«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Τά κόμματα δέν ἄφησαν ἀνεπηρέαστους καί
ἐλεύθερους τούς πολίτες νά ἐκφρασθοῦν, νά ψηφίσουν καί νά ἀναδείξουν τούς τοπικούς τους
ἄρχοντες.
Οἱ ἐκλογές ἐξελίχθηκαν σέ ἀντιπαράθεση
καί σέ ἐμπόλεμπη κατάσταση τῶν πολιτικῶν παρατάξεων. Κομμάτιασαν τό λαό. Ἐκτοξεύθηκαν
ἀπαράδεκτες κατηγορίες σέ ἀντιπάλους. Κατέβασαν τό ἦθος καί ἐξαφάνισαν κάθε ἀξιοπρέπεια.
Ἀλήθεια, πῶς θά μιλήσουν στό λαό οἱ νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι καί Περιφερειάρχες; Μέ
ποιά σοβαρότητα καί ἀξιοπρέπεια; Κι ὅταν θά
εἶναι ὑπό τήν κομματική ἐξάρτηση, ποιόν λαό θά
ὑπηρετοῦν; Τί εἶδους Ἡγέτες θά εἶναι;
Ὅσο κι ἄν θέλουμε νά τιμᾶμε τούς ἄρχοντές
μας, ὅσο κι ἄν θέλουμε νά τούς ἐμπιστευόμαστε
θά μᾶς εἶναι δύσκολο. Πρέπει νά δώσουν δείγματα σοβαρότητα, ὑπευθυνότητας καί κυρίως νά
ἀνεβάσουν τό κῦρος καί τό ἦθος τους στή συνείδηση τῶν πολιτῶν. Καί αὐτό ἀπαιτεῖ ἀνδρεία
ψυχῆς, ἀληθινή ἐσωτερική ἐλευθερία καί ἀγάπη
γιά ὅλους.
Ἡ ἐξουσία μπορεῖ εὔκολα νά γίνει καταπιεστική, ἐξαναγκαστική μέ πολλές μορφές. Μπορεῖ
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νά διχάζει σέ ἡμετέρους καί μή. «Οἱ δοκοῦντες
ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καί οἱ
μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν» (Μάρκ.
10,42). Μπορεῖ νά ἐξελιχθῆ σέ τυραννία. Μπορεῖ
ὅμως νά γίνει καί εὐλογία καί χαρά καί δημιουργία, ὅταν ὁ ἡγέτης λειτουργεῖ ὡς ἔκφραση ὑπηρεσίας, διακονίας τοῦ λαοῦ.
Ὅταν ζεῖ προσφερόμενος καί θυσιαζόμενος
γιά τούς ἀνθρώπους, τούς ὁποίους ἀποφάσισε
νά ὑπηρετήσει.
Νά εἶναι τό πρόσωπο πού ἑνώνει ὅλους, ὥστε
ὅλοι νά ἐμπνέονται καί νά ζοῦν ὡς συγκροτημένη
κοινωνία.
Νά γίνεται ὁδηγός καί πρωτοστάτης σέ δημιουργικές πρωτοβουλίες καί ἐνέργειες γιά τό
σύνολο.
Καί τέλος νά εἶναι ὀλιγαρκής καί ἀφιλοχρήματος. Τό τέλειο πρότυπο τοῦ ἡγέτου-ἄρχοντα
τό προσφέρει ὁ Ἰησοῦς Χριστός: «ὅς ἐάν θέλῃ
γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος,
καί ὅς ἐάν θέλη ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται
πάντων δοῦλος. καί γάρ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου
οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι, καί
δοῦναι τήν ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν»
(Μάρκ. 10-43-45).
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Τό νησάκι τῆς Παναγίας.
Τό στολίδι τῆς πόλης τῆς Πάργας
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να ἀπό τά σπουδαιότερα ζητήματα
πού προβληματίζουν τήν ἐποχή μας
εἶναι καί ἡ ἀπώθηση τῆς ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως καί ζωῆς. Τοῦτο μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς σύνδρομο τῆς γενικώτερης κρίσεως, πού μαστίζει τήν
ἐποχή μας. Ποιά ὅμως εἶναι τά αἴτια
αὐτῆς τῆς νεοφανοῦς καταστάσεως καί
ποιά εἶναι τά ἐπακόλουθά της;

Προϊόν τῆς καταναλωτικῆς
κοινωνίας μας

Στήν ἐποχή μας πολλοί θεωροῦν
αὐτάρκη, ὅσα τούς ἐξασφαλίζει ὁ τεχνολογικός πολιτισμός καί διαγράφουν ἀπό
τή ζωή καί τά ἐνδιαφέροντά τους κάθε
λόγο γιά τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη καί ζωή. Ἡ μεταφυσική ἀγωνία παραμερίσθηκε, ὡς ἕνα βαθμό, ἀφοῦ ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας αἰχμαλωτίσθηκε ἀπό τό
πρακτικό καί τεχνολογικό ρεῦμα, πού
τόν ἐξυπηρετεῖ ἄμεσα. Ἡ ἀπώθηση τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως γενικώτερα δέν ἔχει
φιλοσοφικό βάθος, οὔτε κανένα ἐπιστημονικό ἔρεισμα. Εἶναι περισσότερο εἰσαγόμενη καί ξένη πρός τό ἦθος τοῦ λαοῦ
μας. Γιά νά μήν ἀντιμετωπίσουμε διόγκωση τῆς ἀρνήσεως, τώρα μάλιστα μέ
τό συγχρωτισμό τῶν λαῶν, θά πρέπει
νά ἐνταθεῖ ἡ θεολογική ἐνημέρωση τοῦ
λαοῦ μας μόνο ὁ γνήσιος εὐαγγελισμός
καί ἡ συνειδητή χριστιανικότητα θ’ ἀποκρούσουν ἀποτελεσματικά τήν ἄρνηση.

Τά βαθύτερα αἴτια

Κανονικά ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη εἶναι ἔμφυτη στόν ἄνθρωπο. “ Ἡ

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

ψυχή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἐκ φύσεως
χριστιανική” ἔγραφε ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος. Βλαστάνει στήν παιδική ἡλικία,
συναυξάνεται μέ τό σῶμα καί καταλήγει
στή βιωματική χριστιανική ζωή. Συχνά
ὅμως τά δεσμά τῶν αἰσθητῶν καί ἡ γοητεία τῆς λογικῆς κατά μία πατερική
ἔκφραση, ἀποπροσανατολίζουν τόν
ἄνθρωπο καί τόν ὁδηγοῦν στήν ἄρνηση
τῆς χριστιανικότητας. Γι’ αὐτόν πού ὑποδουλώθηκε στά αἰσθητά πράγματα,
ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφή πώς «ἐνεπλήσθη καί ἀπελάκτισεν ὁ ἠγαπημένος. Ἐλιπάνθη· ἐπαχύνθη καί ἐγκατέλιπε Θεόν,
τόν ποιήσαντα αὐτόν καί ἀπέστη ἀπό
Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ» (Δευτ. λβ΄ 25).
Πέραν, ὅμως ἀπό τόν παραλογισμό τῆς
ἀποθεώσεως τῶν αἰσθητῶν στή Χριστιανική ἀπώθηση συμβάλλουν ἀκόμη
ἡ γοητεία τῆς λογικῆς, ὁ ὀρθολογισμός
καί ἡ ἐπιστημοσύνη.

Ἡ μετατροπή τῆς ὀρθόδοξης ὁμολογίας σέ “θρησκευτικότητα” συναφή μέ
αὐτήν τῶν ἄλλων θρησκειῶν ὁδηγεῖ
στήν ἄρνηση τῆς γνώσης χριστιανικῆς
πίστεως καί ζωῆς. Πῶς ὅμως θ’ ἀπαλλαγεῖ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἀπό τόν
κλοιό μέσα στόν ὁποῖο τόν περιέπλεξε
ἡ ἀπώθηση τῆς ὀρθόδοξης πίστεως; τήν
ἀπάντηση τήν δίνει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος
Νύσσης: «Αὐτός πού ἀποκαθάρισε τόν
ἑαυτό του ἀπό κάθε ἐμπαθῆ διάθεση,
στό κάλλος τῆς ψυχῆς του ἐπανευρίσκει
τόν ἀληθινό Θεό».
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Ἡ ἄρρωστη θρησκευτικότητα
πολύ ἀπέχει ἀπό τόν γνήσιο Χριστιανισμό. Δημιουργεῖ καταστάσεις
πού ἀντιβαίνουν στή χριστιανικότητα, τονίζουν τήν τυποκρατία, δημιουργοῦν «θρησκοληπτικό ἐγωϊσμό», αἱρέσεις καί σκάνδαλα,
«ἀλαζονεία τῆς ἀρετῆς» καί παραχαράσσουν τήν ἀλήθεια πού προβάλλεται ἀπό τήν Καινή Διαθήκη.
Στό ἄρθρο του «Κατηγορῶ τούς
Χριστιανούς» («Ἀκτίνες», Ἰούνιος
1947, σελ. 241 ἐπ.) στό ὁποῖο
ἔχουμε ἤδη ἀναφερθεῖ μέ προηγούμενο δημοσίευμα, ὁ Π. Μελίτης ἀναφέρει ὅτι μία ἀπό τίς παρενέργειες
τῆς «ψεύτικης, ἄρρωστης, νόθης
θρησκευτικότητας» εἶναι ἡ τυποκρατία.
Ὁ τύπος ὑπερσκελίζει τήν πνευματικότητα καί τήν οὐσία τοῦ γνήσιου Χριστιανισμοῦ. Ἡ ἀγάπη πολύ
λίγη θέση ἔχει στήν ψυχή τοῦ «θρησκευτικοῦ ἀνθρώπου», τοῦ διασπασμένου, νοθευμένου αὐτοῦ τύπου
καί στήν συνείδησή του «μέ συνέπεια νά δημιουργεῖται μία περιδεής
συνείδηση πού ἀγωνιᾶ γιά «τό
ἄνηθο καί τό κύμινον» καί ξεχνάει
τίς οὐσιαστικές ἐπιταγές τοῦ Θείου
Λόγου. Φτάνει μάλιστα στό σημεῖο,
ὅπως σημειώνει ὁ Μελίτης, νά «θεωρεῖ τήν κοινωνία πώς εἶναι «γενεά
μοιχαλίς καί ἁμαρτωλός» καί ἄρα
ἀποβλητέα.
Ἔτσι ἡ περιδεής συνείδησις ὁδηγεῖ σέ ἀντικοινωνικές συμπεριφορές.
Ὁ «θρησκευτικός ἄνθρωπος» μέ περιδεῆ συνείδηση γίνεται μονόχνωτος,
κάποτε φανατικός καί ἐκδικητικός.
Μισεῖ τόν ἁμαρτωλό καί ὄχι τήν
ἁμαρτία τήν ὁποία καί ἀντιπαρέρχεται. Τό σωστό εἶναι τό ἀντίθετο, δη-
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λαδή νά μίσει τήν ἁμαρτία καί νά
συμπάθει τόν ἁμαρτωλό.
Ἄλλη ἔκφανση τῆς ἄρρωστης
θρησκευτικότητας εἶναι καί ὁ θρησκοληπτικός ἐγωϊσμός, πού ὁ χριστιανός φτάνει στό σημεῖο νά ἀναζητεῖ τήν «θρησκεία τῶν ἀγγέλων»,
ξεχνάει τό χρέος του πρός τόν «πλησίον» του καί ἀπό «ἅλας τῆς γῆς»,
γίνεται ὁ μωρανθείς καί ὁ ἀπόβλητος.
Τρίτη σημαντική ἔκφανση τῆς
ἄρρωστης θρησκευτικότητας εἶναι
τά κάθε εἴδους σκάνδαλα καί οἱ
αἱρέσεις πού ξεπετιοῦνται μέσα ἀπό
τό σῶμα τῆς ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας.
Εἶναι χαρακτηριστικά τά ὅσα
γράφει ὁ ἐκκλησιαστικός ποιητής
στόν Ἐπιτάφιο θρῆνο, ὅπου παρακαλεῖ τήν Θεοτόκο, τήν «τέξασα
ζωήν», νά παύσει τά σκάνδαλα τῆς
Ἐκκλησίας καί νά βραβεύσει τήν
εἰρήνευση, «παῦσον Ἐκκλησίας τά
σκάνδαλα καί βράβευσον εἰρήνην,
ὡς ἀγαθή».
Ἀπό τά μεγαλύτερα σκάνδαλα
πού παρουσιάζει ἡ παραποιημένη
ὀρθόδοξη θρησκευτικότητα εἶναι ἡ
Εἰκονομαχία. Ξεκίνησε ἀπό τόν Λέοντα Γ τόν Ἰσαυρο τό 726 μ.χ. καί
ταλαιπώρησε τήν Ἐκκλησία γιά ἐνάμισυ περίπου αἰώνα, τελειώνοντας
τό 842 μ.χ. μέ τήν ἀναστήλωση τῶν
εἰκόνων ἀπό τήν αὐτοκράτειρα Θεοδώρα. Στήν Ρωμαιοκαθολική
Ἐκκλησία, ἡ παραποιημένη θρησκευτικότητα δημιούργησε τήν Ἱερά
Ἐξέταση μέ τίς ἀλλεπάλληλες καταδίκες στήν πυρά αὐτῶν πού θεωρήθηκαν αἱρετικοί. Ἔφτασαν μάλιστα
στό σημεῖο νά καταδικάσουν ἀκόμα
καί μεγάλα πνεύματα τῆς ἐποχῆς.
Ἑπόμενη θανατηφόρα ἔκφανση
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τῆς ἄρρωστης θρησκευτικότητας
εἶναι ἡ «ἀλαζονεία τῆς ἀρετῆς». Ὁ
«θρησκευτικός ἄνθρωπος» εἶναι βαριά ἄρρωστος ἄνθρωπος. Πάσχει
ἀπό τήν νόσο πού ὁ ἱερός Αὐγουστίνος ὀνομάζει «ἀλαζονεία τῆς
ἀρετῆς». Ὁ μεγάλος αὐτός πατέρας
τῆς Ἐκκλησίας, θεωρεῖ τήν νόσο ὡς
πνευματικά θανατηφόρο, γιατί φέρνει μέσα της τόν ἰό τοῦ πνευματικοῦ
θανάτου. Ἄς ἀναλογιστοῦμε πόσα
«καλά ἔργα», πόσες ἀκτινοβολοῦσες
προσπάθειες καταστράφηκαν ἀπό
τήν ἀλαζονεία τῆς ἀρετῆς.
Ἔτσι, ὅπως σημειώνει ὁ Π. Μελίτης στό ἄρθρο του «Τό πρόσταγμα καί τό πρόβλημα» («Ἀκτίνες»,
1950, σελ. 481 ἐπ.) «…ἡ σύγχρονη
κοινωνία πρέπει νά δῆ στό πρόσωπο
τοῦ χριστιανοῦ ἐκεῖνο πού ὁ Κύριος
ὀνόμασε τό «ἅλας τῆς γής ». Ἐκεῖνο
πού ἡ ἀρχαιότης ὠνειρεύτηκε σάν
τόν «καλόν κ’ ἀγαθόν ἄνθρωπο»…
τοῦτο σημαίνει ὅμως ὅτι πρίν ἀπ’
ὅλα πρέπει νά δώση τουλάχιστον
ὅ,τι δίνουν ἐκεῖνα τά πρότυπα …
Αὐτό εἶναι σωστό μόνο ἄν μέσα μας
εἶναι ξεκαθαρισμένο , ὅτι γιά νά
εἴμαστε χριστιανοί, πρέπει τουλάχιστον νά παρουσιάζωμε στήν ζωή
μας ὅ,τι ἔχει ὁ – ἔστω ἰδεατός –
«καλός κ’ ἀγαθός ἄνθρωπος», ὅ,τι
ἔχει ἤ ὑποτίθεται ὅ,τι ἔχει ὁ ἀληθινός gentleman καί παραπάνω, πολύ
παραπάνω ἀπό αὐτόν…».

«…Κι’ ὅταν ὁ χριστιανός δέν
νοιώθη μέσα του αὐτό τό μήνυμα
σάν ἐκδήλωσι καί καρπό τῆς ὁλοκληρωμένης διακυβερνήσεως τῆς
ζωῆς ἀπό τήν πίστι στόν Χριστό,
τότε ὁ χριστιανός αὐτός δέν ἔνοιωσε
ἀκόμα τί θά πῆ «τά πάντα καί ἐν
πᾶσι Χριστός ». Δέν ἔνοιωσε ἀκόμα
τί θά πῆ γνήσιος, ἀληθινός, Πλήρης
Χριστιανισμός…».
Καί τό χρέος σήμερα;
Ἴσως ὁ λόγος τοῦ Π. Μελίτη
στό ἄρθρο του «Γιά νά γίνη πραγματικότητα » («Ἀκτίνες», 1951, σελ.
49) νά εἶναι, ἡ συστηματική καταπολέμησις τῶν ἀτομικιστικῶν φιλοδοξιῶν καί ἐγωϊστικῶν τάσεων.
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ἄρρωστη
θρησκευτικότητα
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Ἡ μεγάλη προσφορά τοῦ Χριστιανισμοῦ στό λαό μας καί ἡ
πνευματική του θωράκιση, ὁ
ὀρθός προσανατολισμός του
πάνω στά καίρια θέματα, Θεός,
ἄνθρωπος, κόσμος. Χωρίς τήν
χριστιανική ἀντίληψη γιά τήν
ἔννοια καί ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ,
γιά τήν πλάση καί σκοπό τῆς
ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καί γιά τήν
δημιουργία τῆς κτίσεως ὁ λαός
μας θά δεινοπαθοῦσε μέσα σέ
μία ἀσάφεια, σύγχυση καί ἀοριστολογία.
Στό διάβα τῶν αἰώνων ἡ χριστιανική διδασκαλία καταξιώθηκε στή συνείδηση τοῦ λαοῦ
καί μάλιστα ἡ ὀρθή ἔκχυση τοῦ
Χριστιανισμοῦ, ἡ Ὀρθοδοξία,
κατέστη ὁδηγός τοῦ λαοῦ. Ὁ
Ἕλληνας εἶναι ὀρθόδοξος χριστιανός. Καί αὐτό εἶναι προτέρημα καί εὐεργέτημα. Εἰδικότερα
τό ὀρθόδοξο χριστιανικό πνεῦμα
ἐνέπνευσε τά μέγιστα τόν ἑλληνικό λαό ὥστε νά ἔχει ἑνότητα,
συνοχή, φρόνημα καταλλαγῆς
καί ἀληθοῦς προόδου. Στήν
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ὀρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία
δέν ἀναπτύχθηκαν ταξικές διαφορές, δέν ἔγινε καταστρατήγηση
τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας, δέν
υἱοθετήθηκε ἡ ἀντιπαλότητα, τό
μῖσος γιά τόν συνάνθρωπο καί
ἡ κακία. Δέν ἔκαμνε ποτέ πατερναλισμό τῆς σκέψης καί τῆς
ἐπιστήμης. Δέν ὑπάρχει πουθενά
τό σύνθημα «πίστευε καί μή ἐρεύνα». Γι’ αὐτό καί στήν «καθ’
ἡμᾶς ἀνατολή» δέν ἔχουμε οὔτε
μεταρρύθμιση οὔτε ἀντιμεταρρύθμιση. Δέν στήθηκε καμμιά
Ἱερά Ἐξέταση οὔτε διεξήχθηκαν
θρησκευτικοί πόλεμοι. Πηγή
ἔμπνευσης καί πνευματικῆς καθοδήγησης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ
ἀείποτε ἦταν τό κοινοτικό, κοινοβιακό καί ἀσκητικό ἰδεῶδες.
Ἔπειτα μή λησμονοῦμε ὅτι ἡ
Ἐκκλησίας μας πάντοτε ὑπῆρξε
ἡ μάνα τοῦ λαοῦ πού στάθηκε
σ’ ὅλες τίς δύσκολες ἐκφάνσεις
δίπλα του. Τό ἐπιβεβαιώνει αὐτό
ἡ ἐθνική μας ἱστορία.
Ὅταν λοιπόν, ὁ Χριστιανισμός
ἔχει γίνει καθοδηγητής, βίωμα
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καί τρόπος ζωῆς στόν ἑλλαδικό
χῶρο καί στίς ἑλληνικές συνειδήσεις τώρα δέν εἶναι ἐπιτρεπτόν
ἐν ὀνόματι τῆς παγκοσμιοποίησης καί πολυπολιτισμικότητας
νά ὑφίσταται μία τάση ἀποχριστιανοποίησης τῆς κοινωνίας.
Δέν μπορεῖ νά παίζουμε καί νά
βαπτίζουμε τά παιδιά μας καί
νά ἀρκούμεθα στήν πολιτισμική
πράξη ὀνοματοδοσίας στό ληξιαρχεῖο καί μάλιστα μέ μή χριστιανικά ὀνόματα. Δέν μπορεῖ
νά φύγει ἀπό τήν ἑλληνική ζωή
μας ὁ θρησκευτικός γάμος. Δέν
μπορεῖ νά πάψουμε νά κηδεύουμε θρησκευτικῶς τούς ἀνθρώπους μας καί νά μήν ἔχουμε τούς
τάφους μας. Δέν μπορεῖ νά σταματήσουμε καί νά μήν ἀρχίζουμε
τίς ἐργασίες μας, τίς διασκέψεις
μας καί τίς συνελεύσεις μας καί
τίς βουλευτικές περιόδους μας
χωρίς τήν προσευχητική ἀναφορά μας στό Θεό. Δέν μπορεῖ
νά ἀφήσουμε ἄδειους τούς τοίχους τῶν σχολικῶν αἰθουσῶν
μας χωρίς εἰκόνες καί δέν μπορεῖ
νά υἱοθετοῦμε ὡς ἀξία τήν ἀνοχή
σέ ζητήματα ἠθικῆς τάξεως καί

συμπεριφορᾶς. Δέν μπορεῖ νά
καταργήσουμε τήν Κυριακή
ἀργία καί τίς χριστιανικές ἑορτές
μας. Ἡ ἑλληνική κοινωνία πρέπει
νά παραμένει χριστιανική καί
νά μήν παρεκκλίνει μπροστά
στίς ἰδεολογικές ἀνακατάξεις τῆς
σύγχρονης κοινωνίας.
Ὅταν ἔλεγε ὁ Κ. Παπαρηγόπουλος πώς «τό Ἔθνος μας μεγαλούργησε» εἶχε ἀπόλυτα δίκαιο. Ἐάν γνωρίζουμε ὅτι ὁ
ἀρνητισμός ἀπέναντι στήν
Ἐκκλησία μας καί ἡ σκοταδική
προοδευτικότητα εἰς θλιβερά
φαινόμενα πού μόνο κακό ἐπιφέρουν στό λαό μας. Τό ὑπόστρωμα τῆς ψυχῆς τοῦ λαοῦ
μας εἶναι ἡ χριστιανική πίστη
καί αὐτή πρέπει νά παραμείνει.
Ὁ Χριστιανισμός μας εἶναι ἡ
εἰδοποιός διαφορά μέσα στή χοάνη τῶν θρησκευτικῶν - ἰδεολογικῶν συστημάτων. Ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανική ἰδιότητά μας.
Καύχημά μας τό ζύμωμά μας
μέσα στή ζύμη τῆς Ὀρθοδοξίας.
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Στό μικρό αἰγαιοπελαγίτικο νησί,
ὅλοι περίμεναν μέ ἀνυπομονησία
αὐτήν τήν ἔκθεση. Ἕνας σπουδαῖος
ζωγράφος, με καταγωγή ἀπό ἐκεῖ, θά
ἔφερνε νά ἐκθέσει όσα ἀπό τά ἔργα
του εἶχαν σχέση μέ τήν θάλασσα καί
τά ταξίδια. Γι’ αὐτό καί, τήν βραδιά
τῶν ἐγκαινίων, ἡ αἴθουσα τοῦ πολιτιστικοῦ κέντρου εἶχε γεμίσει ἀσφυκτικά
ἀπό κόσμο. Οἱ ἐπισκέπτες περνοῦσαν
καί ξαναπερνοῦσαν ἤ κοντοστέκονταν, συχνά μέ χαμηλόφωνα ἐπιφωνήματα θαυμασμοῦ, μπροστά ἀπό τούς
πίνακες μέ τά καταγάλανα νερά, τά
ψαροκάϊκα καί τούς χρυσούς ἥλιους
τοῦ δειλινοῦ πού, θαρρεῖς πώς, ἔλιωναν σέ μιάν ἄκρη τῆς ἤρεμης ἤ φουρτουνιασμένης θάλασσας.
Ἕνας, ὅμως, ἡλικιωμένος ἄνδρας,
λίγο σκυφτός, μ’ ἕνα τριμμένο ναυτικό
κασκέτο, ἔμενε γιά πολλή ὥρα ἀκίνητος
μπροστά σ’ ἕναν μεγάλο πίνακα. Ἀπεικόνιζε τήν μισοσκουριασμένη πλώρη
ἑνός φορτηγοῦ καραβιοῦ. Ὁ καλλιτέχνης εἶχε καταφέρει νά δώσει στό ὅλο
θέμα κάτι σάν ἀρχοντιά καί, θἄλεγε
κάποιος πώς, τό γερασμένο πλοῖο, δέμένο μέ χοντρά σχοινιά, ἔμοιαζε νά
στέκεται ὄρθιο, στητό, μέ ψηλά τό κεφάλι. Ὡστόσο, οἱ σκουριασμένες πε-
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ριοχές πού ἐναλλάσσονταν, στά πλάγια
τῆς πλώρης, μέ ἐπιφάνειες κατακόκκινες ἀπό ὑπολείμματα μίνιου, ἀπέπνεαν, θαρρεῖς, μιάν ἀδιόρατη θλίψη.
Ἡ νεαρή Εἰρήνη, πού εἶχε τήν εὐθύνη γιά τήν ὀργάνωση τῆς ἐκθέσεως,
τόν εἶδε. Τῆς ἔκανε ἐντύπωση ἡ προσήλωσή του στόν συγκεκριμένο πίνακα.
Ἄν καί ἦταν πολύ ἀπασχολημένη μέ
τούς πολλούς ἐπισκέπτες πού συνεχῶς
πηγαινοέρχονταν, τό βλέμμα της, κάθε
τόσο, πήγαινε πρός τά ἐκεῖ. Ὁ γέρος
παρέμενε στήν ἴδια πάντα θέση. Σέ
μιά στιγμή, κατάφερε νά τόν πλησιάσει
μέ διάθεση νά τοῦ μιλήσει. Ὅμως,
ἐκεῖνος δέν ἔδειξε τήν ἴδια διάθεση.
Καί μέ μιά τυπική «καλησπέρα», ἔκανε
στροφή καί βγῆκε ἀπό τήν αἴθουσα.
***
Τό ἄλλο πρωί, μόλις ἡ Εἰρήνη ἄνοιξε
τήν πόρτα, ὁ γέρος, λές καί περίμενε
ἀπό ὥρα, σπρώχνοτας τό κασκέτο
λίγο πρός τά πάνω στό μέτωπό του,
εἶπε «καλημέρα» καί πέρασε μέσα. Μέ
τό χαρακτηριστικό βάδισμα τῶν ναυτικῶν, πού μοιάζει μέ «σκαμπανέβασμα», κατευθύνθηκε ὁλόϊσια πρός τόν
μεγάλο πίνακα. Ἡ Είρήνη ἄφησε νά
περάσει λίγη ὥρα καί, καθώς οἱ πρωινοί
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ἐπισκέπτες ἦσαν λιγοστοί καί δέν τήν
ἀπασχοόῦσαν, τόν πλησίασε ἀποφασισμένη νά τοῦ πιάσει κουβέντα.
-Καλημέρα καπετάνιο, τοῦ εἶπε ὅσο
γινόταν πιό ἤρεμα.
Ἐκεῖνος, γύρισε καί τήν κοίταξε μέ
μάτια πού ἔδειχναν ἔκπληξη.
-Πῶς τό κατάλαβες κοπέλλα μου
πώς δέν εἶμαι στεριανός;
-Ἔ! Δέν σέ εἶδα χθές πῶς κοίταζες
αὐτή τή ζωγραφιά; Καί σήμερα πάλι, νά
πού ἦρθες πρωί-πρωί. Φαίνεται πώς
ἔχεις κουβέντες μ’ αὐτό τό καράβι.
Χαμογέλασε ἀχνά κάτω ἀπό τό
λευκό μουστάκι του.
-Νά σοῦ πῶ τήν ἀλήθεια; Ἐδῶ πού
στέκομαι δέν κουβεντιάζω. Μυρίζω,
εἶπε σιγά.
Σειρά τώρα τῆς Εἰρήνης νά ξαφνιαστεῖ.
-Τί μυρίζεις καπετάνιο; ρώτησε, μέ
κάποια ἀδιόρατη ἀνησυχία γιά τό τί
ἐννοοῦσε ὁ ἡλικιωμένος ναυτικός.
-Νά. Βλέπω τίς σκουριές καί τό μίνιο
στά ἴσαλα αὐτοῦ τοῦ φορτηγοῦ καί μυρίζω τήν λαμαρίνα του πού ἀγκομαχᾶ
μέσα στά μανιασμένα κύματα. Ἐσύ δέν
τήν νιώθεις αὐτήν τήν λαχανιασμένη
ἀνάσα πού μυρίζει ἁλάτι; εἶπε σάν νά
μονολογοῦσε.
-Ἐγώ ὄχι. Μά ἐσύ καπετάνιε, σίγουρα ξέρεις τά χούγια τῆς θάλασσας.
Ἔτσι δέν εἶναι;
-Ἄμ τά ξέρω καλά κόρη μου, εἶπε κι
ἀναστέναξε. Ἀπό ἀμούστακο παλληκαράκι καί γιά πενήντα χρόνια ἄκουγα
μερόνυχτα τή λαλιά της. Ἄλλοτε, τραγουδιστή καί ναζιάρα, νά μέ νανουρίζει
καί νά καλοδέχεται μέ μιά μελένια
γλύκα, μέ χάδια ἀληθινά τό σκαρί μου.

Κι ἄλλοτε, μέ μουγκρητά θεριοῦ, ν’
ἀντιμάχεται τό πλεούμενό μου, νά τό
ταρακουνᾶ, νά τό σηκώνει ἀπότομα
ψηλά σάν καρυδότσουφλο κι ὕστερα νά
τό ἀφήνει νά γκρεμίζεται στό κενό, λές
γιά νά τό ἐκδικηθεῖ πού ἀψήφισε τόν
καιρό καί μπῆκε ἀπρόσκλητο στά
κρυφά της μονοπάτια...
Σώπασε. Ἔμοιαζε σάν νά ντρεπόταν λίγο γιά τίς τόσες κουβέντες του.
Ἡ Εἰρήνη θέλησε νά τόν ἐνθαρρύνει
νά τῆς πεῖ κι ἄλλα.
-Κι ἐσύ καπετάνιο, τί τῆς ἔλεγες;
Πῶς ἀπαντοῦσες στοῦ θυμοῦ της τίς
φοβέρες;
Ὁ γερο-ναυτικός τήν κοίταξε παραξενεμένος καί πάλι.
-Κόρη μου, σέ τέτοιες ὧρες, δέν κουβεντιάζουμε μαζί της. Τήν ἀκοῦμε, νιώθουμε τήν ἁλμύρα της νά θερίζει
ὁλάκερο τό κορμί μας, τά μάτια μας νά
θολώνουν, τ’ αὐτιά μας νά σπᾶνε ἀπό
τόν ἀχό, τά χέρια νά πληγιάζουν πάνω
στά σχοινιά, καί παλεύουμε χωρίς νά
τῆς μιλᾶμε, χωρίς νά βγάζουμε ἄχνα.
Κοντοστάθηκε, μά ἔδειχνε ὅτι κάτι
ἤθελε ἀκόμα νά πεῖ. Ἡ Εἰρήνη περίμενε. Καί σέ λίγο, τόν ἄκουσε νά λέει,
σχεδόν ψιθυριστά :
-Ἐκεῖνες τίς ὧρες κόρη μου... μόνο
μέ τόν Ἅη Νικόλα μιλᾶμε. Μονάχα
αὐτός ξέρει πῶς νά ἡμερεύει τήν ἀγριάδα
της...
Σώπασε πάλι. Γιά τά καλά. Γύρισε
καί στήλωσε ξανά τό βλέμμα του στό
γερασμένο πλοῖο. Ἤθελε, ἴσως, νά μιλήσει τώρα μόνο μαζί του, μυρίζοντας
τήν λαμαρίνα του...
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Οἱ ἅγιοι σκέπαζαν
τά ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων

ΑΡΧΙΖΩ μ’ ἕνα περιστατικό ἀπό
τό «Γεροντικό», τό βιβλίο πού περιλαμβάνει λόγια καί πράξεις τῶν
σοφῶν καθηγητῶν τῆς ἐρήμου, τῶν
ἀσκητῶν.
ΚΑΠΟΤΕ ὁ ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς σταμάτησε σ’ ἕνα μέρος γιά νά φάει. Ἐκεῖ
γύρω ἔμενε ἕνας μοναχός, πού εἶχε
κακή φήμη. Τήν ὥρα μάλιστα ἐκείνη,
συνέπεσε νά ἐπισκεφθεῖ τό κελί τοῦ
μοναχοῦ πού κατηγοροῦσαν, ἡ γυναίκα μέ τήν ὁποία σχετιζόταν. Ἡ ἐπίσκεψη τῆς γυναίκας μαθεύτηκε γρήγορα. Τότε, ὅσοι ἔμεναν στόν τόπο
ἐκεῖνο, συνάχθηκαν μέ τήν πρόθεση
νά διώξουν τόν μοναχό. Ζήτησαν μάλιστα ἀπό τόν ἀββᾶ Ἀμμωνᾶ νά τούς
βοηθήσει στό σκοπό τους. Ὅταν ὁ μοναχός ἔμαθε τί τοῦ ἑτοιμάζουν,
ἔκρυψε τή γυναίκα κάτω ἀπό ἕνα μεγάλο πιθάρι. Τήν ὥρα ἐκείνη ἔφτασε
ὁ ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς καί ἀπό κοντά ὁ
ὑπόλοιπος κόσμος. Ὁ ἀββᾶς πρόλαβε
νά δεῖ τήν ἐνέργεια τοῦ μοναχοῦ καί
«διά τόν Θεόν ἐσκέπασε τό πρᾶγμα».
Μπαίνει μέσα στό κελί καί κάθεται

³ ¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

172

πάνω στό πιθάρι, ἐνῶ ταυτόχρονα
τούς εἶπε νά ψάξουν παντοῦ. Ὅταν
πιά εἶχαν ψάξει σ’ ὅλες τίς μεριές καί
δέν βρῆκαν τή γυναίκα, ὁ ἀββᾶς
Ἀμμωνᾶς τούς εἶπε:
«Τί εἶναι αὐτό, πού κάνατε; Ο Θεός
νά σᾶς συγχωρήσει». Προσευχήθηκε
καί εἶπε σέ ὅλους νά φύγουν. Ὅταν
ἔμεινε μόνος μέ τόν μοναχό, ἔπιασε
τό χέρι του καί τοῦ εἶπε: «Πρόσεχε
τόν ἑαυτό σου, ἀδελφέ». Καί ἔφυγε.
ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ αὐτό σχολιάζει
ὡς ἑξῆς ὁ ἅγιος Δωρόθεος, τῆς Γάζας:
«Εἴδατε τί ἔκανε ὁ ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς;
Εἴδατε πόση εὐσπλαγχνία ἔδειξε;
Πόση ἀγάπη εἶχε ἡ ἅγια ἐκείνη ψυχή;
Μέ τόν τρόπο αὐτό τούς ντρόπιασε
καί ἔτσι τούς βοήθησε νά μή δίνουν
εὔκολα πίστη σέ κατηγορίες κατά τοῦ
διπλανοῦ τους. Ταυτόχρονα ὅμως συνέτισε καί τόν μοναχό, ὁ ὁποῖος ἔνιωσε
ντροπή. Ἡ φιλανθρωπία καί ἡ ἀγάπη
τοῦ Γέροντα ἐνέργησε ἄμεσα στήν
ψυχή τοῦ μοναχοῦ».
ΟΙ ΑΓΙΟΙ μᾶς διδάσκουν νά ἀποφεύγουμε τήν κατάκριση. Ο Αντίοχος,
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μοναχός τῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου Σάββα
(7ος αἰώνας) ἔλεγε: «Τό νά κρίνουμε
ἤ νά κατακρίνουμε δέν εἶναι δουλειά
δική μας, ἀλλά μόνο τοῦ Θεοῦ, πού
εἶναι ὁ μεγάλος κριτής· Αὐτός ξέρει
τίς καρδιές μας καί γνωρίζει τά κρυφά
πάθη τῆς φύσης μας. Ποιός μπορεῖ
νά καυχηθεῖ, ὅτι ἔχει ἁγνή καρδιά;».
Οἱ ἅγιοι Πατέρες ὄχι μόνο δίδασκαν
τήν ἀποφυγή τῆς κατάκρισης ἀλλά
ἔδιναν καί οἱ ἴδιοι τό καλό παράδειγμα. Διηγοῦνται γιά τόν ὅσιο Ποιμένα (γύρω στό 450 μ.Χ.): «Κάποτε
ἐπισκέφθηκαν μερικοί ἀπό τούς γέροντες τόν ἀββᾶ Ποιμένα καί τοῦ
εἶπαν: Θέλεις ἅμα δοῦμε ἀδελφούς
νά νυστάζουν τήν ὥρα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν νά τούς σπρώχνουμε λίγο,
γιά νά παρακολουθοῦν τήν ὁλονυχτία
ξύπνιοι; Καί ὁ ἀββᾶς τούς ἀπάντησε:
Ἐγώ μέχρι τώρα, ὅταν βλέπω ἀδελφό
νά νυστάζει, βάζω τό κεφάλι του στά
γόνατά μου καί τόν ξεκουράζω».
Η ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ, λένε οἱ ἅγιοι πατέρες, εἶναι κακό πρᾶγμα καί ἁμαρτία, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος κατακρίνει τόν συνάνθρωπό του,
ζημιώνει τόν ἑαυτό του καί ἐπιβαρύνει
τήν ψυχή του. Τό χειρότερο εἶναι ὅτι

διώχνει τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Δέν ἔχουμε
«τή δυνατότητα νά κρίνουμε τόν
ἄνθρωπο ἀντικειμενικά καί γιατί δέν
μποροῦμε νά μποῦμε στήν ψυχή του.
Αὐτό εἶναι ἔργο μόνο τοῦ Θεοῦ» (Καθηγητής Ἠλίας Βουλγαράκης).
ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ μέ ὅσα λέει ὁ ὅσιος
Δωρόθεος: «Τί λόγο ἔχουμε νά ἀσχολούμαστε μέ τό διπλανό μας; Τί γυρεύουμε σέ ξένες φροντίδες; Θέλουμε,
ὡστόσο, ἀδελφοί μου, νά νοιαζόμαστε
γιά κάτι; Τότε ὁ καθένας μας νά προσέχει τόν ἑαυτό του καί τίς κακίες
του. Ἡ δικαίωση καί ἡ κρίση ἀνήκει
μόνο στόν Θεό».
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Ὅσον ἀφορᾶ στή γλώσσα,
στήν ὁμιλία συναντᾶμε συχνά
ἀναφορές τόσο στήν ἐξωεκκλησιαστική ὅσο καί στήν Ἐκκλησιαστική Γραμματεία, στά Ἱερά
Γράμματα, ὅπως: Ὅποιος ἐλέγχει τή γλώσσα του, ἐλέγχει τό
σῶμα καί τό πνεῦμα του. Κάποτε μετανοιώνεις ὅταν μιλᾶς,
ὅταν σιωπᾶς οὐδέποτε. Ἡ
σιωπή εἶναι ἡ γλώσσα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Ἰσαάκ ὁ Σῦρος.
Μποροῦμε νά δοῦμε τή
γλώσσα καί ἀπό μιάν ἄλλη
ὀπτική γωνία, αὐτήν τῆς δύναμης τοῦ λόγου καί τῆς κοινωνικῆς ἐπίδρασής του: Ὅταν
μπορεῖ νά ὑπερασπίζει τό δίκαιο, ἀλλά καί τό ἄδικο (ἀπό
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καθῆκον!), ὅταν παρουσιάζει
τό ψεύτικο ὡς ἀληθινό. Γίνεται
ἔτσι ὅπλο, καθώς τό «νόμιμον»
ἀπό τήν ὄψη καί τήν ἀνάποδη
διαβάζεται ἴδια. Τό γνωρίζουν
οἱ δικηγόροι καί οἱ πολιτικοί καί
μᾶς θυμίζουν τόν Πρωταγόρα·
«Δύο λόγους εἶναι περί παντός
πράγματος ἀντικειμένους ἀλλήλοις· τόν ἥττω λόγον κρείττω
ποιεῖν». Πράγμα πού καταντᾶ
ἐπικίνδυνο. Ὁ Κομφούκιος μᾶς
λέει: «Οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν
εὐγλωττία εἶναι ἐπικίνδυνοι».
Γι’ αὐτό, προωθώντας τή ρήση
του, πρέπει νά ἐπενδύουμε τήν
εὐγλωττία μέ τήν ἀρετή κι ἔτσι
ἡ ἀλήθειά της παραμένει ἐξαρτώμενη ἀπ’ αὐτόν πού τή χρησιμοποιεῖ. Γιατί μπορεῖ ἕνας
ὡραῖος λόγος νά εἶναι ψευδής κι
αὐτός πού τόν ἀκούει νά ἐντυπωσιάζεται καί νά παρασύρεται
στό ψεῦδος. Τό παρατηροῦμε
αὐτό σέ κείμενο τοῦ Ἐρνέστου
Ρενάν, πού ἀναφερόμενος στόν
Ἰησοῦ Χριστό σημειώνει· «Ὁ
Ἰησοῦς εἶναι τό πιό μεγάλο θρησκευτικό Πνεῦμα σ’ ὁλόκληρη
τήν Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας.
Ἡ ὀμορφιά του εἶναι αἰώνια καί
ἡ βασιλεία του δέν θά τελειώσει
ποτέ. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι σέ ὅλες
του τίς σχέσεις καί ἐκδηλώσεις
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μοναδικός. Σέ ὁλόκληρη τήν
Ἱστορία δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα
πρόσωπο πού θά μποροῦσε κανείς νά τό βάλει δίπλα του, νά
τό συγκρίνει. Χωρίς τό Χριστό
εἶναι ἀδύνατο νά καταλάβει κανείς τήν Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας».
Αὐτός πού ἔγραψε τά ὑπέροχα αὐτά λόγια, πού ἐξυμνοῦν
τόν Χριστό, δέν πίστευε στήν
οὐσία Του στόν Χριστό, ὅπως
τόν πίστευε ὁ Παῦλος ὁ Ἁπλοῦς
κι ὁ Φτωχούλης τοῦ Θεοῦ. Δέν
ἀρκεῖ νά λέει κανείς ὡραῖα
λόγια καί νά πιστεύει πώς εἶναι
ἡ μεγαλύτερη προσωπικότητα
τοῦ κόσμου, ἄν δέν λέει τήν ἀλήθεια τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καί νά τοῦ δίνει σκόπιμα
μιά προσωπική, «ἰδιωτική» ἑρμηνεία, ἀλλοιώνοντας τήν οὐσία
Του. Ἐδῶ ἔχουμε νά κάνουμε
μέ τόν «ψευδῆ» τόν κακό λόγο ἤ
καλλίτερα μέ τή διάστροφη διάθεση τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό τήν
ἐποχή ἤδη τῶν Σοφιστῶν, νά
κάνει «τόν ἥττονα λόγον, κρείτονα». Ἔτσι, ὁ Ἰησοῦς Χριστός
ἀπό Θεός παρουσιάζεται σοφός
ἄνθρωπος καί κοινωνικός ἀναμορφωτής.
Ἔτσι, μέ ἕνα εἶδος λεκτικῆς
εὐστροφίας, «εὐγλωττίας» καθο-

ρίζουμε καί τήν ἀγάπη μας, πού
καταντᾶ τόσο φτηνή κι ἔχει
ὅριο νά φτάνει μέχρις ἐκεῖ πού
δέν κολάζει... Ἕνα εἶδος ἀπιστίας... Ἀπολαμβάνουμε τά τοῦ
κόσμου μέχρις ἐκεῖ, πού δέν κολάζει σ’ αὐτή τή ζωή, ἀλλά νά
μήν στερηθοῦμε καί τόν παράδεισο. Ἀλλά «ὁ μύθος τῆς ἀληθείας ἁπλοῦς ἔφυ». Δέν
χρειάζεται ὑποστήριξη καί ὑποστηρικτές.
Ὅταν ρωτήθηκε σχετικά ὁ
Χριστός ἀπ’ τόν Πιλάτο, δέν
ἀπάντησε. Δέν ὁρίζεται καί πεθαίνει γι’ αὐτή. Αὐτός ἦταν!
Μέ ἁπλά λόγια, χωρίς φτιασιδομένες λέξεις, ὁ Φιόντορ Μ.
Ντοστογιέφσκυ ὁμολογεῖ· «Ἄν
μοῦ ἔλεγαν πώς στό ἕνα μέρος
ἦταν ὁ Χριστός καί στό ἄλλο ἡ
ἀλήθεια, θά πήγαινα μέ τό
μέρος τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ εἶναι ἡ
ἀλήθεια!».
Δημήτρης Χρ. Μποσινάκης
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Τό Ἅγιο Πνεῦμα στήν Ἐκκλησία

Ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, μεταμόρφωσε μία ἁπλή
συγκέντρωση τῶν μαθητῶν σέ
Ἐκκλησία, σέ μία ἱερή, δηλαδή, σύναξη, στήν ὁποία συμμετέχει ὁ
ἴδιος ὁ Χριστός. Ὁλόκληρη ἡ
Ἐκκλησία θά ἦταν ἕνα ἵδρυμα κάποιων ἀνθρώπων, πού ἁπλῶς θά
ἀποτελοῦσε ἱστορική ἀνάμνηση
τοῦ ἔργου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄν
δέν ὑπῆρχε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἡ
Ἐκκλησία ὅμως εἶναι μία ζωντανή
καί οὐσιαστική κοινότητα Θεοῦ –
ἀνθρώπων, μέ κεφαλή τό Χριστό.
Ἡ ζωοποίηση τῶν μελῶν ὁλόκληρού του σώματος ἐπιτυγχάνεται μέ
τήν ἐνέργεια τό Ἁγίου Πνεύματος,
τό ὁποῖο «συγκροτεῖ ὅλον τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας», ὅπως λέει
ἕνας ἐκκλησιαστικός ὕμνος.
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Ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ
διοίκησή της καί ἡ ἀνάδειξη
σωστῶν ποιμένων, ἡ ὀρθή διδασκαλία, ἡ ἱεραποστολή, ἡ διαμόρφωση
ὕμνων καί προσευχῶν, ἡ ἴδια ἡ κατάσταση τῆς προσευχῆς ἐπιτυγχάνονται μέ τή φώτιση καί τήν
ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ὅλα τά Μυστήρια τελοῦνται μέ
τήν ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτό εἶναι πού δίνει καί τό μυστηριακό χαρακτήρα σέ αὐτά,
μέσα ἀπό τά ὁποία δίνεται ἡ Χάρη
στόν καθένα χριστιανό ξεχωριστά,
ὅπως δόθηκε χωριστά καί προσωπικά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς
σέ κάθε μαθητή τοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλά καί κανένας δέν μπορεῖ νά
κάνει προσευχή πραγματικά εὐάρεστη στό Θεό, πρίν λάβει τό Ἅγιο
Πνεῦμα.
Τό Ἅγιο Πνεῦμα προσφέρει
στόν πνευματικό ἄνθρωπο μία
δέσμη πνευματικῶν καρπῶν, ὅπως
μᾶς τούς παρουσιάζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Γαλάτας
ἐπιστολή του: «Ὁ δέ καρπός τοῦ
Πνεύματος ἐστίν ἀγάπη, χαρά,
εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης,
ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης,
ἐγκράτεια (Γάλ. ε΄, 22-23). Εἶναι
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καί στή ζωή κάθε χριστιανοῦ
ἄξιο προσοχῆς ὅτι, παρά τήν ἀπαρίθμηση τῶν ἐννέα καρπῶν, ὁ ἀπόστολος χρησιμοποιεῖ ἑνικό ἀριθμό
στήν ἀρχή τοῦ στίχου, θέλοντας
προφανῶς νά μᾶς κάνει νά καταλάβουμε τό ἁρμονικό καί ἑνιαῖο σύνολο πού προέρχεται ἀπό τίς
ἀρετές. Καθένας ἀπό τούς καρπούς αὐτούς ἔχει ξεχωριστό μεγαλεῖο. Ὅλοι μαζί ἀποτελοῦν τό
ἀλάνθαστο γνώρισμα τῆς ἀληθινῆς πνευματικότητας τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή τοῦ
ἀνθρώπου πού ἔχει ἀναγεννηθεῖ
ἀπό τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί παράγει καρπούς πνευματικούς μέσα ἀπό τόν τρόπο τῆς
ζωῆς του.
Τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, στήν καρδιά μας, μποροῦμε νά τήν ἀντιληφθοῦμε, ἀλλά
δέν μποροῦμε ποτέ νά προσδιορίσουμε τήν περίσταση καί τήν ὥρα
πού θά μᾶς ἐπισκεφθεῖ. Ἄς θυμηθοῦμε τά λόγια του Κυρίου: «Ὁ
ἄνεμος πνέει ὅπου θέλει, ἀκοῦς τή
βοή του, ἀλλά δέν ξέρεις ἀπό ποῦ
ἔρχεται καί ποῦ πηγαίνει. Ἔτσι
συμβαίνει καί μέ καθέναν ὁ ὁποῖος
ἀναγεννᾶται ἀπό τό Ἅγιο
Πνεῦμα» (Ἰωάν. γ΄, 8). Τό Ἅγιο

Πνεῦμα δόθηκε στούς Ἀποστόλους
ὄχι ὡς ἀνταμοιβή, μά δωρεάν,
χάρη στήν πίστη καί τήν ἐλπίδα
τους. Κανένας δέν μπορεῖ νά ξέρει
ποιά στιγμή καί μέ ποιό τρόπο θά
λάβει τά δῶρα τούς Ἁγίου Πνεύματος, γιατί τά δῶρα δίνονται ἀπροσδόκητα, ὅποτε καί σέ ὅποιον θέλει
ὁ δωρητής. Σέ ὅποιον ἔχει πίστη,
καθαρή καρδιά καί ἀμόλυντο
σῶμα, τό Ἅγιο Πνεῦμα θά μπεῖ καί
θά κυριεύσει τήν ψυχή του.
Χωρίς τή βοήθεια καί τή συνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι
ἀδύνατο νά μποῦμε στήν Οὐράνια
Βασιλεία. Γι’ αὐτό εἶναι ἀπαραίτητο νά Τό ποθοῦμε καί νά Τό
ἔχουμε πάντα μέσα ὅμως, ὅπως Τό
εἶχαν οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι.
Ἄλλωστε καί Ἐκεῖνο ποθεῖ,
ἀσυγκρίτως πιό πολύ ἀπό μας, νά
ἑνωθεῖ μαζί μας, κατά τή συγκλονιστική διαβεβαίωση τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὅτι «Τό Πνεῦμα
βοηθάει τίς ἀδυναμίες μας καί μεσιτεύει γιά μᾶς μέ στεναγμούς πού
δέν μποροῦν νά ἐκφρασθοῦν μέ
λόγια («στεναγμοῖς ἀλαλήτοις»)
(Ρωμ. η΄, 26). ΑΜΗΝ.
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Παροιμίαι Σολομῶντος 11,28

ατά γενική διαπίστωση καί ὁμολογία,
στό κείμενο τῆς Ἁγ. Γραφῆς ὑπάρχει
σοφία καί μέγας πλοῦτος ἠθικῶν παραγγελμάτων, οὐρανίων παραινέσεων καί
ἀποσταγμάτων τῆς ἀνθρώπινης πείρας· μακάριος δέ εἶναι ἐκεῖνος, πού ἀνασκάπτει συνεχῶς καί ἐπωφελεῖται ἀπό τό ἀνεξάντλητο
καί ψυχοσωτήριο αὐτό χρυσωρυχεῖο.
Θησαυρός ἀποφθεγμάτων καί διαπιστώσεων, καρπός μακροχρονίου ἐμπειρίας καί
θείου φωτισμοῦ, ὑπάρχει, βέβαια, σ’ ὅλες τίς
σελίδες τῶν κειμένων τῆς Βίβλου ἀλλά συσσώρευση συμβουλῶν καί παραινέσεων -ἐξαιρετικά ὠφελίμων γιά τούς νέους, κυρίως- συναντᾶ κανείς στό βιβλίο τῶν παροιμιῶν τοῦ
Σολομῶντος.
Ἕνα ἀπό αὐτά τά ἀπαυγάσματα τῆς ἱστορικά ἐπιβεβαιωμένης πείρας ἀποτελεῖ καί ἡ
«ἐπιστέφουσα» τίς φτωχικές αὐτές γραμμές
ρήση, ἡ ὁποία, στήν ὁλοκληρωμένη της
μορφή, ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ὁ πεποιθώς ἐπί
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πλούτῳ, οὗτος πεσεῖται»· δηλαδή, ὅποιος
ἐμπιστεύεται τά πλούτη
του καί ἔχει τίς ἐλπίδες
του σ’ αὐτά, ἐξάπαντος
θά ἀποτύχει.
Βεβαίως κάποιος θ’
ἀμφισβητήσει - καί
θἄχει ἴσως δίκιο- τό
στοιχεῖο τῆς ὑπερβολῆς,
πού χαρακτηρίζει αὐτή
τήν ἐπισήμανση. Πάντως ἡ ἱστορία ἐπιβεβαιώνει σέ μεγάλο βαθμό
τόν οὐσιώδη πυρήνα
αὐτῆς τῆς διακηρύξεως,
ἡ δέ Ἐκκλησία μας, ἀποφεύγουσα τήν ὑπερβολή,
παραδέχεται -καί τό διακηρύσσει στήν τελετή
τῆς «ἀρτοκλασίας» - ὅτι,
ὄχι σπάνια, καί οἱ
«πλούσιοι ἐπτώχευσαν
καί ἐπείνασαν»!
Εἶναι ἀξιοσημείωτη
καί ἐντυπωσιακή ἡ περίπτωση κάποιων, οἱ
ὁποῖοι, ἀπό τό ὕψος τοῦ
πλούτου καί τῶν ἐξ
αὐτοῦ ἀπολαύσεων, κατρακύλησαν στά τάρταρα τῆς συντριβῆς.
Ἔχει γραφεῖ ὅτι, τό
1923, σ’ ἕνα πολυτελέστατο ξενοδοχεῖο τοῦ Σικάγου συγκεντρώθηκαν
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οἱ κορυφαῖες «κεφαλές» τοῦ παγκόσμιου ἐπιχειρηματικοῦ καί
οἰκονομικοῦ κατεστημένου. Ἦταν
ἐκεῖ ὁ C.S., Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Χάλυβος, ὁ A.C., μέγας ἐπιχειρηματίας διακίνησης σίτου, ὁ
R.W., Πρόεδρος τοῦ Χρηματιστηρίου τῆς Νέας Ὑόρκης, ὁ A.P., μέλος τῆς πανίσχυρης Ἀμερικανικῆς
Κυβέρνησης, ὁ J. L., ἡ «ἀρκούδα»
-ὅπως τόν χαρακτήριζαν- τῆς
Γουόλ Στρήτ, ὁ L.F., Πρόεδρος τῆς
Τράπεζας τῶν Διεθνῶν Διευθετήσεων καί ὁ Ι. Κ. Διοικητής τοῦ μεγαλύτερου στόν κόσμο Μονοπωλείου.
Καί ὅμως, «τό τελευταῖο συμβάν» τῆς ζωῆς ὅλων αὐτῶν ἀπέδειξε ὅτι κάθε ἄλλο παρά «ἀνεπαίσχυντα» ἦσαν τά τέλη της.
Ὁ πρῶτος ἀπό τούς ἀνωτέρω
πέθανε χωρίς νά ἔχει «πεντάρα
τσακιστή», ὁ δεύτερος ἐτελείωσε
τή ζωή του ἀναξιόχρεως, ὁ τρίτος
ἐξέτισε μιά ποινή σέ σωφρονιστήριο, ὁ τέταρτος, στά δυσμά τῆς
ζωῆς του, πῆρε χάρη ἀπό τίς φυλακές, γιά νά πεθάνει στό σπίτι
του, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι τρεῖς ἔβαλαν τέλος στή ζωή τους αὐτοκτονώντας!!
Μέ τά πιό πάνω λίγα καί γενικά, μέ τά ὁποῖα ὑπογραμμίζεται
ἡ ἀλήθεια, ὅτι ὁ ἄνθρωπος, κάποτε, αὐξάνει τόν πλοῦτο του,
ἀλλά παράλληλα μεγαλώνει τό
φθοροποιό ἄγχος του, δέν πρέπει
νά συμπεραίνει κανείς ὅτι ὁ χριστιανισμός ἀρνεῖται τήν πρόοδο
καί τόν ἐξ αὐτῆς νόμιμο πλουτι-

σμό. Ζητεῖ, ὅμως, νά ὑπάρχει ἡ
σωστή διαχείρισή του καί ὁ φιλάνθρωπος προσανατολισμός του.
Εὐτυχῶς ὅτι -ἔστω καί σπανίως- ὑπάρχουν περιπτώσεις
πλουσίων, πού ἐδαπάνησαν τίς
περιουσίες τους, γιά νά ἀνακουφίσουν πρόσωπα καί νά εὐεργετήσουν κοινωνίες. Δικά μας παραδείγματα εἶναι οἱ Ἐθνικοί
Εὐεργέτες, τά ὀνόματα τῶν
ὁποίων εἶναι -μέ εὐγνωμοσύνηχαραγμένα στήν ἐθνική μας
μνήμη.
Ἐμεῖς, πάντως, οἱ τῆς Ἐκκλησίας πιστοί, μνημονεύοντες μέ
ὁποιονδήποτε τρόπο τούς πλουσίους εὐεργέτες, πρέπει νά θυμούμαστε καί νά δοξολογοῦμε κατά
κύριο λόγο τόν Κύριό μας, ὁ
ὁποῖος «πλούσιος ὤν», κάτοχος
ἄλλης ἀπροσμέτρητης ἀξίας πλούτου, ἐπτώχευσε, «ἵνα τῇ ἐκείνου
πτωχείᾳ» (Β΄Κορ. 8, 9) γίνουμε
ἐμεῖς πλούσιοι σέ ἀγαθά πνευματικῆς φύσεως, πού δέ συσσωρεύουν ἄγχη, ἀλλά ἐμπνέουν καί
καθοδηγοῦν σέ φιλάδελφο καί
σώφρονα βίο.

ΠΕΤΡΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ερικοί διανοούμενοι γράφουν ὅτι ὁ
ἠθικός νόμος ὑποδουλώνει τόν ἄνθρωπο, τοῦ στερεῖ τήν ἐλευθερία του. Θέλουν
νά ἔχουν πλήρη ἐλευθερία συνειδήσεως
καί ἐκφράσεως, ἀπόλυτη ἐλευθερία, ἡ
ὁποία συχνά ὁδηγεῖ στήν ἀσυδοσία καί
ὑποδουλώνει τόν ἄνθρωπο στά πάθη του.
Ὁ εὐαγγελικός νόμος ἐλευθερώνει τόν
ἄνθρωπο, εἶναι νόμος ἐλευθερίας, διότι
δέν ἐπιβάλλεται μέ τή βία, ὅπως οἱ νόμοι
τῆς Πολιτείας. Δίνουν ἐλευθερία ἐκλογῆς
στόν ἄνθρωπο, τοῦ γνωρίζουν τήν ἀλήθεια.
Ὁ Κύριος εἶπε «γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί
ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. η΄ 32).
Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει στούς
Γαλάτες: «Τῇ ἐλευθερίᾳ ᾗ Χριστός ὑμᾶς
ἠλευθέρωσε, στήκετε καί μή πάλιν ζυγῷ
δουλείας ἐνέχεσθε» (Γαλ. ε΄ 1).
Ὁ Θεός ἔδωσε στόν ἄνθρωπο τόν
ἔμφυτο ἠθικό νόμο καί τή λογική, γι’ αὐτό
μπορεῖ νά διακρίνει τό καλό ἀπό τό κακό.
Ἀλλά λόγῳ τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, ἔχει ἀμαυρωθεῖ ἡ ἠθική του συνείδηση
καί συχνά ρέπει πρός τό κακό. Ὁ Θεός τοῦ
ἔδωσε ἐλευθερία νά ἐκλέγει τό καλό ἤ τό
κακό, ἀλλά θά ὑφίσταται τίς συνέπειες τῶν
πράξεών του. Στήν Παλαιά Διαθήκη λέγει:
«Ἰδού τέθεικά σοι πῦρ καί ὕδωρ, οὗ ἐάν
θέλῃς ἐκτενεῖς τήν χείρα σου». Ἄν ὁ ἄνθρωπος βάλει τό χέρι του στή φωτιά, θά καεῖ,
ἄν στό νερό θά δροσισθεῖ.
Βέβαια ὁ ἄνθρωπος ἔχει λογική καί
μπορεῖ νά διακρίνει τό καλό ἀπό τό κακό.
Τό καλό ὅμως εἶναι δύσκολο, ὅπως τόνισαν
καί οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι. Ὁ
Ἡσίοδος γράφει ὅτι ὁ δρόμος τῆς ἀρετῆς
εἶναι δύσκολος στήν ἀρχή, ἔπειτα ὅμως γίνεται εὔκολος, ἄν καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι
δύσκολος. Ἐνῶ ὁ δρόμος τῆς κακίας εἶναι
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εὔκολος (Ἡσιόδου, Ἔργα καί Ἡμέραι). Ὁ
Σωκράτης τόνιζε ὅτι «οὐδείς ἑκών κακός».
Πολλοί πράττουν τό κακό, ἐπειδή τό θεωροῦν εὐχάριστο, ὠφέλιμο, καλό. Δέν ξέρουν νά διακρίνουν τό καλό ἀπό τό κακό.
Ὁ Χριστός μέ τή διδασκαλία του μᾶς
ἔδειξε τό σωστό δρόμο πρός τήν ἠθική τελείωση, ἐπί πλέον δέ μᾶς ἐνισχύει μέ τή
θεία χάρη, ὥστε νά διακρίνουμε καί νά
πράττουμε τό καλό. Μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό
τό νόμο τῆς ἁμαρτίας καί μᾶς ἀναγέννησε
πνευματικά. Τόνισε τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης
πρός τόν πλησίον, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τό
νόμο. Ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος γράφει:
«ΑΜΑ ET FACE QUOD VIS» = Ἀγάπα
καί κάνε ὅ,τι θέλεις. Ὅποιος ἀγαπᾶ εἰλικρινά, δέν θά κάμει τό κακό στούς ἄλλους
οὔτε στόν ἑαυτό του. Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος τονίζει ὅτι γιά τούς χριστιανούς
δέν ὑπάρχει νόμος (Α΄ Τιμοθ. α΄ 9),
ὁμοίως καί στήν Ἐπιστολή πρός Ρωμαίους). Παράλληλα ὅμως τονίζει ὅτι δέν
ἀρκεῖ ἡ πίστη, χρειάζονται καί ἔργα
ἀρετῆς. Καί ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος τονίζει
ὅτι «πίστις ἄνευ ἔργων νεκρά ἐστιν». Δηλαδή ἡ πίστη πρέπει νά ἀποδεικνύεται καί
μέ ἔργα.
Οἱ ὀπαδοί τῆς ἠθικῆς αὐτονομίας σχεδόν καταργοῦν τόν ἠθικό νόμο καί κηρύττουν τόν ἀμοραλισμό, τόν ὁποῖο στηρίζουν
σέ διάφορες ἰδεολογίες καί θεωρίες. Ἡ
ἠθική τῶν ὀπαδῶν τῆς αὐτονομίας δέν ἔχει
πνευματικά θεμέλια οὔτε καί ἡ ἠθική τῶν
λεγομένων ἀνθρωπιστῶν. Μόνον ἡ χριστιανική ἠθική μπορεῖ νά δημιουργήσει ἁρμονικές σχέσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί νά
δημιουργήσει μιά ἠθικά ἀνώτερη κοινωνία.
Βασ. Χ. Χαραλαμπόπουλος
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ποιος ἐπιθυμεῖ νά μελαγχολήσει, καί νά
μαυρίσει ἡ καρδούλα
του, δέν ἔχει παρά νά δεῖ τά δελτία
εἰδήσεων σέ ὁρισμένα κανάλια,
πού δίκαια κατηγορήθηκαν ὅτι συνηθίζουν τόν κόσμο στήν τρομολαγνεία, παραθέτοντας ἐξονυχιστικές
ἔρευνες στίς συμφορές πού ἐσοδεύει ἡ κάθε μέρα: Πολέμους, πυρκαγιές, σεισμούς, λιμούς, καταποντισμούς, ἐγκλήματα πάσης φύσεως
καί ὅ,τι κακό. Τά πλάνα ἐπαναλαμβάνονται σταθερά καί συνεχῶς,
μπάς καί δέν χόρτασαν τά ματάκια
μας καταστροφές. Ἀφῆστε πιά
ἐκεῖνες τίς ἀνεκδιήγητες ἐρωτήσεις
τῶν ρεπόρτερ, τοῦ στύλ: -πῶς
αἰσθάνεστε τώρα; Ἐρώτηση πού
ἀπευθύνεται σέ ἀνθρώπους πού
κάηκε ἤ γκρεμίστηκε τό σπίτι τους

ἤ τούς βρῆκε τρισχειρότερη δυστυχία, ὅπως νά χάσουν ἕνα δικό τους
πρόσωπο ἀπό ἀτύχημα ἤ ἔγκλημα.
Τί περιμένουν δηλαδή νά τούς
ἀπαντήσει ὁ δυστυχής ἐρωτώμενος. Ὅτι πλέει σέ πελάγη εὐτυχίας;
Ἔλεος πιά, κύριοι δημοσιογράφοι. Δέν εἶναι ἀνάγκη ἀπόλυτη νά
μαθαίνουμε ὅλες τίς ἀνατριχιαστικές λεπτομέρειες τῶν ἐγκλημάτων,
οὔτε μέ τό νί καί μέ τό σίγμα, ὅλες
τίς συμφορές πού συμβαίνουν παγκοσμίως.
Ἀρκεστεῖτε στήν εἴδηση· «ἀρκετόν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς». Τό
πήραμε ἀπόφαση πιά πώς τίποτε
καλό δέν πρόκειται νά ἀκούσουμε
ἀπό τά δελτία εἰδήσεων.
Ἀλλά, μήν τό παρακάνετε κι
ἐσεῖς. Μήν προσθέτετε μαῦρο στή
μαυρίλα καί θλίψη στήν ἀπελπισία.
Σᾶς βεβαιώνουμε πώς ὅσο κακό
ἔχουν ἀπό μόνα τους τά γεγονότα
εἶναι ὑπεραρκετό.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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ΑΠΟΤΕΛΕΙ βασική ὑποχρέωσή
μας, εἶναι πρώτιστο καθῆκον μας νά
εὐαγγελιζόμαστε τόν Κύριον. Νά γίνουμε μικροί ἀπόστολοι σέ ὅλους
τούς συνανθρώπους μας. Στήν οἰκογένειά μας, στούς συγγενεῖς, στήν
γειτονιά, στήν ἐργασία, σέ κάθε
εὐκαιρία πού θά μᾶς παρουσιασθεῖ.
Παντοῦ καί πάντοτε νά ὁμολογοῦμε
Χριστόν καί νά προτρέπουμε καί
ἄλλους νά ἀκολουθήσουν Αὐτόν, νά
ζοῦν κατά τό θέλημά Του. Τί χαρά
νά πετύχουμε νά σωθεῖ ἔστω καί
ἕνας ἀδελφός! Καί μήν ξεχνᾶμε ὅτι
γίνεται μεγάλη χαρά στόν Οὐρανό,
ὅταν καί ἕνας μετανοήσει καί σώσει
τήν αἰώνια ψυχή του. Ὅλα τά καλά
τοῦ κόσμου δέν συγκρίνονται, δέν
ἔχουν καμία ἀξία μπρός στήν ψυχή
κάθε ἀνθρώπου. Γιά τήν ψυχή τοῦ
καθένα μας σταυρώθηκε καί ἔχυσε
τό πανάχραντο Αἷμα Του ὁ Χριστός
μας, γιά ἐμᾶς ἔχει ἑτοιμασθεῖ ἀπό
τόν Θεό ὁ Παράδεισος, ἡ ἀτελεύτητη
Βασιλεία Του. Καί ἀκόμη, ὅποιος
ἀπό ἐμᾶς πετύχει νά φέρει στόν
δρόμο τοῦ Θεοῦ ἔστω καί ἕνα συνάνθρωπο, συγχωροῦνται πολλές
ἀπό τίς ἁμαρτίες του. Τοῦτο ἀποτελεῖ δῶρο Θεοῦ, ἀλλά δέν σημαίνει
ὅτι δέν πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε γιά
τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Συγχωροῦνται πλῆθος ἁμαρτιῶν, ἀλλά
ἐμεῖς πρέπει νά φροντίζουμε νά
συγχωρηθοῦν ὅλες, κάτω ἀπό τό πετραχῆλι τοῦ ἐξομολόγου ἱερέως, πού
θά μᾶς χαρίσει ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν, ὡς εἰς «τύπον καί τόπον Χριστοῦ» καί ἐξουσιοδοτημένος ρητά
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πρός τοῦτο ἀπό τόν ἴδιον τόν Κύριον.
Εἶναι φορές ὅμως πού δέν
ἔχουμε διάθεση ἱεραποστολῆς ἤ ἡ
προσπάθειά μας δυσκολεύεται. Ὁ
λόγος; Γιά νά μποροῦμε νά κηρύξουμε Χριστό πρέπει πρῶτον ἀπ’
ὅλα ἐμεῖς νά πιστεύσουμε ἀκράδαντα σέ Ἐκεῖνον. Δέν εἶναι δυνατόν νά μεταδώσουμε τήν ἀλήθεια
τοῦ Εὐαγγελίου ἐάν ἐμεῖς δέν μελετᾶμε τό Εὐαγγέλιο καί δέν ἀγωνιζόμαστε νά ἐφαρμόζουμε τίς
εὐαγγελικές ἀλήθειες, τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ. Γιά νά ἔχει ἐπιτυχία ἡ ἱεραποστολική μας προσπάθεια, πρέπει
νά ἔχουμε φωτισθεῖ ἀπό τό φῶς τοῦ
Χριστοῦ, νά ἔχουμε προχωρήσει εἰς
ἁγιασμόν. Ὅλα αὐτά εἶναι συνέπεια
τῆς βαθειᾶς πίστης μας καί ἀγάπης
γιά τόν Χριστόν. Ὁ ἀπόστολος
Παῦλος διασαλπίζει: «Ἐπίστευσα,
διό ἐλάλησα» (Β΄ Κορ. Δ΄, 13).
Ὅταν ἡ πίστη μας εἶναι ἀκλόνητη, ἡ προσευχή μας θερμή, ἡ
ἀγάπη γιά τόν Θεό καί τόν πλησίον
μεγάλη, τότε μέ τήν δύναμη Ἐκείνου, μεταβαλλόμαστε εἰς «λέοντες
πῦρ πνέοντες», ἀσυγκράτητοι, ἀλλά
καί νουνεχεῖς. Ξεπερνοῦμε κάθε
ἐμπόδιο καί «τό ἅγιο μήνυμα
σκορπᾶμε τοῦ λυτρωμοῦ σ’ ὅλη τήν
γῆ». Μακάρι ὁ καθένας μας στούς
γύρω μας. Καί αὐτό ἀρκεῖ. Ἐμπρός
λοιπόν, «γιά καινούργιες μάχες
πᾶμε καί μᾶς χρειάζονται φτερά».
Τά φτερά τῆς πίστης, τῆς ἀγάπης,
τῆς προσευχῆς.
Γιάννης Τασούλας
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αραδείσιες χαρές στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ,
στήν Ἐκκλησία. Ἐκεῖ ἡ Εὐχαριστιακή Τράπεζα. Ο Εσφαγμένος Ἀμνός, ὁ Χριστός
μας. Ο Λυτρωτής καί Σωτῆρας μας, ὁ
πρωτότοκος Ἀδελφός μας, ὁ Φίλος μας.
«Ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε». Τό Πνεῦμα τό
Ἅγιον διαχέεται σέ ὅλο τόν χῶρο τοῦ
Ναοῦ, μᾶς γαληνεύει, μᾶς εὐλογεῖ, μᾶς
ἁγιάζει.
Ἐκεῖ οἱ πιστοί νοιώθουν περισσῶς τήν
ἁγιωσύνη τοῦ Θεοῦ. «Ἅγιος ὁ Θεός»
ψάλλουμε πολλές φορές. Τό ἔλεός Του
μᾶς περιλούει. «Κύριε ἐλέησον» παρακαλοῦμε, προσφεύγοντες στό ἄπειρο ἔλεός
Του, συναισθανόμενοι τίς ἁμαρτίες μας.
Ἡ καταφυγή μας καί ἡ ἐλπίδα μας στόν
Κύριο γιά κάθε περίπτωση, ὁλοφάνερη.
«Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». Ὁμολογοῦμε
τήν συνεχῆ παρουσία, τίς εὐεργεσίες, τήν
ἀγάπη, τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τήν αἰωνιότητα τῆς Βασιλείας Του. «Νῦν καί ἀεί καί
εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Ὁμολογοῦμε τήν ἀπεριόριστη πίστη μας καί
ἐλπίδα μας στόν Θεό καί ἀναπαυόμαστε.
«Πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ
παραθώμεθα». Ἀκούγεται ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ, τά ἱερά κείμενα τοῦ Ἀποστόλου
καί τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν ὕμνων. Οἱ
ἐκκλησιαζόμενοι εἰκονίζουν τίς ἀγγελικές
δυνάμεις. Ἀλήθεια τί εὐλογία!
Καί φθάνει ἡ ἱερότατη, ἡ πιό φρικτή
στιγμή τῆς Θείας Λειτουργίας. «Τά σά ἐκ
τῶν Σῶν», προσφέρουμε τόν ῎Αρτον καί
τόν Οἶνον, τά ὁποῖα ἐκείνη τήν ὥρα μεταβάλλονται ἀληθῶς, σέ Σῶμα καί Αἷμα
Χριστοῦ, εἰς ἄφεση ἁμαρτιῶν καί ζωή τήν
αἰώνιον, ἐκείνων πού προετοιμασμένοι,
προσέρχονται μέ πίστη καί καθαρότητα.
Ἀξιοπρόσεκτον ὅτι καί ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι Θεόσδοτη. Εἶναι ἐντολή
Χριστοῦ. «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνά-
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μνησιν» καί παρέδωσε στούς μαθητές
Του καί διαχρονικά σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, τό μέγα καί φιλάνθρωπο Μυστήριο
τῆς Θείας Κοινωνίας, τό «μυστήριον τῶν
μυστηρίων». Γιά τό μυστήριο αὐτό ὁ
Μέγας Βασίλειος, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί ὁ θεῖος Ἰάκωβος, μᾶς παρέδωσαν
τίς ἀκολουθίες τῆς Θείας Λειτουργίας.
Ἀφοῦ τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τό ὁποῖον ὁ Κύριος μᾶς παρέδωσε,
ἀποτελεῖ τό κέντρον τῆς Θείας Λειτουργίας, καί αὐτή εἶναι ἀληθῶς Θεόσδοτη.
Στό τέλος ὁμολογοῦμε «εἴδομεν τό
φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν πνεῦμα
ἐπουράνιον» καί ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς
μας δοξολογοῦμε, «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου
εὐλογημένον».
Ὑποχρέωση τῶν πιστῶν εἶναι νά
ἐκκλησιάζονται ἀνελλιπῶς, προετοιμασμένοι καί μέ φόβο Θεοῦ. Προσερχόμαστε στήν Ἐκκλησία ἀθόρυβα μέ εὐλάβεια
καί μένουμε προσεκτικά στή θέση μας.
Πρό παντός πρέπει νά μᾶς διακρίνει ἡ μέθεξη, ἡ συμμετοχή στά τεκταινόμενα,
ἀφοῦ εὑρισκόμεθα στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ.
Στήν Ἁγία Τράπεζα εἶναι ὁ Χριστός. Τό
Πνεῦμα τό Ἅγιον μᾶς περιλούει. Ἄγγελοι
ἀοράτως πετοῦν ἀνάμεσά μας. Ἁγιασμένος Γέροντας ἔχει πεῖ: «Ὅταν τελειώνει ἡ
Θεία Λειτουργία καί δέν βγαίνεις ἀπό τόν
Ναόν ἱδρωμένος, ὄχι ἀπό καύσωνα, ἀλλά
ἀπό ἐγρήγορση καί μέθεξη, τότε δέν
ἐκκλησιάσθηκες».
Καί προσοχή. Ἡ Θεία Λειτουργία δέν
σταματᾶ στόν Ναό. Συνεχίζεται καί μετά.
Εἶναι ἡ συμπεριφορά μας, μέ βάσει αὐτά
πού μᾶς χάρισε ὁ Χριστός κατά τόν
Ἐκκλησιασμό, στό σπίτι, στήν ἐργασία,
στίς συναναστροφές μας, στίς χαρές μας
καί στίς δοκιμασίες μας.
Θ.Ι.Δ.
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α. Ἀπό ὅλες τίς ἁμαρτίες ἡ
ἰσχυρότερη εἶναι ἡ ματαιοδοξία, γιατί αὐτή ἀνοίγει τίς πόρτες σέ πολλές ἄλλες ἁμαρτίες,
σάν προδότης πού ἀνοίγει τίς
πύλες τοῦ κάστρο.
Ὅσιος Κασσιανός

φαίνεται ὅτι βρίσκεται ἐπικεφαλῆς ὅλων τῶν αἰσχροτήτων.
Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία
ΣΤ,2,7).

β. Ἀρχηγός τῶν δαιμόνων
εἶναι ὁ πεσών Ἑωσφόρος καί
ἀρχηγός τῶν παθῶν ὁ λαιμός
τῆς κοιλίας (ἡ λαιμαργία).

ι. Νά ζεῖτε στό κλῖμα τῆς
διαρκοῦς δοξολογίας καί εὐχαριστίας, γιατί ἡ μεγαλύτερη
ἁμρτία εἶναι ἡ ἀχαριστία καί ὁ
χειρότερος ἁμαρτωλός ὁ ἀχάριστος.

γ. Ἡ μεγαλύτερη ἀπό ὅλες
τίς ἁμαρτίες εἶναι νά προσεύχεται κάποιος στό Θεό χωρίς
φόβο καί εὐλάβεια καί προσοχή.
Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος
δ. Ἡ ἀπελπισία εἶναι ἡ μεγαλύτερη χαρά τοῦ διαβόλου.
Εἶναι ἁμαρτία θανάσιμη.
Ἅγ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Γέροντας Παΐσιος
ὁ Ἁγιορείτης
ια. Ἡ ἀσυνειδησία εἶναι τό
ὑπέρτατο ἁμάρτημα.
Γιούνγκ

ε. Ρίζα ὅλων τῶν κακιῶν
εἶναι ἡ ὑπερηφάνεια.
Γέροντας Σωφρόνιος
Σαχάρωφ

ιβ. Σίγουρα ἡ ὑποκρισία
εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία.
Σάν ἁμαρτωλός ὑπάρχει περίπτωση νά μετανοήσεις, νά
διορθωθεῖς, νά σωθεῖς. Σάν
ὑποκριτής ποτέ.
Λόγια Σοφά, Γʹ, σ. 45

στ. Κάθε ἁμαρτία εἶναι φοβερή, ὅμως τίποτε δέν εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τή μνησικακία
καί τήν πλεονεξία.
Εὐσέβιος

ιγ. Τό μεγαλύτερο ἀπό ὅλα
τά ἐγκλήματα εἶναι ἡ αὐτοκτονία, γιατί εἶναι τό μόνο στό
ὁποῖο δέν χωράει μετάνοια.
Δουμάς

ζ. Ἡ πιό μεγάλη ἀπό ὅλες
τίς ἀρρώστιες στούς ἀνθρώπους εἶναι ἡ ἀναίδεια..
Εὐρυπίδης, Μήδεια 469

ιδ. Ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία
πού μπορεῖ νά κάνει κανείς
εἶναι ὁ πόλεμος μέ τίς φοβερές
συνέπειες καί τίς ἑκατόμβες
τῶν θυμάτων.
Βασίλειος Χαρώνης,
θεολόγος-Παιδαγωγός

η. Φαίνεται ὅτι τήν ἀχαριστία τήν ἀκολουθεῖ ἡ ἀναισχυντία. Καί πραγματικά αὐτή
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θ. Ἡ συκοφαντία εἶναι τό
πιό δόλιο καί πιό ὀλέθριο κακό.
Ἀνθολόγιο Στοβαίου, (ΜΓ 12)
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τόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Εὐαγγελιστρίας
Παλουριώτισσας Λευκωσίας Κύπρου, τήν Κυριακή 25 Μαΐου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, παρουσία καί τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, χειροτόνησε
σέ ἱερέα καί ἀρχιμανδρίτη τόν κ. Γρηγόριο Μουσουρούλη, θεολόγο τῆς Ἀδελφότητος τοῦ «Σωτῆρος».
Ὁ π. Γρηγόριος γιά πολλά χρόνια στίς δεκαετίες 1980-1990 προσέφερε τίς ὑπηρεσίες του στήν
Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας (Γ.Ε.Χ.Α). Μέ τόν
νεανικό του ἐνθουσιασμό, τίς ἱκανότητές του, τήν
ἀγάπη του κυρίως στά παιδιά μας, προσέφερε μεγάλη βοήθεια στήν τοπική μας Ἐκκλησία. Ὅλοι οἱ
Καλαματιανοί τόν θυμόμαστε γιά τήν ἀνεκτίμητη
αὐτή προσφορά του καί διατηροῦμε τίς ὡραιότερες
ἀναμνήσεις.
Ἀκολουθώντας τό πρόγραμμα τῆς Ἀδελφότητός
του, ἔφυγε ἀπό τήν Καλαμάτα πρίν ἀπό 17 περίπου
χρόνια καί συνέχισε τήν προσφορά του στήν Κύπρο
μας μέ ἕδρα τήν Λάρνακα. Ἐκεῖ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Κύπρου ἐξετίμησε τήν ἐργασία του καί τόν κάλεσε
νά συνεχίσει τήν προσφορά του στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ὡς ἱερέας τοῦ Ὑψίστου.
Συμμετέχοντες καί ἐμεῖς στή μεγάλη χαρά τῆς
χειροτονίας τοῦ π. Γρηγορίου, μαζί μέ τά συγχαρητήριά μας, ἀπευθύνουμε καί τίς θερμότερες εὐχές
μας, ὁ Κύριός μας νά τόν εὐλογεῖ καί νά τόν ἀναδείξει ἄξιο ἐργάτη τῆς Ἐκκλησίας Του.
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Στίς 19 Μαίου ἀπεβίωσε ὁ ἀείμνηστος
κύριος Πότης (ἔτσι τόν λέγαμε) Κυραγιάννης καί κηδεύτηκε ἀπό τόν Μητροπολιτικό μας Ἱ. Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ
Σωτῆρος.
Γόνος Καλαματιανῆς οἰκογένειας,
ἔζησε 92 χρόνια στήν πόλη μας καί ἐργάστηκε ὡς ἐφοριακός ὑπάλληλος, φθάνοντας στόν βαθμό τοῦ διευθυντῆ της.
Ἤρεμος ἄνθρωπος καί πιστός χριστιανός, προσέφερε τίς ὑπηρεσίες του
σέ κάθε πνευματική προσπάθεια. Διετέλεσε ἐνοριακός ἐπίτροπος στόν Ἱ. Ναό
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου καί στόν Ἱ. Ναό τοῦ
Νεκροταφείου τῆς πόλης μας, πρόεδρος
τοῦ συλλόγου ἐφέδρων ἀξιωματικῶν του
νομοῦ μας, πρόεδρος τῶν συνταξιούχων
δημοσίων ὑπαλλήλων, πρόεδρος τοῦ
Ἀδελφάτου τῶν Ἀλεξανδρακείων κληροδοτημάτων, μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἀσύλου
Ἀνιάτων.
Ἀπό τά πρῶτα χρόνια ἱδρύσεως τοῦ
συλλόγου μας, τόσον αὐτός ὅσον καί ἡ
ἀείμνηστη σύζυγός του κυρία Ποτούλα,
ἦταν τακτικά μέλη καί ὁ ἀείμνηστος κύριος Πότης, γιά χρόνια πολλά, ἦταν μέλος τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς καί
ἐνεργό μέλος σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τοῦ
συλλόγου μας. Τώρα, οἱ εὐχές ὅλων μας
τόν συνοδεύουν στό μακρύ του ταξίδι
τῆς αἰωνιότητας καί τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως, νά κατατάξει ὁ Κύριός μας τήν
ὡραία του ψυχή στά δεξιά Του.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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† ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΟΥ
Ὁμιλίες στό Κατά Ματθαῖον
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι γιά τόν ἄνθρωπο ἡ μεγαλύτερη εὐεργεσία.
Κάθε ἄλλη ἐργασία ἀποβλέπει στήν ἐπίγεια ζωή. Εἶναι πρόσκαιρη. Ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι αἰώνιος. Ἔτσι ἀρχίζει ὁ πρόλογος τοῦ βιβλίου
αὐτοῦ, μέσα στό ὁποῖο προσφέρονται ἀναλύσεις καί σκέψεις πάνω
στίς περικοπές τοῦ Κατά Ματθαίου Εὐαγγελίου. Σχ. 12Χ19.50. Σελ.184.
Ἔκδοση Ἱερά Μονή Προφήτου Ἡλιού, 48100 Πρέβεζα, τηλ. 2682025847.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
Κείμενο καί Ματάφραση ἀπό τόν κ. Γεώργιο Μαυρομάτη.
Σχ.13Χ20,50. Σελ.60. Ἔκδοση Ἱ.Ναοῦ Εἰσιδίων Θεοτόκου, Τερψιθέας Γλυφάδας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Τό ζητούμενο γιά τήν σημερινή οἰκογένεια εἶναι ἡ πνευματική ζωή.
Αὐτός καθ’ ἑαυτόν ὁ Γάμος εἶναι μιά πνευματική πραγματικότητα. Τήν
ἕνωση τῶν συζύγων ἀνάγει ἡ Ἐκκλησία μας στήν ἕνωση τοῦ Χριστοῦ
μέ τήν Ἐκκλησία. Ἄν λείψει ἡ ἕνωση αὐτή, τότε ὁ Γάμος ὁμοιάζει μέ
οἰκοδομή χωρίς θεμέλια, πού στήν πρώτη δοκιμασία μετατρέπεται σέ
σωρό ἐρειπίων. Γι’ αὐτό ἔχουμε αὔξηση τῶν διαζυγίων. Σχ.14Χ20. Σελ.24.
Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Λαμία τηλ. 22310 50551.
ΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μ. ΜΠΟΥΣΙΑ
Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας
1) ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΥΡΗΝῌ ΑΓΙΩΝ. Σχ.17Χ24. Σελ.128.
2) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΑΙΟΥ.
Σχ. 17Χ24. Σελ.64. Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυρήνης. Ἐκδοτική Παραγωγή Ἑπτάλοφος ΑΒΕΕ, Ἀρδηττοῦ 12-18, 11636 Ἀθήνα, τηλ.
2109217513.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ
Τό δράμα τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἰωνίας (1914-1922)
Τό δράμα τῶν Ἑλλήνων τῆς Δυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας ξετυλίγεται μέσα ἀπό
τίς γραμμές τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ μυθιστορήματος. Σχ14Χ20,50. Σελ.500.
Ἔκδοση Ἀρχονταρίκι, Λυκούργου 12,18345 Μοσχάτο, τηλ. 2109310605.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΝΤΟΚΟΛΑ
ΟΙ ΧΟΡΔΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ ΗΧΟΥΝ
(Χρονογραφήματα-Διηγήματα)
Ὁ γνωστός Καλαματιανός Λογοτέχνης-Συγραφέας, μᾶς παρουσιάζει τόν Δ΄Τόμο τῶν δημοσιευμάτων του στόν τοπικό μας Τύπο.
Σχ.13,50Χ29,50. Σελ.114. Δ/νση Συγγραφέως
Μαιζῶνος 42, 24100 Καλαμάτα, τηλ. 27210
81718.
ΜΑΡΚΟΥ ΣΚΟΥΛΑΤΟΥ-Ἱεροψάλτου
π.ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ (†1980)
ΕΜΜΕΤΡΕΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ
Σέ ἔμμετρη γραφή ἡ ζωή καί τό πνευμτικό
ἔργο τοῦ π.Φιλοθέου. Σχ.16Χ23.

Τοῦ ἰδίου
ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕ ΕΜΜΕΤΡΟ ΤΡΟΠΟ
Σχ.16Χ23. Σελ.112. Δ/νση Συγγρ. Τρίποδες
Νάξου, 84300 Νάξος, τηλ. 2288041277.
Τοῦ ἰδίου
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΝ ΣΕ ΕΜΜΕΤΡΟ ΛΟΓΟ
Σχ.16Χ23. Σελ.103.
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;
Καλογραμμένα καί εὐκολοδιάβαστα χρονογραφήματα. Σχ.15Χ23. Σελ.86. Δ/νση Συγγρ.
Μιχαλάκη Μακρίδη 9, 3075 Λεμεσος Κύπρου,
τηλ. 25333384.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗ
Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
Τό βιλίο αὐτό ἀποτελεῖται ἀπό συναγωγή κειμένων κατ’ἐπιλογήν, πού δημοσιεύτηκαν στήν
τοπική ἐφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ κατά τά ἔτη 20122013, καί ἀναφέρονται στά ἀποστολικά ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν. Σχ. 14Χ29,50. Σελ.158.
Δ/νση Συγγρ. Νικ. Πλαστήρα 47, Α 72100 Ἅγιος
Νικόλαος Κρήτης, τηλ. 28410 28036.
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ΑΓΙΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ
ΡΩΣΟΙ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ 20οῦ αἰ.
Ὁρισμένους ἀντιπροσωπευτικούς βίους Ρώσων νέων ἱερομαρτύρων καί ὁμολογητῶν παρουσιάζονται σέ αὐτό τό βιβλίο. Ἡ ἐπιλογή καί
ἡ μετάφραση ἔγινε ἀπό τό πολύτιμο ἔργο
τοῦ ἡγουμένου Δαμασκηνοῦ Ὀρλόφσκι, «Βίοι
τῶν Ρώσων Νεομαρτύρων καί Ὁμολογητῶν τοῦ
20οῦ αἰώνα». Σχ.17Χ23.50. Σελ.415. Ἔκδοση
Ἱερά Μονή Παρακλήτου, 19015 Ὡρωπός,
Ἀττικῆς, τηλ. 22950324.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ταξίαρχου Ἀερ.Ε/Ά/- Νομικοῦ
Στή φωτοτυπική συλλογή ἄρθρων, ἐπιφυλλίδων, μελετῶν, ὁμιλιῶν καί σχολίων τοῦ Ἑλληνικοῦ Τύπου καί στρατιωτικῶν περιοδικῶν, μᾶς
παρουσιάζονται σέ δύο τόμους ὅλες οἱ δημοσιεύσεις γιά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί
γιά τίς πολεμκές ἀποζημιώσεις καί κατοχικά
δάνεια τῆς Γερμανίας. Σχ. 21Χ30. Δ/νση Συγρ.
Ἀφῶν Διδασκάλου 68, 15669 Παπάγου. Τηλ.
2106514195.

ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ὁ κ. Παναγιώτης Ἀποστολόπουλος, Ἀθήνα 20 € εἰς μνήμην
τοῦ ἀδελφοῦ του Διονυσίου Ἀποστολόπουλου.
Ἡ κ. Ἑλένη Ρομπολῆ, Ἀθήνα
50 € εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της
Ἰωσήφ.
Ἡ κ. Ἀναστασία Τριτσιμπίδα,
Κηφισιά 200 €, εἰς μνήμην συζύγου, γονέων, ἀδελφῶν, γαμπρῶν
καί φίλων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

«Πολιτικοί λόγοι, ἐπέτρεψαν τήν
ἔξοδο στίς ἀγορές» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
17-4-14).
Ὄχι ἐπέτρεψαν, ἐπέβαλαν. Πρός
ἀποδυνάμωση ἀντιμνημονιακῶν ἐπιχειρημάτων ἀντιπάλου.
«Ὁ Ἐθνικός Κυβερνήτης Ἰ. Καποδίστριας εἶχε χριστιανικήν ἀγωγήν
καί ἤθελε νά μεταλαμπαδευθεῖ εἰς
τήν Παιδείαν» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ
18-4-14).
Γι’ αὐτό οἱ ἐχθροί τοῦ ῎Εθνους μας
ἐματαίωσαν τήν πραγματοποίηση τοῦ
σχεδίου του μέ τήν δολοφονίαν του.
«Νομιμοποιοῦν τούς καταπατητές.
Νομοσχέδιο προβλέπει τήν ἀγορά
ἔκτασης πού ἔχει καταληφθεῖ παράνομα!» (ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 19-4-14).
Τό κράτος διαπαιδαγωγεῖ στήν παρανομία! Τόση ἠθική κατάπτωση;
«Ζοῦμε σέ θάλασσα ἀκτινοβολιῶν» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-4-14).
Θά ἐπιζήσουμε; Ἐάν ναί, σέ ποιά
κατάσταση; Μέ σῶμα ἀθεράπευτα μολυσμένο;
«Ἡ Ἀνάσταση δέν θά ἔλθει μόνη
της...» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 20-4-14).
Οὔτε θά μᾶς τήν προσφέρουν στό
πιάτο. Ἄν δέν συντελεσθεῖ μέσα μας,
δέν θά ἔλθει γιά τήν πατρίδα μας.
«Μειώνονται κατά 40% οἱ ὀργανικές θέσεις στά ὑπουργεῖα». «1808
νέες προλήψεις σέ ὑπουργεῖα» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 22-4-14).
Μέ τήν μείωση θά γίνουν οἱ νέες
προσλήψεις; Τρελαθήκανε ἤ θά τρελαθοῦμε;
«Ἔκθεση τῆς UNICEF: Σέ κίνδυνο
φτώχειας 686.000 παιδιά στήν Ἑλλάδα
λόγῳ κρίσης» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 24-4-14).
Ὄχι μόνον σέ κίνδυνο, σέ κατάσταση φτώχειας. Ἀφοῦ δέν συγκινοῦνται οἱ κυβερνῶντες, θά συγκινηθοῦν οἱ δανειστές μας;

«Στρατός. Τρεῖς στούς 100 ἐπιχειροῦν νά αὐτοκτονήσουν κατά τή
διάρκεια τῆς θητείας τους» (Ο ΛΟΓΟΣ
27-4-14).
Ἔλλειψη πνευματικῶν ἐφοδίων γιά
τόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς.
«Θῦμα τοῦ ναυαγίου καί ὁ πρωθυπουργός τῆς Ν. Κορέας. Ὁ
Τσούνγκ Χόνγκ Οὐόν παραιτήθηκε
ἀναλαμβάνοντας τήν εὐθύνη γιά τήν
τραγωδία» (ΤΑ ΝΕΑ 28-4-14).
Στήν Ἑλλάδα παρόμοιες παραιτήσεις δέν γίνονται!
«Πέντε χρόνια μέ ἀπώλειες μέτρησαν οἱ ἐπιχειρήσεις» (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29-4-14).
Ἀποτέλεσμα τῆς συρρικνώσεως
τῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως τοῦ κόσμου (περικοπές, χαράτσια, φόροι).
«Κύριος στόχος ὁ ἐξευρωπαϊσμός. Μεγάλες θεσμικές ἀλλαγές
ἀπό τήν Νέα Δημοκρατία» (ΕΣΤΙΑ 30-414).
Μεγάλα λόγια ἀκοῦμε σ’ ὅλη μας
τήν ζωή. Ἀποδεικνύονται κούφια. Ὅσοι
ἔχουμε κρίση καί μνήμη δέν ἐντυπωσιαζόμαστε. Οὐσιαστικές ἀλλαγές
πρός τό καλύτερο θά ἔλθουν, ἐάν
ἀναβαθμιστοῦμε πνευματικά, λαός καί
πολιτικοί.
«Ἐκτροχιάστηκαν τά ἔσοδα ἀπό
φόρους. Ὑστέρηση 728 ἑκατ. εὐρώ
παρουσιάζει ὁ προϋπολογισμός στό
πρῶτο τρίμηνο. Ἀπειλεῖ νά σβήσει τό
πρωτογενές πλεόνασμα» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 30-4-14).
Τί νά σβήσει; Τό ἀνύπαρκτο πλεόνασμα πού ἐβάφτισαν «πρωτογενές»;
«Ἐλέγχους σέ παιδικές χαρές καί
παιδότοπους ζητᾶ τό ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν» (Η ΑΥΓΗ 2-5-14).
Ἔπρεπε νά σκοτωθεῖ τό 13χρονο
ἀγόρι γιά νά γίνουν ἔλεγχοι; Πάντα ἐπιμυθεῖς!
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ

Βάτραχοι
Μία ἀπό τίς χωρίς βωμολοχίες κωμωδίες
τοῦ κορυφαίου ἀρχαίου Ἕλληνα κωμωδιογράφου Ἀριστοφάνη (448-380 π.Χ.) εἶναι καί
τό ἔργο «Βάτραχοι» πού παρουσιάζεται ἀπό
τό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ τούς θερινούς μῆνες
σέ διάφορα μέρη τῆς πατρίδας μας.
Μέ εὐφυή εὑρήματα ὁ ποιητής διατυπώνει πολύ σημαντικές ἀλήθειες. Διαπιστώνοντας ὅτι μετά τόν θάνατο τοῦ Εὐριπίδη δέν
ἔχει μείνει στήν Ἑλλάδα κανένας ἀξιόλογος
τραγικός ποιητής, ὁ θεός Διόνυσος ἀποφασίζει νά τόν πάρει ἀπό τόν Ἅδη καί νά τόν
φέρει στήν Ἀθήνα. Μέ τόν δοῦλο του Ξανθία
πηγαίνει στήν Τίρυνθα, στόν Ἡρακλῆ γιά νά
ζητήσει ὁδηγίες πῶς θά μπεῖ στόν Ἅδη. Ὁ
Διόνυσος φοράει λεοντή καί κρατᾶ ρόπαλο.
Μέ ἐξωτερικά στοιχεῖα θέλει νά ἀναπληρώσει
τήν ἔλλειψη γενναιότητας!
Σοβαρούς ὑπαινιγμούς γιά θέματα τῆς
πνευματικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς τῆς Ἀθήνας
ἔχουμε στόν ἀστεῖο διάλογο μεταξύ Διονύσου
καί Ξανθία. Σχόλια γιά τήν πολιτική ἐπικαιρότητα τῆς χώρας διατυπώνει ὁ Χορός τῶν
μυστῶν στό πρῶτο στάσιμο. Κρίνει παραλείψεις ἤ κακές ἐνέργειες τῶν Ἀθηναίων καί
κάνει αὐστηρές συστάσεις.
Ὁ θεός Πλούτωνας, πού βασιλεύει στόν
Ἅδη, ὀργανώνει δραματικό ἀγῶνα στόν ὁποῖο
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παίρνουν μέρος ὁ Αἰσχύλος καί ὁ
Εὐριπίδης. Κριτής ὁ Διόνυσος.
Πρίν ἀπό τόν ἀγῶνα μιά ἀντιδικία
μεταξύ τῶν δύο τραγικῶν μᾶς
ὑπενθυμίζει ὅτι οἱ λεγόμενοι πνευματικοί ἄνθρωποι δέν χαρακτηρίζονται πάντα ἀπό πνευματική
ἀνωτερότητα ἤθους. Ὁ Διόνυσος
προσπαθεῖ νά τούς κατευνάσει.
Τούς ἐπιβάλλει νά προσευχηθοῦν.
Κατά τόν ἀγῶνα ὁ καθένας
ὑπεραμύνεται τοῦ δικοῦ του ἔργου
καί κατηγορεῖ τόν ἄλλον γιά ἐλαττώματα τῶν ἔργων του. Εἶναι γνωστό τό φαινόμενο ὁ κάθε δημιουργός θεωρεῖ τά δικά του ἔργα καλύτερα τῶν ὁμοτέχνων του. Παρά
τίς διαφορές τους, οἱ δύο τραγικοί
ποιητές συμφωνοῦν στήν ἀναγνώριση τῆς σημασίας τῆς τραγωδίας,
τῆς παιδευτικῆς της ἀξίας.
Στόν ἀγῶνα αὐτόν διεξάγεται
σύγκρουση ἀνάμεσα στήν παλιά
τέχνη (Αἰσχύλος) καί στή νέα
(Εὐριπίδης). Ἀφοῦ ἔχει ἀκούσει
καί τίς συμβουλές πού θά ἔδιναν
στήν πόλη, ὁ Διόνυσος προκρίνει
τόν Αἰσχύλο. Ἡ πρόκριση βέβαια
εἶναι τοῦ Ἀριστοφάνη, πού θέλει
τόν τραγικό ποιητή σοφό σύμβουλο τοῦ λαοῦ. Ὁ σοφιστής Εὐριπίδης εἶχε νέες ἰδέες. Ἡ κατάσταση ὅμως τῆς Ἀθήνας, τέλος τοῦ
Πελοποννησιακοῦ πολέμου, δέν
ἐπέτρεπε πειραματισμούς. Προκρίνοντας τόν Αἰσχύλο, ἐξέφραζε
τήν ἄποφή του; ἀσφάλεια παρέχει
ἡ προσήλωση στίς δοκιμασμένες
στό καμίνι τοῦ χρόνου ἀξίες.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀγαπητοί μας συνδρομητές,
«Ὁ χρόνος τρέχει σάν νερό»,
ὅλοι μας τό λέμε αὐτό. Πράγματι,
πότε φθάσαμε στό τέλος τῆς χειμερινῆς περιόδου καί στήν ἀρχή τοῦ
καλοκαιριοῦ μέ τίς σχετικές ἄδειες,
τήν ξεκούραση καί τήν ἀνεμελιά!
Ἔρχεται τό καλοκαίρι γιά νά φύγει
καί αὐτό σύντομα καί νά ξανάρθει
τό φθινόπωρο καί ὁ χειμώνας!
Ἄς χαροῦμε τό φετινό καλοκαίρι
ὅσο μποροῦμε καλύτερα, μέσα στά
τόσα προβλήματα πού ἔχει ἡ πατρίδα μας καί ὁ καθένας μας ξεχωριστά. Ἄς προσπαθήσουμε νά αὐξήσουμε τήν αἰσιοδοξία μας γιά τή
σύντομη λύση τῶν προβλημάτων
μας, καί ἄς μεταφέρουμε τήν αἰσιοδοξία μας αὐτή καί στούς γύρω μας.
Ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη αὐτῆς τῆς
αἰσιοδοξίας, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπό τό
γεγονός ὅτι πάνω ἀπό ὅλα στέκεται
ὁ Θεός ὁ Παντοδύναμος πού καθορίζει τήν πορεία τῆς ζωῆς μας.
Καλό καλοκαίρι, εὐφρόσυνο καί
καλή ἀντάμωση τόν Σεπτέμβριο,
γιατί, ὅπως κάθε χρόνο, τούς καλοκαιρινούς μῆνες δέν θά κυκλοφορήσει τό περιοδικό μας.
Στή γειτονική σελίδα βλέπετε 2
χαρακτηριστικές φωτογραφίες ἀπό
τή προετοιμασία τοῦ συσσιτίου πού
γιά δεύτερη χρονιά παραθέτουν οἱ
Κύκλοι τῶν Κυριῶν τοῦ Συλλόγου
μας σέ 50 ἄπορα ἄτομα, ἕνα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, μέ τή συνεργασία τοῦ Δήμου μας. Μία
προσφορά ἀγάπης στούς δύσκολους
καιρούς.

Ὁ κ. Πάρις Παυλίδης, Κτηνίατρος, ἀπό τήν Δράμα, μᾶς γράφει:
«Γιά μία ἀκόμη φορά νοιώθω τήν
ἀνάγκη νά σᾶς συγχαρῶ γιά τήν
«φροντισμένη» ἔκδοση τοῦ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ». Τόν διαβάζω μέ εὐχάριστη διάθεση καί πολλή προσοχή.
Συνεχίστε τό δύσκολο ἔργο τῆς
ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ, πού ἀγαπήθηκε καί διαβάζεται προσεκτικά
ἀπό τούς συνδρομητές του. Ὁ Πανάγαθος Κύριος νά εὐλογεῖ καί νά
χαριτώνει κάθε σας προσπάθεια
ὥστε γιά πολλά-πολλά χρόνια τό
περιοδικό νά βλέπει τό φῶς τῆς δημοσιότητος».
Εὐχαριστοῦμε γιά τά τόσο θερμά
σας λόγια. Ὁ Κύριός μας νά εὐλογεῖ
καί τά δικά σας πνευματικά ἔργα
στήν ὄμορφη Δράμα.
Ὁ κ. Θρασύβουλος Κετσέας,
Ὀφθαλμίατρος ἀπό τόν Διόνυσο
Ἀθήνας, μᾶς γράφει: «Εἶμαι ὑπερήφανος πού ἡ Καλαμάτα βγάζει ἕνα
περιοδικό τόσο ὑψηλοῦ ἐπιπέδου
ὅπως ὁ «Σύνδεσμος».
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τό φυλλάδιο πού μᾶς στείλατε μέ τήν βιογραφία τοῦ πατέρα σας, ἀειμνήστου
Στρατηγοῦ Βενετσάνου Κετσέα,
πού ὅλοι οἱ Καλαματιανοί τόν θυμοῦνται ὡς ἥρωα συνταγματάρχη,
διοικητή τοῦ 9ου Συντάγματος Πεζικοῦ, στό πόλεμο τοῦ 1940. Πρός
τιμή του ἡ πόλη μας ἔχει δώσει τό
ὄνομά του σέ ἕνα δρόμο της καί ἡ
προτομή του βρίσκεται μπροστά
ἀπό τό Διοικητήριο τοῦ παλαιοῦ
στρατοπέδου καί σημερινοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Φωτογραφία ἐμπροσθοφύλλου: Ἀπό τή φετινή περιφορά τῆς εἰκόνας τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, στήν Παραλία τῆς Καλαμάτας.
Φωτογραφία ὀπισθοφύλλου: Μιά πλευρά τοῦ λιμανιοῦ τῆς Καλαμάτας.
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