«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Πολλή συννεφιά
νάστατος εἶναι ὁ κόσμος. Καθημερινά ζοῦμε τήν ἀγωνία καί
τήν ἀβεβαιότητα γιά τό αὔριο.
Παντοῦ ἁπλώνεται ὁ φόβος. «Πόλεμοι
καί ἀκοαί πολέμων» (Ματθ. 24, 6),
ἐπαναστάσεις καί ταραχές, κρίσεις
οἰκονομικές καί πολιτικές, πρωτόγνωρες ἀσθένειες καί θανατηφόρες. Δημιουργεῖται κλῖμα φόβου καί ἀνασφάλειας.
Ποιοί, ἀλήθεια, κινοῦν τά νήματα
τοῦ κόσμου; Ποιοί μηχανισμοί ἐργάζονται γιά νά φτωχαίνει ὁ κόσμος ὑλικά
καί πνευματικά; Δύσκολα νά ἀνιχνεύσουμε πρόσωπα καί μεθόδους, πού
ὀργανώνονται καί σχεδιάζουν τήν
αἰχμαλωσία τῆς ἀνθρωπότητος. Ὅλοι
ὅμως κατανοοῦμε καί ἔχουμε τό δικαίωμα νά συμπεραίνουμε ὅτι ὑπάρχουν σχεδιασμοί ἐκμεταλλεύσεως καί
καταδυναστεύσεως τῶν λαῶν. Γιατί
ὅλος ὁ πλοῦτος συγκεντρώνεται σέ
ἐλάχιστα χέρια καί οἱ πηγές τῶν φυσικῶν πόρων ἀνήκουν σέ παγκόσμιες
ἐλεγχόμενες πολυπρόσωπες ἑταιρεῖες;
Οἱ οἰκονομίες δέν ἀνήκουν πλέον σέ
κάποια κράτη, ἀλλά ἐλέγχονται ἀπόλυτα ἀπό κέντρα ἐξουσίας, πού προκαλοῦν τίς λεγόμενες κρίσεις, γιά νά
αὐξάνουν ἀσύστολα τά κέρδη τους,
καί τίς ἐπιρροές τους γιά νά ἐλέγχουν
ἤ καί νά κατευθύνουν τίς πολιτικές
ἐξουσίες παγκοσμίως. Ἔτσι ὁδηγούμαστε στήν παγκόσμια ἠλεκτρονική
διακυβέρνηση, ἤ ὅπως ἀλλιῶς θέλει ὁ
καθένας μας νά τήν ὀνομάσει. Τό «μυ-

Ἀ

στήριον τῆς ἀνομίας ἐνεργεῖται» (Β΄
Θεσ. 2, 7), ἐξελίσσεται. Ὁ κόσμος
παραδίνεται στή φθορά. Οἱ ἀνισότητες
καί ἀντιπαλότητες, μαζί μέ τή διαφθορά καί τίς ἀνάγκες τῆς καθημερινῆς ζωῆς, δημιουργοῦν διχασμούς καί
προκαλοῦν συγκρούσεις. Ἡ συνοχή τῆς
κοινωνίας συνέχεια ἐξασθενεῖ, γινόμαστε ἄτομα ἐγωκεντρικά, χωρίς ἐπικοινωνία καί ἀγάπη.
Ὅμως ὁ κόσμος, δημιούργημα τοῦ
Θεοῦ, ἔχει νόημα καί σκοπό. Ποτέ ὁ
Θεός δέν τόν ἐγκαταλείπει. Πάντα
στέλνει Ἁγίους πού τόν στηρίζουν, ἐνισχύουν τούς ἀνθρώπους καί τούς παρηγοροῦν. Γίνονται προφῆτες, πού
ἀντιστέκονται στό πνεῦμα «τοῦ κόσμου τούτου», τῆς φθορᾶς καί τοῦ μίσους. Μᾶς προσκαλοῦν σέ πνευματική
ἀφύπνιση, σέ ἐγρήγορση, σέ ἀντίσταση στό κακό. Ὁ Θεός, διασκορπίζει καί ἐξαφανίζει τά σχέδια καί τά
ἔργα τοῦ διαβόλου καί τῶν ἐργατῶν
αὐτοῦ. «Μείζων ἐστί ὁ ἐν ἡμῖν (ὁ Θεός)
ἤ (παρά) ὁ ἐν τῷ κόσμῳ» (ὁ διάβολος).
Γι’ αὐτό «ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διά τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς»
(Ρωμ. 8,37). Ἡ πνευματική ἀντίσταση
σκορπίζει τά νέφη καί δίνει δύναμη καί
ἐλπίδα. Γιατί ὁ Χριστός ἐνίκησε τό
κακό καί τό θάνατο. Καί ἡ πίστη σ’
Αὐτόν νικᾶ τόν κόσμο. «Αὕτη ἐστίν ἡ
νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις
ἡμῶν» (Α΄ Ἰωάν. 5,4).
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Δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν
τόν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα» (Ἑβρ. 12, 1)
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Δ

ιά τῆς ὑπομονῆς, μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, μποροῦμε νά πορευόμαστε ἐπιτυχῶς
στόν ἀγώνα ἐτούτης τῆς ζωῆς. Μακάριος
εἶναι αὐτός πού ὑπομένει καί ἀντιστέκεται στούς ποικίλους πειρασμούς. Ὁ
ἅγ. Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης τήν ὑπομονή
πού ἐξασκεῖται σύμφωνα μέ τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ, τή χαρακτηρίζει ὡς «βασίλισσα τῶν ἀρετῶν καί θεμέλιο τῶν πνευματικῶν κατορθωμάτων». Ὁ ἄνθρωπος
τῆς ὑπομονῆς ἀποκτᾶ τή βεβαιότητα
τῆς βοήθειας τοῦ Θεοῦ καί γίνεται
ἱκανός ν’ ἀντιμετωπίζει τίς δύσκολες
καταστάσεις τῆς ζωῆς.
Ὑπομονή καί μακροθυμία

Ἡ ὑπομονή συμπορεύεται μέ τή μακροθυμία. Ἡ ἐξάσκηση ὅμως τῆς ὑπομονῆς ὅσο καί τῆς μακροθυμίας, ἐάν
δέν ἀποτελοῦν ἐνσυνείδητες καταστάσεις μποροῦν νά λειτουργοῦν ἀπωθητικά γιά τόν ἄνθρωπο. Τότε τά
ἐξωτερικά αἴτια ἀποσιωποῦνται ἀναγκαστικά «ἀποτιθέμενα ἔνδον» κατά τήν
ἔκφραση τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, γιά νά πάρουν κάποτε τή μορφή
μιᾶς λανθάνουσας μνησικακίας. Ἡ ἀνεπίγνωστη αὐτή ἀπώθηση τῆς «ἀναγκαστικῆς ὑπομονῆς» στό ὑποσυνείδητο
μπορεῖ νά συντηρεῖ στήν ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου τήν ὀργή καί τό μίσος, ἄν
καί παρουσιάζει συχνά μιά ψευδή καί
ἐπίπλαστη ἐξωτερική ἠρεμία. Τήν κατάσταση αὐτή, ὁ ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, τήν παρομοιάζει μέ «τό σάπιο
ξύλο, πού ἐνῶ φαίνεται ἐξωτερικά νά
βρίσκεται σέ καλή κατάσταση, ἐσωτερικά κατατρώγεται ἀπό τό σαράκι».
Στήν ἐποχή μας ὁ πνευματικός ἀγω-

νιστής ἔχει ν’ ἀντιμετωπίσει πολλά καί
πρωτόγνωρα προβλήματα: οἰκογενειακά, ἐργασιακά, οἰκονομικά, ὑγείας
κ.ἄ. Ὅλα αὐτά ὁ ἄνθρωπος τῆς ὑπομονῆς μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γίνεται
ἱκανός καί νά ἀντιμετωπίζει καθώς καί
ὅλες τίς δύσκολες καταστάσεις χωρίς
νά χάνει τήν ἐσωτερική του γαλήνη.
Ἔτσι πλέον ἀποκτάει καί τήν ἀναγκαία
σωτηριολογική βεβαιότητα γιά τή μέλλουσα ζωή. «Τῆς μεγάλης ὑπομονῆς, μεγάλοι παρά τῷ ἀθλοθέτῃ θεῷ
στέφανοι», γράφει ὁ Μ. Βασίλειος. Μακάριος εἶναι αὐτός πού ὑπομένει καί
ἀντιστέκεται στίς ποικίλες δυσκολίες.
Αὐτός θά πάρει τόν στέφανο τῆς ζωῆς,
μᾶς διαβεβαιώνει καί ὁ ἀδελφόθεος
Ἰάκωβος (Ἰακ. α΄,12).
«Ὑπομονῆς γάρ ἔχομεν χρείαν»
Ὁ φερόμενος πρός τή θέωση, δηλαδή
πρός τήν «κατά Θεῷ ὁμοιότητα μαζί
Του ἀγωνίζεται ἐνάντια πρός τά διάφορα πάθη προληπτικά, καλλιεργώντας τίς ἀρετές, πού εἶναι ἀντίθετες πρός
αὐτά. Ὁ δρόμος πρός τή θέωση περνάει
μέσα ἀπό τήν πρακτική ἄσκηση τῆς
ὑπομονῆς, τῆς ὁμοφροσύνης, τῆς εἰρήνης καί τίς ἐλεύθερης καί ὑπεύθυνης
χριστιανικῆς συμπεριφορᾶς. Ἀρχή καί
τέλος τῆς κατά Θεό ζωῆς, γράφει ὁ ἅγ.
Συμεών ὁ Ν. Θεολόγος ἀποτελεῖ τό
«ὅλον τόν Χριστόν ἐν ἑαυτοῖς ὁλοτελῶς
κτησάμενοι ἔργῳ καί πείρα καί θεωρία».
Ἡ βίωση τῆς Χριστιανικῆς συμπεριφορᾶς στή σημερινή πραγματικότητα
ἀπαιτεῖ βουνά ὑπομονῆς, καί τήν ἐπίκληση τῆς μάρτυρος ἁγίας Ὑπομονῆς
τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ στίς 5
Ἀπριλίου.
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Ἄρχισε μετά τόν θρίαμβο τοῦ
Σαράντα. Πέρασαν πολλές ἄφεγγες νύχτες. Ἄλλοι γονάτισαν κι’
ἄλλοι ἀντέξανε. Ἡ ποιητική Μούσα μᾶς ἔδωσε σέ στίχους καλλικέλαδους ὅλες τίς φάσεις καί παραλλαγές τῆς Μεγάλης Νύχτας.
Ὁ Στέφανος Μπολέτσης στή
«Ραψωδία» (1940-1946) μέ τρεῖς
συνοπτικούς στίχους δίνει τήν
τραγικότητα τῆς Μεγάλης Νύχτας: «…Ἕνας Λατίνος μέ χαστούκισε / τά δόντια του μοῦ
ἔδειξε ἕνας Οὗννος / πικρή σκιά
μ’ ἀκολουθοῦσε ὁ σπιοῦνος…».
Ὅσοι ζήσανε ἐκείνη τήν ἐποχή,
μποροῦν νά καταλάβουν τήν
τραγικότητα πού κλείνουν οἱ στίχοι του. Ὁ ἴδιος ὁ ποιητής μᾶς
ἔχει δώσει ἐπίσης τήν φρίκη πού
οἱ «Ἔμποροι Θανάτου», οἱ μαυραγορίτες, σκόρπιζαν: «...Ἔλει-
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ψαν ὅλα. / Ἔλειψε / τό λάδι, τό σιτάρι,
τό κριθάρι ./ Νεκροί παντοῦ. / Παντοῦ
ἑτοιμοθάνατοι· καί μελλοθάνατοι. / Μέ
θλιβά μάτια –σκύλου - /μέ κυττοῦσαν. /
Θέ μου, / Θεέ μου, / δέ θά τή λησμονήσω
/ τή λυπημένη τους ματιά / ποτέ μου. / Κι’
ἄκαρδοι ἔμποροι, φριχτοί, / στ’ ἁρπακτικά τους χέρια / τόν παλμό / καί τήν
πνοή / μύριων ψυχῶν κρατοῦσαν. / Μέ
μάλαμα ζυγίζανε τό στάρι, / μ’ αἷμα τό
λάδι, / μ’ ἱδρώ κι’ ἀσῆμι τό κριθάρι. / Κ’
οἱ μελλοθάνατοι ζητοῦσαν / καί ζητοῦσαν
/ μία πνοή, / δύο -τρεῖς παλμούς ἀκόμα· /
Καί τά σκυλίσια μάτια τους, / γεμάτα
πόνο / καί παράπονο κυττοῦσαν…». Βέβαια, τούς μαυραγορίτες τούς ξεχάσαμε,
ὅμως ἐκεῖνοι δέν μᾶς ξέχασαν. Ἐμφανίζονται στήν ἐποχή μας μέ ἄλλη μορφή.
Τήν ἴδια τραγικότητα μᾶς ἔδωσε καί ὁ
Ἀντώνης Ζαχαρόπουλος στήν ποιητική
συλλογή του «Χιονάνθρωποι» (1951):
«…Τό παιδί μας / εἶναι δέκα μηνῶν / κι’
ἄρχισε νά ψελλίζει / λίγες λέξεις. / Ἡ γυναίκα μου / χαίρεται / καί τρέχει νά μοῦ
πεῖ / πώς τό παιδί μας / ἄρχισε νά μιλάει!
/ Κι’ ἐγώ στοχάζουμαι / πώς κάλλιο / νά
μή μίλαγε ἀκόμα, / γιατί δέν εἴμαστ’ ἕτοιμοι. / Κι’ ἐγώ στοχάζουμαι / πώς κάλλιο /
νά μή μίλαγε ποτέ. / Γιατί, / τί θά τοῦ
ποῦμε / σάν μᾶς ρωτήσει γιά τό φόβο /
πού χτυπάει τή θύρα μας, / γιά τό φόβο /
πού ἀνατέλλει / στά παιδικά του μάτια·
/τί θά τοῦ ποῦμε /γιά τά ρημαγμένα σπίτια, / γιά τά καμένα στάχυα· / τί θά τοῦ
ποῦμε / γιά τόν ἀντικρινό στρατιώτη /μέ
τά κομμένα πόδια ; /Τό παιδί μας / εἶναι
δέκα μηνῶν / κι’ ἄρχισε νά ψελλίζει /
λίγες λέξεις. / Κι’ἐμεῖς / δέν εἴμαστ’ ἕτοιμοι…». Στήν ἴδια συλλογή μέ τό ποίημά
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του «Ὁδός Μέρλιν 1943, μᾶς δίνει
τό κουράγιο τῶν μελλοθανάτων
μπροστά στήν κτηνωδία τοῦ κατακτητῆ: «…Mein lieber Fritz, / ἄδικα
περιμένεις. / θά κουραστεῖς μέ
μένα, δέ λυγίζω / ὅ,τι καί νά μοῦ
πεῖς / δέ θά προδώσω. / Ὅ,τι κι’ ἄν
σκαρφιστεῖς δέν τό φοβᾶμαι·/ μήτε
τό πάτημα τῆς μπότας σου / στά δάχτυλά μου, / μήτε καί τοῦ τσιγάρου
σου τό σβήσιμο / στό μέτωπό μου, /
κι’ ἄν πεῖς γιά τό ντουφέκι, / πού
ἐσύ τρέμεις μονάχα στ’ ἄκουσμά
του / διόλου δέν τό φοβᾶμαι. / Σοῦ
φαίνεται παράξενο, / mein lieber
Fritz. / Τρέμεις μπροστά στό θάνατο
/ καί δέν καταλαβαίνεις / πώς οἱ
ἄλλοι δέ φοβοῦνται·/ τρέμεις μπροστά στό θάνατο / σάν τά παιδιά
πού τρέμουνε τό Δράκο. / Ἐσύ πού
ὅλα τά ξέρεις / φαίνεται πῶς δέν τό
‘μαθες ἀκόμα / πώς πᾶνε χρόνια
τώρα/ πού πέθανεν ὁ θάνατος /
στήν Ἱερουσαλήμ. / Mein lieber
Fritz, / ἀδελφέ μου, μή φοβᾶσαι.../.
Δέκα χρόνια ἀργότερα ἡ Καίτη
Χιωτέλλη στήν ποιητική της συλλογή Ἀνατολικοί Δρόμοι», μᾶς
ἔδωσε πέραν τῶν ἄλλων, τήν τραγικότητα πού ἔζησε ἐκείνη ἡ γενιά
τῆς Κατοχῆς: «…Λυπήσου τή γενιά
μας , Κύριε / τούτη τή δύστυχη γενιά
τήν κουρασμένη. / Τά πρῶτα φῶτα
πού εἶδαν τά μάτια μας ἤτανε λάμψεις ὅπλων φονικῶν. / Οἱ πρῶτοι
ἦχοι πού ἦρθαν ὡς τ’ αὐτιά μας /
ἤτανε τρομαγμένα οὐρλιαχτά /
βροντές καί θρῆνοι. / Τό πρῶτο μας
λίκνο τό στρώσανε / μέσα σ’ἕνα
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σκοτεινό καταφύγιο. / Ἡ πρώτη
δροσιά πού μᾶς ράντισε / ἤτανε
δάκρυ. / Μαζύ μέ τό γάλα τῆς μάνας
ρουφούσαμε / τ’ ἀλαφιασμένο γοργοχτύπι τῆς καρδιᾶς της. / Στοῦ πατέρα τήν ἡλιοκαμένη ὄψη /
διαβάσαμε τήν ἀγωνία / στό χαραγμένο του μέτωπο / στά πονεμένα
του μάτια. / Πήγαμε νά γελάσουμε /
καί μᾶς φράξαν μέ βιάση τό στόμα.
/ Ξεχαστήκαμε κάπου νά παίζουμε
/ καί μᾶς τράβηξαν φοβισμένοι ἀπ’
τό χέρι. / Ζητήσαμε νά ρίξουμε ψίχουλα / στά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ /
καί τότε μάθαμε / πώς δέν περίσσευε ψωμί. / Οἱ πρῶτες προσευχές
πού ψελλίσαμε / μιλοῦσαν γιά πόλεμο. / Τά πρῶτα τραγούδια μας /
σά λυγμοί ἀντηχῆσαν. / Μάθαμε
πρῶτες –πρῶτες κάτι λέξεις παράξενες / πού ὅμως ξέραμε καλά τή
σημασία τους. / Παραμύθια ἐμεῖς
δέν ἀκούσαμε / κι ἤμαστε ἀπ’ τά
πρῶτα χρόνια μας / μεγάλοι…».
Ἡ ποίηση ἔχει ἀποτυπώσει κι’
ἄλλες τραγικές στιγμές, κι’ ἄλλα
χτυποκάρδια, ὅμως ὁ χῶρος δέν
μᾶς ἐπιτρέπει νά τ’ ἀναφέρουμε.
Παρά τήν τραγικότητα τῶν
στιγμῶν καί τό ἀσέληνο τῆς Μαύρης Νύχτας, ἡ ἐλπίδα γιά τό αὔριο
ποτέ δέν χάθηκε.
Οἱ «Κλειστές Πόρτες τῆς Ἀθήνας», πού γράφει ὁ ποιητής, οἱ
κλειστές πόρτες τῆς Ἑλλάδας,
ἀνοίξανε. Ἀπό τή Νέα Γενιά
ἐξαρτᾶται ἄν τίς κρατήσει ἀνοιχτές.
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ὁ λόγος εἶναι ἀπό τούς πλέον πολυσήμαντους ὅρους.
Λόγον ἔχει μόνον ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἀκριβῶς διά τοῦ
λόγου διακρίνεται τῶν ἀλόγων ζώων. Τό ζῶο δέν σκέπτεται. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει σκέψη.
Ἡ ἱστορία τοῦ λόγου ἀρχίζει μέ τόν Ἡράκλειτο, στόν
ὁποῖο σημαίνει τή λογική τάξη, ἡ ὁποία διέπει τό γίγνεσθαι τοῦ κόσμου. Σημαίνει ἀκόμη τή σκέψη τοῦ ἀνθρώπου, τό νόημα. Τό ζῶο ἀποτυπώνει ἁπλῶς παραστάσεις,
ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος ἐπεξεργάζεται τίς παραστάσεις. Στούς
Στωϊκούς φιλοσόφους λόγος εἶναι ἡ ζωτική ἀρχή. Στόν
Ἀριστοτέλη ὁ λόγος εἶναι ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀπόρροια τοῦ λόγου εἶναι ἡ γλῶσσα. Εἶναι ὄργανο
ἐκφράσεως τοῦ ἀνθρώπου καί βεβαίως ἡ προέλευσίς της
ἀποτελεῖ μυστήριον.
Ἡ δική μας ἑλληνική γλῶσσα ἔχει μακραίωνη ἱστορία.
Ἀπό τά ὁμηρικά ἔπη καί ἀκόμη πρό αὐτῶν. Ἡ Ἑλληνική
γλῶσσα βεβαίως εἶχε καί τάς διαλέκτους ὡς ἰωνική, δωρική, αἰολική κ.ἄ.
Ἡ συνένωσις ὅλων αὐτῶν τῶν διαλέκτων ἐπί Μ. Ἀλεξάνδρου ἔφερε τήν λεγομένη κοινή Ἀλεξανδρινή ἤ ἑλληνιστική. Αὐτή ἡ κοινή γλῶσσα εἶχε ὡς βάση τήν ἀττική
καί αὐτή εἶχε τά περισσότερα γραπτά κείμενα.
Μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Χριστιανισμοῦ συνεδέθη ἀρρήκτως ἡ ἑλληνική γλῶσσα. Σ’ αὐτή τήν γλῶσσα γράφτηκαν
τά κείμενα ὅλης τῆς Κ. Διαθήκης. Εἰδικῶς τά Εὐαγγέλια
εἶναι γραμμένα στήν ἁπλοποιημένη μορφή τῆς ἀρχαίας
ἀττικῆς διαλέκτου. (Κοινή Ἀλεξανδρινή). Ἡ δέ σημερινή
νέα ἑλληνική γλῶσσα ἀποτελεῖ ἐξέλιξη τῆς Κοινῆς. Εἶναι
πράγματι χαρακτηριστικό ὅτι ἐκ τῶν 4900 περίπου λέξεων ὅπου ἔχουμε στήν Κ. Διαθήκη, οἱ 2.280 λέγονται καί
σήμερον κοινῶς, οἱ 2.200 νοοῦνται καλῶς καί μόνον 400
παραμένουν ἄγνωστοι.
(Ἐπετηρίς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 1908 σελ. 141).
Ἐξαιρετικά σπουδαῖο εἶναι αὐτό πού ἀναφέρει ὁ ἱστορικός Κων. Παπαρρηγόπουλος: «Ἡ τοῦ Σωτῆρος ἐνανθρώπησις ἐγένετο συγχρόνως μέ τήν ἐν Ρώμη ἵδρυσιν τῆς
παγκοσμίου μοναρχίας· αὕτη δέ ἡ σύμπτωσις ἤθελε καί
μόνη ἀρκέσει, ἵνα ὑποδείξη ὅτι τά δύο ταῦτα γεγονότα
δέν ἦσαν ἄσχετα πρός ἄλληλα. Ὁ κόσμος εἶχε χρείαν διανοητικῆς καί ἠθικῆς καί κοινωνικῆς ἀναμορφώσεως, τῆς
δέ ἀναμορφώσεως ταύτης τάς ἀρχάς ἀνέλαβεν αὐτή ἡ
Θεία Πρόνοια. Τό ἄμεσον τῆς κηρύξεως, τῆς ἑρμηνείας
καί τῆς διαδόσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ ὄργανον ὑπῆρξεν
ἡ γλῶσσα ἡ Ἑλληνική. Οὐδ’ ἦτο δυνατόν ἄλλως γενέσθαι.
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Καθ’ ὅλην τήν Ἀνατολήν ἐπικρατοῦσα
γλῶσσα ἦτο ἡ Ἑλληνική. Τό Χριστιανικόν
Θρήσκευμα περιβληθέν τήν πανοπλίαν τῆς
Ἑλληνικῆς γλώσσης, διαλεκτικῆς καί πολιτείας, ὥρμησεν ἤδη ἀπό τῆς Παλαιστίνης
πρός κατάκτησιν τῆς Δύσεως. Ἡ Ἑλληνική
γλῶσσα, διά τήν ἐντέλειαν καί τήν λεπτότητα αὐτῆς ἦτο ἐπιτηδειοτέρα πάσης ἄλλης
πρός τήν δήλωσιν, τήν ἑρμηνείαν καί τόν
προσδιορισμόν τῶν ὑψηλῶν τοῦ νέου θρησκεύματος δογμάτων. Τά πάντα εἶχον παρασκευασθῆ, ἵνα διά τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης
λαλήσῃ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον» (Ἡ Ἱστορία
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Βιβλίον Η΄, κεφ. β΄).
Εἰδικότερα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν εἶναι ὁ μεγάλος χειριστής
τῆς γλώσσας τήν ὁποία χρησιμοποιεῖ ὅπως
ἕνας ἄριστος καλλιτέχνης τό μουσικόν ὄργανον καί μέ τό γλωσσικό του ὕφος διευθύνει,
ἐλέγχει, παρηγορεῖ, νουθετεῖ, ἀνυψώνει
πνευματικά τόν κάθε ἀναγνώστη του μέσα
ἀπό τίς σελίδες τῶν ὑπερόχων ἐπιστολῶν
του. Ἔχει λεχθεῖ ὅτι ὁ Παῦλος «ἔδωσε πάλιν
εἰς τήν ἑλληνική γλῶσσα τήν ζωήν καί τήν
δύναμιν τήν ὁποίαν ἐπί αἰῶνες εἶχεν ἀπωλέσει καί ἠκούσθησαν πάλιν τόνοι οἱ ὁποῖοι
δέν εἶχον πλέον ἀκουσθεῖ ἀπό τῶν χρόνων
τοῦ ὕμνου τοῦ Κλεάνθους πρός τόν Δία». Ὁ
Ἀπόστολος, τῷ ὄντι, ἀξιοποίησε τά μέγιστα
τόν θησαυρόν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας γιά νά
μᾶς κληρονομήσει τόν δικό του ἀπαράμιλλο
θησαυρό τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας.
Ἀργότερα τόν 4ο αἰῶνα οἱ σοφοί μέγιστοι
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα οἱ τρεῖς
Ἱεράρχες, γράφουν καί ὁμιλοῦν (κηρύττουν)
ἑλληνικά. Προσέτι διεμόρφωσαν τήν θαυμάσια ἐπίσημη ἐκκλησιαστική γλῶσσα, στήν
ὁποία καί διετυπώθη ἡ ὅλη δογματική διδασκαλία.
Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα καί ὁρολογία ἔχει
τόν πλοῦτο ἐκεῖνον ὥστε νά δίδεται ἱκανότητα δυναμική τῆς ἐπακριβοῦς ἐκφράσεως
τῶν δογμάτων τῆς πίστεως.
Ἀκόμη ὁ Χριστιανισμός συνδέθηκε μέ τήν
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ἑλληνική γλῶσσα καί στήν διατύπωση καί
ἐκφραστική δύναμη τῆς δημιουργίας τῶν
ὕμνων τῆς Ἐκκλησίας ὡς καί τῆς Θ. Λειτουργίας. Ἕνα πλῆθος μάλιστα ὑμνολογικῶν φράσεων καί λέξεων, ὡς καί αὐτοῦ
τοῦ Εὐαγγελίου ἔχουν περάσει ἤδη καί στήν
καθημερινή γλῶσσα τοῦ λαοῦ.
Ὀφείλουμε ἀκόμη νά συμειώσουμε ὅτι οἱ
9ος καί 10ος αἰῶνες, ἔχουν εὐνοϊκή παρουσία γιά τά ἑλληνικά γενικότερα γράμματα.
Ὁ Ἰωάννης ὁ Γραμματικός, ὁ Λέων ὁ Φιλόσοφος, ὁ Πατριάρχης Κων/λεως Φώτιος καί
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας Ἀρέθας τυγχάνουν στυλοβάτες τοῦ δεσμοῦ ἑλληνικῆς
γλώσσας καί παιδείας καί χριστιανισμοῦ.
Σπουδαιοτάτη συμβολή ἀξιοποιήσεως τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας ἔχουμε καί στόν ἱεραποστολικό τομέα μέ κορυφαία περίπτωση τόν
ἐκχριστιανισμό τῶν Σλαύων ὅταν οἱ ἀδελφοί
ἐκ τῆς Θεσ/νίκης ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος κατόρθωσαν νά παραστήσουν μέ γράμματα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου τίς
φωνητικές ἀξίες τῶν φθόγγων τῆς Σλαυϊκῆς
καί νά δημιουργήσουν τό κυριλλικό ἀλφάβητο καί ἔτσι νά μεταδώσουν στή συνέχεια
τήν χριστιανική διδασκαλία.
Ἡ ὑπαρξιακή αὐτή σχέση Χριστιανισμοῦ
καί Ἑλληνικῆς γλώσσας συνεχίστηκε ἐπί
αἰῶνες. Οὐδέποτε ὑπῆρξε διακοπή. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ γλώσσα μας ἔχει ξεχωριστή θέση
στό χριστιανισμό μας, στήν ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας γι’ αὐτό καί ἡ διαφύλαξή της
εἶναι ἀπαράβατος ὅρος.
Δέν θά ἀπεμπολίσουμε τήν γλῶσσα μας,
δέν θά τήν βάλλουμε στήν προκρούστεια
κλίνη, ἤ θά υἱοθετήσουμε ὀθνεῖες γλωσσικές
ἐκφράσεις, μηδέ τά greeklish.
Ἡ ἱστορική πορεία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί διά μέσου τοῦ χριστιανικοῦ πνεύματος θά πρέπει ἀπαραιτήτως νά συνεχισθεῖ.
Ἡ Ἐκκλησία θά παραμένει ὁ θεματοφύλαξ τῆς γλώσσας μας.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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ΠΕΝΤΕ χρόνια μετά ἀπό τότε πού εἴχαμε
φύγει ἀπό τήν πόλη Ἄνν Ἄρμπορ, τῆς Πολιτείας τοῦ Μίσιγκαν τῶν Η.Π.Α., καί ἐπιστρέψαμε γιά ἐγκατάσταση στήν Ἑλλάδα, ἕνα
Συνέδριο πού γινόταν στό ἐκεῖ Πανεπιστήμιο
ἦταν ἡ εὐκαιρία, γιά τήν οἰκογένειά μας, νά
ξαναγυρίσουμε σ’ αὐτήν τήν ὄμορφη καί ἀξιαγάπητη πανεπιστημιούπολη, ὅπου εἴχαμε περάσει μερικά ὑπέροχα χρόνια.
Οἱ παλιοί μας συνάδελφοι καί φίλοι μᾶς ἐπιφύλαξαν μιά συγκινητική ὑποδοχή καί ἡ ὅλη
ἀκαδημαϊκή ἀτμόσφαιρα μᾶς χάρισε ξανά
αὐτό τό ἀξεπέραστο συναίσθημα πληρότητας
πού μπορεῖ νά νιώσει ἕνας οὐσιαστικός «δάσκαλος» σ’ ἕνα τέτοιο περιβάλλον. Μέσα στήν
ἐνημέρωση πού θέλησαν ὅλοι νά μᾶς κάνουν,
γιά ὅσα εἶχαν συμβεῖ στά πέντε χρόνια τῆς
ἀπουσίας μας, ὑπῆρχε καί τό δυσάρεστο νέο
τοῦ πρόσφατου θανάτου, ἀπό αὐτοκινητιστικό δυστύχημα, ἑνός ἀπό τούς παγκοσμίως
γνωστούς καί τιμημένους καθηγητές τῆς
Σχολῆς μας, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καί δάσκαλός
μας.
Ὁ καλός συνάδελφος καί φίλος, Νάτ, πού
μᾶς διηγήθηκε τίς σχετικές λεπτομέρειες, θεωρῶντας αὐτονόητο ὅτι θά θέλαμε - ὅπως συνηθίζουν οἱ Ἀμερικανοί- νά πᾶμε νά προσευχηθοῦμε γιά τήν ψυχή του, στό συγκεκριμένο
σημεῖο τοῦ θανάτου του, πού ἦταν ἀρκετά χιλιόμετρα πρός τά βόρεια, μᾶς ἔκανε τήν ἑξῆς
πρόταση.
- Μιά πού τό Συνέδριο τελειώνει τήν Παρασκευή, σᾶς προσκαλῶ νά περάσουμε τό Σαββατοκύριακο στό ἐξοχικό μου σπίτι, πού βρίσκεται
στό Βόρειο Μίσιγκαν. Ἔτσι θά περάσουμε κι
ἀπό ἐκεῖνο τό σημεῖο.
Ἔτσι κι ἔγινε. Μέσα ἀπό μιά ἀληθινά μαγευτική διαδρομή, ὅπου τό χρυσοκόκκινο φθινοπωρινό σκηνικό τῶν πελώριων πλατύφυλλων
δέντρων συμπληρωνόταν ἀπό ἕνα, ἀντίστοιχο
σέ χρῶμα, παχύ χαλί ἀπό φύλλα, φτάσαμε στό
συγκεκριμένο σταυροδρόμι καί κάναμε τήν
σιωπηλή μας προσευχή.
274
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Συνεχίζοντας τό ταξίδι, οἱ κουβέντες
μας ἦταν γεμάτες ἀπό ἀναμνήσεις καί
ἀναφορές σέ ὅσα εἶχε προσφέρει αὐτός
ὁ μεγάλος μας δάσκαλος κι ἔτσι, φτάσαμε, χωρίς νά τό καταλάβουμε, στόν
προορισμό μας.
Μέσα σ’ ἕνα μεγάλο δάσος ἀπό
πεῦκα, πάνω στήν ὄχθη ἑνός ἤρεμου
ποταμοῦ, μέ ὁμαλές ἀμμουδερές ὄχθες,
ἦταν χτισμένο ἀπό ξύλα ἕνα πολύ γραφικό σπίτι.
- Φτάσαμε, εἶπε ὁ Νάτ. Εὐτυχῶς ὁ καιρός εἶναι ἀκόμα καλός καί τά παιδιά θά
μπορέσουν νά ψαρέψουν στό ποτάμι.
Ἔχω γι αὐτά τόν κατάλληλο ἐξοπλισμό
καί ὑπόσχομαι νά τούς μάθω ὅλα τά
κόλπα καί τά μυστικά, γιά νά φᾶμε τό
βράδυ ψητές πέστροφες στά κάρβουνα,
εἶπε καταχαρούμενος.
***
Ξεφορτώσαμε γρήγορα τό αὐτοκίνητο καί κατευθυνθήκαμε ὅλοι μαζί
πρός τό σπίτι. Φτάνοντας στήν πόρτα,
διαπιστώσαμε, μέ ἔκπληξη, πώς δέν
ὑπῆρχε κλειδαριά. Στό πάνω μέρος της
μόνο, ὑπῆρχε ἕνας χοντρός σύρτης τόν
ὁποῖο τράβηξε ὁ Νάτ καί τήν ἄνοιξε.
Μπήκαμε σ’ ἕναν ὑπέροχο χῶρο
ὑποδοχῆς μ’ ἕνα μεγάλο τζάκι καί μιά
βεράντα, μέ ἐκπληκτική θέα πρός τόν
ποταμό. Δεξιά καί ἀριστερά, ὑπῆρχαν
τέσσερα ὑπνοδωμάτια πλήρως ἐξοπλισμένα, μέ κρεββάτια-κουκέτες σάν τοῦ
καραβιοῦ, καί μέ ἰδιαίτερο λουτρό γιά
τό καθένα. Στήν τεράστια κουζίνα, στό
ντουλάπι πού κάλυπτε ἕναν ὁλόκληρο
τοῖχο, ὑπῆρχαν ἄφθονα τρόφιμα σέ
κονσέρβες καί ζυμαρικά.
Ἐμεῖς, μέ τήν ἔκπληξη ἀκόμα ζωηρή
ἀπό τήν ἔλλειψη κλειδαριᾶς στήν ἐξώπορτα, παρατηρούσαμε σιωπηλοί αὐτό

τό ἀξιοθαύμαστο νοικοκυριό. Ὥσπου,
σέ μιά στιγμή, ὁ ἄνδρας μου δέν κρατήθηκε ἄλλο καί ρώτησε τόν Νάτ πού μᾶς
ξεναγοῦσε.
-Νάτ, πῶς εἶναι δυνατόν ἕνα τέτοιο
σπίτι κι ἕνα τέτοιο νοικοκυριό νά τό
ἀφήνεις ξεκλείδωτο καί ἡ πόρτα νά κλείνει μόνο μ’ αὐτόν τόν σύρτη πού, δέν πολυκατάλαβα καί τό γιατί τόν ἔχεις τόσο
ψηλά. Δέν φοβᾶσαι μήν μπεῖ κάποιος
ξένος καί σοῦ κάνει ζημιά; Δέν ἔπρεπε
νά εἶναι κλειδωμένο;
-Ὄχι Νῖκο, δέν ἔπρεπε. Γιατί, ἄν βρεθεῖ κάποιος στά μέρη αὐτά κι ἔχει
ἀνάγκη νά μπεῖ κάπου, νά τηλεφωνήσει
ἤ νά ξεκουραστεῖ καί νά βρεῖ φαγητό,
πρέπει νά μπορεῖ νά μπεῖ σ’ αὐτό τό
σπίτι. Μόνο τά «ρακούνς» φοβᾶμαι.
Αὐτά τά ἄγρια καί πονηρά θηριάκια πού
εἶναι καί κλεφτρόνια. Καί γι αὐτό ἔχω
βάλει τόν σύρτη τόσο ψηλά ὥστε νά μήν
τόν φτάνουν.
-Μά καλά, δικό σου δέν εἶναι αὐτό τό
σπίτι; συνέχισε ὁ Νῖκος ἀκόμα πιό
ἔκπληκτος.
Ἕνα ἤρεμο χαμόγελο ἁπλώθηκε στό
πρόσωπο τοῦ Νάτ. Γύρισε καί κοίταξε
τόν Νῖκο μ’ ἕνα στοχαστικό βλέμμα.
-Δικό μου; Τί θά πεῖ δικό μου; Πρίν
ἀπό ἑκατό χρόνια τίνος ἤτανε ἄραγε;
Καί, σέ ἄλλα ἑκατό χρόνια, τίνος θά
εἶναι; Ἐνοικιαστές εἴμαστε ὅλοι μας στό
πέρασμά μας ἀπό αὐτήν τήν ζωή, καλέ
μου φίλε. Ἔτσι δέν εἶναι;
Κουνήσαμε τά κεφάλια μας σιωπηλοί. Πῶς ἦταν δυνατόν νά διαφωνήσουμε; Ἐκεῖ, στό Βόρειο Μίσιγκαν,
ἀξιωθήκαμε ν’ ἀκούσουμε μιά σοφή
ἀλήθεια.
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κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τή συρρίκνωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ
λόγῳ τῆς μεγάλης ὑπογεννητικότητας».
ΔΕΥΤΕΡΟ γεγονός, καί αὐτό
ἀπό τόν κύκλο τῶν πολυτέκνων,
ὑπῆρξε ἡ ἐκδημία τῆς 75χρονης
Βασιλικῆς Ζουγανέλη, στά Σούρμενα Ἀττικῆς. Πρόκειται γιά μία
μεγάλη ἡρωΐδα μητέρα, ἡ ὁποία
μέ τόν σύζυγό της Σταῦρο ἀξιώθηκαν νά ἀποχτήσουν 20 παιδιά, 50
ἐγγόνια καί 11 δεσέγγονα μέχρι
στιγμῆς! Κατά τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία, κατασυγκινημένος ὁ
85χρονος σύζυγός της εὐχαρίστησε τήν ἡρωΐδα γυναίκα του,
πού ἔφερε στόν κόσμο 20 (εἴκοσι)
παιδιά, τά ὁποῖα μεγάλωσαν μέ
πίστη στόν Θεόν καί μέ πολύ κόπο
καί μόχθο.
***
ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά ὀξύτερα προβλήματα τῆς χώρας μας. Τά
τελευταῖα χρόνια ἰδίως βρίσκεται
σέ δραματική καμπή. Ἡ κρίση
πού περνάει ἡ πατρίδα μας,
ἄφησε βαριά τά ἴχνη της στίς πολύτεκνες οἰκογένειες. Ἡ μεγάλη
ἀνεργία τῶν νέων, ἡ ἐργασιακή
ἀνασφάλεια, ἡ μείωση μισθῶν καί
ἡμερομισθίων, ἡ ἀνάγκη ἀπασχόλησης καί τῶν δύο γονέων, ὠθοῦν
τούς νέους νά μήν δημιουργοῦν
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ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ γεγονότα
ἀπό τόν κύκλο ἐκείνων πού ὁλοκλήρωσαν τήν ἐπίγεια βιοτή τους
καί πέρασαν στήν αἰωνιότητα,
μᾶς δίνουν τήν ἀφορμή νά γράψουμε ἤ καλύτερα νά ὑπενθυμίσουμε στούς ἁρμοδίους καί τήν
κοινή γνώμη τό ὀξύ πρόβλημα τῶν
πολυτέκνων οἰκογενειῶν.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ γεγονός εἶναι ἡ ἐν
Κυρίῳ κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ
Ἁγιορείτη Μοναχοῦ Νικοδήμου
Μπιλάλη, μεγάλου φίλου καί συμπαραστάτη τῶν πολυτέκνων. Καταγόμενος ἀπό ὑπερπολύτεκνη
οἰκογένεια (μέ 17 παιδιά), ἔζησε
ἀπό μικρό παιδί τά προβλήματα
μιᾶς πολυμελοῦς ἀγροτικῆς οἰκογένειας. Γιά νά τή βοηθήσει
ἵδρυσε τήν «Πανελλήνια Ἕνωση
φίλων τῶν Πολυτέκνων», πού βραβεύτηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία
Ἀθηνῶν, καί τό περιοδικό «Ἑλληνορθόδοξη Πολυτεκνική Οἰκογένεια», τό ὁποῖο συνέτασσε ὁ ἴδιος
καί ὅπου ἀρθρογραφοῦσε γιά τά
μεγάλα προβλήματά τους καί γιά
τήν κατά Θεόν εὐλογημένη τεκνογονία. Ὅπως ἔγραψε καί τό ἀνωτέρω περιοδικό (τ. 143), ὁ π.
Νικόδημος «ὑπῆρξε πρωτοπόρος
στήν ἐνασχόλησή του μέ τό Δημογραφικό, τό ὁποῖο χαρακτήριζε
ὡς τό ὑπ’ ἀριθμόν 1 (ἕνα) πρόβλημα τῆς χώρας μας καί ἦταν
ἀπό τούς πρώτους πού ἔκρουε
ἐδῶ καί 40 καί πλέον χρόνια τόν
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Στή μνήμη τοῦ μεγάλου
φίλου τῶν πολυτέκνων
Ἁγιορείτη Μοναχοῦ
Νικοδήμου Μπιλάλη

οἰκογένεια. Κι ὅταν ἀποφασίσουν νά συνάψουν γάμο, περιορίζονται σ’ ἕνα παιδί
ἤ τό πολύ σέ δύο. Γι’ αὐτό καί ὑπερτεροῦν
οἱ θάνατοι ἀπό τίς γεννήσεις. Συγκεκριμένα: Τό 2012 ὁ ἀριθμός τῶν θανάτων
ἦταν περίπου 10.300 μεγαλύτερος ἀπό
ἐκεῖνον τῶν γεννήσεων. Ὁ πληθυσμός, λοιπόν, τῆς χώρας μας γερνάει γρήγορα.
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Σάββας Ἀναστασιάδης ἔγραψε: «Ἡ δραματική μείωση τῶν
γεννήσεων βάνει τό ἑλληνικό ἔθνος σ’ ἕνα
ἐπικίνδυνο κύκλο παρακμῆς». Σέ γερμανική ἐφημερίδα δημοσιεύθηκε ἀνταπόκριση, ὅπου τονίζεται ὅτι «ἡ Ἑλλάδα
γίνεται τό γηροκομεῖο τῆς Εὐρώπης». Ἐξ
ἄλλου, ὁ δραστήριος πρόεδρος τῆς Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
Ἑλλάδος κ. Βασ. Θεοτοκάτος, ὁ ὁποῖος
προμαχεῖ γιά τή λύση τῶν πολυτεκνικῶν
προβλημάτων, ὑπογραμμίζει καί τονίζει
τόν μέγιστο κίνδυνο πού διατρέχει ἡ πατρίδα μας ἀπό τή συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ της.
ΜΕΓΑΛΗ, λοιπόν, καί ἐπείγουσα εἶναι
ἡ ἀνάγκη νά ἀντιμετωπίσει ἡ πολιτεία τό
δημογραφικό πρόβλημα. Χρειάζονται
οὐσιαστικά μέτρα, ὅπως στίς ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες. Καί ὄχι ἡμίμετρα. Ἀλλά καί
ἡ Ἐκκλησία καί οἱ διάφοροι κοινωνικοί
φορεῖς νά δείξουν μεγαλύτερη εὐαισθησία
καί ἔμπρακτη συμπαράσταση στά βάρη
πού σηκώνουν στούς ὤμους τους οἱ πολύτεκνοι, οἱ ἀληθινοί ἥρωες τῆς ζωῆς.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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ΠΩΣ ΦΘΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Τοῦ συνεργάτου μας Π. Μ. Σωτήρχου
Ἡ ἐρώτηση ἔγινε ἀπό τόν φοιτητήν τῆς θεολογίας,
πού ἦταν στήν τριπρόσωπη συντροφιά, ὅταν ἐπισκεφθήκαμε τόν π. Ἰάκωβο, λίγο πρίν ἐκδημήση καί
ἀνεβῆ στά οὐράνια, ὅπου «πάντες οἱ ἅγιοι ἀναπαύονται». Ρώτησε ὁ φίλος μας, ἀφοῦ εἶχε τελειώσει
ἡ συζήτηση γιά τήν πραότητα:
– Πῶς φθάνει κανείς στήν μετάνοια, πάτερ μου;
– Ὅπως φθάνει καί στόν γιατρό, παιδί μου. Ὅταν
πονοῦμε καί ἀρρωσταίνει τό σῶμα μας, τρέχουμε
στόν κατάλληλο γιατρό καί ζητοῦμε τήν βοήθειά
του. Ἔτσι γίνεται καί μέ τήν ψυχή. Ὅταν ἀρρωσταίνουμε πνευματικά καί πονᾶ ἡ ψυχή μας ἀπό τίς τύψεις τῆς συνειδήσεως, τότε πηγαίνουμε στόν
Πνευματικό μας καί τοῦ λέμε ἀπό τί πονοῦμε καί
ὑποφέρουμε. Ἡ ἐξαγόρευση, ὅπως λέγεται ἡ ἐξομολόγηση στήν ἁγιοπατερική γλῶσσα, εἶναι ὡσάν ἕνας
πνευματικός ἐμετός, καί γι’ αὐτό πρέπει ὅλα νά τά
λέμε καί νά μήν κρύβουμε τίποτε ἀπό ντροπή ἤ φόβο
ἤ παρανόηση. Ὅσα δέν τά φανερώνουμε παραμένουν ἀσυγχώρητα καί τό χειρότερο γίνονται μαγιά
καί ἀφετηρία γιά ἄλλες νέες ἁμαρτίες, ἀφοῦ ὁ Ἐξομολόγος δίνει ἄφεση ἁμαρτιῶν ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ.
Ἔτσι ἀρχίζει ἡ μετάνοια στήν Ἐκκλησία μας. Ἐάν
δέν ὁμολογήσης ἐν μετανοία ὅλες τίς ἁμαρτίες σου,
μένεις πνευματικά ἀθεράπευτος.
– Δηλαδή, μέ αὐτόν τόν τρόπον θεραπευόμαστε;
ξαναρώτησε ὁ φοιτητής.
– Δέν εἶπα θεραπευόμαστε, ἀλλά ὅτι ἔτσι ἀρχίζει
ἡ μετάνοια, πού εἶναι ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς, ἐξήγησε
ὁ π. Ἰάκωβος.
– Καί στήν συνέχεια τί γίνεται;
– Πρῶτον, δέν ξανακάνεις τίς ἁμαρτίες, πού ἐξομολογήθηκες καί προσπαθεῖς εἰλικρινά καί τίμια νά
ἐφαρμόζης τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Καί δεύτερο, ἄν
σοῦ τό ἐπιτρέψη ὁ Πνευματικός, θά πᾶς νά κοινωνήσης τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον», ξανάπε ὁ Γέροντας καί
συνέχισε:
– Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε πολύ καθαρά τόν τρόπον
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τῆς μετανοίας: «Εἴ τις θέλει
ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν
σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι» (Ματθ. ΙΣΤ΄ 24). Δηλαδή, ὅποιος θέλει νά μέ ἀκολουθήση καί νά γίνη ἀληθινός
Χριστιανός, πρέπει νά ἀπαρνηθῆ τόν παλαιόν του ἁμαρτωλό ἑαυτόν καί ἄς σηκώση τόν
σταυρόν τῶν δυσκολιῶν αὐτοῦ
τοῦ κόσμου, ὥστε καί σταυρικόν θάνατον νά ὑποστῆ γιά τήν
πίστη του σέ μένα καί ἄς μέ
ἀκολουθήση, μιμούμενος σέ
ὅλα τά ζητήματα τό δικό μου
παράδειγμα. Μέ ἄλλα λόγια,
παιδιά μου, νά ἀλλάξουμε τήν
ἀπρόσεκτη καί ἁμαρτωλή ζωή,
πού κάνουμε καί νά τηροῦμε τίς
δικές του ἐντολές, πού εἶναι σωτήριες καί ὄχι τίς δικές μας ἐπιθυμίες, πού εἶναι κατά κανόνα
μάταιες καί ἁμαρτωλές. Κι
ἀκόμα, τό ξαναλέγω, πρέπει νά
εἴμαστε ἕτοιμοι καί ἀποφασισμένοι νά δώσουμε τήν ζωή μας
γιά τόν Χριστόν καί τήν ἀγάπη
του, ἄν χρειασθῆ, ὅπως κι
Ἐκεῖνος σταυρώθηκε γιά τήν
δική μας σωτηρία. Καί πάντοτε
καί σέ ὅλα τά ζητήματα νά
ἔχουμε ὡς πρότυπον τῆς ζωῆς
μας τήν δική του ἐπίγεια πορεία. Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή μετάνοια. Αὐτήν θέλει ἀπό μᾶς.
– Καί πῶς μπορεῖ κανείς νά
ἔχει ὡς πρότυπον τῆς ζωῆς του
τόν Κύριον; Ἐκεῖνος ἦταν ὁ
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Θεός καί ἐπί γῆς καί μποροῦσε νά
εἶναι τέλειος. Ἐμεῖς ὅμως; ξαναρώτησε
ὁ φοιτητής τῆς θεολογίας.
– Ὁ Χριστός βεβαίως ἦταν Θεός καί
ἐπί τῆς γῆς, ἀλλά ἦταν καί ἄνθρωπος.
Καί πείνασε καί δίψασε πολλές φορές,
γιά νά μᾶς δείξη ὅτι ἔνοιωθε τίς δυσκολίες καί τά βάσανά μας καί βασανίστηκε, ταπεινώθηκε κι ὅλα τά ὑπόμενε μέ ὑπομονή καί ἄκρα ταπείνωση
γιά νά μᾶς δείξη πῶς πρέπει νά ζήσουμε κι ἐμεῖς. Καί ὅπως λέγει ὁ Δαβίδ
«Αὐτός ἔγνω τό πλάσμα ἡμῶν, ἐμνήσθη
ὅτι χοῦς ἐσμέν» (Ψαλμ. ΡΒ΄ 14). Ξέρει
τί εἴμαστε καί τί μποροῦμε νά κάνουμε.
Γι’ αὐτό καί μᾶς εἶπε: «Ὁρᾶτε, βλέπετε
ἀπό τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καί τῆς
ζύμης Ἡρώδου» (Μαρκ. Η΄ 15). Δηλαδή, ἀνοίξετε τά μάτια σας καί προσέχετε ἀπό τήν ὑποκριτικήν διδασκαλίαν τῶν Φαρισαίων καί τά κοσμικά
παραδείγματα τῆς ἐξουσίας τοῦ Ἡρώδου, πού εἶναι σάν τό κακό προζύμι,
πού ζυμώνει ὅλη τήν ζωήν μέ τήν ἁμαρτία.
– Τότε πῶς πρέπει νά ἐνεργοῦμε,
ὥστε νά ἔχουμε πρότυπόν μας τόν Χριστόν;
– Τήν ἴδια ἐρώτησιν ἔκαναν κάποτε
στόν ἅγιονΣεραφείμ τοῦ Σάρωφ, εἶπε
ὁ Γέροντας, ὅταν οἱ μουζῖκοι, ἀγράμματοι Ρῶσοι χωρικοί, πήγαιναν γιά νά
τόν συμβουλευθοῦν, πῶς πρέπει νά
συμπεριφέρονται σέ ἀνάλογες δύσκολες περιπτώσεις.
– Καί ὁ Ἅγιος τί τούς ἔλεγε;
– Τούς ἔλεγε, ὅταν βρισκόσαστε σέ
ἀπορία καί δέν ξέρετε ποιό εἶναι τό
σωστό καί ποιό εἶναι τό λάθος, θά σκεφτόσαστε: «Τί θά ἔκανε ὁ Χριστός ἄν
βρισκόταν στήν θέση μου» καί αὐτό νά
κάνετε κι ἐσεῖς. Καί νά λέτε τήν ἴδια
ὥρα τό «Κύριε, ἐλέησον», καί ὁ Θεός
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θά σᾶς δείχνη τόν σωστόν δρόμον.
Αὐτό λοιπόν, παιδιά μου, νά κάνουμε
κι ἐμεῖς, γιατί οἱ περισσότεροι εἴμαστε
πνευματικῶς ἀγράμματοι καί χειρότεροι ἀπό τούς μουζίκους. Γιατί αὐτοί
δέν ἤξεραν, ἀλλά ἤθελαν νά μάθουν
καί ρωτοῦσαν αὐτούς, πού ἤξεραν. Ἡ
πίστη, πού πρέπει νά εἶναι πάντοτε ὁ
ὁδηγός μας, δέν κερδίζεται μέ τά λόγια,
ἀλλά μέ τήν πράξη, μέ τήν βίωση τῶν
ἐντολῶν καί μέ τήν ἐπίκλησιν τῆς ἄνωθεν βοηθείας. Ἀκόμα καί οἱ Ἀπόστολοι, πού ἄκουγαν καθημερινά τίς
διδασκαλίες τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ
Χριστοῦ, δέν εἶχαν τήν ἀνάλογη πίστη
καί παρακαλοῦσαν τόν Κύριον, λέγοντας: «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν» (Λουκ. ΙΖ΄,
5). Παρακαλοῦσαν τόν Θεόν νά προσθέση σέ αὐτούς πίστιν, νά αὐξήση τήν
πίστη, πού εἶχαν, ὥστε νά πάρουν δύναμη στόν ἀνηφορικόν δρόμον τῆς
νέας ἐν Χριστῷ ζωῆς. Γιατί ἡ πίστη
στόν Χριστόν δίνει δύναμη καί ἀσφάλεια καί σιγουριά. Καί ὅπως διδάσκει
σέ ὅλους μας τό Εὐαγγέλιο: «Πᾶσα
δόσις ἀγαθή καί πᾶν δώρημα τέλειον
ἄνωθεν ἐστιν καταβαῖνον ἀπό τοῦ πατρός τῶν φώτων» (Ἰάκ. Α΄ 17). Ἔτσι
ἀπό τόν Θεόν προέρχεται καί ἡ πίστη,
πού εἶναι «τέλειον δώρημα», ἀρκεῖ νά
τήν ζητήσουμε. Πρέπει νά ἀρχίζη ἀπό
μᾶς, ἀπό τόν καθένα μας. Γιατί καί ἡ
πίστη πρέπει νά εἶναι ἐλεύθερη, νά τήν
θέλουμε κι ἐμεῖς. Δέν μᾶς θέλει σκλάβους κοντά του ὁ Θεός, ἀλλά ἐλεύθερους, ἀφοῦ ἡ ἀγάπη προϋποθέτει τήν
ἐλευθερία γιά νά προσφερθῆ. Ἡ
ἀγάπη ἀποτελεῖ τήν τελειότερη μορφή
τῆς ἐλευθερίας καί εἶναι ἡ ἀνώτερη δύναμη, πού μπορεῖ νά ὑπάρξη.
– Ἄρα, καί σύμφωνα μέ ὅσα εἴπατε,
πρέπει καί τήν μετάνοια νά τήν ζητοῦμε ἀπό τόν Θεόν, ξανάπε ὁ φοιτηΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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τής στόν Γέροντα. Κι ἐκεῖνος ἀποκρίθηκε:
– Ἀσφαλῶς καί πρέπει νά τήν ζητοῦμε
ἀπό τόν Θεόν, φίλε μου. Γι’ αὐτό καί ἡ
Ἐκκλησία παρακαλεῖ καί ψάλλει: «Τῆς
μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα»
καθώς καί ἄλλα παρόμοια τροπάρια, πού
βρίσκονται στό βιβλίον «Τριώδιον».
Ὑπάρχει ὅμως καί μιά βασική προϋπόθεση. Πρέπει ἐμεῖς νά ἀρχίζουμε τό
καλόν αὐτό ἔργον μέ τήν θέλησή μας, μέ
τήν πίστη καί κυρίως μέ τήν προσευχή.
Γι’ αὐτό καί ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος λέγει
σέ ἕναν ἀπό τούς «Λόγους» του, ὅτι ἡ συνεχής προσευχή ἀποτελεῖ τήν ἀληθινή μετάνοια τῆς ψυχῆς. Ὁ Θεός μᾶς δίνει ὅ,τι
ζητήσουμε πιστεύοντες στό ἄπειρον
ἔλεός Του. Πρέπει ὅμως νά ζητήσουμε
τήν μετάνοια. Πρέπει νά συνεργαστοῦμε
μαζί μέ τόν Θεόν σέ ὅλα τά θέματα. Χαίρεται μάλιστα πολύ, ὅταν τοῦ ἁπλώνουμε
τό χέρι, γιά νά μᾶς βοηθήση νά σηκωθοῦμε ἀπό τήν λάσπη τῆς ἁμαρτίας, ὅπου
πέσαμε καί λερωθήκαμε πνευματικά.
Ἀπό τόν Θεόν πρέπει νά ζητοῦμε τήν μετάνοια καί τήν πίστη καί τήν ἀγάπη καί
ὄχι τά ὑλικά καί τά γήϊνα. Πρίν ἀπ’ ὅλα
τήν μετάνοια.
Ἔγινε ξαφνικά σιωπή. Κι ὅλοι σκεφτόμαστε τά λόγια τοῦ π. Ἰακώβου καί μάλιστα τήν τελευταία φράση του, νά ζητοῦμε
ἀπό τόν Θεόν «Πρίν ἀπ’ ὅλα τήν μετάνοια». Ὁ Γέροντας ἦταν ἕτοιμος νά κάνη
τόν σταυρό του καί νά σηκωθῆ, δίνοντας
τέλος στήν συζήτηση, ὅταν ὁ φοιτητής
ξαναμίλησε:
– Συγγνώμην, πάτερ μου. Θά ἤθελα νά
κάνω ἄλλη μία ἐρώτηση…
– Νά τήν ἀκούσουμε καί μαζί μας θά
τήν ἀκούση καί ὁ Θεός «ὅς τά πάνθ’
ὁρᾶ» καί ὅλα τά ἀκούει, ἀπάντησε εὐδιάθετα ὁ Γέροντας.
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– Γιατί ἡ μετάνοια λέγεται δεύτερον
βάπτισμα;
– Διότι ὅπως τό πρῶτο βάπτισμα, τό
κανονικόν, μᾶς καθαρίζει ἀπό κάθε
ἁμαρτία καί μᾶς ἑνώνει μέ τήν Ἐκκλησία,
ἔτσι καί ἡ μετάνοια μᾶς καθαρίζει τελείως
μέ τό «μέγα ἔλεος» τοῦ Θεοῦ, γιά τό
ὁποῖον θά μιλήσουμε, ὅταν θά ξαναρθῆτε. Καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι
τόσον μέγα καί πλούσιον, πού μᾶς κάνει
λευκούς πνευματικά σάν τό χιόνι καί
ἀκόμα πιό καθαρούς. «Πλυνεῖς με καί
ὑπέρ χιόνα λευκανθήσομαι» (Ψαλμ. Ν΄ 9),
λέγει ὁ Δαβίδ στόν περίφημον Πεντηκοστόν Ψαλμόν του, πού λέγεται καί εἶναι
ὁ ψαλμός τῆς μετανοίας, καί πολλοί τόν
λένε καθημερινά καί ἔτσι θυμοῦνται καί
τό χρέος τῆς μετανοίας, πού πρέπει νά
εἶναι ἔργον τῆς κάθε ἡμέρας, ἀφοῦ ἁμαρτάνουμε καθημερινά, εἴτε ἐνεργητικά,
εἴτε παθητικά μέ τίς παραλείψεις μας καί
τήν ἀδιαφορία μας. Ταυτόχρονα ἔχουμε
καί τήν «μνήμην τοῦ Θεοῦ» πού μᾶς
σώζει.
Σταμάτησε πάλι, ἔκανε τόν σταυρό
του καί σηκώθηκε. Αὐτό ἔδειχνε ὅτι ἡ συζήτησή μας εἶχε τελειώσει. Πήραμε τήν
εὐχή του καί φύγαμε, λέγοντας ὅτι σύντομα θά τόν ἐπισκεφθοῦμε καί πάλι. Μᾶς
ἀποχαιρέτησε μέ ἀνυπόκριτη ἀγάπη καί
μᾶς εἶπε:
– Ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία μαζί σας
καί καλή μετάνοια.
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Προσγειωθεῖτε οἰκειοθελῶς, φίλοι αἰθεροβάμονες. Ἡ ἀθεράπευτη
αἰσιοδοξία ἀπογειώνει εὔκολα. Ἐνθουσιώδη σχέδια ἐπί σχεδίων, ἀκόμα
κάι ὅταν δέν διαφαίνονται συνθῆκες πραγματοποίησης.
Ἀναρωτιέμαι μήπως χρειάζεται κανείς νά τούς τραβήξει ἀπό τό χέρι
- βέβαια ὅσο γίνεται πιό ἁπαλά καί διακριτικά-μέχρι νά πατήσουν τά
πόδια τους στή γῆ.
Ὁ αἰθεροβάμων πιστεύει ὅτι ὅλα θά ἐξελιχθοῦν ὁμαλά. Μᾶλλον χρειάζεται μιά γερή δόση πρακτικότητας.
Οἱ ὀνειροπόλοι χάνουν πολύτιμο χρόνο σέ ὄνειρα καί στόχους ἄπιαστους. Κακό δέν εἶναι νά ἐλπίζει κανείς, κάθε ἄλλο, ἀλλά εὐλογημένε
ἄνθρωπε, περιχαράκωσε τά ὄνειρά σου καί μέ λίγη λογική. Ξεχώρισε
ποιό ἀπό τά σχέδιά σου δέ γίνεται νά πάρει σάρκα καί ὀστά. Ἐπικεντρώσου καί σέ κάτι χειροπιαστό, πραγματοποιήσιμο.
Ἄν ὄχι τίποτε ἄλλο, γιά νά μήν εἶναι ὀδυνηρή ἡ τυχόν ἀνώμαλη
προσγείωση, καί σέ περίπτωση ἀστοχίας, φοβερή ἡ ἀπογοήτευση πού
φθάνει κάποτε μέχρι καί τήν κατάθλιψη. Καί πές γιά ὅλες σου τίς προοπτικές καί τούς ὑπολογισμούς γιά τό μέλλον τό «πρῶτα ὁ Θεός».

ΟΜΑΛΗ
προσγείωση
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[Ἡγουμενεῖο]
Λίγοι ἔχουν ἀκούσει γιά τό οἰκοτροφεῖο
Βουρνάζου καί ἐλάχιστοι ξέρουν κάτι γι’
αὐτό. Ἕνα οἰκοτροφεῖο φοιτητῶν πού λειτούργησε μερικές δεκαετίες περί τά μέσα
τοῦ προηγούμενου αἰώνα. Τό κτίριο ἦταν
στήν γωνία τῶν ὁδῶν Βουρνάζου καί Τσόχα
τῶν Ἀμπελοκήπων, ἕνα παλιό οἰκοδόμημα
πού ἔμοιαζε περισσότερο μέ ἀποθήκη, ἀλλά
εἶχε διαρρυθμιστεῖ ἔτσι ὥστε νά μπορεῖ νά
ὑποδεχτεῖ οἰκοτρόφους – φοιτητές τῶν ἀνωτάτων σχολῶν. Ἦταν λοιπόν στήν γωνία
ἑνός μεγάλου οἰκοπέδου καί ἐπικοινωνοῦσε
μέ τό καινούργιο τότε οἰκοτροφεῖο τῆς ὁδοῦ
Τσόχα στό ἴδιο οἰκόπεδο, καί πού ἐγκαινιάστηκε τό 1952 καί δέχτηκε τούς πρώτους
οἰκότροφους ἀπό τό παλιό, τό πρῶτο οἰκοτροφεῖο τῆς ὁδοῦ Σολωμοῦ 10, τῶν Ἑξαρχείων, ἀλλά καί ἀπό τά περιφερειακά
οἰκοτροφεῖα, βασικά τῶν ὁδῶν Μακεδόνων
καί Καρτάλη. Τό οἰκοτροφεῖο Βουρνάζου
μποροῦσε νά φιλοξενήσει περί τούς 50 μέ
60 οἰκοτρόφους. Δέν εἶχε κουζίνα, τραπεζαρία, ἀναγνωστήριο οὔτε ἐγκαταστάσεις
ὑποστήριξης ὅπως πλυντήρια, ραφεῖα, κλπ.
Ἄλλωστε τό Βουρνάζου ἦταν προέκταση
τοῦ οἰκοτροφείου Τσόχα, μέ τό ὁποῖο ἐπικοινωνοῦσε ἐσωτερικά, ὅπως καί ἀπό τόν
προαύλιο χῶρο.
Τό οἰκοτροφεῖο Βουρνάζου ἦταν εἰδικῆς
ἀποστολῆς. Ὑποδέχτηκε κυρίως τούς φοιτητές τῆς Θεολογίας, νεοεπιτυχόντες στό
Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Πολλοί ἀπό τούς
φοιτητές αὐτούς εἶχαν καί τήν πρόσθετη
ἰδιότητα τοῦ ἐργαζομένου νέου. Ἐργάζονταν δέ κυρίως στό τυπογραφεῖο τῆς ἀδελφότητας ΖΩΗ, πού εἶχε πολλές ἀνάγκες
λόγω τῆς μεγάλης κυκλοφορίας τῶν περιοδικῶν της καί ἰδίως τῆς ΖΩΗΣ (165.000 συνδρομητές τό 1958 γιά τή ΖΩΗ καί 150.000
συνδρομητές γιά τή ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ).
Ἐξ ἄλλου ἐκδίδονταν πολλά βιβλία θρησκευτικοῦ περιεχομένου, γιά νά καλύψουν
τίς μεγάλες ἀνάγκες τῶν Ἑλλήνων.
Ἡ ἐπονομασία «Ἡγουμενεῖο», τό παρατσούκλι ἄν θέλετε, ἦταν μία κατ’εὐφημισμόν ὀνομασία, πολύ πετυχημένη, πού
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δόθηκε ἀπό τούς οἰκοτρόφους της Τσόχα. Ἡ
εἰσαγωγή τῶν φοιτητῶν στή σχολή τῆς Θεολογίας δέν ἦταν εὔκολη. Ἦταν εἰσαγωγή
ἐπιλογῆς καί ἀπαιτοῦσε ὑψηλή βαθμολογία.
Ἄν τό Οἰκοτροφεῖο Τσόχα εἶχε στοιχεῖα
μοναστηριακῆς ζωῆς, τό Βουρνάζου μέ τούς
φοιτητές τῆς Θεολογίας καλλιεργοῦσε τίς
μοναστικές ἀρετές στό ἔπακρον : συνεπής
μυστηριακή ζωή, προσευχή, ἐγκράτεια,
ἐργασία, καταρτισμός πνευματικός καί προσχεδιασμένη πορεία σ’ αὐτή τή ζωή. Ὅλα
αὐτά σχεδιάστηκαν κατά τρόπο πεφωτισμένο ἀπό ἀνθρώπους πού διετέλεσαν διευθυντές τοῦ Οἰκοτροφείου. Ἄνθρωποι πού τά
ἔδωσαν ὅλα γιά νά πετύχουν ὑψηλές ἐπιδόσεις τῶν οἰκοτρόφων. Αὐτή εἶναι βασικά οἱ
ἀείμνηστοι Ἰωάννης Καψιμάλλης καί
Εὐστάθιος Μπάστας ὅπως καί οἱ Ἀριστοτέλης Παπανικολάου καί Λεωνίδας Διαμαντόπουλος. Καθώς καί ὁ Γεώργιος Ψαλτάκης,
ὁ μακροβιότερος ὅλων τῶν διευθυντῶν, ὅλοι
μέλη τῆς ΖΩΗΣ τότε. Μέ πολλή φροντίδα,
παράδειγμα ἄψογο, ἀπέραντη ἀγάπη καί
ἀφοσίωση στό ἔργο τους, μέ χιοῦμορ, μέ
πολλή προσευχή πέτυχαν τό θαῦμα πού λέγεται «Οἰκοτροφεῖο φοιτητῶν».
Παρά τό γεγονός ὅτι ἡ παραμονή στό
οἰκοτροφεῖο Βουρνάζου ἦταν 4 χρόνια τό
πολύ 5, ἐντούτοις ἦταν ἡ χρυσή ἐποχή πού
οἱ εἰσαγόμενοι οἰκότροφοι ἦσαν ἔφηβοι, ὅλοι
μέλη τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου τῶν ἐπαρχιῶν καί ἀνδρώθηκαν στά χρόνια πού ἔζησαν στό οἰκοτροφεῖο. Ἀπετέλεσαν ὅλοι μαζί
τή δεξαμενή ἄντλησης τῶν ἐργατῶν τοῦ
Ἔργου: Κατηχητές, Ὁμαδάρχες, Κυκλάρχες
Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, Ἀρχηγοί
καί στελέχη χριστιανικῶν κατασκηνώσεων
σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα.
Ἀπό τό οἰκοτροφεῖο Βουρνάζου προῆλθαν
νέα μέλη τῆς Ἀδελφότητος ΖΩΗ, κληρικοί,
μοναχοί, ἀλλά καί οἰκογενειάρχες μέ λαμπρές ἐπιδόσεις, ἀλλά καί πολλοί ἐπίσκοποι.
Ποιά λοιπόν ἀδελφότης Θεολόγων, ποιό μοναστήρι στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, ποιά
χριστιανική συντροφιά μπόρεσε νά προετοιμάσει καί νά δώσει πάνω ἀπό 25 Μητροπολίτες στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τῆς
Κύπρου; Δέν ἦταν πρόθεσή μας νά ἀναφέ-
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ρουμε ὀνόματα γιά λόγους ἐντυπωσιασμοῦ.
Ἐντούτοις εἶναι ἀνάγκη νά ἀναφέρουμε Δημήτριο Τρακατέλλη, Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς,
Ἰωάννη Λιάπη, μετέπειτα Ἱερώνυμο Μητροπολίτη Θηβῶν καί Λεβαδείας καί στή συνέχεια Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος. Μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως
Ἄνθιμο (Διονύσιο Ρούσσα) μετέπεια Παναγιώτατο Θεσσαλονίκης, Εὐρίπου Βασίλειο,
Ἀχελώου Εὐθύμιο Στύλιο, Ναυπάκτου Ἰερόθεο, Μεσολογγίου Κοσμᾶ, Κονίτσης μακαριστό Σεβαστιανό, καί νῦν Κονίτσης Ἀνδρέα
Τρεμπέλα. Μητροπολίτη Ἰγνάτιο ΚογκόΖαίρ καί νῦν Πενταπόλεως, μακαριστό Χαλκίδος Νικόλαο Σελέντη, μακαριστό Δημητριάδος Ἠλία Τσακογιάννη, μακαριστό
Νικόδημο Γκατζιρούλη Ἀττικῆς, μακαριστό
Ζακύνθου καί μετά Κιλκισίου Ἀπόστολο.
Ἐπίσης θά πρέπει νά προσθέσουμε τούς
Μητροπολίτες Αἰγίου Ἀμβρόσιο Λενή, Κύπρου Βαρνάβα Σολωμό, Λαρίσης Θεολόγο,
Ἀργυροκάστρου Δημήτριο, Ἄρτης Ἰγνάτιο,
Καρδίτσης μακαριστό Κωνσταντῖνο Σακελλαρόπουλο, Κίτρους Ἀγαθόνικο, Μετεώρων
Σεραφείμ Στεφάνου, Ἀμφίσσης Ἀθηναγόρα,
Ἀβύδου Κύριλλο, Σητείας καί Ἱεράπετρας
Εὐγένιο, Ὕδρας Ἱερόθεο Τσαντίλη καί
ἄλλους πού μαζί ὑπερβαίνουν τούς 25.
Εἶναι πιθανόν νά παρελήφθησαν καί ἄλλοι.
Ὁ οἰκότροφος Νίκος Σελέντης ἦταν μία
ξεχωριστή μορφή. Βαθειά θεολογική μόρμέ τεράστια
φωση, ἄριστος φοιτητής,
ἀγάπη πρός τούς ἄλλους οἰκοτρόφους, ἀναζητήθηκε καί βρέθηκε γιά νά τοῦ ἀναγγελθεῖ
ἡ ἐκλογή του σέ Μητροπολίτη Χαλκίδας.
Ἔφυγε νωρίς γιά τόν οὐρανό, νεώτατος,
ἀλλά τό ἔργο πού ἄφησε μέσα σέ λίγα χρόνια εἶναι τεράστιο. Ἡ παρουσία τοῦ Νικολάου Σελέντη ἦταν ἡ ψυχή ὅλων τῶν
ἐκδηλώσεων ἀλλά καί ἡ ἔμπνευση, ὅπου
ἦταν παρών. Κατά τόν Στυλιανό Λαγουρό
τά μεγάλα του προσόντα ἦταν ἡ σοβαρότητα, ἡ μετριοπάθεια, ἡ γλυκύτητα τῶν τρόπων του, ἡ ἀπροσποίητη καί ἀγαθή εὐγένειά
του, ἡ ἐπιμέλεια στό ἔργο του καί ἡ βαθειά
συναίσθηση τῆς εὐθύνης ὅτι προσφέρει ἔργο
στό ἀμπέλι τοῦ Θεοῦ.
Πόρτες κλειστές. Τόσο στό οἰκοτροφεῖο
Τσόχα ὅσο καί στό Βουρνάζου, στίς 9μμ.,
ὅπως ἀκριβῶς γίνεται μέ τά μοναστήρια τοῦ
Ἁγίου Ὄρους. Συμμετοχή στήν προσευχή
καί συζητήσεις στό τραπέζι, μυστηριακή
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ζωή, ἐγκράτεια καί προετοιμασία γιά κοινωνικές ἐπιδόσεις καί προσφορά. Δέν εἶναι
αὐτά στοιχεῖα τρόπου ζωῆς μοναστηριακῆς
κοινότητας;
Ἡ στιγμή τῆς διαίρεσης στήν κεφαλή τοῦ
Χριστιανικοῦ Ἔργου εἶχε ὡς συνέπεια νά
προκύψουν μεγάλες δυνάμεις στή Βουρνάζου. Μερικοί ἀκολούθησαν τό δρόμο γιά τίς
Ἀδελφότητες. Ἄλλοι φόρεσαν τήν ἱερατική
στολή τοῦ ἀρχιμανδρίτη ἤ τοῦ ἔγγαμου κληρικοῦ. Πολλοί ἀναζητήθηκαν καί «ὑποχρεώθηκαν» (ὅπως προαναφέρθηκε πάνω ἀπό
25) νά στελεχώσουν τήν ἐκκλησία στό τελευταῖο βαθμό τοῦ Μητροπολίτου. Ἄλλοι
ἀκολούθησαν τή μοναστική ζωή καί μετώκησαν στό Ἅγιον Ὄρος ἤ σέ ἄλλα μοναστήρια. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τόν Αἰμιλιανό
Ἡγούμενο τῆς Σιμωνόπετρας, τόν Ἀλέξιο
Ἡγούμενο στήν Ἐσταυρωμένου, τόν Βασίλειο Γοντικάκη Ἡγούμενο στήν Ἰβήρων, τόν
Ἡγούμενο Γρηγόριο στή Δοχιαρείου καί τόν
ἐπίσης Ἡγούμενο Γρηγόριο Χατζηεμμανουήλ. Ἐπίσης τόν μακαριστό Εὐσέβιο
Βίττη, ἱερομόναχο στή Σουηδία καί στή
Φαιά Πέτρα Σιδηροκάστρου γιά πολλά
χρόνια. Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία μιᾶς καθηγήτριας τῶν σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ὁ μακαριστός Εὐσέβιος ζοῦσε στό
Οἰκοτροφεῖο Βουρνάζου καί καθημερινά τό
λεωφορεῖο μεταφορᾶς τῶν μαθητῶν ἔκανε
στάση ἐκεῖ γιά νά τόν πάρει, ἀφοῦ ἐργαζόταν ὡς καθηγητής στά ἐκπαιδευτήρια. Ὁ
μακαριστός Εὐσέβιος ἐπελέγη γιά Μητροπολίτης στόν ἑλληνικό χῶρο ἀλλά ἐκεῖνος
προτίμησε τή φτωχή καλύβα τοῦ μοναχοῦ.
Σίγουρα δέν ἀναφέρθηκαν οἱ περισσότεροι
καί οἱ ἄλλοι πού ἐμόνασαν ὡς ἁπλοί μοναχοί.
Ἀπό τούς οἰκοτρόφους τῆς Τσόχα ἦταν
πολύ καθαρά ἀντιληπτό ὅτι ἡ Βουρνάζου
ἦταν τόπος προσευχῆς καί συνεχοῦς μελέτης
καταρτισμοῦ ἀπό τίς ἁπλές ἐκδόσεις μέχρι
τά πατερικά κείμενα.
Οἱ πληροφορίες πάρθηκαν ἀπό διατελέσαντες οἰκοτρόφους ἀλλά κυρίως ἀπό τόν
Νικόλαο Γαλέτα πρόεδρο τοῦ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ καί τόν διατελέσαντα διευθυντή
Γεώργιο Ψαλτάκη.
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Καθηγ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Ὁ θρησκευτικός Σύλλογος
«Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας», πού εἶχε ἱδρυθεῖ πρίν
ἀπό τόν πόλεμο τοῦ 1940 ἀπό
τόν ἀείμνηστο π.Πολύκαρπο
Ἀνδρώνη, στεγαζόταν στό
πρῶτο ὄροφο μιᾶς παλαιᾶς
οἰκίας, στή γωνία τῶν ὁδῶν
Ὑπαπαντῆς καί Παπάζογλου..
Στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ
1940 νοικιάστηκε μία καινούργια αἴθουσα ἐπί τῆς ὁδοῦ Γερμανοῦ καί μεταφέρθηκαν ἐκεῖ
ὅλες οἱ δραστηριότητες τοῦ
Συλλόγου.
Μεταξύ τῶν ἄλλων δραστηριοτήτων ἦταν νά παίζουν τά
παιδιά τῶν Χ.Μ.Ο. καί διάφορα σκετσάκια γιά τήν ψυχαγωγία τῶν θεατῶν.
Παρακολούθησα καί ἐγώ
ἀρκετά σκετσάκια. Δέν
θυμᾶμαι τίς ὑποθέσεις τῶν
ἔργων πού ἔπαιζαν τά παιδιά.
Ἕνα ὅμως σκέτς τό θυμᾶμαι
καί πολλές φορές τό ξαναφέρνω στή μνήμη μου, γιατί,
ὅπως φαίνεται, θά μοῦ εἶχε
κάνει μεγάλη ἐντύπωση ὅταν
τό παρακολούθησα.
Τό σκετσάκι λοιπόν αὐτό,
ἀρχικά, ἔδειχνε μία συντροφιά
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νεαρῶν ἀτόμων νά κουβεντιάζουν στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ.
Ξαφνικά, παρουσιάστηκε μπροστά τους ἕνας καλοντυμένος
κύριος, μέ χρυσά δακτυλίδια
καί κρεμαστές καδένες, πού
μόλις εἶχε κατέβει ἀπό τό λεωφορεῖο πού ἐρχόταν ἀπό τήν
πρωτεύουσα, τήν Ἀθήνα.
Ἔπιασαν κουβέντα καί ὁ πρωτευουσιάνος μας ἄρχισε νά
τούς κάνει θεωρία γιά νά ξυπνήσουν τά μυαλά τῶν ὑποανάπτυκτων ἐπαρχιωτόπουλων!
«Τί θά πεῖ θρησκεία», τούς
ἔλεγε. «Αὐτά εἶναι ξεπερασμένα πράγματα. Τί θά πεῖ
συνείδηση. Ἀκόμα ἐκεῖ εἴσαστε;
Ἐδῶ ὁ κόσμος τραβάει μπροστά ἐσεῖς πρός τά πίσω πάτε;»
Καί ἄλλα τέτοια παρόμοια
ἔλεγε στά νεαρά ἄτομα, τά
ὁποῖα τόν κοίταζαν ἀπορημένα
γιά τίς καινοφανεῖς θεωρίες
του!
Πέρασε ἡ ὥρα, καί ὁ πρωτευουσιάνος μας πού ἤθελε νά
πάει στό γειτονικό χωριό, χωρίς νά γνωρίζει τά μονοπάτια,
παρακάλεσε τά παιδιά νά τόν
καθοδηγήσουν. Δύο ἀπό αὐτά
προθυμοποιήθηκαν καί πῆραν
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μαζί του τό δρόμο γιά τό ἄλλο χωριό.
Βράδυασε ἐν τῷ μεταξύ καί ὅταν βρέθηκαν σέ ἕνα ἀπόμερο καί σκοτεινό σημεῖο,
βγάζει ἕνα μαχαίρι ἀπό τή τσέπη του τό
ἕνα παιδί καί τοῦ φωνάζει. « Δός μας
τώρα ὅσα χρυσά καί χρήματα ἔχεις μαζί
σου. Στή συνέχει θά σέ σκοτώσουμε γιά
νά μή μᾶς προδώσεις στήν ἀστυνομία».
Ὁ φίλος μας τά ἔχασε. Ἄρχισε νά κλαψουρίζει καί νά ἐκλιπαρεῖ νά τόν λυπηθοῦν τά παιδιά καί νά μή τοῦ κάνουν κανένα κακό. «Δέν φοβόσαστε τόν Θεό;»
τούς ἔλεγε, «δέν φοβόσαστε τήν συνείδησή σας»;. «Ποιό Θεό καί ποιά συνείδηση» τοῦ ἀντέλεγαν τά παιδιά. Ἐσύ δέν
μᾶς ἔλεγες πρίν ἀπό λίγο ὅτι ἐσεῖς οἱ
προοδευτικοί βρήκατε ὅτι Θεός δέν
ὑπάρχει οὔτε συνείδηση;. Τί εἶναι αὐτά
ποῦ μᾶς λές τώρα;». Τοῦ πῆραν ὅλα τά
χρυσαφικά καί τά χρήματα πού κουβάλαγε μαζί του, τά συγκέντρωσαν καί ἐνῶ
αὐτός ἦταν πεσμένος στό ἔδαφος κλαίγοντας καί περιμένοντας νά τόν σκοτώσουν, τοῦ ἐπέστρεψαν ὅλο του τόν θησαυρό καί τοῦ εἶπαν: «πήγαινε στό καλό
ἄνθρωπέ μας καί νά χαίρεσαι τά πλούτη
σου, ἀλλά τέτοιες βλακεῖες πού ἔλεγες
πρίν ἀπό λίγο στό χωριό μας, νά μή τίς
ξαναπεῖς σέ κανένα, γιατί ὅπως βλέπεις,
ἄν δέν πιστεύαμε στόν Θεό καί ἄν δέν
εἴχαμε φόβο Θεοῦ καί συνείδηση, τώρα
δέν θά ζοῦσες»!
Αὐτή ἦταν ἡ ὑπόθεση ἑνός μικροῦ θεατρικοῦ ἔργου, πού ψυχαγώγησε καί δίδαξε συγχρόνως..
Ἄς ἔρθουμε τώρα στήν ὠμή σημερινή
πραγματικότητα.
Τό περασμένο καλοκαίρι, σέ μία πλαγιά τῆς ὀρεινῆς Μάνης, δυό ἀγόρια 18
χρόνων σκότωσαν τούς δυό φίλους τους,
ἡλικίας 25 καί 26 χρόνων! Τό γεγονός
αὐτό συγκλόνισε ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα.
Δέν κάνει ὅμως τόση ἐντύπωση τό γε-

γονός τῆς δολοφονίας ὅσο ἡ σκληρή καρδιά τῶν δυό παιδιῶν, πού μόλις εἶχαν τελειώσει τό Λύκειο! Σκότωσαν τούς δυό
φίλους τους καί δέν κατάλαβαν τί ἔκαναν! Πῆγαν νά πετάξουν τά πτώματα σέ
μία πλαγιά, καί ἐπειδή δέν τούς ἱκανοποιοῦσε, ἔβαλαν τά πτώματα πάνω στό
αὐτοκίνητό τους τά ἔδεσαν νά μή πέσουν
καί τά μετέφεραν πιό ψηλά στό βουνό
καί τά πέταξαν σέ μία βαθειά χαράδρα
γιά νά μή τά βρεῖ κανένας καί νά τά φᾶνε
τά ὄρνεα. Στή συνέχεια κατέβηκαν στήν
Καλαμάτα ἔπλυναν τό αὐτοκίνητο καί
τά χέρια τους καί στή συνέχεια πῆγαν
στά σπίτια τους καί κοιμήθηκαν!!
Ἀνατριχιάζει καθένας ὅταν ξανασκέπτεται αὐτά τά γεγονότα. Μά εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξει τέτοια σκληρή καρδιά
στά 18χρονα παιδιά; εἶναι δυνατόν;
Ναί, δυστυχῶς, εἶναι δυνατόν! Γιατί
στίς καρδιές τους δέν νίκησε ἡ Ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ καί ἡ γνώση τῆς πανταχοῦ
παρουσίας Του. Δέν ἔμαθαν ἀπό τήν
οἰκογένειά τους, οὔτε καί ἀπό τό σχολεῖο
τους, τήν ὕπαρξη ἑνός Θεοῦ πού «τά
πάνθ’ ὁρᾷ». Καί ἡ μή γνώση τῆς ὕπαρξης
τοῦ Θεοῦ καί τῆς συνέπειας στή ζωή μας,
ἔφερε αὐτά τά γεγονότα.
Ἄς χαροῦν λοιπόν τήν κοινωνία τους
ὅπως τήν διαμορφώνουν σήμερα, οἱ ὑπεύθυνοι πολιτικοί μας, μέ τήν ἄθρησκη παιδεία μας, μέ τόν χωρισμό Πολιτείας καί
Ἐκκλησίας κ.λ.καί ἄς περιμένουν καί
αὐτοί στή γωνιά, κάποιο βράδυ, ἐκεῖ πού
δέν θά τούς βλέπει κανείς, κάποιος νά
τούς πάρει καί τό δικό τους κεφάλι καί
νά τό πετάξει στά σκουπίδια!
Ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἐκκλησία μας, ἄς
συνεχίσει νά «ἀγωνίζεται» μήπως χάσει
ἀπό τούς νεοεισερχομένους ἄρχοντες τήν
περιουσία της !!!
Π.Ι.Μ.

Τοῦ Ἀντώνιου Ν. Στυλιανάκη
Ἱεροκήρυκα - Λογοτέχνη - ἐκπαιδευτικοῦ
Κύπρος

Ἀφήσαμε τό ξενοδοχεῖο στά Γιάννενα, παραμονές τῆς γιορτῆς τοῦ Μεγάλου Ξεσηκωμοῦ τοῦ
Γένους καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Μεγαλόχαρης, καί κατεβήκαμε πρωί-πρωί στή λίμνη τῆς
Κυρα-Φροσύνης, τήν ὥρα πού ὁ ἥλιος πλημμύριζε τά πάντα φῶς καί ζωή. Μ’ ἕνα ἐλαφρό πλεούμενο, διασχίζοντας τά γαλήνια νερά τῆς
λίμνης, ἀντικρύσαμε, γεμᾶτοι ἔκσταση, τό ξύπνημα τῆς φύσης: Ἕνας κάτασπρος, πελώριος
κύκνος προβάλλει ξαφνιασμένος ἀπό τούς θάμνους τῶν νερῶν κι ἕνα σμῆνος περιστέρια φτερουγίζει κυκλικά πάνω ἀπό τό μικρό μας
σκάφος, πού συνεχῶς πλησιάζει στήν ἀκτή τοῦ
νησιοῦ...
Ἀπό τό νησί τῶν Γιάννενων (τό νησί τῆς λίμνης) δέν μπορεῖ κανείς νά περάσει ἀδιάφορα
καί ἀσυγκίνητα. Ἀκόμη καί στό μοναδικό, τουριστικό καφενεδάκι, κοντά στόν μικροσκοπικό
μῶλο, πού συχνάζουν τά δειλινά οἱ ξένοι μέ
ἐνδιαφέροντα πολυώνυμα καί αἰσθήματα
ἀπροσδιόριστα δέ θά βρεῖς ἐκεῖνο πού λέγεται
σύγχρονος, κυνικός ὠχαδελφισμός. Ἐδῶ, κι ἄν
δέν τό περιμένεις, ἄν δέν τό ἐπιζητεῖς, γίνεσαι
προσκυνητής συνειδητός. Ὅποιου τό πόδι πατήσει στό νησί τῆς λίμνης, στό νησί τοῦ Ἀλῆ
Πασᾶ (ἐδῶ κατέφευγε «τό θεριό τῆς Ἠπείρου»
τίς δύσκολες στιγμές κι ἐδῶ βρῆκε τό ἄδοξο
τέλος) δέν μπορεῖ παρά νά νιώσει μέσα του μιά
δόνηση πέρα γιά πέρα ἱερή: Τό μοναστήρι τῶν
Φιλανθρωπινῶν σ’ ἕνα πλουσιότατο σύνολο τοιχογραφιῶν ἀριστουργηματικῆς, βυζαντινῆς τε-
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χνοτροπίας, τό Κρυφό Σχολειό τῆς «μαυροφόρας ἀπελπισιᾶς» τό σπίτι τοῦ θανάτου τοῦ Ἀλῆ
στόν Ἅη-Παντελέμονα...
Οἱ λιγοστοί, ἡλιοκαμένοι σάν ἀνατολίτες κάτοικοι τοῦ γραφικότατου νησιοῦ, τά κάτασπρα
καλντερίμια τῶν σπιτιῶν του μέ τούς σγουρούς
βασιλικούς στίς γλάστρες, σέ γεμίζουν μιά
κρυφή λαχτάρα καθώς γοργά διασχίζεις μέ τά
πόδια τά στενά, πολυδαίδαλα δρομάκια του: Ἴσως, στό ἄλλο στενό, στό ἄλλο σοκάκι, φανεῖ
ἡ κυρά Βασιλική μέ τίς βάγιες της καί τούς γενίτσαρους τοῦ Ἀλῆ γιά τόν πρωϊνό της περίπατο. Καί ἡ «Κυρά-Φροσύνη» τοῦ Βαλαωρίτη,
ζωντανεύει μπροστά μας δραματικά καί χειροπιαστά. Αὐτή ἡ ἀνάγλυφη, ὁλοζώντανη πές,
αἴσθηση, βασιλεύει σέ κάθε γωνιά τοῦ νησιοῦ
καί σέ γεμίζει ρίγη συγκίνησης σέ μιά ἐποχή
πού - γιατί νά τό κρύψουμε - «δέν εὐκαιρεῖς»
νά δώσεις κάτι ἀπό τόν ἑαυτό σου γιά μιά συμμετοχή σ’ ἕναν ἀναβαπτισμό ἐθνικῆς παλιγγενεσίας.
Ἐπιστρέφουμε στά Γιάννενα μέ βιώματα δυνατά... Τό Ἀσλάν Τζαμί στήν ἀκρολιμνιά μέ τόν
θεόρατο μιναρέ του - πιστός βιγλάτορας τοῦ
Προφήτη στό Κάστρο τῆς πόλης - μᾶς προκαλεῖ
καί μᾶς προσκαλεῖ νά τό ἐπισκεφθοῦμε γιά μιά
συμπλήρωση ἐμπειριῶν στά πλαίσια τούτης τῆς
σημερινῆς, ἐσώτατης ἀνάγκης... Ξημερώνει τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Κυρα-Παναγιᾶς κι οἱ καμπάνες καί τά σήμαντρα τοῦ Κάστρου θά ἀκουστοῦν πέρα ἀπό τή λίμνη τῆς Κυρα-Φροσύνης
μέχρι τόν τάφο τοῦ Ἀλῆ στήν Πόλη τῶν Παλαιολόγων.
Ὅποιος γιά λίγο ζήσει στά νερά τῆς λίμνης
τῶν Ἰωαννίνων μέ τίς σκιές τῶν μιναρέδων,
μνῆμες πανίερες, νοσταλγικές θα ’ρθοῦν νά σοῦ
κεντρίσουν τήν καρδιά.
Ναί, μά ἡ καρδιά τῆς πατρίδας κτυπᾶ καί
στήν κατεχόμενη γῆ μας. Κτυπᾶ στή Μόρφου,
στήν Κερύνεια, τήν Ἀμμόχωστο, τή Χερσόνησο
τῆς Καρπασίας... Καί ὅλα μαζί, Γιάννενα,
Λίμνη, Καρπασία... συνθέτουν τό θεσπέσιο ψηφιδωτό τῆς ψυχῆς τοῦ Ἔθνους τῶν εἰκοσιπέντε
(25) ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων τῆς Γῆς.
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ΕΚΔΗΜΙΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(1928-2014)
Στίς 9 Ὀκτωβρίου, ἄλλος ἕνας χριστιανός ἀγωνιστής μᾶς ἐγκατέλειψε καί ἔφυγε
γιά τούς οὐρανούς, ὕστερα ἀπό μία μικρή ἀσθένεια 3 ἡμερῶν.
Ἀπό τά μαθητικά του χρόνια ἦταν ἐνταγμένος στό χριστιανικό ἔργο τῆς «ΖΩΗΣ»
καί προσέφερε τόν πλοῦτο τῆς καρδιᾶς του, ὡς ὁμαδάρχης, κυκλάρχης καί μέλος
τοῦ Δ.Σ. τοῦ «Ἀποστόλου Παύλου».
Χημικός τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καί τ. Γενικός Διευθυντής τοῦ Ὑπουργείου
Βιομηχανίας.
Ἀπό χρόνια ἀσχολεῖτο μέ τό «μακεδονικό ζήτημα» καί μέ τά προβλήματα πού
μᾶς δημιουργοῦν οἱ γείτονές μας . Ἔγραφε ἄρθρα σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά,
ἔδινε διαλέξεις, ἐξέδωσε καί σχετικό βιβλίο, ἐπεσκέπτετο τακτικά τήν Μακεδονία
μας, στόν χῶρο τῆς ὁποίας ἐπεθύμησε νά γίνει ἡ ταφή του.
Πρίν ἀπό μερικά χρόνια ἦταν καί τακτικός συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ μας, καί
αὐτό τόν ἔκανε νά τόν θεωροῦμε «δικό μας» ἄνθρωπο καί νά λυπούμαστε τώρα
περισσότερο γιά τήν ἐκδημία του.
Θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι τώρα ἡ ψυχή του ἀναπαύεται κοντά στόν Χριστό
μας καί ἀπολαμβάνει τά ἀγαθά τοῦ παραδείσου.
Συλλυπούμαστε ὁλόψυχα τήν σύζυγο καί τά δυό του παιδιά καί εὐχόμαστε ὁ
Κύριός μας νά τούς παρηγορήσει ἀπό τήν ξαφνική ἐκδημία τοῦ πατέρα τους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
(1932-1914)
Γιά τόν θεολόγο καί ἱεραπόστολο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, πού ἡ ψυχή του ἀναπαύθηκε στίς 28 Αὐγούστου ἀπό τούς κόπους μιᾶς ζωῆς, δέν ἔχουμε νά γράψουμε
τίποτα, γιατί εἶναι γνωστή ἡ βιωτή του στό πανελλήνιο καί θά γραφοῦν πολλά γιά
τήν προσωπικότητά του.
Τό μόνον πού θά θέλουμε νά σημειώσουμε εἶναι ὅτι τό «ἐκκλησιαστικό κατεστημένο» δέν ἐπέτρεψε νά ἐνταφιαστεῖ τό σκήνωμά του στόν τόπο πού πέθανε
(Πάτρα), οὔτε στόν τόπο πού γεννήθηκε (Ναυπακτία), οὔτε σέ μεγάλο ναό νά γίνει
ἡ κηδεία του, οὔτε ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς νά λάβουν μέρος στήν ἀκολουθία τῆς ἐκδημίας του, (πού ἔγινε σέ ἕνα μοναστήρι τῆς Αἰτωλοακαρνανίας ἀπό μόνον ἕνα
ἱερέα), οὔτε νά ἐνταφιαστεῖ ἐντός του κοιμητηρίου!
Ἀπίστευτα καί ὅμως ἀληθινά γεγονότα, πού χαρακτηρίζουν τήν ἐποχή μας, πού
«κοσκινίζεται» τό χριστιανικό πλήρωμα καί ὅποιος ἀντέξει νά μή πέσει κάτω ἀπό
τό «κόσκινο»!
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΝΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ

Ἐδῶ καί κάποια χρόνια, ἔχει «ξεφυτρώσει» μιά νέα μόδα. Ἡ «ἐλεύθερη συμβίωση». Ὑπάρχει δέ καί «Σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης». Πρόκειται γιά ἕνα νομοσχέδιο, τό ὁποῖο στηρίζεται στό ἄρθρο 8
τῆς σύμβασης γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση δέν ὑποχρεώνει
τά κράτη-μέλη νά υἱοθετήσουν, μέ νόμο, τό
σύμφωνο αὐτό. Καί ρωτάει κανείς. Ποιά ἡ
χρησιμότητα ἑνός Συμφώνου πού καθορίζει
νομικά τήν ἐλεύθερη συμβίωση; Γιατί ἕνα
Σύμφωνο, τό ὁποῖο στήν πράξη καταργεῖ
οὐσιαστικά τήν ἐπιδιωκόμενη ἐλευθερία
του;
Οὐσιαστικά πρόκειται γιά ἐπιβράβευση
τῆς ἀνωριμότητας πού παρουσιάζουν
πολλά νέα ζευγάρια, τά ὁποῖα θέλουν νά
ζοῦν τή συντροφικότητα, ὅπως ὑποστηρίζουν, χωρίς νά ἀναλαμβάνουν καί τήν
εὐθύνη πού ἀπαιτεῖται. Καί τό ἀξιοπερίεργο εἶναι ὅτι αὐτή ἡ κατάσταση βρίσκει
σύμφωνους καί πολλούς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι
διακηρύττουν ὅτι καλῶς ἔχουν τά πράγματα, «ἄσε τά παιδιά νά ζήσουν», «γιατί
νά μποῦν στά βάσανα;», «ποῦ καιρός γιά
γάμο;» καί ἄλλα τέτοια.
Αὐτό, βέβαια, πού δέ γίνεται κατανοητό
ἀπό πολλούς ὅτι ἡ σχέση δύο προσώπων,
ἑνός ἄνδρα καί μιᾶς γυναίκας, εἶναι δεσμός
καί δέν μπορεῖ νά εἶναι πείραμα. Ἀπαιτεῖ
εὐθύνη, ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς συνάντησής τους. Ἡ λογική «τώρα εἴμαστε μαζί,
γιά νά δοῦμε ἐάν ταιριάζουμε, καί βλέπουμε», ἡ ὁποία σήμερα εἶναι κυρίαρχη
καί ἀποτελεῖ τό ἰδεολογικό ὑπόβαθρο τῆς
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«ἐλεύθερης συμβίωσης», οὐσιαστικά δέν
ἔχει βοηθήσει νά ξεπεραστεῖ ἡ λεγόμενη
κρίση τοῦ γάμου κι οὔτε ἔχει νά δώσει
οὐσιαστική ἀπάντηση στό φόβο καί τήν
ἀνασφάλεια, πού συνέχει τήν ψυχή τοῦ
σύγχρονου ἀνθρώπου.
Στήν πατρίδα μας, εὐτυχῶς, τό φαινόμενο τῆς ἐλεύθερης συμβίωσης, δέ συνδέεται μέ συγκεκριμένη ἰδεολογία, πού
ἀπορρίπτει τό γάμο, ἀλλά μέ τό φόβο τοῦ
ἀγνώστου, πού εἶναι λογικό νά ὑπάρχει,
ἀρχικά τουλάχιστον, στίς ἀνθρώπινες σχέσεις, μιά καί ἡ ρευστότητα, πού εἶναι χαρακτηριστικό τῆς ἐποχῆς μας, τόν τονίζει.
Τό μυστήριο τοῦ Γάμου καί ὄχι ὁ γάμος
ὡς θεσμός σημαίνει ὅτι ἡ ἀγάπη δύο συζύγων ὑπερβαίνει τά ὅρια τοῦ θνητοῦ καί τῶν
κοινωνικῶν συμβάσεων, μέσα στό φῶς τῆς
Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα στήν κοινωνία θέλει τήν παραδοσιακή οἰκογένεια, ὅπως τήν ἔχουμε ζήσει,
νά χάνει τόν ἱερό της χαρακτήρα καί νά πορεύεται σιγά-σιγά τόν δρόμο τῆς μετατροπῆς της σέ μία ἀστική ἑταιρεία δύο
προσώπων ἤ καί μονοπρόσωπη, τώρα τελευταία, πού διασφαλίζει μόνο ἀστικά δικαιώματα.
Θά μείνουμε θεατές σέ αὐτή τή «μετάλλαξη»; Ἀντιθέτως. Θά πρέπει νά ἀφήσουμε
στήν ἄκρη τή «μόδα» καί τό «ἔτσι κάνουν
τόσοι ἄλλοι» καί νά ξαναβάλουμε τό Γάμο
στή σωστή του θέση. Γιά νά μή διαλυθεῖ
τελείως ἡ κοινωνία, νά μή χαθοῦν οἱ
ἄνθρωποι ὡς εἰκόνες Θεοῦ. Διότι τό «μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν».
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αλληλογραφια
Ὁ Σεβ. Μητρ.Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος,
μᾶς γράφει:
«Ἔλαβον τό τῇ ὑμετέρα προνοίᾳ ἐκδιδόμενον περιοδικόν «Σύνδεσμος» καί σᾶς
εὐχαριστῶ ἐκ μέσης καρδίας διά τόν προσφερόμενον πνευματικόν πλοῦτον. Ὅθεν
καί ἐπί τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους εὐχόμεθα κάθε εὐλογίαν ἀπό
Θεοῦ Πατρός ἐφ’ ὑμᾶς καί ἐπί τοῖς ἔργοις
ὑμῶν, πρός δόξαν Θεοῦ καί οἰκοδομήν τοῦ
Σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Μετ’ εὐχῶν
ἐγκαρδίων καί τῆς ἐν Χριστῷ Ἀγάπης.
Ὁ Ἰωαννίνων Μάξιμος»
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τίς πολύτιμες γιά
ἐμᾶς εὐχές σας καί ἀντευχόμαστε, ὁ Κύριός μας νά σᾶς χαρίζει ὑγεία καί μακροημέρευση τῆς ποιμαντορίας σας μέ πλούσιους πνευματικούς καρπούς.
Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος
Ἁλικάκος ἀπό τά Ἀθίκια Κορινθίας γιά
χρόνια πολλά ἐξομολόγος, μέ τήν ἐπιστολή του, μᾶς γράφει τό πόσον μεγάλοι
εἶναι οἱ κίνδυνοι γιά τούς νέους πού βιώνουν παράνομες-προγαμιαῖες σχέσεις.
«Σκοτώνεται ἡ οἰκογένεια, δημιουργοῦνται ψυχολογικά μίση πού καταλήγουν
σέ μαγεῖες, ἀπειλές καί αὐτοκτονίες! Ἀντί
μέ τήν συμβίωση νά φέρουν τέκνα, χαρά
στούς γονεῖς τους καί στούς Ἕλληνες πολίτες, καταλήγουν σέ φόνο- ἔκτρωση, μέ
ἀποτέλεσμα, ἐκτός τῶν ἄλλων, νά εἶναι
ἐπικίνδυνη ἡ μείωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ».
Ἡ κ. Ἀμαλία Γερακανάκη ἀπό Ἀθήνα
μᾶς γράφει: «Τό ἄρθρο τοῦ κ. Θεοδωρόπουλου «Σύνδεσμος» 492 «ἡ χρεωκοπία
τοῦ ἀστισμοῦ» παραπέμπει καί σέ ἕνα
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«προφητικό» ἄρθρο, πού ἀνακάλυψα πρόσφατα, σέ ἕνα παλαιό τεῦχος, τοῦ περιοδικοῦ ΤΙΜΕ- Ἀπρίλιος 1979, μέ τίτλο «a
city is dying», «μία πόλις πεθαίνει».
Ἡ πόλις πού πεθαίνει, εἶναι ἡ Ἀθήνα
καί ἡ καταστροφή της, εἶναι ἡ ἐσωτερική
μετανάστευση. Σύμφωνα μέ τό ΤΙΜΕ,
120.000 πολίτες τό χρόνο, ἔρχονται ἀπό
τήν ἐπαρχία στήν Ἀθήνα, γιά καλύτερη
ἐργασία.
Δυστυχῶς ἐμεῖς σήμερα ζοῦμε τό ἀρνητικό κλίμα τῆς ἐσωτερικῆς μετανάστευσης.
Πῶς φθάσαμε ἐδῶ; Πολλοί οἱ παράγοντες.
Ὁ πόλεμος, ἡ κατοχή, ὁ ἀδελφοκτόνος
σπαραγμός, ἐρήμωσαν πολλά χωριά καί
φυγάδευσαν τούς κατοίκους τους. Τά
ὡραία πετρόκτιστα σπίτια στά χωριά μας
ἔρημα, ἄγρια χόρτα φυτρώνουν στίς
αὐλές τους καί ἡ καμπάνα τῆς ἐκκλησίας
βουβάθηκε».
Ἀπό τόν «Ἀνθρωπιστικό Σύνδεσμο
Ἀθηνῶν», πήραμε τό ἀντίγραφο τῆς ἐπιστολῆς πού ἔστειλαν στόν Ὑπουργό Παιδείας σχετικά μέ τό πρόγραμμα ἀγωγῆς
τῶν παιδιῶν μας.
Μεταξύ τῶν ἄλλων γράφουν: «Κάθε
ὑπεύθυνος πολίτης προβληματίζεται καί
ἀγωνιᾶ στό κατά πόσον τό πρόγραμμα
ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μας λαμβάνει σοβαρά
ὑπόψη τίς πνευματικές ἀξίες καί τήν καλλιέργειά τους, πού χωρίς ὑπερβολή, ἀποτελοῦν τήν βάση τῆς δημιουργίας ἄξιων
καί ὑπεύθυνων πολιτῶν. Πιστεύουμε ὅτι
εἶναι ἀνάγκη νά δώσουμε στά παιδιά μας
ἑλληνική παιδεία, ἀναβαπτισμένη στήν
Ὀρθοδοξία. Γιατί ἔτσι θά τά βοηθήσουμε
νά μήν κάνουν λάθη τά ὁποῖα ὁδηγοῦν σέ
διχασμούς καί ἄλλες κοινωνικές κρίσεις».
Ζωγραφιά Δεμέναγα, Ἀθήνα. Σᾶς
εὐχαριστοῦμε γιά τίς εὐχές πού μᾶς στείλατε κατά τήν ἐπίσκεψή σας στό βιβλιοπωλεῖο μας. Ἐλπίζουμε σέ νέα ἐπίσκεψη
στήν πόλη μας νά ἔχουμε μία προσωπική
ἐπαφή.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀρχιμ.Τιμοθέου (Τζιαβάρα)
Ἱεροκήρυκος
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΛΑΜ
Τί ἀπαντᾶ ἡ ὀρθόδοξη θεολογία στή «νέα ἐποχή», μέ τήν νεοπατερική, μεταπατερική καί συναφειακή θεολογία. Τό βιβλίο προσφέρεται δωρεάν. Σχ. 20Χ14. Σελ.96 τηλ. 2295032475.
Ἀρχιμ. π. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
Ἱεροκήρυκος Ἱ.Μ. Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας
ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ 3ον
Ἀνατροπή ἐσφαλμένων καί κακοδόξων διδασκαλιῶν ἐν σχέσει μέ τό μέγα Μυστήριον τῆς Θείας Οἰκονομίας.
Σχ. 14,50Χ21 Σελ. 30 Δ/νση Συγγρ. Σπάρτης 85-91, 14231, Νέα
Ἰωνία.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ.ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
Πρεσβυτέρου
ΠΩΣ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ
Τό πρόβλημα τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων εἶναι μεγάλο καί δύσκολο. Μία προσέγγιση γιά τή λύση του, μᾶς βοηθάει τό νέο
βιβλίο τοῦ π. Γεωργίου, μέ τά ζωντανά παραδείγματα πού παραθέτει καί τίς πρακτικές προτάσεις του.
Σχ. 14,50Χ21 Σελ.128. Δ/νση Συγγρ. Πλατ. Ἁγίου Γεωργίου 5
54635 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 249342.

Π.Β. ΠΑΣΧΟΥ
Ο ΑΗ-ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΗΣ
Νέες καί παλιές περίεργες ἱστορίες
Ὀκτώ διηγήματα βγαλμένα ἀπό τή σύγχρονη ἑλληνική ζωή
καί παράδοση καί μερικά συγκλονιστικά στιγμιότυπα ἀπό τή
ζωή τῶν ἀρχαίων Ἀσκητῶν τῆς Ἐρήμου, καί ἰδιαίτερα τῶν
ἱερῶν βράχων τοῦ Σινᾶ.
Σχ.14,50Χ20,50 Σελ.116. Ἐκδόσεις «Παρρησία», Ἰωαννίνων 6,
18415, Μοσχάτο, τηλ. 210 9422075.
† ΣΥΜΕΩΝ Γ.ΚΑΤΣΙΜΠΡΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΕΞ ΑΓΑΡΗΝΩΝ
Ὁ ἀείμνηστος Συμεών Κατσίμπρας ἦταν ἕνας ἀπό τούς πλέον
φλογερούς κήρυκες τοῦ «Θείου Λόγου», μέ λόγια καί μέ ἔργα.
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Μέλος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων
«Η ΖΩΗ», ἄφησε τήν τελευταία του πνοή
στήν κατασκήνωση τοῦ «ΦΑΡΟΥ»
Ἰωαννίνων, πού ὁ ἴδιος εἶχε ἱδρύσει.
Στό βιβλίο του αὐτό μᾶς παρουσιάζει
τή ζωή καί δράση τοῦ Νεομάρτυρα
Ἁγίου Ἰωάννη καταγομένου ἀπό τήν
Ἤπειρο, πού μέ τά μαρτύριά του καί τό
αἷμα του, δόξασαν τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας.
Σχ.14Χ20,50. Σελ.162 Ἔκδοση - Κεντρική Διάθεση «Πνευματικός ΦΑΡΟΣ
Ἰωαννίνων», Καβάσιλα 6, 45444 Ἰωάννινα τηλ. 26510 22131.

Στό τεῦχος αὐτό περιέχονται οἱ ὁμιλίες γιά τήν προσωπικότητα τοῦ τιμωμένου.
Σχ. 24Χ17. Σελ.60. Ἔκδοση Ὁμίλου,
Ὁμήρου 1, Ἔγκωμη, Λευκωσία 2407
Κύπρος.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
Μέ ἐπίκαιρα καί πολύ ἐνδιαφέροντα
ἄρθρα, γύρω ἀπό τήν οἰκονομική
κρίση, μνημόνιο καί ἀντιμνημόνιο εἶναι
ἀφιερωμένο τό τεῦχος αὐτό.
Σχ.17Χ24. Σελ.145. Ἔκδοση Ὁμίλου
Πνευματικῆς Ἀνανεώσεως ΛευκωσίαΚύπρος. Δ/νση Ὁμήρου 1, Ἔγκωμη,
Λευκωσία 2407 Κύπρος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΟΛΕΤΣΟΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Α΄ ΝΤΟΠΙΟΛΑΛΙΕΣ
Τό νέο βιβλίο τοῦ λογοτέχνη κ. Κολέτσου εἶναι μία προσφορά στά ἑλληνικά
γράμματα μέ τήν καταγραφή τῆς τριφυλλιακῆς καί ὄχι μόνον, ντοπιολαλιᾶς,
λέξεις – φράσεις, πού τείνουν νά ἐκλείψουν
Σχ. 17Χ24. Σελ. 208. Ἐκδόσεις «ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ». Δ/νση Συγγρ. Αἰσώπου 7,
15122, Μαρούσι, τηλ. 210 6120719.

ΔΩΡΕΕΣ
Ἡ κ. Ἐρασμία Ζαπραΐδου Παπάγου, 30 € εἰς μνήμην Ἀθανασίου
καί Βασιλείου Κουρῆ.
Ἡ κ. Καίτη Κυραγιάννη - Μπαμπαρούτση, Καλαμάτα 200 €, εἰς
μνήμην τῶν γονέων της Πότη καί
Ποτούλας Κυραγιάννη καί Ἰωάννου
Μέντη
Ἡ κ. Νίκη Σπανούδη, Ξυλόκαστρο, 50 €, εἰς μνήμην τῆς θυγατέρας της Μαριάννας.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΔΗΛΩΣΗ
Γιά τόν Ἱδρυτή καί Ἐπίτιμο Πρόεδρο
τοῦ ΟΠΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ Ι. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ
Σέ εἰδική ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε στήν «Αἴθουσα Ἡρώων τοῦ
ἱδρύματος Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα
ΕΟΚΑ 1955-59) στό Στρόβολο τῆς Κύπρου, ὁ «Ὅμιλος Πνευματικῆς Ἀνανεώσεως» τίμησε τόν πρῶτο Πρόεδρό
του κ. Μιχαλάκη Ι. Μαραθεύτη γιά τήν
προσφορά του στά γράμματα καί
στόν ἀπελευθερωτικό ἀγώνα τῶν Κυπρίων.
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«Oἱ Ἕλληνες προοδεύουν στίς
Η.Π.Α.» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 14-9-14).
Σχεδόν παντοῦ, ἐκτός ἀπό τήν
Ἑλλάδα. Γιατί; Ἄς ἀναζητήσουμε τά
αἴτια, ἡγεσίες καί λαός καί νά ἀγωνιστοῦμε νά τά ἐξαλείψουμε.
«Τό ἀδιέξοδο τῆς Δύσης στόν πόλεμο ἐναντίον τῶν τζιχαντιστῶν» (ΤΟ
ΠΑΡΟΝ 14-9-14).
Ὅταν τά κίνητρα καί τά κριτήρια
τῶν ἐνεργειῶν μας εἶναι τά ὑλικά συμφέροντα καί ὄχι οἱ ἠθικές ἀρχές, τότε
φθάνουμε σέ ἀδιέξοδα. Καί δέν συνετιζόμαστε!
«Ἄγνωστη λέξη ἡ κοινωνική δικαιοσύνη στήν Ἑλλάδα» (ΤΑ ΝΕΑ 159-14).
Οἱ λέξεις εἶναι γνωστές, ἀπό τήν ζωή,
τήν πραγματικότητα λείπει. Εὐθύνη τῶν
Χριστιανῶν γιατί τό αἴτημά της τό ἄφησαν σέ ὑλιστές πού τό ἔκαναν ἀνεκπλήρωτο σύνθημα.
«ΔΕΗ: Ψάχνει τρόπους γιά νά
εἰσπράξει ληξιπρόθεσμες ὀφειλές 1,5
δισ. εὐρώ» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16-9-14).
Ξεχνοῦν τό νομικό ἀξίωμα «οὐκ ἄν
λάβεις παρά τοῦ μή ἔχοντος».
«Τό ἀναποτελεσματικό Δημόσιο
τροφοδοτεῖ τήν παραοικονομία»
(ΕΣΤΙΑ 17-9-14).
Κατά συνέπεια συντελεῖ στήν ἀπώλεια δημόσιων ἐσόδων. Καί σπάταλο
καί ἀναποτελεσματικό. Ἄς εἶναι καλά
οἱ δανειστές πού ἀναπληρώνουν τά
ἐλλείμματα!
«Ἡ Δικαιοσύνη χαϊδεύει τούς
«ἐπώνυμους». Σοβαρή καταγγελία
ἀπό τόν γενικό ἐπιθεωρεητή Δημ. Διοίκησης κ. Λέαδρο Ρακιντζῆ στή
Βουλή» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 18-9-14).
Οἱ «ἐπώνυμοι», πολιτικοί καί εὐνοούμενοί τους ὑπεράνω τῶν νόμων!
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«Χαμηλά ποσοστά ὑλοποίησης στά
προγράμματα πού «ἄνοιξαν» τό 2009»
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 19-9-14).
Γιά ἀνταγωνιστικότητα καί ἐπιχειρηματικότητα. Βραδυκίνητοι στή δημιουργία, ταχύτατοι στήν ἀποδόμηση.
«…ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, μέχρι τόν τελευταῖο πολίτη, ὀφείλουμε νά σεβόμαστε καί νά τηροῦμε
τούς νόμους. Ἐξαιρέσεις δέν ὑπάρχουν…» (ΕΘΝΟΣ 20-9-14).
Πολύ σωστά. Νά δίνουν πρῶτοι τό
παράδειγμα αὐτοί πού ψηφίζουν τούς
νόμους.
«Ἡ γραφειοκρατία μπλοκάρει τίς
νέες ἐπενδύσεις» (ΤΟ ΒΗΜΑ 21-9-14).
Παλιό τό πρόβλημα. Δέν τό ἔλυσαν
ἡ «Ἀλλαγή», ὁ «Ἐκσυγχρονισμός», ἡ
«Ἐπανίδρυση τοῦ κράτους».
«Οἱ πλούσιοι θέλουν νά σώσουν τόν
πλανήτη χωρίς καμία ἀλλαγή στόν
τρόπο ζωῆς τους» (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 22-9-14).
Ἀφοῦ οἱ πτωχοί εἶναι πολύ πολυπληθέστεροι γιατί δέν τρέπουν τά πράγματα πρός τήν σωστή κατεύθυνση;
«Μαζικό κῦμα φυγῆς μέσω αἰτήσεων μεταγραφῆς. Ἀδειάζουν τά περιφερειακά ΑΕΙ-ΤΕΙ» (ΗΜΕΡΗΣΙΑ 239-14).
Μέ τήν κρίση ποιά οἰκογένεια μπορεῖ
νά συντηρεῖ ἕναν, δύο φοιτητές μακρυά
της;
«Αὐτοκτόνησε 31χρονος. Δέν ἄντεξε
ἄλλο τήν ἀνεργία» (ΑΚΡΟΠΟΛΗ 249-14). Οὔτε οἱ τόσες αὐτοκτονίες δέν
συγκινοῦν τούς κυβερνῶντες!
«Ὁ λαός ἔχει δικαίωμα νά ἐλπίζει»
(ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 25-9-14).
Ὄχι σέ πρόσωπα «ἐν οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία».
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«ΑΝΤΙΓΟΝΗ»
Τό ἀριστούργημα αὐτό τοῦ Σοφοκλῆ (496406 π.Χ.) παρουσιάσθηκε ἀπό τόν Ὀργανισμό Ἑλληνικοῦ Θεάτρου «ΑΙΧΜΗ» σέ
διάφορα μέρη τῆς πατρίδας μας κατά τούς
θερινούς μῆνες σέ μετάφραση Κώστα Πολιτόπουλου καί σκηνοθεσία Γιάννη Νικολαΐδη.
Μετά τήν ἀποκάλυψη τῶν ἀκούσιων ἀνοσιουργημάτων τοῦ Οἰδίποδα ἡ Ἰοκάστη αὐτοκτόνησε καί ὁ Οἰδίποδας αὐτοτυφλώθηκε. Οἱ
γιοί τους Ἐτεοκλῆς καί Πολυνείκης συμφώνησαν νά βασιλεύουν στή Θήβα ἐναλλακτικά.
Στό τέλος τοῦ πρώτου χρόνου ὁ Ἐτεοκλῆς
δέν παρέδωσε τήν ἐξουσία καί ὁ Πολυνείκης
ἔφυγε ἐξόριστος. Κατέφυγε στό Ἄργος, παντρεύτηκε τήν κόρη τοῦ βασιλέα Ἄδραστου
καί ἐξεστράτευσε ἐναντίον τῆς Θήβας διεκδικῶντας τά δικαιώματά του. Ὁ Ἀργίτικος
στρατός πολιόρκησε τήν Θήβα, ἀποχώρησε
νικημένος. Οἱ γιοί τοῦ Οἰδίποδα ἀλληλοεξοντώθηκαν σέ σκληρή μονομαχία.
Βασιλέας γίνεται ὁ Κρέοντας, ἀδελφός τῆς
Ἰοκάστης. Βγάζει διαταγή νά ταφεῖ μέ ὅλες
τίς τιμές ὁ Ἐτεοκλῆς καί νά μείνει ἄταφος ὁ
Πολυνείκης πού ἐξεστράτευσε ἐναντίον τῆς
Πατρίδας. Ἡ Ἀντιγόνη ἀποφασίζει νά θάψει
τόν ἀδελφό της παρά τήν ἄρνηση τῆς
ἀδελφῆς της Ἰσμήνης νά συμπράξει καί τήν
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ποινή τοῦ θανάτου πού ἔχει ὁρισθεῖ. Ὄχι μόνον γιατί ὁ Πολυνείκης
εἶναι ἀδελφός της, ἀλλά καί ἐπειδή
προαιώνιος, ἄγραφος, θεῖος νόμος
θεσπίζει τήν ὑποχρέωση ταφῆς τῶν
νεκρῶν. Παρά τήν φρούρηση τοῦ
νεκροῦ, κατορθώνει νά τόν θάψει
προσφέροντας στοιχειώδεις τιμές.
Συλλαμβάνεται καί ὁδηγεῖται
στόν Κρέοντα. Τήν καταδικάζει νά
κλειστεῖ ζωντανή σέ σπηλιά-τάφο.
Ὁ Κρέοντας δέν μεταπείθεται ἀπό
τόν γιό του Αἴμονα, μνηστήρα τῆς
Ἀντιγόνης, οὔτε ἀπό τόν μάντη
Τειρεσία. Ὅταν, μετά ἀπό τίς συμβουλές τοῦ Χοροῦ, πού ἀποτελεῖται ἀπό γέροντες, προεστούς
Θηβαίους, σπεύδει στόν τάφο
εἶναι ἀργά. Ἡ Ἀντιγόνη κρεμάστηκε «ἀπό τόν τράχηλο τοῦ πέπλου της πνιγμένη τήν στριφτή
θηλειά» καί ὁ Αἴμονας ἔμπηξε τό
σπαθί του στό σῶμα του. Ἡ γυναῖκα τοῦ Κρέοντα Εὐρυδίκη, πού
πληροφορεῖται μαζί μέ τόν Χορό
τά θλιβερά συμβάντα ἀπό τόν
Ἀγγελιοφόρο, μπαίνει στό ἀνάκτορο καί αὐτοκτονεῖ. Ὁ Κρέοντας ἐπικαλεῖται καί τόν δικό του
θάνατο. Τό ἔργο τελειώνει μέ τά
ἀκόλουθα λόγια τοῦ Κορυφαίου
τοῦ Χοροῦ: «Ἡ εὐτυχία τήν φρόνηση ἔχει θεμέλιο πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα·
καί πρέπει τούς θεούς νά τιμοῦμε.
Τά μεγάλα τά λόγια, μεγάλα κακά
στούς περήφανους φέρνουν, κι’
ἀργά αὐτοί μαθαίνουν νά ἔχουν
φρόνηση, ἀφοῦ τιμωρήθηκαν πιά».
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Ὅπως διαβάσαμε στίς ἐφημερίδες καί εἴδαμε στίς τηλεοράσεις,
πρόσφατα ἐπισκέφθηκε τό Ἅγιον
Ὄρος ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης κ. Ἀλέξης
Τσίπρας μαζί μέ τή συνοδεία του.
Μᾶς ἔκανε ἐντύπωση αὐτή ἡ
ἐπίσκεψη, γιά δύο κυρίως λόγους.
1. Ὡς γνωστόν, ὁ κ. Τσίπρας
καί οἱ «σύν αὐτῶ», εὐκαίρως
ἀκαίρως δηλώνουν ὅτι δέν πιστεύουν στήν χριστιανική θρησκεία. Ὁ δέ κ. Τσίπρας δέν ἔχει
τελέσει θρησκευτικό γάμο, οὔτε
πολιτικό, στά δέ, δύο παιδιά του,
χωρίς νά τά ἔχει βαπτίσει, τούς
ἔχει δώσει δύο ὀνόματα τῶν
ἀρχαίων προγόνων μας καί ὄχι
δύο ὀνόματα ἀπό τά ἑκατομμύρια
τῶν χριστιανῶν μαρτύρων. Δικαίωμά του εἶναι νά μή πιστεύει
καί νά κάνει ὅτι θέλει.
Ὅπως γράφτηκε, ἔμεινε γιά 15
λεπτά μέσα στόν Ἱερό Ναό μίας
μονῆς, «κεκλεισμένων τῶν
θυρῶν», μόνος μέ τήν Εἰκόνα τῆς
Παναγίας. Ἀσφαλῶς θά μίλησε
στήν Παναγία καί ἡ Παναγία θά
τοῦ ἀπάντησε. Τί διαμείφθηκε μεταξύ τους, δέν θά μάθουμε. Πάντως, εὐχόμαστε, ὁ διάλογος αὐτός
νά μήν ἦταν γιά ψηφοθηρικούς
λόγους, ἀλλά νά ἦταν γιά οὐσιαστικούς, σάν καί αὐτούς πού ἀλλάζουν τά «φρονήματα τῶν ἀνθρώπων».
2. Ἐντύπωση μᾶς ἔκανε ἡ
στάση τῶν ἡγουμένων τῶν Ἱερῶν
Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀπέ-

ναντι σέ ἕναν πολιτικό ἡγέτη πού
δέν εἶναι χριστιανός. Ὅπως μᾶς
τούς παρουσίασαν οἱ ἐφημερίδες,
ἅπαντες ἔδειξαν πρωτοφανῆ δουλικότητα. Μάλιστα ἕνας ἀπό
αὐτούς ἐγκατέλειψε ἐσπευσμένα
τήν ἱεραποστολή του στήν Κρήτη,
(γιατί δέν μποροῦμε νά φανταστοῦμε ὅτι βρισκόταν στήν Κρήτη
γιά ἀναψυχή καί ὄχι γιά συγκεκριμένη ἀποστολή), καί ἐπανῆλθε
στή μονή του γιά νά τόν ὑποδεχθεῖ!
Καί θά λέγαμε ὅτι καλά ὅλα
αὐτά, ἀλλά, δέν ἀκούσαμε μία
πνευματική λέξη νά βγεῖ ἀπό τό
στόμα τους, λέξη νουθεσίας γιά
τήν παρεκτροπή του ἀπό τή χριστιανική ἠθική καί συζήτηση
γύρω ἀπό τά ἠθικά προβλήματα
πού τόσον ταλανίζουν τήν κοινωνία μας.. Τό μόνον θέμα πού τούς
ἀπασχολοῦσε ἦταν τά χρήματα,
οἱ οἰκονομικές ἐλαφρύνσεις, οἱ
φοροαπαλλαγές καί οἱ ἐπιχορηγήσεις!
Ὅπως δέ γράφτηκε καί δέν
διαψεύστηκε, στήν κοινή τους
τράπεζα δέν ἔκαμαν τήν καθιερωμένη προσευχή οὔτε καί τόν
σταυρό τούς «ἵνα μή στενοχωρηθεῖ ὁ «Ἄρχοντας»!
Δυστυχῶς τό Ἅγιον Ὄρος μᾶς
ἀπογοήτευσε.
Ἄς προσέξουμε λοιπόν μήπως
καί ἐμεῖς, γιά λίγα προσδοκώμενα
εὐρώ στούς μισθούς καί τίς συντάξεις μας, πουλήσουμε τίς ἀρχές
καί τά πιστεύω μας καί ἀλλοτριώσουμε τίς ψυχές μας.

Γιά νά γνωρίσουμε τήν Καλαμάτα
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