«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης

ᾶς τρομάζει ἡ κατάσταση
στόν κόσμο, μᾶς ἀπογοητεύει. Τό μῖσος, ὁ ἀλληλοσπαραγμός μέ ἀναρίθμητα θύματα,
ἐπεκτείνεται συνεχῶς. Τά ἄνομα καί
παράνομα συμφέροντα, καλά ὀργανωμένα, καλλιεργοῦν τίς ἀντιπαραθέσεις καί τίς συγκρούσεις, τούς
πολέμους καί τίς αἱματοχυσίες καί
ἐπεκτείνουν τά σχέδιά τους γιά τήν
παγκόσμια κυριαρχία.
Δέν λείπουν καί ἀπό τήν πατρίδα
μας τά φαινόμενα αὐτά. Καλλιεργεῖται κλῖμα φόβου καί ἀντιπαραθέσεως, μεταξύ ὁμάδων καί ἀτόμων,
ψυχρότητος καί ἀδιαφορίας, καχυποψίας καί ἀντιπαλότητας, μέ ἀποτέλεσμα νά παγώνουν οἱ καρδιές, νά
«ψύχεται ἡ ἀγάπη» (Ματθ. 24, 12).
Ἡ κακία καί τό μῖσος βασανίζουν
τούς ἀνθρώπους. Ἀλλά καί αὐτοκαταργοῦνται, γιατί φέρουν μέσα τους
τή φθορά. Ἀντιθέτως ἡ ἀγάπη καί ἡ
ἀλήθεια μένουν πάντοτε, γιατί εἶναι
καρπός τῆς ἀπέραντης ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ. Ὁ Θεός δέν ἔχει ἀγάπη, ὁ Θεός
εἶναι ἀγάπη (Α΄ Ἰω. 4, 8). Ὁ Θεός Πατέρας γεννᾶ τόν Υἱόν καί ἐκπορεύει
τό Ἅγ. Πνεῦμα καί ἡ Ἁγ. Τριάδα
εἶναι πλήρης τῆς ἀγάπης. Δημιουργεῖ
τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο καί
πλημμυρίζει τά πάντα μέ τήν ἀγάπη
Του. Ἀποστέλλει τόν Υἱόν Του νά
σταυρωθῆ, γιά νά ἐπαναφέρει τόν
κόσμο στήν κοινωνία τῆς πατρικῆς
του ἀγάπης. Καταργεῖ ὁ Χριστός τήν
ἐξουσία τοῦ διαβόλου μέ τή σταυρική

Του θυσία καί καινουργεῖ τόν κόσμο
μέ τήν ἀνάστασή Του. Ὁλόκληρη ἡ
κτίση ἀνακαινίζεται.
Ὁ ἄνθρωπος μένοντας μέσα στήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἐλεύθερη ἐπιλογή του, ἀγαπᾶ τούς πάντες καί τά
πάντα. Τούς ἀνθρώπους ὅλους καί
τήν κτίση ὅλη. Μέ τήν ἀγάπη του στόν
Τριαδικό Θεό ἀνέρχεται πρός Αὐτόν
καί γίνεται κοινωνός τῆς αἰωνίου
ζωῆς. Προσφέρει τήν ἀγάπη του σέ
ὅλους, σέβεται ὅλους καί ὅλα καί
τούς δίνει νόημα. Βλέπει μέ σεβασμό
τόν κάθε ἄνθρωπο, ὅποιος κι ἄν
εἶναι, καί τήν κτίση. Δέν τήν καταστρέφει, δέν τήν βιάζει. Καί τό τελευταῖο ζῶο καί τό μικρότερο λουλούδι
ἔχει ἀπέραντη ἀξία, γιατί ἁγιάζεται
μετέχοντας στή ζωή τοῦ ἀγαπῶντος
ἀνθρώπου. Ἔτσι ὅλη ἡ ζωή ἐπανέρχεται στήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Τά πάντα ἀνακαινίζονται, ἐπανέρχονται στό «πρωτόκτιστον κάλλος».
Προσφέρουν δοξολογία στό Θεό. Γι’
αὐτό ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καταργεῖ τή
φθορά καί τόν θάνατο.
Ἄν τό μῖσος ὁδηγεῖ τήν ἀνθρωπότητα στό χάος, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
εἶναι δύναμη πού σώζει τόν κόσμο. Ἡ
ἀγάπη πού πηγάζει ἀπό τήν πίστη στό
Θεό βιώνεται μέσα στήν Ἐκκλησία
καί γίνεται ἐπίκαιρη στήν καθημερινή
ζωή τῶν πιστῶν, ἑνώνει ὅλους καί
βαστάζουν τό βάρος τῆς καθημερινότητος «ἀφορῶντες εἰς τόν τῆς πίστεως Ἀργηγόν καί τελειωτήν
Ἰησοῦν» (Ἑβρ. 12, 2).
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Η ΣΙΩΠΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑΣ

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

σιωπή, ὄχι ὡς ἄρνηση τοῦ
λόγου, ἀλλά ὡς στάση ζωῆς
ἐσωτερικῆς συμπεριφορᾶς, ἠρεμίας καί γαλήνης ψυχῆς, φυλάσσει τό ἡγεμονικό τοῦ ἀνθρώπου ἀπαλλαγμένο τῆς
ἔξωθεν ἰλύος καί ταραχῆς, κατά τήν
ἔκφραση τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
Τότε ἡ σιωπή γίνεται προϋπόθεση ἠρεμίας
καί ψυχικῆς γαλήνης, μέσω τῶν ὁποίων ὁ
ἄνθρωπος μπορεῖ, κατά τό δυνατό, νά
φτάσει στή γνώση τοῦ Θεοῦ, δηλαδή τῶν
ἀκτίστων Αὐτοῦ ἐνεργειῶν καί ὄχι τῆς
οὐσίας ἤ φύσεως τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ἡ

Προϋποθέσεις χρήσεως
τῆς ἔνθεης σιωπῆς
Ἡ πνευματική κατάσταση τῆς ἐν λόγῳ
σιωπῆς κατορθώνεται διά τῆς συνεχοῦς
ἀσκήσεως, πού ξεκινάει ἀπό τήν ἐσωτερική
αὐτοσυγκέντρωση καί καταλήγει στό
ἄνοιγμα τῆς ψυχῆς καί τοῦ νοῦ πρός τό
Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτό θά ὁδηγήσει τόν
ἄνθρωπο στήν καρδιακή ἡσυχία καί θά τόν
προφυλάξει ἀπό τό θόρυβο τῆς κενολογίας
καί τῆς ἀργολογίας. Ὅσον ἀφορᾶ τή γνώση
τῆς θείας φύσεως ὁ Μ. Βασίλειος μᾶς συμβουλεύει «ἐν σιωπῇ παρελθεῖν τό ζητούμενον». Ὁ δέ ἁγ. Ἐφραίμ ὁ Σύρος γράφει
«ἀγάπα τήν σιωπήν, ἵνα σοι διαμείνει
ἡ εὐλάβεια». Ἡ χρήση τῆς ἔνθεης σιωπῆς
θά καταλήξει στήν ἐκφορά λόγου, ὁ ὁποῖος
ἀποκαλύπτει τή θεία σοφία καί ἀπευθύνεται στούς ἔχοντας πνευματικά ἐνδιαφέροντα. Ὁ πόθος ἐπιστροφῆς τοῦ ἀνθρώπου
στή θεία μακαριότητα βιώνεται στό πλαίσιο τῆς «ἐν σιωπῇ» κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό. Ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος παρατηρεῖ ὅτι ὁ πιστός καλεῖται νά
ἐμπιστεύεται τόν ἑαυτό του στή διάθεση

τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά τόν ὁδηγεῖ
Αὐτό πλέον «ἐφ’ ἅ δεῖ νά βούλεται», δηλαδή νά τόν ὁδηγεῖ τό πανάγιο Πνεῦμα, σ’
αὐτά πού ἀξίζει νά σκέφτεται. Ἔτσι ὁ πιστός ὁδηγεῖται σέ μιά κατάσταση ἰσορροπίας μεταξύ τοῦ λαλεῖν ἤ τοῦ σιωπᾶν.

Ἡ ὠφελιμότητα τοῦ Λόγου
Ἡ σιωπή λύνεται γιά λόγους ὠφελείας
τῶν ἄλλων. Ὁ ἅγ. Κύριλλος Ἀλεξανδρείας
τονίζει, πώς εἶναι ἀναγκαία ἡ λύση τῆς
σιωπῆς γιά τόν ἔλεγχο ὅσων σφάλουν περί
τήν πίστη. Σκοπός τοῦ ὁμιλοῦντος τότε
πρέπει νά εἶναι ἀφ’ ἑνός ὁ ἔλεγχος ὅσων
δέν κρίνουν ὀρθά περί τήν πίστη καί ἀφ’
ἑτέρου ἡ στήριξη τῶν ἄλλων. Ὁ θεῖος
λόγος εὐαγγελιζόμενος τήν ἀλήθεια καί τή
ζωή, καλεῖται νά ἐξισορροπεῖ τά οὐράνια μέ τά ἐπίγεια καί τό Λόγο τοῦ
Θεοῦ μέ τό λόγο τῶν ἀνθρώπων, κατά
τόν ἱερό Χρυσόστομο. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
δέν πρέπει νά ἀποσιωπᾶται. «Λάλει καί
μή σιωπήσεις» (Πράξ. 18, 9) ἦταν ἡ
ἐντολή τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στόν Ἀπόστολο Παῦλο κατά τήν παραμονή του στήν
Ἀρχαία Κόρινθο, ὅταν πρός στιγμή ἀπογοητεύθηκε ἀπό τό ἀρνητικό περιβάλλον,
πού κυριαρχοῦσε στήν πόλη αὐτή. «Λαός
μοι πολύς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ» ἦταν ἡ
διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου. Πράγματι ἔτσι
ἦταν, ἀφοῦ ἐκεῖ ἱδρύθηκε μία ζῶσα Ἐκκλησία, πού δέχθηκε τίς θεόπνευστες ἐπιστολές τοῦ κορυφαίου Ἀποστόλου. Ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ καλεῖται νά καταθέτει συνεχῶς
τή μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὡς τοῦ κατ’ ἐξοχήν
ἀναμορφωτῆ τῆς οἰκουμένης σέ κάθε
ἐποχή.
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Μνῆμες

Πάμπολλα ἔχουν γραφτεῖ γιά τό Ἔπος τοῦ
40-41. Σταχυολογοῦμε μερικά ἀπ’ αὐτά γιά
χάριν τῶν ἀναγνωστῶν μας.
Χαρακτηριστική εἶναι ἡ πίστη τῶν πολεμιστῶν στήν Παναγία. Στό ποίημά του μέ τίτλο
«Παρθένα Μάννα», ὁ ποιητής Ἄγγελος Σικελιανός, γράφει:
«Παρθένα μάννα, τό πικρό ποτήρι / ὡς τήν
στερνή τόπιαμε στάλα, δράμε / ἐκεῖ, πού τά
ἴδια τά σπλάχνα σου ξεσκίζουν / Ἄνοιξ’ τό
δρόμο, ἀκοίμητη νά πᾶμε / ὅπου τουφέκι καί
λιβανιστήρι / Οἱ ἀρματωμένοι τούς ναούς
φροντίζουν!/ Στό ναό σου, ὅλος νά μπῆ ὁ στρατός σου / Κάμε! ...».
Ἀξιοπρόσεκτη εἶναι ἡ συμβολή τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ἡ Ζωή», ὅπως ἀναφέρεται σέ ἐπιστολή τοῦ τότε προϊσταμένου της π.
Σεραφείμ Παπακώστα καί δημοσιεύτηκε στίς
6.11.1940 στήν ἐφ. «Ἐλεύθερον Βῆμα»:
«...Ἡ φωνή τῆς πατρίδος ἤχησε ζωηρῶς εἰς
τήν κοινοβιακήν ἡμῶν ἀδελφότητα. Προπέμψαμε πρός κατάταξιν ὑπό τήν τετιμημένην
ἑλληνικήν σημαίαν τριάκοντα ἕξ μέλη τῆς
ἀδελφότητος, ἐξ ὧν ἐννέα κληρικοί ἱεροκήρυκες, καί ἤδη στρατιωτικοί ἱερεῖς, καί δέκα ἔφεδροι ἀξιωματικοί ... εὐχόμεθα ἐκ καρδίας ὅπως
ὁ Ὕψιστος εὐλογήση τόν ὑπέρ βωμῶν καί
ἑστιῶν ἀγώνα, χαρίζων τήν νίκην τοῦ Δαυΐδ
κατά τοῦ ἀνόμου Γολιάθ».
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Πολέμου
Στά «Ἄρθρα Πολέμου» τοῦ Γ.
Α. Βλάχου ἀναφέρεται:
«... Λοιπόν; ... Ὅλοι μαζύ! Θά
ἀγωνισθῶμεν τώρα ὅλοι μαζύ, θά
ἀνθέξωμεν ὅλοι μαζύ, θά προελάσωμεν ὅλοι μαζύ καί μιάν εὐλογημένην ἡμέρα, ὅταν θά διαλαλοῦν
τήν εὐτυχίαν μας οἱ κώδωνες τῶν
σημαιοστολίστων Ἐκκλησιῶν μας
θά ψάλωμεν ὅλοι μαζύ «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικητήρια...».
Στήν ἐφ. «Νέα Ἑλλάς», στίς
10.11.1940, δημοσιεύτηκε διαμαρτυρία τῶν Ἑλλήνων διανοουμένων:
«Εἶνε δύο ἑβδομάδες τώρα,
πού ἕνα τηλεσίγραφο μοναδικό
στά διπλωματικά χρονικά τῶν
Ἀθηνῶν γιά τό περιεχόμενον, τήν
ὥρα καί τόν τρόπο πού τό παρουσίασεν, ἡ Ἰταλία κάλεσε τήν Ἑλλάδα νά τῆς παραδώση τά ἐδάφη
της, νά ἀρνηθῆ τήν ἐλευθερίαν
της καί νά κατασπιλώση τήν τιμήν
της.
Οἱ Ἕλληνες δώσαμε στήν
ἰταμή αὐτή ἀξίωση τῆς φασιστικῆς
βίας, τήν ἀπάντησι πού ἐπέβαλαν
τριῶν χιλιάδων ἐτῶν παραδόσεις
χαραγμένες βαθειά στήν ψυχή μας
ἀλλά καί γραμμένες στήν τελευταίαν γωνία τῆς Ἱερῆς γῆς μέ τό

¥

αἷμα τῶν μεγαλυτέρων ἡρώων τῆς
ἀνθρωπίνης ἱστορίας. Καί αὐτή τήν
στιγμή κοντά στό ρεῦμα τῆς Θυάμιδος
καί στίς χιονισμένες πλαγιές τῆς Πίνδου
καί τῶν Μακεδονικῶν βουνῶν, πολεμοῦμε τίς περισσότερες φορές μέ τή
λόγχη, ἀποφασισμένοι νά νικήσουμε ἤ
νά ἀποθάνουμε μέχρις ἑνός.
Σέ αὐτόν τόν ἄνισο σκληρότατο
ἀλλά καί πεισματώδη ἀγώνα, πού κάνει
τόν λυσσασμένο ἐπιδρομέα νά ξεσπάζη
κατά τῶν γυναικῶν, τῶν γερόντων καί
τῶν παιδιῶν, νά καίη, νά σκοτώνη, νά
ἀκρωτηριάζη, νά διαμελίζη τούς πληθυσμούς στίς ἀνοχύρωτες καί ἄμαχες πόλεις μας καί στά εἰρηνικά χωριά μας,
ἔχουμε τό αἴσθημα ὅτι δέν ὑπερασπιζόμαστε δική μας μόνο ὑπόθεσι. Ὅτι ἀγωνιζόμεθα γιά τήν σωτηρία ὅλων ἐκείνων
τῶν Ὑψηλῶν ἀξιῶν πού ἀποτελοῦν τόν
πνευματικό καί ἠθικό πολιτισμό, τήν πολύτιμη παρακαταθήκη πού κληροδότησαν στήν ἀνθρωπότητα οἱ δοξασμένοι
μας πρόγονοι καί πού σήμερα βλέπονται νά ἀπειλοῦνται ἀπό τό κύμα τῆς
βαρβαρότητος καί τῆς βίας. Ἀκριβῶς
αὐτό τό αἴσθημα ἐμπνέει τό θάρρος σέ
ἐμᾶς τούς Ἕλληνες διανοουμένους,
τούς ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος καί τῆς
τέχνης, νά ἀπευθυνθοῦμε στούς ἀδελφούς μας ὅλου τοῦ Κόσμου, γιά νά ζητήσουμε ὄχι τήν ὑλική ἀλλά τήν ἠθική
βοήθειά τους. Ζητοῦμε τήν εἰσφορά τῶν
ψυχῶν, τήν ἐπανάστασι τῶν συνειδήσεων, τό κήρυγμα, τήν ἄμεση ἐπίδρασι,
παντοῦ ὅπου εἶνε δυνατόν, τήν ἄγρυπνη
παρακολούθησι καί τήν ἐνέργεια γιά ἕνα
καινούργιο πνευματικό Μαραθώνα, πού
θά ἀπαλλάξει τά δυναστευόμενα Ἔθνη
ἀπό τή φοβέρα τῆς πιό μαύρης βαρβαρότητος πού γνώρισε ὁ Κόσμος. Ὅταν

πιά τέτοια ἐπανάστασις συντελεσθῆ, ἡ
Νίκη θά στεφανώση τό μέτωπο καί τοῦ
τελευταίου, τοῦ πιό ταπεινοῦ ἐργάτου.
Μέ τή μεγάλη καί σταθερά αὐτή
ἐλπίδα, σᾶς στέλνουμε τόν ἀδελφικό
μας χαιρετισμό.
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ,
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΡΟΣΙΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΊΠΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΗΣ, Κ. ΠΑΡΘΕΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ, ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΜΑΠΑΝΗΣ ...».
Κλείνουμε τήν σταχυολόγηση μέ τό
ποίημα «Ἡ Μεγαλόχαρη» τοῦ Στέφανου Μπολέση, ἀπό τό βιβλίο του «Ραψωδία 1940-1946»:
«Φθάνουν/ μέ τέρατα χαλυβδινα κι’
ὅπλα βαρειά / τή γῆ τραντάζουν. / Οὗτοι
ἐν ἄρμασι καί οὗτοι ἐν ἵπποις / ἡμεῖς δέ
ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Θεοῦ ... / Καί ζοῦν
ἐκεῖ / Θερμοπυλῶν κλέη καί Σαλαμίνων.
/ Ζάλογγα, Ἀρκάδια κι’ Ἀλαμάνες ξαναζοῦν / στίς ὧρες τίς λαμπρές / τῶν Σαμαρίνων ... / Μ’ ἀσπίδα πίστης κι’
ὁδηγούς / ἀγγέλους / μέ ὄψιν ἀστραπῆς
/ καί λευκοφόρους- στρατηγούς: / Τῆς
Ὑπερμάχου τό ὅραμα ἀκολουθοῦμε /
ὀρθοί / ἐνάντια στῶν μυρίων τά τόξα /
κι’ ἡ Μεγαλόχαχη / μᾶς ὁδηγεῖ / ἀπό τή
μιά, στήν ἄλλη νίκη/ ἀπό τή μιά, στήν
ἄλλη δόξα».
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Ο ΣΤΑΥΡΟΣ: ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Τό σχέδιο τῆς θείας Οἰκονομίας
στοχεύει στή θέωση τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ πορεία πρός τή θέωση διακόπτεται ἀπό τό τραγικό γεγονός τῆς
ἁμαρτίας καί τῆς ἀποστασίας. Τό
ἀποτέλεσμα εἶναι ὁ πνευματικός
καί ὁ σωματικός θάνατος. Ὁ σαρκωθείς Λόγος ἀναλαμβάνει τά ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας καί τό
θάνατο, χωρίς ἁμαρτία ὁ Ἴδιος. Μέ
τό Σταυρό καταλάσσει τόν
ἄνθρωπο καί τόν συμφιλιώνει μέ
τόν Θεό.
Αὐτό τοῦτο τό γεγονός τῆς ὑψώσεως τοῦ Χριστοῦ στό Σταυρό καταγράφει τήν ἀποκάλυψη τῆς ἀπεί-
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ρου ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου. Ὁ θάνατος τοῦ
Χριστοῦ ἐπάνω στόν Σταυρό ἔχει
περιεχόμενο ὑπαρξιακό γιατί
ἀκριβῶς πρόκειται γιά τήν κατανίκηση τοῦ ἴδιου τοῦ θανάτου. Μέ
τόν θάνατο καί τήν ἀνάστασή του
ὁ Χριστός νικᾶ τόν ἔσχατο ἐχθρό,
τόν θάνατο καί χαρίζει ζωή, τήν
αἰώνια ζωή. Ὁ Χριστός ἀποθανών
ἐπί τοῦ σταυροῦ, ἡγίασεν αὐτόν καί
ὁ Σταυρός, θεωρούμενος μέχρι τότε
σύμβολο καταισχύνης κατέστη ἀπό
τήν ἡμέρα τῆς θυσίας τοῦ Θεανθρώπου σύμβολον ἀγάπης, σωτηρίας καί χάριτος. Αὐτό εἶναι τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ πού κάμνει τόν
Ἀπ. Παῦλο νά γράφει: «ἡμεῖς κηρύσσομεν Χριστόν ἐσταυρωμένον,
Ἰουδαίοις μέν σκάνδαλον, Ἕλλησι
δέ μωρίαν» (Α΄ Κορ. 1, 23). Εἶναι
ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου «Θεοῦ δύναμις καί Θεοῦ σοφία».
Ὅλα αὐτά εἶναι τά σημαντικότερα τῆς ἀνθρωπίνης Ἱστορίας.
Ἐπηρέασαν τόν πολιτισμό μας μέ
τρόπο καίριο. Ὁ σκληρός καί ἀμείλικτος κόσμος τῆς πρό Χριστοῦ
ἐποχῆς ἔδωσε τή θέση του σ’ ἕνα
κόσμο πού παραμένει συχνά ἀπάνθρωπος, ἀλλά μέ καταγεγραμμένο
ἀμετάκλητα στόν κώδικα τῶν ἀξιῶν
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τό εὐαγγελικό μήνυμα τῆς ἀγάπης
ὡς ὅραμα καί ὡς κριτήριο. Στήν
μετά Χριστόν ἐποχή ὁ Σταυρός ἔχει
ὁριστικά λάβει θέση μέσα στή ζωή
τῶν ἀνθρώπων.
Ἔτσι καθιερώθηκε ὁ Σταυρός ν’
ἀποτελεῖ τό κατ’ ἐξοχήν σύμβολο
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Συμβολίζει τήν
βαθυτάτη ἔννοια τῆς θυσιαστικῆς
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ γιά τόν
ἄνθρωπο. Τό σύμβολο καί γενικῶς
τά σύμβολα, τά ἐξωτερικά αὐτά σημεῖα, συνδέονται μέ τήν ἀνθρώπινη
ὕπαρξη, τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό. Ἀποτελοῦν ἀναφορές σέ
ἔννοιες καί ἀντιλήψεις γιά τό Θεό,
τόν ἄνθρωπο, τόν κόσμο. Καθίστανται σημεῖα ταυτότητας, κατοχῆς, κυριαρχίας, ἰδεολογίας,
ἀναγνώρισης. Τό σύμβολο εἶναι
τύπος καί οὐσία. Τύπος, ὡς ἐξωτερική ἔνδειξη, ὡς ἀντικείμενο, ὡς
παράσταση, οὐσία ὡς πρός τό περιεχόμενο καί τό νόημα πού ἐμπεριέχει στήν ἀναγωγή του.
Ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους ὁ Σταυρός τιμᾶται ὡς
ἱερότατο σύμβολο. Εἶναι τίτλος
τιμῆς. Εἶναι πιστῶν τό στήριγμα,
χριστιανῶν ἡ ἐλπίς, τῆς ὄντως
χαρᾶς σημεῖον. Ὁ Σταυρός εἶναι
παρηγορία καί παραμυθία, ἀήττητον τρόπαιον καί νίκη κατά τῶν
δαιμόνων, βακτηρία ὑπομονῆς καί
δοτήρ χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος.
Εἶναι «ὑπόθεσις σωτηρίας», κατά
τόν Ἱ. Χρυσόστομο. Ἡ ὁδός τοῦ
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Σταυροῦ ὁδήγησε στήν Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ ἀλλά συνάμα ὁδηγεῖ
καί στή δική μας ἀνάσταση. Αὐτό
εἶναι τό οὐσιῶδες. Ἔτσι ἀκριβῶς
εἴμεθα σέ θέση νά περάσουμε ἀπό
τό ψεῦδος στήν ἀλήθεια. Μποροῦμε πλέον νά ἀφήσουμε τόν παλαιό τρόπο ζωῆς καί νά ἀνοίξουμε
τό εἶναι μας στόν νέο τρόπο ζωῆς,
στό ἀληθές ἦθος πού προσφέρει ἡ
ἐν Χριστῷ ζωή, ὁ Χριστιανισμός.
Αὐτός ὁ νέος τρόπος ζωῆς ὁδηγεῖ
στήν ἀγάπη, στήν ἁγιότητα. Γι’
αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν
καυχᾶται γιά τόν Σταυρό (Γαλ. β΄,
14).
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν μποροῦμε
νά παραμένουμε τό λιγότερο ἀδιάφοροι καί νά μή συνεχίσουμε νά
ἔχουμε ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς πίστεώς μας καί διακριτικό τῆς ὁμολογίας μας τόν Σταυρόν; Εἶναι
ἀνάγκη νά προσέξουμε ὅτι δέν παίζουμε μέ τό ἱερό σύμβολο. Ἡ περιθωριοποίηση ἤ ἀφαίρεση τοῦ
Σταυροῦ ὄχι ἁπλῶς ἀπογυμνώνει
τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἔννοια τοῦ
ἱεροῦ ἀλλά ἐπιφέρει τόν πνευματικό μας θάνατο.
Προφανής, συνεπῶς ἡ παρουσία
τοῦ Σταυροῦ στή ζωή καί τήν ἐν
γένει κοινωνία μας γιατί ἐξηγεῖ ἐν
σιωπῇ ἅπαν τό νόημα τῆς χριστιανικῆς θείας διδασκαλίας.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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Τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.
Ἡ παρέα, πού εἶχε μαζευτεῖ
γιά νά εὐχηθεῖ στόν ἑορτάζοντα οἰκοδεσπότη, κοίταζε
μέ προσμονή τόν γεραρό
γιατρό. Γνωρίζαμε πώς
ἦταν ἀπό τούς τελευταίους
ἐπιζῶντες πολεμιστές τοῦ
’40, καί εἶχε μόλις ἀνταποκριθεῖ στό αἴτημά μας, νά
μᾶς πεῖ κάποια ἀπό τίς πολλές σχετικές ἀναμνήσεις
του. Κι ἐκεῖνος, μέ φωνή σιγανή, ἀλλά σταθερή, ἄρχισε
τήν διήγησή του :
«Τόν χειμώνα τοῦ 1941,
ὑπηρετοῦσα σ’ ἕνα ὀρεινό
χειρουργεῖο, στήν πρώτη
γραμμή τοῦ μετώπου. Ἕνα
δειλινό, μόλις εἶχε κοπάσει
μιά ἄγρια μάχη, βγήκαμε
τρέχοντας, μ’ ἕναν νοσοκόμο καί δύο τραυματιοφορεῖς, γιά νά προσφέρουμε τίς
πρῶτες βοήθειες στούς
τραυματίες καί, στήν συνέχεια, νά μεταφέρουμε γρήγορα ὅσους μπορούσαμε στό
χειρουργεῖο, ὅπου ἄρχισα
ἀμέσως νά ἀντιμετωπίζω τά
πιό ἐπείγοντα περιστατικά.
Νεαρό γιατρουδάκι τότε
- εἶχα κάνει μόνο ἕνα χρόνο
εἰδικότητας στήν ὀφθαλμολογία - μέ τρεμάμενα χέρια,
μέσα σέ μιά ἀτμόσφαιρα πανικοῦ καί πόνου, προσπαθοῦσα, ὅσο καλύτερα καί
πιό γρήγορα μποροῦσα, νά
σταματήσω τίς ἀκατάσχετες
αἱμορραγίες, νά κλείσω τά
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πιό ἐκτεταμένα τραύματα,
νά ἀνατάξω κατάγματα, δίνοντας συγχρόνως καί βιαστικές ἐντολές στούς νοσοκόμους γιά ἐπιδέσμους, ὀρούς καί παυσίπονα.
Μέσα στήν παγωνιά,
ἵδρωνα ἀπό τήν ἀγωνία καί
τήν ἐπίγνωση ὅτι, πολλά
παλικάρια θά μποροῦσαν
νά σωθοῦν ἤ νά ἔχουν μικρότερη τελική ἀναπηρία ἄν
ἀντιμετωπίζονταν ἀπό ἕναν
γιατρό μέ περισσότερες γνώσεις καί πείρα χειρουργικῆς
καί τραυματιολογίας.
Ξαφνικά, ἀπό ἕνα φορεῖο στό βάθος τῆς σκηνῆς,
ὅπου εἶχαν μεταφερθεῖ οἱ
πιό ἐλαφρά τραυματισμένοι,
εἶδα ἕναν τραυματία νά σηκώνεται καί, κουτσαίνοντας,
νά μέ πλησιάζει. Συνειδητοποίησα ἀμέσως πώς ἦταν
Ἰταλός. Πρίν προλάβω,
ὅμως, νά ἀρθρώσω λέξη, τόν
ἄκουσα νά προσπαθεῖ νά
μοῦ ἐξηγήσει κάτι. Ξεχώρισα
τή λέξη « ἰ α τ ρ ό ς ». Καί
κατάλαβα ὅτι, μέ κάτι σπασμένα ἀρχαῖα ἑλληνικά,
ἀνακατεμένα μέ ἰταλικά καί
μέ ἀντίστοιχες χειρονομίες,
ἤθελε νά μοῦ πεῖ ὅτι εἶναι
«ἰατρός - χειρουργός» καί
ὅτι μπορεῖ καί θέλει νά μέ
βοηθήσει. Κι ἀφοῦ, «ὁ πνιγμένος ἀπ’ τά μαλλιά του
πιάνεται», χωρίς δεύτερη
σκέψη, ἐπικοινώνησα ἀμέσως μέ τόν διοικητή μου.
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ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
-Κύριε διοικητά, ἔχω
ἐδῶ, ἀνάμεσα στούς τραυματίες, κι ἕναν Ἱταλό αἰχμάλωτο, πού εἶναι γιατρός καί
προσφέρεται νά μέ βοηθήσει
στά ἐπείγοντα καί βαριά περιστατικά. Τόν χρειάζομαι.
Νά δεχθῶ;
-Ἄν εἶναι νά σωθοῦν
ζωές, βεβαίως ναί.
***
Ἔτσι ἄρχισε μέ τόν
Ἀρρίγο μιά συνεργασία,
άλλά καί μιά φιλία πού θά
μοῦ μείνει ἀξέχαστη. Στούς
μῆνες πού ἀκολούθησαν καί
μέχρι πού ἀποχαιρετιστήκαμε, μετά ἀπό τήν ἐπίθεση
τῶν Γερμανῶν, χειρουργούσαμε πάντα μαζί, ἐπί ὧρες
ἀτέλειωτες. Τά ταλαντοῦχα
χέρια του, ὅπως καί ὅσα εἶχα
διδαχθεῖ ἐγώ ἀπό τήν πείρα
του, ἔσωσαν πολλούς Ἕλληνες, ἀλλά καί ἀρκετούς
τραυματίες Ἰταλούς αἰχμάλωτους.
Μέ τά σπασμένα ἀρχαιοελληνικά του - πού εἶχαν,
κάπως, μετεξελιχθεῖ σέ νεοελληνικά – συχνά μοῦ
ἐκμυστηρευόταν τήν ἀπέχθειά του γιά τόν πόλεμο,
ἐπισημαίνοντας τήν ἀντίθεση πού ὑπῆρχε μέ τήν ἐπιστήμη μας, ἡ ὁποία εἶχε
σκοπό καί ἀποστολή τό
«σώζειν καί οὐχί σκοτώνειν»
ἀνθρώπους.
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Εἶχα παρατηρήσει πώς ἕνας φαντάρος, ἀπό
αὐτούς πού φρόντιζαν τήν καθαριότητα τοῦ
χειρουργείου καί τῆς σκηνῆς μας, ὁσάκις τύχαινε νά μᾶς δεῖ νά κουβεντιάζουμε, σέ κάποια
λίγο ἥσυχη ὥρα, μᾶς ἔρριχνε κάτι ἄγρια, φαρμακερά βλέμματα, πού μ΄ ἔβαλαν σέ σκέψεις.
Μιά μέρα ἀποφάσισα νά τοῦ μιλήσω.
-Τί σέ στενοχωρεῖ βρέ παιδί μου καί εἶσαι
ὅλο μουτρωμένος;
-Ἔ, πῶς νἆμαι, γιατρέ; Ὅταν βλέπω νἄχεις
γίνει κολλητός μέ τόν... φρατέλλο σου, τόν
ἐχθρό μας;... Κάποιο βράδυ, στό λέω, δέν θά
κρατηθῶ καί, τήν ὤρα πού κοιμᾶται, θά τόν
καθαρίσω... Πόλεμο δέν ἔχουμε;
Πάγωσα... Πῶς νά ἠρεμήσω αὐτό τό ἀνεξέλεγκτα ὀργισμένο παιδί;
-Ἔλα μαζί μου, τοῦ εἶπα, θέλω νά δεῖς κάτι.
Παίρνοντάς τον σχεδόν ἀπό τό χέρι, μπήκαμε στόν χῶρο πού στέγαζε τούς χειρουργημένους ἀσθενεῖς.
-Τόν βλέπεις αὐτόν; Ἄν δέν ἦταν ὁ Ἀρρίγος
θά εἶχε πεθάνει. Κι αὐτός, θά ἦταν τώρα χωρίς
πόδια. Κι αὐτός, θά εἶχε χάσει τό χέρι του. Κι
αὐτός, θά εἶχε τυφλωθεῖ κι ἀπό τό ἄλλο του
μάτι. Κι αὐτός...
-Σταμάτα γιατρέ, σταμάτα, νά χαρεῖς... Κατάλαβα καί νά μέ συγχωρεῖς.
***
Ἡ φωνή τοῦ γιατροῦ ράγισε. Σέ λίγο, κάποιος ρώτησε.
-Τόν ξαναείδατε ἀπό τότε γιατρέ;
-Ὄχι. Μετά ἀπό χρόνια, πῆγα στό Μιλάνο
καί τόν ἀναζήτησα στήν διεύθυνση πού μοῦ
εἶχε δώσει. Μιά ἡλικιωμένη γυναίκα μοῦ εἶπε
πώς:
«Ὁ Ἀρρίγο σκοτώθηκε στόν πόλεμο μέ τήν
Ἑλλάδα»...
Ποτέ δέν ἔμαθα πῶς καί ποῦ... Ἄς εἶναι
ἀναπαυμένος ὅπου εἶναι. Πολλοί, χωρίς νά τό
γνωρίζουν, τοῦ χρωστοῦν εὐγνωμοσύνη καί
θἄπρεπε νά προσεύχονται γιά τήν ψυχή του.
Ὅπως κι ἐγώ. Καλά πού τόν θυμηθήκαμε
ἀπόψε, εἶπε σιγά ὁ γιατρός καί σώπασε...
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Λαμπρές πρωτοβουλίες
Στήν ἱερή μνήμη
τοῦ μακαριστοῦ
Ἁγιορείτη Μοναχοῦ
Μωϋσῆ

ΓΡΑΦΑΜΕ στό προηγούμενο τεῦχος τοῦ «Συνδέσμου»
γιά κάποια ἐλπιδοφόρα γεγονότα, τά ὁποῖα ἀναπτερώνουν
τήν ψυχή μας, τή στιγμή πού
τόσα θλιβερά καί ἀπογοητευτικά συμβαίνουν καθημερινῶς.
Σήμερα παρουσιάζουμε μερικές λαμπρές πρωτοβουλίες
ἡγετῶν (πρωθυπουργῶν). Συσχετίζοντας τά παραδείγματα
αὐτά μέ τή μεγάλη ἐθνική ἐποποιΐα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου
1940, πού τιμᾶμε αὐτό τό μήνα,
πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι τό
θαῦμα ἐκεῖνο δέν ὀφείλετο
μόνο στόν ὑπέροχο καί γενναῖο
λαό μας ἀλλά καί στήν τότε πολιτική καί στρατιωτική ἡγεσία
του (Κυβερνήτης Ἰωάννης Μεταξᾶς καί ἀξιωματικοί).

***
ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ νά λές τήν ἀλήθεια εἶναι σπουδαῖο προσόν γιά
ἕναν ἡγέτη. Αὐτό τό προσόν
φαίνεται πώς διαθέτει ὁ πρω244
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θυπουργός τῆς Γεωργίας Ἡρακλῆς Γκατιμπασβίλι. Παρακολουθώντας τό 5ο διεθνές συνέδριο στό Πατριαρχεῖο τῆς Γεωργίας σχετικά μέ τήν ὀργάνωση Διεθνοῦς Κέντρου γιά τίς
Χριστιανικές Σπουδές, ὁ Γεωργιανός πρωθυπουργός τόνισε
τήν προσφορά τῆς Ὀρθοδοξίας
στήν πνευματικότητα τῆς χώρας
του. Εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων:
«Ὁλόκληρη ἡ ἱστορία τῆς Γεωργίας βασίζεται στή χριστιανική πίστη καί στό χριστιανικό
πολιτισμό. Ἡ Ὀρθοδοξία γιά
αἰῶνες τροφοδότησε τήν πνευματικότητα τοῦ Γεωργιανοῦ
Ἔθνους. Ἡ κοσμοθεωρία καί ὁ
τρόπος ζωῆς τοῦ Γεωργιανοῦ
περιελάμβανε πάντα τήν ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρηνική συνύπαρξη, ἡ ἀνοχή, ἡ ἀρετή, ἡ συμπόνοια ― αὐτά εἶναι
οἱ ἀξίες πάνω στίς ὁποῖες διαμορφώθηκε τό ἔθνος μας».
Τέτοιες ὁμολογίες πίστεως
σπάνια συναντᾶμε ἀπό ἡγέτες
κρατῶν, ἀκόμη καί ὀρθοδόξων.
***
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ὀλιγοήμερες
ἔκανε τό καλοκαίρι στήν Κρήτη
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ἡγετῶν
ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἐσθονίας Τάαβι
Ρούτβας. Ἀλλά τί διακοπές; Χωρίς σωματοφύλακες, χωρίς σουΐτες, χωρίς χλιδή, χωρίς πολυτελῆ αὐτοκίνητα καί
συνοδεία. Μέ τήν οἰκογένειά του ἔφτασε ἀθόρυβα σέ χωριό τοῦ Λασηθίου
καί ἐπέλεξε νά μείνει σ’ ἕνα μέτριο κατάλυμα, πού θά ἐπέλεγε κάθε ... κοινός
θνητός. Παράδειγμα λιτότητας καί σεμνότητας ὄχι μόνο γιά πρωθυπουργούς,
ἀλλά καί γιά κάθε πολιτικό πού προκαλεῖ μέ τήν πολυτελῆ διαβίωσή του.
Παράδειγμα ἀπό ἕναν πρωθυπουργό,
μόλις 33 χρονῶν!

***
ΕΚΠΛΗΞΗ πραγματική ὑπῆρξε ἡ
ὁμιλία τοῦ Ἰταλοῦ πρωθυπουργοῦ
Ματέο Ρέντζι, πού ἐκφώνησε στήν
ἕδρα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου,
στό Στρασβοῦργο, ἀναλαμβάνοντας
τήν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιά τό δεύτερο ἑξάμηνο τοῦ 2014.
Μέ ἀσυνήθιστη παρρησία ἀναφέρθηκε
στήν παρακμή τῆς σημερινῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία δέν ἀσχολεῖται μέ τίς
ἀξίες. Μίλησε γιά τίς διώξεις τῶν χριστιανῶν στήν Ἀφρική καί τή Μέση
Ἀνατολή, ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση
προκλητικά ἀδιαφορεῖ. Ταυτόχρονα
πρότεινε ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν γιά
τόν τερματισμό τῶν διώξεων. Συγκεκριμένα, εἶπε: «Ἡ πραγματική πρό-
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κληση πού ἀντιμετωπίζουμε εἶναι νά
ξαναβροῦμε τήν ψυχή τῆς Εὐρώπης.
Ἡ Εὐρώπη θά πρέπει νά δώσει
ἔμφαση στίς ἀξίες καί ὄχι στούς ἀριθμούς. Καί ὁ Ἰταλός πρωθυπουργός
ὑπεγράμμισε: «Ἄν δέν ἐξοργιζόμαστε
μπροστά στήν περίπτωση μιᾶς γυναίκας, τῆς Ἀσίας Μπίμπι, πού παραμένει
φυλακισμένη ἐδῶ καί τέσσερα χρόνια,
ἐπειδή εἶναι χριστιανή, τότε δέν εἴμαστε ἄξιοι τῆς ἱστορίας μας. Ἄν εἴμαστε
παθητικοί μπροστά στήν ἀπαγωγή
νέων κοριτσιῶν στή Νιγηρία ἀπό τούς
φονταμενταλιστές, ἐπειδή τόλμησαν
νά παρακαλουθήσουν ἕνα σχολεῖο πού
παρεῖχε παιδεία βασισμένη στίς δυτικές ἀξίες, δέν εἴμαστε ἀντάξιοι τῶν
εὐθυνῶν πού ἀναλαμβάνουμε. Ἄν ἀνεχόμαστε μιά γυναίκα, ἡ Μύριαμ, νά
γεννᾶ τό παιδί της, ὄντας κρατούμενη
στίς φυλακές, γιατί εἶναι χριστιανή ἤ
τήν κατάσταση πού βιώνουν οἱ νέες
γυναῖκες στή Μέση Ἀνατολή, ἄν περιοριζόμαστε σέ κούφια λόγια καί παραμένουμε κλεισμένοι στόν ἑαυτό μας
καί στά σύνορά μας, ἀντί νά ἐπιβεβαιώνουμε τίς εὐρωπαϊκές ἀξίες σέ ὅλο
τόν κόσμο, δέ μποροῦμε νά λεγόμαστε
εὐρωπαῖοι πολιτικοί».
Ο ΝΕΟΣ ΙΤΑΛΟΣ πρωθυπουργός
(ὁ νεώτερος σέ ὅλη τήν Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση) δέν ἔμεινε στά λόγια, πού
εἶναι εὔκολα, ἰδίως στούς πολιτικούς.
Μέ κείμενο πού ἐνέκρινε τό Κοινοβούλιο τῆς Ἰταλίας, ἡ Ἰταλική προεδρία
δεσμεύτηκε νά ἀναλάβει πρωτοβουλία
«γιά τήν καθιέρωση Εὐρωπαϊκῆς ἡμέρας μνήμης γιά τούς χριστιανούς πού
χάνουν σήμερα τή ζωή τους σέ πολλές
χῶρες στόν κόσμο καί γίνονται μάρτυρες τῆς χριστιανικῆς πίστης».
Γ. Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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ἐκκλησιαστική μας, δηλαδή ἡ εὐαγγελική μας παράδοση, ἰδιαίτερα τονίζουν τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωση
ὡς δύο βασικές ἀξίες γιά τήν ζωή, πάνω στίς
ὁποίες πρέπει νά στηρίζεται ἡ καθημερινή
ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Δέν ἀναφέρομαι ἐδῶ σέ
δύο γενικές καί ἀφηρημένες καταστάσεις,
ἀλλά προσπαθῶ νά δῶ ἐν μέρει, αὐτές στήν
καθημερινή μας πράξη.
Ὁ Σταῦρος, ἕνας εὐυπόληπτος πολίτης τῆς
γειτονιᾶς μας, μπροστά στήν εἴσοδο τῆς πολυκατοικίας πού μένει, κοιτάζει καί φαίνεται
νά ἀποθαυμάζει τό καινούργιο του ἁμάξι. Τό
ἄλλαξε τώρα τελευταία. «Εἶχε βρέ ἀδελφέ
παλιώσει. Ὀκτώ χρόνια τώρα τό ἴδιο ἁμάξι»,
τοῦ εἶπε ἕνας φίλος του. Ὁ Σταῦρος τό δείχνει
καί ἐπαίρεται. Καί ἡ ψυχική του ἔπαρση ἐκδηλώνεται κοινωνικά μ’ αὐτόν τόν τρόπο, ἀφοῦ
πρίν ἀπό δύο μῆνες γνωστοί του τοῦ εἶχαν
πεῖ· «Ἀκόμη τό ἴδιο ἁμάξι ἔχεις; Δέν τό βαρέ-
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θηκες;» Παρά τίς δύσκολες
στιγμές πού περνᾶμε, τέτοιες συζητήσεις καί ἐπιθυμίες συναντᾶμε συχνά.
Δύο νεαρές κυρίες συζητοῦν· «–Πόσο καιρό ἔχεις
αὐτά τά ἔπιπλα;». «– Ἀπό
τότε πού παντρεύτηκα ...!».
«–Ἔλα νά δεῖς τά δικά μου,
εἶναι θαῦμα! Τά πῆρα μέ
δόσεις, μιά χαρά. Ἀλλάζοντάς τα, ἐλπίζω νά ἀλλάξει
καί ἡ διάθεσή μου, ἔτσι μοῦ
φαίνεται, τοὐλάχιστον».
«–Ἄ, κι ἐλπίζεις νά ἀλλάξει μ’ αὐτά καί ἡ συναισθηματική σου κατάσταση...
Ἔγινε κάτι!... Μονοτονία,
βαρυεστημάρα...».
«– Ἐλπίζω, περιμένω νά
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δοῦμε τί θά γίνει... Τέλος, πῆρα τή
Σούζη μου, γιά μιά βολτίτσα... Ἔπληξε τό καημένο, κλεισμένο συνέχεια!...
Μέ τόν ἄνδρα μου βλεπόμαστε λίγο
τά μεσημέρια... Καί τότε ἔχει κι’
αὐτός τό ἁμάξι του καί τό ποδόσφαιρο... Στήν εἴσοδο τῆς πολυκατοικίας εἶδα πεταγμένα πράγματα,
σχεδόν καινούργια καί μποροῦν νά
χρησιμοποιηθοῦν!...».
«– Καλέ, εἶναι αὐτῆς τῆς ἀποπάνω, τῆς φαντασμένης!...».
Συνήθως, κρίνουμε τούς ἄλλους
γιά τό ἴδιο ἐλάττωμα πού ἔχουμε κι
ἐμεῖς. Ὁ Κύριος ἐπέμενε πολύ σέ
αὐτό. Νά κρίνουμε τούς ἄλλους,
πάνω στά ἴδια ἐλαττώματα μέ τά
δικά μας.
Πάντα θέλουμε νά φαινόμαστε,
νά ἐπιδεικνύουμε κάτι στή ζωή μας,
νά μᾶς βλέπουν οἱ ἄλλοι καί νά μᾶς
ἀποθαυμάζουν κι ἐμεῖς νά καμαρώνουμε ὡς φουσκωμένα παγώνια. Κι
αὐτά πού θέλουμε νά ἐπιδεικνύουμε
δέν εἶναι τῆς αὐτῆς κατηγορίας καί
ἀξίας: ἀτομικά, οἰκογενειακά, πνευματικά, ὑλικά. Ἔτσι, διαφορετική
πρέπει νά εἶναι ἡ ἐκτίμησή μας, ἡ
ἀξιολόγησή μας. Πρέπει νά εἴμαστε
προσεκτικοί. Διότι καί στήν πνευματικήν ἔπαρση, στή σοφία πρέπει νά
γνωρίζει ὁ ἐπαιρόμενος, νά ἔχει μπροστά του αὐτά πού δέν γνωρίζει κι ὄχι
αὐτά πού γνωρίζει. Σήμερα ὅταν
ἀναφερόμεθα στήν ἔπαρση συνήθως
κάνομε λόγο γιά τά ὑλικά, τά καθημερινά, στήν ἀλαζωνεία τοῦ βίου.

Ἐδῶ πρέπει νά σταθοῦμε περισσότερο. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης (Καθ.
Α΄ Ἰωάν. Β΄ 16) μᾶς τονίζει πώς ἡ
ἀλαζονεία τοῦ βίου, «οὐκ ἔστιν ἐκ
τοῦ πατρός, ἀλλ’ ἐκ τοῦ κόσμου
ἐστί». Καί συνεχίζει ὁ ἱερός πατήρ
«ὁ κόσμος παράγεται καί ἡ ἐπιθυμία
αὐτοῦ» Πρέπει λοιπόν νά εἴμεθα
εὐχαριστημένοι μ’ αὐτά πού ἔχουμε,
κι ὄχι μ’ αὐτά πού μᾶς ὠθεῖ, μᾶς
προσφέρει ὁ κόσμος.
Ἴσως δέν μᾶς ἔχει ἀπασχολήσει
ὅσο πρέπει, σέ ποιάν ἀντίθεση ὁ Κύριος καί πόσο συχνά φέρνει τό θέλημα
τό δικό του μέ τό θέλημα τοῦ κόσμου.
Καί ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος τονίζει
μέ ἔμφαση· «Ὅς ἄν οὖν βουληθῇ
φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρός τοῦ
Θεοῦ καθίσταται». Ἀλλά κι ἀπό τήν
πλευρά τῆς συγχρόνου Ψυχολογίας,
ἡ ψυχική αὐτή κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου πηγήν ἔχει τά συναισθήματα
κατωτερότητος τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτός πού εἶναι εὐχαριστημένος
μέ τόν ἑαυτό του, ἐκεῖ μένει, δέν
θέλει τίποτε ἄλλο. Ἐδῶ ὅμως στεκόμεθα σέ κάτι τό πολύ ἰδιαίτερο· ὅταν
κάνουμε λόγο γιά «κοσμικό φρόνημα»
βασικά ἐννοοῦμε ὅτι παραιτούμεθα
ἀπ’ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί συμφυρόμεθα μέ τόν Κόσμο, μέ τό θέλημα
τοῦ κόσμου.
Αὐτή ἡ «συνήθεια» τοῦ κόσμου
καί τῆς ζωῆς καταλήγουν νά γίνουν
μιά πληγή.
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Μαρτυρίες Πολέμου 40-41*
...Ὅταν τά σύνεφα τοῦ πολέμου ἄρχισαν νά
πυκνώνουν μετά τόν τορπιλισμό τῆς «Ἕλλης»
στήν Τῆνο (15 Αὐγούστου 1940), ἐπιστρατεύτηκα
γιά δεύτερη φορά ὡς Ἔφεδρος καί στίς 6 Σεπτεμβρίου, ἐνάμιση μήνα πρίν τήν ἔναρξη τοῦ ἙλληνοἸταλικοῦ πολέμου (28 Ὀκτωβρίου 1940),
τοποθετήθηκα ὡς Δεκανέας - Ἀρχηγός Στοιχείου
Πυροβόλου, στόν Οὐλαμό Πολυβόλων τοῦ 1ου
Λόχου, τοῦ 1ου Τάγματος τοῦ 24ου Συντάγματος
Πεζικοῦ, στήν Πρέβεζα.
... Ἀπό τίς 28 Ὀκτωβρίου 1940 μέχρι καί τίς
ἀρχές Νοεμβρίου 1940, τό 24ο Σύνταγμα Πεζικοῦ
Πρεβέζης κάλυπτε τόν Τομέα Πρεβέζης-Φιλιππιάδος καί ἀπό τά μέσα Νοεμβρίου 1940 μέχρι καί τόν
Ἀπρίλιο 1941 (τέλος τοῦ Ἑλληνο-Ἰταλικοῦ-Γερμανικοῦ Πολέμου), συμμετεῖχε σ’ ὅλες τίς ἐπιθετικές
καί ἀμυντικές ἐνέργειες τῆς VIII Μεραρχίας στήν
κεντρική γραμμή τοῦ Παραλιακοῦ Τομέα τοῦ
Ἀλβανικοῦ Μετώπου.
... Στό 2ο Τάγμα τοῦ ἴδιου Συντάγματος, χωρίς
τότε νά τό ξέρω, ὑπηρετοῦσε ὡς Ἔφεδρος Ἀνθυπολοχαγός Πεζικοῦ ὁ μετέπειτα νομπελίστας ποιητής, Ὀδυσσέας Ἐλύτης.
... Ὁ ἐξοπλισμός μας ἀποτελεῖτο ἀπό ἕνα
ὅπλο Μάνλιχερ μέ κινητό οὐραῖο, ἕνα (1) κράνος,
δερμάτινες μπαλάσκες γιά τίς σφαῖρες καί μία (1)
ξιφολόγχη.
... Πολλές κλοπές γινόντουσαν στά κράνη. Μέ
ἄλλα κράνη (Γαλλικοῦ ἤ Ἑλληνικοῦ τύπου) ξεκινήσαμε, μέ ἄλλα γυρίσαμε. Πολλά ἀπό αὐτά μέ τά
ὁποῖα γυρίσαμε, ἦταν Ἰταλικῆς κατασκευῆς καί
προέλευσης.
Τό πολυβόλο πού χρησιμοποιούσαμε, ἦταν ἕνα
Σέντ ντ’ Ἐτιέν (St Etienne Mle 1907), Γαλλικῆς
κατασκευῆς, μεταλλικῆς ταινίας τῶν 25 φυσιγγίων.
Παρ’ ὅλη τήν παλαιότητά του, ἦταν ἕνα ἐξαίρετο
ὅπλο, ἐνῶ ἀντίθετα, τά πολύ νεώτερα πολυβόλα
τῶν Ἰταλῶν, πολύ συχνά «μπλοκάριζαν». Γιά τήν
μεταφορά του καθώς καί γιά τήν μεταφορά τῶν κιβωτιδίων πυρομαχικῶν καί ἀνταλλακτικῶν του,
χρησιμοποιούσαμε δύο (2) μουλάρια. Ὅταν προσδιοριζόταν ἡ «θέση τάξης», φτιάχναμε ἕνα προσωρινό πολυβολεῖο σκάβοντας ἕνα λάκκο καί
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χτίζοντας μέ πέτρες καί χώματα ἕνα τοιχίο πρός
τήν πλευρά τοῦ ἐχθροῦ. Τό «κτίσμα» αὐτό τό σκεπάζαμε μέ ξύλα καί μέσα σ’ αὐτό τοποθετούσαμε
τό πολυβόλο. Στό πολυβολεῖο μέσα ἤμασταν 3
ἄνδρες, ἐγώ ὡς Ἀρχηγός Στοιχείου, ἕνας στρατιώτης ὡς Σκοπευτής καί ἕνας Στρατιώτης ὡς Γεμιστής.
...«Μυστικό ὅπλο» μας στό μέτωπο ἦταν ἡ
ΠΙΣΤΗ στήν Παναγία. Μιά βαθειά πίστη πού μᾶς
ἐμψύχωνε γιά νά ἀντιμετωπίζουμε ὅλες τίς κακουχίες καί στερήσεις. Δέν ὑπῆρχε κανένας, μά κανένας, πού νά μήν ἐπικαλεῖται τήν Παναγία, γιά νά
τόν προφυλάξει ἀπό τά πάμπολλα βάσανά του ...
... Ἐπειδή πολλοί ἀπό τούς συμπολεμιστές
μου ἦταν οἰκογενειάρχες μέ 3-4 παιδιά ὁ καθένας,
ἦταν δύσκολο σέ μᾶς τούς νέους σέ ἡλικία, εἴτε νά
ζητήσουμε τήν βοήθειά τους, εἴτε νά τούς διατάξουμε νά ἐκτελέσουν ἐπικίνδυνες γιά τήν σωματική
τους ἀκεραιότητα καταστάσεις. Πολλές φορές,
ἀκούγαμε σάν ἀπάντηση τό «Δέν πάω» ἤ τό «ἄς
πάει κάποιος ἄλλος συνάδελφος», γιατί θεωροῦσαν τήν ἐκτέλεση τῆς διαταγῆς «παράτολμη».
... Σέ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ πολέμου, τά ροῦχα
πού φοροῦσα ἦταν αὐτά πού μοῦ εἶχαν δώσει κατά
τήν κατάταξή μου στήν δεύτερη ἐπιστράτευση...
Μέ τά ἴδια ροῦχα κοιμόμαστε, σκεπασμένοι μέ μιά
κουβέρτα σ’ ἕνα ἀντίσκηνο, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς
ἐπικρατοῦσες κακές καιρικές συνθῆκες (Ὁ χειμώνας τοῦ 40-41 ἦταν ὁ πιό βαρύς τῆς προηγούμενης
20ετίας.
... Ὁ ἐφοδιασμός σέ τρόφιμα ἦταν ἐλλιπέστατος. Μοιραζόμαστε μιά κουραμάνα (300 δράμια ἤ
1 κιλό ψωμιοῦ) ὀκτώ (8) στρατιῶτες καί πολλές
φορές, ἀντί γιά ψωμί, τρώγαμε σκέτο στάρι καί καλαμπόκι βρασμένο. Τά Χριστούγεννα τοῦ 41, μᾶς
δώσανε, σάν γλυκό καί μιά χούφτα σταφίδες. Τό
πλιάτσικο πού γινότανε, δέν περιγράφεται.
Ἔκλεβε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, μόνο γιά νά ἐπιβιώσει.
Ἀκόμα καί κουραμάνες φορτωμένες στά μουλάρια
τῶν μεταγωγικῶν πού προοριζόντουσαν γιά ἄλλες
μονάδες, ἔπεφταν θύματα τοῦ «ὁ σώζων ἑαυτόν,
σωθήτω». ... Κρέας σπάνια τρώγαμε, παρ’ ὅλες τίς
προσπάθειες τοῦ Ταγματάρχη μας, πού ὅταν τοῦ
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δινόταν ἡ εὐκαιρία, ἔστελνε στρατιῶτες μέ χρήματα νά ἀγοράσουν ἀπό ἕλληνες ἤ καί Ἀλβανούς ἀκόμα τσοπάνους, ἀρνιά ἀπό
τά κοπάδια τους.
... Μιά φορά, εἶχα βρεῖ σκοτωμένο ἀπό μιά νυχτερινή περίπολο τοῦ ῾Ιππικοῦ, ἕνα Ἰταλό στρατιώτη. Δέν εἶχε ἄρβυλα (τοῦ
τά εἶχαν πάρει ἄλλοι) καί ψάχνοντας τό σακίδιό του, βρῆκα ἕνα
πορτοφόλι ὅπου εἶχε φωτογραφίες τῆς γυναίκας του καί μερικές
κονσέρβες. Τά πῆρα καί τά παρέδωσα στόν Λοχαγό μου. Κράτησε
τό πορτοφόλι γιά νά τό παραδώσει σέ ἄλλους Ἰταλούς αἰχμαλώτους, μοῦ ἀπαγόρευσε ὅμως νά πάρω τίς κονσέρβες καί νά τίς
φάω, γιατί ὑποπτευόταν ὅτι μπορεῖ νά ἦταν δηλητηριασμένες.
Ἔτσι, ἔφυγα διπλά στενοχωρημένος, τόσο ἀπό τήν σκέψη τῆς θλίψης πού θά ἔνοιωθε ἡ γυναίκα τοῦ συνανθρώπου μου, ὅταν μάθαινε γιά τόν θάνατό του, ὅσο καί γιατί θά ἔμενα πεινασμένος,
ἄλλη μιά φορά.
... Τό Τάγμα μας ἔπιασε τουλάχιστον 200 αἰχμαλώτους. Παραδίνονταν σηκώνοντας τά χέρια ψηλά, μόλις βλέπανε Ἕλληνες
στρατιῶτες περιπόλου ἤ «πεζούς» πού καταλάμβαναν τίς θέσεις
τους, μετά ἀπό μάχη, λέγοντας «σολντάτο ἰταλιάνο». Τούς στέλναμε στά μετόπισθεν καί τελικά κατέληγαν στήν Αἴγυπτο. Κανένας συμπολεμιστής μου δέν αἰχμαλωτίστηκε ἀπό τό Τάγμα μου
καί οὔτε αὐτομόλησε.
... Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1941, ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν Ἀλβανία
στήν Πρέβεζα πεζοπορώντας, ἔμεινα ἐκεῖ γιά νά παραδώσουμε
στούς Γερμανούς, πού εἶχαν ἤδη καταλάβει τήν πόλη, τά ὅπλα
καί ἐφόδιά μας. Πήραμε τά ἄλογα καί τά μουλάρια φορτωμένα
μέ τά πολυβόλα καί τά φυσίγγια καί πήγαμε στό στρατόπεδο τῶν
Γερμανῶν. Μᾶς εἶπαν νά τά ξεφορτώσουμε ἀπό τά ζῶα καί νά τά
πετάξουμε κάτω στό χῶμα σέ σωρό. Δέν ἔχω ξεχάσει μέχρι σήμερα
πού εἶμαι 98 ἐτῶν, τόν συγκλονισμό πού νοιώσαμε τή στιγμή πού
πετούσαμε τά τιμημένα ὅπλα μας κάτω.
... Φτάνοντας στό χωριό μου καί πηγαίνοντας πρός τό σπίτι
μου, ὁ πρῶτος πού μέ ἀναγνώρισε, ἦταν ἕνα 15χρονο παιδί. Μέ
ἀγκάλιασε, μέ φίλησε καί μέ ρώτησε ἄν εἶμαι καλά. Μετά ἔφυγε
τρέχοντας, γιά νά πάει τήν εἴδηση πρῶτος στήν μάνα μου καί νά
πάρει τά «συγχαρίκια». Στήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ μου, εἶδα μία
ἀδελφή μου καί μόλις τήν φώναξα μέ τό ὄνομά της, γύρισε τό κεφάλι της καί μοῦ εἶπε κοιτάζοντας «Ποιός εἶσαι ἐσύ; δέν σέ γνωρίζω». Εἶδα κι ἔπαθα νά τήν πείσω ὅτι ἤμουνα ὁ ἀδελφός της.
Τόσο πολύ εἶχα ταλαιπωρηθεῖ ἀπό τίς κακουχίες τοῦ πολέμου πού
μέ ἔκαναν «ἀγνώριστο» στήν ἴδια τήν ἀδελφή μου, μετά ἀπό 10
μῆνες ἀπουσίας ἀπό το σπίτι μου (Αὔγουστος 1940-Ἀπρίλιος
1941).
Γιάννης Ὀ. Στάχτιαρης
* Ἀποσπάσματα ἀπό τίς «Μνῆμες θητείας καί Πολέμου».
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Δέν δικαιολογοῦνται…
Στήν τοπική ἐφημερίδα τοῦ Ἀμαρουσίου «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» ἀναγράφονται ἐπίσημα καταγεγραμμένα στοιχεῖα πού εἶχε δώσει ἡ Διεθνής Ἕνωση
Προστασίας τοῦ Παιδιοῦ, γιά τήν
κακομεταχείρηση πολλῶν παιδιῶν
ἀκόμα καί στίς «ἀνεπτυγμένες» μητροπόλεις τοῦ καπιταλισμοῦ. Στή
Βρετανία, κάθε χρόνο, 700 παιδιά
ξυλοκοποῦνται μέχρι θανάτου, ἐνῶ
ἄλλα 4.600 κακοποιοῦνται σέ τέτοιο
βαθμό, ὥστε πολλά ἀποκτοῦν μόνιμες βλάβες στόν ἐγκέφαλο!
Ἐπιτρέψτε μου νά ἐπιμείνω στό
θέμα τῆς καταγγελίας ὅταν πέφτουν
στήν ἀντίληψή μας τέτοια περιστατικά.
Εἴμαστε ἀδικαιολόγητοι, ἄν
κάτω ἀπό τή μάσκα μιᾶς κακῶς
ἐννοούμενης διακριτικότητας, κρύβουμε ἐπιμελῶς τήν ἀδιαφορία μας,
γιά νά μήν χρησιμοποιήσω τήν
σκληρότερη λέξη τόν «τυχαδερφισμό» μας.

Ἀθῶες ψυχοῦλες τυραννιοῦνται,
δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἀποσιώπηση πού
εἶναι σχεδόν συνενοχή! Ὅταν ξεσπάει κάποιο τέτοιας φύσεως σκάνδαλο, εἶναι στερεότυπη ἡ ἐπωδός:
«Ὅλοι στή γειτονιά ἤξεραν τί συνέβαινε, ἀλλά δέν μιλοῦσαν».
Τό χαμόγελο τοῦ Παιδιοῦ, οἱ κοινωνικές ὑπηρεσίες καί ἄλλα ἱδρύματα περιμένουν πληροφορίες γιά
νά κάνουν σωτήριες παρεμβάσεις.
Ὅλες οἱ σχετικές ἔρευνες καταγράφουν ὅτι στά δίσεκτα χρόνια τῆς
οἰκονομικῆς κρίσης ἔχουν ὑπερβολικά πληθυνθεῖ τά ἀποκρουστικά
φαινόμενα τῆς πάσης φύσεως βίας,
λεκτικῆς, σωματικῆς, σεξουαλικῆς
κατά τῶν παιδιῶν, ἀκόμα καί σέ
βρεφική ἡλικία.
Ἄς ἐνδιαφερθοῦμε.
«Ὅταν περισσεύει ἡ ἁμαρτία ἄς
ὑπερπερισσεύσει ἡ χάρις» καί ἡ
ἀγάπη. Πρό πάντων γιά τά παιδά.

τά ἀδικαιολόγητα
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Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Παλιά ὅταν ἕνας καταναλωτής ἤθελε νά
ἀγοράσει ἕνα προϊόν πήγαινε στό ἀντίστοιχο κατάστημα. Τά καταστήματα ἦταν
ἐξειδικευμένα, πουλοῦσαν δηλαδή ἕνα
συγκεκριμένο προϊόν ἤ ὁμάδα παρόμοιων
προϊόντων π.χ. ὑφάσματα, παπούτσια, γαλακτοκομικά, γλυκίσματα, σιδηρικά κ.τ.τ.
Ἀκόμα καί τά λεγόμενα παντοπωλεῖα δέν
πουλοῦσαν τά «πάντα», ἀλλά ὁρισμένα εἴδη,
κυρίως τροφίμων.
Ἀργότερα ἦρθαν τά λεγόμενα supermarkets ἤ ὑπεραγορές ἐπί τό ἑλληνικότερο ἤ
καλύτερα πολυκαταστήματα. Ὁ ὅρος ἔχει νά
κάνει καί μέ τό μέγεθος τῶν νέων καταστημάτων, ἀλλά κυρίως μέ τήν ποικιλία τῶν
πωλούμενων προϊόντων. ᾽Επισκεπτόμενος
ἕνα τέτοιο πολυκατάστημα ὁ καταναλωτής
μπορεί νά βρεῖ εἴδη παντοπωλείου, κρεατικά, ὀπωρολαχανικά, ἀρτοποιήματα, εἴδη
οἰκιακῆς χρήσης, ἠλεκτρικές συσκευές,
εἴδη αὐτοκινήτου, σχεδόν τά πάντα.
Στίς μέρες μας, γιά τήν ἀκρίβεια ἐδῶ καί
λίγα χρόνια, ἄρχισαν νά ξεφυτρώνουν μακριά ἀπό τά κέντρα τῶν μεγάλων πόλεων τά
λεγόμενα «ἐμπορικά κέντρα». Τεράστιοι
σκεπαστοί χῶροι, εἰδικά διαμορφωμένοι,
μέ κυλιόμενες σκάλες, φαρδεῖς διαδρόμους
καί αἴθρια καί περιμετρικά μιά πληθώρα συνεχόμενων καταστημάτων. Καί βέβαια γιά
τά διαλείμματα ἀνάπαυσης καί χαλάρωσης
παγκάκια, πολυθρόνες, καφετέριες, ἑστιατόρια, ἀκόμα καί κινηματογράφοι ἤ λούνα
πάρκ. Ἐδῶ μπορεῖ νά βρεῖ κανείς καί «τοῦ
πουλιοῦ τό γάλα», γιά νά θυμηθοῦμε καί
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τήν παλιά διαφήμιση, ὄχι σέ ἕνα τεράστιο
πολυκατάστημα, ἀλλά σέ πάρα πολλά μικρά
καταστήματα, ὅπου μπορεῖ νά συγκρίνει
ποικιλία, ποιότητα καί τιμές. Τά ἐμπορικά
αὐτά κέντρα προσφέρονται γιά ἐπί ὧρες shopping therapy.
Καί ὅλα αὐτά γιά καλύτερες ἀγορές.
Μᾶλλον γιά περισσότερες ἀγορές. Καί φυσικά μέ ἐπιστημονικό τρόπο. Ὁ τρόπος στησίματος τῶν καταστημάτων, τά διαφημιστικά
stands καί οἱ ὀθόνες, ἡ μουσική, τά διαφημιστικά spots, ὅλα στρατευμένα στό σκοπό.
Καί βέβαια ἀπευθύνονται κυρίως στίς ἀγοραστικά πιό εὐάλωτες ὁμάδες καταναλωτῶν,
πού εἶναι τά παιδιά καί οἱ γυναῖκες. Οἱ προσφορές, πραγματικές ἤ πλασματικές, ἀποτελοῦν μεγάλο κράχτη. Ἀκόμα καί ἄν δέν
σκοπεύουμε νά ψωνίσουμε κάτι, τό κάνουμε μέ τήν καθησυχαστική σκέψη «τί
ψυχή ἔχουν 5 ἤ 10 εὐρώ» ἤ «ἀγοράζουμε
κάτι ἐπειδή θά μᾶς χρειαστεῖ αὔριο, σέ ἕνα
μήνα, σέ ἕνα ἑξάμηνο».
Γιατί ὅλα αὐτά; Διότι μᾶς ἔχει προσβάλει
τό μικρόβιο, πού ἀκούει στό ὄνομα ὑπερκαταναλωτισμός. Νά πάρουμε κι αὐτό, νά
ἀποκτήσουμε κι ἐκεῖνο, κάποτε θά μᾶς
χρειαστεῖ. Διότι στίς καταναλωτικές ἀποφάσεις μας δέν κυριαρχεῖ ἡ λογική καί ἡ αὐτοσυγκράτηση. Διότι δέν ἐπικρατεῖ τό κριτήριο
τῆς ἄμεσης χρησιμότητας. Διότι κυριαρχεῖ ἡ
φιλαυτία καί πολύ λίγο ἡ ἀλληλεγγύη.

Κωνσταντῖνος Δ. Ρῖζος
Ἐπίτιμος Σχολ. Σύμβουλος Οἰκονομικῶν
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᾽Από τούς κύκλους Νέων μητέρων

«ΕΙΝΑΙ ΝΩΡΙΣ ΓΙΑ ΓΑΜΟ!»
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Τό θέμα τῆς δημιουργίας σωστῆς
οἰκογένειας ἀπό τούς νέους εἶναι πολύπλευρο. Μήπως φταίει τό ὅτι τά πρότυπα καί βιώματα πού δώσαμε στά
παιδιά, ὅταν βρίσκονταν στήν παιδική
καί ἐφηβική ἡλικία, ἦταν ἄσχημα;
Μήπως εἴμαστε ἐμεῖς οἱ γονεῖς δυσαρεστημένοι ἀπό τόν γάμο μας, ὥστε, καί
ὅταν ἀκόμη δέ μιλᾶμε ἄσχημα γι’
αὐτόν, ἡ ὅλη μας στάση καί ζωή δείχνει
δυσαρέσκεια, ἀκόμα καί δυστυχία;
Τίς τελευταῖες δεκαετίες, οἱ σύζυγοι
ἔχουν χάσει τήν εὐλογημένη ἀρετή τῆς
ταπείνωσης, πού εἶναι θεμελιακός παράγοντας τῆς συζυγικῆς ζωῆς. Τό
«ἐγώ» ἔχει διογκωθεῖ. Αὐτό τό «ἐγώ»
πού τρέφεται ὑπέρμετρα καί αὐτάρεσκα ἀπό τήν ἐπώνυμη καταγωγή, τήν
ὀμορφιά, τά διπλώματα.
Ἕνας πατέρας πού δέν ἐκτιμᾶ τή
σύζυγο καί μητέρα, πού εἶναι ἀπαξιωτικός, γιατί τυχόν αὐτή δέν ἔχει ὑψηλή
μόρφωση, δέν εἶναι κακό πρότυπο; Τί
θά σκεφτεῖ καί τί θά νιώσει ὁ γιός ἤ ἡ
κόρη; Ἕνας πατέρας πού εἶναι αὐταρχικός ἤ βίαιος, ἄρα πολλές φορές ἄδικος, δέν ὠθεῖ τά παιδιά του σέ
ἀντιδράσεις πού ὀφείλονται σέ φόβο ἤ
πείσμα;
Ἐπίσης, ἄν ἡ μητέρα ἀκυρώνει τόν
πατέρα, αὐτό εἶναι καθοριστικό γιά τή
σχέση του μέ τά παιδιά του. Τά παιδιά
βλέπουν τόν πατέρα μέσα ἀπό τά μάτια
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τῆς μάνας τους. Ἀλλά καί στήν περίπτωση, πού ὁ πατέρας εἶναι φυσικά
ἀπών (ναυτικός π.χ.), ἡ μητέρα μεταφέρει τό καλό βίωμα πού νιώθει γι’ αὐτόν
πρός τά παιδιά. Ἀκόμα καί γιά τήν
ἐμπλοκή τοῦ πατέρα στήν καθημερινή
φροντίδα τῶν παιδιῶν, καθοριστικό
ρόλο παίζει ἡ μητέρα.
Χωρίς νά τό συνειδητοποιοῦμε πολλές φορές, οἱ σχέσεις καί ὁ τρόπος πού
φερόμαστε στήν οἰκογένεια, ἀποτελοῦν τή βάση γιά τή μετέπειτα στάση
τοῦ νέου ἀνθρώπου ἀπέναντι στό
γάμο. Χρέος τοῦ γονιοῦ εἶναι νά κάνει
τό παιδί του νά νιώθει ἀσφαλές καί
ἀγαπημένο, ἀλλά ὄχι ὑπερπροστατευμένο, ἀποδεκτό ἔστω καί μέ λάθη πού
προσπαθεῖ, ὅμως, νά διορθώσει, ὑπεύθυνο ἀπέναντι στόν ἑαυτό του καί τούς
ἄλλους. Δηλαδή, κατά τό μέτρο τοῦ
δυνατοῦ, ὥριμο.
Ἕνας ὑπεύθυνος καί προσγειωμένος στήν πραγματικότητα γονιός, μαθαίνει, ἀπό τή μικρή ἡλικία, στά παιδιά
ὅτι στή ζωή δέν ἔρχονται ὅλα ὅπως θά
θέλαμε. Θά τύχουν ἀναποδιές καί δυσκολίες, πού ἄλλες μποροῦμε νά ξεπεράσουμε κι ἄλλες νά ἀντέξουμε. Δέν
παρουσιάζουμε, λοιπόν, τό γάμο στούς
νέους καί (ἰδίως στίς κοπέλες) μέσα σ’
ἕνα «ρόζ» σύννεφο, οὔτε βέβαια σάν
φυλακή. Δέν μποροῦν ὅλα νά εἶναι
ἐξασφαλισμένα στήν ἐντέλεια. Τό
ζεῦγος ὑπό δημιουργίαν ἄς ἀφήσει καί
κάτι στά χέρια τοῦ Θεοῦ.
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άθε περιοδικό εἶναι ἕνας ζωντανός ὀργανισμός. Μέ τά περιεχόμενά του προσπαθεῖ νά
μεταδώσει τίς ἰδέες του στούς
ἀναγνῶστες του. Οἱ ἰδέες του κρίνονται
-κριτικάρονται, ἀρέσουν δέν ἀρέσουν
καί τό περιοδικό ἔτσι ζεῖ. Ὅταν σταματήσει νά ἐκδίδεται τό περιοδικό, τότε
λέμε τό περιοδικό πέθανε!
Ἔτσι αἰσθανθήκαμε τόν περασμένο
μῆνα ὅταν πήραμε «ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ». Κρατούσαμε στά χέρια μας «ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ»
μέ τόν ὡραῖο τίτλο του καί μέ μιά ἀπό
τίς τελευταῖες φωτογραφίες τοῦ ἱδρυτοῦ
του γιά ἐξώφυλλο, χωρίς ὅμως τή πνοή
ἑνός ζωντανοῦ περιοδικοῦ. Δέν περιεῖχε
ἄρθρα τῶν συνεργατῶν του, δέν περιεῖχε τήν ταυτότητά του, οὔτε καί τό
μῆνα ἐκδόσεώς του μέ τόν ἀριθμό τοῦ
τεύχους κυκλοφορίας του. Ἕνα περιοδικό χωρίς ψυχή. Περιεῖχε μόνον τίς νεκρολογίες τῶν συνεργατῶν καί τῶν
φίλων τοῦ περιοδικοῦ γιά τόν ἱδρυτή του
τόν Ἰωάννη Κωλέττη.
Μᾶς λύπησε ἀφάνταστα, γιατί ἕνα
ὡραῖο χριστιανικό περιοδικό, πού μέ τό
ὡραῖο καί πρωτότυπο γράψιμό του ἀγαπήθηκε ἀπό πολλούς, ἔκλεισε τόν κύκλο
του. Σταμάτησε νά μιλάει. Κρίμα.
Ὅσοι γνωρίζουν τί μεγάλη περιπέτεια εἶναι γιά τούς ὑπευθύνους ἡ κυκλοφορία ἑνός περιοδικοῦ πού δέν ἔχει

πόρους καί μέσα γιά νά ἐκδοθεῖ ἀλλά
ἐκδίδεται ἀπό μεράκι προσφορᾶς,
καταλαβαίνει περισσότερο τή μεγάλη
προσφορά τοῦ ἀγαπητοῦ Γιάννη, πού
μέ τά τεράστια προβλήματα τῆς
ὑγείας πού εἶχε συνέχιζε γιά ἀρκετό
χρονικό διάστημα τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ του, ἀπό τό κρεβάτι τοῦ
πόνου μέ τή συντροφιά ἑνός τηλεφώνου.
Ὁ Γιάννης, τό καθῆκον του τό
ἔκανε. Τήν «πίστη τετήρηκεν». Θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι ὁ δικαιοκρίτης Κύριός μας θά τοῦ ἀνταποδώσει
τόν «τῆς δικαιοσύνης στέφανον» γιατί
τοῦ ἀξίζει.

Π

ᾶνε πολλά χρόνια πού εἶδα
στήν τηλεόραση μιά ὡραία
Ἀμερικάνικη ταινία.
Ἡ ταινία ἔδειχνε τίς διαφορετικές
ἀντιδράσεις τριῶν οἰκογενειῶν στό
ἄκουσμα ἀπό τό ραδιόφωνο ἑνός ἔκτακτου δελτίου εἰδήσεων ὅτι ἐπέρχεται
ἕνας καταστρεπτικός τυφώνας καί ὅτι
πρέπει νά ἐγκαταλείψουν οἱ κάτοικοι
ἀμέσως τά σπίτια τους. Ἄλλοι ἄκουσαν
τήν εἴδηση καί ἐγκατέλειψαν τά σπίτια
τους, ἄλλοι, δέν τῆς ἔδωσαν τήν πρέπουσα σημασία καί τακτοποιοῦσαν τίς
ὑποθέσεις τους καί ἄλλοι τήν ἀγνόησαν!
Τελικά, ἦρθε ὁ τυφώνας καί ἰσοπέδωσε τά πάντα.
***
Αὐτή τή ταινία, μέ αὐτή τήν ἀληθινή
ἱστορία της, μοῦ θύμισε ὁ πρόλογος
ἑνός μικροῦ βιβλίου τοῦ κ. Μάριου Ν.
Δομουχτσῆ ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ἀδελφότητος τοῦ «Σωτῆρος», «Σέ ποιόν Θεό
νά πιστέψω;». Στόν πρόλογο λοιπόν
γράφονται τά ἑξῆς: «Ἡ ἐποχή μας μέ
τούς ἐπισφαλεῖς διεθνεῖς συσχετισμούς,
τίς ἀλλοπρόσαλλες ἰσορροπίες, τίς οἰκονομικές κρίσεις καί ἀνακατατάξεις, τήν
ἐναγώνια ἀναζήτηση νέων πηγῶν ἐνέργειας, καί πολύ περισσότερο μέ τίς μα-
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ζικές μετακινήσεις πληθυσμῶν πού
ἔχουν διαφορετικές θρησκευτικές τάσεις, προμηνύει κοσμογονικές ἀλλαγές.
Οἱ θρησκευτικές ἀνακατατάξεις μάλιστα,
καί ἰδιαίτερα στή γηραιά ἤπειρο, εἶναι
μεγάλες, καί οἱ ἐξελίξεις πού θά ἀκολουθήσουν φαίνεται ὅτι θά εἶναι ραγδαῖες. Τό πρόβλημα ἀποκτᾶ
ἐπικίνδυνες διαστάσεις ὅταν ὑπολογίσει κανείς τήν ὑπογεννητικότητα τῶν
χριστιανικῶν πληθυσμῶν, ἀλλά καί τήν
πολυγαμία καί πολυτεκία τῶν μουσουλμάνων πού μεταναστεύουν ἀσταμάτητα
πρός τίς ἀνεπτυγμένες χῶρες.
Παράλληλα στήν Εὐρώπη σήμερα
ἀμέτρητοι ναοί τῶν παπικῶν καἰ τῶν
προτεσταντῶν ἀδειάζουν σταδιακά,
πουλιοῦνται καί γίνονται τζαμιά. Σύμφωνα μέ ἐπίσημες στατιστικές, μέχρι τό
2050 στήν Ἀγγλία 4.000 ναοί θά γίνουν
τζαμιά, ὁ μουσουλμανισμός θά γίνει
πρώτη σέ πληθυσμό θρησκεία, ὁ
ἰνδουϊσμός δεύτερη καί θά ἀκολουθοῦν τά χριστιανικά δόγματα. Σύμφωνα
μέ ἄλλες στατιστικές σέ 50 χρόνια ὁ
μουσουλμανισμός θά εἶναι ἡ πρώτη
δύναμη σέ ὅλη τήν Εὐρώπη.
Ποιά ὅμως εἶναι ἡ κατάσταση στήν
Ἑλλάδα;
Ἀπό πλευρᾶς δημογραφικῆς ἔχουμε
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100.000 γεννήσεις περίπου τόν χρόνο
ἀπό τίς ὁποῖες οἱ 36.000 περίπου εἶναι
γεννήσεις μεταναστῶν. Ταυτόχρονα οἱ
ἐκτρώσεις καί τά διαζύγια αὐξάνονται
διαρκῶς. Τήν ἴδια στιγμή γεννιοῦνται
ἐτησίως 1.600.000 Τοῦρκοι, 250.000
Ἀλβανοί καί 259.000 Βούλγαροι. Στά
σημερινά Ἑλληνικά σχολεῖα τῆς
Ἀττικῆς οἱ Ἕλληνες μαθητές συναναστρέφονται καθημερινά μέ ἀλλόδοξους
μετανάστες πού σταδιακά σέ ὁρισμένα
σχολεῖα ἔχουν γίνει ἤδη πλειοψηφία.
Ταυτόχρονα οἱ σημερινοί Ἕλληνες μαθητές γνωρίζουν ἐλάχιστα πράγματα γιά
τήν ἱστορία τους καί γιά τήν πίστη τους.
Εἶναι θρησκευτικά ἀκατήχητοι, ἀλειτούργητοι, ἀδιάφοροι. Τό μάθημα τῶν
θρησκευτικῶν τείνει νά μετατραπεῖ σ’
ἕνα ἄνοστο καί ἀνούσιο μάθημα θρησκειολογίας. Οἱ σχολικοί ἐκκλησιασμοί
ὑποβαθμίζονται καί τά νέα παιδιά ζοῦν
σ’ ἕνα χῶρο «ἀγωγῆς» ὅπου οὐσιαστικά
δέν γνωρίζουν τήν ἱστορία τους καί τήν
πίστη τους, δέν μαθαίνουν γιατί ζοῦν
καί ποῦ πηγαίνουν. Ἀγωγή χωρίς ἰδανικά, ἑορτές χωρίς οὐσία, προσευχή
παρωδία, ἐκκλησιασμός γιά τούς ἐλάχιστους, θρησκευτικά χωρίς πίστη ...».
Ἔχουμε λοιπόν ἕνα ἔκτακτο δελτίο
εἰδήσεων ὅτι ὁ τυφώνας ἔρχεται! Καί
ἐμεῖς τί κάνουμε;
Ὅλοι μας, λαός καί πάσης φύσεως
ἐξουσία, μόνον γιά τό εὐρώ καί τή
δραχμή ἐνδιαφερόμαστε. Ὅλες οἱ ὁμιλίες στή Βουλή, γύρω ἀπό οἰκονομικά
προβλήματα περιστρέφονται. Καμία γιά
πνευματικά θέματα.
Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα, ὅσο
σκληρή καί ἄν εἶναι. Κάτι ὅμως πρέπει
νά γίνει. Κάτι πρέπει νά κάνουμε. Νά
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μή λιποψυχήσουμε καί νά περιμένουμε
νά πεθάνουμε. Πρέπει ἡ Ἑλλάδα νά
ζήσει. Καί ἄν ζήσει ἤ πεθάνει αὐτό
ἐξαρτᾶται ἀπό ὅλους μας. Ἀπό τόν καθένα χωριστά. Ἀφοῦ οἱ ἄρχοντές μας,
πολιτικοί καί ἐκκλησιαστικοί, δέν φαίνονται νά ἐνδιαφέρονται γιά τήν πνευματική καί ψυχική κατάσταση τῶν
Ἑλλήνων, ἀλλά ἐνδιαφέρονται μόνον
γιά τά εὐρώ, ἄς ἀναλάβει ὑπεύθυνα
κάθε οἰκογένεια τήν ἑλληνοχριστιανική
ἀγωγή τῶν μελῶν της. Ἄς μή τό θεωρήσουμε αὐτό ὡς κάτι τό ξένο ἀπό
ἐμᾶς. Κυρίως ὅσοι γονεῖς ἔχουν παιδιά,
πρέπει νά γίνουν οἱ κατηχητές τῶν παιδιῶν τους γιά τά χριστιανικά καί ἑλληνικά ἰδανικά. Τό σχολεῖο, ὄχι μόνον
δέν βοηθάει στήν ἠθική διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν μας, ὅπως γινόταν
κάποτε, ἀλλά, τώρα, κυριολεκτικά τά
γκρεμίζει ἀπό κάθε ἔννοια ἠθικοῦ
νόμου.
Τό ἔκτακτο δελτίο εἰδήσεων μᾶς
εἶπε γιά τά δεινά πού ἐπέρχονται. Ἀπό
μᾶς ἐξαρτᾶται πῶς θά ἀντιδράσουμε.
Π.Ι.Μ.

ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀναγνωστόπουλος Χαλάνδρι, 50 € εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Πανουσάκη
ἀπό τό Κοπανάκι Μεσσηνίας.
Ἡ κ. Τασούλα Φυσέκη Καλλιθέα Αθήνα, 30 € εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της Δημητρίου καί
τῶν γονέων της.
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έν εἶναι μόνον δύο. Πολλές
πληγές ἐπιφέρουν ἀρκετές
φορές οἱ ἄνθρωποι στό
σῶμα τους καί τήν ψυχή τους,
γιατί στήν ζωή τους ἐπιλέγουν
ἄλλους δρόμους καί ὄχι τόν δρόμο
τοῦ Θεοῦ. Ἄς περιορισθοῦμε μόνον
σέ δύο ἀπό αὐτές, φοβερές καί
βλαπτικές.
Ἡ χαρτοπαιξία. Ὄχι μόνον
ἀνώφελη συνήθεια, πού καταντάει
φρικτό πάθος, στυγερή σκλαβιά,
ἀλλά ὁδηγεῖ τίς περισσότερες φορές στήν καταστροφή ἀνθρώπων.
Ἐργάζεται, κοπιάζει, ἀποκτάει
χρήματα, ἀλλά ἡ οἰκογένεια του
πεινάει. Ὅλα τά χρήματά του τά
χάνει στήν πράσινη τσόχα. Περιμένουν τά παιδιά γιά φαγητό, ἀλλά
οὔτε μπουκιά ψωμιοῦ δέν βρίσκεται στό σπίτι, οὔτε βέβαια κάποιο
ἄλλο φαγώσιμο. Τά παιδιά δέν
ἔχουν τά ροῦχα καί τά παπούτσια
πού πρέπει. Βλέπουν τά ἄλλα παιδάκια νά μήν τούς λείπει τίποτα,
καί αὐτά στενοχωροῦνται, μαραζώνουν, γεμίζουν ψυχικά τραύματα. Ἄν τολμήσει ἡ γυναίκα νά
ὑποδείξει, νά διαμαρτυρηθεῖ, «τό
αὐτί του δέν ἱδρώνει», τήν ἀποπαίρνει, τήν βρίζει. Εἶναι φορές
πού γίνεται καταχραστής στόν
ἐργασιακό του χῶρο καί ἀκόμη ξεπουλάει περιουσίες καί ὑπάρχουν
περιπτώσεις πού καταλήγει στήν
φυλακή. Ἀλλά ὑπάρχουν περιπτώσεις πού χαρτοπαίζουν καί γυναῖκες, πού ξεχνοῦν τίς ὑποχρεώσεις τους πρός τόν ἄνδρα τους,
παραμελοῦν ―τί φρικτόν καί ἀνάλγητον ― τά παιδιά τους στό σπίτι
τους καί τελικά ἔχουν τίς ἴδιες θλιβερές καί καταστροφικές συνέπειες μέ ἐκεῖνες τῶν χαρτοπαικτῶν
ἀνδρῶν.
Ὁ ἀλκοολισμός. «Οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου». Τό εὔγεστο καί διαδεδομένο ποτό, τό κρα256
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σί, αὐτό «Τό γέννημα τῆς ἀμπέλου»,
πράγματι εὐφραίνει τόν ἄνθρωπο
καί ὡς λέγεται, σέ μικρή ποσότητα
εἶναι ὠφέλιμο. Καί ἔτσι ἀντιμετωπίζουν τήν χρήση του οἱ νουνεχεῖς
ἄνθρωποι.
Δυστυχῶς ὅπως ὑπάρχει καί ἡ
βλαβερή συνήθεια, πού γίνεται
ἀσφυκτικό πάθος, τῆς ὑπερκατανάλωσης. Τί ἀπαίσιο, ἀλήθεια, θέαμα εἶναι ἀκόμη καί ἡ εἰκόνα ἑνός
μεθυσμένου στόν δρόμο. Δέν μπορεῖ νά σταθεῖ στά πόδια του, τραυλίζει, ρυπαρός καί λερωμένος,
ὅλοι τόν περιγελοῦν, τόν κοροϊδεύουν, λέγει ἀνοησίες, βρίζει, μερικές φορές πέφτει καί τσακίζεται.
Ὅλοι τόν ἀποστρέφονται. Ἀλλά τό
πάθος του αὐτό γίνεται μεγάλη
πληγή καί καϋμός γιά τό σπίτι του.
Φωνάζει, δέρνει, δέν συνεργάζεται, δέν προμηθεύει τήν οἰκογένειά
του οὔτε μέ τά οὐσιώδη γιά τήν
διατροφή καί γενικά τήν διαβίωση
τῶν δικῶν του. Ἡ συμπεριφορά
του γεμίζει ντροπή τούς δικούς
του. Καί μή μᾶς διαφεύγει ὅτι πολλές φορές τό ἀλκοόλ γίνεται ἡ
αἰτία σοβαρῶν ἀσθενειῶν πού ταλαιπωροῦν καί μπορεῖ ἀκόμη νά
ὁδηγήσουν στόν θάνατο. Ἀλκοόλ
δέν εἶναι μόνον τό κρασί, ἀλλά καί
τό οὖζο καί τό ξενικό οὐΐσκυ καί
ἄλλα οἰνοπνευματώδη ποτά.
Δυστυχῶς τήν πληγή τοῦ ἀλκοολισμοῦ ἐπιφέρουν στόν ἑαυτό τους
καί νέοι ἄνθρωποι καί μάλιστα ἀπό
πολύ μικρή ἡλικία, μέ κάθε εἴδους
ποτά καί πρό παντός μέ τά «φονικά» σφηνάκια.
Προσοχή! Ποτέ μήν ὑποκύψουμε σέ αὐτούς τούς πειρασμούς καί νά προσευχόμαστε καί
νά προσπαθοῦμε νά ἀπαλλαγοῦν
ἀπό αὐτές τίς πληγές ὅσοι ὑποφέρουν ―θεληματικά― ἀπό αὐτές.
Θ.Ι.Δ.
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ριστιανοί
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Ὅλοι τους ἀγωνιστές
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Ὅλοι τους νικητές

τόν χριστιανισμό ὅλοι
οἱ πιστοί εἶναι ἀγωνιστές. Ὅλη ἡ ἐπίγεια
ζωή τους εἶναι ἕνα ἀνοικτό
στάδιο γιά ἀγῶνες. Σέ
αὐτούς ὅμως τούς ἀγῶνες
τούς πνευματικούς, ὑπάρχει
ζηλευτό πλεονέκτημα. Δέν
ὑπάρχει περιορισμός νικητῶν. «Οἱ ἐν τῷ σταδίῳ τρέχοντες... εἷς λαμβάνει τό
βραβεῖον». Στούς πνευματικούς ἀγῶνες νικητές ἀναδεικνύονται ὅλοι ὅσοι ἀγωνίζονται νομίμως. «Οἱ γάρ
νομίμως ἀθλοῦντες δικαίως
στεφανοῦνται». Ἐκεῖνοι πού
χρησιμοποιοῦν ὡς ὅπλα τῶν
ἀγώνων τους τήν πίστη στόν
Θεόν, τήν ἀγάπη στόν συνάνθρωπον, τήν προσευχή,
τίς ἐλεημοσύνες, τήν ἐπιμονή
καί τήν συνέχεια καί τίς
ἄλλες ἀρετές. «Ὁ ποιῶν
ταῦτα τόν ἀληθινόν κομίζεται στέφανον παρά τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ». Ὄχι
ἕνας, ἀλλά ὁ κάθε ἀγωνιζόμενος, «ὁ ποιῶν ταῦτα»,
ὅλοι. Προσοχή ὅμως. «Ἐάν
δέ καί ἀθλῇ τις οὐ στεφανοῦται, ἐάν μή νομίμως
ἀθλήσῃ». Μόνον σύμφωνα
μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ πρέ-
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πει νά ἀγωνιζόμαστε. Καί
ὅπως κάνουν οἱ ἀθλητές
πρίν μποῦν στό στάδιο, δηλαδή προπόνηση, ἐπίμονη
προσπάθεια, ἀκόμη καί στέρηση, ἔτσι καί στούς πνευματικούς ἀγῶνες «πᾶς δέ ὁ
ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μέν οὖν ἵνα
φθαρτόν στέφανον λάβωσιν,
ἡμεῖς δέ ἄφθαρτον».
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ διακηρύσσει: «Γύμναζε σεαυτόν
πρός εὐσέβειαν. Ἡ γάρ σωματική γυμνασία πρός ὀλίγον ἐστίν ὠφέλιμος». Μέ
αὐτό ὁ χριστιανισμός δέν
μειώνει τήν ἀξία τῆς «σωματικῆς γυμνασίας» καί τοῦ
ἀθλητισμοῦ. Ἐνέχουν καί
αὐτά τίς ἀρχές τῆς ἅμιλλας,
τῆς προσπάθειας, τοῦ σθένους, ἐξασφαλίζουν εὐρωστία, δίνουν χαρά.
Ὁ χριστιανισμός πολύ
ἁπλά καί πολύ σωστά τονίζει
τήν προτεραιότητα τοῦ πνεύματος καί τῆς ψυχῆς καί μᾶς
καλεῖ σέ πνευματικούς
ἀγῶνες γιά τήν ἀρετή καί
τήν θέωση. «Ἀγωνίζου τόν
καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως».
Γιάννης Τασούλας
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α΄. «Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ
καρδία· πιστεύετε εἰς τόν Θεόν
καί εἰς ἐμέ πιστεύετε».
(Μήν ταράζεται ἡ καρδιά σας,
νά ἔχετε πίστη στόν Θεό, νά ἔχετε
πίστη καί σέ Ἐμένα)
Ἰωάν. ιδ΄1
β΄. Σᾶς προτρέπουμε, ἀδελφοί,
νά συμβουλεύετε τούς ἄστατους,
νά παρηγορεῖτε τούς ὀλιγόψυχους, νά στηρίζετε τούς ἀδύνατους στήν πίστη καί νά δείχνετε
μακροθυμία σέ ὅλους.
Α΄Θεσ. ε΄14
γ΄. Κύριε, ἀνάλογα μέ τό πλῆθος
τῶν ὀδυνῶν, οἱ ὀποῖες κατεξέσχιζαν τήν καρδά μου, ἦσαν καί οἱ
παρηγορίες Σου, οἱ ὁποῖες ἔδιναν
εὐφροσύνη καί χαρά στήν ψυχή
μου.
Ψαλμ. 93, 19
δ΄. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ
ὁποῖοι μέ τά λόγια τους πληγώνουν σάν μέ μαχαίρι. Οἱ ὁμιλίες
ὅμως τῶν συνετῶν καἰ ἐναρέτων
ἀνθρώπων παρηγοροῦν καί θεραπεύουν τίς πληγωμένες καί πονεμένες καρδιές.
Παροιμ. ιβ΄18
ε. Ἔκρινα ἐγώ ὀρθό νά πάρω
ὡς σύντροφο τῆς ζωῆς μου τή
σοφία, γιά νά ζήσω μαζί της ὅλον
μου τόν βίο, γιατί γνωρίζω καλά
ὅτι αὐτή θά εἶναι πολύτιμος σύμβουλός μου σέ κάθε καλό, ὅπως
ἐπίσης θαρραλέα προτροπή καί
παρηγορία στίς φροντίδες καί
λύπες τῆς ζωῆς μου.
Σ. Σολ. η΄9
στ΄. Παρηγορεῖτε, παρηγορεῖτε
τόν λαό μου, λέγει ὁ Θεός. Ἱερεῖς,
μιλῆστε λόγους, οἱ ὁποῖοι θά θερμάνουν τήν καρδιά τῆς Ἱερουσαλήμ. Παρηγορῆστε την, γιατί ὁλοκληρώθηκε πλέον ἡ ταπείνωσή

της, συγχωρήθηκε ἡ ἁμαρτία της,
γιατί πῆρε ἀπό τό χέρι τοῦ Κυρίου
ἀρκετή τιμωρία γιά τά ἁμαρτήματά της.
Ἠσ. μ΄1-2
ζ΄. Ἡ διδασκαλία τῆς Ἁγίας
Γραφῆς εἶναι πάντοτε χρήσιμη,
περισσότερο ὅμως ὅταν χάνουμε
προσφιλῆ μας πρόσωπα.
Μ. Βασίλειος
η΄. Διατηρῆστε τή φιλία. Τίποτε
δέν εἶναι πιό ὄμορφο στίς σχέσεις
τῶν ἀνθρώπων, εἶναι ἡ πιό πολύτιμη παρηγοριά στή ζωή νά ἔχεις
ἕναν φίλο, στόν ὁποῖο νά μπορεῖς
νά ἀνοίγεις τήν καρδιά σου.
Ἅγ. Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων
θ. Ὁ θάνατος εἶναι ἀνάπαυση,
ἀπαλλαγή ἀπό τούς ἱδρῶτες καί
τίς βιοτικές φροντίδες. Μή δυσανασχετήσεις, μή χάσεις τό θάρρος
σου, ἀλλά νά εὐχαριστεῖς τόν Θεό.
Χρυσόστομος
ι΄. Ὅπου ὑπάρχουν πνευματικά
βιβλία, πού διαβάζονται καί
ἐφαρμόζονται, ἀπό ἐκεῖ διώχνεται
κάθε διαβολική ἐνέργεια καί προσφέρεται μεγάλη παρηγοριά καί
ἀνακούφιση.
Χρυσόστομος
ια΄. «Βασιλεῦ οὐράνιε, παράκλητε (παρηγορητή), τό Πνεῦμα
τῆς ἀληθείας .... ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς
ἀπό πάσης κηλῖδος ...
Προοιμιακή προσευχή
ιβ΄. Νά μή θρηνεῖς σέ νεκρό,
γιατί ὁ δρόμος εἶναι κοινός γιά
ὅλους καί ἐκεῖνος πού τόν τελείωσε εἶναι μακάριος.
Ὅσ. Νεῖλος ὁ Ἀσκητής
ιγ΄. Ὅποιος ὑποφέρει μέ χαρά
τήν ἀδικία, αὐτός ἔχει παρηγοριά
ἀπό τόν Θεό.
Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
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κβ΄. Οἱ δυστυχισμένοι μένουν μέ μιά παρηγοριά, ὅτι ἔχουν ἐκπληρώσει τό καθῆκον
τους.
Δημοσθένης
κγ΄. Τό λυπημένο νά τόν παρηγορεῖς μέ τίς
συμφορές τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.
Ἀπολλώνιος ὁ Ρόδιος

ιδ΄. Εἶναι πράγματι σπάνιοι ἐκεῖνοι πού
ἀσκοῦν τήν ἡσυχαστική ζωή. Αὐτοί εἶναι ὅσοι
ἀπέκτησαν τήν παρηγοριά τῆς θείας χάριτος,
ἡ ὁποία τούς ξεκουράζει στούς κόπους καί
τούς βοηθεῖ στούς πολέμους.
Ἰω. Σιναΐτη, Κλῖμαξ δ΄, 121

ιε΄. Ἔχουμε ἀνάγκη καί ἀπό τά δύο, καί
ἀπό τή θεία βοήθεια καί ἀπό τήν ἀνθρώπινη
ἐργασία ... καί ἀπό τό πένθος καί ἀπό τήν παρηγοριά.
Ὅσ. Πέτρος ὁ Δαμασκηνός,
Φιλοκαλία Γ΄, σ. 147
ιστ΄. Ἡ λατρεία μας εἶναι ἀστείρευτη πνευματική πηγή, τό νοητό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ,
ἀπό τό ὁποῖο οἱ πιστοί ἀντλοῦν πλούσια τά
χαρίσματα τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ· τήν εἰρήνη,
τήν παρηγοριά, τή θεραπεία, τόν ἁγιασμό,
τόν φωτισμό, τή θέωση.
Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης
ιζ΄. Ὅποιος εἶναι φωτισμένος ἀπό τό Ἅγιο
Πνεῦμα, ἔχει τήν παρηγοριά πού νικάει ὅλες
τίς πίκρες καί ἀκτινοβολᾶ τό πρόσωπό του.
Φώτης Κόντογλου
ιη΄. Στίς μεγάλες θλίψεις μόνο ὁ θεός μπορεῖ νά παρηγορεῖ. Γι’ αὐτό τό καλύτερο εἶναι
ἡ προσευχή καί ὄχι τόσο τά λόγια παρηγοριᾶς.
Ἐπιφ. Θεοδωρόπουλος, Ὑποθῆκες ζωῆς, σ. 137
ιθ. Ὁ Χριστός ὅλο ἀγάπη, καλοσύνη καί
παρηγοριά εἶναι καί ποτέ δέν πνίγει, ἀλλά
ἔχει ἄφθονο πνευματικό ὀξυγόνο, θεία παρηγοριά.
Παϊσίου Λόγοι Α΄, σ. 163
ιη΄. Στήν Ἐκκλησία βρίσκουμε τήν ὑγεία,
τήν παρηγοριά, τήν ἐλπίδα καί τή σωτηρία
τῆς ψυχῆς μας.
Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης
κ΄. Μόνο ἡ πίστη στόν Θεό καί στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς παρηγορεῖ τόν ἄνθρωπο.
Πατριάρχης Βαρθολομαῖος
κα΄. Ἄν ἀποφύγουμε τόν γάμο καί τή συναλλαγή μέ τίς γυναῖκες, δέν θά ἔχουμε κατά
τίς ἡμέρες τοῦ θλιβεροῦ γήρατος, κανέναν νά
μᾶς βοηθήσει καί νά μᾶς παρηγορήσει.
Ἡσίοδος
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κδ΄. Δέν ὑπάρχει πιό γλυκιά παρηγοριά στή
ζωή τῶν ἀνθρώπων στίς ἀτυχίες ἀπό τήν
τέχνη. Τό μυαλό σ’ αὐτήν προσηλωμένο,
χωρίς καλά-καλά νά τό καταλάβει, παραπλέει
τίς συμφορές.
Ἀνθολόγιο Στοβαίου Ξ΄, 1

κε΄. Ἡ μοναξιά εἶναι ὁ χειρότερος σύντροφος, ὅταν ἔχεις ἀνάγκη ἀπό ἀνακούφιση.
Ἔρασμος
κστ΄. Κατάλληλες λέξεις ἔχουν τή δύναμη
νά πραΰνουν τούς πόνους τῶν πληγῶν μιᾶς
ταραγμένης διάνοιας.
Μίλτων
κζ΄. Ἀπό τίς χιλιάδες βιβλία πού διάβασα,
τίποτε δέν μέ παρηγόρησε περισσότερο ὅσο
ὁ στίχος 4 τοῦ 22ου ψαλμοῦ: «Ἐάν γάρ καί
πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθησόμεθα κακά ὅτι Σύ μετ’ ἐμοῦ εἶ».
Κάντ
κη΄. Δέν ὑπάρχει χάδι πιό τρυφερό ἀπό τήν
παρηγοριά.
Γιόχαν Ρίχτερ
κθ΄. Ὁ Θεός διέταξε τόν χρόνο νά παρηγορεῖ τούς δυστυχισμένους.
Πέρσι Σέλλεϋ
λ΄. Παναγιά παρηγορήτρα, παρηγόρα κάθε
πίκρα. Παναγιά παρηγορήτρα, παρηγόρα καί
βοήθα.
Δημοτικό
λα΄. Δῶσε σ’ αὐτούς πού πεινοῦν ἀπό τό
ρύζι σου, δῶσε σ’ αὐτούς πού πονοῦν ἀπό τήν
καρδιά σου.
Κινέζικο
λβ. Τίποτε δέν εἶναι καλύτερο γιά τήν
ψυχή ἀπό τό νά κάνει λιγότερο λυπημένη μιά
ἄλλη ψυχή.
Πώλ Βελερύ
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«Σάν χαλάζι ἔπεσε στήν Ἠμαθία τό
ἐμπάργκο. Γιά τούς Ἕλληνες ροδακινοπαραγωγούς ἡ Ρωσία ἦταν ὁ σημαντικότερος ἐξαγωγικός προορισμός»
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15-8-14).
Καί αὐτό τό κακό ἀπό τόν οὐρανό
ἔπεσε; Ὄχι ἀπό τά μυαλά τῶν κυβερνώντων;
«Ὁ σκοταδισμός δέν θά περάσει»
(ΒΡΑΔΥΝΗ 17-8-14).
Τί θά τόν ἐμποδίσει; Διαδηλώσεις;
Ἀστυνομικά μέτρα; Τόν ὑποθάλπουμε
ἐάν δέν δεχόμαστε καί ἐάν δέν βιώνουμε τήν ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια.
«Τζάμπα δίνουμε τά πετρέλαιά μας»
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ 17-8-14).
Δίνουμε τά δικά μας ἀντί εὐτελοῦς τιμήματος, ἐνῶ ἀκριβοπληρώνουμε τά
δικά τους! Ἠλιθιότητα ἤ προδοτική ἰδιοτέλεια;
«Ἡ ἐλίτ τῆς γνώσης εἶναι στίς ΗΠΑ»
(ΤΑ ΝΕΑ 18-8-14).
Ἡ ἐλίτ τοῦ ἤθους, τῆς δικαιοσύνης,
τῆς ἠθικῆς, τῆς πνευματικῆς ἀνωτερότητας, τῆς ἀνθρωπιᾶς ποῦ βρίσκεται;
«Ἀδιέξοδο τῆς κυβέρνησης μέ τά
ἀκίνητα» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 19-8-14).
Οἱ ἐσφαλμένες ἐπιλογές, οἱ ἐσφαλμένοι δρόμοι σέ ἀδιέξοδα ὁδηγοῦν.
«Ἄνοδο 10,5 % κατέγραψε τόν Ἰούνιο ὁ τζίρος τῆς ἑλληνικῆς βιομηχανίας»
(ΕΣΤΙΑ 20-5-14).
Λίαν εὐχάριστο μέσα στή μαυρίλα
πού πλακώνει τήν πατρίδα μας. Μακάρι
βελτιώσεις καί πρόοδοι νά σημειώνονται
σ’ ὅλους τούς τομεῖς τῆς οἰκονομικῆς
δραστηριότητας.
«Βουλιάζουν τά ταμεῖα» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 21-8-14).
Τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα. Μία ἀπό τίς
πολλές δυσμενεῖς συνέπειες τοῦ ἐφαρμοζόμενου ἀπό τούς κυβερνῶντες μας
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σχεδίου τῆς τρόϊκας γιά τήν ἐξαθλίωση
τοῦ λαοῦ μας, τήν καταστροφή τῆς πατρίδας μας.
«Τό ἑπτάμηνο Ἰανουαρίου-Ἰουλίου
2014. Πλεόνασμα ἀλλά καί ἔξτρα
φόροι 1,68 δισ. Ε» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 228-14).
Ἐάν δέν χρεωστοῦσε τό Δημόσιο σέ
ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, προμηθευτές, κατασκευαστές, φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακεῖα, ἀγρότες, φορολογούμενους
κ.ἄ. θά ὑπῆρχε πλεόνασμα;
«Διαγράφονται 153.000 αἰώνιοι φοιτητές» (ΕΘΝΟΣ 23-88-14).
Ὑπάρχει ἄλλη χώρα μέ τέτοιο φαινόμενο; Ἤ διεκδικοῦμε μοναδικότητα;
«Παζάρι στό Παρίσι γιά φρένο
στούς φόρους» (ΤΟ ΒΗΜΑ 24-8-14).
Παζάρι μέ τά ἀφεντικά, τήν τρόϊκα,
«Ἐγκρίνετε χαλάρωση τῆς φορολογίας
γιατί θά μᾶς μαυρίσουν στίς ἐκλογές κι
ἐμεῖς θά χάσουμε τήν ἐξουσία καί ἐσεῖς
δέν θά ἔχετε στό Ἑλλαδιστάν τόσο πειθήνια ὄργανα!».
«Ἡ Οὐκρανική κρίση πλήττει τήν Τριφυλία» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΑ τῆς Δευτέρας
25-8-14).
Περιμένετε νά προβλέψουν τίς συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν τους, οἱ κυβερνῶντες
πού δέν ἔχουν κρίση ἀλλά ἄκριτη ὑποτέλεια σέ ξένα κέντρα ἐξουσίας;
«Ὁ Φρανσουά Ὀλάντ ἀποκεφάλισε
τήν ἀριστερή πτέρυγα τῆς κυβέρνησής
του. Μέ ἐντολή Μέρκελ σφάζονται παλικάρια». (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
26-8-14).
Γιά νά μήν ἔχουν παράπονο οἱ Γάλλοι
ὅτι τό Δʹ Ράϊχ ἐνδιαφέρεται γιά τήν
εὐημερία μόνον τῆς Ἑλλάδας!
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ
Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Εὐριπίδη (484-406
π.Χ.) παρουσιάσθηκε ἀπό τό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ κατά τούς θερινούς μῆνες σέ διάφορα μέρη
τῆς πατρίδας μας (Ἐπίδαυρος 25 καί 26 Ἰουλίου) σέ μετάφραση Νικολέττας Φριντζήλα
καί σκηνοθεσία Λυδίας Κονιόρδου.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται στήν
Τροιζήνα. Ὁ Ἱππόλυτος γιός τοῦ βασιλέα τῆς
Ἀθήνας Θησέα καί τῆς ἀμαζόνας Ἱππολύτης,
εἶναι ἀφοσιωμένος ψυχῇ τε καί σώματι στήν
θεά τῆς παρθενίας Ἄρτεμη. ῾Η προσφώνησή του
στή θεά ἀποκαλύπτει τήν φιλοσοφία τῆς ζωῆς
του. Οἱ δραστηριότητές του (κυνήγι, ἱππασία
κλπ.) προστατεύουν τήν ἁγνότητά του ἀπό τίς
κακίες τῆς ἀργίας. Ἄλλα θετικά στοιχεῖα του:
τήρηση τοῦ ὅρκου πρός τήν Τροφό μέ τίμημα τήν
τιμή του καί τήν ζωή του. Συγχωρεῖ τόν πατέρα
του πού τόν ἀδίκησε, ἐξόρισε καί προκάλεσε τόν
τραγικό θάνατό του.
Ὅμως αὐτός ὁ εὐγενής νέος, πού ἀρνεῖται
τόν ἔρωτα καί τόν γάμο, ἔχει προσβληθεῖ ἀπό
τήν ὑπερηφάνεια, ὅπως ἀποκαλύπτουν λόγοι
καί ἐνέργειές του. Σκληρός πρός τήν Τροφό
πού, γιά νά σώσει ἀπό τόν θάνατο τήν Φαίδρα,
σύζυγο τοῦ πατέρα του, τόλμησε νά μεσολαβήσει γιά τήν ἐρωτική τους συνάντηση. Προσβάλλει μέ λόγια καί τό ὕφος του τήν Φαίδρα, στήν
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ὁποία ἔχει ἐμβάλει σφοδρό ἐρωτικό πάθος γι’ αὐτόν ἡ Ἀφροδίτη
γιά νά τόν τιμωρήσει. Στόν πατέρα του Θησέα λέει: «Μέσα σ’
αὐτόν τόν κόσμο ἄλλος πιό ἐνάρετος ἀπό μένα δέν ἔχει γεννηθεῖ». Καί στούς συντρόφους του:
«ἄντρα πιό καθαρό ἀπό μένα
ποτέ σας δέν θά ἰδεῖτε».
Ἀθῶο θύμα τοῦ ἐκδικητικοῦ
σχεδίου τῆς Ἀφροδίτης ἡ Φαίδρα βασανίζεται ἀπό τό ἀκούσιο
ἐρωτικό πάθος της γιά τόν πρόγονό της, ἀλλά ἀγωνίζεται νά
μήν ἀπατήσει τόν ἄνδρα της, νά
μήν ντροπιάσει τά παιδιά της.
Προτιμᾶ τόν θάνατο ἀπό τήν
ἠθική παρεκτροπή, ἀλλά αὐτοκτονώντας ἐκδικεῖται τόν Ἱππόλυτο μέ συκοφαντική ἐπιστολή
στόν Θησέα.
Ὄργανο τῆς Ἀφροδίτης γίνεται καί ὁ Θησέας μέ τήν εὐπιστία καί τήν ὀργή του. Προκαλῶντας τόν ἄδικο, τραγικό
θάνατο τοῦ Ἱππολύτου βλάπτει
καί τόν ἑαυτό του χάνοντας τόν
γιό του.
Γιά τήν ὑπερηφάνεια καί τήν
ἀσέβειά του ὁ Ἱππόλυτος τιμωρεῖται σκληρά. Γιά τήν ἁγνότητά του ἀμείβεται ἀπό τήν
Ἄρτεμη μετά τόν θάνατό του:
Θά τιμᾶται στήν Τροιζήνα ὡς
θεός προστάτης τῆς παρθενικῆς
νεότητας.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές
Μαζί μέ τό περιοδικό μας θά
πάρετε καί τό ἡμερολόγιό μας γιά
τόν καινούργιο χρόνο 2015. Θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι θά σᾶς
ἱκανοποιήσει τό περιεχόμενό του
καί θά τό χαρεῖτε ὅλη τή νέα χρονιά πού μᾶς ἔρχεται.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή τῆς ἀποστολῆς τοῦ ἡμερολογίου μας, ὑποβάλλουμε μία θερμή παράκληση.
Κάθε χρόνο, αὐτή τήν περίοδο,
κάνουμε μία προσπάθεια γιά τή
συγκέντρωση μερικῶν χρημάτων
γιά νά μπορέσουμε νά ἀνταποκριθοῦμε στίς οἰκονομικές μας ὑποχρεώσεις, οἱ ὁποῖες συνεχῶς αὐξάνονται.
Ἔχουμε ἀπόλυτη ἐπίγνωση τῶν
οἰκονομικῶν προβλημάτων ὅλων
μας. Ὅλοι μας περνᾶμε δύσκολη
περίοδο. Ζοῦμε ὅμως μέ τήν ἐλπίδα
ὅτι, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὅλες
οἱ δυσκολίες θά ξεπεραστοῦν καί
θά ξαναβροῦμε τόν κανονικό
ρυθμό τῆς ζωῆς μας.
Μέσα σέ αὐτό τό περιβάλλον
τῶν δυσκολιῶν, κάνουμε ἔκκληση
στήν ἀγάπη σας, νά μᾶς συνδράμετε μέ ὅποιο χρηματικό ποσόν
μπορεῖτε. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ Κύριός μας θά σᾶς τά ἀνταποδώσει
περισσότερα, ἀφοῦ τά χρήματα
αὐτά προορίζονται γιά τή διάδοση
τοῦ Λόγου Του.
Δεχθεῖτε τίς πιό θερμές μας
εὐχαριστίες γιά τίς προσφορές σας.
Ὁ Κύριός μας νά σᾶς χαρίζει ὑγεία
καί κάθε χαρά.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παρακαλοῦμε νά δεχθοῦν τίς θερμές εὐχαριστίες μᾶς ὅλοι ὅσοι μᾶς
ἔχουν στείλει τή συνεργασία τους γιά
τόν «ΣΥΝΔΕΣΜΟ», καθώς καί τά βιβλία τους. Ἄς κάνουν ὅμως λίγη ὑπομονή, καί ὅλες οἱ συνεργασίες καθώς
καί οἱ παρουσιάσεις τῶν βιβλίων,
σύντομα θά δημοσιευθοῦν.
***
Στό τέλος τοῦ μήνα θά ἑορτάσουμε καί πάλι τήν ἐπέτειο τοῦ ἱστορικοῦ ΟΧΙ πού εἶπε ὁ τότε Πρωθυπουργός τῆς πατρίδος μᾶς Ἰωάννης
Μεταξάς στόν πρέσβη τῆς Ἰταλίας
Γκράτσι καί τήν ἔναρξη τοῦ Ἑλληνοιταλικοῦ πολέμου στά βουνά τῆς
Ἀλβανίας.
Καμαρώνουμε ὅλοι μας τώρα γιά
τόν νικηφόρο αὐτό πόλεμο. Καί καλά
κάνουμε. Δέν πρέπει ὅμως νά ξεχνᾶμε
ὅτι νικήσαμε καί δέν πάθαμε μία νέα
πανωλεθρία, ὅπως εἴχαμε πάθει τό
1922, γιατί πολεμήσανε οἱ τότε ΄Ἕλληνες ἑνωμένοι, χωρίς πολιτικές ἀντιπαλότητες. Ἄς προσέξουμε, ὅλοι μας
σήμερα, πού ζοῦμε σέ μία νέα μορφή
πολέμου, μέ τίς καθημερινές ἀντεγκλήσεις τῶν πολιτικῶν μᾶς κομμάτων,
μήπως μᾶς παρασύρουν στό φανατισμό καί τόν ψυχικό χωρισμό μας,
γιατί τότε, δέν μᾶς σώζει τίποτα.
***
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ
Ἡ προτομή τοῦ Συνταγματάρχου Βενετσάνου Κετσέα, διοικητοῦ τοῦ 9ου
Σ.Π. Καλαμάτας στόν ἔνδοξο πόλεμο τοῦ
1940 καί στό βάθος τό Διοικητήριο τοῦ
9ου Σ.Π. τό ὁποῖο σήμερα στεγάζονται
τά κεντρικά γραφεῖα τοῦ Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου Καλαμάτας.
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