν «ἐξαγοραζόμενοι
τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσί»
(Ἐφεσ. 5,16).
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Ὁ Δομίνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστός ὡς Ἐλ Γκρέκο, εἶναι ὁ ἕλληνας
ζωγράφος ἀπό τήν Κρήτη ἀπό
τούς μεγαλύτερους στόν κόσμο.
Ἐφέτος συμπληρώνονται 400
χρόνια ἀπό τόν θάνατό του. Εἶχε
γεννηθεῖ τό 1541 στόν Χάνδακα
(Ἡράκλειο) Κρήτης καί πέθανε
στό Τολέδο τῆς Ἱσπανίας, τό
1614. Ὑπῆρξε ὁ σπουδαῖος καλλιτέχνης πού συνεδύασε τήν
βυζαντινή τεχνοτροπία μέ τήν
δυτική καί κυρίως βενετική ζωγραφική καί μέ τό καλλιτεχνικό
περιβάλλον τῆς Ἱσπανίας ὅπου ἔζησε καί μεγαλούργησε. Ἦταν ὁ καλλιτέχνης ἀνάμεσα σέ ἀνατολή καί δύση καί ἐπηρέασε σημαντικά καί τίς ζωγραφικές συνθέσεις τοῦ δυτικοῦ κόσμου. Εἶναι
χαρακτηριστικό αὐτό πού εἶπε ὁ Γκρεγκόριο Μαρανιόν, πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος «El Greco 2014»
στήν Ἱσπανία, ὅτι «ὅλοι ἐμπνεύστηκαν ἀπό τό ἔργο
του, ἀπό τούς ἰμπρεσιονιστές μέχρι τόν Τζάκσον
Πόλοκ καί τόν Πικάσο».
Ἡ τέχνη τοῦ Greco εἶναι μία ἀναζήτηση τῆς
ἀντιρρεαλιστικῆς πραγματικότητος. Στά ἔργα του
ὑπάρχει ἔκδηλο τό στοιχεῖο τοῦ ἐξωκόσμιου, τοῦ
ὑπερβατικοῦ, τοῦ οὐράνιου. Τό πλέον χαρακτηριστικόν παράδειγμα εἶναι τά ὑπέρ τό δέον ἐπιμήκης
σώματα πολλῶν ἔργων του. Βεβαίως ὁ χαρακτήρας
τῆς τέχνης του φέρει τά στοιχεῖα τῶν ἱστορικῶν
συνθηκῶν, ἀλλά καί τῶν σταδίων τῆς ζωῆς του,
ὅπου ἔζησε. Κρήτη, Βενετία, Ρώμη, Μαδρίτη, Τολέδο. Εἰδικοί κριτικοί τῆς τέχνης μελετοῦν, ἀναλύουν καί συνεχίζουν νά ἑρμηνεύουν τήν ἀξιόλογον
ζωγραφική τέχνη τοῦ Θεοτοκόπουλου καί εἶναι
σπουδαία ἡ ἐνασχόληση αὐτή, καθ’ ὅτι σχετίζεται
μέ τόν ὅλον πολιτισμόν τῆς Δύσεως, ἀλλά καί τήν
βυζαντινή παράδοση. Ὁ μελετητής πολλά ἔχει νά
διδαχθεῖ καί νά κάνει τίς ἀνάλογες συγκρίσεις καί
ἀναγκαῖες ἐπισημάνσεις.
Τό ἐξαιρετικόν στόν Greco εἶναι τά θέματα τῆς
ζωγραφικῆς του. Ὁ καλλιτέχνης ἐμπνέεται ἀπό τήν
Ἁγία Γραφή, ἀπ’ ὅπου ἀντλεῖ τήν δημιουργικότητά
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του. Ἡ ἀπεικόνιση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ εἶναι πλουσία, ἡ μορφή τῆς
Θεοτόκου, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Πρόδρομος, οἱ Ἀπόστολοι καί
στή συνέχεια τά Συναξάρια, δίδουν σπουδαῖα θέματα γιά τήν
τέχνη του, ὅπως τό μαρτύριο
τοῦ ἁγίου Μαυρικίου. Θαυμάσιο εἶναι τό ἔργο του: «Ἡ κηδεία τοῦ κόμητος Ὀργκάθ»,
πίνακα πού ζωγράφισε στό ναό
τοῦ Ἁγίου Θωμᾶ στό Τολέδο,
στήν ἀνακαίνιση τοῦ ὁποίου
εἶχε συνδράμει ὁ κόμης.
Τό ἔργο αὐτό διαιρεῖται σέ δύο μέρη. Στό κάτω
μέρος οἱ ἅγιοι Αὐγουστῖνος καί πρωτομάρτυς Στέφανος ὑποβαστάζουν τό νεκρό σῶμα τοῦ κόμητος.
Εἴκοσι τρεῖς μορφές βρίσκονται παρατεταγμένοι
γύρωθεν, ἐνδεδυμένοι μέ τά δαντελωτά περιλαίμια.
Αὐτές οἱ μορφές παρουσιάζονται γαλήνιες, ρεαλιστικές, ἀλλά συνάμα καί εὑρισκόμενες σέ
ἔκσταση. Στό πάνω μέρος τοῦ πίνακος, ἀνοίγεται
ὁ οὐρανός καί διακρίνονται ὁ Ἰησοῦς κατάλευκα
ἐνδεδυμένος, δεξιά ἡ Θεοτόκος, ἀριστερά ἡ ψυχή
τοῦ κόμητος προσκυνοῦσα, στό μέσον μυριάδων
ἀγγέλων ἱπταμένων καί ἁγίων. Ὁ Maurice Barres
γράφει στό ἔργο του, Greco, Les secret de Tolede,
Paris 1912, ὅτι «μία ἀτμόσφαιρα θρησκευτικῆς
ἐξάρσεως πλημμυρίζει τήν ψυχή, στό ἀντίκρυσμα
τοῦ ἀριστουργήματος αὐτοῦ».
Εὐτυχῶς καί στήν Ἑλλάδα σώζονται μερικά
ἔργα του ὅπως: Ἡ ταφή τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἐσταυρωμένος, οἱ δύο Μαρίες καί ὁ Ἰωάννης, ἡ συναυλία
τῶν ἀγγέλων, ὁ Ἅγιος Πέτρος (Ἐθνική Πινακοθήκη), ἡ προσκύνηση τῶν Μάγων, ὁ εὐαγγελιστής
Λουκᾶς ζωγραφίζοντας τήν Βρεφοκρατοῦσα Παναγία (Μουσεῖο Μπενάκη).
Τό 2014 ἔχει ἀνακηρυχθεῖ «Ἔτος Γκρέκο» στήν
Ἑλλάδα καί στήν Ἱσπανία. Αὐτά τά πολιτιστικά γεγονότα στό ζοφερό κλίμα τῶν καιρῶν μας δέν πρέπει νά ὑποβαθμίζονται. Δίδουν ἀφορμές στοχασμοῦ
καί διακινήσεως ἰδεῶν.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος

¥

«Ἐζήτει ἰδεῖν τόν Ἰησοῦν...»
μετά Χριστόν ἐποχή, στήν ἐποχή τῆς χάριτος καί μέ ὁλάνοιχτες τίς πύλες τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἀγαπᾶμε τόν Χριστόν, πλησιάζουμε Αὐτόν καί νοιαζόμαστε γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας;
Τήν ταπείνωση. Μεγαλόσχημος, ἀξιωματοῦχος ὁ Ζακχαῖος, γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ, δέν διστάζει νά ἀνέβει σέ ἕνα δέντρο.
Τίποτε δέν στέκεται ἐμπόδιον «ἰδεῖν τόν
Ἰησοῦν». Προβαίει σέ μία ἐνέργεια γιά
μικρά παιδιά καί συνήθως ὄχι «καλά
παιδιά». Αὐτός ὅμως ταπεινώνεται. Βιώνει μιά ἀρετή ἀπό τίς βασικότερες τῆς
Χριστιανικῆς διδασκαλίας. Ὁ Θεός, μᾶς
λέγει ἡ ἁγία Γραφή, «ταπεινοῖς δίδωσι
χάριν» καί ὄχι μόνον, ἀλλά «ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται». Τί τρομερόν! Ἄς βιώνουμε μέ ταπείνωση, νά ἔχουμε τήν χάρη
τοῦ Θεοῦ.
Τήν ἀποφασιστικότητα. Ἀπό τήν
ἀρετή αὐτή ἐμπνεόμενος ὁ Ζακχαῖος, ἐπέτυχε νά δεῖ τόν Ἰησοῦν, ὅπως ποθοῦσε,
ἀκόμη καί νά τόν συναντήσει, κατόπιν
προσκλήσεώς Του, καί νά ἀκούσει ἀπό τό
πανάχραντο καί γλυκύτατο στόμα Του
«σήμερον ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μένειν».
Ἀποφασιστικά, εὐθώς, χωρίς ἀναβολές νά
προστρέχουμε στόν Χριστό καί νά ζοῦμε
κατά τό θέλημά Του. Ὅπως «ἐνθέως» οἱ
μαθηταί Του ἀκολούθησαν τόν Διδάσκαλον καί «εὐθέως» ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
ξεκίνησε γιά τήν Μακεδονία καί ὅλη τήν
Ἑλλάδα, ὑποτασσόμενος στό θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Καί μεῖς μήν ξεχνᾶμε ποτέ τό
«εὐθέως». Καμία ἀναβολή.

Κάποια ἡμέρα ὁ σεσαρκωμένος Θεός,
ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ Ἰησοῦς,
ἐνῶ ἐπισκέπτετο τήν πόλη τῆς Ἱεριχοῦς,
ἀφοῦ λίγο πρίν εἶχε θεραπεύσει τυφλόν
καί τό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων ἦταν πολύ
μεγάλο, ἕνας πλούσιος ἀρχιτελώνης, ὀνομαζόμενος Ζακχαῖος, πολύ κοντός στό
ἀνάστημα, ὁ ὁποῖος δέν μποροῦσε οὔτε
νά βγεῖ μπροστά λόγῳ τῆς κοσμοπλημμύρας, οὔτε νά τόν ἀντικρύσει λόγῳ
ὕψους, ἀνεβαίνει σέ μία συκομορέα, γιατί
«ἐζήτει ἰδεῖν τόν Ἰησοῦν». Ζητοῦσε νά δεῖ
τόν Χριστόν καί ὄχι μόνον, ἀλλά λαχτάρα καί πόθος του νά τόν πλησιάσει.
Ἡ ἐνέργεια αὐτή τοῦ Ζακχαίου μᾶς διδάσκει καί αὐτή τρεῖς μεγάλες ἀρετές.
Τήν ἀγάπη πρός τόν Κύριο. Ὁ ἀρχιτελώνης ἀπέδειξε ὅτι ἀγαποῦσε τόν Ἰησοῦ,
γιά τόν Ὁποῖον τελευταίως εἶχε ἀκούσει.
Καί ὁ Χριστός μας δέν εἶχε ἀκόμη οὔτε
σταυρωθεῖ, οὔτε ἀναστηθεῖ, γιά νά ἀνοίξουν οἱ πύλες τοῦ Παράδεισου. Ἐμεῖς σήμερα ἔχουμε τήν εὐλογία νά ζοῦμε στήν
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Αἰῶνες καί αἰῶνες ὁ περιούσιος λαός
τοῦ Θεοῦ ζοῦσε μέ τό ὅραμα καί τήν προσμονή τοῦ Μεσσία. Αὐτή ἡ προσμονή ἦταν
ἡ μεγάλη δύναμη πού τόν συγκρατοῦσε
στήν ἕλξη τοῦ Θεοῦ.
Σάν μαγνήτης μᾶς τραβάει στό φῶς τῆς
βασιλείας Του. Κι ἐμεῖς ἀντιστεκόμαστε.
Μοιάζουμε στό σκουλίκι πού ἐπιμένει νά
ζεῖ στή ψίχα τῆς πικροδάφνης.
Ἔτσι κι ὁ περιούσιος λαός ἐπέμενε νά
ζεῖ στό σκοτάδι. Κι ὅμως, στό πέρασμα
τοῦ χρόνου, μοναδικά πνεύματα ντυμένα
μία ἁγιότητα καί ταπεινοφροσύνη προφήτευαν τήν ἔλευση καί φλόγιζαν τήν προσμονή. Ὁ λαός καρτεροῦσε τήν ὥρα, πού
ὁ Κύριος θά ἔδινε «ὕδωρ ἐν δίψει τοῖς πορευομένοις ἐν «ἀνύδρῳ» (Ἡσαΐας μδ, 3).
Ἀπό τή Βηθλεέμ θά ᾽βγαινε ὁ Διαφεντευτής τοῦ λαοῦ «τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν
τῷ Ἰσραήλ, καί αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆς
ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος» (Μιχαίας ε, 1).
Καρτερικά περίμενε ὁ λαός τήν ὥρα
πού «ὁ Θεός θά ᾽δινε τήν ἅγια κρίση Του
καί τήν δικαιοσύνη Του στό Γιό τοῦ Βασιλιᾶ δίκαια νά κρίνει τό λαό καί τούς φτωχούς του δίκαια» (Ψαλμ. 71). «Ὁ Θεός τό
κρίμα σου τῷ βασιλεῖ δός καί τήν δικαιοσύνην σου τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως κρίνειν
τόν λαόν σου ἐν δικαιοσύνη
καί τούς πτωχούς σου
ἐν κρίσει».
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Καί νά! Ἡ μεγάλη ὥρα ἔφτασε! Ὁ
Θεός ἔστειλε τόν Υἱόν Του στήν γῆ. Ὁ
Μεσσίας γεννήθηκε στή Βηθλεέμ. Σέ μιά
ἀσήμαντη Πολίχνη. Σημαντική ὅμως γιά
τήν καταγωγή της. Καί τώρα πιό σημαντική γιά τόν ἐρχόμενο, πού θά καταύγαζε
ὡς οὐράνιο φῶς ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη.
Ὅμως οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ εἶχαν συνηθίσει τό σκοτάδι. Καί δέν τόν δέχθηκαν.
Ὁ βασιλιᾶς Ἡρώδης «σκύλιασε κι
ἔστειλε καί σκότωσε ὅλα τά παιδιά στή
Βηθλεέμ καί στά περίχωρα, μέ τήν ἐλπίδα
νά σκοτώσει καί τόν καινούργιο βασιλιά
(Ματθ. β΄ 16). «Τότε Ἡρώδης (…) ἐθυμώθη λίαν καί ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας
τούς παίδας τούς ἐν Βηθλεέμ καί ἐν πᾶσι
τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπό διετοῦς καί κατωτέρω…».
Ἔτσι, ἐκπληρώθηκε ὁ λόγος τοῦ προφήτη Ἱερεμία «γιά τόν μεγάλο θρῆνο τῆς
Ραχήλ στή Ραμᾶ πού ἔκλαιγε τά σκοτωμένα παιδιά της» (Ματθ. β, 18).
Πρίν ὅμως προλάβει ὁ Ἡρώδης νά γίνει
θεοκτόνος, πρίν ἀκόμα στείλει τούς στρατιῶτες του γιά τήν ἀπερίγραπτη σφαγή
«ἰδού ἄγγελος Κυρίου φάνηκε σέ ὄνειρο
στόν Ἰωσήφ καί τοῦ εἶπε: σήκω καί πάρε
τό παιδί καί τήν μητέρα του καί φύγε στήν
Αἴγυπτο. Καί μένε ἐκεῖ ἕως ὅτου σοῦ πῶ,
γιατί ὁ Ἡρώδης θ’ ἀναζητήσει τό παιδί νά
τό σκοτώσει. Μ’ αὐτή τή φυγή στήν Αἴγυπτο ἀλήθεψε αὐτό πού εἶχε πεῖ ὁ προφήτης Ὡσηέ: «ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τόν
υἱόν μου» (Ὡσηέ κα, 1).

¥

Μέ τήν φυγή στήν Αἴγυπτο ὁ Υἱός τοῦ
ἀνθρώπου θά ὑπογραμμίσει ἐκεῖνο, πού
ἐπανέλαβε ἀργότερα ὁ Ἀπόστολός Του, ὁ
Παῦλος: «Οὐ γάρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν
πόλιν, ἀλλά τήν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν»
(Ἑβρ. ιγ΄ 14).
Ἐδῶ στή γῆ δέν ἔχουμε μόνιμη πατρίδα. Εἴμαστε πάροικοι ἑνός φθαρτοῦ κόσμου. Ζοῦμε μέσα στή φθορά. Κάπου
ἀλλοῦ ὑπάρχει τό Αἷμα πού τρέφει τίς
ρίζες. Κάπου ἀλλοῦ ὑπάρχει ἡ ἄφθαρτη
Πατρίδα. Αὐτό μᾶς βγάζει ἀπό τή στενότητα τοῦ μυαλοῦ μας καί μετουσιώνει τή
σκλαβιά σ’ ἐλευθερία. Ὅλοι μας τό ξέρουμε, πώς εἴμαστε ἀπό χῶμα. Ἀλλά καί
μέτοχοι στήν αἰώνια Τράπεζα!
Κι ὅμως αὐτή ἡ γνώση εἶν’ ἐκείνη πού
μᾶς κρατάει σκλάβους. Ὅταν ἐπίμονα
σκεφτόμαστε ὅτι ἐκεῖνο πού μᾶς δόθηκε
νά δουλέψουμε εἶναι τό χῶμα, τότε τό
μυαλό μας στενεύει. Ἡ σκέψη μας πνίγεται καί θέλει νά ξεστρατίσει, νά λευτερωθεῖ ἀπ’ τή σκλαβιά τοῦ χωματένιου
ἑαυτοῦ μας. Ἄν περάσει τή θύρα πού λέγεται πίστη τότε λυτρώνεται. Ἄν ζήσει
ἐπίμονα τήν ἐλπίδα γιά τήν «μέλλουσαν
πόλιν», τότε καταξιώνεται. Τότε περνάει
ἀπό τήν Ἄβυσσο στό φῶς.
Ἡ νεοελληνική ποίηση ἔχει σημαντικά
τονίσει: «Μή φοβηθεῖς αὐτόν πού στήριξε
στήν πίστη ἐπάνω τήν ἐλπίδα/ τόν εἶδα
στήν ζωή νά μάχεται, μά πάντα ἀνίκητο
τόν εἶδα». Ὁ Γιάννης Βαλσαμίδης στό
ποίημά του «Ἐκ βαθέων» τραγουδάει:
«Κύριε, ἀπόψε ἡ πίστη μου λουλούδι εἶναι
πού ἀνθίζει/ κάτω ἀπό τή δρόσο πού
ἔρανε ἡ νύχτα σιωπηλή./ Μέσα στά στήθη
μου λαλεῖ χαρούμενο πουλί/ κι’ εἶναι ἡ
ψυχή μου τό πουλί πού κελαηδεῖ καί
ὀρθρίζει».
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Ἔτσι, λοιπόν, ἄν ὁ ἄνθρωπος περάσει
τή θύρα πού λέγεται Πίστη, τότε λυτρώνεται. Ἄν νικήσει τίς μικρολεπτομέρειες
τῆς καθημερινότητας, τότε λευτερώνεται!
Ἡ ἔξοδος τοῦ μικροῦ Χριστοῦ ἀπό τήν
λεγόμενη γῆ τῆς ἐπαγγελίας καί ἡ φυγή
του στήν Αἴγυπτο πυρακτώνει τήν καρδιά
μας ἀπό σκέψεις καί στοχασμούς, πού μᾶς
κράζουν γιά τή Μεγάλη ἔξοδο. Τήν ἔξοδο
ἀπό τόν ἑαυτό μας. Τό σπάσιμο τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ μας. Τή λευτέρωση ἀπό τήν
ἐγωπάθεια.
Πῶς μποροῦμε νά ζοῦμε στή λάσπη πού
φτιάχνουν κάτω ἀπό τά πόδια μας οἱ μικρολεπτομέρειες τῆς καθημερινότητας;
Πῶς μπορεῖ νά ξεχνᾶμε ὅτι ξεπηδήσαμε
ἀπό τά ἔγκατα τοῦ φωτός; Καί δέν ἐρχόμαστε ἀπό τό χάος. Μήτε πηγαίνουμε στό
χάος. Ὅμως πέρα ἀπό τήν ὕλη, πέρα ἀπό
τό χῶμα πού πλαστήκαμε ὑπάρχει τό
Φῶς. Τό Οὐράνιο Φῶς! Μήν τό ξεχνᾶμε.
Ὁ Ἰωάννης Μοναχός, ὁ ὑμνογράφος
μᾶς φωνάζει: «Παράδοξον Μυστήριον/
οἰκονομεῖται σήμερον·/ ὅπερ ἦν μεμένηκε/
καί ὁ οὐκ ἧν προσέλαβεν/ οὐ φυρμόν ὑπομείνας / οὐδέ διαίρεσιν».
Ἡ φυγή στήν Αἴγυπτο μᾶς καλεῖ στήν
φυγή ἀπό τήν ἐγωπάθεια. Καί εἶναι ἡ μόνη
πρόσβαση στήν ἐλευθερία καί στό φῶς.
Οὔτε ἔχει σχέση μέ στολισμένες βιτρίνες
καί Χριστουγεννιάτικα δένδρα μέ χιλιάδες
λαμπιόνια. Αὐτά ἔχουν μεγάλη κυκλοφορία καί θαμπώνουν τήν πραγματική εἰκόνα
τοῦ ἐξόριστου Θείου Βρέφους: «Τό νόμισμα ἔχει φθαρεῖ / ἀπ’ τήν μεγάλη του κυκλοφορία/ καί τοῦ Μεγάλου Βασιλιᾶ ἡ
εἰκόνα / ἔχει ἀπάνω του θαμπώσει…»!
(Ἐλ. Μάϊνα, Τό νόμισμα).
ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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ἶχαν καιρό νά ἐπικοινωνήσουν. Τό σκέφτηκε πώς ἔπρεπε νά περιμένει
λαχάνιασμα τῆς καθημερινῆς λίγο, γιατί ὅπως ὑπολόγιζε, ὁ Πάνος
ζωῆς ἔσβυνε κάθε βράδυ, καί ἀνανέ- δέν θά εἶχε γυρίσει στό σπίτι καί
ωνε γιά τήν ἑπομένη τήν μικρή ση- δέν ἔπρεπε νά τόν ἀπασχολήσει στή
μείωση πού στριμωχνόταν στό περι- δουλειά του γιά «ψιλοκουβέντες».
Πῆρε ἀπό τήν βιβλιοθώριο τῆς γεμάτης
ΓΡΑΦΕΙ
θήκη του, ἔτσι στήν
σελίδας τοῦ Ἡμερολογίου τοῦ Νίκου. ἡ ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ τύχη, ἕναν ἀπό τούς τό«Νά τηλεφωνήσω
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν μους πού εἶχαν ἔρθει
πρόσφατα ἀπό τόν βιστόν Πάνο». Χωρίς
βλιοδέτη. Ἡ ἀγάπη του
ἰδιαίτερο
λόγο,
αὐτές τίς τελευταῖες μέρες, σάν νά τοῦ γιά τό διάβασμα καί τήν λογοτεχνία
ἦταν γνωστή. Ἀλλά καί ἡ φροντίδα
εἶχε γίνει ἀνάγκη «νά τά ποῦνε».
Φίλοι ἀπό τό σχολεῖο, μ’ αὐτήν τήν του γιά τά βιβλία πού συνεχῶς πρόπηγαία καί ἄδολη φιλία πού συνδέει σθετε στή συλλογή του ἦταν ἔκδηλη
τά παιδιά ὅταν διαισθάνονται, χωρίς καί ἀπό τόν τρόπο πού τά ἤθελε
καί νά τό συνειδητοποιοῦν, ὅτι ἔχουν ὄμορφα καί δερματόδετα. Συχνά,
πολλά νά ποῦν, μέ λόγια ἤ μέ σιωπές, μάλιστα, συμβουλευόταν τόν Πάνο
γιατί... ταιριάζουν. Πῆραν διαφορε- γιά τά χρώματα καί τό «ὕφος» τῆς
τικούς δρόμους στή ζωή. Ὁ ἕνας βιβλιοδεσίας.
Ὁ τόμος πού κρατοῦσε στά χέρια
σπούδασε καί ἀκολούθησε ἀκαδημαϊκή σταδιοδρομία, ὁ ἄλλος ἀξιο- του ἦταν μιά συλλογή δοκιμίων τοῦ
ποίησε ἕνα ἐξαιρετικό ταλέντο πού Ἰ.Μ. Παναγιωτόπουλου, μέ τίτλο «Ὁ
τοῦ εἶχε χαρίσει ὁ Δημιουργός. Τήν Σύγχρονος ἄνθρωπος». Ξεφυλλίζονδυνατότητα νά ζωγραφίζει. Στάθη- τας μέ τόν νοῦ του πάντα στό ρολόϊ
καν συμπαραστάτες πάντα ὁ ἕνας γιά νά μήν ξεχαστεῖ καί τοῦ φύγει ἡ
τοῦ ἄλλου, μέ συχνή ἐπικοινωνία, ὥρα, στάθηκε στήν σελίδα 270, στό
ἔστω κι ἄν ὑπῆρξαν διαστήματα πού δοκίμιο πού εἶχε τίτλο «Ἡ Εὐαισθητούς χώριζαν μεγάλες ἀποστάσεις, σία».
Μόλις εἶχε ἀποτελειώσει τήν
ἀκόμα καί ὡκεανός.
Ἐκεῖνο τό ἀπομεσήμερο, ὁ Νίκος πρώτη σελίδα, χτύπησε τό τηλέπού, ἀπό τό πρωί, ἡ σκέψη τοῦ παι- φωνο. Ἦταν... ὁ Πάνος.
– Γειά σου βρέ παλιόφιλε! ἀναπήδικοῦ του φίλου τόν συνόδευε σέ ὅ,τι
ἔκανε κί ἔψαχνε γιά λίγο χρόνο καί δησε, σχεδόν, στό κάθισμά του ὁ
τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά τοῦ τη- Νίκος. Τί σύμπτωση εἶναι αὐτή!
λεφωνήσει, κάθισε ἐπί τέλους στό Εἶχα κι ἐγώ σκοπό νά σοῦ τηλεφωγραφεῖο του. Κοίταξε τό ρολόϊ του καί νήσω σέ λίγο.
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– Μέ ἤθελες γιά κάτι συγκεκριμένο;
– Ὄχι. Ἁπλῶς σκεπτόμουνα ὅτι
ἔχουμε καιρό νά τά ποῦμε. Τί κανεις;
εἶσαι καλά;
– Ναί, καλά εἶμαι, ἀλλά ἐγώ σέ
θέλω γιά κάτι συγκεκριμένο γιατί,
ὅπως λένε, τόν φίλο σου τόν θυμᾶσαι
ὅταν τόν ἔχεις ἀνάγκη, ἀπάντησε γελώντας ὁ Πάνος.
– Γιά λέγε, τί συμβαίνει; ρώτησε
ὁ Νίκος κάπως ἀνήσυχος.
– Νά, δέν ξέρω πῶς μέ μπλέξανε
ἐδῶ στήν Πνευματική Ἑστία τῆς γειτονιᾶς μου καί μιά μέρα πού γινόταν
συζήτηση γιά κάποιες συναισθηματικές ἐκδηλώσεις πού χαρακτηρίζουν μερικούς καλλιτέχνες, κάποιος
ἔρριξε τήν ἰδέα νά τούς κάνω ἐγώ
μιά σχετική ὁμιλία. Χωρίς νά τό πολυσκεφτῶ δέχτηκα. Ὅμως, τώρα πού
πλησιάζει ὁ καιρός, ζορίζομαι. Γιατί,
ἐγώ, ξέρεις τώρα. Ἔχω πάρα - δῶσε
μέ πινέλλα καί χρώματα καί ὄχι μέ
δοκίμια καί ὁμιλίες. Ἤθελα, λοιπόν,
ἀπό μέρες, νά σοῦ τηλεφωνήσω
γιατί σκεφτόμουνα ὅτι ἐσύ μᾶλλον
μπορεῖς νά μέ βοηθήσεις καί νά μοῦ
δώσεις κάτι σχετικό νά διαβάσω γιά
νά πάρω καμμιά ἰδέα. Τί λές;
– Ποιό ἀκριβῶς εἶναι τό θέμα σου
Πάνο;
– Ἔβαλαν ἕναν γενικό τίτλο πού
μπορεῖ νά ἐπεκταθεῖ σέ διάφορους
τομεῖς. Μοῦ εἶπαν νά τό ἀναπτύξω
«κατά τήν κρίση μου». Ὁ τίτλος
εἶναι «Ἡ Εὐαισθησία»... Ἔ! Νίκο, μ’
ἀκοῦς; Νίκο, ... μ’ ἀκοῦς; Νίκο!...
***
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Ὁ Νίκος εἶχε μείνει ἄναυδος. Ξανακοίταξε τή σελίδα τοῦ βιβλίου πού
εἶχε ἀνοιχτό μπροστά του. Ὁ τίτλος
τοῦ φάνηκε τώρα σάν πιό ἔντονος,
πιό χτυπητός: «Ἡ Εὐαισθησία».
– Εἶναι δυνατόν; Δεύτερη σύμπτωση; ἀναρωτήθηκε σιωπηλός.
Πῆρε μιά βαθειά ἀνάσα καί κατάφερε ν’ ἀπαντήσει στόν Πάνο:
– Ναί, ναί σ’ ἀκούω... καί... νομίζω πώς ἔχω ἕνα κείμενο πού μπορεῖ νά σέ βοηθήσει. Κανόνισε νά
περάσεις τό βραδάκι νά τό πάρεις
καί νά τά ποῦμε λίγο ἀπό κοντά.
***
Ὅταν ἔκλεισε τό τηλέφωνο, ὁ
Νίκος προσπάθησε, γιά ὥρα, νά ἐξηγήσει τά... ἀνεξήγητα. Θυμήθηκε κι
ἄλλες φορές πού, λές καί, κάποιος
εἶχε ἐπέμβει, γιά νά συμβοῦν ἀνεξήγητα καί ἀπρόσμενα γεγονότα, μέ
καθοριστική σημασία γιά τή ζωή
του. Ἀναρωτήθηκε σιωπηλός, ξανά
καί ξανά:
«Ποιές ἄγνωστες δυνάμεις ἄραγε
ὑπάρχουν, πού παρεμβαίνουν στήν
γήινη ὕπαρξή μας κι ἄλλοτε μᾶς
ἀνοίγουν ἀνεξερεύνητα μονοπάτια
ἐπικοινωνίας, κι ἄλλοτε καθορίζουν
σημαντικές ἐξελίξεις στή ζωή μας;».
Στό τέλος... ἀναστέναξε πάλι καί
μονολόγησε καρτερικά: «Τί παράξενες συμπτώσεις...». Στό βάθος, ὅμως,
τοῦ μυαλοῦ του συνειδητοποίησε, μέ
δέος, τό πόσο λίγα γνωρίζουμε γιά
ὅσα πολλά καί ἀνεξήγητα συμβαίνουν στόν καθένα μας, μέσα στό σχέδιο τοῦ Δημιουργοῦ.
Καί ψιθύρισε: «Ἄς εἶναι δοξασμένο τό Ὄνομά Του».
∇
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Ὁ Γέροντας π. Πορφύριος
νέος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας

Σ

τίς 27 Νοεμβρίου 2013, ἡ
Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ
ὁποία συνῆλθε ὑπό τήν προεδρία τοῦ Παν. Πατριάρχου κ.
Βαρθολομαίου, ἀποδέχθηκε
εἰσήγηση τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς καί ἀνέγραψε στό
Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τόν ἱερομόναχο
Πορφύριο, τόν καυσοκαλυβίτη. Ἡ εἴδηση τῆς ἁγιοποίησης τοῦ Γέροντα π. Πορφυρίου γέμισε μέ ἐνθουσιασμό
καί συγκίνηση τόν ὀρθόδοξο
λαό. Σέ πολλούς ναούς οἱ
καμπάνες χτύπησαν χαρμόσυνα. Ἀκόμη καί στούς ὁμογενεῖς προξένησε μεγάλη
χαρά. Ἰδιαιτέρως στήν ἱερά
Μονή τῆς Μεταμορφώσεως
στό Μήλεσι Ἀττικῆς, πού ἔχει
ἱδρύσει ὁ ἅγιος Γέροντας, οἱ
καμπάνες ἠχοῦσαν πανηγυρικά. Τήν Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου τελέσθηκε θεία Λειτουργία, στήν ὁποία προεξῆρχε ὁ ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μη-
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τροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, συμπαραστατούμενος ἀπό πολλούς ἱερεῖς, ἐνῶ εἶχε συρεύσει μεγάλο πλῆθος πιστῶν ἀπ’ ὅλη τήν Ἀττική καί
ἀπό τήν ἐπαρχία. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ὑπεγράμμισε ὅτι «ὁ ἅγιος Πορφύριος κήρυξε
βιωματικά καί ἐμπειρικά τή ζωή τῆς ἀγάπης καί
τῶν ἀγγέλων» καί ὅτι «εἶναι πραγματικός πατήρ
καί ἡγέτης τοῦ λαοῦ μας».
Ο ΝΕΟΣ ἅγιος Πορφύριος ὑπῆρξε ἀπό τίς σημαντικότερες πνευματικές μορφές τῆς ἐποχῆς
μας. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ τόν εἶχε προικίσει μέ πολλά χαρίσματα, ὅπως τό διορατικό, τό προορατικό,
τό ἰαματικό. «Ἦταν μιά εὐλογημένη μορφή, ἕνας
ἅγιος ἄνθρωπος, ὄργανο ἀληθινό τῆς θείας Χάριτος», ἔγραψε ὁ γνωστός συγγραφέας Π.Μ.
Σωτῆρχος. Καί ὁ καθηγητής τῶν παιδαγωγικῶν στή
φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ.
Γ. Κρουσταλλάκης, ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει ἕνα θαυμάσιο βιβλίο γιά τόν μακαριστό Γέροντα, σημειώνει: «Ὁ πατήρ Πορφύριος, πέρα ἀπ’ ὅλα, ἦταν
ἕνας μεγάλος παιδαγωγός καί σύμβουλος τῆς οἰκογένειας, πού μέ τά χαρίσματα δίδασκε, καθοδηγοῦσε, συμβούλευε τά παιδιά, τούς ἐφήβους, τούς
νέους καί κυρίως τούς γονεῖς· δίδασκε ὄχι μόνο μέ
τίς συμβουλές ἀλλά καί μέ τή σιωπή του, μέ μόνη
τήν παρουσία του».
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ εἶναι ὅσα ἀνέφερε σέ
πρόσφατο ἄρθρο του ὁ γνωστός Ἀρχιμ. π. Ἀνανίας
Κουστένης: «Ὁ π. Πορφύριος εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ
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Θεοῦ χειροπιαστή. Εἶναι ἡ ἐν ἀνθρώποις
εὐδοκία. Τέτοιοι ἄνθρωποι γεννιοῦνται
μετά παρέλευση αἰώνων. Εἶναι τό μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ στή γῆ ὅλη».
Καί συμπληρώνει ὁ π. Ἀνανίας: «Μοῦ
εἶχε πεῖ ὁ π. Πορφύριος: «Ὅταν θά
φύγω, θά ἀπαλλαγῶ ἀπό τό σῶμα καί
τίς ἀρρώστιες - εἶχε πολλές ἀρρώστιες,
ὡς γνωστόν - καί θά εἶμαι πανελεύθερος, θά πηγαίνω παντοῦ, θά βοηθάω
ὅλους. Δέν θ’ ἀφήνω κανέναν, γιατί τούς
ἀνθρώπους τούς ἀγαπῶ, γιατί ἀγαπῶ
τόν Ἰησοῦ μου Χριστόν» (Ἐφημ. «Δημοκρατία», 7-12-13).
Ο ΑΓΙΟΣ Πορφύριος (κατά κόσμον
Εὐάγγελος Μπαϊρακτάρης) γεννήθηκε
τό 1906 στό χωριό Ἅγιος Ἰωάννης τῆς
Εὔβοιας. Ἀπό μικρός εἶχε ἔφεση πρός
τό μοναχισμό. Σέ ἡλικία περίπου 13
χρονῶν πῆγε στό Ἅγιον Ὄρος καί
ἀσκήτεψε γύρω στά ἑπτά χρόνια στή
Σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων. Ἔδειξε
ἀπόλυτη ὑπακοή στούς Γέροντες τῆς
Σκήτης καί ἐκτελοῦσε μέ ζῆλο τά καθήκοντά του. Ἀσκοῦσε τόν ἑαυτό του
στήν ταπείνωση, τήν προσευχή, τή νηστεία, τήν ἀγρυπνία. Τότε ἐκάρη μοναχός μέ τό ὄνομα Νικήτας. Συνέβη
ὅμως νά ἀρρωστήσει βαριά καί οἱ Γέροντες τοῦ ἔδωσαν τήν ἄδεια καί τήν
εὐλογία νά μονάσει σέ μοναστήρι ἔξω
ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, γιά νά ἔχει καλύτερη ἰατρική περίθαλψη. Πῆγε λοιπόν,
κι ἔμεινε στή Μονή τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Λευκῶν, στήν Εὔβοια. Ἐκεῖ
γνωρίστηκε μέ τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπο
Σινᾶ Πορφύριο Γ΄, ὁ ὁποῖος διέγνωσε τά
χαρίσματα τοῦ νεαροῦ μοναχοῦ. Τόν
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χειροτόνησε διάκονο καί πρεσβύτερο,
δίνοντάς του τό ὄνομα Πορφύριος. Τό
1940, σέ ἡλικία 34 ἐτῶν, διορίστηκε
ἐφημέριος στό παρεκκλήσι τοῦ ἁγίου
Γερασίμου, στήν πολυκλινική Ἀθηνῶν,
κοντά στήν Ὁμόνοια. Ἐκεῖ ἔμεινε περί
τά 33 χρόνια. Τό ποιμαντικό του ἔργο
ἀνάμεσα στούς ἀσθενεῖς ὑπῆρξε πολύ
μεγάλο. Ἀλλά καί πλῆθος Ἀθηναίων συνέρρεαν, γιά νά βροῦν κοντά στόν π.
Πορφύριο τή γαλήνη καί τή σωτηρία τῆς
ψυχῆς τους. Πολλά ἦταν τά θαυμαστά
«σημεῖα», πού ἔκανε.
ΑΡΓΟΤΕΡΑ, τό 1979, ὁ π. Πορφύριος
ἐγκαταστάθηκε στό Μήλεσι Ἀττικῆς,
ὅπου ἵδρυσε τήν Μονή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Γιά τή συγκρότηση καί ὀργάνωση τῆς Μονῆς πολύ μεγάλη ὑπῆρξε ἡ συμβολή τοῦ διακεκριμένου νομικοῦ κ. Γιώργου Π. Ἀρβανίτη, ἐφέτη ἐ.τ., συμπατριώτη μας, ἀπό
τήν Κορώνη Μεσσηνίας. Ὁ κ. Ἀρβανίτης,
ἀφότου γνώρισε τόν Γέροντα, τό 1979,
ἀφοσιώθηκε σ’ αὐτόν. Παραιτήθηκε
ἀπό τόν δικαστικό κλάδο καί ἐγκαταστάθηκε στό Ἡσυχαστήριο τοῦ π. Πορφυρίου, ὅπου παραμένει μέχρι σήμερα.
ΠΡΟΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟΣ τό τέλος τῆς
ἐπίγειας ζωῆς του ὁ π. Πορφύριος
ἀνεχώρησε γιά τό Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ
στό κελί του, στά καυσοκαλύβια, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στίς 2 Δεκεμβρίου 1991.
Ἐτάφη τήν ἑπομένη ἁπλᾶ καί ἀθόρυβα, ὅπως ἐπιθυμοῦσε.
ΑΓΙΕ τοῦ Θεοῦ Πορφύριε, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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Τά θρησκευτικά καί
ἡ ἑλληνορθόδοξη
ψυχή

A

ρχές Σεπτέμβρη, καί
ἐκδηλώσεις στίς Σπέτσες γιά τήν νικηφόρα
ναυμαχία τῆς 8.9.1822,
τῆς «Ἁρματωμένης Παναγιᾶς». Παραδοσιακοί χοροί καί τραγούδια μέ πρωτοστάτες τόν Ἅγιο Γεώργιο καί τή Θεοτόκο ἀναδείχνουν ad hoc τά ὀρθόδοξα βιώματα τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς. Καί,
τήν ἴδια μέρα στήν «Καθημερινή»
νά διαβάζεις ἄρθρο - «Ἀθήνα,
Ρώμη, Ἱερουσαλήμ» - στό ὁποῖο
συντάκτης μέ θρησκευτική παιδεία
ἐποχῆς «ἀμφίων τῶν κληρικῶν»,
υἱοθετεῖ τήν πρόταση τῆς κας
Ρεπούση, Βουλευτοῦ ΔΗΜΑΡ, νά
γίνουν τά Θρησκευτικά μάθημα... Θρησκειολογικό!
Ἀλλά! Τόσο ὁ ἄρθρογράφος,
ὅσο καί ἡ ἀξιότιμη Βουλευτής παλιά συνάδελφός μου στήν
Ἰωνίδειο Πειραματική Σχολή Πειραιά - πού εἶδε τό «συνωστισμό»
στήν παραλία τῆς Σμύρνης, ὄχι
ὅμως καί τά κουφάρια πού σκαμπαναβάζανε στό νερό φτιάχνοντας πάνω του ἕνα ἀτέλειωτο
ἀνθρώπινο στρῶμα»*, ἡ ὁποία

τό προτείνει - ἀκολουθώντας
ὑποδόρια παλιά μαρξιστική συνταγή - ἀγνοοῦν ὅτι τό μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν στή 2η τάξη
Λυκείου - γι αὐτή μόνο πρόκειται
- εἶναι ἀπό χρόνια καί Θρησκειολογικό! Ἔτσι ἤξερα, καί δίδασκα ὡς τό 1993 πού συνταξιοδοτήθηκα. Εἶναι, σύν τρία, Ὀρθόδοξη Κατήχηση - ἀνάλυση τοῦ
Συμβόλου τῆς Πίστεως - Λειτουργική ἑρμηνεία τῆς Λειτουργικῆς - καί Θρησκειολογία - Ἰουδαϊσμός, Ἰσλάμ, Ἰνδουισμός Βουδισμός... Ὁ κατά τεκμήριο ὀρθόδοξος μαθητής τῆς ἐπικρατούσας
στή χώρα Ὀρθοδοξίας - Σύνταγμα ἄρθρο 3 - διδάσκεται πρώτα τά βασικά τῆς πίστης του, καί
μετά τά ἀντίστοιχα τῶν πιό
γνωστῶν θρησκειῶν. Προσωπικά, ἐπειδή τά ἀφορώντα στίς
ἄλλες θρησκεῖες θέλουν λεπτό χειρισμό, προσέφευγα στίς Πανεπιστημιακές Σημειώσεις τοῦ
ἄλλοτε Καθηγητή τῆς Θρησκειολογίας, νῦν Ἀρχιεπισκόπου
Τυράννων καί πάσης Ἀλβανίας
κ.κ. Ἀναστασίου.

* Εἰρένα Ἰορδανίδου Ἀδαμίδου, Σύνδεσμος Μικρασιατῶν Κύπρου,
Λογοτεχνικό Ἡμερολόγιο 2013, σελ. 36.
14

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Εἶχα στήν τάξη καί ἑτεροδόξους,
καί χιλιαστές μαθητές. Δέν ζήτησαν - παρότι εἶχαν τό δικαίωμα - νά
ἐξαιρεθοῦν, οὔτε ἀπό τή διδασκαλία,
οὔτε ἀπό τήν ἐξέταση τοῦ μαθήματος. Ὁ διάλογος ἦταν ἀνοιχτός,
κάποτε συναρπαστικός, ἰδιαίτερα
μέ μαθητές μέλη τῆς ἀκμάζουσας
τότε ΚΝΕ, πού ὅπως τούς ἔλεγα χαριτολογώντας, «οἱ ἐρωτήσεις σας
εἶναι καρμπόν, ἴδιες κάθε χρόνο, μυρίζουν κομματική ὁδηγία! Χαιρόμουν ὅμως τή νεανική εἰλικρίνεια
ὅλων, σεβόμουν τή διαφωνία τους!
Δέν ξέρω τί ἔχει γίνει ἀπό τότε.
Ἀλλά! Ὅταν τό ἰσχύον Σύνταγμα,
ἀκολουθώντας τό πρῶτο -Ἐπίδαυρος 1.1.1822 - ὅπως ὅλα τά προηγούμενα ἀπό τήν κεφαλίδα του «Εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος» καί
ἄλλα, ὑπαγορεύει σεβασμό στήν
Πίστη καί Παράδοση, πού κατέθεσαν οἱ ἀγωνιστές τῆς ἐθνικῆς μας
ἐλευθερίας ὡς ἱερή παρακαταθήκη
τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἀπορεῖ κανείς, πώς Βουλευτές πού ὁρκίστηκαν νά τό σέβονται καί νά τό
τηροῦν, προτείνουν τοιαῦτα!
Νά ἐπιζητηθεῖ μιά καλύτερη ἰσορροπία ἀνάμεσα στίς τρεῖς συνιστῶσες - εὐθύνη τοῦ Ὑπουργείου
- ἀσφαλῶς ναί! Ὅμως λογικό, φυσικό, καί ἑπόμενο, σέ μιά κυρίαρχα
ὀρθόδοξη χώρα δέν παύει νά εἶναι οἱ
μαθητές νά διδάσκονται πρώτιστα
καί κύρια τήν Ὀρθόδοξη Θρησκεία,
καί μέ διακριτικό σεβασμό κάθε ἄλλη
«γνωστή». Τό ἀντίθετο εἶναι καί
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ἀνεδαφικό καί ἀντιφατικό!
Μέ τήν εὐκαιρία - ἄν στήν 3η Λυκείου ἔχει περικοπεῖ ἡ μιά ὥρα διδασκαλίας τοῦ μαθήματος, ἐπιβάλλεται νά ἐνταχθοῦν κάπου - 2η Λυκείου
- μιά-δυό ὧρες γιά τή διδασκαλία
τῆς οἰκουμενικῆς καί κοινωνικῆς διάστασης τῆς χωρίς ὅρια Ἀγάπης τοῦ
Χριστοῦ, καί ἰσάριθμα γιά τή θέση
καί τό ρόλο τῆς Ὀρθοδοξίας στό
σύγχρονο κόσμο!
Σέ ὅλες τίς τάξεις, ἡ ἀνάπτυξη τοῦ
θέματος στά βιβλία καί τή διδασκαλία ὀφείλει νά εἶναι εὐδιάκριτα
λιτή καί βατή, χωρίς «ὑψηλές θεολογίες» καί «βυζαντινές γραφικότητες»! Καί τέλος, οἱ σημερινοί θεολόγοι πρέπει, ἴσως πιό πολύ ἀπό
ὅσο ἐμεῖς οἱ πολύ παλαιότεροι, νά
ἔχουν εὐρεία μόρφωση, ἐκκλησιαστικό φρόνημα, ἀνοιχτούς ὁρίζοντες,
νά κάνουν ἐλεύθερο διάλογο, σεβόμενοι πάντα τήν ἄλλη ἄποψη, πάνω
ἀπ’ ὅλα νά εἶναι εὐδιάκριτη ἡ ἀγάπη, συνακόλουθα καί ἡ κατανόηση
στίς εὐαισθησίες καί μεγάλες δυσκολίες τῶν ἐφήβων τῆς σήμερον.
Ἀθ. Κοτταδάκης
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Σέ
ποῖον
ἀνήκει
ὁ χρόνος?

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

«Ἐν αὐτῷ
γάρ ζῶμεν
καί κινούμεθα
καί ἐσμέν»

Ὁ

χρόνος καί ὁ χῶρος, μέσα στόν
ὁποῖον ζοῦμε εἶναι περιουσία τοῦ
Θεοῦ καί μόνον σ’ Ἐκεῖνον ἀνήκει. Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ διαχειριστές τοῦ
χρόνου καί τοῦ χώρου, πού μᾶς δίνει μόλις γεννηθοῦμε· μοῦ εἶπε μιάν ἡμέρα ὁ
ἱερομόναχος π. Ἀθανάσιος, πού ἀσκήτευε
σέ κάποιο μικρό μοναστηράκι μόνος
του. Κράτησα τά λόγια του στήν σκέψη
μου καί τά εἶπα στόν πνευματικό μου
φίλο Γιάννη. Κάποιαν ἄλλη φορά πού τόν
ἐπισκέφθηκα μαζί μέ τόν φίλον μου
αὐτόν, ζητήσαμε νά μᾶς πεῖ περισσότερα γιά τό θέμα αὐτό. Καί ὁ Γιάννης, πού
ἦταν πιό ὁρμητικός, σάν τόν Ἀπόστολον
Πέτρον, ρώτησε:
– Ποῦ βασίζετε, πάτερ μου, τήν διδασκαλία σας αὐτή, ὅπως μοῦ τήν ἀνέφερε
ὁ φίλος μου; Σᾶς ρωτῶ, διότι θέλω πάντοτε νά βρίσκω τίς ἐκκλησιαστικές
πηγές, ὅπου βασίζεται ἡ πίστη μας.
– «Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα
αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καί πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ» (ψαλμ. ΚΓ΄ 1), δηλαδή,
τοῦ Κυρίου εἶναι κτῆμα ἡ γῆ καί τό κάθε
16
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Τοῦ συνεργάτου μας
Π.Μ. ΣΩΤΗΡΧΟΥ

τι, πού τήν γεμίζει, περιουσία δική του
εἶναι ἡ οἰκουμένη καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι,
πού κατοικοῦν σέ αὐτήν, ἀπάντησε μέ
ἑτοιμότητα ὁ π. Ἀθανάσιος.
– Αὐτός ὁ στίχος ἀναφέρεται στόν
χῶρο, πάτερ μου. Γιά τόν χρόνο, πού
εἶναι ἄδηλος γιά τόν καθένα μας, ποιά
στηρίγματα ἔχουμε, ξαναρώτησε ὁ Γιάννης.
– Ἔχουμε πολλά, συνέχισε ὁ Γέροντας, ἀλλά ἐγώ θά σᾶς θυμίσω τήν Παραβολή τῶν ταλάντων, πού εἶναι πολλαπλῶς χαρακτηριστική καί γιά τόν
χρόνον, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἐκ τῶν
«ὑπαρχόντων» τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί γιά
τήν διαχείριση τοῦ χρόνου πού κάνουμε,
σπαταλώντας τον μέ τά χειρότερα πράγματα. Τό κείμενο τῆς Παραβολῆς αὐτῆς
βρίσκεται στό 25ο κεφάλαιο τοῦ κατά
Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Σύμφωνα μέ τό
κείμενον, κάποιος ἄρχοντας, ἐπειδή
ἐπρόκειτο νά ἀποδημήση γιά πολύν
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καιρό, ἐκάλεσε τρεῖς ἀπό τούς δούλους
του καί τούς παρέδωσε «τά ὑπάρχοντα
αὐτοῦ», δηλαδή τήν περιουσία του. Καί
ὅταν στό τέλος ἐπέστρεψε, ζήτησε τόν
ἀπολογισμόν τῆς ἐργασίας τῶν τριῶν δούλων του. Δέν θά σᾶς διηγηθῶ ὅλη τήν
θαυμαστή αὐτή παραβολή, πού εἶναι καί
γνωστή καί ἀποκαλυπτική, ἀλλά θά σᾶς
ἐξηγήσω ὅτι στήν λέξι τάλαντα περιλαμβάνεται, ὄχι μόνον τό ὑλικόν μέρος καί τά
ταλέντα τῶν ἱκανοτήτων, δυνατοτήτων
κλπ., ἀλλά καί ὁ χρόνος τῆς ζωῆς, πού δίνει στόν καθένα μας. Ἄλλος ἄνθρωπος ζῆ
τόσα χρόνια στόν κόσμον αὐτόν, ἄλλος
περισσότερα καί ἄλλος λιγότερα. Τό γιατί
τό καθορίζει ὁ Πανάγαθος καί Παντογνώστης Θεός, πού εἶναι ὁ Ἄρχοντας καί Κύριος τοῦ χρόνου ὅλων μας. Ζοῦμε ὅλοι
μέσα στόν χῶρο καί τόν χρόνο τοῦ Θεοῦ.
Αὐτό δέν πρέπει ποτέ νά τό ξεχνοῦμε.
– Καί τί γίνεται, πάτερ μου, μέ ὅσους
τό ξεχνοῦνε;
– Τί γίνεται; ἀντιρώτησε ὁ π. Ἀθανάσιος. Γίνεται αὐτό, πού ἔπαθε ὁ τρίτος, ὁ
κακός δοῦλος τοῦ ἄρχοντα τῆς Παραβολῆς.
– Αὐτό, πάτερ μου, θά ἤθελα νά μᾶς τό
πῆτε πιό ἀναλυτικά, ξανάπε ὁ φίλος μου.
– Δέν χρειάζεται νά σᾶς τό πῶ ἐγώ,
παιδιά μου, καλύτερα μᾶς τό λέγει τό
ἴδιο τό Εὐαγγέλιο. Γιά νά δοῦμε τί λέγει
σέ ὅλους μας.
Πῆρε μιά μικρή στό σχῆμα Κ. Διαθήκη,
πού βρισκόταν στό διπλανό ράφι, τήν
φυλλομέτρησε καί κάπου σταμάτησε καί
εἶπε:
– Νάτο, ἐδῶ εἶναι, τό βρῆκα. Εἶναι τό
εἰκοστό πέμπτο κεφάλαιον τοῦ κατά
Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Εἶναι λίγοι στίχοι.
Καλύτερα νά τήν διαβάσω ὁλόκληρη.
Εἶναι λόγος τοῦ Θεοῦ καί γι’ αὐτό μᾶς
ἁγιάζει, κάθε φορά, πού τόν διαβάζουμε.
Ἀκοῦστε!
«Ὥσπερ γάρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν
ἐκάλεσε τούς ἰδίους δούλους καί παρέ-
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δωκεν αὐτοῖς τά ὑπάρχοντα αὐτοῦ. Καί
ᾧ μέν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δέ δύο, ᾧ
δέ ἕν, ἑκάστῳ κατά τήν ἰδίαν δύναμιν, καί
ἀπεδήμησαν εὐθέως. Πορευθείς δέ ὁ τά
πέντε τάλαντα λαβών εἰργάσατο ἐν
αὐτοῖς καί ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα.
Ὡσαύτως καί ὁ τά δύο ἐκέρδησε καί
αὐτός ἄλλα δύο. Ὁ δέ τό ἕν λαβών ἀπελθών ὤρυξεν ἐν τῇ γῇ καί ἀπέκρυψεν τό
ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. Μετά δέ χρόνον πολύν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων
ἐκείνων καί συναίρει μετ’ αὐτῶν λόγον.
Καί προσελθών ὁ τά πέντε τάλαντα
λαβών προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα
λέγων· κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα
ἐπ’ αὐτοῖς. Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ·
εὖ, δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ, ἐπί ὀλίγα ᾗς
πιστός, ἐπί πολλῶν σέ καταστήσω·
εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ κυρίου σου.
Προσελθών δέ καί ὁ τά δύο τάλαντα
λαβών εἶπε· κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα
ἐπ’ αὐτοῖς. Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ·
εὖ, δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ· ἐπί ὀλίγα ᾗς
πιστός, ἐπί πολλῶν σέ καταστήσω·
εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ κυρίου σου.
Προσελθών δέ καί ὁ τό ἕν τάλαντον
εἰληφώς εἶπε· κύριε· ἔγνων σε ὅτι σκληρός
εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας
καί συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· καί φοβηθείς ἀπελθών ἔκρυψα τό τάλαντόν σου
ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις τό σόν. ἀποκριθείς δέ
ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· πονηρέ δοῦλε
καί ὀκνηρέ! ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ
ἔσπειρα καί συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα!
ἔδει οὖν σε βαλεῖν τό ἀργύριόν μου τοῖς
τραπεζίταις, καί ἐλθών ἐγώ ἐκομισάμην ἄν
τό ἐμόν σύν τόκῳ. ἄρατε οὖν ἀπ' αὐτοῦ τό
τάλαντον καί δότε τῷ ἔχοντι τά δέκα
τάλαντα· τῷ γά ἔχοντι παντί δοθήσεται καί
περισσευθήσεται· ἀπό δέ τοῦ μή ἔχοντος
καί ὅ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ. καί τόν
ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τό σκότος τό
ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμός καί ὁ
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βρυγμός τῶν ὀδόντων» (Ματθ. ΚΕ΄ 1430).
Ἔκανε ἀργά τόν σταυρόν του καί
εἶπε:
– Ἀκούσατε τί ἀπάντηση ἔδωσε στόν
πονηρό δοῦλο του ὁ Θεός; «Πονηρέ
δοῦλε καί ὀκνηρέ». Τόν προσφωνεῖ πονηρό καί τεμπέλη, διότι κάθεται πονηρά
καί τεμπελιάζει καί ἀδιαφορεῖ καί βρωμίζει τήν ψυχή του, μέσα στά γήϊνα πάθη
τῆς ματαιότητας καί δέν ἀξιοποίησε τό
τάλαντόν του, δηλαδή τόν χρόνον ζωῆς
καί τίς ἱκανότητες ἀγάπης, πού τοῦ
ἔδωσε. Διότι κάθε στιγμή, πού περνᾶ χωρίς νά ἀγαποῦμε τόν Θεό καί τούς
ἀνθρώπους, εἶναι μιά ἄσωτη κατασπατάληση τοῦ χρόνου, πού εἶναι περιουσία
τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος ὅμως, ὅπως καί κάθε
πονηρός ἄνθρωπος, δέν ἀξιοποίησε τόν
χρόνον καί τίς δυνατότητες ἀγάπης, γιά
νά τά προσφέρη στόν Θεόν, ὡς «ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ» (Μαρκ. Η΄ 37).
Γιατί «ἀντάλλαγμα ψυχῆς» ἔκαναν οἱ
δύο πρῶτοι καί πιστοί δοῦλοι τῆς Παραβολῆς. Ὁ ἄπιστος δοῦλος ἀρνήθηκε τό
θέλημα τοῦ Κυρίου του καί γι’ αὐτό μίλησε βλάσφημα καί ἀχάριστα, ὅπως κάνουν σήμερα οἱ ἄπιστοι καί πονηροί
ἄνθρωποι.
– Καί γι’ αὐτό τιμωρήθηκε; ξανάπε ὁ
φίλος μου.
– Δέν τιμωρήθηκε, ἀλλά αὐτοτιμωρήθηκε, ὅπως καί ὁ Διάβολος καί τό ζεῦγος
τῶν Πρωτοπλάστων, συνέχισε ὁ Γέροντας. Ὁ ἑωσφόρος, δηλαδή ὁ Σατανᾶς,
ὅπως καί οἱ Πρωτόπλαστοι ζοῦσαν
εὐτυχισμένοι κοντά στόν Θεόν, ὅσον
χρόνον ἔκαναν ὑπακοή στό θέλημα τοῦ
Θεοῦ, πού ἦταν τό στήριγμά τους, αὐτό
τό θεῖον θέλημα. Ὅταν ὅμως προτίμησαν τήν παρακοή καί θέλησαν τήν αὐτονομία, ἔχασαν τό θεῖον στήριγμά τους.
Ἔτσι πέρασαν στήν ζωή τῆς ἀδυναμίας,
κατά τήν ἐλεύθερη ἐπιλογή τους. Καί
αὐτό κάνουν σήμερα καί πολλοί ἄνθρω18
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ποι καί ἀναζητοῦν τήν εὐτυχία στόν
ἄδικο πλουτισμό, στήν ψεύτικη δόξα
τοῦ κόσμου καί τίς ἄθλιες ἡδονές τῆς
σαρκολατρείας. Ἐνῶ οἱ πιστοί δοῦλοι
«εἰσῆλθαν εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου».
Τελικά κερδίζουμε ἤ χάνουμε τήν μάχη
αὐτῆς τῆς ζωῆς, τελείως ἐλεύθερα. Κανείς, οὔτε ὁ Θεός μᾶς ἐξαναγκάζει νά
προτιμήσουμε τό φῶς ἤ τό σκοτάδι.
Μόνοι μας κάνουμε τήν ἐπιλογή καί ὁ
Θεός σέβεται αὐτό, πού διαλέγουμε καί
αὐτό παίρνουμε. Σημασία ἔχει νά τό
ἐπιλέξουμε ἐμεῖς ἐλεύθερα καί τώρα,
ὅσον μποροῦμε νά διαλέξουμε. Χωρίς
φόβον καί ἀνάλογα μέ τό πόσον τό νοιώθουμε ὅτι ὁ χρόνος καί ὁ χῶρος εἶναι
περιουσία τοῦ Θεοῦ κι ἐμεῖς εἴμαστε οἱ
καλεσμένοι, πού ὅπως ἀναφέρεται στήν
ἀρχή τοῦ ἴδιου κεφαλαίου (Ματθ. ΚΕ΄
1-13), μέ τήν Παραβολήν τῶν Δέκα Παρθένων.
– Ἔχουν σχέση οἱ δύο αὐτές Παραβολές μέ τό θέμα μας, πάτερ μου;
– Ἔχουν καί παραέχουν, ἀπάντησε ὁ
ταπεινός ἀσκητής. Θά ἔλεγα μάλιστα
ὅτι ὅλες οἱ Παραβολές καί ὅλο τό Εὐαγγέλιο ἔχει σχέση μέ τό θέμα μας, μέ τόν
ἕνα ἤ τόν ἄλλον τρόπον. Γιατί μιά εἶναι
ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ Χριστός
καί ὁ σωτήριος λόγος του. Μᾶς τό λέγει
ἐπιγραμματικά ὁ θεοστήρικτος Ἀπόστολος Παῦλος: «Ἐν αὐτῷ γάρ ζῶμεν καί
κινούμεθα καί ἐσμέν» (Πράξ. ΙΖ΄ 28).
Μέσα στόν Θεόν καί τήν περιουσία του
ζοῦμε καί κινούμεθα καί ὑπάρχουμε.
Μακάριος, ὅποιος συνειδητοποιεῖ αὐτήν
τήν ἀλήθεια καί πειθαρχεῖ ὁλόψυχα στό
θεῖον θέλημα τοῦ Παντοκράτορος Δημιουργοῦ τῆς ζωῆς. Διότι αὐτός θά ἀκούση
μιά μέρα ἀπό τόν ἴδιον τόν Θεόν:
«Εὖ δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ. ἐπί
ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπί πολλῶν σέ καταστήσω· εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ κυρίου σου» (Ματθ. ΚΕ΄ 21). Ἀμήν γιά
ὅλους μας.
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ιαμαρτυρία ἔμπρακτη ἤ φραστική. Κατ’ ἀρχήν ἔχουν δίκιο οἱ
νέοι πού ἐξεγείρονται. Τούς ἐξοργίζει ἡ ὑποκρισία τῶν ἐνηλίκων, τῶν
κρατούντων πρώτιστα, τῶν πολιτικῶν, τῶν μεγάλων συμφερόντων
πού μοναδικό τους μέλημα εἶναι ἡ
ἀποκλειστική νομή τῆς ἐξουσίας καί
τοῦ πλούτου, ἡ ἀνακολουθία ἀνάμεσα σέ λόγια καί πράξεις. Καί αὐτά
ὄχι μόνο σέ κεφαλαιώδη θέματα
ἀλλά καί στήν καθημερινή πρακτική.
Ἄν λέμε ψέματα ἀπό συμφέρον ἤ
μόνο καί μόνο γιά νά δικαιολογήσουμε τόν ἑαυτό μας, ἄν μεροληπτοῦμε, πῶς νά ἀπαιτήσουμε ἀπό τό
παιδί μας εἰλικρίνεια καί ἀντικειμενικότητα; Δέν εἶναι φυσικό νά ἀγανακτεῖ μέ τήν ἀναντιστοιχία τῶν ἰδεῶν
μας καί τῆς ἐφαρμογῆς τους;
Ἀποδεχόμαστε τήν ἐξέγερση τῶν
νέων καί τήν ὀργή τους. Ἀρνούμεθα
ὅμως τή χρήση βίας γιά τήν πραγματοποίηση τῶν αἰτημάτων τους.

ΑΓΙΑΖΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ
Κι ἐκεῖνες οἱ ἀνεκδιήγητες καταστροφές μέσα στά σχολικά κτίρια τί
χρειάζονται καί σέ τί ὠφελοῦν;
Δέν θέλουμε τούς νέους μας ἀπαθεῖς ἤ ὑποταγμένους.
Δέν θέλουμε νά κατασιγάσουμε
τίς ἀνησυχίες τους.
Μαζί σας παιδιά γιά δημιουργικές
ἀλλαγές καί πρόοδο. Γιά μιά ἀξιόπιστη, ἀνθρωπιστική παιδεία. Ὅπως
ἔλεγε ὁ Πρωταγόρας «πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος». Μέ στερεό θεμέλιο τήν Πίστη.
Δέ διαφωνοῦμε στό στόχο, διαφωνοῦμε στή μέθοδο.
Μέ ἐπίγνωση, προτάσεις τεκμηριωμένες, ἰσχυροποίηση τῶν ἐπιχειρημάτων, μέ σθεναρή διεκδίκηση,
δραστήρια καί θαρραλέα παρουσία,
ἀλλά ὄχι μέ ἀδιέξοδες συγκρούσεις.
Ὁ σκοπός δέν ἁγιάζει τά μέσα, γι’
αὐτό καί ἀποδοκιμάζουμε κάθε
μορφή βίας.
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Ἡ ὅραση νομίζω πώς εἶναι
ἀπό τά πιό σημαντικά δῶρα
τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Μέ
ὅργανο τά μάτια μας ἀπολαμβάνουμε ὅλη τήν ὀμορφιά
τῆς δημιουργίας. Ἡ ἀπώλειά
της μᾶς κοστίζει ἀφάνταστα.
Ὅμως ἡ ὅραση ἔχει διπλή
ὑπόσταση. Τήν μέν πρώτη τή
χαιρόμαστε, τήν δεύτερη
ὅμως ὑπόστασή της τήν στερούμαστε χωρίς νά τό ἀντιλαμβανόμαστε. Μᾶς λείπει ἡ
πνευματική ὅραση. Εἴμαστε
νομίζω, πνευματικά τυφλοί
Σ’ αὐτήν τή δεύτερη ὑπόστασή της θά ἤθελα νά
ἑστιάσω κάποιες σκέψεις
μου.
Ἄραγε θέλουμε νά μᾶς
ἀνοίξει ὁ Κύριος τά μάτια τῆς
ψυχῆς μας γιά νά δοῦμε τήν
α΄ ἤ τήν β΄ πλάνη στήν ὁποία
βρισκόμαστε; Ἐπιθυμοῦμε
νά δοῦμε μέσα μας τίς ἀπαράδεκτες κακές συνήθειές
μας; Νά δοῦμε τή νωθρότητα, τήν ἀμέλεια, τίς παραλείψεις μας ἀπέναντι στόν
συνάνθρωπό μας, ἀλλά καί
στόν ἴδιο τόν Θεό; Νά
δοῦμε τά πάθη μας, τά
σκληρά σάν τήν πέτρα,
πού τά ἀγαπήσαμε καί
δέν θέλουμε νά τά ἀποχωρισθοῦμε;
Ὑπάρχει ἄραγε σέ
μένα, σέ σένα ἡ καλή
προαίρεση νά ἀφεθοῦμε
στά χέρια τοῦ Κυρίου
μας, νά δεχθοῦμε νά κα20
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ταυγασθεῖ ὁ ἐσωτερικός μας
κόσμος μέ τό θεῖο Φῶς του
πού Ἐκεῖνος ἐπιδιώκει νά
μᾶς χαρίσει; Ἄραγε λίγες
εἶναι οἱ φορές πού ἐπεδίωξε
ὁ Χριστός νά μᾶς κάνει μετόχους τῶν θεϊκῶν Του ἀληθειῶν.
Ὁ Κύριος μᾶς λέγει:
«Ἐγώ εἰς κρῖμα εἰς τόν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μή
βλέποντες βλέπωσι». Θέλουμε νά γίνουμε οἱ βλέποντες; Νομίζω πώς ὄχι. Ναί,
δυστυχῶς ὄχι, γιατί ἡ κατάσταση αὐτή μᾶς κοστίζει.
Γιατί ἕνας τέτοιος ἀγώνας
εἶναι σκληρός. Φοβᾶμαι πώς
δέν εἴμαστε καθόλου πρόθυμοι νά ἀνταποκριθοῦμε στή
λαχτάρα τοῦ Χριστοῦ νά μᾶς
χαρίσει τό Φῶς Του.
Μιλοῦμε συχνά γιά τά
ἁγιοπνευματικά χαρίσματα
τῶν Ἁγίων μας, γιά τούς φωτισμένους πνευματικούς ἐξομολόγους,
γιά
τούς
διορατικούς γέροντες κ.τλ.
Δέν πρέπει ὅμως νά ξεχνοῦμε
τούς αἱματηρούς ἀγῶνες τους
προκειμένου νά νικήσουν τά
πάθη τους, νά ξεκολλήσουν
ἀπό γήινες ἀπολαύσεις, νά
καταστείλουν τόν ἐγωκεντρισμό τους, νά ἀπαρνηθοῦν τόν
ἑαυτό τους, νά σηκώσουν
ποικίλους σταυρούς πού προέκυψαν στή ζωή τους. Ἡ παραγγελία τοῦ Κυρίου μας
εἶναι σαφής: «Ὅστις θέλει
ὁπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνη-
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σάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω
μοι…». Χρειαζόμαστε λοιπόν τό θεῖο Φῶς. Πρέπει νά διαλάμψει μέσα μας αὐτό γιά νά διακρίνουμε κατ’ ἀρχήν τά σκοτεινά
βάθη τοῦ ὑποσυνειδήτου μας καί νά ἀρχίσουμε τόν αἱματηρό
ἀγώνα τῆς ἐξυγίανσης τῆς ψυχῆς μας, τήν ἀποκόλλησή μας ἀπό
τά γήινα. Αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ ἀγώνα. Εἶναι τό Α.
Στή συνέχεια ὅμως, ὡς συνέπεια αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα, πρέπει
νά δημιουργηθεῖ μέσα μας ἡ λαχτάρα νά γνωρίσουμε τά βάθη
τοῦ Θεοῦ. Νά ἐμβαθύνουμε στό μεγαλεῖο του. Νά γνωρίσουμε
τήν ἄρρητη ὀμορφιά Του. Μέ ἄλλα λόγια νά φωτισθοῦμε, νά
ἀγαπήσουμε καί νά ποθήσουμε νά ξανοιχτοῦν μπροστά μας οἱ
εὐαγγελικές ἀλήθειες. Ἡ ξερή διανοητική γνώση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς νά μετατραπεῖ σέ Ἄρτο πού θά μᾶς
τρέφει καί σέ Ὕδωρ πού θά μᾶς ξεδιψᾶ. Νά πεινοῦμε καί νά
διψοῦμε ἀχόρταγα τήν δική Του ἀλήθεια. «Τά λόγια Του
ὥσπερ μέλι τῷ στόματί μου», ἔλεγε ὁ ψαλμωδός Δαυίδ. Νά
γλυκαίνεται κανείς καί νά διψᾶ τόν Θεόν. «Ἐδίψησέ Σε ἡ ψυχή
μου» λέει καί πάλι ὁ ψαλμωδός. Ἄλλο εἶναι ἡ διανοητική γνώση
καί ἄλλο πράγμα ἡ βιωματική.
«Εἴμαστε θεόπλαστοι. Δέν ἔχουμε δικαίωμα νά κλείνουμε
τόν ἀετό τοῦ Πνεύματος μέσα στά κοτέτσια τῆς ἀνθρώπινης
γνώσης».
«Ἐάν πεθάνεις πρίν πεθάνεις, δέν θά πεθάνεις ὅταν
πεθάνεις», λέει ἕνα ρητό. Ὁ ἀγώνας γιά νά ἀνοίξουν
τά πνευματικά μας μάτια στήν ὁλόφωτη ἀλήθεια τοῦ
Θεοῦ κοστίζει, γιατί εἶναι πολύ σκληρός. Μᾶς συμφέρει ὅμως ἀφάνταστα πού νά τόν ἀναλάβουμε ὅσο βρισκόμαστε στήν ἀρένα τῆς γῆς. «Ἤδη ὥρα ἡμᾶς ἐξ
ὕπνου ἐγερθῆναι. Νῦν γάρ ἐγγύτερον ἐστίν ἡ σωτηρία
ἤ ὅτε ἐπιστεύσαμεν». Ἄς μήν χάνουμε λοιπόν τόν πολύτιμο χρόνο τῆς ζωῆς πού μᾶς χαρίζει ὁ Κύριος γιά
τήν ὁλοκλήρωσή μας καί γιά τήν ὡρίμανσή μας προκειμένου νά ἀνοίξουν τά μάτια τῆς ψυχῆς μας στό Θεῖο
Του Φῶς, γιά νά ἀπολαύσουμε αἰωνίως «ἅ ὁφθαλμός
οὐκ εἶδε καί οὗς οὐκ ἤκουσεν καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἅ ἡτοίμασεν ὁ Θεός τοῖς ἀγαπῶσιν
Αὐτόν».
Ὁ ἀγώνας αὐτός στοιχίζει ἀλλά ἀξίζει. Ἄς τό συνειδητοποιήσουμε. Μόνο ἔτσι θά φθάσουμε στή θέωση
γιά τήν ὁποία προοριζόμαστε, γιατί μόνο γι’ αὐτόν τό
λόγο σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε ὁ Κύριος.
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Φίλοι τοῦ Χριστοῦ

Εἶναι οἱ Ἅγιοι! Οἱ Προφῆτες, οἱ Δίκαιοι, οἱ ἔνδοξοι Μαθητές τοῦ Κυρίου
καί Ἀπόστολοι, οἱ σεπτοί Ἱεράρχες
καί Διδάσκαλοι, οἱ πατέρες, οἱ ἔνθεοι
Ἀσκητές, οἱ ἀτρόμητοι Μάρτυρες καί
Νεομάρτυρες, οἱ νεοφανεῖς Ἅγιοι, οἱ
ἁγιασμένοι Γέροντες καί Γερόντισσες
καί τελειωθέντες πιστοί ὅλων τῶν
ἐποχῶν, ἄνδρες καί γυναῖκες κάθε
ἡλικίας. Καί ὅλοι οἱ πιστοί πού ἀνήκουμε στήν ἐπί γῆς στρατευομένη
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί ἀγωνιζόμενοι γιά τήν θέωσή μας. Ἔτσι τούς
ἀπεκάλεσε καί μᾶς ἀποκαλεῖ ὁ ἴδιος ὁ
Κύριος. «Ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε». Μέ
μία ὅμως προϋπόθεση. Νά ἐφαρμόζουμε ὅλοι ὅσα παραγγέλλει. Καί
ὑπενθυμίζει καί ἐπισημαίνει «Ὑμᾶς
εἴρηκα φίλους». Μᾶς ἔχει πεῖ φίλους
Του. Μήν προδώσουμε αὐτή τήν
φιλία. Μήν μᾶς διαφεύγει ὅτι ὁ Κύριος ἀπευθυνόμενος στούς μαθητές
Του, ἀπευθύνεται δι’ αὐτῆς στούς
Χριστιανούς ὅλων τῶν ἐποχῶν καί
τούς ἀποκαλεῖ φίλους. Γιατί θέλει καί
ὅλοι ἐμεῖς νά γίνουμε ἅγιοι, δηλαδή
ἀγωνιστές γιά μιά ζωή κατά τό θέλημά Του. Ἄνθρωποι δικοί Του. Μᾶς
τό ζήτησε καί μᾶς περιμένει μέ ἀνοιχτή τήν ἀγκάλη Του ἐπάνω στόν
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Σταυρόν. Οἱ Ἅγιοι εἶναι καρποί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, ἡ «ἐν Χριστῷ
καινή κτίσις». Μέ τήν βαθειά πίστη
τους στόν Τριαδικό Θεό, τήν ὑπακοή
στό θέλημά Του, τά δάκρυα τῆς μετανοίας τους, τόν κόπο τῆς ἄσκησής
τους καί πάρα πολλοί ἀπό αὐτούς,
«νέφος μαρτύρων», μέ τό μαρτυρικό
τέλος τους, ἀπέκτησαν «τό πρωτόκτιστον κάλλος», περιεβλήθησαν μέ τό
θεϊκό φῶς.
Προσοχή! «Μνήμη Ἁγίου, μίμησις
Ἁγίου». Καί ὅλοι ἐμεῖς σήμερα μποροῦμε νά ἀποτελέσουμε κομμάτι τῆς
ἔνδοξης στρατιᾶς τῶν φίλων τοῦ Χριστοῦ. Ἀρκεῖ νά ζοῦμε κατά τό θέλημά
του, μιμούμενοι τό μεγάλο πλῆθος
τῶν Ἁγίων Του, τῶν πιστῶν χριστιανῶν.
«Εἶν’ ὁ Χριστός ὁ φίλος μου/ὁ φίλος
ὁ μεγάλος/πού δίνει δύναμη καί φῶς/
καί θάρρος περισσό/στήν ταπεινή κι’
ἀδύνατη/μά καί πιστή ψυχή μου» (Γ.
Βερίτης).
Εὐλογημένο τό νέον ἔτος 2014,
μαζί μέ τόν Σωτήρα μας, πρωτότοκον
Ἀδελφό μας καί φίλο μας, τόν χριστόν.
Θ.Ι.Δ.
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ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΘ ΤΑΒΕΝΕΡ
(1944-2013)

Γ

νωστός Ἄγγλος μουσικοσυνθέτης μέ
ἔργα πού διακατέχονται ἀπό μιά θρησκευτικότητα καί ἀνήκουν στό ρεῦμα
τῆς μινιμαλιστικῆς μουσικῆς. Τό ὄνομά του
θυμίζει τόν συνώνυμο (παρά ἕνα γράμμα!)
τόν Τζών Τάβερνερ τοῦ 16ου αἰῶνα τοῦ ὁποίου πίστευε ὅτι εἶναι κατευθεῖαν ἀπόγονος.
Σέ ἡλικία 24 χρόνων ὅταν κυκλοφόρησε
τό μουσικό ἔργο του «The Whale» (ἡ φάλαινα), ἡ ἐφημερίδα Guardian τοῦ Λονδίνου τόν χαρακτήρισε «ἡ μουσική
ἀνακάλυψη τῆς χρονιᾶς», ἐνῶ οἱ Times
ἔγραψαν ὅτι ἦταν «μεταξύ τῶν καλύτερων
δημιουργικῶν ταλέντων τῆς χρονιᾶς του».
Στά 33 του ἔγινε Ὀρθόδοξος στή Ρωσία
καί κράτησε τήν ὀρθοδοξία του ὡς τό
τέλος ἄν καί ἀσχολήθηκε καί μέ ἄλλες
θρησκεῖες πού τίς ἔβαλε στήν μουσική
του. Λίγο πρίν πεθάνει εἶπε σχετικά:
«Θυμᾶμαι πού μέ φωτογράφιζαν μέ εἰκόνες καί κεριά καί τούς ἄφηνα. Τώρα ὅλα
αὐτά τά βρίσκω ὑποτιμητικά γιατί παρουσιάζουν μιά φθηνή, εὔκολη πνευματικότητα, ὅταν ἡ δική μου ἦταν ἀληθινή».
Μελέτησε καί μελοποίησε γραπτά τῶν
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ὁλοκληρώνοντας
μιά Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου τήν βασική λειτουργία
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τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Σπουδαῖες
ὑπῆρξαν ἐπίσης οἱ ἀναφορές του στό ρωσικό καί τόν νεοελληνικό πολιτισμό, ὅπως
φανερώνονται στά ἔργα του «Ρέκβιεμ τῆς
Ἀχμάτοβα» καί «16 χαϊκοῦ» τοῦ Σεφέρη.
Ὑπέφερε ἐπί πολλά χρόνια ἀπό διάφορες σοβαρές ἀσθένειες ξεκινώντας ἀπό
τά τριάντα του. Αὐτό δέν τόν ἐμπόδισε νά
διατηρήσει τό χιοῦμορ του καί νά ἐξακολουθήσει νά εἶναι γλυκός στούς γύρω του
γι’ αὐτό καί ἔγραψε: «εἶμαι εὐγνώμων πού
μπόρεσα νά ἐπικοινωνήσω μέ τούς
ἀνθρώπους». Ἐνόψει τῶν γενεθλίων του,
τόν Ἰανουάριο τοῦ 2014 σέ συνέντευξή
του στό τεῦχος Δεκεμβρίου 2013 τοῦ περιοδικοῦ BBC Music εἶχε δηλώσει ὅτι σκόπευε νά ἀσχοληθεῖ, μεταξύ ἄλλων, μέ τήν
Θεία Κωμωδία τοῦ Δάντη.
Τό 2000 τοῦ ἀπονεμήθηκε ὁ τίτλος τοῦ
ἱππότη (sir), «γιά τίς ὑπηρεσίες του στήν
μουσική», καθώς εἶχε κερδίσει καί τό
σπουδαῖο βρετανικό Ivor Novello, πού εἶναι
βραβεῖο μουσικῆς Ἐξαιρετικότητας. Μέ
δυό λόγια ἡ περίπτωσή του διέψευσε τό
ρητό «οὐδείς προφήτης (ἐδοξάσθη) ἐν τῇ
πατρίδι αὐτοῦ» ἀφοῦ ἡ Ἀγγλία τόν τίμησε
ποικιλοτρόπως.
Ἰω. Μενοῦνος, δ. φ.
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ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ὁ κ. Ι.Α.Ν. ἀπό Θεσσαλονίκη
μᾶς γράφει:
«Μέ ἔκπληξη παρακολουθῶ
στά τελευταῖα τεύχη τοῦ «Συνδέσμου» μία φανατική πολιτική θέση
τοῦ περιοδικοῦ. Μένος κατά τῆς κυβερνήσεως. Νομίζω ὅτι κάτι τέτοιο
δέν ταιριάζει στή φύση τοῦ «Συνδέσμου».Ἀφήνω τά προηγούμενα
καί μένω στό σχόλιό σας σέ μία φράση τῆς «Καθημερινῆς» (σελ. 284)
«Γιατί; Γιά νά μή σᾶς ἐκτοπίσει ἀπό
τήν ἐξουσία ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ;».
Ἀλήθεια πιστεύετε ὅτι εἶναι
μικρή καί ἀσήμαντη ὑπόθεση νά
πάρουν τήν ἐξουσία τοῦ τόπου τά
ἀκραία αὐτά κόμματα;».
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τό γράμμα σας, γιατί μᾶς δίδεται ἡ εὐκαιρία
νά ξεκαθαρίσουμε τή θέση μας.
Ὁ «Σύνδεσμος» δέν ἀσχολεῖται μέ τήν πολιτική. Ὡς γνωστόν, ἄλλα εἶναι τά ἐνδιαφέροντά
του. Ἔλα ὅμως πού ἡ πολιτική
μπαίνει στά ἐνδιαφέροντα τοῦ
«Συνδέσμου». Τότε τί κάνουμε:
Τότε, πρέπει νά ποῦμε καί ἐμεῖς τή
γνώμη μας!
Καί ἡ γνώμη μᾶς εἶναι ἡ ἑξῆς:
Πιστεύουμε ὅτι ἡ σημερινή κατάντια τῆς πατρίδος μας δέν εἶναι
μόνον οἰκονομική. Εἶναι κυρίως
πνευματική. Καί γιά τήν κατάντια
αὐτή εὐθύνονται ὅλα τά πολιτικά
κόμματα. Μᾶς ἔμαθαν ἀπό τό 1981
καί μετά, ὅτι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς
24
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εἶναι ἡ «ποιότητα τῆς ζωῆς», ἡ
ὁποία ἀποκτᾶται μέ τήν αὔξηση, μέ
κάθε μέσο τοῦ πλούτου μας. Θεοποιήσαμε τόν Μαμωνά. Τώρα λοιπόν πού χάνεται ὁ «πλοῦτος», κοντεύουμε νά χάσουμε καί τό μυαλό
μας μαζί μέ τήν ψυχή μας.
Στίς δύσκολες ἡμέρες τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, τότε, πού ὑπῆρχε
ἡ πραγματική φτώχια, δέν ἀναφέρεται ἀπό κανέναν ὅτι αὐτοκτόνησε καί ἕνας Ἕλληνας λόγω φτώχιας. Σήμερα, γιατί αὐτοκτονοῦν;
Ἁπλούστατα. Τότε δέν αὐτοκτόνησε κανένας γιατί ὅλοι οἱ Ἕλληνες
πίστευαν στόν Θεό καί στήν Πρόνοιά Του. Τώρα, πού ὅλοι οἱ πολιτικοί μας προσπάθησαν καί δυστυχῶς προσπαθοῦν ἀκόμα καί σήμερα νά ξεριζώσουν τήν πίστη τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ στόν Χριστό, οἱ
δυστυχισμένοι ἄνθρωποι χάνουν
καί τήν ψυχή τους.
Δυστυχῶς γιά ὅλους μας, αὐτή
τήν ἁπλή ἀλήθεια δέν τήν ἔχουν
καταλάβει οἱ κυβερνῶντες μας,
Κυβέρνηση καί σύσσωμη ἡ Ἀντιπολίτευση. Μόνον γιά τόν Μαμωνᾶ ἐνδιαφέρονται.
Ὁ «Σύνδεσμος» δέν ἐνδιαφέρεται γιά τά πολιτικά κόμματα καί
γιά τίς ἐπιδιώξεις τους. Ἐνδιαφέρεται νά ξαναβροῦμε ὅλοι μας, τήν
ἁπλή, ἁγνή καί ἀπόλυτη πίστη
στόν Χριστό μας, γιατί Αὐτός εἶναι
ὁ Μόνος πού μπορεῖ νά μᾶς ξαναδώσει τήν ἐλπίδα γιά τήν ζωή. πού
τόσον τήν ἔχουμε ἀνάγκη.
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Δωρεές εἰς μνήμην
⇒ Ἡ κ. Ἀγγελική Βαξιβανάκη, Γλυφάδα 30 €, εἰς μνήμη
τῶν γονέων της Γεωργίου καί Εὐαγγελίας Ὑφαντίδου.
⇒ Ἡ οἰκογ. Κωνσταντίνου
Βλαχοδημητροπούλου, Καλαμάτα – Μαρούσι 50 €, εἰς μνήμην τῆς μητέρας τους Αἰκατερίνης.
⇒ Ὁ κ. Ἀριστείδης Διαμαντόπουλος, Χαλάνδρι, 50 €, εἰς
μνήμην Βασιλείου Σταυροπούλου.
⇒ Ἡ κ. Εὐφημία Καρβέλη,
Λάμπαινα Μεσσηνίας, 20 €, εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου της Γεωργίου.
⇒ Ἡ κ. Μαρίνα Μυστριώτη
Ἀθήνα, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Κωνσταντίνου.
⇒ Ἡ κ. Νίκη Παπακωνσταντίνου, Θεσσαλονίκη, 150
€, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της
Ἐλευθερίου καί τοῦ ἀδελφοῦ της.
⇒ Ἡ κ. Γεωργία Περπινιά,
Τῆνος, 50 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων της ἱερέως Μάρκου καί πρεσβυτέρας Ἐλπίδος.
⇒ Ὁ κ. Λουκᾶς Σιορβανές
Χαλάνδρι, 20 €, εἰς μνήμην τῶν
γονέων του Εἰρήνης καί Ἰωάννη.
⇒ Ἡ κ. Βασιλική Τρικουράκη Ἀθήνα, 50 €, εἰς μνήμην
τῆς μητέρας της Εὐμορφίας καί τοῦ
συζύγου της Δημητρίου.
⇒ Ὁ κ. Δημήτριος Χριστοδουλόπουλος, Ἀθήνα 50 €, εἰς
μνήμην Ἑλένης Ἐμμανουήλ.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Μόλις κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο
τοῦ συνεργάτη τοῦ περιοδικοῦ μας
Ἀρχιμανδρίτου π. Γεωργίου Δ. Μπίζα,
ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» τῆς ὁποίας εἶναι ἐπίλεκτο μέλος, μέ τίτλο:
«ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»
Ὅλοι θά ἔχουμε προσέξει ὅτι στήν
ἐκκλησία τήν Κυριακή οἱ περισσότεροι
χριστιανοί ἀπουσιάζουν. Πότε τό ἕνα
καί πότε τό ἄλλο παρουσιάζονται ἕνα
σωρό ἐμπόδια πού δυσκολεύουν πολλούς χριστιανούς νά τρέξουν στήν
ἐκκλησία τήν Κυριακή.
Μήπως αὐτό εἶναι ἐπιζήμιο γιά τήν
ψυχή μας; Μήπως τό νά ἀπουσιάζουμε
ἀπό τήν ἐκκλησία βλάπτουμε τήν ψυχή
μας καί διακινδυνεύουμε τήν σωτηρία
μας;
Σέ αὐτά τά ἐρωτήματα δίνει ἀπάντηση τό βιβλίο αὐτό μέ τό νά δοῦμε ποιό
εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐπάνω στό ζήτημα αὐτό, ποιά εἶναι ἡ παράδοση τοῦ
ἔθνους μας καί τί πρέπει νά κάνουμε
γιά νά ζοῦμε ὅπως θέλει ὁ Θεός.
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι
ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐκ ἐγώ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος».
(Ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται, ὅλα ὅμως δέν εἶναι πρός τό συμφέρον. Ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται, ἐγώ ὅμως δέν θά ἀφήσω τίποτε νά μέ κυριέψει).
β. «Οἱ ὀφθαλμοί σου ὀρθά βλεπέτωσαν,
τά δέ βλέφαρά σου νευέτω δίκαια».
(Τά μάτια σου ἄς βλέπουν πάντοτε τό
ὀρθό καί αὐτά ἀκόμη τά νεύματα τῶν βλεφάρων σου ἄς εἶναι δίκαια)
(Παρμ. δ΄ 25).
γ. Τό μάτι δέν χορταίνει νά βλέπει καί
τό ἀφτί δέν γεμίζει ποτέ, ὅσα καί ἄν ἀκούσει.
(Ἐκκλ. α΄ 8).
δ. «Ἀνέβη θάνατος διά τῶν θυρίδων»
(Ἰερ. θ΄ 21).
ε. Βάλε θύρα στά ἀπατηλά καί περίεργα λόγια. Ἄνοιγε τό στόμα σου βάζοντας τά λόγια τοῦ Θεοῦ, γιά νά
προσελκύσεις τό Ἅγιο Πνεῦμα.
(Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ 5, 223)
στ. Νά μήν ἐπιδιώκεις τήν πρόσκαιρη
ἡδονή, πού τήν γεννάει τό αἰσχρό θέαμα,
ἀλλά τή συνεχή εὐχαρίστηση, πού γεννιέται ἀπό τήν καλή ἐπιθυμία.
(Χρυσόστομος, ΕΠΕ 3α, 374-376)
ζ. Πῶς νά βρεῖς λόγια, γιά νά πεῖς τήν ἀλήθεια μέσα σέ τέτοια σύγχυση; Μέσα σέ αὐτό τό τρομερό ψέμα πού ἐκπέμπεται ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης;
(Ἀλέξανδρος Σμέμαν 1931-1993)
η. Μήν καθηλώνεστε μπροστά στήν τηλεόραση. Μήν
ξεχνᾶτε ὅτι τό κουμπί δέν χρησιμεύει μόνο γιά νά τήν ἀνοίγουμε, ἀλλά καί γιά νά τήν κλείνουμε.
Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος
θ. Ἡ τηλεόραση κάνει μεγάλο κακό, γι’ αὐτό νά μήν παρακολουθεῖτε. Τίς εἰδήσεις νά τίς μαθαίνετε ἀπό τό ραδιόφωνο.
Διον. Τάτση, Ὁ Γέροντας Παΐσιος, σ. 162
ι. Δέν λέμε πετᾶχτε τίς τηλεοράσεις. Λέμε κάνετε καλή
χρήση τῆς τηλεόρασης.
Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰγνάτιος
ια. Ἡ Ἑλληνική τηλεόραση νίπτει συνεχῶς τά χέρια της.
Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι τά διατηρεῖ καθαρά.
Ἀθαν. Κανελλόπουλος, τ. ὑπουργός (1923-1995)
ιβ. Στή ραδιοφωνία ἀκοῦς ἁπλῶς τά παράσιτα. Στήν τηλεόραση... τά βλέπεις.
Ὁ ἴδιος
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ιγ. Τηλεόραση εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι,
δέν εἶναι τά μηχανήματα.
Πρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός
ιδ. Ἡ τηλεόραση εἶναι δάσκαλος καί καθοδηγητής σέ καθημερινή βάση. Νά δημιουργήσουμε ἐναλλακτικές λύσεις. Ἀνάγνωση
βιβλίων, μουσική ἀκρόαση. Νά ἀκοῦμε σύντομο δελτίο εἰδήσεων ἀπό τό ραδιόφωνο.
π. Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος
ιε. Οἱ βάρβαροι δέν θά ξανάρθουν ἀπ’ τά
σύνορα. Ὁρμοῦν ἀπό τίς τηλεοράσεις στά
παιδικά δωμάτια.
Ποιητική συλλογή «Σφραγίδες»
ιστ. Τό ἐκπληκτικό μέ τήν τηλεόραση εἶναι
ὅτι ἐνῶ φαίνεται νά ψυχαγωγεῖ ἑκατομμύρια
ἀνθρώπους, ταυτόχρονα τούς γεμίζει ἀνείπωτη μοναξιά.
Τόμας Ἔλιοτ (1885-1965)
ιζ. Οἱ σύγχρονες δικτατορίες δέν ἐπιβάλλονται μέ τά τεθωρακισμένα, ἀλλά μέ τίς τηλεοράσεις.
Οὐμπέρτο Ἔκο
ιη. Ἡ τηλεόραση εἶναι μεγάλος δάσκαλος.
Γιά πολλούς εἶναι αὐθεντία.
Γεώργιος Κρουσταλλάκης, Καθηγητής
Παιδαγωγικῶν
ιθ. Ἡ τηλεθέαση εἶναι ἡ τρίτη χρονοβόρα
δραστηριότητα τῶν Ἑλλήνων μετά τήν ἐργασία καί τόν ὕπνο. Εἴμαστε δεύτεροι στήν
Εὐρώπη μέ ἡμερήσιο χρόνο παρακολούθησης 219 λεπτά.
Ἐφημ. «Καθημερινή» 25-7-1993
κ. Ἡ πολλή τηλεόραση βλάπτει. Αὐξάνει
τόν κίνδυνο στά παιδιά νά ἔχουν προβλήματα προσοχῆς, ὅταν γίνουν ἔφηβοι.
Ὅπ.π. 23-9-2007
κα. Ὁ φανατικός τηλεθεατής ἀφήνει κενά
στήν ζωή του, γιατί παραμελεῖ δραστηριότητες πού τόν βοηθοῦν στήν ἀνάπτυξή του καί
στήν ὁλοκλήρωσή του.
Περιοδικό Ἑλληνοχριστιανική Ἀγωγή»
2012, σ. 211
κβ. Τό δίδυμο τῆς συμφορᾶς τοῦ πολιτισμοῦ: ἡ τηλεόραση καί ὁ τουρισμός.
Χρ.Ζαμπούνη, Ὡραῖες φράσεις, σ. 183
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ήμερα, Πέμπτη 16 Ἰανου-

Σαρίου 2014, πληροφορη-

θήκαμε ἀπό τήν Ἀθήνα ὅτι ὁ
ἀγαπητός μας συνεργάτης Θεόδωρος Ἰ. Δοῦρος (Θ.Ι.Δ,
Ἰωάννης Τασούλας καί Λ. Δίλης) ἀπεβίωσε στό Νοσοκομεῖο
«Σωτηρία» τῆς Ἀθήνας.
Ἡ θλίψη μας εἶναι μεγάλη. Ὁ Θόδωρος ἦταν γιά
πολλά χρόνια ἕνας ἀπό τούς
καλλίτερους συνεργάτες τοῦ
περιοδικοῦ μας.
Τώρα, ὁλόθερμες εἶναι οἱ
προσευχές μας πρός τόν Κύριό
μας νά δεχθεῖ τήν ψυχή, ἑνός
ἁγνοῦ καί πιστοῦ παιδιοῦ Του
καί νά τήν κατατάξει μεταξύ
τῶν δικαίων Του.
Περισσότερα γιά τήν προσωπικότητά του θά γράψουμε
στό ἑπόμενο τεῦχος μας.
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«Θέλουν αἷμα ἀπό ἐφάπαξ, ἐπικουρικές καί στρατιωτικούς» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 19-11-13).
Ἡ ὑποχωρητικότητα τῶν δικῶν μας
κυβερνητῶν, δικῶν τους ὀργάνων, ἔχει
ἀνοίξει τήν ὄρεξη τῆς τρόϊκας.
«Στόν τόπο μας ὑπάρχει πλήρης
στρέβλωσις τοῦ κοινοβουλευτικοῦ συστήματος. Καταντήσαμε νά ἔχουμε
πλέον ἐκλογές ὄχι ἀνά τετραετία, ὅπως
προβλέπει τό Σύνταγμα, ἀλλά ἀνά διετία» (ΕΣΤΙΑ 20-11-13).
Κι’ αὐτό ἐπίτευγμα τῶν πολιτικῶν
μας! Ἀπό ἐμᾶς δέν ἀναδεικνύονται;
«Νά ἔχει λόγο στά σχολικά βιβλία
ζητᾶ ἡ Ἐκκλησία» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 2111-13).
Νά μήν τά περιμένουμε ὅλα ἀπό τήν
ποιμαίνουσα Ἐκκλησία. Ἐκκλησία εἴμαστε καί οἱ λαϊκοί. Εἴμαστε Ἕλληνες,
Ὀρθόδοξοι πολίτες. Νά ἀξιώνουμε
ἐνεργά τήν τήρηση τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ
Συντάγματος.
«Λόγῳ μετανάστευσης καί ὑπογεννητικότητας φθίνει ἡ Ἑλλάδα. Πέρσι
μετρηθήκαμε 60.500 λιγότεροι...»
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 21-11-13).
Ἀποτέλεσμα ὑλικῆς καί πνευματικῆς
πτωχεύσεως. Ἡ πνευματική ἔνδεια πιό
σημαντικό πρόβλημα.
«Δίχως Θεόν ὅλα καταστρέφονται»
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 22-11-13).
Ἄς τό συνειδητοποιήσουμε πρίν εἶναι
πολύ ἀργά. Ἡ οἰκονομική κρίση πού μᾶς
πλήττει νά μᾶς βοηθήσει νά ἀντιληφθοῦμε τήν πνευματική μας ἔνδεια καί
νά ἀγωνιστοῦμε γιά τήν ὑπέρβασή της.
Στήν εἰσηγητική ἔκθεση δέν ὑπάρχει καμία πρόβλεψη γιά τήν κάλυψη τοῦ ἐλλείματος. «Τρύπα» 802 ἑκατ. € στά Ταμεῖα» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 22-11-13).
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Ξέρουν τόν τρόπο: περικοπές μισθῶν,
συντάξεων, κοινωνικῶν παροχῶν!
«Σύγχρονοι τοκογλύφοι τά ἐνεχυροδανειστήρια. Ἁρπάζουν τόν χρυσό τῶν
Ἑλλήνων» (ΕΜΠΡΟΣ 23-11-13).
Ἐκμεταλλεύονται τήν ἀνάγκη τῶν συνανθρώπων μας. Κάτι παρόμοιο δέν ἔγινε
στά μαῦρα χρόνια τῆς Κατοχῆς;
«Βροχή αἰτημάτων γιά ἀστυνόμευση.
Αὐξήθηκαν κατά 30% λόγω τρομοκρατίας» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24-11-13)
Ποῦ ὀφείλεται τῆς τρομοκρατίας ἡ
αὔξηση; Στούς νομοταγεῖς Ἕλληνες;
«Ὁ ξαφνικός θάνατος τοῦ δημόσιου
πανεπιστημίου» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 24-11-13).
Ὄχι καί τόσο ξαφνικός. Ἐπί δεκαετίες
τώρα ἀργοπεθαίνει. Δολοφόνοι: τά πολιτικά κόμματα καί ἡ πανεπιστημιακή κοινότητα.
«Πάνω ἀπό 7000 ἑλληνικά φορτηγά
μετακόμισαν στή Βουλγαρία» (ΤΑ ΝΕΑ
25-11-13).
Ἐπιχειρήσεις, ἐπιστήμονες, νέοι
ἄνθρωποι, ἀποταμιεύσεις, κεφάλαια
ἐγκαταλείπουν τήν πατρίδα μας. Τό σχέδιο ξένων κέντρων γιά τήν καταστροφή
τῆς χώρας μας σέ πλήρη ἐξέλιξη.
«Ὕμνοι γιά τόν Βυζαντινό "Οὐρανό".
60.000 σέ ἕνα μῆνα ἐπισκέφθηκαν τήν
ἔκθεση στίς ΗΠΑ» (ΕΘΝΟΣ 26-11-13).
Ἀντικείμενα βυζαντινῆς τέχνης στήν
Ἐθνική Πινακοθήκη τῆς Οὐάσιγκτον.
Ἔμπνευση καί μόχθος φωτισμένων δημιουργῶν. Ἡ ἀξία τέτοιων δημιουργημάτων δέν ἐκπίπτει.
«Ε.Ε. Μέτρα καταπολέμησης τῆς
παράνομης ἁλιείας» (Ο ΛΟΓΟΣ 27-1113).
Πρέπει νά ληφθοῦν καί μέτρα γιά τήν
ὑπεραλίευση πού τείνει νά ἐξαντλήσει
τόν θαλάσσιο ζωικό πλοῦτο.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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νεται μέ τόν ὅρο νά κόψει ὁ Σάϋλοκ μιά λίτρα κρέας ἀπό τό
σῶμα τοῦ Ἀντόνιο, ἄν δέν ἐξοφληθεῖ τό δάνειο στή λήξη του.
Στό ἀρχοντικό τῆς Πόρσια ὁ
Πρίγκηπας τοῦ Μαρόκου καί ὁ
Πρίγκηπας τῆς Ἀραγωνίας
ἀστοχοῦν πρός ἀπογοήτευσή
τους καί ἀνακούφιση τῆς Πόρσια. Ὁ Μπασάνιο κερδίζει τήν
καρδιά τῆς Πόρσια καί ἐπιλέγοντας τό κουτί μέ τήν εἰκόνα
της δικαιοῦται νά τήν παντρευτεῖ. Ἡ εὐτυχία τους ἐπισκιάζεται ἀπό τήν εἴδηση ὅτι ὁ Σάϋλοκ
σύρει τόν Ἀντόνιο στό δικαστήριο ἀξιώνοντας τήν ἐκπλήρωση
τῆς ποινικῆς ρήτρας, διότι τό δάνειο δέν ἐξοφλήθηκε.
Στό δικαστήριο ὁ Σάϋλοκ δέν
δέχεται οὔτε πολλαπλάσιο ποσό
τοῦ δανείου. Ἀξιώνει τήν ποινική
ρήτρα. Ἡ ἔνταση κορυφώνεται.
Μέ ἐπιχειρήματα ὁ δικηγόρος
ματαιώνει τήν ἱκανοποίηση τοῦ
Σάϋλοκ. Καταδικάζεται γιατί ἐπιβουλεύτηκε τήν ζωή πολίτου τῆς
Βενετίας. Μέρος τῆς περιουσίας
του δημεύεται, ἕνα ἄλλο μέρος δίδεται προῖκα στήν κόρη του. Τελευταία σκηνή στό Μπελμόντο
ὅπου ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁ δικηγόρος καί ὁ γραμματέας του στό
δικαστήριο ἦσαν ἡ Πόρσια καί ἡ
Νερίσσα μεταμφιεσμένες.

«Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ»
Ἀπό τά πιό γνωστά ἔργα τοῦ Σαίξπηρ
(1564-1616) «ὁ ἔμπορος τῆς Βενετίας» παρουσιάζεται στό θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ σέ
σκηνοθεσία Σπύρου Εὐαγγελάτου.
Ὁ Μπασάνιο ζητᾶ ἀπό τόν φίλο του
ἔμπορο Ἀντόνιο νά τοῦ δανείσει χρήματα
γιά νά πάει στό Μπελμόντο καί νά κερδίσει
τήν καρδιά τῆς ὡραίας καί πλούσιας Πόρσια. Ὁ Ἀντόνιο δέν ἔχει διαθέσιμο τό ἀπαιτούμενο ποσό καί προθυμοποιεῖται νά
ἐγγυηθεῖ γιά τόν δανεισμό του.
Στό Μπελμόντο ἡ Πόρσια συζητᾶ μέ τήν
ὑπηρέτριά της Νερίσσα γιά τούς ὅρους πού
ἔχει θέσει στή διαθήκη ὁ πατέρας της γιά
τόν γάμο της. Θά τήν παντρευτεῖ ὅποιος
ἐπιλέξει τό κουτί, ἀπό τά τρία, πού περιέχει
τήν εἰκόνα της. Ὁ ὑποψήφιος πρέπει
πρῶτα νά ὁρκισθεῖ ὅτι ἐάν ἀστοχήσει δέν
θά παντρευτεῖ καί θά τηρήσει ἐχεμύθεια.
Ὁ Μπασάνιο προσπαθεῖ νά πείσει τόν
πλούσιο Ἑβραῖο Σάϋλοκ νά τοῦ δανείσει
τρεῖς χιλιάδες δουκάτα μέ τήν ἐγγύηση τοῦ
Ἀντόνιο. Τούς συναντᾶ ὁ Ἀντόνιο καί
κατά τόν σχετικό διάλογο ἀποκαλύπτεται ἡ
ἐχθρότητα ἀνάμεσα σ’ αὐτόν καί τόν
Ἑβραῖο τοκογλύφο. Τελικά ἡ συμφωνία γί-
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Ἀγαπητοί μας συνδρομητές
Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη
νά σᾶς εὐχαριστήσουμε μέ ὅλη
μας τήν καρδιά γιά τήν ἀγάπη
σας πρός τό περιοδικό μας, γιά
τήν οἰκονομική συμπαράστασή σας, καί γιά τίς τόσες
καί τόσον θερμές εὐχές πού
μᾶς στείλατε.
Τά γράμματά σας μᾶς δίνουν κουράγιο καί δύναμη
στόν ἀγώνα μας καί μᾶς γεμίζουν ἀπό ἐλπίδα.
Ἄς μή φοβόμαστε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς.Ἡ ἱστορία
δείχνει, ὅτι πάντοτε, στό τέλος,
νικητές εἶναι οἱ χριστιανοί!
Ὁλοθερμές εὐχές μέ αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα πρός τόν
παντοδύναμο Κύριό μας, νά
περάσουμε καί τό 2014.

***
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἐδέσσης, Πέλλης & Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, μᾶς γράφει:

«Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας γιά τήν εὐγενική ἀποστολή τοῦ Ἡμερολογίου τοῦ Συνδέσμου γιά τό ἔτος 2014 καθώς
καί γιά τό τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ σας «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ».
Εὔχομαι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς
νά σᾶς στηρίζει καί ἐνισχύει
πάντοτε στό θεοφιλές σας
ἔργο».
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κ. Σπύρον Κουβαρᾶν Φιλόλογον, Σταυρόν Ἰθάκης. Σᾶς
εὐχαριστοῦμε γιά τήν ὡραία
φωτογραφία πού μᾶς στείλατε
καί δημοσιεύουμε σέ αὐτό τό
τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας, μέ
τόν ἱερέα νά ἁγιάζει τά σπίτια
τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν
Θεοφανείων. Ἕνα ὡραῖο ἔθιμο, πού δυστυχῶς ὑπάρχει φόβος νά ἐκλείψει.
Ὁ κ. Γεώργιος Ἀμοιρίδης
ἀπό τήν Καβάλα μᾶς γράφει:
«…. Τόν τελευταῖο καιρό ὁ
«Σύνδεσμος» μέ τήν οὐσιαστική του ἀναβάθμιση ἔγινε
ἕνα ἀπό τά καλύτερα χριστιανικά περιοδικά τῆς χώρας μας.
Τό τεῦχος τοῦ Δεκεμβρίου 13,
μέ τά ἐξαιρετικά καί ἐπίκαιρα
ἄρθρα του ἔφθασε στό σπίτι
μου στίς 30 Δεκεμβρίου, χάνοντας ὅμως, ὅλη τήν ἐπικαιρότητα…».
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν
ἀγάπη σας στό περιοδικό μας
καί γιά τά τόσο καλά σας λόγια. Τό πρόβλημα τῆς κυκλοφοριακῆς ἐπικαιρότητάς του
«Συνδέσμου» πολύ μας ἀπασχολεῖ. Ἄλλοτε τό πετυχαίνουμε καί ἄλλοτε ὄχι. Θά προσπαθήσουμε νά τό πετυχαίνουμε περισσότερες φορές. Ζητοῦμε τήν ἐπιείκειά σας γι’
αὐτό τό πρόβλημα.
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Σταυρός Ἰθάκης, 5 Ιανουαρίου 2014. Παραμονή τῶν Θεοφανείων, ἁγιασμός στά σπίτια
τοῦ χωριοῦ ὑπό βροχή. Ὁ ἱερέας π. Χρῆστος Λυκουρέσης μέ τόν μικρό Κωνσταντῖνο
Νουτσάτο, ἐνῶ τούς ὑποδέχεται πρόσχαρα ὁ οἰκοδεσπότης Γιῶργος Κουβαρᾶς,
μέ τήν ὀμπρέλα γιά νά μή βραχοῦν.
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