«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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πρῶτα τό ἦθος

ήσαμε τήν προεκλογική περίοδο. Τόν ἀγώνα τῶν πολιτικῶν μας νά μᾶς πείσουν νά τούς
ἐμπιστευθοῦμε καί νά τούς ψηφίσουμε γιά νά μᾶς κυβερνήσουν. Νά
διαχειρισθοῦν, ὡς ὑπεύθυνοι κυβερνῆτες, τήν πορεία τῆς χώρας
μας.
Πῶς νά τούς ἐμπιστευθοῦμε;
Καί τώρα πού τελείωσαν οἱ ἐκλογές
καί βγῆκαν τά ἀποτελέσματα καί θά
σχηματισθῆ ἡ νέα Κυβέρνηση παραμένει τό ἐρώτημα: Ποιοί μᾶς κυβερνοῦν; Ἀκούσαμε πολλά, ἀλλά μᾶς
τραυμάτισαν πικρά. Γιατί ὁ λόγος
τους δέν μᾶς ἔπεισε. Στεῖρες ἀντιπαραθέσεις, βαρεῖς χαρακτηρισμοί,
ἀλλεπάλληλες κατηγορίες, στρατόπεδα ἀντιμαχόμενα. Ἕνα ἦθος ἀπαράδεκτο. Κανένας δέν σεβάσθηκε
τόν λαό. Ἡ ἀλήθεια σκοτίσθηκε
ἀπό τίς ἀλληλοκατηγορίες. Ἀνταγωνισμός νά μᾶς πείσουν ὅτι οἱ ἄλλοι
(οἱ κομματικοί ἀντίπαλοι) συνέχεια
ψεύδονται. Οἱ μεγαλοστομίες καί ἡ
δημαγωγία κυριάρχησαν. Ἔτσι ἀπέδειξαν ὅτι ἔφυγε μακρυά τό ἦθος.
Τό ἦθος χαρακτηρίζει τόν
κάθε ἄνθρωπο καί ἰδιαίτερα αὐτόν
πού θέλει νά εἶναι ἡγέτης. Αὐτός
πρέπει νά βεβαιώνει καί νά σέβεται
τήν ἀλήθεια, ὁμολογώντας καί τά

λάθη του. Νά σέβεται καί τόν ἀντίπαλό του, νά μήν προσπαθεῖ νά τόν
μειώνει μέ χαρακτηρισμούς πού
προσβάλλουν τό πρόσωπό του. Ἰδιαίτερα τό ἦθος τοῦ πολιτικοῦ ἄνδρα
πρέπει νά ἐκφράζει τήν πνευματικότητα τοῦ γένους μας, νά ἐμπνέεται
ἀπό τίς βαθύτερες ρίζες τοῦ πολιτισμοῦ μας καί τῆς πνευματικῆς παραδόσεως, τήν ἀρχοντιά καί τό
μεγαλεῖο τῶν μεγάλων μορφῶν τῆς
ἱστορίας μας.
Οἱ πολιτικοί μας μέ τή ζωή
τους, μέ τό παράδειγμά τους νά
εἶναι οἱ «ἐκλεκτοί τοῦ λαοῦ», νά διδάσκουν τό ἦθος στό λαό καί ἰδιαίτερα στούς νέους μέ τή βιοτή τους.
Ἡ εἰλικρίνεια καί ἡ διαφάνεια, ἡ
ἀξιωσύνη καί ἡ τιμιότητα νά κυριαρχοῦν στίς ἐνέργειές τους καί στή
διαχείριση τῶν κοινῶν.
Καί νά ὑπάρχουν ὄχι γιά τόν
ἑαυτό τους, οὔτε γιά τό κόμμα τους,
ἀλλά γιά ὅλο τό λαό χωρίς διακρίσεις. Νά ἑνώνουν καί νά μή χωρίζουν, νά μή διαιροῦν. Νά μήν
ξεχνοῦν ὅτι εἶναι διάκονοι τοῦ λαοῦ
καί ὄχι ἀφέντες. Ἄς μαθητεύσουν
κοντά στούς ἁγίους. Ἄς κοιτάξουν
στά μάτια Αὐτόν πού ἦλθε καί σταυρώθηκε μόνο ἀπό ἀγάπη. Τόν μοναδικό Ἡγέτη.
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νά κατανοήσουμε τό παρόν τῆς ἐν
Χριστῷ λυτρώσεώς μας, ἀλλά καί τό
μέλλον τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ξεκινᾶμε ἀπό τήν
ὑπό τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ Δημιουργία
τοῦ σύμπαντος κόσμου καί τή σύσταση τοῦ παρόντος κόσμου.

τή θεολογική γλῶσσα τό πρό τῆς
πτώσεως ἀπροσδιόριστο διάστημα ὀνομάζεται πρωτολογία, ἐνῶ ἐκεῖνο
τῆς αἰωνιότητας καί τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ χαρακτηρίζεται ὡς ἐσχατολογία καί τό μεταξύ αὐτῶν διάστημα
ἀνήκει στήν ἱστορία, πού ἔχει ἀρχή
καί τέλος. Τά διαστήματα αὐτά δέν
μποροῦμε νά τά καθορίσουμε χρονολογικά. Τά δεχόμαστε ὅμως ὡς κέντρα
ἀναφορᾶς στό πρόσωπο τοῦ Πατρός
γιά τήν πρωτολογία, στό πρόσωπο
τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ γιά τήν
ἱστορία καί στό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος γιά τήν ἐσχατολογία. Λόγω
ὅμως τῆς ὁμοουσιότητας τῶν τριῶν
θείων προσώπων, αὐτά συλλειτουργοῦν ἀσυγχύτως καί ἀδιαιρέτως,
ἐκφράζοντας πρός τά ἔξω τίς ἄκτιστες
ἐνέργειες τῆς «Μίας κατά τήν οὐσία
ἤ φύση τῆς τρισυπόστατης Θεότητας».

Πορεία
πρός τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
Οἱ ἀγωνιζόμενοι Χριστιανοί ζοῦν
καί κατοικοῦν στόν παρόντα κόσμο,
ἄν καί πνευματικά «ἐκ τοῦ κόσμου
(τούτου) οὐκ εἰσίν». (Ἰωάν. 17, 24).
Ἀνήκουν στόν παρόντα αἰῶνα, ἐνῶ
«ἄλλου αἰῶνος εἰσίν πολίτες» κατά
τόν ἅγιο Μακάριο τόν Αἰγύπτιο.
Κάθε Χριστιανική κοινότητα, ὡς
Ἐκκλησία, πορεύεται ἀπό τόν παρόντα κόσμο στό μέλλοντα αἰῶνα.
Ἀπό τό σκοτεινό παρόν πορεύεται
στό μέλλοντα αἰῶνα, πού θεωρεῖται
καθαρός καί φωτεινός λίαν». Σ’
αὐτόν τόν παρόντα αἰῶνα τῆς ἱστορικῆς περιόδου ἐγγράφεται ὁ μέλλοντας καιρός τῆς θείας οἰκονομίας. Ἡ
ἐσχατολογική διάσταση τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ νοεῖται ὡς ἡ ἔσχατη ἄνω
Ἱερουσαλήμ. Γι’ αὐτό ἡ Χριστιανική
μας πίστη καί ζωή θεωρεῖ ὡς ἐμπειρία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, πού θά μᾶς
ὁδηγήσει στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί
ὄχι σέ ἕνα «θρησκειολογικό φαινόμενο», καθώς θέλουν νά τήν παρουσιάζουν ὁρισμένοι «θεολογοῦντες».
Ἡ ἐπιθυμία τῶν Χριστιανῶν κατευθύνεται πρός τήν ἔσχατη ἡμέρα
Κυρίου καί τή βασιλεία Αὐτοῦ.

Ὁ ἄχρονος χρόνος τῆς Πρωτολογίας
Στή Θεολογική παράδοση τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐπεκράτησε ἡ
ἱστορική περίοδος τῆς συστάσεώς της
ἀπό τό Σωτήρα Χριστό νά κυριαρχεῖται ἀπ’ Αὐτόν, ἐνῶ ἡ μέλλουσα
ἐσχατολογική πραγματικότητα τῆς
αἰωνιότητας καί τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ νά κυριαρχεῖται ἀπό τό Πανάγιον Πνεῦμα. Σ’ αὐτή οἱ ἄγγελοι καί
οἱ ἄνθρωποι ἔρχονται σέ μία προκαταρκτική ἀλληλοκοινωνία. Ἐκεῖ
εἰσέρχονται «οὐκ εἰς χειροποίητα
ἅγια... ἀλλ’ εἰς αὐτόν τόν οὐρανόν,
ἐμφανισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ
Θεοῦ ὑπέρ ἡμῶν» (Ἑβρ. 9, 24). Γιά
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ειμώνας τοῦ 1943. Ὁ Φεβρουάριος ἦταν τσουχτερός ὅπως καί ἡ Ἰταλο–
Γερμανική Κατοχή. Ἡ εἴδηση γιά τόν θάνατο τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητῆ
Κωστῆ Παλαμᾶ, διαδόθηκε ἀστραπιαία σέ ὅλη τήν πρωτεύουσα. Ἁπλώθηκε σάν βόγγος πόνου παντοῦ.
Ὁ Παλαμᾶς πέθανε σέ ἡλικία 84 ἐτῶν, στό σπίτι του στήν Ἀθήνα, στίς 27
Φεβρουαρίου 1943. Πλῆθος λαοῦ μαζεύτηκε στό Α΄ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν, τήν ἄλλη
ἡμέρα, γιά τόν τελευταῖο χαιρετισμό στόν ἀγαπημένο του ποιητή.
Στήν νεκρώσιμη ἀκολουθία χοροστάτησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Δαμασκηνός. Παρέστησαν πνευματικοί ἄνθρωποι, ὅπως ὁ Ἄγγελος Σικελιανός, ὁ Γιῶργος
Θεοτοκᾶς, ὁ Ἠλίας Βενέζης, ὁ Σωτήρης Σκίπης, ὁ Κων/νος Τσάτσος, ὁ Γιῶργος
Κατσίμπαλης, ὁ Σπύρος Μελᾶς, κ.ἄ.
Μία βροντώδης φωνή σάν τῆς Ἀποκαλύψεως Σάλπιγγα ἀκούγεται. Ὁ Ἄγγελος Σικελιανός, ἀπαγγέλει τό ποίημα πού εἶχε γράψει πρίν ἀπό λίγες ὧρες:

Χ

« Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές,
δονῆστε σύγκορμη τή χώρα πέρα ὡς πέρα..
Βογκῆστε τύμπανα πολέμου... Οἱ φοβερές σημαῖες,
ξεδιπλωθεῖτε στόν ἀέρα !
Σ’ αὐτό τό φέρετρο ἀκουμπᾶ ἡ Ἑλλάδα!
Ἕνα βουνό μέ δάφνες ἄν ὑψώσουμε ὡς τό Πήλιο κι ὡς τήν Ὄσσα,
κι ἄν τό πυργώσουμε ὡς τόν ἕβδομο οὐρανό,
ποιόν κλεῖ, τί κι ἄν τό πεῖ ἡ δικιά μου γλώσσα;
Μά ἐσύ Λαέ, πού τή φτωχή σου τή μιλιά,
Ἥρωας τήν πῆρε καί τήν ὕψωσε ὡς τ’ ἀστέρια,
μεράσου τώρα τή θεϊκή φεγγοβολιά
τῆς τέλειας δόξας του, ἀνασήκωσ’ τόν στά χέρια
γιγάντιο φλάμπουρο κι ἀπάνω ἀπό μᾶς
πού τόν ὑμνοῦμε μέ καρδιά ἀναμμένη,
πές μ’ ἕνα μόνο ἀνασασμόν: “Ὁ Παλαμᾶς!”,
ν’ ἀντιβογκήσει τ’ ὄνομά του ἡ οἰκουμένη!
Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές,
δονῆστε σύγκορμη τή χώρα πέρα ὡς πέρα...
Βογκῆστε τύμπανα πολέμου... Οἱ φοβερές
σημαῖες, ξεδιπλωθεῖτε στόν ἀέρα !
Σ’ αὐτό τό φέρετρο ἀκουμπᾶ ἡ Ἑλλάδα !
Ἕνας λαός, σηκώνοντας τά μάτια του τή βλέπει...
38
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κι ἀκέριος φλέγεται ὡς μέ τ’ ἄδυτο ὁ Ναός,
κι ἀπό ψηλά νεφέλη Δόξας τόνε σκέπει.
Τί πάνωθέ μας, ὅπου ὁ ἄρρητος παλμός
τῆς αἰωνιότητας, ἀστράφτει αὐτήν τήν ὥρα
Ὀρφέας, Ἠράκλειτος, Αἰσχύλος, Σολωμός
τήν ἅγια δέχονται ψυχή τήν τροπαιοφόρα
ποῦ ἀφοῦ τό ἔργο τῆς θεμελίωσε βαθιά
στή γῆν αὐτήν μέ μίαν ἰσόθεη Σκέψη,
τόν τρισμακάριο τώρα πάει ψηλά τόν Ἴακχο
μέ τούς ἀθάνατους θεούς γιά νά χορέψει
Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές,
δονῆστε σύγκορμη τή χώρα πέρα ὡς πέρα...
Συγκλονιστική ἦταν ἡ στιγμή πού
Βόγκα Παιάνα ! Οἱ σημαῖες οἱ φοβερές
τό φέρετρο θά κατέβαινε στόν τάφο. Ὁ
τῆς Λευτεριᾶς ξεδιπλωθεῖτε στόν ἀέρα!».
Γιῶργος Κατσίμπαλης ἀρχίζει τόν
Ἐθνικό Ὕμνο. Τό πλῆθος ἠλεκτρίζεται
Τό πλῆθος ριγεῖ ἀπό συγκίνηση.
Ὁ Σωτήρης Σκίπης ἀπαγγέλει κι’ αὐτός καί ἀκολουθεῖ. Μυριόστομη φωνή κατατό δικό του ποίημα. Σημειώνουμε τούς πιό χα- κλύζει τό χῶρο:
ρακτηριστικούς στίχους:
« …Κι ἔπεσες καθώς ἀπό σεισμό
πέφτει μία μαρμάρινη κολόνα
κάποιου πανάρχαιου ναοῦ.

« Σέ γνωρίζω ἀπό τήν κόψη,
τοῦ σπαθιοῦ τήν τρομερή.
Σέ γνωρίζω ἀπό τήν ὄψη
πού μέ βιά μετράει τή γῆ.

Σά ναός, ὁπού χτυπιέται
ἀπ’ τά βόλια τῶν βαρβάρων.
Σάν τόν Παρθενώνα,
ἥρωα, ποιητή τοῦ Αἰώνα…

Ἀπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη,
τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά
καί σάν πρῶτα ἀντρειωμένη,
Χαῖρε ὤ Χαῖρε Ἐλευθεριά …».

Θά σέ κλάψουνε μία μέρα
οἱ ἴδιοι αὐτοί πού μᾶς σκοτώνουν ἕναν - ἕνα,
σάν ξυπνήσουν ἀπ’ τή μέθη τους
κι ἀντικρύσουν τί ἐρημιές
ἐσκορπίσανε στό διάβα τους
σ’ ἀναρίθμητες καρδιές…».

Ὁ Κατοχικός Πρωθυπουργός Κων/νος
Λογοθετόπουλος νοιώθει ἀμήχανα καί
μαζί του οἱ στρατιωτικοί ἐκπρόσωποι
τοῦ κατακτητῆ. Ὁ λαός συνεχίζει. Ἀπ’
ὅλο τό πλῆθος ἀκούγεται ἄφοβα:
«Ζήτω ἡ Ἐλευθερία ».
Νίκος Θ. Ἀρβανίτης
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Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σκεπτόμαστε τό θέμα τοῦ
Χ ρ ό ν ο υ μόνο τήν 1η
τοῦ νέου ἔτους κάθε
φορά. Σάν ὁ χρόνος νά
εἶναι μιά ἐτήσια
«γιορτή» καί τίποτε
ἄλλο. Τό σημαντικότερο θέμα τῆς ζωῆς
μας μᾶς ἀπασχολεῖ
μόνο γιά λίγες ὧρες καί
μέ ἐκδηλώσεις ἐξωστρεφεῖς πού δέν ἔχουν
καμιά σχέση μέ τό
νόημα τοῦ Χρόνου.
Ἀλλά τό ἐρώτημα εἶναι
πολύ βασικό, γιατί
ἀντιμετωπίζομε τό
θέμα τοῦ χρόνου μέ
αὐτό τόν τρόπο; Ἔχει
τόση σημασία μόνο τό
τέλος ἑνός παλαιοῦ καί
ἡ ἀνατολή ἑνός νέου
ἔτους; Ἡ ἀλλαγή λοιπόν τοῦ ἐτησίου ἔτους
εἶναι ἡ μοναδική ἀξία
τοῦ χρόνου, τήν ὁποία
γιορτάζουμε τόσο πανηγυρικά;
Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό εἶναι ἀ π ο 40
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κάτι περισσότερο, ἐάν διδάχθηκε ἀπό τά σφάλματά του, τά
λάθη τά δικά του καί τά σφάλματα ἤ τίς ἐπιτυχίες τῶν ἄλλων.
Τό δυστύχημα γιά πολλούς ἀπό
μᾶς (ἰδίως τούς Ἕλληνες) εἶναι
τό ὅτι εἴμαστε «εὐχαριστημένοι» ἀπό τόν ἑαυτό μας. Ὅτι
«τά ξέρουμε» ὅλα! Χωρίς νά
μάθουμε, χωρίς νά μαθητεύσουμε σέ δασκάλους ἤ μάστορες, χωρίς νά καταρτισθοῦμε,
παραμένουμε στάσιμοι, ἀκατάρτιστοι καί ἀμαθεῖς.
Καί τό σπουδαιότερο: λέμε ὅτι
εἴμαστε «Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι». Τί γνωρίζομε ὅμως ἀπό
τήν Ὀρθοδοξία; Ποιά εἶναι ἡ
σχέση μας μέ τήν Ἐκκλησία
καί τήν ἁγιοπνευματική της
ζωή; Μήπως ἡ κρίση τῆς
ἐποχῆς μας εἶναι μιά ἔντονη παρακίνηση τοῦ Θεοῦ, γιά νά προσέξουμε καί νά ἀξιοποιήσουμε
καλύτερα καί περισσότερο τόν
χρόνο πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός;
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶναι καθοριστικός στό θέμα αὐτό:
«Ἐξαγοραζόμενοι (νά ἐκμεταλλεύεσθε) τόν καιρόν (τόν χρόνο)
ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσί»
(Ἐφεσ. ε΄ 16).

κ α λ υ π τ ι κ ή . Διότι, πρῶτον,
ἀποδεικνύει τήν ἐπιπολαιότητα,
μέ τήν ὁποία ἀντιμετωπίζομε τό
θέμα τοῦ χρόνου. Τά καίρια θέματα τῆς ὕπαρξής μας, ἡ καθημερινή ζωή μας, ἡ συνεχιζόμενη
ἀναπνοή μας, ἡ ἀνατολή καί ἡ
δύση τοῦ ἥλιου κάθε 24 ὧρες, ὁ
τρόπος τῆς ζωῆς μας, οἱ σχέσεις
μας μέ τούς ἄλλους, ὅλα αὐτά
καί πολλά ἄλλα, εἶναι συνυφασμένα μέ τόν χρόνο. Ὅλα τά
ζητήματα αὐτά μέ τίς λεπτομέρειές τους εἶναι τά στημόνια καί
τά ὑφάδια τῆς κάθε 24ωρης
μέρας. Πῶς τά ἀντιμετωπίζομε
αὐτά; Πῶς χρησιμοποιοῦμε τόν
χρόνο τῆς κάθε μέρας; Καί τό
σημαντικό εἶναι ὅτι ὁ χρόνος
τῆς κάθε μέρας μᾶς πιστώνει ἤ
μᾶς χρεώνει, γιά τόν τρόπο, μέ
τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίσαμε τά
θέματα αὐτά.
Μιά δεύτερη ἀπάντηση στό
ἐρώτημα αὐτό εἶναι ἡ ἀδιαφορία
μας γιά τήν ποιότητα τῆς προσωπικῆς καί ὁμαδικῆς (κοινωνικῆς) ζωῆς μας. Τό ζήτημα γιά
τόν καθένα μας δέν εἶναι μόνο
τό ὅτι ὑπάρχει. Ὅτι εἶναι αὐτός
πού εἶναι. Τό οὐσιαστικό θέμα
γιά τόν καθένα μας εἶναι ἐάν
προοδεύει, ἐάν ἔκανε ἤ κάνει
ἕνα βῆμα μπροστά, ἐάν ἔμαθε
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Τούς περασμένους αἰῶνες στόν εὐρωπαϊκό χῶρο διέπρεψαν μεγάλες μουσικές
προσωπικότητες, τά ἔργα τῶν ὁποίων
ἔχουν κάποιο θεμέλιο στήν χριστιανική διδασκαλία.
Τέτοιοι κορυφαῖοι μουσουργοί μέ
θρησκευτική ἔμπνευση ἦσαν οἱ: Bach,
Hahdel, Haydn, Mozart, Bcethoven, Liszt,
Mendelson, Donizetti, Schubert, Frankk,
Boztnionsci κ.ἄ. Δέν ἰσχυριζόμεθα ὅτι δέν
εἶχαν στιγμές πνευματικῆς ἀτονίας καί
ἁμαρτωλότητας, ὅμως ἀγωνίζονταν νά
στηριχθοῦν στήν πίστη, νά μελετήσουν τήν
Ἁγία Γραφή, νά ἱκετεύσουν τόν Κύριο, νά
ἐμπνευσθοῦν ἀπό τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἔθεσαν τόν ἑαυτόν τους στήν ὑπηρεσία
τῶν μεγάλων ἰδανικῶν καί ὁραμάτων καί
πρόσφεραν στήν ἀνθρωπότητα ἔργα ἑνός
ἔξοχου πολιτισμοῦ.
Ἐνδεικτικά παραθέτουμε στοιχεῖα
ἀπό τό ἔργο καί τή ζωή τριῶν ἀπό τούς
κορυφαίους αὐτούς μουσικούς.
Ὁ Johann Sebastian Bach (1685-1750)
ὑπῆρξε ὁ μουσικός πού ἔγραψε τά ὑπέροχα μουσικά του ἔργα κάτω ἀπό τούς
θόλους τῶν ναῶν, ὅπως στήν Ἁγία Αἰκατερίνη τοῦ Ἀμβούργου καί στόν Ἀπ. Θωμᾶ
τῆς Λειψίας. Οἱ πρῶτες ἀπό τίς 295
ἐκκλησιαστικές του συνθέσεις (cantatae)
εἶναι: «Σέ, Κύριε, ποθῶ», «Ἐκ βαθέων»,
«Ὁ Χρόνος τοῦ Θεοῦ». Ὑπέροχα ἐπίσης
εἶναι τά ἔργα του: Γιά τά Χριστούγεννα
«Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν», γιά τά Θεοφάνεια «Ἦλθεν ὁ Χριστός στόν Ἰορδάνην»,
γιά τήν Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω «Ὡς βροχή
ἐξ οὐρανοῦ», γιά τήν Μεγ. Τεσσαρακοστή
«Τώρα ἔρχεται Σωτήρ στούς ἐθνικούς»,
γιά τήν Κυριακή τῶν Βαΐων «Ὡσαννά τῷ
υἱῷ Δαβίδ», γιά τό Πάσχα «Ξέρω ὅτι ζεῖ
ὁ Λυτρωτής μου», γιά τήν Πεντηκοστή «ὁ
ἀγαπῶν με...». Ἐμπνευσμένες ἀπό τό
Ψαλτήριο εἶναι πολλές συνθέσεις του,
ὅπως καί ἀπό τό Εὐαγγέλιο. Ἔγραψε πε42
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ρίφημα Ὁρατόρια γιά τήν Γέννηση, τό
Πάσχα καί τήν Ἀνάληψη.
Τό σπουδαιότερο ἔργο του εἶναι
ἐμπνευσμένο ἀπό τά Ἅγια Πάθη τοῦ Χριστοῦ. Συγκεκριμένα τά «Πάθη κατά Ματθαῖον» καί τά «Πάθη κατά Ἰωάννην» ἦταν
ἀρκετά γιά νά ἀναδείξουν τόν Μπάχ κλασικό μουσικό.
Ὁ Georgc Frideric Handel (1685-1759)
ἦταν ὁ ἄλλος μεγάλος μουσουργός, τοῦ
ὁποίου ἡ μουσική δημιουργία του ἦταν
ἐμπνευσμένη ἀπό τήν χριστιανική διδασκαλία. Μόλις 10 ἐτῶν παιδί συνέθεσε
τροπάρια πού ψάλλονταν ἀπό ναό τῆς
πατρίδος του καί ἀργότερα ὅλα τά ἔργα
του θά ἔχουν θέματα ὡς: «Αἰνεῖτε παῖδες»,
«Te Deum», «Δεβώρα», «Ἐσθήρ», «ὁ
Ἰσραήλ στήν Αἴγυπτο», «Βαλτάσαρ»,
«Ἰούδας», Μακκαβαῖος», «Ἰωσήφ»,
«Ἰεφθάε», «Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ», «Σαούλ»,
«Σολομών», «Σωσάννα», «ἁγία Καικιλία».
Ὡστόσο ἡ μουσική σύνθεση ἡ ὁποία
ἀνέβασε τόν Χάϊντελ στά οὐράνια καί
μαζί μ’ αὐτόν καί ἐμεῖς ἔτσι αἰσθανόμεθα
ὅταν τήν ἀκοῦμε εἶναι τό ὁρατόριο τῶν
ὁρατορίων «ὁ Μεσσίας». Σέ τρία μέρη
παρουσιάζεται τό θεῖο δρᾶμα. α) Ἡ προσδοκία τῆς λυτρώσεως καί ἡ θεία Γέννηση,
β) Ἡ Σταύρωση καί γ) ἡ Ἀνάσταση καί ἡ
πρόρρηση τῆς Δευτέρας Παρουσίας. Τό
ἔγραψε ἔπειτα ἀπό δύσκολες ἡμέρες πού
εἶχε διέλθει, σέ μία ἔκρηξη θρησκευτικοῦ
ἐνθουσιασμοῦ, πολλῶν ἐσωτερικῶν αἰσθημάτων, μέ δάκρυα στά μάτια, πόνου καί
χαρᾶς, προσευχή καί εὐχαριστία πρός τόν
Κύριο.
Μετά ἀπό λίγους μῆνες ἀπό τότε πού
ἔγραψε τό ἔργο αὐτό δύο κύριοι κτυποῦσαν τήν πόρτα τῆς οἰκίας του. Εἶχαν
πληροφορηθεῖ ὅτι ἐπρόκειτο νά δώσει ὁ
Χάϊντελ τήν πρώτη ἐκτέλεση τοῦ νέου
αὐτοῦ ὁρατορίου. Γι’ αὐτό καί ἦλθαν νά
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ρωτήσουν, ἄν θά ἤθελε νά χαρίσει τά κέρδη τῆς
πρώτης αὐτῆς συναυλίας ἤ νά τά κρατήσει. Ὁ
Χαῖντελ ἀπάντησε: Ὄχι δέν θέλω χρήματα γι’
αὐτό τό ἔργο. Ποτέ δέν θά δεχθῶ χρήματα γιά
ἕνα ἔργο πού δέν τό χρωστῶ στόν ἑαυτό μου,
ἀλλά σ’ Ἕναν Ἄλλον! Ὅτι ἔστειλε ὁ Θεός, πρέπει νά ἐπιστραφεῖ στό Θεό! Γι’ αὐτό οἱ εἰσπράξεις πού θ’ ἀποφέρει θά πηγαίνουν πάντοτε
στούς ἀρρώστους καί στούς φυλακισμένους.
Ὁ Franz Joseph Haydn (1732-1809) τά
πρῶτα μουσικά μαθήματα ἔλαβε στήν ἐκκλησιαστική χορωδία τῆς Μητροπόλεως τῆς Βιέννης.
Ἀργότερα ἡ συμβολή του στή θρησκευτική μουσική θά εἶναι καταλυτική. Ὑπῆρξε ὁ κύριος διαμορφωτής τῶν δύο σπουδαίων μουσικῶν εἰδῶν,
τῆς σονάτας καί τῆς συμφωνίας. Ἔγραψε πάνω
ἀπό 500 συνθέσεις, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὑπολογισθεῖ
ὅτι πληροῦν 80 τόμους. Ἀπό τά θρησκευτικά
του ἔργα διακρίνονται: ἡ «Δημιουργία» καί οἱ
«Ἑπτά Λόγοι τῆς Σταυρώσεως», τό τελευταῖο
μάλιστα αὐτό ἔργο ἐνεπνεύσθη μία Μεγ. Πέμπτη
μέσα σ’ ἕνα ναό στήν Ἰσπανία ὅταν ἄκουσε ἕνα
ἱεροκήρυκα νά ἀναπτύσσει τούς γνωστούς ἑπτά
λόγους τοῦ Κυρίου ἐπί τοῦ Σταυροῦ. Ὅσο γιά
τήν «Δημιουργία», σύνθεση πού παρουσιάζει τά
στάδια τῆς Ἑξαημέρου καί ὅπου ἔργο ἀφηγητοῦ
ἐκτελοῦν τρεῖς ἄγγελοι, ὅταν πρωτοακούστηκε,
προκάλεσε τέτοια ἐντύπωση πού οἱ ἀκροατές
ἔμειναν κυριολεκτικῶς ἀποσβολωμένοι, ἄφωνοι,
μέ βαθύτατα αἰσθήματα ἀγάπης, πίστεως καί
λατρείας πρός τόν Πάνσοφο Δημιουργό τοῦ παντός. Δέν μποροῦμε ὅμως νά μήν κάμνουμε λόγο
καί γιά τίς περίφημες 12 «Λειτουργίες» τοῦ
Χάϋδν. Ἡ τέχνη ἐδῶ ἔχει μία τελειότητα. Τά
«Ἀμήν» καί τά «Ἀλληλούϊα» συνεπαίρνουν,
ἐνθουσιάζουν, δημιουργοῦν μεγίστη πνευματική
εὐφροσύνη καί χαρά. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι
γέρων ὁ μεγάλος μουσουργός καί ἐξασθενημένος, ὅταν τά δάκτυλά του ἄφηναν ἀπό κούραση
τά πλῆκτρα τοῦ πιάνου, τότε ἔπιαναν δίπλα του
τό Προσευχητάριο. Ἔτσι ἄφησε τόν μάταιο
τοῦτο κόσμο ὁ Χάυδν.
Ὅποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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Μέ τόν Τάκη, τό ἔξυπνο δωδεκάχρονο γειτονόπουλό μας, κάθε φορά πού τύχαινε νά συναντηθοῦμε στήν εἴσοδο τῆς πολυκατοικίας μας ἤ
στό πεζοδρόμιο, καθώς πήγαινε ἤ γύριζε ἀπό τό
σχολεῖο του, εἴχαμε ἤρεμες καί χαμογελαστές
κουβέντες. Τοῦ εἶχα πεῖ κάποτε πώς μοῦ θύμιζε
τά δικά μας ἀγόρια, ὅταν ἦσαν κι αὐτά στήν ἡλικία του, κι ἀπό τότε ἔδειχνε μιά αὐθόρμητη διάθεση νά μέ ἐνημερώνει, κάπου-κάπου, γιά τά νέα
τοῦ σχολείου του. Ἐπίσης, ἔμοιαζε νά καλοδέχεται μ’ ἕνα λίγο ντροπαλό χαμόγελο κάποια πειράγματά μου γιά τά... παστωμένα μέ ζελέ
καρφάκια τῶν μαλλιῶν του.
Ἔτσι, τό περασμένο καλοκαίρι, εἴχαμε πολλές
φορές ἀρχίσει τίς κουβέντες μας μέ τήν φράση:
«Τοῦ χρόνου στό Γυμνάσιο...». Κι ἔβλεπα τότε
τά ζωηρά μαῦρα μάτια του νά ὀνειροπολοῦν καί
νά φωτίζονται ἀπό μιά συγκινητική λαχτάρα καί
προσμονή.
44
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Προχθές τό πρωί ὅμως,
βγαίνοντας ἀπό τό σπίτι, τόν
εἶδα νά κάθεται στό κεφαλόσκαλο τῆς εἰσόδου καί νά
ἀσχολεῖται σκυφτός μ’ ἕνα
ἠλεκτρονικό παιχνίδι. Ἔδειχνε ἄκεφος καί σάν νά βαριόταν. Ἦταν, ἑπομένως, πολύ
φυσικό νά θελήσω νά τοῦ
πιάσω κουβέντα. Ἀκολούθησε ὁ πιό κάτω διάλογος:
- Καλημέρα Τάκη! Πῶς καί
δέν εἶσαι στό σχολεῖο τέτοια
ὥρα;
- Ἔχουμε κατάληψη, ἐδῶ
καί τέσσερις μέρες.
- Καί γιατί ἔχετε κατάληψη; Ξέρεις;
- Ναί. Διαμαρτυρόμαστε,
λέει, γιά κάτι καινούργιους
νόμους καί γιά νά ὑποστηρίξουμε κάποιους πού θά χάσουν τή θέση τους ἤ κάποιους
καθηγητές πού ζητοῦν περισσότερα λεφτά ἀπό τήν Κυβέρνηση. Θά τήν ἐκβιάσουμε,
λέει, τήν Κυβέρνηση καί θά
τήν ἀναγκάσουμε νά ὑποχωρήσει...
- Ἐσύ δέν θέλεις νά πηγαίνεις σχολεῖο;
- Θέλω, πῶς δέν θέλω. Κι
ἄλλα παιδιά θέλουν. Ἀλλά
πῶς; Ἀφοῦ ἔχει κατάληψη
καί ὑπάρχει καί..., νά δεῖς
πῶς τό λένε; Ἄ! ναί, θυμήθηκα... «ὁμάδα περιφρούρησης».
- Μήπως ξέρεις, Τάκη, ἄν
γίνανε καταστροφές στό σχολεῖο σου αὐτές τίς μέρες;
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ἔχεις κάποιο μέσον σ’ ἕνα μεγάλο
κόμμα, γιά νά διοριστεῖς στό Δημόσιο...
- Δέν σᾶς εἶπε, ὅμως, αὐτό τό παιδί
πώς στό Δημόσιο, ὅλοι λένε πώς οἱ μισθοί εἶναι μικροί καί δέν φτάνουν γιά
νά ζήσει καλά μιά οἰκογένεια;
- Ἔ, ὅταν διοριστοῦμε, θά κάνουμε
ἀπεργία καί θά ζητᾶμε περισσότερα.
Ἔτσι δέν γίνεται; Γι’ αὐτό δέν ἀπεργοῦν καί οἱ καθηγητές μας;

- Ἔ, ὅσο νἆναι... Ὅταν γίνεται χαβαλές, ὅλο καί γίνονται κάποιες ζημιές.
- Μέ τό νά χάνετε, ὅμως, ἐσεῖς μαθήματα καί νά γίνονται ζημιές στούς χώρους πού εἶναι φτιαγμένοι γιά νά τούς
χρησιμοποιεῖτε, ἐσεῖς καί οἱ καθηγητές
σας, νομίζετε ὅτι κάνετε κακό στήν Κυβέρνηση;
- Μμμ... Τό... «συντονιστικό τῆς κατάληψης» μᾶς εἶπε ὅτι αὐτή, δηλαδή ἡ
Κυβέρνηση, εἶναι ὑποχρεωμένη νά τά
ξαναφτιάξει ὅλα.
- Τό ξέρεις ὅμως ὅτι, γιά ὅλα αὐτά
πού καταστρέφονται μέ τίς καταλήψεις, ἔχουν δώσει χρήματα ὅλοι οἱ
Ἕλληνες, ὅπως καί οἱ γονεῖς σου, πληρώνοντας φόρους;
- Μμμ...
- Δέν νομίζεις ὅτι αὐτοί πού κάνουν
τίς καταστροφές πρέπει νά τιμωρηθοῦν καί νά πληρώσουν;
- Καί ποῦ νά τούς βροῦν καλέ κυρία;
Ξέρετε, ἡ ἀστυνομία δέν μπορεῖ νά
μπεῖ στό Σχολεῖο γιατί ὑπάρχει αὐτό
τό... ἄσυλο, ἔτσι νομίζω ὅτι τό λένε.
- Καί μέ τά μαθήματα πού χάνονται
τί θά γίνει Τάκη μου; Τήν ὥρα πού ἐσύ
χαζολογᾶς καί βαριέσαι, ὑπάρχουν
ἄλλα παιδιά πού μαθαίνουν ὡραῖα καί
χρήσιμα πράγματα, πού θά τά βοηθήσουν ἀργότερα νά προκόψουν.
- Ἔ, τί νά κάνουμε; Θά τά μάθουμε
ἐμεῖς στό Φροντιστήριο ἤ κάνοντας ἰδιαίτερο μάθημα, μᾶς εἶπε ἕνας καθηγητής μας, πού πιστεύει ὅτι εἶναι καλό
πράγμα ἡ κατάληψη. Κι ἕνα ἀπό τά μεγάλα παιδιά, πού εἶναι στήν περιφρούρηση, μᾶς εἶπε ὅτι αὐτά πού
μαθαίνουμε στό Σχολεῖο εἶναι, λέει,
ἄχρηστα, ἀφοῦ, τό καλύτερο εἶναι νά
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Σώπασα. Δέν εἶχα πιά ὄρεξη οὔτε
γιά σοβαρές κουβέντες, οὔτε γιά πειράγματα. Κι οὔτε ἤξερα καί πῶς νά συνεχίσω τά ὅσα ἤθελα ἀκόμα νά τοῦ πῶ.
Ἀναστέναξα, ζωρίστηκα γιά νά τοῦ χαμογελάσω, τόν χαιρέτησα κι ἔφυγα.
Θυμήθηκα τήν γεμάτη ἀπό ὑγεία καί
λαχτάρα καλοκαιρινή του προσδοκία
«...γιά τό Γυμνάσιο...» καί μελαγχόλησα. Σκέφτηκα ὅτι, μέσα στίς λίγες
ἑβδομάδες πού πέρασαν ἀπό τήν ἀρχή
τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, ὁ καημένος ὁ
Τάκης, ὁ αὐριανός πολίτης αὐτῆς τῆς
πατρίδας, εἶχε, κιόλας, μάθει τό τί σημαίνει «κατάληψη», «ἐκβιασμός»,
«χαβαλές», «μέσον», «ἀπαίτηση ἀπό
τήν κυβέρνηση», «ἄσυλο» καί «ἀτιμωρησία». Ποιός, ἄραγε, θά βρεθεῖ νά
τοῦ μιλήσει γιά ἔννοιες ὅπως
«καθῆκον, χρέος, συνείδηση, πνευματικά ἐφόδια, χαρά τῆς δημιουργίας καί
τοῦ νά εἶναι χρήσιμος στήν κοινωνία»;
Ὁ καημένος ὁ Τάκης. Εἶχε ἤδη...
παρά-μορφωθεῖ. Ἄς εἶναι καλά αὐτοί
πού τόν ἔχουν ἤδη «διδάξει».
ΜΕΡΟΠΗΣ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμης Καθηγήτριας Παν/μίου Ἀθηνῶν
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Στό ἀρχεῖο μου κρατῶ γράμματα φίλων
καί καθώς τούς ρίχνω δεύτερη ματιά διαπιστώνω πώς εἶναι ἰδιαιτέρως ὠφέλιμα. Κρατῶ
βέβαια μερικά γράμματα πού μέ καθιστοῦν
προσεχτικό, σχεδόν νά ντρέπομαι. Ἔγραφα σέ
σεβαστό μου πρόσωπο, νά μέ συγχωρήσει καί
νά προσεύχεται γιά μένα καί νά μοῦ ἀπαντᾶ
ἐκεῖνος πῶς νά τόν θυμᾶμαι ἐγώ αὐτόν, γιατί
ἔχει ἀνάγκη τίς προσευχές μου. Καί μοῦ τόνιζε
πώς ὅποιος γνωρίζει πιό πολλά (π.χ. ἐξομολόγηση) στό θέμα τῆς σωτηρίας μας, ἀπ’
αὐτόν θά ζητηθοῦν περισσότερα.
Ἔχω στά χέρια μου γράμματα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Κυπριανοῦ. Κάποια φορά σ’ ἕναν ἀπ’ αὐτούς τῆς
παρέας μας εἶπε σταματώντας τον· «Παιδί μου, μήν μέ
φωνάζεις Γέροντα! Τί, Γέροντας εἶμαι; Μοῦ ταιριάζει καλλίτερα γέρος κι ὄχι Γέροντας».
Μέ παρακάλεσε νά προσεύχομαι γι’ αὐτόν διότι ἔχει
ἀνάγκη ἀπό τίς προσευχές μου...!
Κι ἐγώ ἀκολουθῶ τίς ὑποδείξεις, ὡς ὑποδείξεις Γέροντα.
Ἡ διάθεση αὐτή φαινόταν σάν αἰδημοσύνη στό πρόσωπό του, στά χείλη του, στίς κινήσεις τῶν χεριῶν του,
τοῦ τρόπου πού βάδιζε, τοῦ τρόπου πού γελοῦσε.
Ἐδῶ θυμόμαστε τίς προτροπές τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ἡ ταπεινότητα τοῦ ἀνθρώπου νά διαχύνεται καί νά
ἐκπέμπεται στόν καλοπροαίρετο ἄνθρωπο.
Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἰσχύει ἐπί τῇ ἐμφανίσει.
Κι ἄς θυμηθοῦμε τόν ἐπισκέπτη τοῦ Μεγάλου Ἀντω-
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νίου· «Ἐσύ ἀδελφέ, ἔρχεσαι καί δέ ρωτᾶς κάτι».
Κι αὐτός ἀπάντησε· «Μοῦ ἀρκεῖ πάτερ νά σᾶς
βλέπω».
Σήμερα ἴσως δέν ἔχουμε τή σημασία τῆς ταπείνωσης.
Κι ὅμως ὁ Κύριος μ’ αὐτήν ἄρχισε τήν ἐπί τοῦ Ὄρους
Ὁμιλία του. Κι ἄς ποῦμε κάτι εἰσαγωγικά· Ἡ Ἐκκλησία
μᾶς διδάσκει πώς ὁ μεγάλος ἐγωϊσμός, ὁ δαιμονισμός, ἡ
στέρηση τοῦ ταπεινοῦ φρονήματος ἔγινε ἡ αἰτία νά χάσουμε τήν μετά τοῦ Θεοῦ κοινωνία, τοῦ Παραδείσου.
Γι’ αὐτό ὁ πρῶτος μακαρισμός τοῦ Κυρίου ἄμεσα
ἀναφέρεται σ’ αὐτόν.
Ἀπό πολλούς ἀξιόλογους μελετητές τῶν Γραφῶν, ἡ ἐπί τοῦ
Ὄρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς ὁ ἀναστάσιμος καί
καταστατικός χάρτης τῆς Ἐκκλησίας, σάν τό Σύνταγμά της, μέ
κύρια θέση σ’ αὐτό τό «Μακάριοι
οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι ὅτι αὐτῶν
ἐστίν ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
Μέ τή σωστή βέβαια ἑρμηνεία πού
δίνει ἡ Ἐκκλησία.
Γίνεται ἔτσι φανερό νομίζω, πώς
ἡ αἰτία γιά τήν ὁποίαν «ἀπωλέσαμε τόν Παράδεισο», μποροῦμε ἐξ
ἀντιστρόφου ἐπιστρόφου τήν τεχνικήν, νά πετύχουμε τήν εἴσοδό μας
σ’ αὐτόν.
Κι αὐτό πάλι εἶναι δῶρο. Χάρη
τοῦ Θεοῦ ζητεῖται πάλι ἡ καλή προαίρεσή μας ἐκ μέρους Θεοῦ. Ὅ,τι
ἄλλο καλό ἐκάμαμε δέν εἶναι
ἁπλῶς καθῆκον πού κάναμε, καί τίποτε περισσότερο.
Δημ. Χρ. Μποσινάκης
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Η ΠΡΩΤΗ Κυριακή τῆς Σαρακοστῆς, πρώτη «Κυριακή τῶν Νηστειῶν», λέγεται καί Κυριακή τῆς
Ὀρθοδοξίας, γιατί τιμᾶμε καί
γιορτάζουμε τήν ἀναστήλωση τῶν
ἱερῶν εἰκόνων καί τόν θρίαμβο τῆς
ὀρθόδοξης πίστης. Ὅπως εἶναι
γνωστό ἀπό τήν ἱστορία, ἡ μεγάλη
περιπέτεια τῆς Εἰκονομαχίας ταλαιπώρησε τήν Ἐκκλησία καί τή
Βυζαντινή αὐτοκρατορία περισσότερο ἀπό ἕναν αἰώνα. Ἀπό τό 726
ὡς τό 843 μ.Χ., ἡ δυναστεία τῶν
Ἰσαύρων κήρυξε πόλεμο κατά τῶν
Εἰκόνων καί διέταξε νά ἀφαιρεθοῦν ἀπό τούς ναούς καί νά καταστραφοῦν. Παράλληλα, κατεδίωξε τούς ὀρθοδόξους, κληρικούς
καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι παρέμειναν
σταθερά στήν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ
Εἰκονομαχία πού στήν ἀρχή ἐμφανίστηκε ὡς μεταρρύθμιση θρησκευτική καί κοινωνική, στήν
οὐσία ὑπῆρξε μιά αἵρεση, ἡ ὁποία
ἀναστάτωσε τήν Ἐκκλησία καί
διασάλευσε τήν κοινωνική συνοχή
καί εἰρήνη. Εὐτυχῶς, ἡ Ζ΄ Οἰκου48
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μενική Σύνοδος (787) καί ἀργότερα μιά τοπική Σύνοδος στήν
Κωνσταντινούπολη (843 μ.Χ.), ἐπί
αὐτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄ καί τῆς
μητέρας του Θεοδώρας, ἀναστήλωσε ὁριστικά τίς ἱερές εἰκόνες
καί ἔφερε τήν εἰρήνη στήν Ἐκκλησία καί τήν αὐτοκρατορία. Αὐτό
τό γεγονός γιορτάζουμε τήν Α΄
Κυριακή τῆς Σαρακοστῆς, τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Μετά τή
θεία Λειτουργία γίνεται λιτάνευση
τῶν ἱερῶν εἰκόνων γύρω ἀπό τούς
ναούς.
ΠΡΕΠΕΙ νά τονίσουμε ὅτι ὡς
ὀρθόδοξοι δέν λατρεύουμε τίς
Εἰκόνες, οὔτε τούς Ἁγίους καί
τούς Ἀγγέλους, οὔτε τήν Παναγία.
Μόνο τόν Τριαδικό Θεό λατρεύουμε. Τούς Ἁγίους, τούς Ἀγγέλους
καί τήν Παναγία τούς τιμᾶμε καί
τούς δοξάζουμε, ἀλλά δέν τούς
λατρεύουμε. Ἄλλο ἡ τιμή καί ὀ
σεβασμός καί ἄλλο ἡ λατρεία.
Ὅταν ἀσπαζόμαστε τίς Εἰκόνες,
δέν τιμάμε τήν ὕλη, τό ξύλο, ἀλλά
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τό πρόσωπο πού εἰκονίζεται. Μερικοί θέτουν τό ἐρώτημα, ἄν ὑπάρχουν θαυματουργές εἰκόνες. Ὁ μακαριστός ἱερομόναχος π. Ἐπιφά-

νιος Θεοδωρόπουλος, φωτισμένος
Μεσσήνιος κληρικός, γράφει: «Διατί, λοιπόν, ἀποκλείεται νά ὑπάρχουν Εἰκόνες, οἱ ὁποῖες ἔχουν χάρισμα θαυματουργικόν; Ἐκεῖνοι
πού ἔκαναν τάς Εἰκόνας, καί μάλιστα τάς παλαιάς, ἦσαν ἄνθρωποι
ἅγιοι, ἄνθρωποι βαθείας ταπεινώσεως, ἄνθρωποι νηστείας καί
προσευχῆς. Τί τό παράδοξον νά
εὐλογήσει ὁ Θεός καί τούς ἰδίους
καί τά ἔργα τῶν χειρῶν τους;».

ξίας, κάθε χρόνο, θυμόμαστε ὅτι
πρέπει «ἡ πίστη μας νά δυναμώνει, νά γίνεται πιό ζωντανή καί
πιό ὀρθόδοξη», γράφει ὁ καθηγητής καί λογοτέχνης Π.Β. Πάσχος. Ἀλλά δέν ἀρκεῖ νά
εἴμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί, νά ἔχουμε δηλαδή ὀρθή
πίστη. Χρειάζεται καί νά
ζοῦμε ὡς ὀρθόδοξοι. Νά
ἔχουμε ὀρθο-πραξία. Πολύ
χαρακτηριστικά τό τονίζει
αὐτό ὁ φημισμένος ἱεροκήρυκας τῶν χρόνων τῆς τουρκοκρατίας Ἠλίας Μηνιάτης.
Ἔλεγε: «ὁ πόνος τῆς καρδίας μου δέν ἀφήνει νά μιλήση περισσότερον ἡ γλώσσα
μου· σιωπῶ καί τελειώνω μέ
τοῦτο μόνον· χριστιανέ, καθώς ἡ πίστις σου εἶναι ἀληθινή καί ἁγία, ἄν δέν εἶναι
καί ἡ ζωή σου καλή καί ἁγία,
μήν ἐλπίζεις νά σωθῆς. Πρέπει νά ζῆς καθώς πιστεύεις καί
τότε εὐχαρίστει τόν Θεόν διά τρία
πράγματα: α) πώς εἶσαι χριστιανός καί ὄχι ἄπιστος, β) πώς εἶσαι
χριστιανός ὀρθόδοξος καί ὄχι αἱρετικός καί γ) πώς εἶσαι χριστιανός
ὀρθόδοξος, τόσον κατά τήν πίστιν,
ὅσον καί κατά τήν ζωήν, καί ὄχι
κατά τήν πίστιν μόνον. Τότε
ἔλπιζε νά σωθῆς».
«Τήν ἄχραντον εἰκόνα σου
προσκυνοῦμεν, Ἀγαθέ...».

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ τῆς Ὀρθοδο-

Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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καί τῶν νέων ἀνθρώπων, ὅταν τά πάντα γύρω του
ἀμφισβητοῦνται, ὅταν ἡ ἴδια ἡ Πολιτεία δέ σέβεται
τούς πολίτες, ὅταν οἱ πολίτες γίνονται συμφεροντολόγοι καί ἀτομιστές, ὅταν οἱ μικροί ἀσεβοῦν καί ἐπικρίνουν τούς μεγάλους, μέ συνέπεια νά συντηρεῖται
ἕνας φαῦλος κύκλος ἀσυνεννοησίας, ἀναισχυντίας
καί παντελοῦς ἔλλειψης σεβασμοῦ τοῦ ἑνός πρός
τόν ἄλλον.
Ἀσφαλῶς, δέν ὑπάρχουν εὔκολες συνταγές.
Ὁ σεβασμός ξεκινάει ἀπό τό σπίτι. Ἀπό τήν οἰκογένεια. Γιατί ἀποτελεῖ ἔμφυτο χαρακτηριστικό τοῦ
ἀνθρώπου, μία ἀγαθή καί βαθιά προαίρεση, πού
χρειάζεται νά σκύψεις μέ ὑπομονή καί ἀγάπη, νά τήν
ποτίσεις μέ τά θεία νάματα καί νά τήν ἀνασύρεις
στήν ἐπιφάνεια ἀκμαία καί ἀειθαλῆ. Πρώτιστα, οἱ
γονεῖς ὀφείλουν νά ἐκδηλώνουν ἔμπρακτα τό σεβασμό μεταξύ τους καί πρός τά παιδιά, μέσα ἀπό ἐκδηλώσεις στοργῆς, ἀγάπης καί ἀλληλοκατανόησης, νά
εἶναι πράγματι ἐκεῖ, ψυχῇ τε καί σώματι, ὄχι μέ ἐντολές καί παραινέσεις, μέσα ἀπό τό κινητό τηλέφωνο
ἤ ὕστερα ἀπό μία σύντομη διακοπή ἀπό τήν ἐνασχόλησή τους μέ τό διαδίκτυο.
Ἄν κάθε οἰκογενειακή στιγμή, ἀκόμη καί
ἀνεπαίσθητη, δέν περνᾶ ἀπαρατήρητη, τότε θά προστίθεται καί θά αὐξάνει τόν οἰκογενειακό καί κοινωνικό σεβασμό, τήν γλυκιά θαλπωρή πού ἐκπέμπει
ἕνα ζεστό γονεϊκό κουκούλι, ἀλλά ταυτόχρονα καί
τήν ἐλευθερία καί τή δράση, ὥσπου ἡ χρυσαλλίδα
νά πετάξει ἄφοβα στόν προορισμό της, μέ σεβασμό
πρός τό σύμπαν, ἀλλά καί μέ βαθιά εὐσέβεια πρός
τόν Δημιουργό του!
50
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Ἡ ἀναίδεια καί ἡ
ἔλλειψη σεβασμοῦ εἶναι χαρακτηριστικά συμπεριφορᾶς,
πού ἱστορικά ἐκδηλώνονται
πάντα σέ περιόδους κοινωνικῆς κρίσης, κατάρρευσης
καί παρακμῆς. Ἡ ἀναίδεια
ἐκφράζει τήν ἀναισχυντία, τήν
ξεδιαντροπιά, τήν ἔλλειψη
κάθε συστολῆς, τήν ἀπουσία
τῆς αἰδοῦς. Σέ ἀντίθεση μέ τή
σημερινή ἐποχή, ὁ ἀρχαῖος
ἑλληνικός κόσμος ἔδινε ἰδιαίτερη ἔμφαση στό ζήτημα τῆς
αἰδοῦς. Εἶχαν τή θεά Αἰδῶ,
πού τή λάτρευαν ὡς προσωποποίηση τῆς συστολῆς, τῆς
κοσμιότητας καί τῆς καταισχύνης μπροστά σέ κάθε ἀπρέπεια. Θεωροῦσαν ὅτι ἡ αἰδώς
δέν εἶναι μία ἁπλή ἀρετή,
ἀλλά ἡ ρίζα πολλῶν ἀρετῶν
καί ὅτι ἡ ἀπουσία τῆς εἶναι
πρόξενος πολλῶν κακῶν.
Τό ἐρώτημα σήμερα
εἶναι πῶς μπορεῖ νά σταθεῖ
ἀκλόνητος καί ἀλώβητος ἕνας
ἄνθρωπος, μέσα σέ ὅλα αὐτά
πού συμβαίνουν καθημερινά,
καί ποιός καί πῶς μπορεῖ νά
ἀναλάβει τήν καθοδήγηση καί
διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν
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Οὔτε τό ἕνα οὔτε τό ἄλλο. Καί τά
δύο ἄκρες εἶναι. Τί δηλαδή, χάθηκε
ὁ μέσος δρόμος;
Ὁ τολμηρός δέν ὑπολογίζει τίποτε,
δέν σχεδιάζει ἀπό πρίν μέ σύνεση καί
σφαιρική ἐκτίμηση.
Ὁ ἐπιφυλακτικός κάθεται ἄπραγος, ἐπειδή φοβάται τήν ἀλλαγή καί
τήν ἐξέλιξη, θυμίζοντας τόν δοῦλο τῆς
παραλαβῆς τῶν ταλάντων πού ἔκρυψε
στό χῶμα τό τάλαντο καί τό ἀπέδωσε
ἀκριβῶς τό ἴδιο, χωρίς καρπό καί
ἀπόδοση στόν Κύριό του.
Θά ’λεγα ὅτι, ἄν ἴσως δέν εἶναι
στόν χαρακτήρα μας ὁ μέσος δρόμος,

θά μπορούσαμε τουλάχιστον νά ἐπιλέξουμε νά εἴμαστε ριψοκίνδυνοι ἤ
συνεσταλμένοι, ἀνάλογα μέ τήν περίσταση. π.χ. ἄν διακινδυνεύουμε μόνο
ἀτομικά περιουσιακά στοιχεῖα, δέν
εἶναι ἀπόλυτο κακό ἡ τόλμη. Εἶναι
δύσκολο τό ρίσκο ἄν διακυβεύονται τά
οἰκονομικά ὅλης τῆς οἰκογένειας.
Ὅποια ὅμως τακτική κι ἄν διαλέγουμε
κάθε φορά, ἄς ζητᾶμε τόν φωτισμό τοῦ
Θεοῦ γιά νά εἶναι σωστή ἡ ἐπιλογή
μας καί ἀνάλογα τά ἀποτελέσματα.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση

Β

ασικός σκοπός καί ἰδανικό τοῦ χριστιανικοῦ
βίου εἶναι ἡ ἁγιότητα. Ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ
βέβαια νά φθάσει στήν τέλεια ἁγιότητα. Ἀπόλυτα
ἅγιος εἶναι μόνον ὁ Θεός. Ὁ Χριστιανός προσπαθεῖ
νά προσεγγίσει τό ἰδανικό αὐτό, ἁγνιζόμενος κατά
τοῦ κακοῦ καί τῆς ἁμαρτίας. Σκοπός τῆς ζωῆς του
εἶναι ἡ ἠθική καί πνευματική τελειοποίηση. Θέλει
νά ἐπιτύχει τό καθ’ ὁμοίωσιν, ὅπως λέγει, νά ὁμοιάσει μέ τόν Θεό. Πρότυπό του εἶναι ὁ Θεάνθρωπος
Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτό τονίζουν καί πολλοί φιλόσοφοι, ὅπως ὁ Πλάτων καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει «τοῦτο γάρ ἐστί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ
ἁγιασμός ὑμῶν» (ΆΘεσσ. δ 3). Ἅγιον στήν Καινή
Διαθήκη ὀνομάζεται τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ἕνα πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἅγιοι ὀνομάζονται καί οἱ
ἄγγελοι (Μάρκ. ή, 38-Λουκ. θ́26). Καί οἱ Ἀπόστολοι καλοῦνται ἅγιοι. Ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας, π.χ.
52
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«ἦν ἀνήρ ἀγαθός καί πλήρης
Πνεύματος Ἁγίου καί πίστεως».
Ὅλοι οἱ χριστιανοί στίς ἀρχές τῆς
διαδόσεως τῆς χριστιανικῆς πίστεως ἐκαλοῦντο ἅγιοι, διότι
πραγματικά ζοῦσαν βίο ἅγιο,
εἶχαν τέλεια ἀγάπη μεταξύ τους
καί μοιράζονταν ὅλα τά ἀγαθά
τους, ὥστε νά μήν ὑπάρχει κανένας πτωχός. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προσφωνεῖ τούς χριστιανούς
στίς ἐπιστολές του ἁγίους. Τούς
χριστιανούς τῆς Κορίνθου ἀποκαλεῖ «κλητούς ἁγίους» (Α´ Κορ.
α,2). Στή Β́ἐπιστολή πρός Κορινθίους ἀποκαλεῖ ἅγιους ὅλους τούς
χριστιανούς τῆς Ἀχαΐας (Β´ Κορ.
α´,1). Σέ ὅλες σχεδόν τίς ἐπιστολές του ὁ Παῦλος ὀνομάζει τούς
πιστούς ἁγίους, διότι αὐτό ἦταν τό
ὄνομα τῶν πρώτων χριστιανῶν.
Στό κήρυγμά τους ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι τόνιζαν στούς πιστούς ὅτι
πρέπει νά γίνουν ἅγιοι. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος γράφει: «κατά τόν
καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καί αὐτοί ἅγιοι
ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε» (Α´
Πέτρου, α´, 15). Δηλαδή τούς συνιστᾶ νά γίνουν ἅγιοι, σέ ὅλη τή
συμπεριφορά τους, σύμφωνα μέ
τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος
τούς κάλεσε στήν πίστη. Διότι ἡ
πίστη δέν εἶναι ἁπλή συγκατάθεση
τοῦ νοῦ, δέν εἶναι θεωρία, ἀλλά
εἶναι πράξη καί ζωή. Ἄλωστε,
ὅπως τονίζει ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος «πίστις χωρίς ἔργων νεκρά ἐστί»
(Ἰακ. β´, 20). Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, ὁ ὁποῖος τονίζει ἰδιαιτέρως τήν ἀξία τῆς πίστεως, δέν
παύει νά τήν συνδέει μέ τήν
ἀγάπη. «Πίστις δι’ ἀγάπης ἐνερ-
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γουμένη» λέγει (Γαλ. ε´, 6) καθώς καί μέ
ἄλλες χριστιανικές ἀρετές. Ἡ Πίστη κατά
τόν Ἀπόστολο Παῦλο εἶναι μία βασική, χριστιανική ἀρετή, ἀλλά δέν ἀρκεῖ ἡ ἁπλή
πίστη. Διότι - ὅπως γράφει ὁ Ἀδελφόθεος
Ἰάκωβος «καί τά δαιμόνια πιστεύουσι καί φρίσσουσι» (Ἰακ. β´, 19). Ὁ ἴδιος Ἀπόστολος
ἐρωτᾶ: «πιστεύεις; δεῖξόν μοι τήν πίστιν σου
ἐκ τῶν ἔργων σου» (Ἰακ. α´ 18). Ἡ πίστη
λοιπόν, γιά νά εἶναι εἰλικρινής, πρέπει νά
συνδυάζεται μέ καλά ἔργα, τά ὁποῖα τελειοποιοῦν πνευματικῶς καί ἁγιάζουν τόν
ἄνθρωπο.
Ὅπως ἀναφέραμε ἤδη οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἐκαλοῦντο ἅγιοι καί προσπαθοῦσαν
νά γίνουν ἠθικά ἄμεμπτοι καί ἅγιοι. Τό
ὄνομα χριστιανός πῆραν οἱ πιστεύοντες στό
Χριστό γιά πρώτη φορά στά μέσα τοῦ πρώτου αἰώνα, ὅταν μετά τούς διωγμούς, πού
κίνησαν οἱ Ἰουδαῖοι τῆς Ἱερουσαλήμ ἐναντίον τους, πολλοί ἔφυγαν ἀπό τήν Ἰερουσαλήμ καί πῆγαν στήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας,
ὅπου διέδωσαν τή χριστιανική πίστη καί
αὔξησαν τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Κύριοι
ἐργάτες τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος στήν
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Ἀντιόχεια ἦσαν οἱ Ἀπόστολοι Βαρνάβας
καί Σαῦλος (ὁ μετέπειτα Παῦλος). Ὅπως
ἀναφέρουν οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων στήν
Ἀντιόχεια ὀνομάσθηκαν τό πρῶτον οἱ πιστοί «Χριστιανοί» Γράφουν: «χρηματίσαι τε
πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τούς μαθητάς χριστιανούς» (Πράξ. ιά26).
Ἡ ὀνομασία ἅγιος ἔπειτα ἄρχισε νά
περιορίζεται σέ αὐτούς πού διακρίνονταν
γιά τήν πίστη καί τήν ἀρετή τους, γιά τήν
ὁσιότητα τοῦ βίου τους, γιά τήν ὁμολογία
τῆς πίστεως ἐνώπιον τῶν διωκτῶν τους καί
γιά τά μαρτύρια καί τόν μαρτυρικό θάνατο,
πού ὑφίσταντο γιά τήν πίστη τους στό Χριστό. Αὐτοί ἦσαν οἱ καλούμενοι ὅσιοι καί
μάρτυρες. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί τιμοῦσαν
τούς μάρτυρες τῆς πίστεως καί τούς ὁσίους
κάθε χρόνο στήν ἐπέτειο τοῦ θανάτου τους,
μέ εἰδικές τελετές, τούς ἀνήγειραν δέ καί
μνημεῖα, πρῶτα στίς κατακόμβες, ἔπειτα
καί ἔξω ἀπό αὐτές. Τά μνημεῖα αὐτά, δηλαδή οἱ τάφοι τῶν μαρτύρων, ὀνομάζονταν
μαρτύρια. Ἔπειτα αὐτοί πῆραν τή μορφή
ναοῦ, ἀφιερωμένου στή μνήμη τους. Δημιουργήθηκαν εἰδικές τελετές καί τροπάρια,
τά ὁποῖα ψάλλονταν τήν ἡμέρα, πού τιμοῦσαν τή μνήμη τους. Ἐπίσης τελοῦσαν
καί τή θεία λειτουργία καί κοινωνοῦσαν.
Ἔτσι σχηματίσθηκε τό ἑορτολόγιο καί ὁ
λειτουργικός βίος τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ ἅγιοι εἶναι πρότυπα ζωῆς γιά τούς
χριστιανούς, προβάλλονται γιά νά γνωρίσουμε καί νά μιμηθοῦμε τίς ἀρετές καί τήν
ἁγιότητά τους. Συνάμα δέ ἐπειδή ἔχουν
παρρησία στό Θεό, ἐπικαλούμαστε τίς πρεσβεῖες τους, ἀναφέρουμε τά αἰτήματά μας.
Εἶναι γνωστό ὅτι οἱ ἅγιοι ἔχουν κάνει πολλά
θαύματα, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί ὅταν
ζοῦσαν καί μετά τό θάνατό τους. Γι’ αὐτό
ἐπικαλούμαστε τίς πρεσβεῖες τους.
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Βασ. Χ. Χαραλαμπόπουλος
Φιλόλογος-Θεολόγος
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Καβάλα 23/12/14

Πρός τό περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης μαρτυρίας
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» Καλαμάτα
Σᾶς γράφω μέ τήν καρδιά μου γεμάτη
πόνο καί θλίψη.
Πρίν λίγο ἐπέστρεψα ἀπό τήν παρακολούθηση μιᾶς «Χριστουγεννιάτικης»
γιορτῆς σ’ ἕνα νηπιαγωγεῖο τῆς πόλης μας.
Φοιτᾶ σ’ αὐτό ἕνας ἐγγονός μου καί ἐπωφελήθηκα ἀπό τή σχετική πρόσκληση γιά
νά ξαναβρεθῶ, μέ ἄλλη ἰδιότητα, σέ παλιούς γνώριμους καί πολύ ἀγαπημένους χώρους.
Ἡ γιορτή ἦταν, ὑποτίθεται, Χριστουγεννιάτικη. Μόνο ὅμως Χριστούγεννα δέ
θύμιζε. Ὁ διάκοσμος τοῦ χώρου δέν εἶχε
τίποτα πού νά θύμιζε τή μεγάλη γιορτή.
Καμιά εἰκόνα τῆς Γέννησης τοῦ Κυρίου,
καμιά εἰκόνα τῶν Ἀγγέλων, καμιά παράσταση μέ ἀστέρια, ποιμένες, μάγους. Κανένα Χριστουγεννιάτικο τραγούδι δέν
ἀκούστηκε· κανένα ποίημα σχετικό δέν
ἀπαγγέλθηκε. Χριστουγεννιάτικη γιορτή
μέ μεγάλο ΑΠΟΝΤΑ τό Χριστό.
Ὅλα διαδραματίζονταν σέ αἴθουσα ζαχαροπλαστείου. Ἥρωες οἱ κουραμπιέδες,
τά μελομακάρονα, τά σοκολατάκια. Διάκοσμος τά μπαλόνια, οἱ ξύλινες κουτάλες, τά
πηρούνια καί τά πλαστήρια. Καί τά ποιήματα ὅλα ἦταν τά λόγια πού ἔλεγαν τά
μελομακάρονα, οἱ κουραμπιέδες καί τά
ἄλλα γλυκίσματα. Αὐτά περιελάμβανε ἡ
«Χριστουγεννιάτικη» γιορτή τοῦ Νηπιαγωγείου τοῦ ἐγγονοῦ μου.

54

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ἔφυγα ἀπό τό χῶρο τῆς
γιορτῆς στά μέσα τῆς ἐκδήλωσης μέ σκυμένο τό κεφάλι, βαθιά λυπημένος γιά
ὅσα παρακολούθησα, καί
πολύ - πολύ βαθειά προβληματισμένος.
Ποῦ βαδίζει ἡ χώρα μας;
Ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν οἱ ἄρχοντές μας; Ποιός θά μιλήσει
στά τρυφερά βλαστάρια μας
γιά τή μεγάλη συγκατάβαση
τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, τή μεγάλη Του ἀγάπη καί τήν
ἄκρα ταπείνωσή Του; Ποιός
θά τούς μυήσει στόν ἔμπρακτο Χριστιανισμό;
Ἄκουσα ὅτι ὁ τρόπος
αὐτός τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν
Χριστουγέννων εἶναι «γραμμή» τοῦ Ὑπουργείου, γιά νά
μήν ἐνοχλοῦνται-ἄκουσον,
ἄκουσον, οἱ ἀλλόθρησκοι!
Φτάσαμε στό σημεῖο νά ὑπα-
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γορεύει τίς ἀποφάσεις καί ἐνέργειές
μας ἡ ἐλάχιστη μειοψηφία. Νά φοβόμαστε στή χώρα μας νά ὁμολογοῦμε ὅτι εἴμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, γιά νά μή «στενοχωρήσουμε
» τούς ἀλλόθρησκους. Μά εἶναι φιλοξενούμενοί μας· ἐμεῖς τούς παρέχουμε περίθαλψη, μόρφωση, ἐργασία!
Δέ θά ἔπρεπε ὅλοι αὐτοί νά σεβαστοῦν ὅσα τούς παρέχουμε;
Τή λύπη δέ καί τή θλίψη μου
ἐπαυξάνει ἡ ἀφωνία, ἡ ἀτολμία, ἡ
ἔλλειψη πνεύματος δυνάμεως προφήτου Προδρόμου ἐκ μέρους τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας μας καί τῆς Ἱερᾶς
Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀλήθεια! Τί ἄλλο πρέπει νά συμβεῖ γιά
νά «ξυπνήσουν» ἐπί τέλους οἱ πνευματικοί αὐτοί ἡγέτες μας καί νά γίνουν «μπροστάρηδες»; Τό «σπίτι
μας καίεται» καί πῶς ὅλοι αὐτοί κοιμοῦνται ἥσυχοι; Κάποτε, ἀργά ἤ γρήγορα, θά κληθοῦν νά δώσουν λόγο
μπροστά στό δικαιοκρίτη Θεό. Ἄς
θυμηθοῦν τί τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ λέγει πρός τούς ἑπτά ἐπισκόπους στήν
Ἀποκάλυψη, πρίν νά εἶναι πολύ ἀργά
γι’ αὐτούς.
Συγχωρέστε με, ἄν σᾶς στενοχώρησα.
Πιστεύω ὅτι ὁ Πανάγαθος Θεός
ἔχει τόν τελευταῖο λόγο γιά ὅσα
συμβαίνουν κι Ἐκεῖνος θά δώσει τήν
ἁρμόζουσα λύση.
Εὐλογημένος νά εἶναι ὁ νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητός Του.
Μέ σεβασμό
Γ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
ΚΑΒΑΛΑ
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ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ἡ κ. Εἰρήνη Ἀκτύπη, Ἀθήνα, 100 € εἰς μνήμην τοῦ πατέρα της Χαράλαμπου Ἀκτύπη.
Ὁ κ. Ἰωάννης Καψιμάλλης, Ἀθήνα, 50 €
εἰς μνήμην τοῦ θείου του
Ἰωάννου Καψιμάλλη, γιά
τά σαράντα χρόνια ἀπό
τήν ἐκδημία του.
Ὁ κ. Σωτήριος Μαρσέλος, Αἰγάλεω, 25 € εἰς
μνήμην τῶν γονέων του
Ἐμμανουήλ καί Αἰκατερίνης καί τῆς ἀδελφής
του Κυριακῆς.
Ἡ κ. Ὄλγα Παναγιωτίδου, Θεσσαλονίκη,
20 € εἰς μνήμην Κυριακῆς
Μπριτζάκη.
Ὁ κ. Γρηγόριος Χαλοῦλος, Ἀθήνα, 50 €, εἰς
μνήμην τοῦ καθηγητοῦ
του Κων/νου Ποντίκη,
ἀπό τό Καστρί Κυνουρίας.
Ἡ κ. Τασούλα Φυσέκη, Καλλιθέα, 30 €
ὑπερ ἀναπαύσεως τοῦ συζύγου της Δημητρίου,
τῶν γονέων της Δημητρίου καί Παρασκευῆς
καί τῆς ἀνηψιᾶς της Μαρίας.
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. Ὁ Γέροντας μόνο στόν
ἑαυτό του θά πρέπει νά εἶναι
πολύ σκληρός, ἐνῶ στούς ἄλλους νά ἔχει μεγάλη ἀγάπη (ὄχι
νά δείχνει ψεύτικη), ἐπίσης μεγάλη διάκριση, καί ἀπό τήν
ἀγάπη πάλι κακό θά κάνει στά
παιδιά του.
β. Ὅσο θά σέ βοηθήσει τό
καλό παράδειγμα, δέν θά σέ
βοηθήσουν τά διαβάσματα τά
πολλά πού θά κάνεις.
γ. Ἄν οἱ ἄλλοι συζητᾶνε ἤ
κατακρίνουν, αὐτό ἐσένα δέν
πρέπει νά σέ ἐνδιαφέρει, ἀλλά
οἱ δικές σου ἁμαρτίες καί νά
ζητᾶς τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ διά τῆς
ἀδιαλείπτου σου συνομιλίας:
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ...».
δ. Θά βαδίζουμε ὅλο χαμηλά καί δέν θά πέφτουμε καί
θά δεχόμαστε συνέχεια τή Χάρη
τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία δίνεται ὑποχρεωτικά στούς ταπεινούς.
ε. Ἡ ὀλίγη μελέτη στόν
Ἀββά Ἰσαάκ ἀλλοιώνει τήν
ψυχή μέ τίς πολλές της βιταμίνες.
στ. Πάντοτε θά πρέπει νά
ἀποβλέπουμε στό μεγαλύτερο
πνευματικό κέρδος καί νά ἀγωνιζόμαστε μέ διάκριση.
ζ. Ὅπου ἀγάπη ὁ Χριστός
καί ὅπου ὁ Χριστός, χαρά.
η. Κανένας ἁμαρτωλός δέν
πρέπει νά ἀπελπιστεῖ ποτέ,
ἀρκεῖ νά μετανοήσει, διότι καί
οἱ ἁμαρτίες του εἶναι λιγότερες

ἀπό τοῦ διαβόλου καί ἐλαφρυντικά ἔχει, γιατί πλάστηκε ἀπό
χῶμα καί ἀπό ἀπροσεξία γλίστρησε καί λασπώθηκε.
θ. Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός
τῆς σωτησίας τῆς ψυχῆς μας,
ἀκόμη καί ἀπό τόν διάβολο,
εἶναι τό κοσμικό πνεῦμα, γιατί
μᾶς παρασύρει γλυκά καί μᾶς
πικραίνει τελικά αἰώνια.
ι. Ἡ ἐξωτερική ἡσυχία, μέ
τή διακριτική ἄσκηση, πολύ
γρήγορα φέρνει καί τήν ἐσωτερική ἡσυχία (τήν εἰρήνη τῆς
ψυχῆς), ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν πνευματική λεπτή ἐργασία.
ια. Ἡ ἐγκράτεια γιά τούς
ὑγιεῖς νέους εἶναι τό γερότερο
χαλινάρι κατά τῶν παθῶν, γιά
νά κυριαρχεῖ τό πνεῦμα, καί νά
ἐπικρατεῖ ἡ διπλή εἰρήνη.
ιβ. Ἐκεῖνοι πού παραμελοῦν τά πνευματικά τους καθήκοντα
ἀδικαιολόγητα
καί
ἀδιαφοροῦν γιά τίς μικρές τους
ἁμαρτίες, πολύ γρήγορα θά σωριαστοῦν, σάν τά δέντρα πού
γκρεμίζονται ξαφνικά ἀπό τά
πολλά σκουλήκια καί ὄχι ἀπό τό
ἕνα τσεκούρι.
ιγ΄. Δέν ὑπάρχει ἰσχυρότερος ἄνθρωπος στόν κόσμο ἀπό
ἐκεῖνον πού παλεύει μέ τόν
ἀνθρωποκτόνο καί χτυπάει ἀλύπητα τά πάθη του καί τά κόβει
καί ἐλευθερώνεται πνευματικά
ἀπό τή σκλαβιά τῶν παθῶν.
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βοηθᾶνε στό σήκωμα τῶν Σταυρῶν τῶν
συνανθρώπων τους, ὁ Θεός τά δυναμώνει
πνευματικά καί τά ἀπαλλάσσει ἀπό
Σταυρούς (δοκιμασίες).
κ. Ὅπως ἡ καλοσύνη τοῦ Θεοῦ τά
πάντα ἀξιοποιεῖ γιά τό καλό, ἔτσι καί
ἐμεῖς τά πλάσματά Του, θά πρέπει ὅλα
γιά τό καλό νά τά ἀξιοποιοῦμε, γιά νά
ὠφελούμαστε καί νά ὠφελοῦμε.
κα. Οἱ εὔσπλαχνοι, ἐπειδή πάντα χορταίνουν τούς ἄλλους μέ ἀγάπη, πάντοτε
εἶναι χορτασμένοι ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ καί ἀπό τίς ἄφθονες εὐλογίες Του.
κβ. Ἐκεῖνος πού ζητάει ταπείνωση
ἀπό τό Θεό, ἀλλά δέν δέχεται τόν
ἄνθρωπο πού τοῦ στέλνει ὁ Θεός, γιά νά
τόν ταπεινώνει, δέν ξέρει τί ζητάει, γιατί
οἱ ἀρετές δέν ἀγοράζονται ὅπως τά ψώνια
στόν μπακάλη.
κγ. Ἐκεῖνος πού δέν συμβουλεύεται
στήν πνευματική πορεία, μπερδεύει τούς
δρόμους καί κουράζεται πολύ καί καθυστερεῖ. Ἄν δέν ταπεινωθεῖ νά ρωτήσει
ἔστω καί ἀργότερα, δύσκολα θά φτάσει
στόν προορισμό του.
κδ. Ὁ ἄνθρωπος πού δέν ἔχει ταπείνωση καί καλούς λογισμούς, εἶναι γεμάτος
ἀπό ἀμφιβολίες καί ἐρωτηματικά.
κε. Δέν ὑπάρχουν μακαριότεροι ἄνθρωποι ἀπό ἐκείνους πού ἔπιασαν ἐπαφή
μέ τόν οὐράνιο Σταθμό καί εἶναι δικτυωμένοι μέ εὐλάβεια μέ τόν Θεό.
κστ. Πρίν ἀρχίσουμε νά μετρᾶμε τά
κομποσχοίνια, καλό εἶναι νά μετρήσουμε
τίς ἁμαρτίες μας τίς πολλές καί τίς πολλές
εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ.
κζ. Ὅταν ἀγωνίζεται μέ ἐλπίδα ὁ
ἄνθρωπος, ἔρχεται ἡ θεία παρηγοριά καί
νιώθει ἔντονα ἡ ψυχή τά χάδια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
κη. Ὁ καλός Θεός νά μᾶς φωτίζει καί
νά μᾶς δώσει καλή μετάνοια σ’ ὅλους καί
νά ἀξιωθοῦμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τόν καλό
Παράδεισο. Ἀμήν.

ιδ. Μέσα στήν ταπεινή ἐκείνη κατάσταση τῆς ἀπογοητεύσεως ἀπό τόν ἑαυτό
μας κρύβεται ἡ καλή πνευματική κατάσταση.
ιε΄. Ὅσοι κατόρθωσαν νά κόψουν τό
θέλημά τους, μέ μεγάλη εὐκολία ἔκοψαν
καί τίς ἁλυσίδες τῶν παθῶν καί ἐλευθερώθηκαν ἀπό τήν πνευματική κατοχή τοῦ
ἀνθρωποκτόνου.
ιστ. Ἐκεῖνοι πού ἀγωνίζονται ἐγωιστικά μέ αὐτοπεποίθηση, βασανίζονται
καί τινάζονται ἀπό τή νάρκη τῆς αὐτοπεποιθήσεως.
ιζ. Ὅσοι πονᾶνε πολύ γιά τή σωτηρία
ὅλου τοῦ κόσμου καί βοηθᾶνε μέ τόν
τρόπο τους ἀγωνιζόμενοι καί ἐμπιστεύονται τόν ἑαυτό τους ταπεινά στά χέρια τοῦ
Θεοῦ, αὐτοί νιώθουν καί τή μεγαλύτερη
χαρά τοῦ κόσμου.
ιη. Ἡ ἀγάπη μέ τήν ἐξωτερική ἀκτημοσύνη πολύ βοηθάει γιά νά ἀποκτήσει
κανείς καί τήν ἐσωτερική ἀκτημοσύνη ἀπό
πάθη. Οἱ δύο αὐτές ἀκτημοσύνες κάνουν
τόν ἄνθρωπο πλούσιο ἀπό καλοσύνη
Θεοῦ.
ιθ. Τά φιλότιμα παιδιά τοῦ Θεοῦ, πού
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«Ψηφίζουν γιά Πρόεδρο, ἀλλά τόν
χρειαζόμαστε;» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16-12-14).
Γιά νά κάνουμε πρόωρες ἐκλογές,
ἐάν ἡ ἑκάστοτε Βουλή δέν ἐκλέξει Πρόεδρο!
«Μοσκοβισί: Μεταρρυθμίσεις γιατί
ὑπάρχει δημοσιονομικό κενό» (ΕΣΤΙΑ 1712-14).
Μά οἱ δικοί μας ἁρμόδιοι ἐπαίρονται
γιά ἰσοσκελισμένο προϋπολογισμό καί
γιά «πρωτογενές πλεόνασμα».
«Τό 40% τῶν παιδιῶν στήν Ἑλλάδα
ἀπειλεῖται ἀπό τήν φτώχεια» (Kontrαnews 18-12-14).
Ποιό ποσοστό ὑποσιτίζεται; Μαθαίνουμε ὅτι παιδιά λιποθυμοῦν λόγω ὑποσιτισμοῦ στά σχολεῖα. Ποῦ πᾶμε;
«Προωθοῦν διά τῶν παιχνιδιῶν πρόωρον ἐρωτισμόν εἰς τά παιδιά» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 19-12-14).
Καταπληκτική ἡ ἐφευρετικότητα γιά
τήν διαφθορά. Οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις ἀδρανοῦν!
«Παράταση γιά διαθεσιμότητα, ἀξιολόγηση στό Δημόσιο» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ 19-12-14).
Νά μή δημιουργοῦμε καί ἄλλους δυσαρεστημένους, ἀφοῦ θά τούς ζητήσουμε νά μᾶς ψηφίσουν.
«Ἡ πολιτική ζωή τῆς χώρας σέ βαθύ
τέλμα» (ΕΘΝΟΣ 20-12-14).
Ἀποτέλεσμα καί μία ἀπό τίς αἰτίες τῆς
βαθειᾶς, πολύπλευρης κρίσεως. Λαός
καί ἡγεσίες νά ἀναθεωρήσουμε κριτήρια καί προσανατολισμό ζωῆς.
«Πρός τίς κάλπες σέ ἄρρωστο
κλῖμα» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 21-12-14).
«Τό ψάρι βρωμάει ἀπό τό κεφάλι».
Ναί, ὅταν τό ψάρι ἔχει νεκρωθεῖ. Μόνη
λύση - θεραπεία στό νοσοκομεῖο τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
«Ποιός θά πληρώσει τά χρέη τοῦ
Μεγάρου Μουσικῆς; Ἀνέρχονται σέ
420.000.000 εὐρώ». (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 21-1214).
58

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ὄχι βέβαια οἱ ὑπεύθυνοι.
Ὁ ἑλληνικός λαός.
«170 δισ. ὁ δανεισμός ἀπό τήν
τρόϊκα τό 2015. Τόν Δεκέμβριο τῆς
ἐρχόμενης χρονιᾶς τό δημόσιο χρέος
τῆς χώρας μας θά φτάσει τά 346.1 δισ.
εὐρώ» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 2212-14).
Μόνιμη οἰκονομική καί πολιτική ὑποδούλωση.
«Τό πετρέλαιο μπορεῖ νά πάει
ἀκόμη καί κάτω ἀπό τά 20 δολάρια τό
βαρέλι» (ΤΑ ΝΕΑ 23-12-14).
Οἱ αὐξομειώσεις τῶν τιμῶν τῶν πρώτων ὑλῶν καί τῶν ἀγαθῶν ἄλλους πλήττουν καί ἄλλους εὐνοοῦν.
«Ἰδού τό “Χριστουγεννιάτικο Δέντρο” πού ἔστησε ὁ Μπουτάρης. Μάγισσες, Ξωτικά καί Δαιμονικές Μορφές στή
Θεσσαλονίκη!!! (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 24-1214).
Καί οἱ Χριστιανοί δημότες τί κάνουν;
Ἀντέδρασαν;
«Ἑλλάδα προτιμοῦν οἱ Κινέζοι»
(ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 27-12-14).
Γιά τίς διακοπές τους. Ἄς ἐλπίσουμε
νά μήν τούς ἀπογοητεύσουμε μέ κακές
ὑπηρεσίες.
«Τό ἀέριο φέρνει ξανά τόν 6ο Στόλο
στή Μεσόγειο» (ΤΟ ΒΗΜΑ 28-12-14).
Κίνητρα τῶν ἑκάστοτε ἰσχυρῶν τά
οἰκονομικά καί γεωστρατηγικά συμφέροντα. «Ὄμορφος κόσμος ἠθικός ἀγγελικά πλασμένος»!
«Πολλαπλασιάζονται ὅσοι ἀναζητοῦν φαγητό στά συσσίτια» (ΑΚΡΟΠΟΛΗ
29-12-14).
Λόγῳ τῆς ἀπό τό 2012 καλπάζουσας
οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως!
«Στά χέρια τοῦ λαοῦ τό κλειδί τῆς
χώρας» (Η ΑΥΓΗ 30-12-14)
Μόνον μέ πνευματική ἀναβάθμισή
μας.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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ραματοποίηση τοῦ ἔργου «Ὁ Γάμος» τῆς
Βάσας Σολωμοῦ-Ξανθάκη παρουσιάζεται
στό θέατρο ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ σέ σκηνοθεσία
῎Αννας Βαγενᾶ.
Μέ τήν ἀφήγηση τῆς ἡρωΐδας παρακολουθοῦμε τήν πορεία ζωῆς μιᾶς γυναίκας πού κινεῖται στήν περιοχή τοῦ ἡρωϊσμοῦ. Στά ἑπτά της
χρόνια ἡ Λενάκη ἔχασε τήν μητέρα της. Ἡ μεγαλύτερη ἀδελφή της παντρεύτηκε σέ ἄλλο
χωριό. Ὁ ἀδελφός της μετανάστευσε στή Νότια
Ἀφρική καί ἔκτοτε δέν ἔδωσε σημεῖα ζωῆς. Ὁ
πατέρας μέθυσος καί ἀγροῖκος κάθε ἄλλο παρά
σάν πατέρας φέρεται. Μόνο στήριγμα τῆς Λενάκης ἡ θεία Βαγγελή μέσα σ’ ἕνα κόσμο ἀμορφωσιᾶς, φτώχειας, περιορισμῶν. Ἡ Λενάκη
ἀναγκάζεται νά ἐργασθεῖ σέ μιά βιοτεχνία γιά
νά ἑτοιμάσει καί τήν προῖκα της. Φθάνει ὁ καιρός γιά τήν οἰκογενειακή ἀποκατάστασή της.
Γιά τόν πατέρα της εἶναι βάρος πού πρέπει νά
ξεφορτωθεῖ. Μέ αὐτά τά δεδομένα εἶναι τυχερή
ἡ Λενάκη πού καταλήγουν σ’ ἕνα καλόκαρδο
καί ἐργατικό παληκάρι, τόν Νικόλα, πού παρά
τήν ἄσχημη συμπεριφορά, τίς δυστροπίες καί
τήν τσιγκουνιά τοῦ πατέρα της, δέχεται νά τήν
παντρευτεῖ.
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Ἔρχεται τό πρῶτο παιδί. Τό
δεύτερο εἶναι κωφάλαλο. Καμία
ἐλπίδα. Πόνος γιά τούς γονεῖς.
Καί τό τρίτο μέ τά ἴδια συμπτώματα. Βλέπουν γιατρό. Αἰτία ὁ
ἀλκοολισμός τοῦ πατέρα τῆς Λενάκης. Ὀδύνη γιά τούς γονεῖς.
Ψυχρότητα ἀπό τόν Νικόλα. Ἀκολουθῶντας τίς ὁδηγίες τοῦ γιατροῦ, ἡ Λενάκη ἀγωνίζεται καί
κατορθώνει νά περιορίσει τήν
ἀναπηρία τοῦ παιδιοῦ αὐτοῦ στό
ψεύδισμα. Κωφάλαλο καί τό ἑπόμενο παιδί. Στήν ἀπόγνωσή της ἡ
Λενάκη τό ἀφήνει νά πεθάνει ἀπό
παιδική ἀσθένεια.
Ἀπελπιστική ἡ κατάστασή
της καί λόγω τῆς στάσεως τοῦ Νικόλα καί τῶν συγγενῶν. Πρίν
πραγματοποιήσει τήν σκέψη της
νά φύγει στά βουνά μέ τά παιδιά
της ἐξηγεῖται μέ τόν Νικόλα.
Ἐκεῖνος τήν καταλαβαίνει καί τήν
στηρίζει. Ἀλλάζει συμπεριφορά.
Ἡ οἰκογένεια σώζεται. Τολμοῦν
νά ἀποκτήσουν καί ἄλλο παιδί.
Ἔρχεται ἕνα ὑγιές κοριτσάκι πού
θά γίνει δασκάλα καί θά εἰδικευθεῖ στή διδασκαλία κωφάλαλων
παιδιῶν.
Κάποια στιγμή μέσα στήν
ἡρωική καί ὀδυνηρή πορεία της ἡ
Λενάκη μᾶς λέει ὅτι ἄν θέλουμε
νά γίνει ὁ κόσμος καλύτερος, πρέπει νά δουλεύουμε μέσα μας, νά
βελτιώνουμε τόν ἑαυτό μας. Καί
αὐτό μᾶς λέει ἔμπρακτα μέ τήν
ζωή της, μιά ζωή ὑπομονῆς, καλωσύνης, προσφορᾶς, καθημερινῆς
αὐτοθυσίας.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ικρό καί πολύ τό αἷμα πού κύλησε στή Γαλλική πρωτεύουσα,
βάζοντας πολλά ἐρωτηματικά στήν
ἐγκάρδια ἐπιθυμία γιά καλή καί εἰρηνική χρονιά, πού λίγο πρίν, τήν εὐχήθηκαν καί τή διετράνωσαν μέ ποικίλους τρόπους ὅλοι οἱ νουνεχεῖς σέ
παγκόσμια κλίμακα.
Συναγερμική ἡ ἀντίδραση καί
ἀποδοκιμασία σέ πανευρωπαϊκό -καί
ὄχι μόνο- ἐπίπεδο, στήν ἀπάνθρωπη
ἐκδήλωση τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, πού ὅλοι φοβοῦνται, ὅτι θά ἔχει
κι ἄλλες μορφές ἔκφρασης στό μέλλον. Ἄς εὐχηθοῦμε νά μήν ἐπαληθευ-
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τεῖ ἡ ξεχασμένη ἀλλά ἐφιαλτική θεωρία, ὅτι ὁ προσεχής παγκόσμιος πόλεμος θά εἶναι θρησκευτικός!
Ὡς ἐδῶ εἴμαστε ὅλοι σύμφωνοι.
Ὅλοι, ὅμως, δέν εἴμαστε Charlie,
γιατί τό περιοδικό αὐτό, κινούμενο,
προφανῶς ἀπό ἀθεϊστικές πεποιθήσεις,
ὑπερέβη ἐπανειλημένα τά ὅρια καί
ἀσέβησε καταφανῶς ἀπέναντι στήν
πίστη ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, μολονότι ἡ δημοσιογραφική δεοντολογία
καί οἱ δημοκρατικές ἀντιλήψεις ὑπαγορεύουν τό σεβασμό στήν ἑτερότητα,
ὅπως αὐτή ἐκφράζεται μέσα ἀπό διαφορετικές πεποιθήσεις πάνω σέ κοινω-

¥

νικά καί μεταφυσικά (θρησκευτικά)
ζητήματα.
Τό Γαλλικό περιοδικό ἐπανειλημένα ἀσέβησε -μέ τά σκίτσα τουστόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστό καί
στήν Ἀειπάρθενο Θεομήτορα Μαρία.
Καί τό ἔκανε γιά τούς δικούς του προφανεῖς λόγους καί, κυρίως, γιατί γνώριζε ὅτι καμμιά βίαιη ἀντίδραση καί
καμμιά ἀπειλή δέ θά ἐκδηλωνόταν
ἀπό τήν εἰρηνική παράταξη τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, πού πάντα συγχωρεῖ κατά τή διδασκαλία καί τό
παράδειγμα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ
του.
Ἀλλά στό θέμα τοῦ Μουσουλμανικοῦ φανατισμοῦ τό περιοδικό
ἀποδείχτηκε ἀδιάβαστο. Δέ γνώριζε
-ἤ δέν τό πιθανολόγησε- ὅτι οἱ φανατικοί τοῦ Ἰσλάμ, μή ἀνεχόμενοι τίς
προσβολές τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων

τους, τά ὑπερασπίζονται μέ ὅλα τά
μέσα πού διαθέτουν, ἀκόμη καί μέ
χατζάρια καί καλάσνικοφ.
Οἱ σκιτσογράφοι τοῦ Charlie ἐκφραστές τῆς ἐκκοσμικευμένης
Δύσης- ἐπανειλημένα ἀσέβησαν καί
στό πρόσωπο τοῦ μουσουλμανικοῦ
Προφήτη.
Ὅμως δέ βρῆκαν τή χριστιανική ἀνοχή, ὅπως ἴσως, περίμεναν,
ἀλλά τήν αἱματηρή ἐκδίκηση τῆς τυλφωμένης, ἀπό φανατισμό, ψυχῆς.
Τό «δίς» -καί πολλάκις - «ἐξαμαρτεῖν» τοῦ Γαλλικοῦ περιοδικοῦ
ἀπέναντι στίς δυό μεγαλύτερες θρησκεῖες τοῦ κόσμου, μᾶς ὑποχρεώνει
νά μή συμφωνοῦμε μαζύ του, νά μήν
εἴμαστε Charlie.
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές, Τά διαζύγια πολλαπλασιάζονται, μέ ὅλα τά ἐπακόλουθα. Ἡ
Τό περιοδικό μας, ὅπως ἐγκληματικότητα αὐξάνει. Ἡ
ἔχουμε ξαναγράψει, δέν ἀσχο- παιδεία μας δέν ἔχει κανένα
λεῖται μέ τήν πολιτική καί τά πνευματικό προσανατολισμό.
πολιτικά κόμματα. Διαφορετι- Ἡ ἀγάπη γιά τήν πατρίδα μας
κός εἶναι ὁ σκοπός του καί οἱ σβήνει. Οἱ μικτοί γάμοι δημικατευθύνσεις του.
ουργοῦν μία νέα κοινωνική καΟἱ βουλευτικές ἐκλογές, πού τάσταση. Ἡ αὔξηση τοῦ θρημέ τόσο θόρυβο ἔγιναν, τελεί- σκευτικοῦ φανατισμοῦ στόν
ωσαν καί ἀνέδειξαν τούς περίγυρό μας, δημιουργεῖ φόβο
ἄρχοντες τῆς χώρας μας, πού μέ τίς ἀπάνθρωπες ἐνέργειές
θά τήν κυβερνήσουν τά ἑπό- του. Ἡ ἀφοσίωση τοῦ λαοῦ μας
μενα χρόνια.
στήν ὀρθόδοξη πίστη καί παΟἱ εὐχές καί προσευχές μας ράδοσή μας μειώνεται, καί ἡ
εἶναι, ἡ νέα κυβέρνηση νά ἐπι- ἀντίστασή του στίς ἠθικές
τύχει στήν ἀποστολή της, γιατί ἐκτροπές ἐκμηδενίζεται. Ὅπως
αὐτό θά εἶναι γιά τό καλό ὅλων ἔχει γραφεῖ, φόβος ὑπάρχει,
μας.
ὕστερα ἀπό λίγα χρόνια νά μήν
Ὁ λαός μας ἔχει ὑποστεῖ ὑπάρχει Ἑλλάδα.
πολλά. Τοῦ ἀρκοῦν τά καθημεΑὐτά καί πολλά ἄλλα παρόρινά του προβλήματα. Ἄς μή μοια πρέπει νά μᾶς ἀπασχολήτοῦ δημιουργήσουμε κι ἄλλα. σουν καί ὄχι μόνον τά εὐρώ
Ἄς μή τόν κάνουμε καί πάλι καί τά δάνεια, ἀφοῦ, ὅπως εἶπε
πειραματόζωο μέ τή νεκρανά- καί ὁ Κύριός μας, ὁ ἄνθρωπος
σταση παλαιῶν ἐμφυλιοπολε- «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνω ζήσεται»
μικῶν καταστάσεων, μεταξύ (Ματθ. 4,4).
ἀριστερῶν καί δεξιῶν! Φτάνει
πιά ὁ διχασμός.
Ἄς κυττάξουμε κατάματα τά
ἠθικά προβλήματα τῆς κοινωΣτίς φωτογραφίες στιγμιότυπα
νίας μας, γιά τά ὁποῖα δέν
ἀπό τόν φετεινό πανηγυρικό ἑορταἀσχολεῖται κανένας.
σμό τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ
Ἡ κοινωνία μας ἀποσυντί- Σωτῆρος στήν Καλαμάτα.
θεται. Ἡ οἰκογένεια διαλύεται.

* *
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