«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Πέρασαν οἱ διακοπές τοῦ καλοκαιριοῦ. Ἐπανερχόμαστε στήν καθημερινότητά μας φορτωμένοι μέ τά προβλήματά
μας καί τίς ἀγωνίες μας, τά ἀδιέξοδά
μας. Ζοῦμε τήν τραγωδία μιᾶς κοινωνίας
χωρίς πρόσωπο χωρίς νόημα, χωρίς προοπτική, πού μᾶς γεμίζει ἀνησυχία καί
φόβο πού ὁδηγεῖ στόν δύσκολο καί ἐπικίνδυνο δρόμο τῆς ἀπελπισίας. Καί
ἀλλοίμονο ἄν ἀφεθοῦμε σ΄αὐτήν.
Ὅμως οἱ μεγάλες καί δύσκολες
στιγμές τῆς ζωῆς μας καί τῆς ἱστορίας
μᾶς μποροῦν νά γίνουν καί ἀφετηρία γιά
πορεία ἀνοδική καί ἀνεγεννητική. Ὅσο
πιό βαθειά μελετᾶμε τά αἴτια τῆς παρακμῆς καί ἀποκτᾶμε βαθειά γνώση καί
ἐμπειρία, μποροῦμε νά προσπαθήσουμε καί νά ἀγωνισθοῦμε γιά τό ξεπέρασμά τους. Μέ αἴσθηση εὐθύνης καί
μέ σοβαρό σχεδιασμό, μέ συνεργασία
καί κατανόηση καί μέ ἀνθρώπους ἱκανούς καί ἄξιους, πού ἀγαποῦν τόν τόπο
μας, μποροῦν νά γίνουν πολλά.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὑπάρχουν πολλοί
πού ἀνησυχοῦν καί προβληματίζονται
πού λειτουργοῦν μέ φλόγα στίς καρδιές
τους γιά μία οὐσιαστική ἀλλαγή. Ὅσο κι

ἄν τό πολιτικό κατεστημένο τῆς χώρας
ἀντιδρᾶ καί ὑπονομεύει κάθε ὑγιῆ προσπάθεια, καί νομοθετεῖ γιά νά φιμώσει
τήν ἐλευθερία καί τήν ἔκφραση τοῦ
λόγου, καί νά προωθεῖ κάθε μορφή διαφθορᾶς, νά καλύπτει κάθε ἀνωμαλία, οἱ
ἄνθρωποι πού σκέπτονται ἐλεύθερα καί
δημιουργικά θά ἀγωνίζονται καί θά θυσιάζονται γιά τήν ἀληθινά καί σωτήρια
πράγματα, γιά τήν πνευματική καί τήν
οὐσιαστική ἀλλαγή καί ἀνύψωση τῆς κοινωνίας μας.
Χρειάζεται τόλμη καί ἀντοχή ἀλλά
καί συμ-πόρευση καί συμ-παράσταση καί
ἐνδυνάμωση ἀπό ὅλους μας. Ἡ κοινωνία
μας νά γίνει ὄντως κ ο ι ν ω ν ί α ἀγάπης,
κατανόησης, ἀλληλοπεριχωρήσεως. Νά
ξεπερασθῆ ἡ μιζέρια, ὁ ἐγωκεντρισμός
καί νά προβληθοῦν οἱ ἄξιοι καί ἱκανοί, οἱ
ἄνθρωποι πού ἐμπνέονται ἀπό τήν πίστη
καί τήν ἀγάπη, πού θά ἑνώνουν καί δέν
θά διαιροῦν.
Εἶναι ἀνάγκη ὅλοι νά ἀγωνισθοῦμε
γιά μία ἀνασυγκρότηση τῆς κοινωνίας
μᾶς μέσα στήν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ μας. Μποροῦμε.
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ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΡΙΝΟΥΣΙ (Α΄

Κορ. 6,2)

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς διαβεβαιώνει, πώς οἱ ἅγιοι μαζί μέ τό Χριστό θά
κρίνουν τόν κόσμο. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ
ἄνθρωποι, στή ζωή τῶν ὁποίων συνεχίζεται ἡ ἁγία θεανθρώπινη ζωή τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ ἀπό γενιά σέ γενιά
μέχρι τή συντέλεια τοῦ κόσμου. Οἱ
ἅγιοι καί οἱ ἑκάστοτε πιστοί ἀποτελοῦν τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν
Ἐκκλησία, ἀποβλέποντες νά γίνουν
«σύσσωμοι Χριστοῦ καί ἀλλήλων
μέλη».
Μέτρο πάντων ὄχι οἱ ἄνθρωποι,
ἀλλ’ ὁ Θεάνθρωπος
Αὐτό σημαίνει πώς μόνο κοντά στό
Χριστό, τόν τέλειο Θεό καί τέλειο
ἄνθρωπο, ἀναδεικνύονται οἱ ἅγιοι, ὡς
ὁρατά σημεῖα τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν
τῆς θεότητος, κατά τήν ἔκφραση τοῦ
πρόσφατα ἀνακηρυχθέντος ἁγίου π.
Ἰουστίνου Πόποβιτς. Οἱ ἅγιοι ἔγιναν
ἀποδέκτες τῆς ἁγιότητος τοῦ Χριστοῦ,
ἀφοῦ «ὁ Χριστός», κατά τήν ἔκφραση
τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, «δέν κρατᾶ
γιά τόν ἑαυτό του τό πλοῦτο τῶν
ἀγαθῶν, ἀλλά τόν ξεχειλίζει σέ ὅλους
τούς ἀνθρώπους, γιά νά μείνει καί
πάλι πλήρης». Ἡ αὐτοπηγή αὐτή τῆς
ἁγιότητας σκορπᾶ παντοῦ τήν ἁγιότητα, μάλιστα σέ ὅσους γίνονται δεκτικοί. Ὁ Χριστός ἁγιάζει τήν Ἐκκλησία
καί μέσω αὐτῆς ὅσους εἶναι ἑνωμένοι
μαζί της καί δέχονται τό πλήρωμα αὐτό
τῆς ἁγιότητάς Του. Ἡ ἀναζήτηση τοῦ
Θεανθρωπισμοῦ στά πρόσωπα τῶν
ἁγίων ἀποτελεῖ τόν γλυκύ καρπό τῆς
μυστηριακῆς καί ἀσκητικῆς ζωῆς μέσα

στήν Ἐκκλησία. Ἡ ἁγιότητα κάθε πιστοῦ πραγματοποιεῖται μέ τή συμμετοχή του στή θεωμένη ἀνθρωπότητα
τοῦ Χριστοῦ, χωρίς νά ἀλλιώνεται ἡ
δική του ἀνθρώπινη φύση.
Πρός ἕνα θεοκεντρικό ἀνθρωπισμό
Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὁρίζουν
μέ σαφήνεια τίς βάσεις ἑνός θεοκεντρικοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Συγκεκριμένα διδάσκουν ὅτι τό κτιστό, δηλαδή ὁ
ἄνθρωπος, μπορεῖ νά ἑνωθεῖ μέ τόν
ἄκτιστο Θεό, κατά χάρι καί ὄχι κατά
φύση. Προϋπόθεση αὐτῆς τῆς ἕνωσης
γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι ν’ ἀπαρνηθεῖ
ὁλοκληρωτικά τήν αὐτονομία πού
ἀποτελεῖ τόν πυρήνα καί τή γενεσιουργό αἰτία τῆς ἁμαρτίας. Στήν ἐποχή
μας περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή
χρειάζεται ὁ θεοκεντρικός ἀνθρωπισμός νά μπολιάσει ξανά τή ζωή μας.
Καί τοῦτο, γιατί μέ τήν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης, τῆς τεχνολογίας καί μάλιστα
τῆς ἠλεκτρονικῆς, ἔχουν δοθῆ πλέον
στά χέρια τοῦ ἀνθρώπου τεράστιες δυνατότηες, ἐπικίνδυνες καί ἀνεξέλεγκτες, πού καθώς φαίνεται, ξεπερνοῦν
τήν πνευματική του ὡριμότητα καί σύνεση. Ὅλοι οἱ πιστοί καλούμαστε νά
μετάσχουμε κατά χάρη στή θεότητα
τοῦ Υἱοῦ, ἤτοι τήν κοινή θεότητα τῆς
Ἁγίας Τριάδος. Στό κάλεσμα αὐτό
ἀνταποκρίθηκαν ὁλοκληρωτικά οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό κατόρθωσαν νά βιώσουν τό γνήσιο θεανθρωπισμό καί ν’ ἀποτελοῦν γιά μᾶς
τούς ὁδοδεῖκτες τῆς «κατά Χριστόν τελειότητος».
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Θρῆνον ἱερόν
οἱ μυγδαλιές ν’ ἀνθίσουν
Κλείσαν τόν οὐρανό τά σύγνεφα
καί τό σκοτάδι σκέπασε
τήν ἀναδυομένη Ἀφροδίτη
Ἁλυσοδέσανε τόν Ἥλιο οἱ δειλοί
πού φάνταζαν στούς δούλους λαμπροφόρετοι
σέ ἄχρωμη πορφύρα καί θύσανο
ἀπό κουκούλι προνύμφης πεθαμένης.
Πεπλάνηται ὁ πλάνος
καί πλανηθείς πλανεύει
τήν κόρη Ἀνυμώνη!
Ὤ! στά Φυλακισμένα Μνήματα
ἀφήσανε τίς μυγδαλιές νά μαραθοῦνε…
Καί φτιάξανε μουσεῖο τήν ἀγχόνη
πού κάποτε ἦταν φωτοστέφανος καί ἥλιος
στά πύρινα μάτια τῶν Γενναίων!...

Ὤ! γλυκύ μου ἔαρ
πῶς σβήσανε τόν ἥλιο
τῆς Ἀναδυομένης!...

Ὤ! τῆς παραφροσύνης
ἀγκάθινα στεφάνια
στή λυγερή φορέσαν…
Ἐλᾶτε ἀδελφοί μέ δάκρυ νά ποτίσουμε
τίς μυγδαλιές ν’ ἀνθίσουνε καί πάλι
ὅπως καί τότε πού φεύγανε τά σύγνεφα
κι’ ὁ ἥλιος ἔλαμπε στά μάρμαρα τῆς Πάφου.
Οὐράνιες Δυνάμεις
τίς μυγδαλιές ποτίστε
τά μνήματα ν’ ἀνθίσουν.
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Ἐλᾶτε νά ποτίσουμε
μέ δάκρυ κόκκινο
τίς μυγδαλιές νά λάμψει
ὁλόλαμπρος ὁ ἥλιος
στῶν κέδρων τήν κοιλάδα,
νά χαιρετίσει ὁ Τρόοδος
τόν μαυροντυμένο Πενταδάκτυλο
πού ὅλο περιμένει
νά ξανακούσει τό χορό στῆς Σαλαμίνας
τό θέατρο.
Πού ὅλο ἐλπίζει
νά χαμογελάσει πάλι
ἡ Θεοτόκος τῆς Γέννησης
στήν θρηνωδοῦσα ἐκκλησία
τοῦ Ἡγιασμένου Ὕδατος.

¥

Ἐλᾶτε νά ποτίσουμε
μέ θρόμβους αἵματος
τίς μυγδαλιές,
ν’ ἀνθίσουνε οἱ κρίνοι στά μνήματα!
Νά συναντήσει
ὁ βασιλιάς Ἀρχάγγελος τῆς Ἀσσίνου
τούς ἱκέτες Ἀρχαγγέλους
τῆς Ἀγγελόχτιστης.
Νά ξυπνήσει ὁ Κοιμώμενος Ἔρωτας
στό μάρμαρο τῆς Πάφου.
Κι’ οἱ λέοντες ἀπ’ τό Βουνό
νά πάρουν ὄψη χαλκολίβανου.
Τό αἷμα ταύρου νά χυθεῖ
ἱλασμός κι’ ἀντίδωρο στῶν ἡρώων τά
μνήματα!…
Νά τό μετρήσει ἡ κόρη Κτίστη
ἀπ’ τό Κούριο.

Ἐλᾶτε νά ποτίσουμε
τίς μυγδαλιές μέ δάκρυ
νά ἐκθρονίσει
ὁ νέος Ὀνήσιλος τόν Γόργο.
Νά πλεύσουν ἀπό τή Σελεύκεια
ὁ Παῦλος κι ὁ Βαρνάβας
στή Σαλαμίνα,
γενόμενοι ἄχρι Πάφου!
Νά φύγει ἀπό τήν Κύπρο
ἡ ἀχλύς καί τό σκοτάδι.
Οἱ ἀμφορεῖς νά λάμψουν
στήν Κυρήνεια.
Νά ξαναρθοῦν οἱ Ἀθηναῖοι
κι οἱ Λακεδαίμονες
μέ τίς τριήρεις
καί τίς ἀντρόπιαστες ἀσπίδες.
Οὐράνιες Δυνάμεις
τίς μυγδαλιές ποτίστε
τά μνήματα ν’ ἀνθίσουν.

Ὤ! φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου
ρομφαία γίνε πάλι
ἀνάσταση νά φέρεις
στούς νεκρωθέντες δούλους.

Νίκος Θ. Ἀρβανίτης
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Χριστιανισμός καί γράμματα

Ὁ

Χριστιανισμός εἶναι ἡ ἀληθής
πρόοδος. Προάγει τά γράμματα,
τήν μόρφωσι, τήν παιδεία γενικότερα.
Δέν ἀντιτίθεται στή γνώση καί τήν ἀνάπτυξι τῶν γραμμάτων. Κανένας χριστιανός δέν βρίσκει ἐμπόδιο μέ τήν
καλλιέργεια τῶν γραμμάτων.
Τό πλέον χαρακτηριστικόν παράδειγμα εἶναι ὁ μέγας Ἀπόστολος τῶν
Ἐθνῶν Παῦλος καί οἱ θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἀπ. Παῦλος
μαθήτευσε παρά τούς πόδας τοῦ σοφοῦ Γαμαλιήλ, διδάχθηκε κατά βάθος
τήν Π. Διαθήκη, τήν ἰουδαϊκή νομοθεσία
καί τήν ὅλην παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων. Τήν σπουδαιοτάτη γνώση του
ἀναδεικνύουν οἱ ἐξαιρετικές σέ γλῶσσα
καί ἔννοιες ἐπιστολές του. Πρίν ἀπό
τούς μεγάλους Πατέρες, οἱ Ἀποστολικοί Πατέρες καί οἱ Ἀπολογητές
ὑπῆρξαν προσωπικότητες μέ βαθυτάτη
παιδεία καί δύναμη λόγου καί γραφίδος. Τό ἀποδεικνύει ὁ ἐξοχώτερος
ὅλων ὁ Ἰουστῖνος, φιλόσοφος καί μάρτυς. Ἀκολουθεῖ ὁ πολύς Ὠριγένης, ὁ
σοφός καί ταλαντοῦχος πολυμαθέστατος ἐκκλησιαστικός συγγραφέας.
Ἡ πληρεστάτη παιδεία τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν, Βασιλείου, Γρηγορίου καί
Χρυσοστόμου ἀλλά καί τοῦ Γρηγορίου
Νύσσης εἶναι πασίγνωστη. Ἀξίζει, νά
ὑπενθυμίσουμε τά γνωστικά τους ἀντικείμενα! Ρητορική, γραμματική, φιλοσοφία, ἀστρονομία, γεωμετρία, ἰατρική.
Ἀγάπησαν μέ πάθος τήν ἑλληνική παιδεία, δούλεψαν μ’ αὐτή, φιλοσόφησαν,
ἔγραψαν, μίλησαν, διέκριναν τό φιλοσοφεῖν καί θεολογεῖν, καρποφόρησαν
πνευματικά. Γι’ αὐτό ὁ Γρηγόριος θά
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γράψει: «παιδείαν τῶν παρ’ ἡμῖν
ἀγαθῶν εἶναι τό πρῶτον» καί ὁ Ἱ. Χρυσόστομος θά πεῖ: «παιδεία μετάληψις
ἁγιότητός ἐστι». Ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας σ’ ἕνα μόνο σύγγραμμά του
παραπέμπει σέ 60 ἐθνικούς συγγραφεῖς. Ὁ Μ. Φώτιος ἠρεύνησε, μελέτησε
καί σχολίασε 280 ἀρχαῖα συγγράμματα
καί ὁ Εὐστάθιος Θεσσαλονίκης εἶναι
πασίγνωστος ὡς Ὁμηριστής, ὁ δέ Ἐπιφάνιος Κύπρου γνώριζε 5 γλῶσσες.
Καί τά Μοναστήρια ἀναδείχθησαν
κέντρα παιδείας καί καλλιεργείας τῶν
γραμμάτων ἀπό τήν Μονή Στουδίου,
μέ τό σπουδαῖο ἐργαστήριο ἀντιγραφῆς κωδίκων, μέχρι τίς Μονές τοῦ
Ἁγίου Ὄρους μέ τούς καλλιγράφους,
ταχυγράφους, ὀξυγράφους καί χρυσογράφους. Ἔτσι διεσώθησαν τόσα
καί τόσα συγγράμματα τῶν ἀρχαίων
Ἑλλήνων ἀπό τόν Ὅμηρο μέχρι τόν
Ἀριστοφάνη καί τόσους ἄλλους ποιητάς, φιλοσόφους καί ρήτορας.
Τό ἴδιο βοήθησε ὁ Χριστιανισμός
καί ἡ Ἐκκλησία τήν παιδεία καί τά
γράμματα καί τούς σκληρούς αἰῶνες
τῆς Τουρκοκρατίας. Πρωτοστατεῖ ὁ
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός καί συμβάλλουν τά
μέγιστα μέ τήν μόρφωση τῶν Ἑλλήνων
ἀπό τό Εὐαγγέλιο καί τήν διδασκαλία
τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ἀληθῶς ὁ Χριστιανισμός ὑπῆρξε
ἀνά τούς αἰῶνες καί ἐξακολουθεῖ νά
εἶναι ἐργαστήριον τοῦ πνεύματος καί
θερμοκήπιον τῶν γραμμάτων καί τῆς
παιδείας.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ
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Ἡ Παναγία μας

ἱ Εὐαγγελιστές στά ἱερά εὐαγγέλιά τους
δέν ἀναφέρουν πολλά γιά τήν Θεοτόκο.
Περιορίζονται ἀποκλειστικά σέ γεγονότα πού
ἀφοροῦσαν κυρίως τόν Ἰησοῦν, πού σέ μερικά,
πολύ λίγα, παρίστατο ἤ καί ἐνεργοποιεῖτο ἡ
Παναγία.
Ὅ,τι περισσότερον γνωρίζουμε γιά τήν Πάναγνον Κόρη, τά γνωρίζουμε ἀπό τήν Ἱερά
Παράδοση τῆς Ἐκκλησία μας. Οἱ γονεῖς της,
ὡς εἶναι γνωστόν, ὀνομάζοντο Ἰωακείμ καί
Ἄννα. Ἕνα ἀνδρόγυνο πού ζοῦσε μέ ἁρμονία,
εὐλαβεῖτο τόν Θεόν καί ἀγωνίζετο νά τηρεῖ τίς
ἐντολές τοῦ Νόμου. Δέν εἶχαν ὅμως ἀποκτήσει
παιδιά. Μεγάλος ὁ πόθος τους νά χαροῦν ἕνα
παιδί. Προσηύχοντο πολύ γι’ αὐτό καί ὑποσχέθηκαν μάλιστα ὅτι τό παιδί πού θά
ἐγεννᾶτο, θά τό ἀφιέρωναν στό Θεό. Ὁ Θεός
τούς ἄκουσε καί ἔγινε τό θαῦμα.
Ὅταν ἐγενήθη ἡ Κόρη τήν ὀνόμασαν Μαριάμ (Μαρία), «διά νά σημαίνει καί μέ τήν
ὀνομασίαν αὐτήν τό θεόσδοτο τῆς χάριτος»,
ἐπισημαίνει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης.
Κατά ὁρισμένους Πατέρες τό ὄνομα «Μαρία»
σημαίνει «τήν ἰσχυράν, τήν ἔνδοξον, τή
ἐλπίδα, τό δῶρον». Εὐλογία Θεοῦ γιά τό
ἀνθρώπινο γένος. Εὐεργεσία γιά ὅλους τούς
ἀνθρώπους. Ἀπό τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας
μέχρι συντελείας τοῦ παρόντος αἰῶνος, μέ
προεκτάσεις στήν Αἰωνιότητα. Ἡ Γέννηση
τῆς Θεοτόκου εἶναι τό μήνυμα τῆς ἀναγεννήσεως τῶν ἀνθρώπων, τῆς ἀνακαινίσεως τῆς
Οἰκουμένης. Ὁ διαπρεπής Ἠλίας Μηνιάτης
γράφει ὅτι ἡ Παναγία μας εἶναι «ἡ ἁγία καί
φωτοφόρος αὐγή, πρόδρομος ἀγλαόμορφος
τοῦ Ἡλίου τῆς δόξης». Κατέστη «ἡ θυγάτηρ
τοῦ Οὐρανίου Πατρός, Μήτηρ τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ, Νύμφη τοῦ Παναγίου Πνεύματος».
Πολύ ἐνωρίς οἱ γονεῖς της τήν προσήγαγον
εἰς τόν Ναόν. «Ἀνδρωθεῖσαν ἤδη τήν Κόρην,
ὡς μηκέτι δεῖσθαι προσανέχειν τῇ θηλῇ (= δέν
ἦταν πιά ἀνάγκη νά θηλάζει) ἀποδοῦναι τῷ
Θεῷ», λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης.
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Στόν Ναό ἡ Πανάχραντος Κόρη μεταβάλλεται σέ κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ἀνεδείχθη Κεχαριτωμένη. Καμία ἀρετή δέν
τῆς ἔλειπε. Ἡ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ,
ἡ προσευχή, ἡ μελέτη, ἡ ἁπλότητα, ἡ ἀγάπη,
ἡ παρθενία. Ζοῦσε ἀφοσιωμένη στόν Θεό καί
μόνον. «Ὀφθαλμοί της διά παντός πρός Κύ-

ριον, φῶς ὁρῶντες ἀνένναον καί ἀπρόσιτον,
ὦτα τόν θεῖον ἀκούοντα λόγον καί τερπόμενα
τῇ κιθάρᾳ τοῦ Πνεύματος», κατά τόν ἱερόν
Ἰωάννην Δαμασκηνόν. Ἐκεῖ ἐδέχθη τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, πού εὐαγγελίσθη τήν γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ,
θαυματουργικῶς ἐκ τῶν ἁγνῶν λαγόνων της,
εἰς σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Παναγία προετοίμασε τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους,
διά τοῦ ἐξ αὐτῆς τεχθέντος Υἱοῦ καί Λόγου
τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἅγιοι Πατέρες γι’ αὐτό, ὡς
πρώτη μεγάλη γιορτή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Ἔτους, ὅρισαν τήν Γέννηση τῆς Παναγίας.
Ἡ Παναγία, ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ καί δική
μας μητέρα, εὑρίσκεται πάντα κοντά μας,
πρόθυμη σέ βοήθεια. Ἄς τήν εὐλαβούμεθα,
τήν ὑμνολογοῦμε, τήν παρακαλοῦμε καί ἄς παραδειγματιζόμεθα ἀπό τήν ἁγία ζωή της.
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στό δικό της πολυτελές
αὐτοκίνητο κι ἔφευγε. Γύριζε τήν ὥρα πού ἔπρεπε
νά ἑτοιμαστεῖ γιά τήν βραδινή ἔξοδο μέ τόν ἄνδρα
της, ἤ γιά νά ὑποδεχθεῖ
τούς καλεσμένους στίς συχνές δεξιώσεις πού ὀργάνωναν.
Τό μοναχοπαίδι τους,
ἕνας εἰκοσάρης κακότροπος
νεαρός πού, ἐκεῖνοι ἔλεγαν
πώς κάπου ἦταν φοιτητής,
σπάνια ἔβγαινε τήν ἡμέρα
ἀπό τό σπίτι. Μέ τό δικό
του διθέσιο σπόρ ἁμάξι,
ἐπέστρεφε συνήθως τίς
πρῶτες πρωινές ὧρες ἀπό
κάποια διασκέδαση καί
κοιμόταν μέχρι ἀργά τό
ἀπόγευμα. Στήν συνέχεια,
εἴτε κολυμποῦσε στήν πισίνα, εἴτε ἀφοσιωνόταν
στόν ὑπολογιστή του, ὥς
τήν ὥρα πού θά ἑτοιμαζόταν πάλι γιά τήν βραδινή
του ἔξοδο. Ποῦ καί ποῦ,
φρόντιζε νά «διασταυρωθεῖ» μέ τούς γονεῖς του,
ὁσάκις ἤθελε νά τούς ζητήσει κάτι.
Ὡστόσο, ἐκεῖνοι δέν ἔχαναν τήν εὐκαιρία νά μιλοῦν
γι’ αὐτόν, μέ μιά κραυγαλέα πάντα ὑπερηφάνει καί
μέ συνεχεῖς κομπασμούς,
σέ φίλους καί γνωστούς.
Γιά τήν λεβεντιά του, γιά
τό ὅτι ἦταν «ἀτσίδα» στό
ἐμπόριο, γιά τίς σπουδαῖες
γνωριμίες καί ἐπιτυχίες πού
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τήν ὡραία ἔπαυλη, μέ
τόν ὑπέροχο κῆπο καί
τίς ἀνθοστόλιστες βεράντες,
ἔμεινε μιά πολύ πλούσια
τριμελής οἰκογένεια. Ὁ πατέρας, μεσόκοπος ἐφοπλιστής, ἔλειπε συχνά σέ διάφορα μακρινά μέρη. Ὁσάκις ἐπέστρεφε - πάντα μ’
ἕνα ποῦρο στό στόμα - ὁ
ὁδηγός τῆς λιμουζίνας του
τοῦ ἄνοιγε μέ σεβασμό τήν
πόρτα γιά νά κατέβει. Καί,
στήν συνέχεια, πηγαινοερχόταν πολλές φορές, ἀπό
τό αὐτοκίνητο στό σπίτι,
συνοδευόμενος κι ἀπό ἄλλα
μέλη τοῦ ὑπηρετικοῦ προσωπικοῦ. Ἔπρεπε νά μεταφέρουν τίς ἀποσκευές
καί τά πακέτα πού ξεχείλιζαν, θαρρεῖς, ἀπό τό τεράστιο πόρτ μπαγκάζ.
Ἡ κυρία, μιά ὄμορφη
σαραντάρα,
ἐλάχιστα
ἐνδιαφερόταν γιά κάτι ἄλλο
ἐκτός ἀπό τόν ἑαυτό της.
Οἱ συνηθισμένες ἐπισκέψεις
πού δεχόταν, πάντα σέ
προχωρημένη ὥρα τοῦ
πρωινοῦ καί μετά τό μπάνιο της στήν μεγάλη σκεπαστή πισίνα, ἦταν ἀπό
διάφορες μοδίστρες, κομμώτριες, μασέζ, αἰσθητικούς
καί μανικιουρίστες. Τ’ ἀπογεύματα, πάντα στολισμένη, εἴτε δεχόταν κάποιες,
ἀναλόγου ἐμφανίσεως, κυρίες καί στρώνονταν στό
«χαρτάκι», εἴτε ἔμπαινε

202

³

Σ

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

εἶχε στά κορίτσια τῆς
ὑψηλῆς κοινωνίας καί γιά
τίς ἐκπληκτικές γνώσεις
του σχετικά μέ ὅλα τά κοσμικά κουτσομπολιά καί
τά συμβαίνοντα στά πολυτελῆ κέντρα διασκεδάσεως.
***
Μέλος τοῦ πολυμελοῦς
ὑπηρετικοῦ προσωπικοῦ
ἦταν καί ἡ ταπεινή κυρά
Στάσα. Εἶχε κι αὐτή ἕναν
μοναχογιό, τῆς ἴδιας περίπου ἡλικίας. Χήρα, ἀπό τά
τριανταπέντε της, τόν εἶχε
μεγαλώσει μέ στερήσεις
καί βάσανα, συχνά δουλεύοντας ἀγόγγυστα διπλές
καί τριπλές βάρδιες. Δόξαζε, ὅμως, πάντα τόν Θεό
γι’ αὐτό τό «χρυσό» της
ἀγόρι, πού τόση χαρά τῆς
ἔδινε. Μόνο σ’ Αὐτόν, μιλοῦσε γιά τόν γιό της. Τόν
εὐχαριστοῦσε γιά τήν βοήθειά Του στή ζωή του καί
τόν παρακαλοῦσε νά τόν
προστατεύει.
Καί ἦταν πραγματικά
χρυσό παιδί ὁ Παναγιώτης
της. Μέτριος μαθητής, εἶχε
ἀπό νωρίς δείξει ἕνα ταλέντο στόν ἀθλητισμό καί
εἰδικότερα στήν καλαθόσφαιρα. Κατάφερε, μέ
εὐσυνειδησία καί συνέπεια
στίς προσπάθειές του, νά
ξεχωρίσει ἀρχικά σέ κάποια
μικρή ἐρασιτεχνική ὁμάδα
καί, στήν συνέχεια, νά γίνει
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σημαντικό καί πολύ δημοφιλές στέλεχος στήν ὁμάδα
ἑνός μεγάλου ἀθλητικοῦ σωματείου. Ὅμως, ὁ καλός
του χαρακτήρας καί τό ἦθος πού τοῦ εἶχε καλλιεργήσει ἡ μητέρα του, δέν τόν ἄφηναν ποτέ νά
καυχηθεῖ ἤ νά περιαυτολογήσει γιά ὅσα εἶχε καταφέρει.
Ὥσπου ἦρθε ἡ μεγάλη μέρα. Μεγάλη νίκη τῆς
ὁμάδας του σ’ ἕναν διεθνῆ ἀγώνα, στόν ὁποῖο ὁ Παναγιώτης πρωταγωνίστησε. Καί μέσα σέ ξέφρενους
πανηγυρισμούς τῶν φιλάθλων, σήκωσε αὐτός τό
πολύτιμο κύπελλο.
Κάποιος δημοσιογράφος, κάπως κατάφερε νά
πληροφορηθεῖ τό ποῦ ἐργαζόταν ἡ μητέρα τοῦ Παναγιώτη. Ἔτσι, τήν ἑπομένη τό μεσημέρι, ἐμφανίστηκε
στήν ἔπαυλη, τήν ζήτησε καί, μ’ ἕνα μικρόφωνο στό
χέρι κι ἕναν συνεργάτη μέ κάμερα, θέλησε νά τῆς
πάρει συνέντευξη. Ἐκείνη, ὅταν κατάλαβε τί συνέβαινε, μπροστά στά ἔκπληκτα μάτια τῶν ἀφεντικῶν
της πού παρακολουθοῦσαν τήν σκηνή, ἀρνήθηκε
ντροπαλά ἀλλά σταθερά, παρά τήν πιεστική ἐπιμονή
τοῦ δημοσιογράφου. Τελικῶς, αὐτός πολύ ἀπογοητευμένος τῆς εἶπε:
– Τουλάχιστον, κυρά Στάσα, πές μου μόνο μιά
λέξη. Πόσο περήφανη εἶσαι γιά τόν γιό σου;
Φέρνοντας αὐθόρμητα τό χέρι της στό στόμα της,
ἡ κυρά Στάσα τόν κοίταξε μ’ ἕνα βλέμμα ξαφνιασμένο κι αὐστηρό συγχρόνως.
– Τί λές παιδάκι μου; Ὄχι, ὄχι. Ἡ περηφάνια
εἶναι κακό πράγμα.
Κοντοστάθηκε, ἔσιαξε λίγο τήν ποδιά της καί,
γυρίζοντας νά φύγει, χαμογέλασε ἀχνά καί ψιθύρισε,
σάν νά μονολογοῦσε:
– Χαρούμενη εἶμαι... καί δοξάζω πάντα τόν Θεό
γιά ὅ,τι καλό....
Τό ἀφεντικό, κοιτάζοντάς την, κούνησε περιφρονητικά τό κεφάλι του. Γύρισε πρός τόν δημοσιογράφο
καί εἶπε:
Ἔ, τί περιμένατε; Μιά ἀγράμματη ὑπηρέτρια
εἶναι...
***
Δέν εἶχε περάσει πολύς καιρός ἀπό τότε, ὅταν,
ξαφνικά, ὁ μοναχογιός τῶν ἀφεντικῶν ἐξαφανίστηκε.
Ἀκούστηκε ὅτι εἶχε συλληφθεῖ γιά ἐμπορία ναρκωΓΡΑΦΕΙ Η ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
τικῶν.
Ὁμότιμη Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν
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Γεγονότα μέ ἐλπίδες...
ΠΟΛΛΑ ἄσχημα καί θλιβερά
συμβαίνουν στίς μέρες μας.
Γεγονότα καί περιστατικά, τά
ὁποῖα θλίβουν καί ἀπογοητεύουν τόν σημερινό ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο. Κάποτε
ὅμως γίνονται γνωστές καί
εἰδήσεις, πού δίνουν ἐλπίδα
καί ἀναπτερώνουν τήν ψυχή
μας. Θά σημειώσω στή συνέχεια μερικά τέτοια γεγονότα
γιά ὅσους δέν ἔτυχε νά τά
πληροφορηθοῦν.
***

ΣΥΜΦΩΝΑ μέ μιά ἔρευνα
πού πραγματοποιήθηκε σέ 19
εὐρωπαϊκές χῶρες ἀπό τό
Τμῆμα τῆς Πανευρωπαϊκῆς
Ἔρευνας τό μεγαλύτερο ποσοστό θρησκευτικότητας στήν
Εὐρώπη παρουσιάζει ἡ Ἑλλάδα.
Συγκεκριμένα, τό 75% τῶν
Ἑλλήνων δηλώνουν θρῆσκοι,
ἐνῶ μόλις τό 1,7% δηλώνουν
«καθόλου θρῆσκοι». Τό ποσοστό τῆς καθημερινῆς προσευχῆς φτάνει τό 46,2% στήν
Ἑλλάδα, ἐνῶ στίς Καθολικές
χῶρες εἶναι 25,4% καί στίς μεικτές προτεσταντικές 17,9%. Ἐξ
ἄλλου, τό ποσοστό τοῦ ἑβδομαδιαίου ἐκκλησιασμοῦ στήν
Ἑλλάδα εἶναι 26%, στίς Καθο204
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λικές 25,4% καί στίς μεικτές
καί προτεσταντικές 7,7%.
Παρήγορες καί ἐνθαρρυντικές οἱ διαπιστώσεις τῆς ἔρευνας αὐτῆς. Παρά τόν κρυφό ἤ
καί φανερό πόλεμο πού γίνεται κατά τῆς χριστιανικῆς πίστεως ἀπό τά ΜΜΕ. Καί τούς
ἄλλους «προοδευτικούς», ὁ
λαός μας ἀντιστέκεται καί
μένει ριζωμένος στήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή του.
***

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς 1ης Στρατιᾶς
τῆς Τουρκίας, στά πλαίσια τῆς
4ήμερης ἐπίσκεψης στήν
Ἑλλάδα, ἐκδήλωνε τήν ἐπιθυμία του νά ἐπισκεφθεῖ τά Μετέωρα! Κάτω ἀπό καταρρακτώδη βροχή καί ὁμίχλη, ὁ
Τοῦρκος ἀξιωματοῦχος ἀνέβηκε στά Μετέωρα! Ἐπισκέφθηκε ἱερές Μονές, βιντεοσκόπησε καί φωτογράφισε
ἱερούς χώρους καί δέχτηκε
δῶρα πού τοῦ πρόσφεραν οἱ
μοναχοί! Ἀκόμη, δύο Τοῦρκοι,
ἕνας δημοσιογράφος κι ἕνας
ἀρχιτέκτονας, πῆγαν στό Ἅγιον
Ὄρος. Ἐξ ἄλλου, δημοσιεύματα τουρκικῶν ἐφημερίδων
ἀναφέρονται στό γεγονός ὅτι
«ὅλο καί περισσότεροι μου-
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σουλμάνοι ζοῦν ὡς κρυπτοχριστιανοί», ἐπισκεπτόμενοι ἐκκλησίες,
κάνοντας τάματα καί προσευχές.
Μαρτυρίες ἀπό τουρκικές πηγές,
λένε ὅτι καῖνε καί λιβάνι, πού τό
ἀπαγορεύει τό Ἰσλάμ!...
Ὁ σπόρος τῆς Ὀρθοδοξίας πού
ἔπεσε κάποτε στήν ψυχή τῶν προγόνων τους, πρίν ἐξισλαμισθοῦν,
φύτρωσε ἔπειτα ἀπό αἰῶνες. Μιά
τέτοια περίπτωσι εἶναι καί ἡ παρακάτω:

ΜΟΛΙΣΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

***

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ, μέ εὐγενική
καταγωγή, οἰκονομικός παράγοντας στό Βελιγράδι, ἀσπάστηκε τήν
Ὀρθοδοξία καί βαπτίστηκε. Πρόκειται γιά τόν Μαυροβούνιο Δρ.
Οἰκονομολόγο Μαχμούντ Μπουσατλίγια, εἰδικό στέλεχος στίς ξένες ἐπενδύσεις στή Σερβία. Ὅπως
εἶπε ὁ ἴδιος, οἱ πρόγονοί του, πρίν
ἀπό αἰῶνες, ἦταν ὀρθόδοξοι καί
εἶχαν προσηλυτισθεῖ στό Ἰσλάμ.
Δήλωσε: «Ἐπέστρεψα στίς ρίζες
τῶν προγόνων μου, 500 χρόνια
πίσω, ὅταν ἔγιναν μουσουλμάνοι,
στήν ὀθωμανική αὐτοκρατορία.
Δέν νομίζω ὅτι εἶναι παράξενο τό
νά ἐπιστρέψω ἐκεῖ πού ἀνήκω».
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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Ἀπό τίς Ἐκδόσεις «Ἀρχονταρίκι» (Λυκούργου 12, 18345 Μοσχάτο, τηλ. 2109310
605) μόλις κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τῆς
Ὁμότιμης Καθηγήτριας τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν κ. Μερόπης Σπυροπούλου, μέ τίτλο
«Ἐπεισόδια τῆς ζωῆς».
Πολυταξιδεμένη ἡ συγγραφέας, ἔχει
ἄπειρες ἀναμνήσεις ἀπό τά γεγονότα τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Ταλαντοῦχος ἐπιστήμονας
ἀλλά καί λογοτέχνης ἡ κ. Σπυροπούλου, μᾶς
παρουσιάζει στό βιβλίο της αὐτό τά μικρογεγονότα τῆς καθημερινῆς ζωῆς, πού κάτι
ἔχουν νά ποῦν καί γιά μᾶς, κάτι νά μᾶς διδάξουν, κάποια αἰσιοδοξία νά μᾶς ἐμπνεύσουν.
Ἰδιαίτερη χαρά αἰσθανόμαστε, γιατί ἡ κ.
Σπυροπούλου εἶναι ἐπίλεκτο στέλεχος τῶν
συνεργατῶν τοῦ περιοδικοῦ μας καί τά περισσότερα δημοσιευμένα γεγονότα στό νέο
της βιβλίο ἔχουν πρωτοπαρουσιαστεῖ ἀπό τή
στήλη πού διατηρεῖ στόν «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» μέ
τίτλο «ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ».
Συγχαίρουμε τή συγγραφέα γιά τό νέο της
βιβλίο καί εὐχόμαστε ὁ Κύριός μας νά τῆς
χαρίζει ὑγεία νά προσφέρει τίς πνευματικές
της ὑπηρεσίες γιά χρόνια πολλά καί νά δοῦμε
καί ἄλλους τόμους βιβλίων της ἀπό τά γεγονότα τῆς ζωῆς, πού μᾶς διδάσκουν καί μᾶς
ὠφελοῦν.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ο ΑΓΙΟΣ
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ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ
ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς (1714-1779), γεννημένος
στή γῆ τῆς Αἰτωλίας ἀπό γονεῖς τοῦ μόχθου,
ἐμαθήτευσε σέ σχολεῖα τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας
του καί σέ σχολεῖο μοναστηριοῦ τῆς περιοχῆς
Ἀγράφων. Συνέχισε τίς σπουδές του στήν Ἀθωνιάδα Σχολή τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Στίς τάξεις τῶν μοναχῶν εἰσῆλθε τό 1759.
Δέχτηκε τή μοναχική κουρά στή μονή Φιλοθέου, ὅπου, λίγο ἀργότερα χειροτονήθηκε Διάκονος καί Ἱερέας.
Μελετώντας τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί ἐνδιατρίβοντας, ἰδιαιτέρως καί μετά θαυμασμοῦ, στή ζωή καί τή δράση
τοῦ ἀποστόλου Παύλου, φούντωσε μέσα του ὁ
ἱεραποστολικός ζῆλος καί, ἔτσι, ἔλαβε τήν ἀπόφαση νά κατεβεῖ στόν «κόσμο» καί ν’ ἀφιερωθεῖ στόν ἐπανευαγγελισμό τῶν ἀδελφῶν
(ὑποδούλων, τότε) ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι φαίνονταν
- καί ἦσαν - «ἐκλελυμένοι καί ἐρριμμένοι, ὡς
πρόβατα μή ἔχοντα ποιμένα» (Ματθ. 9, 36).
Δυσκολεύεται κανείς νά φαντασθεῖ σέ τί
βαθμό ἐκπτώσεως ἠθικῆς καί ὑλικῆς ζοῦσε ὁ
Ἑλληνισμός ἐκείνη τήν ἐποχή καί πόσο ἀπροσμέτρητη ἦταν ἡ θυσιαστική προσπάθεια πού
θ’ ἀνελάμβανε ὁ πατροΚοσμᾶς, γιά νά τόν ἀφυπνίσει.
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Καθώς στίς ὀρεινές, κυρίως, ἐπαρχίες οἱ ἱερεῖς ἦσαν
σπάνιοι, πολλοί Ἕλληνες,
εἶχαν ὑποκύψει στούς σκληρούς ἐκβιασμούς τοῦ φανατικοῦ δυνάστη καί εἶχαν ἀλλαξοπιστήσει. Ὅσοι, παρά τούς
ἐκβιασμούς, κρατοῦσαν τήν
πίστη τους, πέθαιναν, συνήθως, ἀβάπτιστοι καί ἀκήδευτοι!
Αὐτή τήν οἰκτρή κατάσταση τοῦ Ἑλληνισμοῦ τή γνώριζε καλά ὁ πατρο-Κοσμᾶς
καί τήν περιγράφει μέ τοῦτα
τά λόγια: «Ἀγρίεψε τό Γένος
μας καί ἐγίναμεν ὡσάν θηρία».
Μπροστά σ’ αὐτή τήν τραγική διαπίστωση, δέν ἔμεινε,
λοιπόν, ἀπαθής. Πῆγε στήν
Κωνσταντινούπολη, πῆρε τήν
ἄδεια καί τήν εὐλογία τοῦ
Πατριάρχη καί ἄρχισε τό
ἔργο του.
Περιόδευσε τή Θράκη, τή
Μακεδονία, τή Θεσσαλία,
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τήν Ἀχαΐα καί τήν
Ἤπειρο, ἀκόμη καί κάποια νησιά. Τό κήρυγμά του, θρησκευτικό κυρίως, ἀλλά καί
ἠθικοκοινωνικό
καί
ἐθνικό, γινόταν σέ
γλώσσα ἁπλῆ, κατανοητή καί στούς ὀλιγογράμματους καί ἀναλφάβητους.
Τελειώνοντας κάθε
κήρυγμά του ζητοῦσε
τήν ἵδρυση σχολείων,
γιατί ἤξερε ὅτι ἀπό τίς αἴθουσές τους
θ’ ἀρχίσει ἡ ἀφύπνιση τῶν ψυχῶν!
Ὁ πατρο-Κοσμᾶς ἵδρυσε - μέ τόν
τρόπο του - πάνω ἀπό 200 σχολεῖα,
προσέφερε σέ ἐκκλησίες τέσσερες χιλιάδες κολυμβῆθρες καί, μέ τήν προτροπή του, μπολιάστηκαν χιλιάδες
ἄγρια δέντρα - ἆθλοι ἀπροσμέτρητοι
καί πολλαπλῶς σωτήριοι ἐκείνη τήν
ἐποχή.
Ὁ πατρο-Κοσμᾶς εἶχε ἀπό τό Θεό,
μεταξύ τῶν ἄλλων, καί τό προορατικό
χάρισμα. Πολλές προφητεῖες του
ἔχουν περισωθεῖ καί ἐπαληθευτεῖ!
Ἐδῶ ἀρκοῦν μόνο δυό, γιά νά ὑπογραμμίσουν τήν ἀνωτέρω ἀλήθεια:
● «Τό ποθούμενο (= ἡ ἐλευθερία
τῶν Ἑλλήνων) θά γίνει τήν τρίτη
γενεά. Θά τό ἰδοῦν τά ἐγγόνια σας».
● «Θά δῆτε νά πετᾶνε οἱ ἄνθρωποι
στόν οὐρανό σάν τά μαυροπούλια»!
Ὁ πατροΚοσμᾶς εἶχε πολλές φορές
καταφερθεῖ κατά τῶν Ἑβραίων, πού
ἐμπορεύονταν σέ πόλεις καί κεφαλοχώρια, γιατί, στήνοντας κυριακάτικα
παζάρια, παρέσυραν τούς χριστιανούς
στήν κατάλυση τῆς Κυριακῆς ἀργίας

καί τούς ἀπεμάκρυναν ἔτσι, ἀπό τή ζωή
τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτός ἦταν ὁ λόγος
πού, αὐτοί, ἐκδικούμενοι, τόν συκοφάντησαν στόν Κούρτ
πασᾶ τοῦ Βερατίου.
Τοῦ εἶπαν ὅτι ὁ πατρο - Κοσμᾶς εἶναι
ὄργανο τῶν Ρώσων
καί ὑποκινεῖ τόν κόσμο σέ ἐπανάσταση!
Ἡ συκοφαντία ἔπιασε τόπο! Ὁ ἱεραπόστολος καταδικάστηκε σέ θάνατο καί ἡ ποινή
ἐκτελέστηκε «δι’ ἀπαγχονισμοῦ» στίς
24 Αὐγούστου τοῦ 1779. Τό λείψανό
του τό ἔρριξαν στό ποτάμι Ἄψο, ἀπ’
ὅπου, εὐσεβεῖς χριστιανοί, τό ἀνέσυραν καί τό ἔθαψαν κοντά στό χωριό
Καλικόντασι τῆς Β. Ἠπείρου.
Ἀνατριχιάζει κανείς διαβάζοντας
ὅσες ἀπό τίς διδαχές αὐτοῦ τοῦ Ἁγίου
ἔφθασαν μέχρι ἐμᾶς, ὅπως αὐτή: «Τό
κορμί σας ἄς τό καύσουν, ἄς τό τηγανίσουν, τά πράγματά σας ἄς τά πάρουν, μή σᾶς μέλει. Δώσετέ τα, δέν
εἶναι δικά σας. Ἡ ψυχή καί ὁ Χριστός
σᾶς χρειάζονται»!!!
Ὁ πατρο-Κοσμᾶς μέ πατριαρχική
καί Συνοδική πράξη κατετάγη μεταξύ
τῶν Ἁγίων στίς 20 Ἀπριλίου τοῦ 1961
καί ὁρίστηκε νά ἑοτάζεται ἡ μνήμη
του στίς 24 Αὐγούστου κάθε χρόνο.
Ἡ ἁγιότητά του καί ἡ εὐχή του, ἄς
σκέπουν τήν πατρίδα μας καί τό λαό
της διά παντός.
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Καί βέβαια «θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς
Ἁγίοις Αὐτοῦ». Πάντα ἀναδεινύονται Ἅγιοι
στήν Ἐκκλησία, μερικές φορές ἀναγνωρίζονται ἀπό τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καί
ἀνακηρύσσονται ἀπ’ αὐτήν. Ὅμως τίς πιό
πολλές φορές παραμένουν ἄγνωστοι στούς
πολλούς καί εἶναι γνωστοί μόνο στό Θεό.
Τέτοιοι ἄγνωστοι ὑπάρχουν ἀκόμη καί στά
μοναστήρια καί πολύ περισσότεροι στόν
κόσμο, στήν κοινωνία.
Τίς προάλλες ἡ τηλεόραση παρουσίαζε
ἕναν ἁπλό ἄνθρωπο, τόν μπάρμπα-Στέργιο,
πού ζεῖ σ’ ἕνα ἀπομακρυσμένο χωριό τῆς
Ἠπείρου. Σκοπός τῆς ἐκπομπῆς ἦταν νά
βρεῖ ἀνθρώπους σαφῶς προχωρημένης ἡλικίας καί νά τούς ρωτήσει γιά τή μακροζωΐα
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τους ὅσο καί γιά τή βιοτή
τους.
Ὁ μπάρμπα-Στέργιος εἶναι
106 ἐτῶν καί ἀκόμη κινεῖται
ἄνετα καί ἐργάζεται. Τό χωριό
του εἶναι ὀρεινό κι αὐτός ἔχει
τό ἐπάγγελμα τοῦ σαμαρᾶ,
σύμφωνα μέ τίς ἀνάγκες τοῦ
χωριοῦ του, ἐπάγγελμα πού
τό εἶχε καί ὁ πατέρας του.
Μιλάει ἤρεμα καί σωστά,
καθώς ἀφηγεῖται τά σχετικά
μέ τή ζωή του. Κοιτάζει τόν
συνομιλητή του στά μάτια,
φιλικά, στοργικά... «Ἔχω δυό
παιδιά, δυό ἀγόρια. Μένω μέ
τό μεγάλο μου γιό!... Ἔχω
καλά παιδιά καί νύφες. Ἄς
εἶναι δοξασμένο τό ὄνομα
Του! Δουλεύω κάθε μέρα, τό
κατά δύναμη βέβαια». Τόν
εἴδαμε νά ἀνοίγει τό πρωί τό
ἐργαστήρι του. Κάνει τό
σταυρό του προτοῦ βάλει τό
κλειδί στήν κλειδαρότρυπα.
Τό ἴδιο κι ὅταν τόν εἴδαμε νά
κλειδώνει φεύγοντας.
Ὁ δημοσιογράφος τόν ρωτοῦσε, ὅπως ἤθελε, γιά τόν
τρόπο τῆς ζωῆς του. Ἐκεῖνος,
ἀπαντοῦσε βέβαια, ἀλλά
ἁπλᾶ καί καθαρά πετοῦσε
καί τίς προσωπικές του ἀπόψεις.
«Ἐγώ παιδί μου, ἐδῶ καί
8 χρόνια δέν ἔχω τήν κυρά
μου. Τήν πῆρε ὁ Θεός κοντά
του. Ἄς εἶναι εὐλογημένο τ’
ὄνομά του. Μέ περιμένει...».
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― Πῶς περνᾶς τόν καιρό σου
μπάρμπα Στέργιο, πῶς ζεῖς;
«Πῶς νά τά περνάω παιδί μου;
Νά, μετά τή δουλειά μου, βοηθάω
λίγο στό σπίτι, μέ τά ἐγγονάκια
μου... Μοῦ δίνουν κι αὐτά χαρά. Ξέρεις, θά τὄχεις διαβάσει στή Γραφή,
εἶναι εὐλογημένα ἀπό τό Χριστό...
― Νά σᾶς κάνω μπαρμπα-Στέργιο
μιά προσωπική ἐρώτηση; Πῶς
περνᾶτε, πῶς ζῆτε, ποῦ ὀφείλεται ἡ
μακροζωΐα σας;
«Μακροζωΐα; Ἄ, τίποτε τό ἰδιαίτερο... Νά, τρώγω ἐλαφρά, σηκώνομαι ἀπό τό τραπέζι χωρίς γεμάτο τό
στομάχι. Τά βράδια τρώω νωρίς.
Κάνω τό σταυρό μου, πίνω κι ἕνα ποτηράκι κόκκινο κρασί. Ἀποφεύγω
ἁλάτι, ζάχαρη καί κρέας. Ἀπ’ τή
μάνα μου τό κρατάω: Τετάρτη καί
Παρασκευή δέν ἀρταίνομαι, ξέρεις,
μένω καί μιά μέρα νηστικός, νά καθαρίζει ὁ ὀργανισμός μου. Τρώγω κι
ἕνα μῆλο μέ τή φλούδα. Τό χωριό
μας βγάζει καλά μῆλα, δέν τό ξέρεις;
Γιά νά παινέψουμε καί λίγο τό χωριό
μας!.. εἶπε γελώντας. Σταμάτησε γιά
λίγο καί συνέχισε· «τό γέλιο εἶναι
ὑγεία! Ὅποιος γελάει κάτι καλό
θἄχει. Ἐξ ἄλλου κι ἡ Ἐκκλησία μας
γελάει! Δέν ἄκουσες τόν Κανόνα τοῦ
Πάσχα!... Πλημμύρα χαρᾶς. Νά σᾶς
κεράσω κάτι παιδιά!» Κι ἔκανε μιά
κίνηση σάν παραγγελία.
― Ὄχι, ὄχι, μπάρμπα-Στέργιο, ἡ
ὁμιλία σου εἶναι τό καλύτερο κέρασμα γιά μᾶς...!
«Βγάζω κάτι λεφτούλια ἀπ’ τή
δουλειά μου!», εἶπε ἐκεῖνος.
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― Βοηθᾶς τά παιδιά σου; βιάστηκε νά πεῖ ἕνας ἀπό μᾶς.
«Ὄχι, ὄχι αὐτά στέκονται καλά!...
Νά, τά λίγα πού βγάζω.... Κάναμε
ἕνα ταμειάκι μέ τόν παπά, γιά μερικές ἀνάγκες..».
― Ἀνάγκες; εἶπε ὁ ἄλλος.
«Ναί, νά τίς προάλλες ἀρρώστησε
ὁ γερο-Παναῆς, τί νά γίνει, καλέσαμε
ταξί νά τόν πάει μέ τήν κυρά του στό
Νοσοκομεῖο... καί νά τούς ξαναφέρει... Ἀναγκεμένοι ἄνθρωποι!». Σώπασαν γιά λίγο κι ὕστερα· ― Πῶς τά
βλέπεις τά πράματα μπάρμπα-Στέργιο;
«Ἐγώ ἀγράμματος... ὄχι καί τόσο,
ἔκανε μειδιώντας... Διαβάζω τό Ψαλτήρι... ἀλλά νά, ὁ Θεός νά βάλει τό
χέρι του... γιατί ἄν βάλει τό πόδι
του... Παιδί μου, τό σήμερα τὄχουμε,
τό αὔριο δέν τὄχουμε, εἶναι τοῦ
Θεοῦ. Σημερινοί εἴμαστε, ταχεινοί
δέν εἴμαστε. Μήν τό ξεχνᾶμε. Πρέπει νά κάνουμε αὐτό πού λέει ἡ ψυχή
μας κι ὄχι αὐτό πού λέει ὁ... σχώραμε
Θεέ μου!
Σήμερα ὁ ἄνθρωπος ξέχασε νά
ρωτάει ἀπό ποῦ ἔρχεται, γιατί ζάει,
ποῦ πηγαίνει; Αὐτό μέ στενοχωρεῖ.
Ἀδελφέ μου, κι ὁ γάιδαρος ζάει...
Ὅμοια κι ὁ ἄνθρωπος;».
Οἱ δημοσιογράφοι σταμάτησαν,
μπῆκαν σέ σκέψη. Τόν εὐχαρίστησαν,
τόν ἀποχαιρέτησαν κι ἔφυγαν. Δέν
ξέρω ἄν ὁ μπάρμπα-Στέργιος εἶναι
ἅγιος, ὁ Θεός μόνο τό ξέρει. Διαπιστώνω ὅμως πώς ὁ μπαρμπα-Στέργιος ἔδωσε μαρτυρία πίστεως!
ΔΗΜ. Χ. ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ
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ἡ χρεωκοπία τοῦ ἀστισμοῦ

Ἀλλοίμονο, πόσο παράλογη εἶναι
ἡ οἰκονομική καί κοινωνική δομή
τοῦ σύγχρονου κόσμου μέ τήν ἀστικοποίηση ἀλλά καί τόν παραγκωνισμό τοῦ γεωργοκτηνοτροφικοῦ τομέα καί τῶν παραδοσιακῶν βιοτεχνιῶν καί μικρῶν ἐπιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, τείνουν νά παγκοσμιοποιηθοῦν τά πάντα χωρίς καθόλου νά
ὑποψιαζόμαστε σέ τί ἀνεξέλεγκτες
καταστάσεις μπορεῖ νά ὁδηγηθοῦμε
τελικά. Εἰδικότερα ὁ ἐπιβληθείς διεθνής οἰκονομικός ἀνταγωνισμός
ἐνδέχεται νά ἔχει δραματικές συνέπειες κυρίως γιά τίς φτωχότερες
χῶρες.
Βλέπουμε κατάπληκτοι πόσο
ἀγνώριστη ἔγινε ἡ Ἑλλάδα μας τίς
τελευταῖες δεκαετίες. Στήν Ἀθήνα
συγκεντρώθηκε ὁ μισός σχεδόν ἑλληνικός πληθυσμός. Σέ ἕνα πόλεμο,
ἕνα μεγάλο σεισμό ἤ ἄλλη σοβαρή
καταστροφή, πῶς θά ἐπιζήσουν τά
ἑκατομμύρια τῶν Ἀθηναίων; Μέ τί
θά διατρέφονται; Πῶς θά διακινοῦνται ἀφοῦ ὅλα θά ἔχουν παραλύσει; Οὔτε νερό ἴσως νά μή βρίσκουν γιά νά πιοῦν! Κάτι ἀνάλογο
θά συνέβαινε καί στίς ἄλλες ἑλληνικές μεγαλοπόλεις.
Σέ ὅλες τίς προγενέστερες ἐποχές
οἱ ἄνθρωποι ζοῦσαν στήν πλειοψηφία τους στά χωριά τους καί δέν
εἶχαν κανένα πρόβλημα σέ κάθε
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εἴδους ἀντιξοότητες, γιατι εἶχαν τή
δική τους παραγωγή, ὅπως τό ψωμί
τους, τό γάλα τους, τά λαχανικά
τους, τά φροῦτα τους καί τόσα
ἄλλα. Ὅμως, ἐάν ἐμεῖς οἱ μεγαλοαστοί βρεθοῦμε στήν ἀνάγκη νά ζητήσουμε τρόφιμα ἀπό τήν ἐπαρχία,
θά ἀπογοητευθοῦμε ὁπωσδήποτε,
γιατί τά χωριά μας ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ καί τά χωράφια μένουν ἀκαλλιέργητα!
Ἕνα ἄλλο σοβαρότατο πρόβλημα
πού προκαλεῖ ἡ ἀστικοποίηση εἶναι
ἡ ἀνεργία, ἡ ὁποία σήμερα τείνει νά
προσλάβει πρωτοφανεῖς καί ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις. Ἀμέτρητες
οἰκογένειες ἀδυνατοῦν νά ἐξασφαλίσουν καί αὐτόν τόν ἐπιούσιον
λόγω τῆς ἀνεργίας. Ἡ πλειοψηφία
τῶν νέων ἰδιαίτερα περιφέρεται
ἀγχωμένη ἐδῶ καί ἐκεῖ ἀναζητώντας
- μάταια συνήθως - κάποια ἐργασία.
Ἐπιστήμονες μέ πολλά πτυχία γίνονται καθαριστές καί διανοούμενες γυναῖκες ὑπηρέτριες! Ἄλλοι
διστάζουν νά παντρευτοῦν καί
ἄλλοι χωρίζουν ἄν εἶναι παντρεμένοι! Καί ἄς μήν ξεχνᾶμε βέβαια ὅτι
ἡ «ἀεργία εἶναι μητέρα ὅλων τῶν
κακῶν», ὅπως ἔλεγαν οἱ πρόγονοί
μας. Παλαιότερα ἦταν ἄγνωστη ἡ
ἀνεργία γιατί οἱ πάντες εἶχαν στά
χωριά τους κάθε εἴδους ἐνασχόληση.

¥

Βεβαιότατα, ἡ ἀστικοποίηση, ἡ
ἀθεΐα καί ἡ διαφθορά εἶναι πιασμένες χέρι-χέρι καί πηγαίνουν πάντοτε μαζί. Γι’ αὐτό καί τό ἐλεεινό
κατάντημά μας σήμερα εἶναι πρωτοφανές στήν ἱστορία. Ἔχουμε ἀποκάμει στήν ἐποχή μας ἀπό τίς
πολλές κλοπές, διαρρήξεις, ληστεῖες, δολοφονίες ἀλλά καί τήν
ἄκρα ἀνηθικότητα, ἄγχη, ἀπογοητεύσεις, ψυχασθένειες καί τόσα
ἄλλα. Καί - ἀλλοίμονο - τά παντοδύναμα μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης
καταδιαφθείρουν συνειδητά τούς
λαούς, ἀντί νά τούς κατηχοῦν, τά δέ
σχολεῖα σπέρνουν τόν σπόρο τῆς
ἀθεΐας καί τῆς πλάνης...
Γενικά παρατηροῦμε ὅτι ἡ ἀστικοποίηση τῶν ἡμερῶν μας εἶναι
ἀφύσικη καί ἀπάνθρωπη καί ὄχι
μόνο ἀντιοικονομική. Μήπως ἡ
μόνη μας ἐλπίδα εἶναι νά ἐπιστρέψουμε στίς προγονικές μας ἑστίες,
στά χωριά μας; Ὅπως εἴπαμε εἶναι
πολλοί οἱ λόγοι πού συνηγοροῦν σέ
αὐτό. Εἴθε νά δοθοῦν κίνητρα στόν
λαό μας οἰκονομικά καί ἄλλα ὥστε
ν’ ἀρχίση σιγά-σιγά νά ἐπιστρέφει
ἐκεῖ πού ἀνήκει. Ἄλλωστε, αὐτό ἔχει
καθορίσει ἡ σοφία τῶν αἰώνων. Γένοιτο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ἀπόστρατος Π.Ν., συγγραφέας

Ἀδιαλείπτως πρέσβευε!
Ἀειπάρθενε Θεομῆτορ,
Γοργοεπήκοε
Γρηγοροῦσα
Δεομένη
Ἐλεημονήτρια
Δακρυρροοῦσα
Ἡ πάντων ἐλπίς
Μήτηρ τῆς ζωῆς
Μεσίτρια
Παρηγορήτρια
Παντάνασσα
Τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ
Μεγαλόχαρη
Χαρά τῶν Ἀγγέλων
Ἡ χώρα τῶν ζώντων
Γλυκοφιλοῦσα!
π. Ἠλίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ, ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ
Ἡ Θεία Λειτουργία ἔχει σκοπό λατρευτικό, ἀλλά ἀναμφισβήτητα καί
ἔντονο κατηχητικό χαρακτήρα. Οἱ
ὕμνοι καί οἱ ποικίλες εὐχές μπορεῖ νά
ἀπευθύνονται στό Θεό, τή Θεοτόκο,
τούς ἁγίους, ἀλλά καλοῦν καί τόν
κάθε χριστιανό, νά καθρεπτισθεῖ σ’
αὐτά, νά καταλάβει ποιός εἶναι, καί
μέ περισσότερο δυναμισμό νά προχωρήσει πρός τήν κορυφή, τό «καθ’
ὁμοίωσιν».
Ἕνα σημαντικό μέρος τῆς Θ. Λειτουργίας, ἀλλά καί τῶν ὑπολοίπων
Ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποτελοῦν τά λεγόμενα «Ἀναγνώσματα»
δηλαδή ὁ «Ἀπόστολος» καί τό
«Εὐαγγέλιο» πού ἔχουν ὅμως αὐτά
σχεδόν ἀποκλειστικά σκοπό κατηχητικό.
Στό παρόν θά ἀσχοληθοῦμε μέ τόν
«Ἀπόστολο», γιά τόν ὁποῖο, πρίν
ἀναγνωσθεῖ ἀπό τόν Ψάλτη, ἀπό τήν
Ὡραία Πύλη ὁ ἱερέας καλεῖ νά συγκεντρώσουμε ἰδιαιτέρως τήν προσοχή
μας, διότι τό περιεχόμενό του εἶναι
σοφία θεϊκή. Παραγγέλλει: ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ,
ΣΟΦΙΑ,
ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ
(προσ+σχῶμεν, ἀπό τό προσ+ἔχω
προσέχω), χωρίς νά ἐξαιρεῖ μάλιστα
τόν ἑαυτόν του.
***
Τό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα εἶναι
ὡς γνωστόν μιά περικοπή, ἕνα μικρό
τμῆμα ἀπό μία ἐπιστολή, ἕνα γράμμα
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πού οἱ Ἀπόστολοι ἔστειλαν σέ μιά ἤ
σέ ὅλες τίς τότε Ἐκκλησίες (πρός Κορινθίους, Ἐφεσίους, Ρωμαίους κ.λ.π.)
ἤ σέ κάποιο σημαντικό πρόσωπο
(πρός Τιμόθεο, Τίτο, κλπ.) γιά νά
τούς κατατοπίσουν σέ θέματα πίστεως
καί χριστιανικῆς ζωῆς. (Τίς περισσότερες φορές εἶναι ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Χρησιμοποιοῦνται
ἐπίσης καί περικοπές ἀπό τό βιβλίο
τῆς Καινῆς Διαθήκης «Πράξεις τῶν
Ἀποστόλων»).
Τίς ἐπιστολές αὐτές οἱ χριστιανοί,
ἐπειδή εἶχαν καί ἔχουν διαχρονικό χαρακτήρα καί ἔχουν γραφεῖ μέ τήν φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (θεόπνευστες), τίς ἐφύλατταν, τίς ἔδιναν καί
σέ γειτονικές ἐκκλησίες καί διάβαζαν,
τμήματά των κατά τίς συνάξεις των,
ὅπως κάνουμε καί ἐμεῖς σήμερα. Γι’
αὐτό καί σώθηκαν σχεδόν στό σύνολό
των.
***
Τά παραπάνω εἶναι γνωστά στούς
περισσότερους Χριστιανούς. Ἀναφέρθηκαν κυρίως, διότι αὐτά μόνα τους
τονίζουν κατ’ ἀρχήν τό πνευματικό
τους βάρος καί τή μεγάλη σημασία
τους γιά τούς πιστούς, ἀλλά καί θέτουν ὁρισμένα ἐρωτηματικά. Διότι γίνεται ἐξ ἄλλου φανερό ὅτι τό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα δέν εἶναι τύπος,
ἀλλά οὐσία ἀπολύτως ἀναγκαία γιά
ἀνταπόκριση καί ἀξιοποίηση.
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Μάλιστα αὐτό δέν προκύπτει μόνον
ἀπό τήν, ὅπως εἴπαμε, ἰδιαίτερα,
διπλή σύσταση τοῦ ἱερέως, «ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ, ΣΟΦΙΑ, ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ».
Ἀλλά καί ἀπό κάτι ἀκόμα. Ἀπό τήν
εὐχή πού συγχρόνως μέσα στό ἱερό,
χωρίς ἐμεῖς νά τόν ἀκοῦμε, ἀπευθύνει
ὁ λειτουργός: «Ἔλλαμψον ἐν ταῖς
καρδίαις ἡμῶν φιλάνθρωπε Δέσποτα
τό τῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς...»,
δηλαδή ἐν περιλήψει, ἄνοιξε τά μάτια
τῆς ψυχῆς μας, Θεέ μας, γιά νά καταλάβουμε ὅσα μᾶς παραγγέλλεις καί
βοήθησέ μας νά τά ἐφαρμόσουμε στή
ζωή μας. (Ἡ εὐχή αὐτή ἀναφέρεται
στήν Εὐαγγελική περικοπή καί κατ’
ἐπέκταση καί στόν Ἀπόστολο).
Λοιπόν τό ἐκκλησίασμα ἐντείνει
πράγματι τήν προσοχή του, κάθε
φορά πού διαβάζεται τό ἀποστολικό
ἀνάγνωσμα; Προσπαθεῖ νά πάρει τά
μηνύματα πού διά μέσου τῶν αἰώνων
ὁ Ἀπόστολος μᾶς στέλνει γιά νά βαλθοῦμε νά τά ἐφαρμόσουμε; Ἄς ὁμολογήσουμε ὅτι πολύ συχνά, ἡ ἀπάντηση
εἶναι ἀρνητική.
Δέν εἶναι μόνον ἡ γλώσσα, πού ἐν
τούτοις δέν εἶναι τόσο δύσκολη. Εἶναι
καί τά νοήματα πού ἀπαιτοῦν μελέτη
καί ὄχι φευγαλέο ἄκουσμα ἤ ἀνάγνωση. Εἶναι ἀκόμα καί τό γεγονός
ὅτι δέν γίνεται συνήθως ἁπλῶς μιά
ὀρθή καθαρή σέ σωστό ρυθμό ἀνάγνωση, ἀλλά ἔχει ἐπικρατήσει τό κείμενο σχεδόν νά ψάλλεται. Ἔτσι δέν
μποροῦμε πολλές φορές νά καταλάβουμε τίς λέξεις καί τό νόημα. Ἐπί
πλέον δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση ὅτι
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καί ἡ Ἀποστολική περικοπή εἶναι τρόπον τινά ἕνας ἀπό τούς ὑπόλοιπους
ὕμνους, μέ ἀνάλογες συνέπειες.
***
Τί λοιπόν πρέπει νά γίνει, ὥστε
αὐτή ἡ σοφία πού ὄχι τυχαία ἀκοῦμε
κάθε φορά, νά μή καταντᾶ τύπος
χωρίς ἀνταπόκριση;
Ὁ καθένας ἄν καταλάβει περί τίνος
πρόκειται θά βρεῖ τρόπους. Ὑποχρεούμεθα ὅμως καί ἐμεῖς νά συμπληρώσουμε τά ἐκτεθέντα μέ μία - δυό
σχετικές σκέψεις.
Πρῶτον, ὅταν ἡ «Φωνή Κυρίου»,
τό ἔντυπο πού μοιράζεται στήν
Ἐκκλησία, ἔχει τό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα, νά τό παρακολουθοῦμε μέσα
ἀπ’ αὐτό κατά τήν ἀνάγνωσή του ἀπό
τόν ψάλτη.
Ἀλλά καί ὅταν δέν ἔχουμε τό κείμενο, ἄς ἐντείνουμε τήν προσοχή μας.
Θά ἰδοῦμε ὅτι θά ἀντιληφθοῦμε
ἀρκετά. Στή συνέχεια καλό εἶναι νά
τό μελετήσουμε στό σπίτι.
Κυρίως ὅμως ἀπό τήν προηγούμενη,
σάν καλοί μαθητές, ἄς προετοιμασθοῦμε. Νά βροῦμε ἀπό τό ἡμερολόγιο
τόν Ἀπόστολο καί νά τόν μελετήσουμε,
ὥστε μέ προσλαμβάνουσες παραστάσεις νά γευθοῦμε ἀποτελεσματικά καί
αὐτό τό μέρος τῆς Θ. λειτουργίας.
Ἄν δοκιμάσουμε, φεύγοντας ἀπό τό
ναό θά αἰσθανθοῦμε ὅτι καί ἀπό αὐτό
κάπως περισσότερο μᾶς ἔχει ἐγγίσει ἡ
Χάρις τοῦ Θεοῦ.
ΔΗΜ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
Τ. ἐπιθεωρητής Δημ. Ἐκπαιδεύσεως
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Στίς 5 Ἰουνίου ἀπεβίωσε σέ ἡλικία 86 χρόνων
ὁ Χρῆστος Βλάσσης, συνταξιοῦχος δάσκαλος καί ἡ
κηδεία του ἔγινε τήν ἑπόμενη ἡμέρα στόν ἱερό Ναό
τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.
Ὁ Χρῆστος ἦταν ἕνας
ἤρεμος ἄνθρωπος πού μαζί
μέ τήν ἀείμνηστη σύζυγό
του Ἰωάννα Κωστοπούλου-Βλάσση, ἀπέκτησε μία
ὡραία οἰκογένεια μέ τρεῖς
γυιούς ἐπιστήμονες καί μέ
ἀρκετά ἐγγόνια.
Πιστός χριστιανός διετέλεσε γιά χρόνια Ἐκκλησιαστικός Ἐπίτροπος στόν
Ἱ. Ναό τῶν Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν τῆς πόλης μας
καί μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ
Συλλόγου μας.
Οἱ εὐχές ὅλων μας τόν
συνόδευσαν στήν ἐξόδιο
ἀκολουθία, ὁ Κύριός μας
νά ἀναπαύσει τήν ψυχήν
του «ἔνθα οἱ δίκαιοί Του
ἀναπαύονται».
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
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Στίς 9 Ἰουνίου, ἑορτή
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀπε-

βίωσε ξαφνικά στήν Ἀθήνα
ὁ ἀγαπητός μας Σωτήρης.
Καταγόμενος ἀπό τήν
Κορώνη, γυιός τοῦ ἱερέα
τοῦ χωριοῦ, μετά τήν ἀποφοίτησή του ἀπό τό Αʹ Γυμνάσιο Ἀρρένων Καλαμάτας, σπούδασε τήν Θεολογική ἐπιστήμη στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Διορίστηκε
καθηγητής στά γυμνάσια
τῆς περιοχῆς Καλαμάτας
καί συνταξιοδοτήθηκε μέ
τό βαθμό τοῦ Γυμνασιάρχη.
Ἦταν παντρεμένος μέ τήν
Τασούλα Πασχαλέρη, φυσικό γυμνασιάρχη.
Εὐχάριστος τύπος
στήν ἀναστροφή του μέ
τούς ἀνθρώπους, ἀξιαγάπητος, φιλακόλουθος καί
πιστός χριστιανός.
Ὅλους μᾶς συγκλόνισε τό ξαφνικό τῆς ἐκδημίας του. Ἡ σκέψη ὅμως
ὅτι σάν πιστός πού ἦταν, ὁ
Κύριός μας τόν κάλεσε
κοντά Του τήν Ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μετριάζει τήν θλίψη
μας, γιατί θέλουμε νά ἐλπίζουμε ὅτι τώρα ὁ ἀγαπητός
μας Σωτήρης θά ἀπολαμβάνει τά ἀγαθά τοῦ Παραδείσου.
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ΜΟΝΑΧΟΣ ΜΩΥΣΗΣ
Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
ΙΕΡΟΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ
ΙΕΡΟΜ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ
Τόν περασμένο Ἰούνιο εἴχαμε
καί τίς ἐκδημίες τριῶν ἀξιόλογων
κληρικῶν, πού πολλά προσέφεραν
στήν Ἐκκλησία μας.

Ὁ π. Μωϋσῆς Ἁγιορείτης, μέ
τήν γραφίδα του καί τόν λόγο του
μετέδιδε τή χριστιανική ἀλήθεια σέ
πολλές πόλεις τῆς πατρίδος μας.
Ἄριστος λογοτέχνης καί συγγραφέας. Μέ ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη
παρακολουθοῦσε τό περιοδικό μας,
καί ἐμεῖς εἴχαμε τή χαρά καί τιμή
νά δημοσιεύσουμε ἀρκετά ἄρθρα
του πού μᾶς ἔστελνε.
Ὁ δεύτερος, ὁ π. Γεώργιος
Καψάνης, ἄριστος ἐπιστήμονας καί
κατά κοινή ὁμολογία, ἄν ἐξακολουθοῦσε τήν ἐπιστημονική του καριέρα θά γινόταν καθηγητής τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐγκατέλειψε τά ἐγκόσμια, ἔγινε μοναχός
στό Ἅγιον Ὄρος καί στή συνέχεια
ἡγούμενος στήν Ἱερά Μονή Γρηγορίου.

Καί ὁ τρίτος, π. Νικόδημος
Μπιλάλης, ἀριστοῦχος θεολόγος
καί φιλόλογος, ἀσχολήθηκε μέ τήν
πολύτεκνη οἰκογένεια. Ἵδρυσε τήν
Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.) μέ πλούσια
δράση καί προσφορά σέ ὅλη τήν
Ἑλλάδα.
Τρεῖς ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες, πού διακρίθηκαν γιά τά
πνευματικά τους χαρίσματα, γιά τό
ἦθος τους καί τήν προσφορά τους
στήν Ἐκκλησία καί στό λαό μας,
ἔφυγαν γιά νά ἀναπαύσουν τίς ψυχές τους κοντά στόν Κύριό μας πού
μέ ἀπόλυτη πίστη καί ὑπακοή ὑπηρέτησαν ἐδῶ στήν γῆ.
Τούς συνοδεύουν καί οἱ δικές
μας ὁλόθερμες εὐχές νά ἀπολαύσουν τά ἀγαθά τοῦ Παραδέισου,
ὅπως τά ἐπιθυμοῦσαν.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
(1918 -2014)
ΠΡΩΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ
ΣΤΕΓΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
Στίς 31 Ἰουλίου, στήν Ἀθήνα,
ἀναχώρησε γιά
τούς οὐρανούς, ὁ
Δημήτριος Καλαϊτζῆς, πλήρης
ἡμερῶν καί προετοιμασμένος γιά τό
μεγάλο του ταξίδι.
Ὁ ἀείμνηστος κ. Καλαϊτζῆς ἦταν
ἕνας ἀπό τούς σπανίους ἀνθρώπους
πού ἔστειλε ὁ Θεός στήν κατάλληλη
στιγμή στήν πόλη μας, γιά νά βοηθήσει
ἀφάνταστα στήν ἵδρυση τοῦ Συλλόγου
μας «Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας»
τό ἔτος 1960.
Τό 1960, τότε πού ἱδρύθηκε ὁ Σύλλογος, τό ζεῦγος Καλαϊτζῆ, ὁ κ. Δημήτριος καί ἡ κ. Βεατρίκη, ὑπηρετοῦσαν
ὡς ἐφοριακοί καπνοῦ στό καπνεργοστάσιο τῆς πόλης μας.
Ἡ καταγωγή τοῦ Δημητρίου ἦταν
ἀπό τήν Ἀρναία τῆς Χαλκιδικῆς καί
τῆς κ. Βεατρίκης ἀπό τήν Κόνιτσα.
Θερμοί χριστιανοί καί οἱ δυό τους, προσέφεραν ὅλη τους τήν ψυχική δύναμη
γιά νά στηρίξουν τόν νεοϊδρυθέντα
θρησκευτικό σύλλογο. Ὁ Δημήτριος ὡς
Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου καί ὑπεύθυνος γιά ὅλες τίς ἐργασίες καί ἡ κ. Βεατρίκη ὡς ὑπεύθυνη στό γυναικεῖο τομέα μέ τούς φιλικούς κύκλους, ὁμάδες,
πρόνοια κ.λ. Ἕνα ζευγάρι ἀνεκτίμητο,
πολλῆς μεγάλης προσφορᾶς.
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Ἐργαζόμενοι καί οἱ δύο ἐναλλάξ
πρωΐ ἀπόγευμα, γιατί τό καπνεργοστάσιο εἶχε συνεχῆ ἐργασία, ἔβρισκαν τό
χρόνο, παρά τό βάρος καί τῶν οἰκογενειακῶν τους ὑποχρεώσεων, νά εἶναι
πάντα συνεπεῖς καί στίς ἐργασίες τῆς
«Στέγης».
Κάθε βράδυ. γιά πολλά χρόνια,
χειμῶνες καί καλοκαίρια, μετά τό πέρας καί τῆς ἀπογευματινῆς ἐργασίας,
ἀπό τίς 9 μ.μ. μέχρι καί τῆς 12ης νυκτρινῆς, κλεισμένοι στό γραφεῖο τῆς
«Στέγης», πάντα μέ τήν παρουσία τοῦ
κ. Καλαϊτζῆ, σχεδιάζαμε τίς ἐργασίες,
ὀνειρευόμαστε τήν πρόοδο τοῦ Συλλόγου…
Τά χρόνια πέρασαν, ἡ «Στέγη»
μας στάθηκε, μεγάλωνε, τά σχέδιά της
ἐπραγματοποιοῦντο καί ξαφνικά, τό
1965, πῆρε μετάθεση γιά τήν Ἀμφίκλεια. Ἔτσι χάσαμε τόν Πρόεδρό μας.
Ἡ ψυχή του ὅμως ἔμεινε στήν Καλαμάτα καί ἡ δική μας ἔμεινε κοντά του,
μέχρι τό τέλος του.
Ἀπό τήν Ἀμφίκλεια μετατέθηκε
στή Θεσσαλονίκη, ἔγινε Διευθυντής τῆς
ὑπηρεσίας του καί στή συνέχεια ἐπιθεωρητής τῶν ἐφοριῶν καπνοῦ.
Μετά τήν συνταξιοδότησή του
ἐγκαταστάθηκε οἰκογενειακῶς στό Παλαιό Ψυχικό της Ἀθήνας.
Ὁ Θεός τόν εὐλόγησε νά ἀποκτήσει μία θαυμάσια οἰκογένεια μέ ἕξι λαμπρά παιδιά, τόν Βασίλη, τόν Ἀντώνη,
τή Σουσάνα,τήν Μαρία καί τόν Σπύρο
καί πολλά ἐγγόνια, δύο ἀπό τά ὁποῖα
εἶναι τώρα μοναχοί στό Ἅγιον Ὅρος.
Τώρα, οἱ προσευχές μας εἶναι πολλές στόν δικαιοκρίτη Κύριό μας, νά τόν
δεχθεῖ στίς ἀγκάλες Του καί νά τόν κατατάξει μεταξύ τῶν Ἁγίων Του, γιατί
πράγματι τοῦ ἀξίζει.
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ΘΑΒΩΡΙΟΝ ΦΩΣ-ΘΕΪΚΟΝ ΦΩΣ
«Πρό τοῦ τιμίου σταυροῦ
καί τοῦ πάθους» καί κατά
τήν κρατοῦσα ἄποψη
σαράντα ἡμέρες προηγουμένως, ὁ Κύριός
μας παρέλαβεν ἐκ
τῶν μαθητῶν Του
τούς Πέτρον, Ἰάκωβον καί Ἰωάννην
καί ἀνέβη «ἐν τῷ
ὄρει τῷ ἁγίῳ» τό
Θαβώρ, γιά νά προσευχηθεῖ, ἐνῶ δέ προσηύχετο, μετεμορφώθη
ἐνώπιον τῶν τριῶν μαθητῶν Του «καί ἔλαμψεν
τό πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ
ἥλιος», «τά δέ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο
λευκά ὡς τό φῶς», κατά τόν Ματθαῖον,
«λευκά λίαν ὡς χιών», κατά τόν
Μᾶρκον. Καί ὅπως ἐπισημαίνουν οἱ
Πατέρες, ἄλλαξε τήν ὄψη Του, χωρίς
νά μεταβληθεῖ τό σχῆμα τοῦ προσώπου
του καί χωρίς νά μεταβληθεῖ ἡ σύσταση
καί ἡ οὐσία τοῦ σώματός Του, ὥστε νά
παραμείνει ἡ Θεανθρώπινη ὑπόστασή
Του. Ταυτόχρονα ἐμφανίζονται δύο δίκαιοι ἄνθρωποι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,
ὁ θεόπτης Μωϋσῆς καί ὁ θεσβίτης
Ἠλίας καί «συνελάλουν αὐτῷ»... ὀφθέντες ἐν δόξῃ», γιατί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
τοῦ Θεοῦ εἰσέρχονται καί αὐτοί σέ κατάσταση δόξας καί θά λάμψουν σάν
τόν ἥλιο κατά τήν ἔνδοξη Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. Καί «ἰδού νεφέλη
φωτεινή ἐπεσκίασεν αὐτούς καί φωνή
ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· αὐτοῦ ἀκούετε». Τότε φοβήθησαν πολύ οἱ μαθητές
«καί ἔπεσον ἐπί προσώπου αὐτῶν».
Σύντρομοι ἄν καί «ὡς ἐχώρουν οἱ μα-

θητές σου τή δόξαν σου Χριστέ ὁ Θεός ἐθεάσαντο»,
καί «δείξας τοῖς μαθηταῖς σου τήν δόξαν
σου καθώς ἠδύναντο». Καί ὅμως δέν
ἄντεξαν νά δοῦν μικρό μέρος τῆς δόξας τοῦ Χριστοῦ.
Ἀλήθεια τί μεγαλεῖο, τί δόξα, τί φῶς,
περιμένουν αὐτούς
πού θά ἀγωνισθοῦν
σέ αὐτή τήν ζωή καί
βιώσουν κατά τό θέλημά
Του, θά ἀπολαύσουν «ἐκτυπώτερον» τοῦ Θαβωρίου Φωτός,
τό θεϊκόν φῶς!
Ἐμπρός, λοιπόν, γιά μιά φωτεινή
πορεία ἀπό ἐδῶ τήν γῆν πρός τόν
Οὐρανό. Γιά μεταμόρφωση τοῦ παλαιοῦ
ἀνθρώπου μέ ἔργα σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
«Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε μεῖναι», παρακαλεῖ ὁ Πέτρος τόν Κύριον, ὡς αὐτόπτης μάρτυρας τῆς θεϊκῆς δόξας. Ἄς
τήν ἀπολαμβάνουμε καί ἐμεῖς. Ὄχι,
βέβαια στήν κορυφή τοῦ ἐπίγειου Θαβώρ, ἀλλά κοντά στόν Χριστό, μέσα
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του. Καί
τότε ἔχουμε βεβαία τήν ἐλπίδα ὅτι μέ
τό ἔλεος τοῦ Κυρίου, ὅταν Αὐτός κρίνει
νά μᾶς καλέσει κοντά Του, θά λάμπουμε
αἰωνίως καί μεταμορφωμένοι στήν Βασιλεία Του. Ἀπό τό Θαβώριο φῶς τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης - πού μποροῦμε ὅμως
καί σήμερα νά βιώσουμε - στό θεϊκό
φῶς τοῦ Παραδείσου.
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Τοῦ π. Γεωργίου Καψάνη,

Ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου,
Ἅγιον Ὄρος 24/6/1935-8/6/2014
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. Στή λατρεία τῆς Ἐκκλητητας, διάλυση περισσόσίας ὁ μοναχός παραδίτερων οἰκογενειῶν... Σηδεται στόν Θεό καί ὁ Θεός
μαίνει ἀκόμη ὅτι ἡ κοιπαραδίδεται σέ αὐτόν.
νωνία μας, τήν ὁποία ἑνώβ. Πολλές ὧρες κάθε ἡμέρα
νει ἡ Ἐκκλησία, θά μείνει
ὁ μοναχός τίς περνάει στό
διασπαρμένη κοινωνία,
ναό, λατρεύοντας τόν ἀγαχωρίς κανένα ἑνωτικό δεπημένο Κύριο.
σμό.
γ. Ἡ λατρεία εἶναι χαρά καί στ. Ὁ Θεός εἶναι ζωή. Ὅποιος
πανηγύρι, ἄνοιξη τῆς
χωρίζεται ἀπό τόν Θεό,
ψυχῆς καί πρόγευση τοῦ
χωρίζεται ἀπό τή ζωή.
παραδείσου.
ζ. Ἡ Κυρία Θεοτόκος, ὡς τό
δ. Τί νόημα μποροῦν νά
πρῶτο ἀνθρώπινο πρόἔχουν οἱ ἐπί μέρους σκοσωπο πού πέτυχε τή θέποί, ὅταν στό σύνολό της
ωση, - κατ’ ἐξαίρετο καί
ἡ ἀνθρώπινη ζωή δέν ἔχει
ἀνεπανάληπτο μάλιστα
νόημα;
τρόπο -, διεδραμάτισε στό
ε. Ἄθεο κράτος, ἄθεη παιἔργο τῆς σωτηρίας μας,
δεία, ἄθεος στρατός, ἄθεη
ὄχι ἁπλῶς βασικό ρόλο,
νεολαία σημαίνει διεύἀλλά ἀναγκαῖο καί ἀνανρυνση τοῦ κύκλου τῶν
τικατάστατο.
ἀπελπισμένων ἀνθρώπων, η. Ἡ Παναγία μας ἔχει τά
αὔξηση τῆς ἐγκληματικόδευτερεῖα τῆς Ἁγίας Τριά-
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δος, εἶναι θεός μετά Θεόν, μεθόριον μεταξύ κτιστοῦ καί ἀκτίστου.
θ. Πρώτη, κατά τούς ἁγίους Πατέρες, προϋπόθεση γιά τή θέωση
εἶναι ἡ ταπείνωση. Χωρίς τήν
εὐλογημένη ταπείνωση ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά τεθεῖ στήν
τροχιά τῆς θέωσης, νά δεχθεῖ
τή θεία Χάρη, νά ἑνωθεῖ μέ τόν
Θεό.
ι. Γιά νά γίνεις Χριστιανός Ὀρθόδοξος, πρέπει νά δεχθεῖς ὅτι
κέντρο τοῦ κόσμου δέν εἶσαι
ἐσύ, ἀλλά ὁ Χριστός.
ια. Δέν μπορεῖς νά λάβεις τό Ἅγιο
Πνεῦμα, ἄν δέν δώσεις τό αἷμα
τῆς καρδιᾶς σου στόν ἀγώνα,
γιά νά καθαρισθεῖς ἀπό τά πάθη,
νά μετανοήσεις πραγματικά καί
σέ βάθος καί νά ἀποκτήσεις τίς
ἀρετές.
ιβ. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἐκείνη πού
ἐκδιώκει ἀπό τήν ψυχή τοῦ
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ἀνθρώπου τήν αἰτία ὅλων τῶν
κακιῶν καί ὅλων τῶν παθῶν, ἡ
ὁποία, κατά τούς Ἁγίους Πατέρες,
εἶναι ἡ φιλαυτία.
ιγ. Ὅλα τά κακά μέσα μας πηγάζουν ἀπό τή φιλαυτία, πού εἶναι
ἡ ἀρρωστημένη ἀγάπη τοῦ ἑαυτοῦ μας.
ιδ. Χωρίς ἄσκηση δέν ὑπάρχει
πνευματική ζωή, οὔτε ἀγώνας,
οὔτε προκοπή.
ιε. Θεωρία τοῦ Θεοῦ σημαίνει θέα
τοῦ Θεοῦ. Γιά νά μπορεῖ κάποιος
νά βλέπει τόν Θεό πρέπει νά
εἶναι θεωμένος ἄνθρωπος. Ἄρα
θεωρία τοῦ Θεοῦ σημαίνει θέωση.
ιστ. Γενικά ἡ ὑπακοή μας στόν
Πνευματικό εἶναι ἐκ τῶν πλέον
βασικῶν σημείων τῆς πνευματικῆς μας πορείας διά τῆς ὁποίας
ἀποκτοῦμε ἐκκλησιαστικό πνεῦμα μαθητείας ἐν Χριστῷ.
•••
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ΚΥΠΡΟΣ:
ΤΟΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟΧΡΕΟΣΤΗΣΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Κύριε Διευθυντά,
Κυριακή 20 Ἰουλίου 2014. Μέ πρωτοβουλία καί μέ τήν εὐγενική μέριμνα καί
φροντίδα τοῦ Παραρτήματος Θεσσαλονίκης τῆς Ε.Α.Α.Σ. ἀναπέμφθηκε στόν
ἱερό μητροπολιτικό ναό τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἐπιμνημόσυνη
δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν πεσόντων
στά πεδία τῆς μάχης ἀξιωματικῶν καί
ὁπλιτῶν τήν περίοδο τῶν πολεμικῶν
ἐπιχειρήσεων στήν Κύπρο.
Πέρασαν σαράντα χρόνια ἀπό τήν
ἀποφράδα ἐκείνη ἡμέρα τῆς 20ῆς Ἰουλίου 1974, κατά τήν ὁποία ἡ Τουρκία,
ἀφοῦ παραβίασε τούς διεθνεῖς κανόνες
δικαίου καί τόν καταστατικό χάρτη τῶν
Ἡνωμένων Ἐθνῶν, εἰσέβαλε στήν
Κύπρο, κατέλαβε τό 38% τοῦ ἐδάφους
της, ἐγκατέστησε κατοχικό στρατό στό
βόρειο τμῆμα της, ἀνεκήρυξε τό «ψευδοκράτος» καί δημιούργησε ἕνα καθεστώς παρανομίας, πού συνεχίζει μέχρι
σήμερα. Αὐτή ἡ ἡμερομηνία δέν λησμονεῖται. Μένει χαραγμένη στή μνήμη μας
καί μᾶς γεμίζει λύπη.
Συμπληρώθηκαν σαράντα χρόνια καί
ὅμως τό μεγαλύτερη ἠθικό τίμημα τῆς
τραγωδίας τῆς Κύπρου συνεχίζει νά πληρώνεται, μέχρι σήμερα, καί μάλιστα μέ
μεγάλο κόστος ἀπό τήν κοινωνική τάξη
τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, οἱ ὁποῖοι
στιγματίστηκαν ἀνεπανόρθωτα καί δυσφημίστηκαν ἀδικαιολόγητα. Γιατί
ἄραγε! Οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοί καί ὁπλίτες τό 1974 στήν Κύπρο βάδισαν μέ ἀποφασιστικότητα καί αὐταπάρνηση τήν
ὁδό τῆς αὐτοθυσίας, πολέμησαν ἡρωικά
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σέ ἕνα ἄνισον, ἀπελπισμένο καί ἐπικό
ἀγώνα καί ἕνας μεγάλος ἀριθμός πότισε
μέ τό αἷμα του τήν κυπριακή γῆ. Ὅλοι
αὐτοί πῆγαν ἐκεῖ, πού τούς ἔστειλε ἡ
Πατρίδα, καί πολέμησαν, θυσιάστηκαν,
ἐκτέλεσαν εὐδόκιμα τό καθῆκον τους καί
τήρησαν τόν στρατιωτικό τους ὅρκο.
Ἡ Πολιτεία, μέχρι σήμερα, παρ’ ὅτι ἡ
περίοδος 20 Ἰουλίου-20 Αὐγούστου
1974 ἀναγνωρίστηκε ὡς «πολεμική, μέ
ὅλες τίς εὐεργετικές συνέπειες καί τίς
κείμενες διατάξεις» (ἄρθρο 21 νόμου
2641/1998 - ΦΕΚ 211Α) δέν ἐξεπλήρωσε
τό χρέος της καί δέν ἔχει τιμήσει τήν πολεμική δράση καί τήν ἀρετή ἐπί τοῦ πεδίου τῆς μάχης τῶν στελεχῶν τῶν
Ἐνόπλων Δυνάμεων. Εἶναι οἱ ἀξιωματικοί, οἱ ὁποῖοι μέ τόν ἡρωισμό καί τήν
αὐτοθυσία τους ἔγραψαν ἀνεπανάληπτες σελίδες δόξης γιά τή νεώτερη ἱστορία τῆς πατρίδας μας. Τί κι ἄν ἔχουν
ἐκδοθεῖ καί δημοσιευτεῖ διατάγματα,
μέχρι σήμερα ὅλες οἱ προσπάθειες καί
ἐνέργειες σταματοῦν πάνω σέ διαδοχικά φράγματα γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν-ἀπαιτήσεων, πού ἔχει στήσει
ὅλα αὐτά τά χρόνια τό Ὑπουργεῖο
Ἐθνικῆς Ἄμυνας.
Οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοί βίωσαν τίς
ἐπιχειρήσεις «ΑΤΤΙΛΑΣ» βίαια, ὀδυνηρά,
ἀνεξίτηλα καί κατέβαλαν σημαντικά
φόρο αἵματος καί ἀκόμη, σαράντα χρόνια σήμερα, ἐπιζητοῦν τήν ἠθική ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς τους. Ἁπλό,
εὔλογο καί δίκαιο τό αἴτημά τους, ἀλλά
μέ ἀνεκτίμητη ἠθική, ἐθνική καί κοινωνική ἀξία. Ἡ φωνή τους δέν ἔπαυσε νά
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πάλλεται ἀπό συγκίνηση καί νά δονεῖται ἀπό τό
πάθος τῆς ἀναγνώρισης.
Σήμερα, παραμένουμε σιωπηλοί μάρτυρες τοῦ
στοχασμοῦ «ὅ,τι δέν κατάφερε ἡ εἰσβολή, τό πέτυχε ἡ λήθη τῶν ἁρμοδίων» καί ἐπαναλαμβάνουμε τά λόγια τοῦ ποιητῆ «οἱ νεκροί πεθαίνουν
ὅταν τούς λησμονοῦμε».
Εὐχαριστῶ γιά τήν φιλοξενία.
Μέ τιμή Νικόλαος Ζαρκάδας,
Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ.

Κύριε Διευθυντά,
Στό «Σύνδεσμο», 2014/487, δημοσιεύθηκε ἡ
ἔκδοση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ π. Ἠλία Μαστρογιαννόπουλου «Δέκα Σύγχρονες Μορφές», Ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ». Μία ἐκ τῶν μορφῶν αὐτῶν εἶναι
ὁ συμφοιτητής του στή θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1937-38) Θεοφάνης Πόποα
(1914-1985). Καταγόταν ἀπό τό Ἐλβασάν (Ἀλβανία), διέμενε μόνιμα στήν πατρίδα του, ἐργάστηκε
στήν Ἀκαδημία τῶν Τιράνων ὡς ἀρχαιολόγος (Βυζαντινολόγος). Διατήρησε «μυστική» τήν κρυπτοχριστιανική του ἰδιότητα καί δούλευε ἱεραποστολικά γιά νά μή σβήσει ἡ φλόγα τῆς πίστεως σέ
πλῆθος συνανθρώπων του μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς
του. Ὅταν ἔκλεισαν ὁριστικά οἱ Ἐκκλησίες, ὡς συνεργάτης τῆς Ἀκαδημίας ἔλαβε ἐντολή καί συγκέντρωσε τίς βυζαντινές εἰκόνες, ἐκκλησιαστικά
σκεύη, κώδικες κ.λπ. καί δημιούργησαν τό Βυζαντινό Μουσεῖο Κορυτσᾶς κλπ. Εἰσηγήθηκε τή διατήρηση παραδοσιακῶν ναῶν καί διέσωσε ἀρκετούς.
Ἀπό τότε πού δημοσιεύτηκε ἡ βιογραφία του
(Βασ. Κασκαντάμη «Θεοφάνης Πόπα, ἕνας σύγχρονος ἱεραπόστολος», Ἀθῆναι 2001, σ.σ. 295),
πολλοί ἐκδήλωσαν τόν θαυμασμό τους γιά τήν
ἡρωϊκή αὐτή μορφή. Ὅπως ὁ π. Ἠλίας, συγγραφεῖς, δημοσιογράφοι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων
Ἕλληνες καί Εὐρωπαῖοι καί τούς εὐχαριστοῦμε
(ὡς ἄνω, σ. 233-250).
Βασίλειος Κασκαντάμης
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Ἡ κ. Μαρία Βλαχοπούλου
Ζωγράφου, 30 € εἰς μνήμην τοῦ
συζύγου της Χαράλαμπου.
Ἡ κ. Βασιλική Κουραμπέα Καλαμάτα, 30 € εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της Γρηγορίου.

Ὁ κ. Ντίνος καί ἡ κ. Σοφία
Κωστοπούλου Μαρούσι, 50 €
εἰς μνήμην τοῦ ἐξαδέλφου τους
Θεοδώρου Ἰ. Δούρου.
Ἡ κ.Μαρία Λούβη Π. Φάληρο, 50 € εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Δημητρίου.
Ἡ κ. Λούλα Κουρῆ Μαρκοπούλου Ἀθήνα, 30 € εἰς μνήμην Λιάνας Κοταχέα.

Ἡ κ. Μαρία Λιοδάκη Ρέθυμνο, 500 € ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῶν ψυχῶν Μιχαήλ ἱερέως, Φωτεινῆς πρεσβυτέρας, Ἰωάννου,
Εἰρήνης τέκνων γονέων καί
ἀδελφῶν, Ἐμμανουήλ, Μιχαήλ,
Ἄννας, Καλλιόπης καί Καλλιρρόης
καί ὑπέρ ὑγείας Μαρίας, Στυλιανῆς
καί Σταυρούλας.
Ἡ κ. Γωγώ Ποντίκη, Χαλάνδρι, 30 € εἰς μνήμην τοῦ πατέρα της Κωνσταντίνου.

Ἡ Οἰκογένεια Μαρίας καί
Κωνσταντίνου Τζερμπίνου-Μιχαλακοπούλου Πειραιᾶς, 50
€ εἰς μνήμην Σωτηρίου Κυριαζῆ.
Ἡ κ. Βάνα Τρικουράκη
Ἀθήνα, 50 € εἰς μνήμην τῆς μητέρας της Εὐμορφίας καί τοῦ συζύγου της Δημητρίου.
Ὁ κ. Γρηγόριος Χαλοῦλος
Ἀθήνα, 100 € εἰς μνήμην Ἰωάννου Κωλέττη.
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Ἀπό τούς Κύκλους Νέων Μητέρων
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«ΕΙΝΑΙ ΝΩΡΙΣ ΓΙΑ ΓΑΜΟ!»

ὐτή εἶναι μιά συχνή ἀντίδραση κάποιου νέου ἤ νέας, γύρω στά 30,
πού, σέ παλαιότερες ἐποχές, εἶχε ἤδη,
στήν ἡλικία αὐτή, τό δικό του σπιτικό.
Δέν εἶναι ὅτι δέν σκέφτονται οἱ περισσότεροι νέοι, σήμερα, τό γάμο. Δέν
εἶναι ὅτι τόν ἔχουν ἀποκλείσει ὡς ἐνδεχόμενο ἀπό τή ζωή τους. Εἶναι πού
αἰσθάνονται ἀνέτοιμοι, νά τόν ἀντιμετωπίσουν. Ἀπροετοίμαστοι νά τόν ζήσουν ἔτσι, ὅπως τόν ὀνειρεύονται ἤ
ὅπως διδάχθηκαν ὅτι εἶναι ἕνας ἐπιτυχημένος γάμος.
Ὅλο καί περισσότεροι νέοι ἐπιλέγουν νά μήν κάνουν οἰκογένεια. Σύμφωνα μέ πρόσφατες ἔρευνες οἱ
Ἕλληνες κάνουν τά λιγότερα παιδιά
στήν Εὐρώπη. Τόσο λίγα, πού δέν ἐπιτυγχάνεται, πλέον, ἡ ἀναπλήρωση τῶν
γενεῶν. Δέν εἶναι, ὅμως, οἱ κοινωνικές
καί οἰκονομικές συνθῆκες πού δυναμιτίζουν τήν ἑλληνική οἰκογένεια. Εἶναι
καί οἱ τάσεις ὅσον ἀφορᾶ τό γάμο, πού
ἔχουν διαμορφωθεῖ στή Δύση: λίγοι
γάμοι, περισσότερες σχέσεις, λιγότερα
παιδιά, μεγαλύτερη κατανάλωση, μικρότερη ἀποταμίευση. Ἀσήκωτα θεωροῦν οἱ νέοι τά βάρη τῆς οἰκογένειας.
Γιά τούς περισσότερους, ὁ γάμος
εἶναι ἡ ἀρχή, μετά τήν ὁλοκλήρωση
μιᾶς πορείας, πού τή χαρακτηρίζει ἡ
«καταξίωση

κοινωνική, ἐπιστημονική, ἐπαγγελματική καί φυσικά οἰκονομική. Σπουδές,
μεταπτυχιακά, ἐπιτυχής ἐπαγγελματική
ἀποκατάσταση, πού δυστυχῶς, στίς μέρες μας, εἶναι «ὄνειρο ἀπατηλό...».
Πᾶνε οἱ ἐποχές πού ἀρκοῦσε μιά
δουλειά καί ἡ ἀγάπη, γιά νά ξεκινήσουν δύο νέοι τήν κοινή ζωή τους. Ὁ
λόγος εἶναι ὅτι σήμερα ἄλλαξαν οἱ
συνθῆκες, οἱ συνήθειες καί τά πρότυπα
τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς. Κι ὅταν λέμε
σήμερα, ἐννοοῦμε 20-25 χρόνια πρίν.
Βέβαια, ἔχουν ἀλλάξει ὅλοι. Γονεῖς
καί νέοι. Ἔχουν μεγαλώσει γενιές μέ
τή νοοτροπία, πού ἔχει γίνει σχεδόν
καθεστώς, ὅτι τό χρῆμα καί μόνο δίνει
τή χαρά. Ἔτσι, ἔχουμε τά πρότυπα τῶν
τηλεοπτικῶν σειρῶν καί τῶν διαφημίσεων, μέ τόν ὄμορφο/η, τό ἀκριβό σπίτι
(μέ κῆπο, πισίνα καί κάτι τεράστιες
κουζίνες χωρίς ἴχνος λεκέ!) καί γενικά
ὅ,τι ἄλλο ἐπιβάλλει ἡ μόδα. Οἱ περισσότερες σειρές στήν TV δείχνουν
ἀκραῖες ἕως ἀνήθικες καταστάσεις,
ἴντριγκες, βία, ἀναίδεια, φτηνά ἀστεῖα.
Ὅλα αὐτά τά μηνύματα καταγράφονται
στό μυαλό καί τήν ψυχή παιδιῶν καί
νέων. Ἡ τηλεόραση εἶναι πιά πού διαπαιδαγωγεῖ, δυστυχῶς. Ἄρα ὁ γάμος
βάλλεται καί τά διαζύγια, πλέον, ἔχουν
ὑψηλά ποσοστά καί στήν Ἑλλάδα.
Ποιές ἄραγε εἶναι οἱ εὐθύνες ὅλων
μας; Πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίσουμε
αὐτό τό φαινόμενο πού ἔχει ἀποκτήσει κυρίαρχη θέση στή ζωή
μας; Μέ αὐτούς τούς προβληματισμούς θά ἀσχοληθοῦμε
στό ἑπόμενο τεῦχος.

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ. Καί καλά αὐτοί
πού ἀγωνίζονται γιά τά στοιχειώδη
τούς κατανοοῦμε. Ἀλλά ἐκεῖνοι οἱ
καημένοι πού ὑποδουλωμένοι στό
κυνήγι τοῦ πλούτου, δέν παίρνουν
ἀναπνοή; Ἀξιολύπητοι δρομεῖς δέν
διακόπτουν οὔτε γιά νά δροσιστοῦν
λίγο, τρέχοντας ὁλημερίς γιά νά
ἀποκτήσουν περισσότερα. Καί
εἶναι αὐτός ἕνας δρόμος δίχως τέλος ἀφοῦ ἀπό τό καλό ὑπάρχει
πάντα τό καλύτερο κι ἀπό τό
πολύ πάντα τό περισσότερο. Καί
ποῦ καιρός γιά αὐτοσυγκέντρωση
γιά προσευχή, γιά νά «ἔλθει ὁ
ἄνθρωπος εἰς ἑαυτόν». Ταγμένοι
στό σκοπό τῆς οἰκονομικῆς καί
κοινωνικῆς τους καταξίωσης, ὄχι
λίγες φορές «ἁγιάζουν τά μέσα»,
χωρίς νά κάνουν διάκριση καί πῶς
ἀλλιῶς ἀφοῦ φοροῦν παρωπίδες
καί δέν βλέπουν παρά μόνο μπροστά στήν μέ κάθε τρόπο ἐπιτυχία.
Δέν εἶμαι ὑπέρ τῆς ἀπραξίας καί
τῆς στασιμότητας, κάθε ἄλλο.
Ὅμως, ἀνάμεσα στά δύο ἄκρα
ὑπάρχει τό ἀνεκτίμητης ἀξίας «μέτρο».
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Καί ἐδῶ εἶναι ὁ βασικός συμβουλευτικός ρόλος τῶν γονιῶν
ἀντί νά καμαρώνουν καί νά ἐπαίρονται γιά τά κάθε λογῆς νέα
ἀποκτήματα τῶν παιδιῶν τους,
προτιμότερο μέ τήν ὡριμότητα καί
τήν πείρα τῆς ἡλικίας νά τά παροτρύνουν νά φρενάρουν λίγο, νά
βάλουν στή ζωή τους τή δροσιά
τῆς πνευματικότητας ἀντίδοτο στό
λιοπύρι τῆς χρηματολαγνείας, τήν
ταπείνωση ἀσπίδα στό πάθος γιά
ἐξουσία καί φήμη.
Πολλοί ἐπιτυχημένοι ἔχουν στά
γραφεῖα τους τίς φωτογραφίες
τῶν γονιῶν τους, σάν δεῖγμα
εὐγνωμοσύνης. Νά εἶναι ὅμως βέβαιοι ὅτι θά τούς εὐγνωμονοῦν
ἀκόμα περισσότερο ἄν τούς θυμίζουν τακτικά τήν προτροπή τοῦ
ἁγίου Γερασίμου: «Τεκνία, εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς καί μή τά
ὑψηλά φρονεῖτε».
ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

τρέχουν, τρέχουν
οἱ ἄνθρωποι…
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Ο ΝΑΟΥΜ ΖΕΙ,

ΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ!

Τόν λέγανε Ναούμ. Τί ὄνομα
εἶναι αὐτό δέν ξέρω, οὔτε ἀπό
ποῦ ἔχει βγεῖ. Δέν ξέρω ἄν εἶναι
ὄνομα ἤ ἐπίθετο. Τό μόνο πού
θυμᾶμαι εἶναι ὅτι τό ἔτος 1946
μέ 1947, ἕνας γεροδεμένος ἄνθρωπος μέ γενειάδα, ρακένδυτος
καί ξυπόλητος διακόνιζε στό
ἐμπορικό κέντρο τῆς Καλαμάτας
μέ ἕνα τεράστιο τσίγκινο θυμιατό
καί ὅλοι τόν ἤξεραν ὡς Ναούμ.
Τήν ἐποχή ἐκείνη, γινόντουσαν
πολλές συζητήσεις μεταξύ τῆς
γειτονιᾶς τῶν ἐμπόρων τῆς ἀγορᾶς, γιά τήν πολιτική κατάσταση τῆς πατρίδος μας. Ἄλλος
ὑποστήριζε τό ἕνα καί ἄλλος τό
ἄλλο. Ἄκρη δέν βρίσκανε. Καθένας ἔλεγε ὅ,τι τοῦ κατέβαζε τό
κεφάλι του καί ἐπιθυμοῦσε ἡ καρδιά του.
Στίς ἀτέλειωτες αὐτές ὧρες
πολιτικῆς συζήτησης, ἀφοῦ ἐμπορική δουλειά δέν ὑπῆρχε, ὅπως
κάνουν καί τώρα ὅλοι οἱ Ἕλληνες, προσκολλᾶτο καί ὁ Ναούμ
καί ἔπαιρνε καί αὐτός τόν λόγο.
Ἔλεγε τίς ἀπόψεις του καί κατέληγε στό ρεφρέν. «Βρέ δέν μέ
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κάνουν ἐμένα Πρωθυπουργό, νά δεῖς
πώς μέσα σέ μιά μέρα θά φτιάξω ὅλα
τά ἀνάποδα». Καί ἡ συντροφιά συμφωνοῦσε ὅτι ἄν γινόταν ὁ Ναούμ
Πρωθυπουργός δέν θά ὑπῆρχαν προβλήματα!
Τό γεγονός αὐτό μέ τόν Ναούμ,
πού ἀπό μικρός πού ἤμουνα τότε πού
παρακολουθοῦσα τίς πολιτικές αὐτές
συζητήσεις τῆς ἐμπορικῆς γειτονιᾶς
τοῦ Πατέρα μου, μέχρι σήμερα, πολλές φορές μοῦ ἔρχεται στό νοῦ. Στίς
τελευταῖες δέ εὐρωεκλογές μοῦ ξανάρθε στό νοῦ πιό ἔντονα, ὅταν στό
τμῆμα πού πῆγα νά ψηφίσω μοῦ εἶπαν
νά πάρω ἀπό τόν πάγκο, γιατί δέν
ὑπῆρχε ἐφορευτική ἐπιτροπή γιά νά
μοῦ δώσει τά ψηφοδέλτια καί τά 39,
ναί 39 ψηφοδέλτια, ὅλων τῶν κομάτων
πού λαμβάνουν μέρος στόν ἐκλογικό
ἀγώνα!
Πῆρα μέ ἀρκετή δυσκολία ὅλα τά
ψηφοδέλτια γιατί ἐκτός τοῦ ὅτι ἦταν
πολλά, ἦταν καί μακριά μέ τά 42 ὀνόματα τῶν ὑποψηφίων τοῦ κάθε συνδυασμοῦ. Μακρύ καί στενό τό
ψηφοδέλτιο καί δέν πίστευα στά
μάτια μου. Μά καλά, ἔλεγα. Εἶναι
δυνατόν νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι,
ἀρχηγοί πολιτικῶν κομμάτων, πού νά
πιστεύουν ὅτι μποροῦν νά ἐκλέξουν
ἔστω καί ἕνα εὐρωβουλευτή, ἀφοῦ καί
οἱ ἴδιοι εἶναι παντελῶς ἄγνωστοι οἱ δέ
ὑποψήφιοί τους ὄχι μόνον ἄγνωστοι

εἶναι, ἀλλά ἀμφιβάλλω ἄν τούς γνωρίζουν ὡς ὑποψηφίους κι αὐτοί ἀκόμα οἱ
γονεῖς τους!! Μά εἶναι δυνατόν νά
ὑπάρχουν τέτοιοι Ἕλληνες πού νά ξεφτιλίζουν μιά σοβαρή ἐκλογική διαδικασία:
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι, δυστυχῶς
γιά τήν πατρίδα μας, ὑπάρχουν. Ὅλοι
οἱ Ἕλληνες εἶναι σάν τόν μακαρίτη
τόν Ναούμ. Ὅλοι πιστεύουν ὅτι ἄμα
αὐτοί γίνουν Πρωθυπουργοί, ἀμέσως
θά φτιάξουν ἴσα ὅλα τά ἀνάποδα!
Δυστυχῶς, αὐτή τή «λόξα» δέν τήν
ἔχουν μόνον οἱ ἁπλοί πολίτες. Δυστυχῶς, αὐτή τήν λόξα τήν κουβαλᾶνε
καί ἀρκετοί ἀπό τούς ἐκλεγμένους
βουλευτές μας, πού ὅταν ἀνεξαρτοποιηθοῦν, γίνονται καί ἀρχηγοί πολιτικοῦ κόμματος, γιατί ἔχουν τή «λόξα»
νά πιστεύουν ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ μόνοι
πού θά μᾶς σώσουν!
Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς «λόξας» καί
τῆς πολυαρχηγίας καί τοῦ πολυκομματισμοῦ, σέ λίγα χρόνια, ἄν δέν
ὑπάρξει κάποιος φραγμός, ἴσως μέσω
τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Συντάγματος, νά μή
μπορεῖ νά κυβερνηθεῖ ἡ πατρίδα μας,
ἀφοῦ ὁ κάθε σωτήρας της θά διεκδικεῖ γιά τόν ἑαυτό του τήν πρωτοκαθεδρία.
Πάντως, ὁ Ναούμ ζεῖ, αὐτός μᾶς
ὁδηγεῖ!!!
Π.Ι.Μ
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«Ὁ διορισμός μετακλητῶν στή
Βουλή καλά κρατεῖ... Τεχνάσματα γιά
τήν ἀποκατάσταση συγγενῶν, φίλων
καί κομματικῶν ἡμετέρων» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22-6-14).
Οἱ πελατειακές σχέσεις ἄθικτες! Ἡ
ἀξιοκρατία θριαμβεύει!
«Μόνον ὅταν ὅλοι μαζί παράγουμε
καί δημιουργοῦμε θά δοῦμε ἀνάπτυξη» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 22-6-14).
Ἐμεῖς περιμένουμε τήν ἀνάπτυξη
ἀπό ξένους ἐπενδυτές!
«Κύπρος. Ἀπό τό Μνημόνιο στίς
ἀγορές ἐνάμιση χρόνο νωρίτερα» (ΤΑ
ΝΕΑ 23-6-14).
Ἀπό τήν Σκύλλα στή Χάρυβδη! Ποῦ
βλέπουν τήν εὐνοϊκή ἐξέλιξη;
«Μετά τό ἀπολυτήριο βγάζουν διαβατήριο» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24-6-14).
Γιατί καταφέραμε νά μήν ἔχουν μέλλον στήν πατρίδα μας τά παιδιά μας!
«Ἐάν ὁ κρατισμός δέν ὑποχωρήσει, ἡ Ἑλλάς δέν θ’ ἀνακάμψει. Δέν
θά συγκρατήσει τά ἱκανώτερα τῶν τέκνων της. Ἡ ἀξία τῶν ὁποίων (διαρκῶς
πληθυνομένων) θά φωτίζει ἄλλους
τόπους» (ΕΣΤΙΑ 25-6-14).
Πολλά τά «ἐπιτεύγματα» τῆς φαυλοκρατίας!
«Ξεπουλᾶνε καί τίς θερμοπύλες»
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 26-6-14).
Σέ ποιούς ἀναθέσαμε νά τίς φυλάνε; Δέν ἔχουμε ἐμεῖς, ὁ Λαός, οἱ
ψηφοφόροι εὐθύνη γι’ αὐτούς πού
ἐκλέγουμε;
«Μονόδρομος ἡ πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 27-614).
Ὅλες οἱ κυβερνήσεις τό δηλώνουν,
ἀλλά καμία δέν τολμᾶ νά τόν βαδίσει!
Ἡ τρόϊκα δέν τό ἔχει ἀξιώσει;
«Ἡ Ἑλλάδα πειραματόζωο τῆς
νέας τάξης πραγμάτων» (Ἄλφα ΕΝΑ
28-6-14).
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Ποῦ εἶναι οἱ πνευματικές μας ἀντιστάσεις; Ποῦ εἶναι οἱ ἄξιοι πνευματικοί
ἡγέτες πού θά συνεγείρουν τό Ἔθνος
γιά ἕνα ἄλλο ΟΧΙ;
«Ἄν θέλουμε ἀνάπτυξη πρέπει τό
Κράτος νά σοβαρευτεῖ ἐπιτέλους»
(ΤΟ ΒΗΜΑ 29-6-14).
Οὔτε οἱ πολίτες, οὔτε οἱ πολιτικοί,
οὔτε οἱ κάθε εἴδους ἡγέτες, στήν πλειονότητά μας, ἔχουμε σοβαρότητα.
«Ἕλληνες ἀεί παῖδες».
«Διπλάσιοι οἱ ἄνεργοι τῆς Μεσσηνίας σέ 3 χρόνια» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 30-6-14).
Πῶς θά ζήσουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί;
Πῶς θά ζήσουν ὅλοι οἱ ἄνεργοι συμπατριῶτες μας, συνάνθρωποί μας σ’
ὅλο τόν κόσμο; Αὐτό εἶναι «εὐρωπαϊκό
κεκτημένο»; Θά λύσει τό πρόβλημα ἡ
παγκοσμιοποίηση;
«Κενά στόν ὑπολογισμό τοῦ Ἑνιαίου Φόρου Ἀκινήτων. Καθυστερεῖ ἡ
ἔκδοση τῶν ἐκκαθαριστικῶν» (ΕΘΝΟΣ
1-7-14).
Θά στείλουν τήν «λυπητερή» μετά τίς
βουλευτικές ἐκλογές;
«Ἔρμαιο τῆς πολιτικῆς τῶν συντηρητικῶν κυβερνήσεων ἑκατομμύρια
Εὐρωπαῖοι» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 3-7-14).
Ἀπό τά σύννεφα ἔπεσαν; Αὐτοί δέν
τούς ἐξέλεξαν;
«Ἡ εἰδική εἰσφορά ἀλληλεγγύης
ἀποδίδει στά δημόσια ταμεῖα 1,3 δισ.
εὐρώ ἐτησίως» (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 3-714).
Ἐμεῖς τήν καταβάλλουμε. Ἐνδεεῖς
συμπατριῶτες μας εἰσπράττουν τίποτε;
«Συνταξιοῦχοι - μαϊμού «τσεπώνουν» κάθε μῆνα 7.000 εὐρώ» (ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 4-7-14).
Μά, πῶς ἐπτωχεύσαμε;
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ

¥

«ΙΚΕΤΙΔΕΣ»

Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Αἰσχύλου (525-456
π.Χ.), πού ἐπί πολλά χρόνια δέν ἔχει παιχθεῖ,
ἐπειδή εἶναι πολυπρόσωπη, παρουσιάζεται
στά πλαίσια τοῦ Φεστιβάλ Ἀθηνῶν σέ μετάφραση Ἰωάννου Γρυπάρη καί σκηνοθεσία
Χρήστου Στέργιογλου.
Οἱ πενήντα κόρες τοῦ Δαναοῦ ἔχουν
φθάσει στήν παραλία τοῦ Ἄργους γιά νά
ἀποφύγουν ἀναγκαστικό γάμο μέ τούς ἰσάριθμους ἐξαδέλφους τους, γιούς τοῦ Αἴγυπτου. Εἶναι ἀπόγονοι τῆς Ἀργείας Ἰώς πού
εἶχε ἐρωτευθεῖ ὁ Δίας καί ἡ ζηλοτυπία τῆς
γυναίκας του Ἥρας εἶχε ἀφάνταστα ταλαιπωρήσει (βλ. Αἰσχύλου «Προμηθεύς Δεσμώτης»). Οἱ κατατρεγμοί της τελείωσαν στήν
Αἴγυπτο ὅπου μετά ἀπό ἐπαφή τοῦ Δία γεννήθηκε ὁ παπούς τους Ἔπαφος. Οἱ Δαναΐδες ἱκετεύουν τήν πόλη, τήν χώρα καί τούς
θεούς γιά τήν σωτηρία τους.
Ὁ πατέρας τους Δαναός τίς συμβουλεύει
νά δείξουν σύνεση, διότι ἀπειλοῦν νά κρεμαστοῦν ἄν δέν τίς προστατεύσει ὁ Δίας.
Ἔρχεται ὁ βασιλέας τοῦ Ἄργους Πελασγός
καί πληροφορεῖται τά καθέκαστα. Ἀντιμετωπίζει τό δίλημμα: πόλεμος μέ τούς Αἰγύπτιους - παράβαση τοῦ ἄγραφου νόμου τῆς
ἀσυλίας (ὀργή τοῦ ἱκεσίου Δία). Οἱ Δαναΐδες προσπαθοῦν νά τόν βοηθήσουν νά ξεπεράσει τό δίλημμά του. Ἐπειδή ὁποιαδήποτε
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ἀπόφασή του θά ἔχει συνέπειες
γιά τόν λαό του, πρέπει νά ἔχει
τήν συγκατάθεση τῶν Ἀργείων.
Ὁ Πελασγός κλίνει πρός τήν
ἀπόρριψη τοῦ αἰτήματός τους
γιά νά ἀποφύγει πόλεμο μέ
τούς Αἰγύπτιους. Οἱ Δαναΐδες
ἀπειλοῦν νά αὐτοκτονήσουν
ἐπιρρίπτοντας ἔτσι μίασμα στό
Ἄργος. Ὁ Πελασγός κάμπτεται, ζητᾶ ἀπό τόν Δαναό νά
σκορπίσει κλαδιά ἱκεσίας στούς
βωμούς τῶν θεῶν γιά νά συγκινηθοῦν οἱ Ἀργεῖοι. Οἱ Δαναΐδες
ἐπικαλοῦνται τήν βοήθεια τοῦ
γενάρχη τους Δία. Μέ τήν παρότρυνση τοῦ Πελασγοῦ ἡ συνέλευση τῶν Ἀργείων ἐγκρίνει
τήν παροχή ἀσύλου στίς ἱκέτιδες, πού ἀναπέμπουν εὐχές.
Καταφθάνουν οἱ διῶκτες
τους Αἰγύπτιοι. Προσπαθοῦν
νά τίς πείσουν νά μποῦν στά
πλοῖα τους. Αὐτές ἀρνοῦνται,
ἀντιστέκονται. Ἐκεῖνοι ἀπειλοῦν καί τόν Πελασγό πού τούς
γνωστοποιεῖ τήν ἀπόφαση τῶν
Ἀργείων. Τούς διατάζει νά
ἀποχωρήσουν. Προτρέπει τίς
Δαναΐδες νά μποῦν στήν πόλη
καί νά ἐγκατασταθοῦν ὅπου
θέλουν. Εὐγνώμονες δοξολογοῦν τό Ἄργος, ζητοῦν ἀπό τήν
Ἄρτεμη νά ἐμποδίσει τήν ἀνεπιθύμητη γι’ αὐτές δραστηριότητα τῆς Ἀφροδίτης καί ἀπό
τόν Δία νά τίς φυλάει ἀπό ἀθέλητο γάμο.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Ἡ 1η Σεπτεμβρίου εἶναι ἡ
ἔναρξη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
ἔτους. Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν
Ἐκκλησία εἶναι καί ἡ ἔναρξη
τῆς νέας πνευματικῆς χρονιᾶς
στά σχολεῖα, τά πανεπιστήμια
κ.λ. πνευματικά ἱδρύματα γιά
νά τελειώσει τό ἔτος στίς 30
Ἰουνίου τοῦ ἑπομένου ἔτους.
Καί ἐμεῖς, μέ τίς μικρές μας
δυνάμεις, ξεκινᾶμε τή νέα χρονιά, νά σπείρουμε τό Λόγο τοῦ
Θεοῦ στίς ψυχές μας. Μέ τό
περιοδικό μας αὐτό, μέ τόν Ραδιοφωνικό μας Σταθμό, πού ἐπί
24ώρου ἀναμεταδίδει τό πρόγραμμα τοῦ Ρ/Φ τῆς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας», τά βιβλία
μας, τό Βιβλιοπωλεῖο μας, μέ
ὅλα τά θρησκευτικά βιβλία, μέ
τούς Φιλικούς Κύκλους μελέτης
Ἁγίας Γραφῆς, μέ τίς διαλέξεις
καί ὁμιλίες, μέ τίς εἰδικές Θεῖες
Λειτουργίες στό Παρεκκλκήσιο
τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου
κ.α. κάνουμε ὅ,τι μᾶς εἶναι δυνατόν.
Παρακαλοῦμε εὐχηθεῖτε καί
ἐσεῖς μαζί μας, ἡ προσφορά
αὐτή νά μή πέσει σέ ἀγρό μέ
ἀγκάθια καί τριβόλους, οὔτε σέ
πέτρα ἄγονη, ἀλλά νά πέσει σέ
χῶμα μαλακό καί γόνιμο καί
νά καρποφορήσει ὁ Λόγος τοῦ
Θεοῦ καί νά φέρει καρπούς
πολλούς.

Ὁ κ. Χριστόφορος Φλῶρος,
ἀπό τήν Ἀθήνα ὑπογραφόμενος «ἕνας ΧΕΕΝίτης», μᾶς γράφει:
«Διαβάζοντας τό ἄρθρο τοῦ
κ. Παπαευαγγέλου στό περιοδικό σας, ἀγαλλίασε τό ἐσωτερικό μου καί ἔκανα μία εὐχή.
Στή σημερινή κρίση νά γινόταν
ἕνα θαῦμα καί νά παρουσίαζε
ὁ Θεός ἕναν Εὐσέβιο, ἕναν Παπακώστα, ἕναν Πολύκαρπο,
ἕναν Ἀσπιώτη, ἕναν Τσιριντάνη,
ἕναν Ἀντωνίου κ.λ.π. καί πόσους ἄλλους πού δέν θυμᾶμαι.
Πρέπει νά τούς θυμόμαστε, γιά
νά μαθαίνουν καί οἱ νεότεροι».
Ἔχετε δίκιο. Αὐτές τίς μεγάλες προσωπικότητες πού σημάδεψαν τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία
τῆς πατρίδας μας στόν περασμένο αἰώνα, ὄχι μόνον δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ἀλλά νά τίς μελετᾶμε, γιά νά βγάζουμε τά ἀπαραίτητα συμπεράσματα, πῶς δημιουργεῖτε ἕνα πνευματικό ἔργο
πού μπορεῖ νά ἐπηρεάσει ὁλόκληρη τή κοινωνία.
Ἐλπίζουμε νά μᾶς δοθεῖ ἡ
εὐκαιρία νά ἀσχοληθοῦμε ἀπό
τίς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ μας
γιά τό μεγάλο «χριστιανικό μας
κίνημα», γιά νά τό ξαναθυμηθοῦν οἱ μεγαλύτεροι καί νά τό
γνωρίσουν οἱ νεότεροι, ὅπως
εὔστοχα γράφετε.
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