«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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νθρωποι ἦσαν καί οἱ ἀγωνισταί τοῦ 1821. Μέ ἀδυναμίες καί ἐλαττώματα. Γιγαντώθηκαν ὅμως καί
ξεπέρασαν τόν ἑαυτό τους μέ τή βαθειά πεποίθηση στόν δίκαιο ἀγώνα τῆς ἐλευθερίας καί στήν βοήθεια
τοῦ Θεοῦ.
Χαρακτηριστικά εἶναι μερικά ἀπό ὅσα γράφει ὁ Μακρυγιάννης στά ἀπομνημονεύματά του. Μυήθηκε στή Φιλική Ἑταιρεία ἀπό ἕνα ἱερέα τῆς Ἄρτας. «Μπῆκα στό
μυστικό… καί ἐργαζόμουν διά τήν πατρίδα μου καί θρησκεία μου νά τήν δουλέψω εἰλικρινῶς, καθώς τήν δούλεψα,
νά μέ εἰπεῖ τέκνον της καί ἐγώ μητέρα μου» (βιβλ. Α΄).
«Ἡ τυραγνία τῶν Τούρκων… τόσα χρόνια δέν ὑποφέρνονταν πλέον… ὅπου δέν ὁρίζαμεν οὔτε βίον, οὔτε τιμή. οὔτε
ζωή (ξέραμε κι ὅτι εἴμασταν ὀλίγοι καί χωρίς τ’ ἀναγκαῖα
τοῦ πολέμου), ἀποφασίσαμεν νά σηκώσουμε τ᾽ ἅρματα
ἐναντίον αὐτῆς τῆς τυραγνίας, εἴτε θάνατος, εἴτε λευτεριά.
Ὅλοι μαζί προσέφεραν τά πάντα γιά τόν ἀγώνα, ὁ καθένας ὅ,τι μποροῦσε, ἄλλοι τ’ ἅρματα κι ἄλλοι τό βιός τους.
«Τηρᾶτε τό ἱστορικόν ἐκείνου τοῦ καιροῦ πόσο προοδέψαμεν, πόση ἁρμονία εἴχομεν, πόση ὁμόνοια καί ἀδελφοσύνη» (Βιβλ. Α΄ κεφ. δεύτ.). «Ἀνταμώθηκαν ὅλοι οἱ
ἀρχηγοί τῆς Ἀνατολικῆς Ἑλλάδος, γνωρίστηκαν μέ τόν
Ὑψηλάντη καί Νικήτα (Σταματελόπουλο) καί μιλήσανε νά
κινηθοῦν γιά τήν πατρίδα. Μετρήθηκαν (τά στρατεύματα)
τό ὅλο καί ἦταν ὡς ἑφτά χιλιάδες». Ἦταν τό 1822 καί ἡ
ἑτοιμασία ἦταν νά ἀντιμετωπίσουν τήν ἐκστρατεία τοῦ
Δράμαλη. Μέ τή λαχτάρα καί τήν ἀποφασιστικότητα καί
τήν ὁμόνοια καί συνεργασία κατωρθώθηκαν τά ἀκατώρθωτα.
Δυστυχῶς ὁ μεγάλος πειρασμός τῆς διχόνοιας ἐπεσκίασε ὅλη τήν πορεία τοῦ ἀγώνα. Ἡ σύγκρουση καί ἡ δι-
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αίρεση καί ἀντιπαλότητα μεταξύ τῶν στρατιωτικῶν καί
πολιτικῶν φατριῶν, ἔφεραν μεγάλο πλῆγμα καί ὁδήγησαν
τή χώρα στό διχασμό, πού στοίχισε πολύ ἀκριβά καί
ἀμαύρωσε τήν εἰκόνα τῆς ἐπαναστάσεως καί κινδύνεψε ἡ
χώρα μας.
Πολλές φορές ἡ πατρίδα μας πλήρωσε ἀκριβά τό τίμημα τῆς διχόνοιας. Μεγάλα γεγονότα ἐπιτεύχθηκαν, μεγάλες δυσκολίες ξεπεράστηκαν μέ τήν ἑνότητα καί μέ
τήν ὁμοψυχία. Ἀλλά καί κινδύνεψαν νά χαθοῦν τά πάντα
ἀπό τήν ἐπάρατη ἀρρώστεια τοῦ διχασμοῦ. Σήμερα ἡ
χώρα μας καί ἡ κοινωνία μας βρίσκεται σ’ ἕνα δύσκολο
σταυροδρόμι. Κλονίζεται ἡ ὕπαρξή μας, ὄχι τόσο ἀπό
ἐξωτερικούς ἐχθρούς, ὅσο ἀπό μᾶς τούς ἴδιους. Οἱ πολιτικοί μας δέν ἐμπνέουν ἐμπιστοσύνη καί οἱ συντεχνίες
ἀνταγωνίζονται ἡ μία τήν ἄλλη καί ὁ συνδικαλισμός μαραίνει κάθε ὑγιῆ προσπάθεια, ἐξυπηρετώντας προσωπικά ἤ παραταξιακά συμφέροντα. Καί ὁ λαός διχάζεται
καί μένει ἀνυπεράσπιστος, χωρίς πνευματική βοήθεια καί
προσανατολισμό.
Ὅλοι βλέπουμε τόν μαρασμό πού παραλύει τίς
ὅποιες δημιουργικές προσπάθειες. Εἶναι ἄμεση ἀνάγκη
ὅλοι μας νά συνειδητοποιήσουμε πόσο βασική εἶναι ἡ
ὁμοψυχία καί ἡ ἑνότητα γιά νά προχωρήσουμε, νά ξεπεράσουμε τίς ἀδυναμίες μας. Ἑνωμένοι μποροῦμε. Ἄς ξεκινήσουν οἱ ὑπεύθυνοι, πολιτικοί - πνευματικοί ἄνθρωποι,
ἰδιαίτερα ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱεραρχία - καί ὅλοι μας νά
συνεργασθοῦμε «γιά τήν πατρίδα μας καί τή θρησκεία
μας», ὅπως ἔλεγε ὁ Μακρυγιάννης. Ἄς ἐπιστρέψουμε
στήν πίστη μας καί τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ, γιά νά
ἀντλήσουμε δυνάμεις. Καιρός εἶναι νά ἀνακάμψουμε ὅλοι
ὡς κοινωνία ἀδελφωμένη. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 μπορεῖ καί πρέπει νά μᾶς γίνει ὁδηγός.
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AΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Οἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων συνήθως ἄρχιζαν μέ τή φράση
«ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις πατρᾶσι...». Μ’ αὐτό τόν τρόπο ἡ Ἐκκλησία πάντοτε τόνιζε τήν
ταυτότητα τῆς πίστεώς της διά μέσου τῶν αἰώνων. Ἡ ἐμμονή αὐτή τῆς Ἐκκλησίας
στήν ἀποστολική καί κατ’ ἀκολουθία τήν πατερική παράδοση ἀποτελεῖ δεῖγμα τῆς
ὀρθῆς πίστεώς της. Αὐτό ἐκφράζεται κατά τόν καλύτερο τρόπο μέ τόν περίφημο
ὁρισμό τῆς παραδόσεως αὐτῆς ἀπό τόν ἅγιο Βικέντιο τόν ἐκ Λειρίνης ὅτι σ’ αὐτή
ἀνήκει: ὅ,τι πάντοτε, παντοῦ καί ὑπό πάντων ἐπιστεύθη».

ἱερά Παράδοση & Ἅγ. Πνεῦμα

Τό Ἅγιον Πνεῦμα «τό λαλῆσαν διά τῶν προφητῶν» πού ὁδηγοῦσε τούς Ἀποστόλους καί διαφώτιζε τούς εὐαγγελιστές παραμένει πάντοτε στήν Ἐκκλησία καί
τήν καθοδηγεῖ στήν κατανόηση τῶν θείων ἀληθειῶν. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐξίσου ἐπιφορτισμένη μέ τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων καί μέ τά δόγματα τῶν Πατέρων. Αὐτό
ἐκφράζεται χαρακτηριστικά μέ τόν ὕμνο τοῦ ἁγίου Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ: «Τῶν
Ἀποστόλων τό κήρυγμα καί τῶν πατέρων τά δόγματα, ἡ Ἐκκλησία φυλάττουσα,
μίαν πίστιν ἐσφράγισε καί τόν χιτῶνα φοροῦσα τῆς ἀληθείας τόν ὑφαντόν ἐκ τῆς
ἄνω θεολογίας ὀρθοτομεῖ καί δοξάζει τῆς εὐσεβείας τό μέγα μυστήριον». Ἡ Ἐκκλησία λοιπόν, ὅσο εἶναι ἀποστολική εἶναι καί πατερική. Τό ἀποστολικό κήρυγμα εἶναι
ζωντανό μέσα στήν Ἐκκλησία καί ἐκφράζεται ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες. Αὐτό γίνεται δυνατό μέ τό φωτισμό καί τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

ἡ Θεολογία τῶν ἁγ. Πατέρων

Ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος παρατηρεῖ ὅτι οἱ ἅγ. Πατέρες ἐθεολόγησαν κατά
τρόπο Ἀποστολικό καί ὄχι Ἀριστοτελικό. Γι’ αὐτό ἡ θεολογία τους ἦταν κηρυγματική καί ἀπέβλεπε πάντοτε στή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ἦταν πάντοτε ριζωμένη
στήν ὁμολογία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Ἡ θεολογία αὐτή οὐδέποτε χωρίζεται ἀπό
τή ζωή τῆς προσευχῆς καί τήν πράξη τῆς ἀρετῆς. Κλῖμαξ τῆς καθαρότητος εἶναι ἡ
ἀρχή τῆς θεολογίας, γράφει ὁ ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Ἡ θεολογία δέν εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλά μία ὁδός, πού ὁδηγεῖ στή βεβαίωση καί ἀναγνώριση τοῦ μυστηρίου
τοῦ ζῶντος Θεοῦ. Γι’ αὐτό καταξιώνεται στό βαθμό πού μαρτυρεῖ περί αὐτοῦ «ἐν
λόγῳ καί ἔργῳ».

ἀναδρομή στίς ρίζες μας

Ἰδιαίτερα σήμερα, στούς χαλεπούς καιρούς μας, καλούμαστε νά ἀναδράμουμε
στίς ρίζες τῆς πατροπαράδοτης Ἀποστολικῆς καί πατερικῆς παράδοσης. Διαφορετικά κινδυνεύουμε νά πάθουμε ἐσωτερική διάσπαση μεταξύ τῶν πατροπαραδότων
ὅρων τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς καί τῶν ξένων τρόπων σκέψεως καί συμπεριφορᾶς. Καθώς ὡς λατρεύοντες, βρισκόμαστε στήν παράδοση τῶν πατέρων, καλούμαστε νά μιμηθοῦμε τούς ἁγ. πατέρες καί σάν τρόπο σκέψεως καί ζωῆς.
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όν περασμένο Νοέμβριο ὁ
«Σύνδεσμος» ἔγραψε γιά τά
«80 χρόνια Χ.Φ.Ε». Κι εὐχόταν στή Χριστιανική Φοιτητική
Ἕνωση νά συνεχίσει γιά πολλά
ἀκόμη χρόνια νά μεταδίδει τόν ζωντανό χριστιανικό λόγο στόν φοιτητόκοσμο κι ὄχι μόνο.
Ὁ ποιητής Γ. Βερίτης ἔδινε μάχες
στά φοιτητικά ἀμφιθέατρα κατά
τοῦ ὑλισμοῦ καί τῆς ἀθεΐας. Κι
ἔγραφε στίχους γεμάτους παλμό
ζωῆς καί φῶς.
«Χαρά καί γέλιο καί καμάρι!/
Ψηλά τό μέτωπο παιδιά!/Τά νιάτα
μπρός, γεμάτα χάρη,/μέ μιά ψυχή
καί μιά καρδιά. / Τά νιάτα μπρός,
ἀδελφωμένα / γιά τά μεγάλα ἰδανικά. // Ἐμπρός ἀδέλφια, πᾶμε
πρῶτοι/στήν δόξα καί στήν ἀρετή.
/ Σάν τό λουλούδι ἀνθίζει ἡ νιότη
/ μέσα στό φῶς τοῦ Λυτρωτῆ...»
(«Οἱ Φάροι», Ἅπαντα, σ. 273).

Μέσα στήν ψυχή του ὁ ποιητής
εἶχε κλείσει τόν Χριστό. Κι’ ὅλο
τραγουδοῦσε:
«Ὁ Χριστός ἀρχηγός μας/καί
στρατιῶτες ἐμεῖς,/στή μεγάλη του
κλήση/δέ θά λήψει κανείς /.../ Ὅλη
φλόγα ἡ ψυχή μας/καί τά μπρά70
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τσα γερά/καί στήν ὄψη ἄς λάμπει
/ ἡ τρανή μας χαρά... (Ὁ Ἀρχηγός,
Ἅπαντα σ. 265).

Ἀπό τότε ἀρχίζει μιά ἀνεπαίσθητη διάβρωση τοῦ φοιτητικοῦ κινήματος, πού μαζί μέ τήν ἀλαζονεία τῆς ἀρετῆς, φέρανε σέ βάθος
χρόνου, καταστροφικά ἀποτελέσματα.
Ὁ Βερίτης ὡς ποιητής διαισθάνεται τόν ἐπερχόμενο κίνδυνο καί σημειώνει στό ποίημά του «Τό Ἀλφάβητο τῶν Αἴνων»:
«Σκυφτός καί μοναχός φέρνω
τό βῆμα/στήν ἔρμη ἀκρογιαλιά πού
σπάει τό κύμα./Νά λείψουν ὅλα, κι
ὅλα νά σιγήσουν/μόνος μου θέλω
νά βρεθῶ μαζί Σου/στήν ἔρμη
ἀκρογιαλιά πού σπάει τό κῦμα»
(«Ἅπαντα» σελ. 54).
Ἡ ἀλαζονεία τῆς ἀρετῆς πού παρατηρεῖται κυρίως στούς μεγάλους
στήν ἡλικία καί σέ ὅσους νομίζουν
ὅτι αὐτοί κατέχουν τήν ἀλήθεια,
φέρνει τόν πνευματικό θάνατο στό
ἔργο.
Ὁ ἰός τῆς ἀλαζονείας εἶναι ὁ πιό
θανατηφόρος. Μόνο οἱ ποιητές καί
οἱ προφῆτες μποροῦν νά βλέπουν
τόν ἐπερχόμενο κίνδυνο. Ὁ Βερίτης
ὡς ποιητής ἐπικαλεῖται τοῦ Ἰησοῦ
τήν παρουσία γιά νά γλυτώσει ἀπό
τήν καταστροφή. Εἶναι εὔγλωττοι
οἱ τελευταῖοι στίχοι του στό «Ἀλφάβητο...».
«Ὡραῖος κάλλει, Ἐσύ καί διαλεχτός μου. /ὠχρές μπροστά Σου οἱ
ὀμορφιές τοῦ κόσμου!/Σωπᾶτε
ἀηδόνια καί αὖρες μεσ’ στά δάση,
/ ἀνθρῶποι, δέντρα, βρύσες, ὅλη ἡ
πλάση:/ Ἀπόψε θἄρθη νά μέ βρῆ ὁ
Χριστός μου!».

***
Τήν ἐποχή ἐκείνη, τέλος τοῦ 1946,
δέν ὑπήρχαν φοιτητικά περιοδικά.
Οἱ «Ἀκτίνες» εἶχαν καθιερώσει τή
λεγόμενη «Φοιτητική Στήλη». Συντάκτες της ἦταν φοιτητές καί τῶν
δύο τμημάτων (φοιτητές καί φοιτήτριες). Ὑπέγραφε ὡς ὑπεύθυνος ὁ
«ἐντεταλμένος».
Γεγονός καθοριστικό στά ἐκπαιδευτικά μας πράγματα ὑπῆρξε ἡ
σύσταση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἐπιτροπῆς πού θά μελετοῦσε
τά θέματα γιά τήν ἐπαγγελματική
ἐκπαίδευση. Ἡ εὐθύνη τῆς Ἐπιτροπῆς ἀνατέθηκε στόν Ε. Παπανοῦτσο. Μεταξύ τῶν Πανεπιστημιακῶν μετεῖχε καί ὁ καθηγητής τῆς
Νομικῆς Ἀθηνῶν, Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης. Τό γεγονός αὐτό δημιούργησε πολλές καί σφοδρές ἀντιδράσεις. Οἱ καθηγητές, κυρίως τῆς
φιλοσοφικῆς, νομίσανε ὅτι χάνεται ἡ
κλασσική παιδεία. Οἱ πιό θερμόαιμοι, ἐγκαλέσανε τούς φοιτητές πού
ἀνῆκαν στήν ΧΦΕ ὅτι μέ αὐτά πού
γράφουν στή «Φοιτητική Στήλη» ρίχνουν λάδι στήν φωτιά, λόγω τῆς
πολύ μεγάλης συμετοχῆς τῶν φοιτητῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης στήν
ἕνωση αὐτή.
Ἄς σημειωθῆ ὅτι μόνο στούς Κύκλους Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, μετεῖχαν πλέον τῶν σαράντα φοιτητῶν
τοῦ Α΄ καί Β΄ ἔτους τῆς Φιλοσοφικῆς. Ἀνάλογη ἦταν καί ἡ συμμετοχή τῶν φοιτητριῶν.
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τήν λατρευτική ζωή τῆς
Ἐκκλησίας μας ὑπάρχει ἡ
ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ. Πόσοι ἄραγε τήν γνωρίζουν,
πόσοι τήν ἔχουν διαβάσει καί
προσευχηθεῖ; Ἴσως σέ κάποια
ἱερά Μονή, ἴσως σέ κάποια παννυχίδα (ἀγρυπνία).
Ὡστόσο εἶναι μία ὑπέροχη ἀκολουθία, τήν ὁποία βρίσκουμε στό
«Ὡρολόγιον τό Μέγα», τό λειτουργικόν αὐτό βιβλίο τῆς Ἐκκλησίας. Πρόκειται γιά τήν Ἀκολουθία τοῦ καθ’ ἡμέραν Μεσονυκτικοῦ, τό Μεσονυκτικόν τοῦ Σαββάτου καί ἐκεῖνο τῆς Κυριακῆς.
Βασικῶς, τό Μεσονυκτικό περιέχει τό «Βασιλεῦ οὐράνιε», τόν
50ό ψαλμόν τῆς μετανοίας, τόν
Ἄμωμο, (ψαλμοί) τό Πιστεύω, ἤτοι
τήν ὁμολογία τῆς πίστεως καί νά
μή λησμονοῦμε τήν ὀρθόδοξη χριστιανική μας ἰδιότητα, μηδέ κατά
τήν νύκτα καί ἀκολουθοῦν τροπάρια τά ὁποῖα ἀναφέρονται
στήν ἔλευση τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου καί στήν τελική Κρίση. Ἀκολουθοῦν εὐχές,
«ὁ ἐν παντί καιρῷ», τοῦ ἁγίου
Εὐφραίμ (τοῦ Σύρου), τοῦ ἁγίου
Μαρδαρίου (4ος αἰ.), καί δύο
σπουδαῖες εὐχές τοῦ Μεγ. Βασιλείου κ.ἄ. Πολύ σημαντικά εἶναι
καί τά αἰτήματα πρός τόν Κύριον
καί τούς τόσους συνανθρώπους
μας, μέ τά ὁποῖα καί κατακλείει ἡ
ὅλη Ἀκολουθία μέ ἀκροτελεύτιον
72
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τό «Εἴπωμεν καί ὑπέρ ἑαυτῶν, τό
Κύριε, ἐλέησον».
Τό ὅλο νόημα τῆς Ἀκολουθίας
αὐτῆς βρίσκεται στίς κεντρικές
εὐχές τοῦ Μεγ. Βασιλείου. Ἐκεῖ ὁ
οὐρανοφάντωρ μέγας πατήρ τῆς
Ἐκκλησίας στήν πρώτη ὁμιλεῖ γιά
τήν προσευχή αὐτή τοῦ πιστοῦ
χριστιανοῦ κατά τό μέσον τῆς νυκτός παρακαλώντας τόν Θεόν νά
δεχτεῖ ἀπό τά ρυπαρά χείλη μας
τήν ἱκεσίαν μας Ἐκεῖνος ὁ Ὁποῖος εἶναι πάνυ Οἰκτίρμων καί
Ἐλεήμων. Παρακαλεῖ γιά τήν συγχώρηση, τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν,
τόν καθαρισμόν μας ἀπό παντός
μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος.
Ἔπειτα διαγράφει τό γεγονός ὅτι
εὑρισκόμενοι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι
στή νύκτα τοῦ παρόντος βίου,
ὅταν ὁ Θεός μᾶς δωρήσει τήν ἄγρυπνο καρδιά καί τήν νήφουσα
διάνοια, τότε θά δυνηθοῦμε νά
ζήσουμε τήν λαμπρά παρουσία
τοῦ Κυρίου στήν Δευτέρα παρουσία του, ὅταν θά ἔλθει ἐν δόξῃ
μετά πάντων τῶν ἁγίων ἀγγέλων.
Ὑπενθυμίζει στό σημεῖο αὐτό καί
τήν γεννηθησομένη τελική κρίση
ὑπό τοῦ Δικαιοκρίτου Χριστοῦ.
Τέλος ἱκετεύει νά μή μείνουμε
ῥαθυμοῦντες ἀλλά νά εἴμεθα ἐν
ἐγρηγόρσει ψυχῆς, ὥστε νά εἰσέλθωμεν στόν θεῖο νυμφῶνα τῆς θεώσεως.
Στή δεύτερη εὐχή ὁμιλεῖ γιά
τήν εἴσοδο στή νέα ἡμέρα τήν
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ὁποία χαρίζει ἡ ἀγάπη καί ἡ
πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Πρόκειται
γιά εὐλογία, δοξολογία καί
εὐχαριστία πρός τόν Θεόν.
«Σέ εὐλογοῦμεν, ὕψιστε Θεέ
καί Κύριε τοῦ Ἐλέους... Εὐχαριστοῦμέν σοι, ὅτι οὐ συναπώλεσας ἡμᾶς ταῖς ἀνομίαις
ἡμῶν... ἄνοιξον ἡμῶν τό στόμα
καί πλήρωσον αὐτό τῆς σῆς
αἰνέσεως...».
Ἡ Ἀκολουθία, λοιπόν, αὐτή
τοῦ Μεσονυκτικοῦ, ἀκολουθία
κατανυκτική, μυσταγωγική,
πνευματικῆς συντριβῆς, περισυλλογῆς καί μετανοίας φέρει
ἐνώπιον μας τήν σχέση μας μέ
τά ἔσχατα καί πέραν αὐτῶν.
Φέρει ἐνώπιόν μας τήν τελικήν
κρίση, τόν Παράδεισο, τήν κόλαση, τήν σωτηρία ἤ τήν ἀπώλεια τῆς ψυχῆς μας. Ἄν ὁ
Ἑσπερινός καί ὁ Ὄρθρος εἶναι
ἡ ὑπόμνηση τῆς δημιουργίας
τοῦ κόσμου, ἡ ἔλευση τοῦ
Χριστοῦ ὡς ἀληθινοῦ φωτός,
εἶναι τό θέμα τῆς α΄ ὥρας, ὁ
σταυρικός θάνατος τῆς ἑνάτης τοῦ Μεσονυκτικοῦ εἶναι ἡ
Ἀνάσταση καί ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου.
Ἀξίζει, συνεπῶς, νά γνωρίσωμεν καί νά λέγωμεν τό Μεσονυκτικόν καί νά ἁγιαζώμεθα
πρός στηριγμόν τῆς ὅλης μας
χριστιανικῆς πορείας.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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σχολική χρονιά εἶχε προχωρήσει καί, ἤδη, στά
μέσα Μαρτίου, ἡ Μαρίνα,
μαθήτρια τῆς Τρίτης Λυκείου, τό
εἶχε πάρει ἀπόφαση. Παρά τήν μεγάλη της προσπάθεια καί τά ξενύχτια, οἱ διακρίσεις καί τά βραβεῖα
δέν ἦταν γι’ αὐτήν. Ἴσως οὔτε καί
τό Πολυτεχνεῖο. Εἶχε κάποιο ταλεντάκι στή ζωγρα-φική. Θά μποροῦσε, φοιτώντας σέ μιά ἰδιωτική
Σχολή, νά γίνει μιά καλή γραφίστρια, μέ προοπτική νά δουλέψει
στόν κλάδο τῶν διαφημίσεων.
Ὅμως, κάθε φορά πού τά σκεπτόταν αὐτά, ἕνα μικρό ἀλλά μυτερό ἀγκάθι λές καί τρύπωνε
βαθειά μέσα της. Ἔβλεπε καί τόν
ἑαυτό της ἀπέναντι, νά τῆς χαμογελᾶ εἰρωνικά.
-Πᾶς νά ξεφύγεις πονηρούλα
καί νά ξεχάσεις τό ὄνειρο πού σέ
παιδεύει τίς νύχτες. Προσπαθεῖς
νά τό καταχωνιάσεις στά ὑπόγεια
τῆς ψυχῆς σου κι ὅλο καμώνεσαι
πώς δέν ὑπάρχει. Ὅμως, ἀπό τήν
ἡμέρα πού εἶδες τόν παππού σου
νά δακρύζει, τό ξέρεις καλά πώς,
τό ὄνειρο μένει ἐκεῖ, ξάγρυπνο.
Ἦταν ἀλήθεια. Τόν λεβέντη
παππού της ἡ Μαρίνα τόν λάτρευε.
Ἡ σχέση τους εἶχε ἕναν, πολύτιμο
γι’ αὐτήν, ἀλληλοσεβασμό καί μιά
ζεστασιά πού τῆς ἔδινε μιά ἀπερίγραπτη αἴσθηση ἀσφαλείας.
Ἀκόμα κι ὅταν - εὐτυχῶς σπανίως
- τῆς ἔκανε κάποια παρατήρηση, ἡ
Μαρίνα τήν δεχόταν χωρίς τίς συνηθισμένες, πρός τούς γονεῖς της,
ἀντιδράσεις. Ἤξερε καλά καί τό
εἶχε πιά ἐντελῶς παραδεχθεῖ πώς
«ὁ παππούς εἶχε πάντα δίκιο καί...
πολλή ἀγάπη».
Τήν ἡμέρα, λοιπόν, πού εἶδε τά
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μάτια του νά βουρκώνουν, καθώς
παρακολουθοῦσε στήν τηλεόραση
τίς μεγάλες ταραχές στό κέντρο
τῆς Ἀθή-νας, ἡ Μαρίνα ἀνησύχησε
κι ἔτρεξε νά τόν ἀγκαλιάσει.
-Παππού, τί ἔπαθες; Τί έχεις;
-Τί νἄχω παιδί μου; Βλέπω πού
καῖνε τή σημαία μας καί καίγεται
ἡ καρδιά μου. Πῶς ν’ ἀντέξω νά
βλέπω αὐτό τό ἔγκλημα, ἐγώ πού,
ματωμένος, κρατοῦσα ψηλά αὐτό
τό ἱερό πανί καί, μέσα στά χιόνια,
ἔτρεχα κατά πάνω στόν εχθρό φωνάζοντας ΑΕΡΑ; Πῶς ν’ ἀντέξω;
Τότε ἦταν πού, σκουπίζοντας
σιωπηλά τά δάκρυα ἀπό τά μάγουλά του, τῆς εἶπε ἐκεῖνον τόν
λόγο πού σφράγισε τήν ψυχή της.
-Ἄς ἦταν, Μαρίνα μου, ν’ ἀξιωνόμουν νά σέ δῶ ἐσένα μιά μέρα
σημαι-οφόρο μέ τήν Γαλανόλευκη
καί νά πῶ τό «Νῦν ἀπολύεις τόν
δοῦλον Σου...».
Ἡ Μαρίνα θυμᾶται ὅτι εἶχε παγώσει. Πόσο θἄθελε νά πραγματοποιήσει τήν ἐπιθυμία τοῦ ἀγαπημένου της παπποῦ. Πόσο... Ἀλλά,
τό ἤξερε καλά πώς ποτέ δέν θά
μποροῦσε νά γίνει αὐτή σημαιοφόρος σέ μιά Ἐθνική Γιορτή.
Βάλθηκε, ὅμως, ἀπό τότε - γιά
χατίρι ἄραγε τοῦ παπποῦ ἤ ἀπό
μιά δική της κρυφή φιλοδοξία; - νά
κάνει μιά ἀποφασιστική προσπάθεια γιά νά βελτιώσει τίς ἐπιδόσεις
της στά μαθήματα. Καί ἡ ἀλήθεια
ἦταν ὅτι, ἀπό τό 13 πού ἔβγαλε, ὡς
Μέσον Ὅρο Βαθμολογίας, στό Α’
Δίμηνο, εἶχε ξεπεράσει τό 17 στό
Γ’ Δίμηνο, στό τέλος Φεβρουαρίου, εἰσπράττοντας πολύ ἐπαινετικά σχόλια, τόσο ἀπό τούς γονεῖς
της, ὅσο καί ἀπό τούς καθηγητές
της. Ὡστόσο, ἦταν ἀδύνατον νά
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ΓΡΑΦΕΙ
ἡ ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν

συναγωνιστεῖ τούς πέντε
καλύτερους μαθητές τῆς
Τάξεως, πού ἔβγαζαν συνέχεια Μέσον Ὅρο πάνω
ἀπό 19. Πῶς, λοιπόν, νά
ἐλπίζει ὅτι θά μποροῦσε νά
γίνει αὐτή σημαιοφόρος
στήν τελευταία Γιορτή τῆς
25ης Μαρτίου;
-Καημένε παππού, σκεπτόταν. Καλύτερα νά μήν
ἔρθεις φέτος στην Γιορτή
κι ἄς εἶναι ἡ τελευταία μου.
Συμμετέχω, βέβαια, στό
μικρό δρώμενο πού ἑτοιμάζουμε, ἀλλά...τή Σημαία
δέν θά τήν κρατήσω ἐγώ.
Πόσο λυπᾶμαι...
***
Μιά ἑβδομάδα πρίν
ἀπό τήν Ἐθνική Γιορτή, ὁ
Σύλλογος τῶν Καθηγητῶν
συνεδρίασε. Εἶχαν πληροφορηθεῖ ὅτι, ἡ πρώτη μαθήτρια, ἡ ὁποία, κατά παράδοση, ἔπρεπε νά εἶναι ἡ
σημαιοφόρος, θά ἔλλειπε
τήν ἡμέρα τῆς Γιορτῆς.
Ἔδινε ἐξετάσεις γιά νά γίνει δεκτή γιά σπουδές σ’
ἕνα ξένο Πανεπιστήμιο.
Κατά τήν συζήτηση
πού ἔγινε σχετικά μέ τό
ποιός θά τήν ἀντικα-θιστοῦσε, ὁ Διευθυντής πρότεινε νά εἶναι ὅποιος εἶχε
τήν ἀμέσως χαμηλότερη
βαθμολογία. Παρενέβη ὁ
Γυμναστής καί ὑποστήριξε
ὅτι θά ἦταν καλύτερα νά
ἐπιλεγεῖ αὐτός ἤ αὐτή πού
εἶχε τό καλύτερο παράστημα καί μποροῦσε νά
σηκώσει μέ λεβεντιά τή
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Σημαία. Ἡ Ὑποδιευθύντρια, ὅμως, διεφώνησε,
θεω-ρώντας ὅτι τό κριτήριο δέν εἶχε ἐκπαιδευτικό
περιεχόμενο. Τότε, μιά νεοδιο-ρισμένη φιλόλογος, ἡ
ὁποία εἶχε δείξει ἐξαιρετικό ζῆλο στή δουλειά της,
ζήτησε, δειλά, τόν λόγο
καί εἶπε:
-Ἄς κάνουμε κάτι λίγο
ἀσυνήθιστο ἀλλά, κατά τήν
γνώμη μου, πολύ ὠφέλιμο
γιά τά παιδιά. Ἄς δώσουμε
τήν Σημαία σέ ὅποιον, μέ
ἀντικειμενικά κριτήρια, ἀπό
τήν ἀρχή τοῦ χρόνου μέχρι
σήμερα, ἔκανε τήν μεγαλύτερη προσπάθεια βελτίωσης στήν ἐπίδοσή του.
Ἔτσι, θά ἀναδείξουμε τήν
σημασία τῆς οὐσιαστικῆς,
γιά κάθε ἄνθρωπο, προσπάθειας γιά αὐτοβελτίωση
καί τά παιδιά θά καταλάβουν ὅτι, τελικῶς, ἀναγνωρίζεται καί ἐπιβραβεύεται ἡ
ἀπόφασή τους νά βάζουν
ὡραίους στόχους.
Ἡ πρόταση, πού στήν
ἀρχή ξάφνιασε, ἔγινε, σέ
λίγο, δεκτή μέ ἱκανο-ποίηση ἀπό ὅλους.
Ἔτσι, ἡ Μαρίνα, ξαναεῖδε τόν παππού της νά
δακρύζει, ὅταν πέρασε ἀπό
μπροστά του καμαρωτή,
κρατώντας ψηλά τήν Γαλανόλευκη. Αὐτήν τήν φορά
ὅμως, τά δάκρυα ἦταν ἀπό
χαρά.
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τοῦ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΑ
Ταξιάρχου Στρατοῦ ε.α.
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Ὅμως δέν ἦταν μόνον ἡ ἔλλειψις
ἐξοπλισμοῦ, τροφοδοσίας καί ἐν γένει
χρήματος ἀλλά καί οἱ διεθνεῖς συγκυρίες ἦσαν ἄκρως ἀσύμφοροι. Οἱ
ξένοι ἐχαρακτήριζαν τόν ἀπελπισμένον
ἀγῶνα των ὡς αὐτοκτονία τῶν «γραφικῶν» Ἑλλήνων καί κατεδίκαζαν
τόν ἀγῶνα αὐτῶν. Δόγμα τῶν τότε
συμμαχιῶν ἦσαν «τά σύνορα τῆς
Εὐρώπης νά παραμείνουν ἀμετάβλητα».
Ὅταν ὅμως ἀργότερον εἶδαν πολλάς
ἐπιτυχίας τῶν Ἑλλήνων ἄλλαξαν τακτική καί ἠγωνίζοντο οἱ ἰσχυροί τῆς
Εὐρώπης νά δημιουργήσουν σφαῖρες
ἐπιρροῆς καί νά ὑποδουλώσουν τούς
ἀπελευθερωμένους ἀπό τόν τουρκικό
ζυγόν Ἕλληνες εἰς τόν ζυγόν τοῦ παπισμοῦ, τῆς φραγκιᾶς καί ἐν γένει
τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.
Ἐφήρμοζαν δέ τήν σατανικήν ἐφεύρεσιν τοῦ «διαίρει καί βασίλευε».
Ἔτσι καλλιέργησαν τήν δημιουργίαν
φατριῶν: ἀγγλοφίλων, γαλλοφίλων,
ρωσσοφίλων, γερμανοφίλων, καί
αὐτήν τήν σατανικήν πολιτικήν τήν διαιωνίζουν μέχρι σήμερον, διά νά δύνανται διά τῆς διαιρέσεως τοῦ Ἐλληνικοῦ λαοῦ νά ἐπιβάλλωνται οἱ ξένοι.
Ὁσάκις οἱ Ἕλληνες, ἦσαν ἑνωμένοι
καί ἀνεπηρέαστοι ἀπό τίς ξένες ἐπιρροές καί εἶχαν ἀκράδαντον πίστιν
στήν Θρησκείαν, τήν Πατρίδα καί
τήν Οἰκογένειαν, ἐμεγαλούργησαν.
Πρός τοῦτο οἱ ξενοκίνητοι ἰθύνοντες προσπαθοῦν παντοιοτρόπως νά
εὐτελίσουν, νά ἀποδυναμώσουν καί νά
σπάσουν τήν σπονδυλικήν στήλην τῶν
δεσμῶν τῶν Ἑλλήνων ἐν εἰρήνη πού
εἶναι ἡ Πατρίδα, ἡ Θρησκεία καί ἡ
Οἰκογένεια.

υμπληρώνονται ἐφέτος 194 συναπτά ἔτη. Ἀφ’ ὅτου μία «χούφτα» Ἑλλήνων μή δυναμένη νά
ὑπομείνει περαιτέρω τόν ἄκρως ἀπερίγραπτον τουρκικόν ζυγόν, ἐμφορουμένη ἀπό περιπόθητες καί πολυτιμότατες ἀξίες, Θρησκεία, Οἰκογένεια, Πατρίδα, ξεση κώθηκε ἐναντίον τῆς κραταιᾶς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας χωρίς νά ἔχει τόν παραμικρόν σύγχρονον ἐξοπλισμόν, ἀλλά μόνον ἐλάχιστα καρυοφίλια, γιαταγάνια,
καί μερικά πεπαλαιωμένα σιτοκάραβα.
Αὐτοί οἱ ἥρωες Ἐθνομάρτυρες εἶχαν
τά ἀκαταμάχητα ὅπλα τῆς ἀκραιφνοῦς
Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς ἁγνῆς
φιλοπατρίας καί ἠγωνίζοντο ἀπεγνωσμένως ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, διά νά δυνάμεθα ἐμεῖς σήμερον
ἐλεύθεροι νά δημιουργοῦμε τήν ἰδανικήν χριστιανικήν οἰκογένειαν.
Στερούμενοι σχεδόν παντελῶς
ὅπλων καί ὑλικῶν, διέθεταν τήν ἀκαταμάχητον δύναμιν τῆς προσευχῆς.
Παρεκάλουν τόν ἐλευθερωτήν Θεάνθρωπον νά βοηθήσει νά ἀπελευθερωθοῦν, διαβεβαιοῦντες τόν Λυτρωτήν,
ὅτι θά τοῦ κάνουν εἰς τήν ὁριστικήν
πρωτεύουσαν τοῦ Ἔθνους μεγαλοπρεπῆ Ναόν στό ὄνομα τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ.
Διά νά τονώσουν δέ τό ἠθικόν τῶν
Ἑλλήνων, διαβεβαιοῦσαν ὅλους τούς
ἀγωνιστές καί τίς οἰκογένειες καί
τούς συγγενεῖς αὐτῶν ὅτι «ὁ ἐλευθερωτής Χριστός ἔδωσε τήν ὑπογραφήν του νά ἐλευθερωθεῖ ἡ
Ἑλλάδα καί δέν τήν παίρνει
πίσω».
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ΘΑ ΑΡΧΙΣΩ μ’ ἕνα περιστατικό ἀπό τό βιβλίο «Γεροντικόν», πού περιέχει γεγονότα καί
λόγους τῶν Πατέρων τῆς ἐρήμου. Πρόκειται γιά ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Τόν
τέταρτο αἰώνα μ.Χ. ἀσκήτευε
στή Θηβαΐδα, κοντά στόν Νεῖλο,
ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος,
λόγιος καί θαυματουργός. Μιά
μέρα ἀνέβαινε στή Σκήτη του.
Ὅταν πλησίαζε, εἶπε στόν ὑποτακτικό του, πού ἦταν νεώτερος,
νά προχωρήσει· ὁ ὑποτακτικός
στό δρόμο συνάντησε ἕναν εἰδωλολάτρη ἱερέα πού κουβαλοῦσε
ἕνα κούτσουρο στόν ὦμο. Ἄπειρος ὅπως ἦταν, τοῦ εἶπε γεμάτος
θυμό: – Ποῦ πᾶς, διάβολε; Ὁ
εἰδωλολάτρης ἱερέας, μόλις τό
ἄκουσε, ἔγινε ἐκτός ἑαυτοῦ. Τόν
χτύπησε πολλές φορές μέ τό
ξύλο καί τόν ἄφησε μισοπεθαμένο. Σέ λίγο ἔφτασε καί ὁ ἅγιος
Μακάριος καί συνάντησε τόν
ἱερέα. Ὅταν τόν εἶδε νά κουβαλάει ἀγκομαχώντας τό κούτσουρο, τοῦ εἶπε μέ καλωσύνη: –
Νά εἶσαι καλά. ἄνθρωπε τοῦ
μόχθου, νά εἶσαι καλά. Ὁ εἰδωλολάτρης, ὅταν ἄκουσε αὐτά τά
λόγια, συγκινήθηκε: – Ἐσύ, τοῦ
εἶπε, εἶσαι ἀληθινός ἄνθρωπος
τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ προηγουμένως,
κάποιος νεαρός μοναχός μέ
ἔβρισε, γι’ αὐτό κι ἐγώ θύμωσα
καί τόν περιποιήθηκα, ὅπως τοῦ
ἄξιζε. Πέφτει συντετριμμένος
στά πόδια τοῦ Μακαρίου καί
τοῦ λέει: – Δέν θά σ’ ἀφήσω, ἄν
δέν μέ κάνεις καί μένα μοναχό!
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ΠΗΡΑΝ καί οἱ δύο τόν βαριά
τραυματισμένο ὑποτακτικό καί τόν
μετέφεραν στό μοναστήρι. Σέ λίγο
ὁ Μακάριος ἔκανε τήν κουρά τοῦ
νέου μοναχοῦ πρός μεγάλη ἔκπληξη
τῶν ἄλλων μοναχῶν, πού δέν ἤξεραν
τί ἀκριβῶς εἶχε συμβεῖ. Τότε ὁ
ἀββᾶς Μακάριος εἶπε: – «Ὁ λόγος
ὁ κακός καί τούς καλούς, κάνει κακούς καί ὁ λόγος ὁ καλός καί τούς
κακούς κάνει καλούς».

ἕνα χέρι. Ὅποιος δίνει καλή συμβουλή καί καλό παράδειγμα, χτίζει
μέ τά δύο. Ἐκεῖνος, ὅμως, πού δίνει
καλή συμβουλή καί κακό παράδειγμα, χτίζει μέ τό ἕνα χέρι καί
γκρεμίζει μέ τό ἄλλο», (Στάχυα,
τόμος β΄, σελ. 45).
ΟΙ ΝΕΟΙ, κυρίως στήν ἐφηβική
ἡλικία, δέν δέχονται εὔκολα τίς συμβουλές, ἀκόμη καί ἀπό τούς γονεῖς
τους. Δυσανασχετοῦν καί ἀντιδροῦν.
Κάποτε φτάνουν καί στά ἄκρα.
Ἰδίως, ὅταν σέ κατάσταση θυμοῦ
καί ὀργῆς, προβαίνουμε σέ ἀψυχολόγητες παρατηρήσεις ἤ, τό χειρότερο, τούς προσβάλλουμε δημοσίως.
Ἕνα τέτοιο περιστατικό ἀναφέρει ὁ
παιδαγωγός κ. Βασ. Χαρώνης. Γράφει: «Μιά φοιτήτρια τοῦ πολυτεχνείου γύρισε στό σπίτι ἀργά τό
βράδυ. Ὁ αὐταρχικός πατέρας της
τῆς ἔκαμε αὐστηρές παρατηρήσεις
μπροστά στούς ἐπισκέπτες. Ἡ προσβολή τήν τραυμάτισε τόσο πολύ,
ὥστε τήν ἄλλη μέρα ἔφυγε ἀπό τό
σπίτι ὁριστικά» (Ἀγωγή καί ὑγεία,
σελ. 65).

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ πού προκύπτει ἀπό τό παράδειγμα τοῦ ἁγίου
Μακαρίου εἶναι ὅτι ὁ καλός λόγος
συχνά φέρνει μεγάλο ἀποτέλεσμα.
Ὁδηγεῖ σέ ἀλλαγή ἀποφάσεων, σέ
καινούργια στάση ζωῆς. Φυσικά, ὁ
καλός λόγος δέν πρέπει νά φτάνει
σέ ὑπερβολές ἤ σέ ψεύδη. Οὔτε, βέβαια, νά εἶναι κολακεία. Μεγάλη
ἐπίδραση ἀσκεῖ ὁ καλός λόγος, ὅταν
συνδυάζεται μέ τήν ἀγάπη. Ὅταν
εἶναι ἔκφραση ἀγάπης, γνήσιας
ὅμως καί ἀληθινῆς ἀγάπης.
ΑΝΤΙΘΕΤΟ ἀποτέλεσμα ἔχομε,
ὅταν συμβουλεύουμε μέ αὐταρχικό
τρόπο. Ὁ ἄνθρωπος ἐκ φύσεως ἔχει
μέσα του τό ἐγωϊστικό στοιχεῖο. Γι’
αὐτό δύσκολα δέχεται τή συμβουλή
καί τόν καλό λόγο, πολύ δέ περισσότερο, ὅταν ἐκεῖνος πού συμβουλεύει, ὑποτιμᾶ ἤ κάποτε καί θέλει
τήν προσωπικότητα τοῦ ἄλλου. Μεγάλο ρόλο παίζει τό παράδειγμα
ἐκείνου πού συμβουλεύει. Γράφει ὁ
Κων/νος Κούρκουλας: «Ὅποιος
δίνει καλή συμβουλή, χτίζει μέ τό
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ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ μέ τήν εὔστοχη
προτροπή τοῦ Κ. Κούρκουλα:
«Λέγε σέ κάθε εὐκαιρία τόν καλό
λόγο. Σπέρνε τον ἁπλόχερα. Ὁ
καλός λόγος εἶναι σάν τόν καλό
σπόρο. Ἔπιασε; Ἔθρεψε πολλούς.
Δέν ἔπιασε; Δέν ζήμιωσε κανένα».
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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πάρχουν ἄνθρωποι πού ἔχουν τήν
ἱκανότητα νά εἶναι εὐπροσήγοροι
πρός τούς ἄλλους, νά δείχνουν τήν
ἀγάπη τους σ’ αὐτούς μέ ἄνετο καί ἁπλό
τρόπο, νά πείθουν μέ τήν ἁπλότητά τους
γιά τήν γνησιότητα τῶν συναισθημάτων
τους, χωρίς νά κάνουν κάτι τό ἰδιαίτερο.
Οἱ κινήσεις τους, οἱ ἐκφράσεις τοῦ προσώπου τους, ἡ χροιά τῆς φωνῆς τους νά
δείχνουν τήν εἰλικρίνεια τῶν προθέσεών
τους, χωρίς νά κάνουν ἰδιαίτερη προσπάθεια. Καί μόνο πού ἐμφανίζονται νά
γίνονται ἀποδεκτοί, νά πείθουν. «Νά
ἰσχύουν ἐπί τῇ ἐμφανίσει».
Ὑπάρχουν βέβαια καί ἄλλοι ἄνθρωποι
πού ἔχουν τό ἴδιο καλά συναισθήματα
στόν ἐσωτερικό τους κόσμο γιά τούς συνανθρώπους μας, ἀλλά δέν μποροῦν νά
τό ἐκφράσουν, νά τό δείξουν, ὅπως
θἄπρεπε. Γι’ αὐτό κάνουμε λόγο γιά χάρισμα ἀπ’ τό Θεό, γιά χάρισμα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ὅταν μιλᾶμε γιά τούς πρώτους. Ἔχω διαβάσει γιά τή συμπεριφορά
τοῦ Ἀββᾶ Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου πρός
εἰδωλολάτρη ἱερέα, ὅπως ἐπίσης τή συμπεριφορά τοῦ νεοφανοῦς Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ πρός ἕναν «ἐπαναστατημένο» νέο, πού μόνο μέ τό χαιρετισμό του «Καλησπέρα παιδί μου, καί
στή συνέχεια «Καλησπέρα, Λουκᾶ μου»,
πρός τόν νέον αὐτόν πού δέν ἤθελε ν’
ἀκούσει γιά παπάδες, νά τόν ἀλλάζει τελείως καί νά δηλώνει ὑπερασπιστής του.
Αὐτά συζητοῦσα παλαιότερα μέ τόν πατέρα μου, ἕνα καλοκαιράκι....
– Γιατί νά πηγαίνουμε μακριά, μοῦ
εἶπεν ἐκεῖνος. Νά μείνουμε ἐδῶ κοντά.
Γιά νά μή σέ κουράσω, θά στά πῶ περιληπτικά.
Νά, ὁ πάτερ Κυπριανός τῆς Κορώνης.
Καλόγερος εἶναι στήν Μονή τοῦ Τιμίου
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Προδρόμου τῆς Κορώνης, πάνω στό
κάστρο. Ἦταν καθηγητής στό Γυμνάσιο τῆς Κορώνης, βλέπεις σπούδασε
στό Πανεπιστήμιο. Εἶχε μαθητή καί τόν
Ἀντώνη. Ἀγαποῦσε ὅλα τά παιδιά καί
τόν Ἀντώνη ἰδιαίτερα, αὐτός διάβαζε
πολύ κι ἔγραφε. Ὁ Κυπριανός, ὅσο
μποροῦσε, κρατοῦσε ἐπαφές μέ τούς
μαθητές του κι ἄς εἶχαν τελειώσει.
Τέλος πάντων, νά μή στά πολυλογῶ,
τελείωσε τό Γυμνάσιο ὁ Ἀντώνης, πῆρε
σύνταξη ὁ Κυπριανός, ἀραιώσανε. Δύσκολα χρόνια, ἔψαχνε ὁ Ἀντώνης γιά
δουλειά, χαθήκανε. Δέν μάθαμε ξεκάθαρα πράγματα γιά τόν Ἀντώνη,
ὥσπου τό καλοκαίρι πού μᾶς πέρασε
ἦρθε κοντά μας κι ἄκου τό σπουδαῖο: Σ’
ἕνα ἀπ’ τά τραπεζάκια στό πέρα καφενεδάκι τῆς πλατείας, στοῦ Ζήρα, καθόταν μιά παρέα ἀπ’ τό χωριό μας κι
ἔπιναν τά κεράσματά τους. Περνοῦσε ὁ
Κυπριανός, σκυφτός ἀπό τά χρόνια, κι
ἄκου τί ἔγινε: Εἶδε στήν παρέα τόν
Ἀντώνη πού πρίν ἀπό μερικές μέρες
εἶχε γυρίσει ἀπ’ τό Μακρονήσι καί βιάστηκε νά τόν χαιρετήσει, ἀνεβαίνοντας
τό πεζουλάκι, ἀλλά σχεδόν συγχρόνως
κι ὁ Ἀντώνης σηκώθηκε καί ἅρπαξε τό
χέρι του, ἀγκαλιάστηκαν. – Παιδί μου
Ἀντώνη, χαίρομαι πού σέ βλέπω, καί
τόν καμάρωνε ὁλόκληρο. Παιδί μου,
νἆσαι καλά, χαρά μοῦ δίνεις, κι ἔσυρε τό
ἀριστερό του χέρι στόν ὦμο καί τά μαλλιά τοῦ Ἀντώνη.
– Παιδί μου εἶσαι καλά, ἡ ὑγεία σου;
Φαντάζομαι, ἡ Γιώργαινα, ἡ μανούλα
σου στίς τρελλές χαρές της. – Δέν κάθεσθε πάτερ, εἶπε ὁ Ἀντώνης καί πρόσφερε καρέκλα. – Εὐχαριστῶ, Ἀντώνη
μου, ἔχω μιά δουλίτσα πού πρέπει νά γί-
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νει τώρα... ἴσως αὔριο.... Πές μου το
μόνο. Κατεβαίνω ἤ ἐσύ ἀνεβαίνεις καί
τά λέμε. Ἔχομε πολλά νά ποῦμε. Διαβάζεις καί γράφεις ὅπως πρίν, ἔ! Μή
χαθοῦμε Ἀντώνη.... Ὁ Ἀντώνης πῆρε
τό χέρι τοῦ Γέροντα γιά νά τό φιλήσει,
αὐτός τό τράβηξε ὅπως στήν ἀρχή. Ὁ
Κυπριανός τράβηξε πρός τή Μεγάλη
Πόρτα. Σάν ἀπομακρύνθηκε κάπως,
ἕνας τῆς παρέας, ὁ Λέκας ὁ θερμοκέφαλος πετάχθηκε· – Ὤπα, τί εἶδα, χαιρετοῦρες ἡ ἐπανάσταση μέ τήν συντήρηση, πλακάκια μέ τό παπαδαριό ντέ, τί
ἔχουν νά δοῦν τά μάτια μου... Τότε ὁ
Ἀντώνης... ποιός εἶδε θεριό καί δέν τό
φοβήθηκε. Ἁρπάζει τόν Λέκα ἀπ’ τό
γιακά, ἕτοιμος νά τοῦ καταφέρει γροθιά. – Τί εἶπες ρέ... Ξέρεις γιά ποιόν
μιλᾶς; Ξέρεις τί εἶναι αὐτός, πού τόν
ἔπιασες στό ἄπλυτο στόμα σου;...
Μπῆκαν οἱ ἄλλοι στή μέση, ἄφησε τόν
γιακά ὁ Ἀντώνης. Ὁ Λέκας εἶχε χλωμιάσει.
– Ἔλα, ρέ Ἀντώνη, μή δίνεις βάση...
Τοῦ ξέφυγε.... δέν ξέρει... Ὁ Ἀντώνης
δέν εἶχε συνέλθει ἀκόμη... – Ἔτσι μούρχεται νά σοῦ δώσω μιά νά δεῖς τόν
οὐρανό σφοντήλι... Νά σοῦ ἀστράψω
μιά νά δεῖς...
– Ἔλα βρέ Ἀντώνη, τοῦ ἔκανε ἕνας
τῆς παρέας... Αὐτός σιγά-σιγά ἠρεμοῦσε καί μουρμούρισε. – Ἄν ὅμως μέ
ἄκουγε ὁ παπούλης νά μιλάω καί νά
κάνω ἔτσι, μέ τό δικό του τρόπο, καλλίτερα ν’ ἄνοιγε ἡ γῆ... τό εἶχε μέσα ὁ
Κυπριανός, δέν ἔκανε ἰδιαίτερη προσπάθεια. Αὐτός ἦταν ὁ πάτερ Κυπριανός.... Αὐτός κι ὁ Ἀντώνης...
Δημήτρης Χρ. Μποσινάκης
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ιπλή τρανή γιορτή! «Εἶν’ ἡ γιορτή τῆς πίστης καί
τῆς Λευτεριᾶς, πού προμηνᾶ τόν ἐρχομό τοῦ Λυτρωτῆ καί τῶν προγόνων διαλαλεῖ τήν ἀρετή».
Γιορτάζουμε δύο Εὐαγγελισμούς.
Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου: Ἡ
καλή ἀγγελία, ἡ μοναδική καί κοσμοϊστορική ἀγγελία
γιά τούς ἀνθρώπους πού ἔφερε ὁ ἀπεσταλμένος ἀπό τόν
Θεό, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ στήν Παναγία μας καί σέ
ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος. Ἔρχεται νά γεννηθεῖ ἀπό τήν
Ἀειπάρθενον, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου, ὁ προσωπικός Σωτήρας τοῦ καθενός μας, ὁ Χριστός.
Ὁ ἄλλος Εὐαγγελισμός εἶναι τῆς Πατρίδας μας.
Ἔρχεται ἀπό τό μοναστήρι τῆς Ἁγίας Λαύρας, ἀπό τόν
σεπτό Ἱεράρχη τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό καί
ὅλους τούς καπεταναίους καί τά παλληκάρια, πού ὁρκίζονταν νά ἀπελευθερώσουν τήν πατρίδα καί τῶν
ὁποίων ὁ Δεσπότης εὐλογεῖ τήν προσπάθεια.
Καί ἀπό τούς δύο Εὐαγγελισμούς κοινό ποθούμενο ἡ
Λευτεριά. Ἡ ἀπελευθέρωση ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀπό
τήν ἁμαρτία καί ἐπί πλέον γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες ἡ
ἀπελευθέρωση ἀπό τόν τουρκικό ζυγό ὁλόκληρων
αἰώνων. Ἄς δοξολογοῦμε καί ἄς εὐχαρι- στοῦμε τόν
Θεόν «τόν ἀφράστως εὐδοκήσαντα ἐνανθρωπῆσαι εἰς
σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν». Νά τιμήσουμε τήν Παναγία μας «Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται ὅτι τό χαῖρε
σοι φωνεῖ ἀρχάγγελος. Χαῖρε σεμνή μητρόθεε». Ἄς δοξολογοῦμε πάντοτε τόν ἐν Ἁγία Μονάδι Τριαδικόν Θεόν
πού μᾶς χάρισε καί τήν ποθητήν ἐθνική ἐλευθερία.
Μετά ἀπό μιά μακράν περίοδο δοκιμασιῶν, ἀλλά καί
ἡρωϊσμοῦ, τό ποθούμενο, ἡ Λευτεριά, ἔγινε πραγματικότητα. «Πρόσδεξαι τάς εὐχαριστηρίους ἡμῶν δεήσεις
ἐπί τῇ ἀπελευθερώσει καί παλιγγενεσίᾳ τοῦ Ἔθνους
ἡμῶν». Καί τήν Παναγία μας νά εὐχαριστοῦμε, «Τῇ
ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικητήρια».
Καί μήν ξεχνᾶμε, «δέν ζοῦμε ἐμεῖς μέσα στό ψέμα καί
τήν ἀπάτην τῶν ὀνείρων, μέσα μας τρέχει ἡρώων αἷμα,
εἴμαστε ἀπόγονοι μαρτύρων». Χρωστᾶμε πολλά σέ
Αὐτούς, στήν Πατρίδα, στήν Ἐκκλησία μας καί ὀφείλουμε πολλά στίς γενεές πού ἔρχονται. Ὅλοι μας στόν
καλόν ἀγῶνα γιά μιά Ἑλλάδα ἀντάξια τῆς ἱστορίας της
καί τοῦ προορισμοῦ της. Μιά Ἑλλάδα τοῦ Χριστοῦ. Κανείς λιποτάκτης.
† Θ.Ι.Δ.
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25η Μαρτίου

έ κάθε ἐπέτειο μέγας προβληματισμός γιά μιά νέα προσέγγιση τοῦ θέματος. Γιά μιά ἄλλη ἄποψη. Γιά κάτι διαφορετικό ἀπ’ ὅτι ἔχει εἰπωθεῖ ὡς
τώρα. Κάτι ἰδιαίτερο. Στοιχεῖα καινούργια δέν μπορεῖ νά προκύψουν γιά
τόν ἀγώνα. Ὅλες οἱ πτυχές ἔχουν διερευνηθεῖ. Ὅλα πιά εἶναι γνωστά.
Τό θέμα ὅμως δέν εἶναι τί θά ποῦμε ἤ τί θά γράψουμε γιά τήν ἐπέτειο.
Τό ἀληθινά σημαντικό εἶναι πῶς θά τή ζήσει ὁ καθένας μας. Πώς θά σκεφθεῖ ἐκείνη τήν ἡμέρα. Γιατί καί ὅσοι δημιούργησαν τό ᾽21 δέν ἀρκέστηκαν στά ἐντυπωσιακά λόγια γιά νά συνεπάρουν τά πλήθη. Πολλοί
μάλιστα ἀγωνιστές δέ μίλησαν ποτέ καί καθόλου! Ἔδωσαν ὅμως τό αἷμά
τους!
Τά συγκλονιστικά μεγάλα, ὅπως ὁ Θεός, ἡ μάνα, ἡ πατρίδα, οἱ ἐθνικές
ἐπέτειοι, ἔχουν ἀπό μόνα τους ὅλο ἐκεῖνο τό μέγεθος καί τό μεγαλεῖο τοῦ
μοναδικοῦ, ἐκείνη τή λαμπυρίζουσα συναρπαστική ἁπλότητα.
Γι’ αὐτό ὅσο χτυπάει ἡ ἑλληνική καρδιά μας, εἶναι δεδομένο ὅτι ἡ 25η
Μαρτίου, θά εἶναι ἡ 25η Μαρτίου μέ ὅ,τι κι ἄν σημαίνει αὐτό γιά τόν
ἑλληνισμό.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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εγάλη ἡ προσφορά τῆς
Ἐκκλησίας τόσον γιά τήν
διατήρηση τῆς ἐθνικῆς συνείδησης τῶν σκλαβωμένων, ὅσον
καί στά κατά καιρούς ἐπαναστατικά
κινήματα, καθώς καί κατά τόν γενικό ξεσηκωμό ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ
1821, μέχρι τέλους τῆς Ἐπανάστασης. Λειτουργοί της ὅλων τῶν
βαθμῶν ἱερω- σύνης, ἐπίσκοποι, παπάδες, διάκοι, ἀκόμη καί καλόγεροι,
ἀπό τό ἔτος 1453 μέχρι τό ἔτος
1821, ἐτέθησαν ἐπί κεφαλῆς ἐκδηλωθέντων κινημάτων, ἀμέσως σχεδόν μετά τήν ἅλωση τῆς Πόλης.
Ἀλλά καί ὁ ἑλληνικός διαφωτισμός
κατά τήν διάρκεια τῆς σκλαβιᾶς, πού
πολύ ὠφέλησε στήν μετατροπή τοῦ
84
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δυσμενοῦς κλίματος ἔναντι τῆς ἐπαναστάσεως στήν Εὐρώπη, κυρίως σέ
κληρικούς ὠφείλετο.
Τά μοναστήρια ὑπῆρξαν τόποι συνάντησης τῶν ὁπλαρχηγῶν πού
ἔπαιρναν ἀποφάσεις γιά τόν Ἀγῶνα
καί πρόσκαιρης ξεκούρασης, ἀλλά
καί νοσηλείας τῶν παλληκαριῶν.
Στά μοναστήρια λειτούργησαν τά
κρυφά σχολειά, τά ὁποῖα μερικοί
προσπαθοῦν νά ἀμφισβητήσουν σκοπίμως καί ἐν γνώσει τῆς ἀναληθείας
τους. Ἦσαν ὅμως μία ἐθνοσωτήρια
πραγματικότητα, τήν ὁποίαν πνευματικοί ταγοί καί ἱστορικοί ἐρευνητές τά ἀναγνωρίζουν.
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Πολλοί κληρικοί, μοναχοί καί μοναχές ἀγωνίσθηκαν γιά νά ἀποτρέψουν
τόν ἐπαπειλούμενον ἐξισλαμισμό τῶν
ὑπόδουλων Ἑλλή- νων. Ξεχωρίζουν ὁ
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ ὁποῖος
ἐκήρυττε Χριστόν, ἔκτιζε σχολεῖα,
ἐμόχθησε γιά τήν διατήρηση τῆς
γλῶσσας μας καί ἡ ἁγία Φιλοθέη ἡ
Ἀθηναία, ἡ ὁποία καί αὐτή ἀγωνίσθηκε
γιά νά προφυλάξει τούς Ἕλληνες ἀπό
τόν ἐξισλαμισμό καί κατανάλωσε τά
πλούτη της γιά κτίσιμο μοναστηριῶν,
γιά ἀγαθοεργίες καί τήν προστασία τῶν
νέων, ἰδίως τῶν κοριτσιῶν. Καί οἱ δύο
ὑπέστησαν μαρτυρικό θάνατο.

εὐλόγησε τούς ἀγωνιστές. Αὐτή εἶναι
ἡ ἀλήθεια καί ἄς προσπαθοῦν μερικοί
νά τήν ἀμφισβητήσουν. Μέ διαφορά
μίας ἡμέρας ὁ Γερμανός ὅρκισε τούς
ἀγωνιστές στήν Πάτρα καί τήν ἑπομένη ὕψωσε τό Λάβαρο στήν Ἁγία
Λαύρα καί ἀπό ἐκεῖ κήρυξε ἐπισήμως
τήν ἐξέγερση ὅλων τῶν Ἑλλήνων κατά
τῶν τυράννων. Τά γεγονότα αὐτά ἀναφέρει καί ἀξιόπιστος μάρτυρας, ὁ
ὁποῖος τά ἔζησε. Ὁ Γάλλος Φρειδερῖκος Κάρολος Πουκεβίλ, ἱστορικός
συγγραφέας καί περιηγητής στήν
Ἑλλάδα καί Πρόξενος τῆς χώρας του
στήν Πάτρα κατά τά ἔτη 1827-1832,
ἄριστος γνώστης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί συγγραφέας βιβλίων ἀφορώντων τήν Ἑλλάδα.

Τήν Ἐπανάσταση κληρικοί τήν ἐκήρυξαν. Εἶχε προκαθορισθεῖ γιά τήν 25η
Μαρτίου, γιά νά συμπέσει συμβολικά
ἡ ἔναρξη τοῦ Ἀγῶνα γιά τήν ἀπόκτηση
τῆς Λευτεριᾶς τῆς Ἑλλάδας, μέ τόν
Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, προστάτιδος τοῦ Ἔθνους μας. Τούς πρόλαβαν
ὅμως τοπικά ἐπαναστατικά γεγονότα
στήν Ἀρεόπολη τῆς Μάνης, στά Καλάβρυτα, στήν Καλαμάτα, στήν Πάτρα.

Μέ τήν ἔναρξη τῆς ἐπαναστάσεως,
ἐπίσκοποι, παπάδες, διάκοι καί καλόγεροι, πολέμησαν στήν πρώτη γραμμή,
πολλές φορές ἐπί κεφαλῆς τῶν παλληκαριῶν, μέχρι θυσίας. Κατά τήν
διάρκεια τῆς σκλαβιᾶς καί τῆς Ἐθνεγερσίας, ἔπεσαν στά πεδία τῶν μαχῶν,
ἐσφαγιάσθησαν καί ἀπαγχονίσθησαν
περίπου ἑκατόν ἐπίσκοποι καί ἕξι χιλιάδες παπάδες, διάκοι καί καλόγεροι.

Ἔτσι, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, τήν 24η Μαρτίου ὅρκισε τούς
ἀγωνιστές μπροστά σέ ἕνα μεγάλο
Σταυρό, στήν πλατεία Ἁγίου Γεωργίου
τῆς Πάτρας, καί τήν ἑπομένη 25η
Μαρτίου, ὕψωσε στήν Μονή τῆς Ἁγίας
Λαύρας, τό Λάβαρο τῆς Ἐπαναστάσεως, τό παραπέτασμα τῆς ὡραίας
Πύλης τοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς, πού ἀπεικονίζει τήν Κοίμησι τῆς Θεοτόκου καί
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Τότε καί πάντοτε ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας καί ὁ Ἑλληνισμός συμβαδίζουν σέ κοινούς ἀγῶνες καί πάντοτε θριαμβεύουν.
† Γιάννης Τασούλας

85

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

† Μητροπολίτου Νικοπόλεως
ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΣΠΕΡΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ
Ὁμιλίες τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μελετίου, πού καλύπτουν τίς Κυριακές τοῦ
εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ.
Σχ.12Χ19,50 Σελ.167. Ἔκδοση
Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλία
Πρέβεζα.
π. ΗΛΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ
Σεραφείμ Παπακώστας, Γ. Βερίτης, Γεράσινος Μενάγιας,
Σῶτος Χονδρόπουλος, Δημήτριος
Κουτρουμπῆς, Κωνσταντῖνος
Ξυνόπουλος, Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος (Ἀρχ. Ἀλβανίας),
Ἀνδρεῖες γυναῖκες, Damien de
Veuster, Θεοφάνης Πόπα.
Ὁ π. Ἠλίας, μᾶς παρουσιάζει
στό νέο του αὐτό βιβλίο, τίς 10
παραπάνω σύγχρονες προσωπικότητες, πού πῆραν στά σοβαρά
τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί
προσπάθησαν νά τό ἐφαρμόσουν
στή ζωή τους,
Σχ.14Χ19 Σελ.119. Ἐκδόσεις
«Ἐν πλῷ» Κολοκοτρώνη 49,
10560 Ἀθήνα, τηλ. 210 3226343.
Νεκταρίου Ἀνδ. Ζιόμπολα
Ἀρχιμανδρίτου
ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
ΚΑΙ Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΩΝ
Γίνεται προσπάθεια διά τῶν
Γραφῶν-Πατέρων μέ ἐνδείξειςἀποδείξεις ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ζωή καί γνωστές γνώσεις
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ὅτι ἀφενός ὅλοι οἱ κοιμηθέντες
σωματικά ὑπάρχουν, καί παράλληλα τό πόσον ὠφελοῦν τά Μνημόσηνα.
Σχ. 14Χ21. Σελ.200. Δ/νση
Συγγρ. Χατζηκώστα 12 11521
Ἀθήνα, τηλ. 210 6411464.
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ Γ.
ΑΕΡΑΚΗ
ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ 10
Εἶναι τό 10ο βιβλίο τῆς σειρᾶς
«Πρόσχωμεν», πού συμβάλλουν
στή συνειδητή μετοχή ὅλων στά
τελούμενα στόν Ὀρθόδοξο Ναό.
Σχ.12Χ17 Σελ.124. Δ/νση Συγγρ.
Χριστοκοπίδου 12, 10554
Ἀθήνα, τηλ. 210 3212713.
Μιχαλάκης Ἰ. Μαραθεύτης
Φιλόλογος – Παιδαγωγός
Πρ. Διευθυντής
Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
Ἀφορμή γιά τή συγγραφή τοῦ
βιβλίου αὐτοῦ ἔδωσε ἡ σύγχρονη οἰκονομική κρίση, πού
ἀποκάλυψε μία ἀκόμη μεγαλύτερη κρίση ἀξιῶν καί πολιτισμοῦ. Καί οἱ δύο αὐτές κρίσεις,
ὅπως ἀναλύεται στό βιβλίο
αὐτό, εἶναι ἕνα φαινόμενο πού
ἐπαναλαμβάνεται κατά διαστήματα στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου καί ὀφείλεται στήν
ἀδυναμία του νά χρησιμοποιήσει ὀρθά τά χαρίσματα τοῦ
πνεύματος, μέ τά ὁποῖα εἶναι
προικισμένος.
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ΣΧ.15Χ21, Σελ.213. Ἔκδοση Ὁμίλου
Πνευματικῆς Ἀνανέωσης, Ὁμήρου 1, 2407
Ἔγκωμη, Κύπρος.

EΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΩΣΥΝΗ
ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΡΩΑΣ
Στή σειρά «Ἄγνωστα Συναξάρια», ὁ
τόμος αὐτός εἶναι ὁ πρῶτος μέ τή ζωή
καί τή δράση τοῦ Ὁσίου Πέτρου τῆς
Ἀτρώας.
Σχ.14Χ21 Ἔκδοση Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη,
Μοναστηρίου 225, Μενεμένη 54628 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 552207.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΤΤΑΔΑΚΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑΥΡΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Σέ τρίτη ἔκδοση κυκλοφορεῖ τό βιβλίο
αὐτό πού περιγράφει τή ζωή καί τή
δράση 5 γυναικῶν (Ἀμαλία Φαραζουλῆ,
Τασία Θεοφιλάκη, Θεοδούλη Κούνδουρου, Μαρία Μαστρογιαννοπούλου καί
Γαβριηλία Παπαγιάννη) πού ἔζησαν τήν
ἀληθινή Ἀγάπη, τῆς «ἄνωθεν» Ἀγάπης,
πού ἐμπνέεται ἀπό τήν Ἐσταυρωμένη
Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας.
Σχ.17Χ24 Σελ.248. Ἐκδόσεις Ἱερᾶς
Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου, Καλαμίου
Ἀργολίδος.

ΔΩΡΕΕΣ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Εἰς μνήμην Εὐσταθίου Διαμαντοπούλου, ἐκ Κυπαρισσίας:
1. Ἀριστείδης Π. Διαμαντόπουλος,
Χαλάνδρι 100 €.
2. Παναγιώτης Χ. Διαμαντόπουλος,
Χαλάνδρι 100 €.
3. Χαράλαμπος Π. Διαμαντόπουλος, Ἁγ. Παρασκευή 50 €.
4. Εὐστάθιος Γεμενής, Κορυδαλλός
30 €.
5. Εὐάγγελος Ἀναγνωστόπουλος,
Χαλάνδρι 20 €.

ΙΕΡΕΩΣ ΗΛΙΑ ΣΟΥΓΑΕΦ
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΖΩΗ
Προβληματισμοί γιά τόν γάμο, τήν οἰκογένεια καί τά παιδιά.
Στό βιβλίο αὐτό ἐξετάζονται οἱ βάσεις
τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς καί δίνονται
ἀπαντήσεις σέ πολλά ἐρωτήματα: Μέ
ποιό τρόπο ξεχωρίζει ἡ ἀγάπη ἀπό τόν
ἔρωτα, τί σημαίνει πρώτη ἀγάπη, πῶς νά
διαλέξω τή σύζυγο, πόσα παιδιά πρέπει
νά ἔχω, τί καταστρέφει τήν οἰκογένεια,
πῶς θά πρέπει νά εἶναι ἡ ἐσωτερική ζωή
τῆς οἰκογένειας.
Σχ,14Χ20,50. Σελ.222. Ἔκδοση Χριστιανικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Η
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» Ἑλληνορωσικοῦ Οἴκου
Εὐγηρίας, Ἀργυρούπολη Ἀττικῆς, τηλ.
210 9918113.
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Ἡ κ. Νίκη Μάνθου Κουτρούμπα,
Καλαμάτα 50 €, εἰς μνήμην τῆς
ἀδελφῆς της Παναγιώτας.
Ὁ κ. Διομήδης καί ἡ κ. Ἀθηνᾶ Μπεκιάρη, Χαλάνδρι 30 € εἰς μνήμην
Ἄλκιστις Κωνσταντίνου.
Ἡ κ. Ἀρχοντούλα Πουλέα Τόγια,
Ἀθήνα 40 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου
της, γονέων ἀδελφῶν καί συγγενῶν.
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QQQ π. Ἰωάννης Νιφόρος QQQ
Στίς 19 Ὀκτωβρίου τοῦ 2013, στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, Παλαιοῦ Φαλήρου, ἀποχαιρετήσαμε τόν πολύ ἀγαπητό μας καί σεβαστό, πατέρα Ἰωάννη Νιφόρο, πού ἔφυγε ἀπό αὐτήν τήν ζωή σέ ἡλικία 83 ἐτῶν.
Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Νιφόρος, γεννήθηκε στήν Βαλύρα τῆς
Μεσσηνίας, τό 1930. Τελείωσε τό Γυμνάσιο Ἀρρένων τῆς Καλαμάτας καί
στήν συνέχεια, ἀποφοίτησε ἀπό τήν διετή Ἱερατική Σχολή ἐπίσης τῆς Καλαμάτας.
Χειροτονήθηκε διάκονος καί Πρεσβύτερος καί ἀνέλαβε ἱερατικά καθήκοντα, τό 1960, στήν ἐνορία τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, στόν Γαλατά
Τροιζηνίας. Γιά λόγους ὑγείας, τό 1977 ζήτησε καί μετατέθηκε στήν ἐνορία
τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Παλαιοῦ Φαλήρου, στήν ὁποία καί παρέμεινε ἐφημέριος ἐπί 28 χρόνια. Τό 2005, συνταξιοδοτήθηκε.
Ὁ μακαριστός πατήρ Ἰωάννης, σέ ὅλη του τήν πορεία, εἶχε κερδίσει τόν
σεβασμό, τήν ἐκτίμηση καί τήν ἀγάπη τῶν ἐνοριτῶν του. Οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι τόν ἀγαποῦσαν γιατί ἦταν ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης.
Ἁπλός, καταδεκτικός, πράος, ἄκακος, προσέφερε πάντα ἀβίαστα τόν
καλό του λόγο καί τό χαρούμενο χαμόγελό του. Ἦταν ἱερέας μέ βαθιά
πίστη καί μέ συναίσθηση τῆς μεγάλης εὐθύνης γιά τά ἱερατικά του καθήκοντα, τά ὁποῖα ὑπηρέτησε μέ ἀφοσίωση ἐπί 45 χρόνια.
Ὑπῆρξε καί ἄριστος οἰκογενειάρχης, ἀφοῦ ὁ Θεός χάρισε σ’ αὐτόν καί
στήν καλή σύντροφο τῆς ζωῆς του, Κατίνα, ὀκτώ ἐξαιρετικά παιδιά.
Στήν νεκρώσιμη ἀκολουθία, ἐκτός ἀπό τήν ἐντυπωσιακά μεγάλη παρουσία τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων, παρέστησαν καί ἀποχαιρέτησαν τόν π. Ἰωάννη,
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης, κ.κ. Συμεών, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σπάρτης κ.κ. Εὐστάθιος, καί πολλοί συνάδελφοί του.
Οἱ προσευχές μας, γιά ἀνάπαυση τῆς ἁγνῆς ψυχῆς του, ἄς τόν συνοδεύουν, ὅπως καί ἡ εὐγνωμοσύνη μας, ἀφοῦ μέ τήν ζωή καί τήν προσφορά
του τίμησε τήν γενέτειρά του Μεσσηνία.

Ν.Δ.Σ.

88

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Ἀξιότιμε κύριε Διευθυντά,
Ἐδῶ καί πολλά χρόνια λαμβάνω τόν
«ΣΥΝΔΕΣΜΟ» καί μελετῶ μέ προσοχή
τά ὡραῖα ἐποικοδομητικά καί ἑλληνορθόδοξα ἄρθρα του, γιά τά ὁποῖα συγχαίρω
καί σᾶς καί τούς ἄξιους συνεργάτες σας.
Στό τελευταῖο τεῦχος τοῦ Φεβρουαρίου, ὅμως, τό ἄρθρο «Ἀνατολικοί προσανατολισμοί δυτικῆς χριστιανοσύνης»
μοῦ ἐδημιούργησε ὁρισμένα ἐρωτήματα,
τά ὁποῖα ἀμέσως καί ὅσο γίνεται πιό σύντομα, σᾶς παρουσιάζω.
Γράφει τό ἄρθρο:
1. «Στό σχίσιμο «τοῦ ἄρραφου χιτώνα
τοῦ Χριστοῦ, ὅπου ἡ παπική ἡγεσία εὐθύνεται πιό πολύ κ.λπ.
Δηλαδή, πιό λίγο εὐθύνεται καί ἡ Ἀνατολική Ἐκκλησία;
2. «Ὁ μεγάλος πρωτοπόρος π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ», ἀναφέρθηκε στό
«χρέος τῶν ὀρθοδόξων νά βοηθήσουν τίς
προσεγγίσεις» ἑνότητας πού ἄρχισε τό
Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν».
Δηλαδή, ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ
εἶναι ὑπέρ τῆς συμμετοχῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό Π.Σ.Ε.;
3. Πιστεύετε εἰλικρινά ὅτι ὁ διάλογος
μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί Δύσεως, πού γίνεται γιά θέματα Δογματικά, Ἐκκλησιολογικά, τό ἀλάθητο καί πρωτεῖο τοῦ πάπα
κ.λπ., εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα - ὅπως ἀφήνεται νά ἐννοηθεῖ στό ἄρθρο - εἰς ἀλλεπάλληλες ἐκδόσεις καί μεταφράσεις
Πατερικῶν κειμένων, τά Συνέδρια Πατρολογικῶν Σπουδῶν, τίς ἐκθέσεις βυζαντινῶν εἰκόνων κ.ἄ.
Δηλαδή, μέ ἁπλά λόγια: ὁ διάλογος
ἀναφορικά μέ αὐτές τίς ἐκδόσεις - ἐκδηλώσεις ἔχει τή σχέση αἰτίας - ἀποτελέσματος;
4. Τέλος - ἀκόμα καί ἄν ὅλα αὐτά εἶναι
σωστά-, δικαιολογεῖται ἡ ἐπίκριση τῶν
«Ἡρακλέων τῆς Ὀρθοδοξίας», πού
ἐκβάλλουν «κραυγές καί λοιδορίες κατά
τοῦ Διαλόγου», τή στιγμή κατά τήν ὁποία
οἱ παπικοί δέν ἔχουν κάνει οὔτε βῆμα
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πίσω στίς
ἀστήρικες
δογματικές
κακοδοξίες τους
(«τά γονατίσματα καί οἱ
συγνῶμες» εἶναι ἀνέξοδα βήματα),
ἐνῶ ἀντίθετα Ὀρθόδοξοι Ἱεράρχες σπεύδουν σέ συμπροσευχές τίς ὁποῖες καταδικάζουν, ὄχι θεολόγοι ἤ πατέρες, ἀλλά
Μεγάλοι Ἅγιοι καί θαυματουργοί τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας;
* * *
Ὁ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ», ὁ ὁποῖος πολύ
σωστά καί ὀρθόδοξα, ὡς ἐπεξηγηματική
προμετωπίδα ἔχει τόν 3ο στίχο ἀπό τό δ΄
κεφάλαιο τῆς πρός Ἐφεσίους ἐπιστολῆς
(«σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα...»,
γνωρίζει ἐπίσης πολύ καλά ὅτι ἀμέσως
πιό κάτω, στήν ἴδια συνάφεια καί στό ἴδιο
κεφάλαιο (στιχ. 15) ὁ Παῦλος κατηγορηματικά προστάζει: «ἀληθεύοντες ἐν
ἀγάπη» = ἡ ἀγάπη σας νά στηρίζεται
στήν ἀλήθεια τῆς πίστεως, τοῦ δόγματος.
Προηγεῖται ἡ ἀλήθεια καί ἕπεται ἡ
ἀγάπη!
Αὐτή τήν ἐντολή τήν ἔλαβε ὑπόψη του
ὁ ἀρθρογράφος ἤ, μετά ἀπό αὐτόν, ἡ Συντακτική Ἐπιτροπή;
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ
(ἀλλά καί ἀπορία πολλή
καί πνευματική σύγχυση)

Λουκᾶς Μπακάλης
Μαρούσι
Σημείωση «Σ»
Τό πρόβλημα τοῦ Διαλόγου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τούς Ἑτεροδόξους,
εἶναι μεγάλο καί δύσκολο καί γι’ αὐτό ὑπάρχουν καί διαφορετικές ἀπόψεις, θετικές καί
ἀρνητικές.
Ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία μας
δέν ἔχει νά φοβηθεῖ τίποτα ἀπό ὁποιονδήποτε Διάλογο, ἀφοῦ κατέχει τήν Ἀλήθεια.
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α. «Πιστός ὁ Θεός δι’ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν».
(Ὁ Θεός, πού σᾶς κάλεσε νά ζεῖτε σέ κοινωνία μέ τόν Υἱό του, τόν
Ἰησοῦ Χριστό τόν Κύριό μας, κρατάει τίς ὑποσχέσεις του).
Α΄ Κορ. α΄9

β. Τό σῶμα δέν ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα μέλος, ἀλλά ἀπό πολλά. Ἄν
ἔλεγε τό πόδι: Ἐγώ δέν εἶμαι χέρι, ἄρα δέν ἀνήκω στό σῶμα, θά ἔπαυε
μολαταῦτα νά ἀνήκει στό σῶμα; Καί ἄν ἔλεγε τό ἀφτί: Ἐγώ δέν εἶμαι
μάτι, ἄρα δέν ἀνήκω στό σῶμα, θά ἔπαυε μολαταῦτα νά ἀνήκει στό
σῶμα;
Α΄ Κορ. ιβ΄ 14-16

γ. Εἶδα ἐγώ ὅλο τόν μόχθο καί ὅλη τή δραστηριότητα τῶν
ἀνθρώπων γιά τά ἔργα τους. Καί διαπίστωσα ὅτι ἡ δραστηριότητα αὐτή προκαλεῖ ζηλοφθονία καί ἀνταγωνισμό τοῦ ἑνός
ἀνθρώπου ἐναντίον τοῦ ἄλλου.
Ἐκλ. δ΄ 4

δ. Εὐτυχέστεροι καί ἐξυπηρετικότεροι γιά τούς ἑαυτούς
τους εἶναι οἱ δύο ἀπό τόν ἕνα. Γιατί σέ αὐτούς, λόγω τῆς συνεργασίας τους, ὑπάρχει ὁ μισθός καί ἡ ἀνταμοιβή τῶν κόπων
τους. Ἐάν δέ πέσουν, ὁ ἕνας θά τρέξει νά σηκώσει τόν σύντροφό του.
Ἐκλ. δ΄ 9-10

ε. Ἀπό τήν κατασκευή τοῦ σώματός μας ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε τήν ἀναγκαιότητα τῆς κοινωνίας... Οὔτε τό ἕνα πόδι μπορεῖ νά βαδίσει ἀσφαλῶς χωρίς τήν ὑποστήριξη τοῦ ἄλλου, οὔτε
τό μάτι μπορεῖ νά ἰδεῖ ἀκριβῶς χωρίς τή συνεργασία τοῦ ἄλλου.
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ, 3, 298

στ. Ὁ καθένας ἀπό μᾶς δέν γεννήθηκε μόνο γιά τόν ἑαυτό
του, ἀλλά καί γιά ὅλους ἐκείνους πού συμμετέχουν στήν ἴδια
φύση καί ἔχουν γίνει ἀπό τόν ἴδιο δημιουργό καί γιά τόν ἴδιο σκοπό.
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ 3, 258

ζ. Καί ὁ βασιλιάς χρειάζεται τούς ὑπηκόους του καί οἱ ὑπήκοοι τόν
προστάτη τους καί χρειάζεται πολύ ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Γιά νά μήν παρατηρεῖται λοιπόν καμία ἀλαζονεία, ὁ Θεός ρύθμισε ἔτσι τά πράγματα, ὥστε πολλές φορές τά μεγάλα νά ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τά μικρά.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ, 5, 660

η. Νά εἴμαστε μαζί μέ τούς ἄλλους, ὄχι ἁπλῶς μέ τή συνοίκηση,
ἀλλά καί μέ τόν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 12, 880

θ. Ἡ ἁμαρτία εἶναι μία αὐτοτιμωρία πού ἐλεύθερα τήν ἐπέλεξε ὁ
ἄνθρωπος ἀρνούμενος τήν κοινωνία μέ τόν Θεό.
Ἀλέξανδρος Σμέμαν

ια. Στήν κοινωνία πρέπει νά εἶσαι πολύ συνετός. Τό μυστικό πού
σοῦ ἔχουν ἐμπιστευθεῖ νά τό κρύβεις μέσα στήν καρδιά σου. Ξέχασε
ἀκόμη καί ὅτι τό ἄκουσες.
Θέογνις
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ι. Ἡ κοινωνία ἔχει ἀνάγκη ἀπό σωστούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι,
ὅποιο ἐπάγγελμα καί ἄν κάνουν, θά τό κάνουν καλά.
Παϊσίου Λόγοι Δ΄ σ. 174
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ιβ. Ὅταν σέ κάποια κοινωνία δέν ὑπάρχει
πλοῦτος καί φτώχεια, ἐκεῖ καλλιεργοῦνται γενικά οἱ
πιό καλοί χαρακτῆρες, ἀφοῦ δέν ἀναπτύσσονται ἡ
ἀλαζονεία, ἡ ἀδικία, ἡ ζήλια, ὁ φθόνος.
Πλάτωνος Νόμοι 679

ιγ. Ἄν μία κοινωνία μένει ἀκοινώνητη καί δέν

ἔρχεται σέ ἐπαφή μέ τίς ἀρετές καί τίς κακίες ὅλου
τοῦ κόσμου, δέν θά μπορέσει ποτέ νά προοδεύσει.
Πλάτωνος Νόμοι 951Β

ιδ. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι κοινωνικό ζῶο, περισσότερο ἀπό τήν κάθε μέλισσα καί τό κάθε ζῶο πού ζεῖ
σέ κοπάδι.
Ἀριστοτέλους Πολιτεία 1253

ιε. Οἱ ἄνθρωποι ἔφτιαξαν κοινωνία ὄχι μόνον γιά
νά ἐξυπηρετοῦν τή ζωή τους, ἀλλά πολύ περισσότερο
γιά νά ἐξασφαλίσουν μιά καλύτερη ζωή.
Ἀριστοτέλους Πολιτεία Γ΄, 9
ιστ. Πρέπει νά ζεῖ κανείς κατά τέτοιο τρόπο
πού νά ἀναπτύσσει τίς κοινωνικές καί φιλικές σχέσεις μέ τούς ἄλλους.
Πλουτάρχου Ἠθικά 1108C

ιζ. Ὅ,τι δέν συμφέρει στό μελίσσι, οὔτε στή μέλισσα συμφέρει.
Μάρκος Αὐρήλιος

κδ. Εἴμαστε τόσο περισσότερο ἐλεύθεροι, ὅσο
περισσότερο ὑποτασσόμαστε στούς νόμους τῆς
φύσης καί τῆς κοινωνίας.
Κάντ

κε. Τό πνεῦμα τῆς ἀλήθειας καί τό πνεῦμα τῆς
ἐλευθερίας εἶναι οἱ στυλοβάτες τῆς κοινωνίας.
Ἴψεν

κστ. Ἡ κακή ἀνατροφή ἀποτελεῖ πηγή ἀνυπολόγιστης ζημιᾶς γιά τήν κοινωνία.
Πεσταλότσι

κζ. Κάθε κοινωνία, πού θέλει νά ἐξασφαλίσει
στούς ἀνθρώπους τή δικαιοσύνη, πρέπει νά τούς
ἐγγυᾶται καί τήν ἐλευθερία.
Γκαῖτε

κη. Ἐκεῖνος πού ἀναλαμβάνει νά μορφώσει τό
μυαλό του, συντελεῖ στήν ἀναμόρφωσι τῆς κοινωνίας
περισσότερο ἀπό ὅλους τούς ἐθνοσωτῆρες καί ἠθικολόγους πού φωνασκοῦν καί γκρινιάζουν.
Λαβατέρ

κθ. Ὀρθή πολιτική κοινωνία δέν μπορεῖ νά συσταθεῖ χωρίς εὐνομία, οὐδέ εὐνομία νά βρεῖ τόπο,
ἐκεῖ ὅπου δέν βασιλεύει ἡ ἰσονομία.
Ἀδαμάντιος Κοραῆς

ιη. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μέρος τῆς κοινωνίας· καί
μέσα σέ αὐτήν κατά συνέπεια ὁλοκληρώνεται, ὄχι
μόνο μέ τό νά μετέχει ἁπλῶς τῆς κοινωνίας, ἀλλά μέ
τό νά μετέχει ὅπως πρέπει.
Ἀνθολόγιο Στοβαίου ΡΓ΄ 26

ιθ. Μέ τά ἑξῆς τρία στοιχεῖα λειτουργεῖ ἁρμονικά ἡ πολιτική κοινότητα: μέ τούς λόγους, τά ἔθιμα
καί τούς νόμους καί μέ αὐτά τά τρία στοιχεῖα ὁ
ἄνθρωπος μορφώνεται καί γίνεται πάντα σπουδαιότερος
Ἀνθολόγιο Στοβαίου ΜΓ΄ 93

κ. Χωρίς ἀρετή καί θρησκεία δέν σχηματίζεται
κοινωνία, οὔτε βασίλειο.
Μακρυγιάννης
κα. Ὅταν σχηματίζονται οἱ κοινωνίες, οἱ ἀρχη-

γοί τῶν πολιτειῶν καταρτίζουν τή νομοθεσία καί κατόπιν ἡ νομοθεσία διαμορφώνει τούς ἀρχηγούς τῶν
πολιτειῶν.
Μοντεσκιέ

κβ. Ἡ ὑγεία μιᾶς κοινωνίας εἶναι δείκτης ἀδιάψευστος τῆς ἠθικῆς της.
Πασκάλ
κγ.

στές.

Ἡ πανούκλα τῆς κοινωνίας εἶναι οἱ ἐγωιἜμερσον
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λ. Ὁ Χριστός σταυρώθηκε, γιά νά στηρίξει τήν
κοινωνία στήν ἀγάπη.
Ἀλέξανδρος Παπαναστασίου
λα. Ἄν μία ἐλεύθερη κοινωνία δέν μπορεῖ νά
βοηθήσει τούς πολλούς, πού εἶναι φτωχοί, τότε δέν
μπορεῖ νά σώσει καί τούς λίγους, πού εἶναι πλούσιοι.
Τζών Κέννεντυ

λβ. Τήν κοινωνία μπορεῖς νά τήν ξεγελάσεις.
Ὄχι ὅμως καί τήν ἱστορία.
Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος
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«Ἀπό χώρα τῆς τιμῆς τήν κατήντησαν χώρα
τοῦ πλιάτσικου»

«Τούρκικο κόμμα στίς δημοτικές
ἐκλογές»

Μέ τήν δική μας, τῶν πολιτῶν, παθητική καί
ἐνεργητική σύμπραξη. Θά ἀποδυθοῦμε σέ
ἀγῶνα πνευματικῆς ἀναβαθμίσεως;

«Θά ἔχουμε ὑποψήφιους σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα»
ἐδήλωσε ὁ Ὀσάν Ἀχμέτογλου.
Αὐτοί σχεδιάζουν καί δροῦν δραστήρια.
Ἐμεῖς ἐπαναπαυόμαστε στή Συνθήκη τῆς
Λωζάνης καί ἐφησυχάζουμε!

(ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 16-1-14)

«Κοινοτική χρηματοδότηση 575 ἑκατ. εὐρώ σέ
ἐρευνητές. Μεταξύ αὐτῶν καί τρεῖς Ἕλληνες»
(ΚΕΡΔΟΣ 16-1-14)

Νά ἀφήνουμε τούς ἱκανούς, τούς ταλαντούχους, τούς ἔντιμους νά δημιουργοῦν, νά προσφέρουν. Μᾶς συμφέρει.

«Ἡ ἐξαπάτησις τῶν πολυτέκνων μέ τόν φόρον
τῶν ἀκινήτων»
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 17-1-14)

Γιά τήν νομή τῆς ἐξουσίας ἀσύληπτη ἐφευρετικότητα διαθέτουν οἱ πολιτικοί μας στήν
ἐξαπάτηση τοῦ λαοῦ. Ἡ ἀμνησία καί ἀκρισία
μας σύμμαχοί τους!

«Διευθυντής σχολείου κυκλοφοροῦσε ἀπό τό
2012 μέ πλαστές πινακίδες στό ὄχημά του»

(Ο ΛΟΓΟΣ 17-1-14)

Ὑποδειγματικό ἦθος πρός μίμηση καί ἀπό
τούς μαθητές του!
«Βερολίνο καί Παρίσι ἐναντίον Ἀθήνας. Χωρίς
συμμάχους στόν ἀγῶνα γιά ἀπομείωση τοῦ
χρέους»

(ΕΛΛΑΔΑ 18-1-14)

Ὅταν μᾶς ἔχουν ἀνάγκη μᾶς θεωροῦν συμμάχους τους. Ὅταν ἔχουμε ἐμεῖς ἀνάγκη μᾶς
ἀγνοοῦν.
«Τό κράτος στήν Ἑλλάδα δέν λειτουργεῖ»

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ19-1-14)

Λάθος. Ὑπερλειτουργεῖ, ἀλλά εἰς βάρος τῶν
πολιτῶν!

«Τό φάντασμα τῆς 17Ν σκιάζει τίς σχέσεις μέ
τίς ΗΠΑ»
(ΤΑ ΝΕΑ 20-1-14)

Τήν ἑλληνική κοινωνία δέν τήν σκιάζει; Τήν
πολιτική ὁμαλότητα δέν τήν σκιάζει;

(ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 21-1-14).

«Παγώνει ἡ ἀξιολόγησις τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων»

(ΕΣΤΙΑ 22-1-14)

Ἀναμενόμενη ἐνέργεια. Νά δυσαρεστήσουν
τούς κομματικούς πελάτες τους τώρα πού
πᾶμε γιά ἐκλογές;

«Φαρμακονήσι, ὅπως Λαμπεντούζα. Διεθνής
κατακραυγή γιά τόν πνιγμό 12 μεταναστῶν»
(Η ΑΥΓΗ 23-1-14)

Καμία κατακραυγή γιά τίς συνθῆκες, πολιτικές, οἰκονομικές, κοινωνικές, πού ἀναγκάζουν χιλιάδες ἀνθρώπους νά γίνονται
λαθρομετανάστες!

«Νταβός. Καμπανάκι ἀπό πολιτικούς καί οἰκονομικούς παράγοντες. Ἡ ὑψηλή ἀνεργία ἀπειλεῖ τήν ἀνάπτυξη»
(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 24-1-14)

Ἀνάπτυξη καί οἰκονομία γενικά πρέπει νά
ὑπηρετοῦν τόν ἄνθρωπο.
«Συνεχίζεται τό ἀλαλούμ μέ τίς ἀποδείξεις»

(Ἄλφα ΕΝΑ 25-1-14)

Ἄλλη μιά ἀπόδειξη γιά τό ἀλαλούμ πού ἐπικρατεῖ σέ πολλά στήν πατρίδα μας.

«Βράζει ἡ Οὐκρανία. Τό δίλημμα μέ τήν
Εὐρώπη ἤ μέ τόν Πούτιν ρίχνει λάδι στή
φωτιά»

(ΤΟ ΠΑΡΟΝ 26-1-14)

Ἀνάλογο δίλημμα καί στήν πατρίδα μας. Νά
συνειδητοποιήσουμε ὅτι πρόκειται γιά τήν
Σκύλλα καί τήν Χάρυβδη κάθε φορά.
«Ἀπό τήν εὐρωφιλία στήν εὐρωφοβία»

(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 27-1-14)

Ἔχει ὁ καιρός γυρίσματα!
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Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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τό κουκλόσπιτο
Ἔργο τοῦ σπουδαίου Νορβηγοῦ δραματουργοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν (1828-1906) παίζεται
στό ΘΕΑΤΡΟ 104 σέ σκηνοθεσία Μαρίας Παπαχρήστου καί Ραλλοῦς Ρουμελιώτη.
Στό σπίτι τοῦ Τόρβαλτ καί τῆς Νόρας
Χέλμερ παραμονές Χριστουγέννων. Οἱ δύσκολες ἡμέρες πέρασαν. Ἔρχονται καλύτερες
ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως. Ὁ Τόρβαλτ Χάλμερ, δικηγόρος, πού ἐργαζόταν σέ ὑπουργεῖο,
ἀναγκάστηκε νά ἀποχωρήσει γιά λόγους
ὑγείας καί νά ζῆσει κάποιο διάστημα στήν
Ἰταλία μέ τήν οἰκογένειά του. Εἶχε τήν ἐντύπωση ὅτι τά ἔξοδά τους τά εἶχε καλύψει ὁ πατέρας τῆς Νόρας. Στήν πραγματικότητα ἡ
Νόρα εἶχε δανειστεῖ ἀπό τόν Κρόγκστατ. Καί
ἐπειδή χρειαζόταν ἡ ἐγγύηση τοῦ πατέρα της,
ἡ Νόρα εἶχε πλαστογραφήσει τήν ὑπογραφή
του στό σχετικό ὁμόλογο, διότι ὁ πατέρας της
πέθανε πρίν ὑπογράψει ὡς ἐγγυητής.
Ἡ ὑγεία τοῦ Τόρβαλτ ἀποκαταστάθηκε
καί τοῦ ἀνατέθηκε ἡ διοίκηση μιᾶς τράπεζας.
Σ’ αὐτήν τήν τράπεζα διορίζει, μετά ἀπό μεσολάβηση τῆς Νόρας, τήν παλιά φίλη της
Χριστίνα Λίντε, ἀλλά θά ἀπολύσει τόν παλιό
συμμαθητή Κρόγκστατ γιά κάποιες παρανομίες. Ἀγνοεῖ ὅτι εἶναι ὁ δανειστής τῆς Νόρας
πού γνωρίζει τήν πλαστογραφία της.
Δραματική ἡ κατάσταση τῆς Νόρας πού
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δέν μπορεῖ νά πείσει τόν ἄντρα της νά
μήν ἀπολύσει τόν Κρόγκστατ πού, λόγω
τῆς πλαστογραφίας της, μπορεῖ νά τούς
καταστρέψει. Δραματική ἡ κατάσταση τοῦ
Κρόγκστατ πού θέλει, ἐργαζόμενος στήν
τράπεζα, νά ὀρθοποδήσει οἰκονομικά καί
κοινωνικά μετά τίς παρανομίες του. Δραματική ἡ κατάσταση τοῦ οἰκογενειακοῦ
φίλου γιατροῦ Ράνκ καί λόγω τῆς ἀρρώστιας του καί λόγω τῆς χωρίς ἐλπίδα
ἀγάπης του γιά τήν Νόρα.
Ἡ κρίση ἀπό τήν σχέση μέ τόν Κρόγκστατ ξεπερνιέται ἀλλά δημιουργεῖται
ἄλλη ἀπό τήν ἀφύπνιση τῆς Νόρας. Ἡ
συμπεριφορά τοῦ Τόρβαλτ δέν ἀλλάζει
λόγω τῆς πλαστογραφίας τῆς γυναίκας
του, ἀλλά ἡ Νόρα συνειδητοποιεῖ ὅτι γιά
τόν ἄντρα της δέν εἶναι πρόσωπο ἀλλά
κούκλα, ὅπως ἦταν καί γιά τόν πατέρα
της. Ἀντί νά βιώσει τήν πνευματική ὡριμότητα μέσα στό γάμο καί μέ τόν τρόπο
της νά κάνει τόν ἄντρα της νά τήν βλέπει
ὡς ὑπεύθυνο πρόσωπο, συνοδοιπόρο τῆς
ζωῆς, ἀποφασίζει νά φύγει. Κανένας προβληματισμός γιά τά τρία μικρά παιδιά
τους. Φεύγει γιά νά ἀναδειχθεῖ σέ πρόσωπο. Μιά ἐσφαλμένη ἐπιλογή πού, ὅπως
ἔχει δείξει ἡ ζωή, δέν ὁδηγεῖ στό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Ὁ κ. Ἀχιλλέας Νταφούλης,
Ἀρεοπαγίτης Ε.Τ. Πεύκη, μᾶς γράφει: «Συγχαρητήρια γιά τό περιοδικό σας. Τό διαβάζουμε μέ πολύ
χαρά. Ἀληθινά οἰκοδομεῖ. Ὁ Κύριος
νά χαρίζει σέ ὅλους σας ἄριστη ὑγεία
καί κάθε εὐλογία στό ἔργο σας».
Ὁ κ. Παναγιώτης Μαρτίνης
Ἐπ. Σχολικός Σύμβουλος Πάτρα,
μᾶς γράφει: «Χρόνια πολλά, καλή,
εὐλογημένη καί δημιουργική χρονιά.
Ὁ ὀβολός μου γιά τό καλαίσθητο
καί πνευματικό περιοδικό σας, πού
ἐκφράζει τά ὀρθόδοξα καί ἐκκλησιαστικά φρονήματα τῶν ἀρθρογράφων
του».
Ὁ κ. Ἐλευθέριος Ἀθ. Βλέτσης,
Φιλόλογος Ἀθήνα, μᾶς γράφει: «Σᾶς
εὔχομαι κάθε ἐπιτυχία στόν πολύπλευρο καί πολύμοχθο ἀγώνα σας.
Θερμά συγχαρητήρια γιά ὅλα τά
ἔργα σας».
Ἡ κ. Ἑλένη Ἀνδρ. Νέα Ἰωνία,
μᾶς γράφει: «Δυστυχῶς βρίσκομαι,
ὅπως πολλοί συνάνθρωποί μας, σέ
δύσκολη θέση οἰκονομικῆς ἀδυναμίας. Ἐκ τούτου, ἴσως δέν θά μπορῶ
στό μέλλον νά ἀνταποκριθῶ στήν
προσφορά μου. Σᾶς εἶμαι βαθύτατα
εὐγνώμων γιά ὅλα τά ἔντυπα πού
μου ἔχετε ἀποστείλει μέχρι σήμερα».
Ὅλοι μας ὑποφέρουμε ἀπό τήν
οἰκονομική κατάσταση τῆς πατρίδος
μας. Καί τό περιοδικό μας ἔχει τίς
δυσκολίες του. Ἐπειδή ὁ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» ἐπιτελεῖ ἕνα πνευματικό
ἔργο, θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι ὁ
Κύριός μας δέν θά ἐπιτρέψει νά σταματήσει ἡ κυκλοφορία του λόγω
οἰκονομικῶν δυσκολιῶν.
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Ὅπως μέχρι σήμερα στηρίχτηκε
στήν «προαιρετική συνδρομή» τῶν
συνδρομητῶν του, ἔτσι θά συνεχίζει
νά πορεύεται. Ἐμεῖς δέν πρόκειται νά
διαγράψουμε κανένα ἐπειδή δέν μᾶς
ἔστειλε χρήματα. Καί παρακαλοῦμε
τούς συνδρομητές μας πού ἔχουν
ἔντονα οἰκονομικά προβλήματα νά
μή μᾶς ἐπιστρέψουν τόν «Σύνδεσμο».
Θά εἶναι κρίμα, ἄν γιά μερικά χρήματα χάσουμε τήν χαρά πού μᾶς
δίνει ἡ πνευματική μας ἐπαφή.
Ἡ κ. Ἰσαβέλλα Καρούτη, Νιγρίτα, μᾶς γράφει: «Ἀγαπητέ «Σύνδεσμε», Ἀπό τή σελίδα σου 27 ἔμαθα
τή «θλιβερή εἴδηση» πώς ὁ Θεόδωρος
δέν βρίσκεται πιά ἀνάμεσά σας. Θά
μᾶς λείψουν τά ἄρθρα του, πού πάντα
μᾶς ἄφηναν ἕνα μήνυμα γιά τή συνέχεια τοῦ ἀγώνα μας. Ὁ Θεός νά
τόν ἀναπαύσει, νά ζήσετε νά τόν
θυμᾶστε καί νά συνεχίσετε τό ἔργο
του. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γράφει πώς δύο πράγματα ἀναπαύουν τίς ψυχές τῶν νεκρῶν μας:
«Ἡ προσευχή - τρισάγια, μνημόσυνα
καί ἡ ἐλεημοσύνη». Τό κεράκι μου
θά τό ἀνάψω στήν ἐκκλησία μας, μέ
τήν εὐχή «Ἀνάπαυσε, Κύριε, τοῦ Θεοδώρου τήν ψυχή». Παρακαλῶ διαβιβάστε τά συλλυπητήριά μου καί
στούς δικούς του καθώς καί σ’ ὅλους
τους συνεργάτες καί φίλους του».
Μᾶς συγκίνησε ἡ ἐπιστολή σας.
Δεχθεῖτε καί ἐσεῖς καί ὅλοι ὅσοι μᾶς
συλλυπήθηκαν γιά τήν ἐκδημία τοῦ
ἀγαπητοῦ μας συνεργάτη Θεοδώρου
Δούρου, τίς εὐχαριστίες μας.
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Στιγμιότυπα ἀπό τή λαμπρή ἐπέτειο τῆς Ἐθνικής Παλιγγενεσίας, πού ξεκίνησε μέ τήν ἀπελευθέρωση τῆς Καλαμάτας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό στίς 23 Μαρτίου τοῦ 1821.
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