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

όν καταδίκασαν σέ θάνατο.
Τόν ἐσταύρωσαν καί πέθανε
πάνω στό Σταυρό καί ἐτάφη.
Ἐσφράγισαν τόν τάφο, ἔβαλαν καί
φρουρά νά τόν φυλάει, γιά νά μή τόν
κλέψουν.
Πῶς ἦταν δυνατόν ὁ Ἀρχηγός τῆς
ζωῆς, ἡ ὄντως Ζωή, νά παραμένει
στόν τάφο; «Ἀνέστη αὐτεξουσίως» καί
ἐσκύλευσε τόν Ἅδην. Κατάργησε τόν
θάνατο, ὡς Θεός Παντοδύναμος καί
ἀνέστησε «παγγενῆ τόν Ἀδάμ». Ἔγινε
πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν καί ἔδωσε
ζωή «πᾶσι σαρκί», σέ κάθε ἄνθρωπο.
Θάνατος πλέον «οὐκέτι κυριεύει».
Δίνει ὁ Ζωοδότης Χριστός ζωή καί
ζωοποιεῖ τά πάντα, ἐπαναφέροντας
ὁλόκληρη τή δημιουργία πρός τό
«πρωτόκτιστον κάλλος», στήν ὀμορφιά
πού εἶχε πρίν ἀπό τήν πτώση τῶν
πρωτοπλάστων. Ἡ φθορά καί ὁ θάνατος ἦταν καρπός τῆς ἁμαρτίας. Ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος θά τονίσει καί θά
μᾶς πεῖ: «Μέ τήν ἁμαρτία τοῦ ἑνός
ἀνθρώπου (τοῦ Ἀδάμ) εἰσῆλθε στόν
κόσμο ὁ θάνατος καί ὅλοι γίναμε
ἁμαρτωλοί καί θνητοί καί ἐβασίλευσε
ὁ θάνατος μέχρι τοῦ Χριστοῦ. Διά τοῦ
θανάτου τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί τῆς
Ἀναστάσεώς Του γινόμαστε κοινωνοί
τῶν παθημάτων του καί τῆς Ἀναστάσεώς Του.
Μιά καινούργια ζωή ἀνέβλυσε
ἀπό τόν τάφο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ τάφος
ἔγινε ζωηφόρος. Ἔδωσε ἄλλη δυναμική στήν ἀνθρωπότητα, γιά νά πο-

ρεύεται στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ
Θεός «ὄντας ἡμᾶς νεκρούς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ...
καί συνήγειρε καί συνεκάθισεν ἐν τοῖς
ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Ἐφεσ.
2, 5-6). Ἑνωμένοι διά τοῦ βαπτίσματος στό Πανάγιο Σῶμα τοῦ Κυρίου,
καί ζωογονούμενοι διά τῶν ἁγίων
Μυστηρίων, καλούμεθα νά ζήσουμε
αἰώνια μαζί Του.
Ὁ κόσμος παραμένει στή φθορά
καί ὁ θάνατος ἀκολουθεῖ. Βασανίζεται
ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά πονᾶ γιά τά ὅσα
τραγικά γίνονται γύρω μας καί μέσα
μας. Καί αὐτό δείχνει ὅτι ὁ κόσμος δέν
ἐγνώρισε τόν Χριστό. Πολλές φορές
ἀρνεῖται μέ πεῖσμα τήν παρουσία Του
καί τήν ἀγάπη Του. Χάνει τό νόημα
τῆς ὑπάρξεώς του καί τήν ἐλπίδα του.
Γι’ αὐτό καί ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κάθε πιστοῦ εἶναι μεγάλη
καί ἡ ἀνάγκη νά γνωρίσει ὁ κόσμος τή
δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του στά πρόσωπα καί στή ζωή τους. Νά γίνουμε
ὅλοι μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως, ὅπως
οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ γενεές τῶν
Ἁγίων μέχρι τίς ἡμέρες μας. Ἀπέκτησαν τήν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως καί
αὐτήν μετέδιδαν μέ τή ζωή τους καί
τό λόγο τους.
«Συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διά τοῦ
βαπτίσματος εἰς τόν θάνατον, ἵνα
ὥσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν διά
τῆς δόξης τοῦ Πατρός, οὕτω καί ἡμεῖς
ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν»
(Ρωμ. 6,4).
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(Λουκ. κδʹ 29)

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ
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ό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τῆς
Ἀναστάσεως δύο μαθητές τοῦ
Κυρίου ἀπό τόν εὑρύτερο κύκλο, ὁ
Κλεόπας καί πιθανόν ὁ Λουκᾶς, ἐπορεύοντο πρός τό χωρίο Ἐμμαούς, πού
ἀπεῖχε 11 χιλ. ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ,
προβληματισμένοι ὄντες ἀπό τήν ἀβέβαιη ἀκόμη γι’ αὐτούς εἴδησι τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ξάφνου
ἐμφανίζεται κοντά τους κάποιος ἄγνωστος συνοδοιπόρος, πού δέν ἦταν
ἄλλος ἀπό τόν Ἀναστάντα Κύριό μας
Ἰησοῦ Χριστό.
«Προσεποιεῖτο πορρωτέρω
πορεύεσθαι»
Ὁ ἄγνωστος συνοδοιπόρος ἐλέγχει
τούς δύο Μαθητές γιά τό γεγονός ὅτι
ἀγνοοῦσαν πώς ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ
Θεοῦ, ἔπρεπε νά ὑπομείνει τά φρικτά πάθη καί τό σταυρικό θάνατο,
γιά νά θεραπεύσει καί νά θεώσει τήν
πεσούσα ἀνθρώπινη φύση. Οἱ θλιμμένοι μαθητές παρηγοροῦνται καί θερμαίνεται ὁ ζῆλος τους ἀπό τά λόγια
τοῦ ἄγνωστου ἀκόμη γι’ αὐτούς συνοδοιπόρου. Σάν ἔφτασαν στούς
Ἐμμαούς ὁ συνοδοιπόρος τους προσποιήθηκε πώς «πορρωτέρω πορεύεσθαι», δηλαδή πώς ἤθελε νά
πάει πιό μακριά. Αὐτοί ὅμως ἐπιμένουν νά μείνει μαζί τους, γιατί εἶχε
ἀρχίσει νά νυχτώνει· «Κύριε μεῖνον
μεθ’ ἡμῶν». Κύριε μεῖνε μαζί μας
ἐπέμεναν οἱ δύο μαθητές, θυμίζοντας
καί σέ μᾶς μέ αὐτή τή φράση πώς
καλούμαστε νά ἱκετεύουμε διαρκῶς
τόν Κύριο καί Θεό μας νά μένει
διαρκῶς μαζί μας, γιατί τελειώνει ἡ
ἡμέρα δηλαδή ἡ διάρκεια τῆς ζωῆς

μας. Νά μείνει μαζί μας, γιά νά μᾶς
παρηγορεῖ καί νά μᾶς βοηθεῖ στόν
πνευματικό μας ἀγώνα. Μέ τήν παράκληση αὐτή πρός τό Σωτήρα Χριστό ἐκφράζουμε τή θέληση καί
βούλησή μας, πώς θέλουμε καί ἀποζητοῦμε τήν βοήθειά Του.
«Καί εἰσῆλθε τοῦ μεῖναι
σύν αὐτοῖς»

(Λουκ. κδ΄ 29)

Μόνο κατά τήν κλάση καί εὐλογία
τοῦ ἄρτου «διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί»
καί ἐπέγνωσαν ὅτι ὁ μέχρι τότε ἄγνωστος συνοδοιπόρος τους ἦταν ὁ ἀγαπημένος Διδάσκαλός τους, ὁ ὁποῖος
«ἄφαντος ἐγένετο ἀπ’ αὐτῶν», σημειώνει ὁ ἱερός Λουκᾶς. Κατά τόν
ἴδιο τρόπο κι ἐμεῖς συναγόμενοι κατά
τήν κλάση τοῦ Ἄρτου στό μυστήριο
τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀναγνωρίζουμε
πώς ὁ Χριστός εἶναι κοντά μας μέσω
τῆς Ἐκκλησίας καί θερμαίνει τίς καρδιές μας. Ἀνάβοντας μέσα μας τό
θεῖο ζῆλο. Τότε μέ καρδιά φλεγόμενη
ἀπό τό θεῖο πόθο ἀναγνωρίζουμε πώς
ὁ Χριστός εἶναι παρών στήν Ἐκκλησία
καί τή ζωή μας.
«Εἰ ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν, οὐδείς
καθ’ ἡμῶν», μᾶς διαβεβαιώνει ὁ
θεῖος λόγος. Πράγματι ὁ Κύριός μας
Ἰησοῦς Χριστός ἀνταποκρινόμενος
στήν πρόσκλησή μας μένει μαζί μας,
ἔστω κι ἄν φαινομενικά δείχνει ὅτι
θέλει «πορρωτέρω πορεύεσθαι», παρακινώντας ἔτσι πρός μείζονα πόθο
τούς ἀγαπῶντας Αὐτόν. Κι ἄν ὁ Θεός
εἶναι μαζί μας τότε οὐδείς μπορεῖ νά
μᾶς βλάψει οὐσιαστικά.
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Ὁ Χριστός ἦταν Θεάνθρωπος. Στό
Ἕνα θεϊκό Πρόσωπό του ἦταν ἑνωμένες
οἱ δύο φύσεις, ἡ θεϊκή καί ἡ ἀνθρώπινη,
«ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως καί
ἀχωρίστως» (Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος).
Ἡ θεϊκή φύση τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἀθάνατη καί αἰώνια. Ὁ σκοπός τῆς Ἐνανθρωπήσεως, τῆς ἕνωσης τῶν δύο
φύσεων στό θεϊκό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἦταν ἡ ἀπαλλαγή τῆς ἀνθρώπινης
φύσης ἀπό τίς συνέπειες τῆς πτώσης, τή
φθορά καί τόν θάνατο καί τήν ἀναδημιουργία της στήν κατάσταση τῆς ἀφθαρσίας καί ἀθανασίας.
Ὁ Χριστός, κατά τήν τριετῆ δράση
του ἐπί τῆς γῆς, μέ τή δύναμη καί τήν
ἐνέργεια τῆς ἀθάνατης θεϊκῆς του
φύσης, ἀνέστησε πολλούς νεκρούς
ἀνθρώπους. Οἱ θαυματουργικές αὐτές
ἀναστάσεις ἦταν σαφεῖς ἐνδείξεις καί
ἀποδείξεις ὅτι ἡ ὁριστική ἐπιδίωξη τοῦ
ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἦταν ἡ
ὁριστική νίκη τοῦ θανάτου καί διά τῆς
μελλοντικῆς κοινῆς Ἀναστάσεως τῶν
νεκρῶν ἀνθρώπων, ψυχῶν καί σωμάτων,
ἡ ἐπιστροφή τοῦ ἀνθρώπου στήν αἰώνια
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Τόσο λοιπόν ὁ θάνατος ὅσο καί ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔγιναν «δι’
ἡμᾶς καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν»
(Σύμβολο τῆς πίστεως). Ὁ Θεάνθρωπος
Χριστός, μέ τήν ἑκούσια πρόσληψη τῆς
φθαρτῆς καί θνητῆς ἀνθρώπινης φύσης,
ἁγίασε καί ἐθέωσε τήν προσωπική του
ἀνθρώπινη φύση πού προσέλαβε ἀπό
τήν Θεοτόκο. Ἡ ἀφθαρσία τοῦ σώματος
τοῦ Χριστοῦ μέσα στό Μνημεῖο καί ἡ
ἀνάστασή του ἦταν τά ἐγκαίνια τῆς
ἀφθαρσίας καί ἀθανασίας τῶν ἀνθρώπων.
102
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Κάθε Πάσχα γιορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Δέν πρέπει ὅμως νά λησμονοῦμε ὅτι ἡ
ἀνάσταση ἦταν μέν προσωπική Νίκη
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἡ νίκη αὐτή ἦταν καί
εἶναι δ ῶ ρ ο γιά μᾶς. Ὁ Χριστός πέθανε καί ἀναστήθηκε γιά μᾶς, γιά νά
θανατώσει τό θάνατο καί χαρίσει τήν
ἀνάσταση στούς φθαρτούς καί θνητούς
ἀνθρώπους. Ὅ,τι ἔπραξε ὁ Χριστός δέν
τό ἔκανε γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά γιά
μᾶς. Ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν μικροί ἤ
μεγάλοι εὐεργέτες, οἱ ὁποῖοι μέ τίς δωρεές ἤ τίς ἐφευρέσεις τους ὡφέλησαν
καί ὠφελοῦν τήν ἀνθρωπότητα. Ὁ Χριστός ὅμως ὑπῆρξε καί ἐξακολουθεῖ νά
εἶναι ὁ Μεγαλύτερος Εὐεργέτης τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους στό σύνολό του.
Διότι ἡ εὐεργεσία του δέν ἀφορᾶ σέ
ἐπιφανειακά καί πρόσκαιρα ἀγαθά,
ἀλλά στήν ἀναγέννηση καί ἀναδημιουργία τῆς κτιστῆς θνητῆς καί φθαρτῆς
φύσης μας.
Ἐάν κάθε Πάσχα γιορτάζουμε καί πανηγυρίζουμε τήν
Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ, καθημερινά
πρέπει νά
τόν εὐχαριστοῦμε, νά
τόν εὐγνωμονοῦμε καί νά τόν δοξάζομε γιά τήν ὕψιστη
δωρεά πού χάρισε στόν καθένα ἀπό μᾶς καί σέ ὅλο τό ἀνθρώπινο
γένος, τήν ἀνάσταση τῆς φθαρτῆς καί
θνητῆς φύσης μας.
† Ὁ Α.Ε.
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όσες φορές δέν σταματήσαμε σκεφτικοί τό διάβασμα καί φανταστήκαμε αὐτή τή φοβερή σκηνή ἕνα
μαθητή τοῦ Κυρίου νά προδίδει τό Διδάσκαλο. Τρία ὁλόκληρα χρόνια πού εἶδε
καί ἄκουσε τόσα θαύματα, δέν στάθηκαν
ἀρκετά γιά νά τόν ἀποτρέψουν ἀπό τή
χειρότερη πράξη. Πρόδωσε Αὐτόν πού δίδασκε τήν Ἀγάπη, τήν ἀλήθεια, τήν εἰρήνη,
τήν ἰσότητα.
Τό φίλημα πού θά ἔπρεπε νά εἶναι
ἐκδήλωση ἀγάπης καί ἀφοσίωσης φανέρωσε τήν ὥρα ἐκείνη σημάδι προδοσίας.
Ἄν μπορούσαμε νά φανταστοῦμε πόσο
θλιμμένο θά ἦταν τό βλέμμα τοῦ Χριστοῦ,
ὅταν εἶδε τό μαθητή του νά τόν παραδίδει
στά χέρια τῶν ἀνόμων κριτῶν του. Θά
διερωτήθηκατε ἴσως τί ἀνταπόκριση βρῆκε
στήν καρδιά τοῦ Ἰούδα ἡ θεία διδασκαλία
του. Πόσο σκληρός φάνηκε ἀπέναντί του.
Τί μεγάλη ἀχαριστία ἔδειξε ὁ εὐεργετούμενος στόν εὐεργέτη. Εἰκόνα συγκλονιστική, σκηνή διδακτικότατη καί μαζί προβληματική.
Καί μετά τόν Ἰούδα μέχρι σήμερα,
πόσοι δέν προδίδουν τόν Κύριο. Καθημερινά, μέ τίς πράξεις τους προδίδουν καί
αὐτοί μ’ ἕνα φίλημα ὑποκριτικό τοῦ Χριστό. Ψυχές πού ὑποστηρίζουν ὅτι ποθοῦν
τόν Ἰησοῦ καί ταυτόχρονα τόν προδίδουν.
Πόσοι θρησκευόμενοι δέν προδίδουν,
χωρίς νά τό καταλάβουν, τόν Κύριο στίς
ἐργασίες τους, παντοῦ ὅπου βρίσκονται μέ
τήν ὑποκριτική τους διάθεση, μέ τίς
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αὐστηρές τους κρίσεις γιά τό συνάνθρωπο, μέ τή συκοφαντική τους τάση.
Ἐνῶ λέγονται χριστιανοί, συμπεριφέρονται μέ τρόπο πού δέν ταιριάζει στούς
πραγματικούς καί εἰλικρινεῖς ὁπαδούς τοῦ
Ναζωραίου. Εἶναι δοῦλοι τοῦ Κυρίου,
ἀλλά μαζί καί δόλιοι. Ντροπιάζουν τήν
ἰδιότητά τους σάν χριστιανοί καί δίνουν
πολλές φορές ἀφορμή νά ἀκουστοῦν ἄδικες κρίσεις ἀπ’ αὐτούς πού βρίσκονται
μακρυά ἀπό τό Χριστό. Ἀντί νά προσελκύουν τήν ἀγάπη τῶν γύρω τους, προκαλοῦν τό μῖσος. Ἔρχονται στή θέση τοῦ
Ἰούδα, κι ἄς πασχίζουν νά ἀποβάλουν
αὐτό τό ὄνομα. Δέν διαφέρουν καθόλου
ἀπό τόν προδότη.
Ὁ Ἰούδας πρόδωσε τό Διδάσκαλό του
γιά λίγα χρήματα, ἀλλά πόσα δέν δελεάζουν τούς ὑποκριτές καί κακόβουλους
κάθε ἐποχῆς καί τούς ὠθοῦν στή προδοσία
τῶν διδαχῶν τοῦ Κυρίου...
Καθένας ἀπό μᾶς ἄς κάνει, ὅπως οἱ
Μαθητές τοῦ Κυρίου, τήν ἐρώτηση στό
Χριστό μας. «Μήτι ἐγώ εἰμί Κύριε;»
Μήπως ὁ προσεχής προδότης θά εἶναι
ἕνας ἀπό μᾶς; Μέ τή συμπεριφορά μας
καί τίς πράξεις μας δίνουμε ξεκάθαρα καί
τήν ἀπάντηση. Πόσο ἐπιθυμητό εἶναι πάντοτε ἕνα ὄχι, πού θά θέλαμε νά ἀκούσουμε ἀπό τό στόμα τοῦ Χριστοῦ μας.
Γεώργιος Ἀν. Νίκας
Ταξίαρχος ἐ.ἀ.
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Πάσχα Μέγα
Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας, ὁ περίφημος αὐτός
συγγραφέας ρητορικῶν λόγων, ὑμνογράφος-ἀσματογράφος καί Ἀρχιεπίσκοπος
Κρήτης (660-740), μᾶς ἔδωσε τόν παρακάτω ὕμνο:
Τό μέγα μυστήριον
τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως
ἐπί τοῦ δείπνου
συνανακειμένου σου
τοῖς μύσταις Φιλάνθρωπε
ἀνακαλύψας ἔφης·
Φάγετε ἄρτον τόν ζωτικόν
πίστει πίετε τό αἷμα
κενωθέν τῆς θεοπλεύρου σφαγῆς.
Τό Πάσχα Χριστός ἐστι
τό μέγα τό σεβάσμιον
βρωθείς ὡς ἄρτος
τυθείς δέ ὡς πρόβατον·
αὐτός γάρ ἀνήνεκται
ὑπέρ ἡμῶν θυσία
αὐτοῦ τό Σῶμα
εὐσεβῶς καί αὐτοῦ τό Αἷμα πάντες
μυστικῶς μεταλαμβάνομεν.
Ἐπίσης ἡ ἐκκλησιαστική ποίηση μᾶς
ἔχει δώσει πολλούς ὕμνους, μεταξύ τῶν
ὁποίων χαρακτηριστικοί εἶναι:
Πάσχα ἱερόν ἡμῖν σήμερον
ἀναδέδεικται·
Πάσχα καινόν,
ἅγιον Πάσχα μυστικόν·
Πάσχα πανσεβάσμιον·
Πάσχα Χριστός ὁ λυτρωτής·
Πάσχα ἄμωμον· Πάσχα μέγα·
Πάσχα τῶν πιστῶν·
Πάσχα τό πύλας ἡμῖν
τοῦ Παραδείσου ἀνοῖξαν·
Πάσχα, πάντας ἁγιάζον πιστούς.
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Καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις
καί ὀψόμεθα,
τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς ἀναστάσεως,
Χριστόν ἑξαστράπτοντα
καί χαίρετε φάσκοντα,
τρανῶς ἀκουσομεθα,
ἐπινίκιον ἄδοντες.

Ὁ Γ. Βερίτης στά ποιήματά του «Ὁ Κοινωνικός» καί «Τό Ἀλφάβητο τῶν Αἴνων»,
ἐξυμνεῖ καί αὐτός τήν Μεγάλη Γιορτή μέ
τούς λυρικούς στίχους:
Ροδιζ’ ἡ ἀνατολή κι ἀσπρογαλιαζει,
καί φρέσκο, σάν πρωτόπλαστο,
τό ἀτλάζι
γυαλίζει τοῦ πελάου καί τ’ οὐρανοῦ·
μιά καινή κτίση μόρχεται στό νοῦ,
κι ὁλοβαθα ἡ ψυχή μου ἀναγαλλιάζει.

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος στόν Κατηχητικό
του:
«Πλούσιοι καί πένητες
μετ’ ἀλλήλων χορεύσατε·
ἐγκρατεῖς καί ράθυμοι
τήν ἡμέραν τιμήσατε·
νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες
εὐφράνθητε σήμερον.

Πάσχα θά κάμω πάλι σήμερα,
κι εἴν’ ἡ λαχτάρα μου μεγάλη!
Πάσχα θά κάμω πάλι σήμερα,
γιατί θά κοινωνήσω πάλι.

…Ἡ Τράπεζα γέμει,
τρυφήσατε πάντες.
Ὁ μόσχος πολύς,
μηδείς ἐξέλθη πεινῶν.
Πάντες ἀπολαύετε
τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως.
Πάντες ἀπολαύσατε
τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος…».

Θά κοινωνήσω μέ τούς Ἕντεκα
-στή νύχτα χάθηκε ὁ προδότης –
μέ τήν Παρθένα Μάνα πού ἔσφιξε
στήν ἀγκαλιά της τόν Ἀμνό της.
Τό πεντάστιχο αὐτό εἶχε ἐπιλέξει ὁ Η.Ν.
Ἀποστολίδης καί τό ἔχει συμπεριλάβει στήν
ποιητική ἀνθολογία του.
Πάμπολλοι ὕμνοι καί ποιήματα ὑπάρχουν
γιά τό Μέγα Πάσχα, ἀλλά ὁ χῶρος δέν μᾶς
ἐπιτρέπει νά ἀναφέρουμε περισσότερα.

Ὁ Δ. Σολωμός ἐπηρεασμένος ἀπό ὅλη
τήν ὑμνογραφία, στό ποίημά του μέ τίτλο
«Ἡ Ἡμέρα τῆς Λαμπρῆς» πού περιλαμβάνεται στό «Ὁ Λάμπρος», ἀναφέρει:

ΝίκοςΘ.Ἀρβανίτης(†)

Ἀναστάσεως ἡμέρα,
καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει,
καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα.
Εἴπωμεν ἀδελφοί
καί τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς
συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει,
καί οὕτω βοήσωμεν·
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν…
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ΝΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ

Μ
«Θανάτου ἐορτάζομεν
νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς
αἰωνίου ἀπαρχήν, καί
σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν
Αἴτιον, τόν μόνον Εὐλογητόν τῶν πατέρων, Θεόν
καί Ὑπερένδοξον»
Ὄρθρος Ἀναστάσεως, ὠδή Ζ΄
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έσα στήν ὑποβλητική ἀτμόσφαιρα τῆς ἐκκλησίας, μέσα
στό κλίμα τῆς Μεγάλης
Ἑβδομάδος, ξεφεύγουμε κάπως ἀπό
τήν καθημερινότητά μας καί πλησιάζουμε τόν Κύριό μας στό Μαρτύριό
Του. Γινόμαστε πιό εὐαίσθητοι, συμπάσχουμε, συμπονοῦμε… Καί ἔρχεται, στή συνέχεια, ἡ ἀνεκλάλητη
χαρά: ἡ Ἀνάσταση!
Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ ἄλλη πλευρά
τῆς πραγματικότητας. Πολύ σύντομα
ξαναγυρίζουμε στόν καθημερινό μας
ρυθμό καί ἡ ψυχή μας στήν πρώτη δυσκολία φουρτουνιάζει, μετά ἀπό τή
μεγάλη χαρά πού βιώσαμε τό Πάσχα.
Πῶς, ἄραγε, θά ἐξασφαλίσουμε στήν
ψυχή μας τήν «ἄλλη βιοτή», δηλαδή,
τήν ἀναστάσιμη ἐν Χριστῷ ζωή; Μήπως, ἄν διατηρούσαμε μέσα μας
πάντα ζωντανή τήν πραγματικότητα
τῆς ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ, τότε θά
κρατᾶμε ζωηρή τήν ἐλπίδα καί γιά τή
δική μας ἐπιστροφή καί ἀνάσταση;
Τήν «ἄλλη βιοτή» θά τήν κερδί-
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σουμε μονάχα μέ ἔντονο, ἐπίμονο,
συνεχῆ, καθημερινό προσωπικό
ἀγώνα. Ἡ ἀνθρώπινη φύση μας,
χωρίς τήν ὁλόθερμη πίστη καί ἐμπιστοσύνη σέ Ἐκεῖνον, δέν μπορεῖ νά
ξεκολλήσει ἀπό τά γήινα, τά
φθαρτά, τά ὑλικά ἀγαθά μας, τήν
μέχρι τώρα βολεμένη «ζωούλα»
μας. Τό μεγάλο ζητούμενο εἶναι νά
μή χάνουμε τήν πίστη μας στήν
ἀγάπη καί στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Ἔχουμε τό παράδειγμα τῆς Παναγίας
μας, ὁδηγητικό φάρο. Λέμε: «εἴμαστε
ἄνθρωποι, δέν εἴμαστε ἅγιοι, πῶς νά
σηκώσουμε αὐτόν τόν ἀβάσταχτο
πόνο;» Καί λέμε καί σοφιστεῖες: «ἐδῶ
λύγισε ὁ Κύριος στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ, δέ θά λυγίσουμε ἐμεῖς;». Καί
ξεχνᾶμε ὅτι μετά τό «παρελθέτω ἀπ’
ἐμοῦ τόν ποτήριον τοῦτο», εἶπε ἐκεῖνο
τό μοναδικό: «πλήν, οὐχ ὡς ἐγώ θέλω,
ἀλλ’ ὡς σύ» (Ματθ. κστ΄39).
Τά αὐθεντικά ἀγωνίσματα τοῦ πνευματικοῦ μας στίβου, εἶναι οἱ ἀγῶνες
τῆς αὐτογνωσίας, τῆς περισυλλογῆς,
τῆς θερμῆς προσευχῆς καί ἐμπιστοσύνης στό Θεό Πατέρα. Εἶναι ἡ ζωή τῆς
συγχώρησης, τῆς μετάνοιας, τῆς ἀγάπης. Ἡ ζωή, δηλαδή, τῆς κοινωνίας μέ
τούς ἀδελφούς μας, ἀλλά καί τῆς εὐχαριστίας, γιά ὅλα ὅσα μποροῦμε νά νιώθουμε, νά ἀντιλαμβανόμαστε, νά συγκινούμεθα. Εὐχαριστίες γιά ὅλα ὅσα
μᾶς χαρίστηκαν καί μᾶς χαρίζονται,
γιά ὅλα ὅσα θεωροῦμε μικρά, συνηθισμένα, δεδομένα.
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Ἄς εὐχηθοῦμε τά φετινά ἀναστάσιμα αἰσθήματα καί βιώματα νά σταθεροποιηθοῦν μέσα στήν ψυχή μας,
ὁδηγώντας μας ἔτσι, ὁλοένα καί πιό
πολύ, στήν προσέγγιση τῆς «ἄλλης
βιοτῆς», τῆς μόνης πού μπορεῖ νά ἐξασφαλίζει στήν ψυχή μας τήν εἰρήνη, τή
χαρά ἀλλά καί τή δύναμη, τήν ἀντοχή,
τή γενναιότητα, ὥστε νά πορευόμαστε
μέ συνέπεια στό χριστιανικό μας «πιστεύω» καί ὅταν ἀκόμα στό δρόμο μας
ὀρθώνονται, κάποιες φορές, ἀπρόβλεπτα ἐμπόδια καί δυσκολίες!
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τῶν νοσηλευομένων, ὑπέρ
τῶν ἰατρῶν καί τῶν νοσηλευτῶν», κι ἔκαναν σιωπηλά
τόν σταυρό τους. Μερικοί
ἅπλωναν δειλά τό χέρι γιά
νά πάρουν ἕνα φυλλαράκι
ἀπό τά λουλούδια πού στόλιζαν τό κουβούκλιο ἤ ἀπό
τά ροδοπέταλα πού ἦταν
σκόρπια πάνω στόν Ἐπιτάφιο. Τό φιλοῦσαν καί τό
ἔχωναν βιαστικά στόν κόρφο
τους, σάν φυλαχτό.
Μόλις τελείωσε ἡ δέηση,
κάποιοι στράφηκαν πρός
τούς ἀσθενεῖς:
- «Περαστικά σας καί
Καλή Ἀνάσταση!»
Τά «εὐχαριστῶ» τους συνοδεύονταν ἀπό ἕνα χαμόγελο, πού φώτισε τά χλωμά
πρόσωπα.
Ἡ Μαρία νόμιζε ὅτι ἔτσι
θά συνεχιζόταν τό τελετουργικό καί στούς ἄλλους ὀρόφους. Ὅμως, εἶχε κάνει λάθος. Ὁ ἱερέας, μέ τήν ὑπόλοιπη πομπή, προχώρησε
στόν διάδρομο καί προσπέρασε τήν σκάλα.
Ὁ καλός πομένας εἶχε τήν
ἔγνοια του καί σ’ αὐτούς
πού δέν μπόρεσαν νά σηκωθοῦν καί νἄρθουν στόν διάδρομο. Κοιτάζοντας ἀπό τίς
ἀνοιχτές πόρτες, ὅπου ἔβλεπε
ξαπλωμένους ἀσθενεῖς, ἔκανε
νόημα στούς πιστούς πού
κρατοῦσαν τόν Ἐπιτάφιο. Κι
αὐτοί τόν ἀκολουθοῦσαν ψάλλοντας, περνοῦσαν προσεκτικά ἀπό τίς πόρτες καί πλησίαζαν, ὅσο πιό κοντά μπο-
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έ ἀφορμή τήν ἀφήγηση μιᾶς φίλης, ἡ
Μαρία ἀξιώθηκε νά
παρακολουθήσει μιά μοναδική κι ἀξέχαστη - σέ νόημα
καί μηνύματα - περιφορά
Ἐπιταφίου. Αὐτήν πού γίνεται ἀπό ἕνα μικρό ἐκκλησάκι,
κτισμένο στόν περίβολο ἑνός
ἀπό τά μεγαλύτερα Νοσοκομεῖα τῆς Ἀθήνας.
Μετά ἀπό μιά κατανυκτική
ἀκολουθία τῶν Παθῶν, ἐθελοντές ἀπό τό ἐκκλησίασμα
προθυμοποιήθηκαν νά σηκώσουν τόν Σταυρό, τό μικρό
ἀνθοστολισμένο κουβούκλιο
καί τόν χρυσοκέντητο Ἐπιτάφιο. Μέ ἐπικεφαλῆς τόν
ἱερέα καί μέ τούς ψάλτες
καί ὅλο τό ἐκκλησίασμα νά
ψάλλει τά ἐγκώμια, ἡ μικρή
πομπή βγῆκε ἀπό τόν Ναό
καί κατευθύνθηκε πρός τό
Νοσοκομεῖο.
Ὁ οὐρανός πού, ὅπως
κάθε τέτοια μέρα, πενθοῦσε,
συνόδευσε μέ λίγα δάκρυα
τήν μικρή πορεία τους.
Χωρίς στάση, ἀνέβηκαν ψάλλοντας στόν ὄγδοο ὄροφο
καί, στόν μεγάλο κεντρικό
διάδρομο, ἄρχισε τό τελετουργικό τῆς δεήσεως. Ὅσοι
ἀσθενεῖς μπόρεσαν, μέ τήν
βοήθεια νοσηλευτριῶν καί
γιατρῶν, εἶχαν ἤδη σταθεῖ
μπροστά ἀπό τίς πόρτες τῶν
θαλάμων.
Μέ συγκινητική κατάνυξη,
σέ φορτισμένη ἀτμόσφαιρα,
ἄκουγαν ὅλοι τήν δέηση
«ὑπέρ τῶν νοσούντων καί

ροῦσαν, στά κρεβάτια τῶν
ἀνήμπορων ἀσθενῶν.
Κι ἐκεῖνοι πού περίμεναν,
μέ μιάν ἀνείπωτη λαχτάρα
στό κουρασμένο τους βλέμμα,
βουρκωμένοι, ἀλλά καί μέ
μιάν ἀπίστευτη θέληση, μέ
τήν βοήθεια τοῦ ἱερέα ἤ καί
κάποιου δικοῦ τους, προσπαθοῦσαν ν’ ἀνασηκωθοῦν
λίγο, γιά νά μπορέσουν νά
ἀγγίξουν, ἔστω, τό ἱερό πανί,
τήν ἀναπαράσταση τοῦ νεκροῦ Χριστοῦ καί νά κάνουν
τόν σταυρό τους, μέ τό ταλαιπωρημένο ἀπό τούς ὀρούς
χέρι τους. Μετά, καθώς ξάπλωναν πάλι, στό πρόσωπό
τους ἁπλωνόταν μιά ἀπερίγραπτη ἀγαλλίαση, ἀπό τήν
ζωοδότρα ἐλπίδα πού ἄφηνε
πίσω του τό μυρωμένο πέρασμα τοῦ νεκροῦ Θεανθρώπου, στήν πορεία Του πρός
τήν Ἀνάσταση.
Ἡ σκηνή ἐπαναλήφθηκε
ἴδια πολλές φορές. Σέ κάθε
ὄροφο, σέ κάθε διάδρομο, σέ
κάθε θάλαμο. Καί ἡ Μαρία,
ἐντυπωσιασμένη, παρακολουθοῦσε ἀπό κοντά.
Σ’ ἕναν, σχεδόν ἄδειο, θάλαμο, ὁ ἡλικιωμένος ἀσθενής
πού ἦταν στό κρεβάτι δίπλα
στήν πόρτα, συνόδεψε τό πέρασμα τοῦ ἱερέα καί τῶν
ἄλλων σιγοψάλλοντας κι
αὐτός, βραχνά καί μέ κατάνυξη, τό «Ὤ γλυκύ μου ἔαρ
...». Ὁ ἱερέας, τόν σταύρωσε
καί γύρισε νά βγεῖ, ρίχνοντας
μιά ματιά στά ἄδεια κρεβάτια. Καί τότε τόν εἶδε...
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Στό βάθος, δίπλα στό παράθυρο, ἦταν ξαπλωμένος
ἕνας, μελαμψός καί σγουρομάλλης, μεσόκοπος
ἄνδρας. Τά χαρακτηριστικά του ἔδειχναν ἀμέσως πώς
δέν ἦταν Ἕλληνας. Εἶχε ἀφήσει πίσω του μιάν ἄλλη
μακρινή πατρίδα. Τό βλέμμα τῶν κατάμαυρων ματιῶν
του, παρακλητικό, ἦταν καρφωμένο στόν ἱερέα.
Ἐκεῖνος τό εἶδε καί, ψάλλοντας, κατευθύνθηκε πρός
τά ἐκεῖ, ἔκανε νόημα στούς ἄνδρες νά φέρουν τόν
Ἐπιτάφιο πιό κοντά, ἔσκυψε κι ἔσφιξε τό χέρι τοῦ
ἀρρώστου.
Αύτός, ξαφνιασμένος, θέλησε ν’ ἀνασηκωθεῖ λίγο
στό κρεβάτι του. Μ’ αὐτήν του, ὅμως, τήν κίνηση, ἕνα
ροδοπέταλο κύλησε ἀπό τό ἱερό πανί πάνω στό σεντόνι. Ὁ ἄρρωστος τό ἄγγιξε δειλά, θά ἔλεγες μέ δέος.
Ὕστερα, ἔκλεισε τά μάτια του, τό πῆρε στό χέρι του,
τό ἔφερε στό μέρος τῆς καρδιᾶς καί μετά στά χείλη
του. Ἔπειτα, ξαναστήλωσε τό βλέμμα του στόν ἱερέα.
Ὅμως,τώρα, τό βλέμμα ἔλεγε «εὐχαριστῶ». Ὁ
παππα-Βασίλης, ψάλλοντας πάντα, τοῦ χαμογέλασε
ἀχνά καί κατευθύνθηκε πρός τήν ἔξοδο.

³

109

¥

Ἡ Μαρία εἶχε τόσο ἐντυπωσιαστεῖ ἀπ’ τήν σκηνή πού
ἔμεινε γιά λίγο νά κοιτάζει
ἀπό μακριά τόν ἀλλοδαπό
ἀσθενή. Γαληνεμένος τώρα, μέ
μάτια κλειστά, κουνοῦσε ἀνεπαίσθητα τό χέρι του, σάν νά
χάϊδευε τό ροδοπέταλο.Τότε,
ἄκουσε τόν ἡλικιωμένο ἀσθενή
νά ρωτᾶ τόν ξένο:
-Σαμίρ, μήπως εἶσαι Χριστιανός;
Ἡ ἀπάντηση, μέ κάπως
σπασμένα ἑλληνικά, μέ φωνή
ἀργή καί βαθειά, ἀκούστηκε
ὑποβλητική στόν σιωπηλό θάλαμο.
-Ὄχι κύριε Παῦλο... Εἶμαι...
Μούσλημ...Ὅμως, ...ἐγώ ἔχω
ζήσει ἐδῶ πολλά χρόνια και
ἐδῶ βρῆκα ἀνθρώπους καλούς. Ἐγώ... πιστεύω στόν
Θεό πού εἶναι ἕνας γιά ὅλους
τούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ ὄλοι
εἴμαστε παιδιά του...
Ὁ κύριος Παῦλος χαμογέλασε ἥσυχα.
Γυρίζοντας νά φύγει ἡ
Μαρία, γιά νά προλάβει τούς
ἄλλους, τόν ἄκουσε νά σιγοψιθυρίζει:
«...Ὁ Ἰωσήφ προσῆλθε τῷ
Πιλάτῳ καί καθικετεύει λέγων.
Δός μοι τοῦτον τόν ξένον...».
Ἦταν μιά συγκλονιστική
περιφορά Ἐπιταφίου.

ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθ. Παν/μίου
Ἀθηνῶν
(Ἀπό τό βιβλίο
«Ἐπεισόδια τῆς ζωῆς»,
Ἐκδ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, 2014)
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Ἀπ’ ὅσα λέγονται
καί γράφονται

πόσο πολύ πιστεύουν στόν Χριστό.
Μετά τήν Ἀνάσταση πᾶνε καί ἀνάβουν τά καντήλια στούς νεκρούς,
στά νεκροταφεῖα, μέ εὐλάβεια. Τό
«Χριστός Ἀνέστη» τό πιστεύουν. Οἱ
νέοι γεμίζουν τίς ἐκκλησίες τους,
ἔχουν τόν πνευματικό τους. Καί νά
τό ἔκαναν οἱ ἡλικιωμένοι, πού ἔχουν
τόν φόβο τοῦ θανάτου καί σκέπτονται τό πέρας τῆς ζωῆς, ἐντάξει, εἶναι
κατανοητό. Ἀλλά νά νηστεύουν μέ
κατάνυξη τίς σαράντα ἡμέρες τοῦ
Πάσχα νέα παιδιά καί νά σοῦ λένε,
πρῶτα ὁ Θεός, εἶναι κάτι πού σέ
ἐντυπωσιάζει.

ΠΟΛΛΑ ἄσχημα καί θλιβερά συμβαίνουν καθημερινά στήν κοινωνία. Γεγονότα
καί περιστατικά, τά ὁποῖα θλίβουν καί
ἀπογοητεύουν τόν σημερινό ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο. Κάποτε ὅμως γίνονται γνωστές καί εἰδήσεις πού δίνουν ἐλπίδα καί
ἀναπτερώνουν ψυχικά τόν ἄνθρωπο. Λέγονται καί γράφονται ἀπόψεις πού ἐκπέμπουν κάποιο μήνυμα, ἔχουν κάτι
οὐσιαστικό καί ἀληθινό νά ποῦν. Καί ὄχι
φλύαρες καί ἀνούσιες κουβέντες. Σημειώνουμε στή συνέχεια κάποια γεγονότα ἤ
λόγια πού ἀξίζει νά γίνουν γνωστά.
Η ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ τῆς γνωστῆς τηλεοπτικῆς σειρᾶς «Μπροῦσκο» κ. Βάνα
Δημητρίου σέ συνέντευξή της καί στήν ἐρώτηση γιά τόν παράγοντα «πίστη» εἶπε καί
τά ἑξῆς: «Γιά μένα ἡ πίστη εἶναι πρωταρχικός παράγων. Ἡ πίστη κινεῖ βουνά. Οἱ
Κύπριοι μοῦ ἔχουν κάνει ἐντύπωση γιά τό
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ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ὅτι ὑπάρχει μεγάλη κρίση στό βιβλίο, ὡς συνέπεια
τῆς γενικότερης πνευματικῆς καί
οἰκονομικῆς κρίσης πού περνάει ἡ
πατρίδα μας. Βιβλία δέν ἀγοράζονται, ἡ κυκλοφορία τους εἶναι περιορισμένη καί οἱ ἐκδόσεις ἔχουν
μειωθεῖ αἰσθητά. Κάποια ὅμως ἀπό
τά νέα βιβλία κατορθώνουν νά ξεπεράσουν τήν κρίση καί νά ἔχουν
μεγάλη κυκλοφορία καί μάλιστα νά
γίνονται μπέστ-σέλλερ. Ποιά εἶναι
τά βιβλία αὐτά; Μᾶς τό ἀνέφερε
ἕνας γνωστός ἐκδότης, ὁ Κώστας
Δαρδανός, τῶν ἐκδόσεων «Γκούτενμπεργκ». Εἶπε σέ συνέντευξή
του: «Τά μπέστ-σέλλερ πουλᾶνε
στή συντριπτική τους πλειονότητα
σκοτάδι: ἐπιθυμίες καί φόβους, γυναῖκες καί φόνους»!...
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ὄντως εἶναι
τό γεγονός τῆς θυσίας ἑνός ὀρθόδοξου ἱερέα, ἀπό τή Γεωργία. Πρόκειται γιά τόν π. Ἠλία Καρτοζία. Βρέ-

¥

θηκε καί αὐτός στό μοιραῖο
ἐκεῖνο πλοῖο «Norman Atlantic», στό ὁποῖο εἶχε ξεσπάσει
πυρκαγιά. Ἔντρομοι καί πανικόβλητοι οἱ ἐπιβάτες ἔτρεχαν
νά σωθοῦν. Ὅμως ὁ π. Ἠλίας
δέν βιαζόταν. Ἀλλά ἄς ἀκούσουμε ἕναν συμπατριώτη του
Γεωργιανό, ὁ ὁποῖος σώθηκε
καί ἐξιστορεῖ: «Πῆρα στούς
ὤμους μου τό γιό μου καί
ἄρχισα νά τρέχω. Ὑπῆρξαν
στιγμές πού φοβόμουν ὅτι δέν
θά τά καταφέρναμε. Ὁ π.
Ἠλίας μέ καθησύχαζε καί μοῦ
ἔλεγε, πάνω ἀπ’ ὅλα νά σκέφτωμαι τόν Θεό. Ἔτσι μοῦ
ἔδωσε δύναμη. Ἦταν πάντα
κοντά μας καί μᾶς ἔδειχνε τό
δρόμο πού ἔπρεπε νά ἀκολουθήσουμε. Φθάσαμε στό σημεῖο
νά ἐπιβιβαστοῦμε στή σωσίβιο

λέμβο. Μοῦ ἔλεγε «σκεφθεῖτε
τόν Θεό. Ὁ Θεός βοηθᾶ». Τελικά δέν ἀνέβηκε στό σκάφος.
Ὅταν ἦρθε ἡ σειρά του, εἶδε
πίσω του μιά γυναίκα μ’ ἕνα
μικρό κορίτσι, καί ἔδωσε τή
θέση σου, λέγοντάς τους νά
πᾶνε αὐτές μπροστά. Ὅταν κάποτε ἦρθε ἡ σειρά του, τό σκοινί
κόπηκε κι ἔπεσε στή θάλασσα.
Κάποιος πέταξε ἕνα σωσίβιο,
ἀλλά δέν μπόρεσε νά τό πιάσει.
Ἐλπίζαμε ὅτι θά εἶχε διασωθεῖ
ἀπό ἄλλο πλοῖο. Δυστυχῶς δέν
συνέβη αὐτό..... Τό πτῶμα του
ἐκβράσθηκε στίς ἀκτές τῆς Ἰταλίας...
ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ παράδειγμα
αὐτοθυσίας. Ἕνας ἀκόμη ὀρθόδοξος ἱερέας ἥρωας.
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Χρειάζεται ἰδιαίτερη προσοχή ὅταν
ἀναφερόμεθα σέ ἁγιογραφικά καί πατερικά κείμενα, καθώς αὐτά μᾶς μιλοῦν
γιά τήν πνευματική μας ζωή, σ’ αὐτήν
ἐδῶ τή ζωή, ἀλλά καί στή μεγάλη μας
προσδοκία, ὅπως αὐτή ἐκφέρεται στό
«Σύμβολον τῆς πίστεως» μας. Ἀπό ἐμᾶς
καί ἀπό ἐδῶ, ἀπ’ αὐτή τή Γῆ ἐξαρτᾶται
τό μέλλον μας. Γι’ αὐτό, ὁ ἰδιαίτερος
τονισμός τῆς νοήσεως σέ βάρος τῶν
ἄλλων ψυχικῶν δυνάμεων, νά φέρει τόν
ἄνθρωπο στήν κατάσταση, πού ἐνῶ παλαιότερα φοβόταν τό Θεό, τώρα μέ τήν
ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας νά φοβᾶται
πολύ τόν συνάνθρωπό του. Ἔτσι πρέπει
ἰδιαίτερα νά προσέξουμε τόν πρῶτο μακαρισμό τοῦ Κυρίου. «Μακάριοι οἱ
πτωχοί τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστίν ἡ
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν». Φαίνεται πώς
κεντρικό σημεῖο στά λόγια τοῦ Κυρίου
κατέχει ἡ ταπεινοφροσύνη ὡς ἔκφραση
αὐτογνωσίας. Ὁ ὅσιος Νεῖλος μᾶς λέει·
«οὗτος μάλιστα ἐστίν ὁ ἑαυτόν εἰδώς,
ὁ μηδέν ἑαυτόν εἶναι νομίζων». Πέραν
ἀπό τήν ταπεινοφροσύνη, πού
εἶναι ἡ συνισταμένη πολλῶν
ἀρετῶν, ὅπως ἡ ἀγάπη πρός
τόν Θεόν καί τόν πλησίον,
ἔχουν καταγραφεῖ ἡ σιωπή, ἡ
ὑπομονή, ἡ διάκριση. Ἡ τελευταία εἶναι καί προσπάθεια
τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά περισσότερο δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός
112
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τούς ἁπλούς τῇ καρδίᾳ. Ἄς μή ξεχνᾶμε
αὐτό πού τόνισε ἕνας Μοναχός πώς «ὁ
Θεός μέ ζήτησε, μέ ζητάει πρῶτος...».
Ἡ διάκριση, τό δῶρο αὐτό μᾶς βοηθάει
νά διακρίνουμε, νά ξεχωρίζουμε ποῖον
εἶναι αὐτό πού θέλει ὁ ἄνθρωπος καί
ποιό εἶναι αὐτό πού θέλει ὁ Θεός. Βοηθιόμαστε σ’ αὐτό ὅταν διαβάζουμε ὅταν
«μελετοῦμε προσεκτικά τήν «ἐπί τοῦ
ὅρους ὁμιλία τοῦ Κυρίου», αὐτόν τόν
«Καταστατικό χάρτη τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ», ὅπως ἐπιτυχημένα ἔχει χαρακτηρισθεῖ. Ἔτσι φτάνει «ὁ πτωχός τῷ
πνεύματι», ὁ «ταπεινός» νά διακρίνει
ποιό εἶναι τό θέλημα τό δικό του (ἄν
δηλαδή εἶναι «θεληματάρης» στή
γλώσσα τῶν Γερόντων) καί ποιό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι βιώνει, ὅτι τό νά
ζεῖ ἐνάρετα, νά σκέπτεται καί νά πράττει τό καλό, δέν εἶναι θυσία πρός τό
Θεό, ἀλλά ἕνα ἀνθρώπινο χρέος του.
Καλόν εἶναι τό νά κάνουμε κάτι καλό
ἐπειδή ὁ Θεός ἐντέλλεται γι’ αὐτό κι
ὄχι ἀπό δική μας προαίρεση ἤ τοῦ κόσμου. Ἄς θυμηθοῦμε ἐδῶ τή σημασία
τῆς ἐννοίας τοῦ «κόσμου», στήν εὐαγγελική της χρήση. «Εἰ ὁ κόσμος...».
Ἡ διάκριση ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στό
νά κατανοήσει αὐτή τή σχέση του μέ τό
Θεό καί τόν κόσμο, καθώς ἡ διαδικασία
αὐτή τοῦ δημιουργεῖ θέματα καί ζητήματα. Καί πρέπει νά ξέρει πώς ὅσο πιό
πολύ πλησιάζει ὁ ἄνθρωπος τόν Θεό,
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τόσο περισσότερο ἀσχολεῖται μαζί
του ὁ ἐχθρός. Γι’ αὐτό πρέπει νά
προετοιμάζεται νά ἀντιμετωπίσει πειρασμούς. Καί δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε,
ὅτι εἴτε τόν ἐπικαλούμεθα, εἴτε ὄχι, ὁ
Θεός εἶναι παρών. Καί κυρίως ἄν
περιμένει νά βιώσει ἕνα ἀπό τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως
μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
π.χ. τήν ψυχικήν εἰρήνην, ὕστερα ἀπό
τήν ἀγάπη. Ἡ ταραχή, ἡ ἀκηδία τόν
φοβίζει. Γνωρίζει ἄλλωστε πώς ἄν ὁ
Θεός δέν φανερωθεῖ μέσα του, ὅσο
ζεῖ ἐδῶ στή γῆ, δέν πρόκειται νά τόν
δεῖ οὔτε στόν οὐρανό. Μποροῦμε
ἔτσι νά διορθώσουμε αὐτό πού ἐπιπόλαια λέγεται πώς «Ἐδῶ εἶναι ἡ
κόλαση, ἐδῶ κι ὁ Παράδεισος», στό
ἀληθινό «Ἀπό ἐδῶ ἀρχίζει ἡ κόλαση,
ἀπ’ ἐδῶ κι ὁ Παράδεισος». Ἡ πρώτη
φράση τοῦ Ἀναστάστος Κυρίου εἶναι
«Εἰρήνη ὑμῖν», τό κέρδος τῆς νίκης
του, ἡ ἀποκατάσταση τῆς σχέσης τοῦ
ἀνθρώπου μέ τό Θεό. Τό μεγάλο
ἐρώτημα εἶναι καί παραμένει· «Τί
εἶναι, γιά τόν καθένα μας προσωπικά,
τί εἶναι ὁ Χριστός;». Ἀπαντήσαμε
σταθερά ὅτι εἶναι ἡ ὁδός, ἡ ζωή, ἡ
ἀλήθεια; Ὁ Φιόντορ Μιχ. Ντοστογιέφσκι ἔχει ἀπαντήσει. «Ἄν μοῦ ἔλεγαν
πώς στό ἕνα μέρος εἶναι ἡ ἀλήθεια
καί στό ἄλλο ὁ Χριστός (κι ἔπρεπε
νά διαλέξω) θά πήγαινα μέ τό μέρος
τοῦ Χριστοῦ», διότι ἐκεῖ εὑρίσκεται
ἡ ἀλήθεια.
Ὁ σκεπτικιστής Πόντιος Πιλάτος,
ὡς ἐκφραστής βέβαια καί τοῦ Ρωμαϊκοῦ πνεύματος, ἐρώτησε φευγαλέα,
μᾶλλον χωρίς νά περιμένει ἀπάντηση,
τόν Χριστό «καί τί ἐστίν ἀλήθεια;»
στό λόγο τοῦ Χριστοῦ πώς ἦρθε νά
μαρτυρήσει γιά τήν ἀλήθεια, χωρίς
νά πάρει ἀπάντηση. Ὁ Χριστός προτίμησε νά πεθάνει σταυρούμενος γιά
τήν ἀλήθεια, παρά νά τήν περιχαρα-
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κώνει ὁρίζοντάς την. Αὐτός εἶναι ἡ
Σταυρούμενη Ἀλήθεια. Μπροστά σ’
αὐτήν τήν ἱστορικήν ἀλήθεια πρέπει
νά κάνουμε τήν προσπάθεια νά βοηθηθοῦμε (Γιατί καί τό «θέλειν» καί
τό «δύνασθαι», δῶρα εἶναι!) καί νά
ποῦμε, αὐτό πού ἔλεγεν ὁ Ἀββᾶς
Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος· «Κύριε, ὅπως
θέλεις καί ὅπως γνωρίζεις ἐλέησέ
με». Αὐτή ἡ εἰρήνη εἶναι ἀποφασιστικό
αἴτημα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σῦρος μᾶς λέει: «Εἰρήνευσον
ἐν σεαυτῷ καί εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ».
Σήμερα, ἀντί τῶν ὅρων πού προανέφερα, χρησιμοποιοῦν τούς ὅρους
ἄγχος, ἀγωνία, φοβία, ἀνησυχία, μελαγχολία, μέ παρεμφερές περιεχόμενον, ἀλλά μέ διαφορετικήν ἑρμηνεία.
Τό ἄγχος, ὁ φόβος δηλαδή γιά ἐπικείμενον κίνδυνον, ἀπροσδιόριστης
αἰτιολογίας. Ἡ ἀγωνία πού ὁδηγεῖ
στήν ἀγωνία, ἡ ἀνησυχία, πού παραλύει κάθε ἐνέργεια.
Σήμερα ξεφύγαμε ἀπ’ τό φόβο
τοῦ Θεοῦ καί βρεθήκαμε στίς φοβίες
τῶν ἀνθρώπων, τίς παραμένουσες δύσκολες ψυχικές καταστάσεις. Καί βέβαια ὁ φόβος τοῦ θανάτου εἶναι
φυσιολογικός, ἡ φοβία ὅμως τοῦ θανάτου εἶναι ἐφάμαρτη. Κι ὅπως καταντήσαμε ὀρφανοί, ἀφοῦ δέν ἔχουμε
πατέρα, δέν ἔχουμε ἀδέλφια, ἀλλά
συντρόφους. Κι ἔτσι ξεχνᾶμε πώς ἡ
ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον (Α΄
Ἰωάν. 4,18). Καί κυρίως «παντός γάρ
φόβου ἀφαίρεσις ἡ τοῦ Σωτῆρος ἐπιδημία (παρουσία)».
Ἄς μείνουμε λοιπόν σ’ αὐτό πού
οἱ Πατέρες ἐπιμένουν ὅτι ὁ πρῶτος
Μακαρισμός τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ
προϋπόθεση κι ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς
πνευματικῆς μας οἰκοδομῆς.
Δημήτρης Χρ. Μποσινάκης (†)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Νῖκος Θ. Ἀρβανίτης
«Μία γρηγοροῦσα συνείδηση»
Ὁ Νῖκος Ἀρβανίτης, πού ἔφυγε ἀπό
κοντά μας στίς 16 Μαρτίου, κατά τό ἔργο
τῆς ζωῆς του καί κατά τίς πράξεις τῆς συνείδησής του μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ
κατά τό ἀριστοτελικό ὡς «ἄριστος ἄνθρωπος». Ἐργάστηκε μέ ἐπιτυχία ἐπαγγελματικά ὡς Γεν. Διευθυντής Κινηματογραφίας
τοῦ ὑπουργείου Βιομηχανίας (ἦταν αὐτός
πού ἀνέπτυξε τήν ἑλληνική κινηματογραφική παραγωγή ἐπί ὑπουργείας Ν. Μάρτη,
στή δεκαετία τοῦ ᾽50). Μέ συναίσθηση τῆς
ἀποστολῆς του διετέλεσε Πρόεδρος τῆς
Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Χριστιανικῶν Γραμμάτων. (Ὁ ἀπολογιστικός τόμος τῶν 700
σελίδων μέ τίτλο «Πορεία στό Φῶς καί στήν
Καταιγίδα» ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τό ἀληθές). Μέ ἀφοσίωση στό καθῆκον κινήθηκε
ὡς οἰκογενειάρχης, μέ τό χαμόγελο τῆς
συμπαράστασης στάθηκε ὡς φίλος, μέ τή
δύναμη τῆς πίστης πορεύτηκε ὡς Χριστιανός. Πάντοτε «ἄριστος».
Ἔτυχε νά συνεργαστῶ μαζί του ὡς μέλος τῆς κριτικῆς ἐπιτροπῆς τῶν βραβείων
τῆς Ἑταιρείας. Τό ὅτι τά βραβεῖα αὐτά μνημονεύονται στά βιογραφικά τῶν τιμηθέντων
ἀποδεικνύει τή βαρύτητα τῆς ἀποδοχῆς
τους. Μέ τήν ἴδια προσοχή στάθηκε ὁ Ν.
Ἀρβανίτης στά ἐργαστήρια Πνευματικῆς
Κατεύθυνσης, ὅπου νέοι συγγραφεῖς παρουσίαζαν δυό φορές τόν μήνα, μέ αἰδώ
καί ἀτολμία, τά γραπτά τους. (Εἶναι κρίμα
ὅτι ἡ αὐτή ἐπαινετή αὐτή δραστηριότητα
τῆς Ἑταιρείας σταμάτησε ἀπό ζήλια κακῶν
ἀνθρώπων).
Ὁ Ν. Ἀρβανίτης σεβάστηκε τήν παράδοση τῆς χριστιανικῆς λογοτεχνίας. Δέν
ἔπαψε νά μνημονεύει τούς Στ. Μπολέτση,
Γ. Βερίτη, Ν. Τυπάλδο, Ν. Καμβύση κ.ἄ.
(Τώρα ποιός θά τούς θυμίζει στούς νεώτερους;).
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Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας
Πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρίας
τῶν Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ
Ὁ ἀείμνηστος Νίκος Ἀρβανίτης, τούς
τελευταίους μῆνες δέν μποροῦσε νά γράψει
καθαρά γράμματα μέ τό χέρι. Εἶχε συνεργάτη τόν γείτονά του δικηγόρο κ. Ὄθωνα
Στάχτιαρη στόν ὁποῖο ὑπαγόρευε τό ἄρθρο
του, ἔκανε τίς σχετικές διορθώσεις καί ὁ κ.
Στάχτιαρης τό ἔγραφε στό Computer καί
μᾶς τό ἔστελνε.
Ἔτσι ἔγινε καί τό τελευταῖο βράδυ
ἡμέρα τῆς ἐκδημίας του, τήν Κυριακή 15
Μαρτίου 2015. Μετά τή συνεργασία τους
πού τελείωσε γύρω στίς 9 μ.μ. ἀπεχώρησε ὁ
κ. Στάχτιαρης γιά τό σπίτι του. Στίς 9.30
μ.μ. ἡ σύζυγός του ἀντελήφθηκε νά γίνεται
κάποια φασαρία στό σπίτι τοῦ Ἀρβανίτη.
Τό λέει στόν σύζυγό της, τρέχει αὐτός νά δεῖ
τί συμβαίνει καί βλέπει ἕνα νοσοκομειακό
αὐτοκίνητο νά παίρνει νεκρό τόν ἀείμνηστο κ. Νίκο!
Τό ἄρθρο του, πού θά διαβάσετε σέ
αὐτό τό τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας, εἶναι
τό τελευταῖο ἀπό τά ἔργα του, γραμμένο
μισή ὥρα πρίν ἀπό τή στιγμή τῆς ἀνακοπῆς
τῆς καρδιᾶς του, πού ἦταν πλημμυρισμένη
ἀπό τούς ὕμνους τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.
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Ἀπό ὅλες τίς πλευρές τοῦ βίου ὁ Ν.
Ἀρβανίτης ἦταν ἕνας καλός χριστιανός,
ἕνας χρηστός ἄνθρωπος, ἕνας ἔντιμος
Ἕλληνας. Ἡ Ἐθνική Ἑταιρεία τῶν Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν θά τόν θυμᾶται πάντα.
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πευθύνομαι στούς ὑλιστές, αὐτούς πού
πιστεύουν μόνο στήν ὕλη, δηλαδή στό
«φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν» καί ἐρωτῶ τόν καθένα χωριστά:
Ἄνθρωπέ μου, ἄν ὑποθέσουμε ὅτι αὔριο πέθαιναν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς κι ἔμενες μόνος
σου, ἐντελῶς μόνος σ’ ὁλόκληρο τόν πλανήτη
μας κι εἶχες στή διάθεσή σου ὅλα τ’ ἀγαθά τῆς
γῆς, θά μποροῦσες νά ζήσεις; Καί μάλιστα
εὐτυχισμένος, ἀφοῦ θά μποροῦσες ν’ ἀπολαύσεις τά πάντα σέ ὑπεραφθονία;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι χωρίς καμία ἀμφιβολία:
«ὄχι». Δέν μπορεῖ νά ζήσει ἔτσι κανείς. Θά τρελαθεῖ ἤ θ’ αὐτοκτονήσει. Διότι ὁ ἄνθρωπος ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἀρχαῖος φιλόσοφος Ἀριστοτέλης - εἶναι κοινωνικόν ὄν. Ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ
Θεός ὅταν ἔπλασε τόν πρῶτο ἄνθρωπο, τόν
Ἀδάμ, εἶπε: «Δέν εἶναι καλό ν’ ἀφήσουμε τόν
ἄνθρωπο μόνο του. Ἄς φτιάξουμε γι’ αὐτόν κι
ἕναν δεύτερο ἄνθρωπο γιά συντροφιά». Κι
ἔφτιαξε τήν Εὔα.
Ἄρα λοιπόν, βγαίνει τό συμπέρασμα - ὅτι
τά ὑλικά ἀγαθά δέν εἶναι τό πᾶν. Ὁ ἄνθρωπος
εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό ὕλη. Καί πάνω ἀπό
ὅλα τά ζῶα. Ἔχει πνεῦμα, ἔχει ψυχή, ἔχει λογικό. Αὐτά τά στοιχεῖα δέν ἱκανοποιοῦνται μέ
τήν ὕλη, ζητοῦν κάτι ἄλλο. Ζητοῦν ἐπικοινωνία
μέ ὅμοια ὄντα, πού νά διαθέτουν τά ἴδια αὐτά
στοιχεῖα (πνεῦμα, ψυχή, λογικό). Μόνον τότε
ἀναπαύεται ὁ ἄνθρωπος. Τότε μόνο μπορεῖ νά
νοιώσει εὐτυχής. Ἄς τό ἔχουν αὐτό ὑπόψιν οἱ
ὑλιστές κι ἄς πάψουν νά λατρεύουν τήν ὕλη.
Κι ἄς προσπαθήσουν μέ τό πνεῦμα πού τούς
ἔδωσε ὁ Θεός νά ἀγαπήσουν τούς συνανθρώπους τους καί μέσω αὐτῶν νά βροῦν τόν Δημιουργό τους Θεό. Τότε μόνο θά βροῦν τήν
πραγματική εὐτυχία στή ζωή τους.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ
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ΜΟΛΙΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς
«Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας», μόλις κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τοῦ
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου,
Δρ. Θεολογίας καί Νομικῆς, Ἱεροκήρυκα τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ναοῦ
τῶν Ἀθηνῶν, καί Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν, μέ θέμα:
«Τά ἅγια,
ἄχραντα καί ἀμώμητα
χέρια τοῦ Χριστοῦ»
Στό βιβλίο αὐτό ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τά
ἀμώμητα, τά ἄχραντα, τά
ἅγια χέρια τοῦ Κυρίου
μας, πού κρύβουν θεολογία καί ὑψηλά νοήματα,
μεταδίδουν διδαχή. Σχ.
14Χ20,50. Σελ. 40.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Ε

ἶμαι στήν Ἀθήνα τρία διαφορετικά καλοκαίρια γιά
δουλειές καί πνευματική ἀνανέωση Θεολόγος-καθηγητής τοῦ Δημοσίου ἐν Κύπρῳ (σέ Γυμνάσιο καί Λύκειο)
καί φοιτητής, τότε, τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Α΄. Ἀνέβηκα στήν ἱερά Μονή Πεντέλης γιά δροσιά (φυσική
καί πνευματική). Ἀπόγευμα Ἰουλίου γύρω στίς 4. Ἡ ζέστη
βασανιστική. Μπῆκα στή Μονή καί ἔψαξα γιά βρύση. Ἤπια
καί ἀνάσανα! Περπατώντας στήν ἰσόγεια στοά εἶδα σέ
κελλί μοναχό νά σιδερώνει. Τόν χαιρέτησα, πιάσαμε κου-

τά 3
καφεδάκια
βέντα καί, τέλος, μοῦ εἶπε:
- Τελειώνω σέ δυό λεπτά. Νά ἀνέβουμε νά σᾶς προσφέρω
ἕνα καφεδάκι. Φαίνεστε ταλαιπωρημένος.
- Εὐχαριστῶ. Εὐχαρίστως θά ἔπαιρνα ἕναν καφέ.
Ὁ μοναχός μέ ἔβαλε νά καθήσω σ’ ἕνα μικρό «καθιστικό»,
ἔβαλε τό μπρίκι στή φωτιά καί πῆρε ἀπό τό ντουλάπι ἕνα
βαζάκι μέ γλυκό κυδώνι.
- Θά σᾶς βάλω καί γλυκό, μοῦ εἶπε.
Κουβεντιάσαμε. Πῆρα δυνάμεις. Καί δοξολόγησα τόν Θεό
γιά τήν ἀγάπη του.
Ὁ μοναχός δέν ἦταν ἄλλος ἀπό τόν π. Ἰωάννη Σακελλαρίου, Δρα Θεολογίας, μετέπειτα Ἐπίσκοπο Θερμοπυλῶν
καί καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης.
Β΄. Ὁδός Καρτάλη, ἀρ. 7. Τό οἰκοτροφεῖο Ἀρρένων τοῦ
«Σωτῆρος». Διευθυντής ὁ κ. Γ. Ψαλτάκης. Πῆγα ψάχνοντας
γιά φοιτητές τῆς Φιλοσοφικῆς. Κτύπησα τήν πόρτα τοῦ
γραφείου του. Μέ δέχθηκε μέ εὐγένεια. Ἐξήγησα τόν λόγο
τῆς ἐπίσκεψής μου στό Οἰκοτροφεῖο. Μέ ἐξυπηρέτησε. Φώναξε δυό φοιτητές τοῦ Ἱστορικοῦ-Ἀρχαιολογικοῦ τῆς Φιλοσοφικῆς. Γιά νά γίνουν σύνδεσμοι. Ἐγώ στήν Κύπρο, αὐτοί
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στήν Ἀθήνα γιά σημειώσεις
καί ἀνακοινώσεις.
- Θά πάρετε ἕναν καφέ;
- Εὐχαρίστως.
Ἔδωσε ἐντολή ὁ κ. Ψαλτάκης. Ὁ καφές καί τό κρύο
νερό ἦρθαν τήν κατάλληλη
στιγμή καί ὥρα. Στυλώθηκα.
Ἀνάσανα. Ἀλησμόνητο τό
καφεδάκι τῆς ὁδοῦ Καρτάλη
ἀρ. 7.
Γ΄. Ἀνέβηκα στόν Χολαργό ἀπόγευμα Αὐγούστου. Γιά τό σπίτι τοῦ
μακαριστοῦ π. Θεοκλήτου
Φεφέ. Ἡ ζέστη ἐξόχως βασανιστική. Βρῆκα τό σπίτι. Μοῦ
ἄνοιξε ἡ ἀδελφή του δ. Εὐτυχία. Χάρηκε πού εἶδε κύπριο
συνεργάτη τοῦ περιοδικοῦ
τοῦ ἀδελφοῦ της «Σήμαντρο».
- Ὥρα νά πηγαίνω, εἶπα.
Εὐχαριστῶ γιά τά ἔντυπα
πού μοῦ δώσατε.
- Ἄ, ὄχι. Ἕνα καφεδάκι θά
τό πάρετε.
Καί πῆγε στήν κουζίνα.
Ἦρθε μέ καφέ, κρύο νερό καί
γλυκό βύσινο τοῦ κουταλιοῦ.
Αὐτά τά τρία καφεδάκια
θά μοῦ μείνουν ἀλησμόνητα.
Ἦρθαν κατάλληλη στιγμή
καί εἶχαν τή σφραγίδα τῆς
Χριστιανικῆς καλωσύνης.
Καί θυμήθηκα τόν στίχο τοῦ
Ὀδυσσέα Ἐλύτη «πολλά
μέλλει νά μάθεις ἄν στό ἐλάχιστο ἐμβαθύνεις». Δόξα Σοι,
Κύριε, δόξα Σοι πάντων ἕνεκεν. Ἀμήν.
Ἀντώνιος Ν. Στυλιανάκης
Ἱεροκῆρυξ-Λογοτέχνης
Κύπρος
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Ὁ λαός μας ἔχει μιά χαρακτηριστική
φράση: «Ὅποιος εἶναι ἀπ’ ἔξω ἀπό τόν
χορό πολλά τραγούδια ξέρει». Ἴσως αὐτό
ἐξηγεῖ ὡς ἕνα βαθμό τήν εὐκολία μέ τήν
ὁποία κρίνουμε ἀβίαστα καταστάσεις πού
ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα νά τίς βιώσουμε προσωπικά, μᾶς φαίνονται… βουνό! Τί κάνουμε
ὅταν ἔρθουν νά μᾶς βροῦν ἐπικίνδυνες
ὧρες; Ὅ,τι πρέπει νά κάνει ὁ πιστός παντοῦ καί πάντα: Προσευχή καί προσωπικό
ἀγώνα.
Δέν γίνεται νά ἐλπίζουμε στόν οὐτοπικό
«βίον ἀνθόσπαρτον», πού οὔτε σάν εὐχή
δέν ἀκούγεται πιά στούς γάμους, ἀφοῦ ἡ
ζωή προχωρᾶ πάντα μετ’ ἐμποδίων, μέ πολύπλευρα προβλήματα καί συνακόλουθα
θέματα, μέ αἰφνιδιασμούς, μέ ἀνακατατάξεις πού ἀπαιτοῦν ἕως καί ὀδυνηρές λύσεις.
Ὅλα αὐτά ὅταν συμβοῦν μᾶς θέλουν ἑτοιμοπόλεμους, δίπλα Του, μέ τή στήριξή Του,
ἀλλά καί μέ ὅλες μας τίς προσπάθειες γιά
ἀνατροπή καί κάθε δυνατή βελτίωση τῶν
δυσμενῶν στοιχείων.
Τά ἀστραπόβροντα καί τά δρολάπια, δυναμώνουν τή θέληση γιά ἀγώνα. Μήν περιμένουμε νά δρέψουμε καρπούς «αὐθωρεί
καί παραχρῆμα». Δέ χρειάζεται ἀνυπομονησία ἡ παραίτηση, ἀλλά ἀντίσταση ἐπίμονη,
σταθερή, ἰδίως σέ ὅποιες περιπτώσεις μπορεῖ νά εἶναι ἀναστρέψιμη ἡ κατάσταση.
Κλειώ - Σταυρούλα Κουράση
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Ἐμπειρίες
Δύσκολες…

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ï Ἡ κ. Εὐγενία Ἰωαννίδου,
Ἀθήνα 20 €, εἰς μνήμην τοῦ
συζύγου της Νικολάου.
Ï Ὁ κ. Τριαντάφυλλος Παπαζήσης, Νέα Σμύρνη, 50 €, εἰς
μνήμην Θάνου Κορωναίου.
Ï Ὁ κ. Παναγιώτης Παπασαραντόπουλος, Κορώνη, 25 €
εἰς μνήμην τῶν γονέων Ἀναστασίου, Παναγιώτας, Ἰωάννου, Παναγιώτας καί τοῦ
ἀδελφοῦ Διονυσίου.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙ ὁ Βασ. Χ. Χαραλαμπόπουλος,
Φιλόλογος-Θεολόγος

Π

ολλοί ἀναζητοῦν τά αἴτια τῆς σημερινῆς οἰκονομικῆς καί ἠθικῆς
κρίσεως. Καί ἐκφράσουν διάφορες
γνῶμες, συχνά ἀντιφατικές μεταξύ τους.
Οἱ χριστιανοί ὅμως ἔχουν τήν δική τους
ἀπάντηση. Λένε ὅτι κυρία αἰτία τῆς σημερινῆς κρίσεως καί παρακμῆς τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ἡ ἀθεΐα, ἡ ἀπομάκρυνση τῶν
ἀνθρώπων ἀπό τό Θεό. Ἡ ἐξασθένιση τῆς
θρησκευτικῆς πίστεως καί ἡ χαλάρωση τῆς
ἠθικῆς συνειδήσεως. Αὐτά κυρίως ἔχουν
προκαλέσει τήν κρίση τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ καί αὐτήν ἀκόμη τήν οἰκονομική
κρίση. Αὐτά ἔχουν δημιουργήσει πολλά
προβλήματα στήν κοινωνία (ἠθικά, κοινωνικά καί ἄλλα). Ἀλλά θά ρωτήσει κανείς,
ποῦ ὀφείλεται αὐτή ἡ ἀπομάκρυνση
πολλῶν ἀνθρώπων ἀπό τό Θεό; Αὐτή
κατά τή γνώμη μας ὀφείλεται στόν ὑλιστικό τρόπο ζωῆς, τόν ὁποῖο εὐνοεῖ ἡ
ὑπερπαραγωγή ἀγαθῶν, μέ τήν βοήθεια
τῆς τεχνολογίας. Ἀλλά ἡ πληθώρα τῶν
ὑλικῶν ἀγαθῶν συνετέλεσε στήν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τό Θεό καί τή
διάδοση διαφόρων ἰδεολογιῶν καί ἀθεϊστικῶν προπαγανδῶν.
Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἔρριξε ὅλο τό
βάρος στήν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης καί
τῆς τεχνικῆς, ἡ ὁποία τοῦ ἔδωσε τά μέσα,
γιά νά βελτιώσει τή ζωή του. Δέν ἱκανοποίησε ὅμως τίς ψυχικές καί πνευματικές
του ἀνάγκες. Ἡ τεχνική ἔδωσε στόν
ἄνθρωπο ὅλα τά μέσα, γιά νά κάνει ἄνετη
τή ζωή του, πολλαπλασίασε τίς ὑλικές του
ἀνάγκες. Αὐτό ἔκαμε τόν ἄνθρωπο ὑπερκαταναλωτή ἄπληστο καί ἐπιρρεπή σέ
κάθε κακό. Ἔκαμε ἀκόμη τόν ἄνθρωπο
ἄπληστο καί τόν ἀνάγκασε νά ἐργάζεται
σκληρά γιά τήν ἀπόκτηση πολλῶν ὑλικῶν
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ἀγαθῶν, γέμισε τή ζωή του μέ ἄγχος.
Ἔτσι οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν καιρό νά
σκεφθοῦν γιά τά θρησκευτικά τους καθήκοντα ἤ νά ἀσχοληθοῦν μέ πνευματικά θέματα. Ξέχασαν λοπόν τό Θεό καί τή
θρησκεία καί στράφηκαν στήν ἀπόκτηση
καί ἀπόλαυση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, μέ νόμιμα ἀκόμη καί μέ παράνομα μέσα. Μαζί
μέ τή θρησκευτική πίστη ἐξασθένισε καί ἡ
ἠθική συνείδηση τῶν ἀνθρώπων.
Μερικοί ἐπιστήμονες, διανοούμενοι
καί συγγραφεῖς, ἔχοντας χάσει τήν πίστη
τους γιά διαφόρους λόγους, γράφουν βιβλία, μέ τά ὁποῖα προσπαθοῦν νά κλονίσουν τήν πίστη τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων. Καί
πείθουν πολλούς μέ τή γλαφυρότητα τῶν
λόγων τους καί μέ τά σοφιστικά τους ἐπιχειρήματα. Γι’ αὐτό πολλοί μορφωμένοι
ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τό Θεό, ἀπέκτησαν
ἀμφιβολίες καί ἐξασθενημένη πίστη.
Ἔχουν πολλές ἀπορίες καί ἀμφιβολίες.
Προσπαθοῦν δέ νά λύσουν τίς σχετικές
ἀπορίες τους διαβάζοντας διάφορα βιβλία,
τά ὁποῖα τούς ἐπιφέρουν περισσότερη
σύγχυση καί ἐντείνουν τήν ἀγωνία καί τήν
ἀπιστία τους. Τούς ἀπομακρύνουν λοιπόν
ὅλα αὐτά ἀπό τό Θεό καί διδάσκουν νά
ἐπιδιώκουν τήν καλοπέραση καί τίς ἀνέσεις. Καί αὐτά ἐπιδιώκουν πολλοί, πού
ἔχασαν τήν πίστη τους, προσπαθοῦν νά
καλύψουν τό πνευματικό κενό, πού ἔχουν
στήν ψυχή τους, μέ ὑλικά ἀγαθά ἤ μέ διάβασμα διαφόρων προπαγανδιστικῶν βιβλίων ἤ λογοτεχνημάτων.
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ζοῦν χωρίς σκοπό
στή ζωή τους, χωρίς ἐπίγνωση τοῦ πνευματικοῦ προορισμοῦ τῆς ζωῆς. Αὐτόν τόν
διδάσκει μέ σαφήνεια μόνον ἡ χριστιανική
θρησκεία ἡ ὁποία λέγει ὅτι προορισμός
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἠθική καί πνευματική του τελειοποίηση, ἡ θέωση. Μέ αὐτόν
τόν τρόπο θά κερδίσει καθένας τήν αἰώνια
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ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
ζωή καί θά δώσει πνευματικό
νόημα στή ζωή του. Θά νιώσει
πραγματική χαρά καί εὐτυχία,
τήν ὁποία δέν μποροῦν νά κλονίσουν οἱ ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς.
Οἱ ὑλικές ἀπολαύσεις δέν δίδουν πραγματική χαρά καί
εὐτυχία. Οἱ πολλές ὑλικές ἀπολαύσεις προκαλοῦν συχνά
ἀρρώστιες, πόνο καί δυστυχία.
Ὁ χριστιανισμός δέχεται τή μέτρια ἀπόλαυση τῶν ὑλικῶν
ἀγαθῶν καί δίδει τό βάρος στήν
ἄσκηση τῆς ἀρετῆς καί στήν
πνευματική τελειοποίηση. Αὐτός
ὁ ἀγώνας γιά τήν ἀρετή δίνει
στόν ἄνθρωπο ἐσωτερική χαρά
καί εἰρήνη. Τοῦ δίνει ἀκόμη τήν
δύναμη νά ὑπομένει τίς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς καί νά τίς ὑπερνικᾶ στηριζόμενος στή βοήθεια
τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστιανισμός διδάσκει τήν καλή χρήση τῶν
ἀφθόνων ὑλικῶν μέσων, πού παρέχει ὁ σύγχρονος τεχνικός πολιτισμός.
Ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πίστευαν στό Θεό καί ἐφάρμοζαν
τίς ἐντολές του, δέν θά δημιουργοῦνταν τόσο πολλά προβλήματα στή ζωή τῶν ἀνθρώπων
καί τῶν κοινωνιῶν. Ἄν θέλουμε
νά ὑπερβοῦμε τήν κρίση τῆς
ἐποχῆς μας, πρέπει νά ἐπιστρέψουμε στήν ὀρθόδοξη πίστη καί
παράδοση, ἡ ὁποία διατήρησε
τό ἔθνος μας ἐπί αἰῶνες καί μάλιστα σέ πολύ ἀντίξοες περιστάσεις (ἐπιδρομές βαρβάρων,
τουρκοκρατίας κ.λπ.). Ὁ χριστιανισμός εἶναι τό βασικό
πνευματικό θεμέλιο τοῦ πολιτισμοῦ.
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Νῖκος Θ. Ἀρβανίτης
(1928-2015)

Τ

ακτικός (κάθε μήνα) καί ἐπίλεκτος συνεργάτης
τοῦ περιοδικοῦ μας «Σύνδεσμος» ὁ καταξιωμένος
λογοτέχνης Νῖκος Ἀρβανίτης πέρασε τίς πύλες τῆς
αἰωνιότητας στίς 15 Μαρτίου ἐ.ἔ., σέ ἡλικία 87 ἐτῶν.
Γεννήθηκε στή Μεθώνη Μεσσηνίας καί ἀποφοίτησε
ἀπό τό Γυμνάσιο τῆς Πύλου. Σπούδασε πολιτικές
Ἐπιστῆμες στήν Πάντειο Σχολή καί ἀκολούθησε τόν
δημοσιοϋπαλληλικό κλάδο. Ἐργάσθηκε στό ὑπουργεῖο
Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί ἔφτασε στό βαθμό τοῦ
ὑπουργικοῦ διευθυντῆ.
Ἀσχολήθηκε μέ ἀρκετά εἴδη τοῦ γραπτοῦ λόγου:
διήγημα, μυθιστόρημα, δοκίμιο, ποίηση, κριτική, μελέτη, θέατρο. Συνεργάσθηκε μέ πολλά περιοδικά,
ὅπως: Νέα Ἑστία, Ἀκτῖνες, Ὁ Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος,
Σύνδεσμος κ.ἄ. Ἐπί 10 χρόνια διηύθυνε τό λαμπρό
περιοδικό «Κοινωνικές Τομές», τό ὁποῖο τώρα διευθύνει ὁ συμπολίτης μας Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος Κωνσταντόπουλος. Πλῆθος εἶναι τά ἄρθρα πού δημοσίευσε
καί ἑκατοντάδες οἱ ὁμιλίες του σέ ραδιοφωνικούς
σταθμούς. Ἐπί πολλά χρόνια ὑπῆρξε πρόεδρος τῆς
Ἑλληνικῆς Ἑταιρίας Χριστιανικῶν Γραμμάτων.
Τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Ἀρβανίτη, μεγάλο καί πολύπλευρο, εἶναι ἐμπνευσμένο κυρίως ἀπό τό Εἰκοσιένα καί τούς ἡρωϊκούς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων κατά
τῆς τουρκικῆς τυραννίας. Ὅλο τό ἔργο του ἀποπνέει
ἄρωμα πατριωτικοῦ φρονήματος καί ὀρθόδοξης
βιοτῆς. Ὁ ἴδιος, μέ τή ζωή του καί τά κείμενά του,
ἔδινε πάντα μιά θαρραλέα μαρτυρία χριστιανικῆς πίστης.
Συλλυπούμεθα τήν οἰκογένεια τοῦ Νίκου Ἀρβανίτη
καί εὐχόμεθα, ὅπως ὁ Θεός ἀναπαύει τήν καλή του
ψυχή ἐκεῖ ὅπου ἀναπαύονται οἱ δίκαιοι, εἰς τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
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Δημήτριος Χρ. Μποσινάκης

φτηκαν εὐγενέστατες κριτικές, ἐνῶ
βραβεύτηκε ἀπό τήν Ἐθνική Ἑταιρεία
Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, τήν Ἑταιρεία
Ἰατρῶν Λογοτεχνῶν καί τήν Ἑλληνική
Ἑταιρεία Χριστιανικῶν Γραμμάτων.
Τό συγγραφικό ἔργο τοῦ ἀείμνηστου συναδέλφου ἀποπνέει ἄρωμα
πνευματικότητος καί ἠθικῆς καταξίωσης. Καί εἶναι πολλά τά μηνύματα πού
φέρνει μέ τό ἔργο του ἀλλά καί τήν
προσωπική του ζωή: Μηνύματα χριστιανικῆς πίστης καί ἐλπίδας, ἀγάπης
καί κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Ἡ εὐχή
μας εἶναι, ὅπως ὁ Ἅγιος Θεός ἀναπαύει
τήν καλή ψυχή τοῦ Δημήτρη Μποσινάκη, ἐκεῖ ὅπου ἀναπαύονται οἱ Δίκαιοι, εἰς τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Ἕ

νας ἀπό τούς καλούς συνεργάτες
τοῦ «Συνδέσμου» καί λαμπρός
λογοτέχνης, ὁ Δημ. Μποσινάκης ἐξεδήμησε εἰς Κύριον στίς 5 Μαρτίου. Εἶχε
γεννηθεῖ τό 1934 στή Φαλάνθη τῆς Κορώνης. Μετά τά ἐγκύκλια γράμματα,
σπούδασε στή Θεολογική Σχολή τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ ὑποτροφία
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας,
πού εἶχε καθιερώσει ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Χρυσόστομος Δασκαλάκης.
Στή συνέχεια μετέβη στή Γερμανία,
ὅπου εἰδικεύθηκε στήν Ψυχολογία.
Ἐργάσθηκε στήν Ἀθήνα ὡς Κλινικός
Ψυχολόγος.
Ταλαντοῦχος τοῦ γραπτοῦ λόγου ὁ
ἀείμνηστος Μποσινάκης παρουσίασε
μεγάλο συγγραφικό ἔργο. Κυκλοφόρησε ἕντεκα βιβλία μέ διηγήματα, ποιήματα καί δοκίμια. Πέρα ἀπό τίς
ψυχολογικές ἐργασίες του (25), δημοσίευσε πλῆθος ἄρθρων καί μελετῶν σέ
περιοδικά τῆς Μεσσηνίας, τῆς Ἀθήνας
καί τῆς Κύπρου. Γιά τό ἔργο του γρά-
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Νίκος Παπάζογλου

Τ

ίς πρωϊνές ὧρες τῆς 25ης Μαρτίου,
ἀπεβίωσε στήν Κηφισιά ὁ ἀγαπητός μας Νίκος Παπάζογλου, γεωπόνος,
συνταξιοῦχς Διευθυντής τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας.
Ὁ Νίκος ἦταν ἕνας πιστός χριστιανός
προικισμένος μέ ἀρκετά τάλαντα, τά
ὁποῖα προσέφερε ἁπλόχερα στό σύλλογό μας, στά πρῶτα χρόνια τῆς ἱδρύσεώς του.
Λόγω ἐλλείψεως χώρου, δέν μποροῦμε νά ἐπεκταθοῦμε περισσότερο σέ
αὐτό τό τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας.
Περισσότερα θά ποῦμε στό ἑπόμενο.
Συλλυπούμαστε τήν καλή του σύζυγο Εὐγενία καί τόν ἐξαίρετο γυιό του
Στέφανο, πολιτικό μηχανικό, καί εὐχόμαστε ὁ Κύριός μας νά ἀναπαύσει τήν
ὡραία του ψυχή ἐκεῖ ὅπου «οἱ δίκαιοί
Του ἀναπαύονται».
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ
κόσμου. Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη».
(Ἐσεῖς εἶστε τό φῶς τοῦ κόσμου· μιά πόλη χτισμένη ψηλά
στό βουνό, δέν μπορεῖ νά κρυφτεῖ).
β. Ἐγώ (ὁ Ἰησοῦς) εἶμαι ὁ
καλός ποιμένας, ὁ καλός ποιμένας θυσιάζει τή ζωή του γιά χάρη
τῶν προβάτων.
(Ἰωάν. ι΄ 11)
γ. Νά γίνεις ὑπόδειγμα γιά
τούς πιστούς μέ τόν λόγο, μέ τή
συμπεριφορά σου, μέ τήν ἀγάπη,
μέ τήν πνευματική ζωή, μέ τήν
πίστη, μέ τήν ἁγνότητα.
(Α΄ Τιμ. δ΄, 12)
δ. Νά ἀκολουθεῖτε πιστά καί
νά ὑπακοῦτε τούς ἐκκλησιαστικούς σας ἡγέτες. Γιατί αὐτοί
ἀγρυπνοῦν γιά τή σωτηρία σας,
ἐπειδή θά δώσουν λόγο στόν
Θεό.
(Ἑβρ. ιγ΄ 17)
ε. Ὅπως εἶναι ὁ ἡγέτης ἑνός
λαοῦ, τέτοιοι θά εἶναι καί οἱ ὑπό
αὐτόν ἀξιωματοῦχοι. Καί ὅπως
εἶναι ὁ ἄρχοντας μιᾶς πόλης, τέτοιοι θά εἶναι καί οἱ κάτοικοί της.
(Σ. Σειράχ ι΄, 2)
στ. Γιά νά ξεκαθαρίσω καλύτερα τά πράγματα, γιά ν’ ἀπαλλαγῶ ἀπό τόν φόβο τῆς ἐξουσίας
θά μέ βοηθοῦσε καί ὁ νόμος τῆς
ὑπακοῆς, ἐπειδή ὁ Θεός ἀνταμείβει τήν πίστη μέ τήν ἀγαθότητά
Του καί κάνει τέλειο τόν ἡγέτη
ἐκεῖνον πού παίρνει θάρρος ἀπό
αὐτόν καί ἀποθέτει εἰς αὐτόν
ὅλες του τίς ἐλπίδες.
(Γρηγόρ. Θεολόγος,
Ἀπολογητικός τῆς εἰς τόν

Πόντον φυγῆς, ΕΠΕ 1, 208)
ζ. Ὁ νομοθέτης πρέπει νά
ἐμπνέει φόβο καί νά τιμωρεῖ τούς
παραβάτες.
Ἱερός Χρυσόστομος,
ΕΠΕ, 25, 332)
η. Ἔτσι πρέπει νά ἐνεργεῖ
πάντοτε ἐκεῖνος πού κατέχει μεγάλη ἐξουσία· ἐκεῖνα δηλαδή πού
εἶναι πιεστικά καί ἐνοχλητικά νά
τά ἀφήνει νά τά διαχειρίζονται
ἄλλοι καί αὐτός νά συζητεῖ καί
νά διαπραγματεύεται μέ τρόπο
περισσότερο ἤπιο καί φιλάνθρωπο.
(Ἱερός Χρυσόστομος,
ΕΠΕ 16Α, 274)
θ. Ὁ ὕπνος τῶν ποιμένων
εἶναι ἡ χαρά τῶν λύκων.
(Ἅγ. Ἐφραίμ ὁ Σῦρος)
ι. Πρέπει νά διορίζεις ὡς
ἄρχοντες κυρίως ἀνθρώπους
πλουσίους σέ ὅλες τίς ἀρετές.
Καί ἄν αὐτό δέν εἶναι δυνατόν,
πάντως πάρα πολύ δίκαιους.
(Μ. Φωτίου, Ὁ ἡγεμών, 61)
ια. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
πάντα λειτουργοῦσε μέ Συνόδους. Τό ὀρθόδοξο πνεῦμα εἶναι
νά λειτουργεῖ ἡ Σύνοδος στήν
Ἐκκλησία καί ἡ Γεροντική Σύναξη στά Μοναστήρια.
(Ἁγ. Παϊσίου,
Λόγοι Α΄ σ. 329)
ιβ. Ὅλη τή νύχτα ὁ προεστός
δέν πρέπει νά κοιμᾶται, πού ἔχει
πολλά νά νοιάζεται, λαούς νά
διαφεντεύει.
(Ἰλιάδα Β΄, 24-25)
ιγ. Ὅταν ἀξιώνεις εὐθύνες
ἀπό τούς ἄλλους, ἀναδέξου πρῶτα
τίς δικές σου.
Σόλων
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ιδ. Ὁ πολιτικός ἡγέτης δέν πρέπει νά
αἰσθάνεται ὑπερηφάνεια γιά τά λόγια του,
ἀλλά γιά τίς πράξεις του.
Πυθαγόρας
ιε. Πρέπει νά μιλάει στοχαστικά, στήν
κρίσιμη ὥρα, ἐκεῖνος πού τό καράβι κυβερνᾶ τῆς χώρας, σίγουρα τό τιμόνι βαστώντας, χωρίς ὁ ὕπνος νά τοῦ κλείνει τά
μάτια.
Αἰσχύλος, Ἑπτά ἐπί Θήβαις, 467
ιστ. Ὁ καλός ἡγέτης συγκρατεῖ τόν
λαό, χωρίς νά περιορίζει τίς ἐλευθερίες
του, δέν παρασύρεται ἀπό τόν λαό, ἀλλά
τόν καθοδηγεῖ, δέν κολακεύει τόν λαό,
ἀλλά ἔχει τό σθένος νά προκαλεῖ μέχρι
καί τήν ὀργή του.
Θουκυδίδης
ιζ. Ἄν θέλεις νά διοικεῖς καλά τό κράτος, φρόντισε πιό πρίν νά μεταδώσεις
ἀρετή στούς ὑπηκόους σου.
Πλάτων
ιη. Τό νά κυβερνάει κάποιος σημαίνει,
πρίν ἀπ’ ὅλα τ’ ἄλλα, ὅτι πρέπει καί νά
ξέρει νά προβλέπει.
Ἀλκιβιάδης
ιθ. Ὁ φρόνιμος στρατηγός εἶναι καλύτερος ἀπό τόν τολμηρό.
Εὐριπίδης
κ. Πρέπει ν’ ἀρχίσεις ἀπό κωπηλάτης,
πρίν πιάσεις στά χέρια σου τό τιμόνι.
Ἀριστοφάνης
κα. Ὁ καλύτερος τρόπος γιά νά ἐκτιμήσεις τήν εὐφυΐα ἑνός ἡγέτη, εἶναι νά
ἀξιολογήσεις αὐτούς πού τόν περιβάλλουν.
Μακιαβέλι
κβ. Ὁ ἡγεμόνας πρέπει νά εἶναι ἀγαπητός, ἐξίσου δέ καί ἐπίφοβος. Ἀλλά
ἐπειδή τοῦτο εἶναι πολύ δύσκολο νά ἐπιτευχθεῖ, σάν ἀσφαλέστερο νομίζω τό νά
εἶναι περισσότερο ἐπίφοβος παρά ἀγαπητός.
Ὁ ἴδιος
κγ. Ἀληθινοί ἡγέτες καί ὁδηγοί τῆς
ἀνθρωπότητας δέν εἶναι ὅσοι καταπλήσ-
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σουν μέ τή σοφία τους ἤ φοβίζουν μέ τή
δύναμή τους, ἀλλά ὅσοι τή συναρπάζουν
μέ τήν προσφορά τους.
Παστέρ
κδ. Ὅπως ἕνας ἔμπειρος ὁδηγός,
ἀκούγοντας τόν ἰδιότυπο θόρυβο τῆς μηχανῆς τοῦ αὐτοκινήτου του, καταλαβαίνει
πώς κάτι δέν πάει καλά καί ψάχνει τήν
αἰτία καί ἐπιδιορθώνει τή βλάβη, ἔτσι
κάνει καί ὁ ἡγέτης μέ τούς συνεργάτες
του.
Ἀντρέ Μορουά
κε. Οἱ πολιτισμένοι λαοί κερδίζουν τήν
ἐξουσία μέ τήν ψῆφο τῶν λαῶν, κυβερνῶνται μέ τήν ἱκανότητα τῶν ὁλίγων
καί μεγαλουργοῦν μέ τήν πνοή τοῦ ἑνός.
Ἐλευθέριος Βενιζέλος
κστ. Γιατί, ἄν καί εἶμαι ἡγέτης αὐτῆς
τῆς χώρας, ταξιδεύω πάντα στήν τρίτη
θέση τοῦ τρένου; Ἐπειδή δέν ὑπάρχει τέταρτη!
Μαχάτμα Γκάντι
κζ. Ἕνας ἡγέτης δέν πρέπει νά θυσιάζει τίς πεποιθήσειις του. Πρέπει νά τίς
χρησιμοποιεῖ.
Κάρολος Ντέ Γκώλ
κη. Οἱ ἡγέτες κάνουν λάθη, γιατί
ἀγνοοῦν τήν ἱστορία.
«Καθημερινή» 27/7/2014
κθ. Τή θέση ἀνάμεσα στούς πρώτους
τή δίνει λιγότερο ἡ εὐφυΐα καί περισσότερο τό βουλητικό.
Κων/νος Τσάτσος
λ. Πραγματικός ἡγέτης εἶναι ἐκεῖνος
πού ἔχει τήν ἱκανότητα νά ἐμπνεύσει στόν
κόσμο τή θέληση νά κάνει πράγματα πού
ἀξίζουν τόν κόπο νά γίνουν.
Γ. Μαυρομάτη,
Δροσοσταλίδες, Α΄, σ. 323
λα. Οἱ καλοί στρατηγοί δέν εἶναι ποτέ
παρορμητικοί, οἱ καλοί ἡγέτες δέν εἶναι
ποτέ ἀλαζόνες.
Κινέζικο
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«Ν.Δ. σέ θέση μάχης Σαμαρᾶς καί
βαρῶνοι» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15-2-15)
Ἀντί νά ἀγωνίζονται γιά τήν πατρίδα μας καί τά δίκαιά της, γιά τόν
λαό μας, τήν πρόοδο καί τήν εὐημερία
του, ἀντιμάχονται γιά καρέκλες!
«Τρεῖς γερμανικές ἑταιρείας λάδωναν ἀξιωματικούς γιά νά παίρνουν
ἐξοπλιστικά προγράμματα» (ΤΟ
ΠΑΡΟΝ 15-2-15)
Χωρίς πνευματική θωράκιση εἴμαστε εὐάλωτοι στή διαφθορά.
«Τέλος στά κέντρα κράτησης μεταναστῶν» (ΤΑ ΝΕΑ 16-2-15)
Εὔκολα λέγεται, εὔκολα γίνεται.
Ποιές ὅμως οἱ συνέπειες; Τέλος στή ροή
τῶν λαθρομεταναστῶν θά μπεῖ;
«Ναυάγιο στίς Βρυξέλλες. Οἱ
ἑταῖροι ἀπαιτοῦν παράταση Μνημονίου καί τήρηση τῶν δεσμεύσεων»
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17-2-15)
Οἱ ὑποταγμένοι στή Γερμανία ἀπαιτοῦν μόνιμη ὑποταγή μας στό Δ΄ Ράϊχ!
«Παραπαίει ἡ νέα ἐκεχειρία στήν
Οὐκρανία μέ σφοδρές συγκρούσεις
στό Ντεμπάλτσεβε» (ΕΣΤΙΑ18-2-15)
Θύμα τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τῶν μεγάλων, ὁ λαός τῆς Οὐκρανίας τώρα.
«Σκληρό παζάρι Ἀθήνας - Βρυξελλῶν. Ψάχνουν φόρμουλα γιά συμβιβασμό» (ΕΘΝΟΣ 19-215)
Ἀντίθεση μεταξύ ἑταίρων! Στήν πολιτική τῶν συμφερόντων ἡ εἰλικρίνεια
δέν βρίσκει θέση!
«Ἑλληνίδα καθηγήτρια: Ἡ τουρκική γλῶσσα καί ὄχι ἡ ἑλληνική εἶναι
ἡ γλῶσσα τῆς φιλοσοφίας!» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 20-2-15)
Πολύ βαθυστόχαστη διαπίστωση!
Ἄς ἐπιδιώξειι νά γίνει μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἡ κ. Ἑλένη Κουτσουραδῆ.
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«Δέν χρειαζόμαστε σχολεῖα ἀριστείας, ἀλλά ἄριστα σχολεῖα γιά
ὅλους» (ΑΥΓΗ 21-2-15)
Πρώτη προϋπόθεση οἱ ἄριστοι
ἐκπαιδευτικοί.
«Πρωθυπουργός: Ἔχουμε τό κεφάλι ἔξω ἀπό τό νερό» (ΤΟ ΒΗΜΑ
22-2-15)
Νά τό κρατήσουμε ἔξω ἀπό τό νερό
καί νά κολυμπᾶμε, ἄρχοντες καί λαός
χωρίς σωσίβια ξένων.
«Ταχύτερες πληρωμές σέ παραγωγούς ἐνέργειας ἀπό φωτοβολταϊκά» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τῆς Δευτέρας
23-2-15).
Νά ἐνθαρρύνονται οἱ παραγωγοί μέ
κάθε τρόπο.
«Νά εἴμαστε ἕτοιμοι γιά ὅλα. Στή
σημερινή ἐποχή πού ζοῦμε δέν ὑπάρχουν φιλίες, ὑπάρχουν μόνο συμφέροντα» (Kontranews 24-2-15)
Ἄς τό συνειδητοποιήσουμε, λαός καί
ἄρχοντες, γιά νά μήν πλανόμαστε καί
μᾶς ἐκμεταλλεύονται.
«Βουτιά 12% ἔκαναν οἱ ἐξαγωγές
στή Ρωσία λόγῳ τοῦ ἐμπάργκο» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 25-2-15)
Θά ἀποζημιώσουν ἀγρότες καί
ἐμπόρους μας, οἱ Δυτικοί πού ἀξίωσαν
συμμετοχή μας στό ἐμπάργκο πού ἐπέβαλαν στή Ρωσία;
«Κατασχέθηκε ἀπό τό νοσοκομεῖο «ΜΕΤΑΞΑ». Σάπιο κρέας γιά
καρκινοπαθεῖς! (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 27-2-15)
Ἡ βαθειά ἠθική σήψη μας ἐκδηλώνεται παντοῦ.
«Τά ρουσφέτια γονάτισαν τίς
συγκοινωνίες» (ΕΜΠΡΟΣ 28-2-15)
Μόνον τίς συγκοινωνίες; Ἀνάξιοι πολιτικοί διέφθειραν τήν κοινωνία.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»
Ὁ ἐρασιτεχνικός θίασος τοῦ Ὀρθοδόξου
Πνευματικοῦ Κέντρου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ» παρουσιάζει στό θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ
(Δευτέρα 6.30) τό θεατρικό ἔργο τῆς ἀείμνηστης
Ξανθούλας Παπουτσῆ «Ὁ Φάρος τῆς Ἀγάπης».
Ἐπίσης στίς αἴθουσε ἐνοριῶν καί ἱδρυμάτων
πάντα γιά κοινωφελεῖς σκοπούς. Ἀναφέρουμε
μερικές. Στίς 18 Ἰανουαρίου 2015, Ἡμέρα τῶν
Χανσενικῶν, ἡ παράσταση δόθηκε στό θέατρο
τοῦ θεραπευτηρίου Χανσενικῶν (Ἁγία Βαρβάρα). Στίς 19 Ἰανουαρίου ὑπέρ τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ.
Βαρβάρας Ἀργυρουπόλεως. Στίς 2 Φεβρουαρίου
ὑπέρ τοῦ Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «ΟΝΗΣΙΜΟΣ», στίς 9 Φεβρουαρίου ὑπέρ
τῆς ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Στίς 25
Μαΐου ὑπέρ τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Πεύκης.
Χήρα στρατηγοῦ ἡ Μαρία ζεῖ στό εὐρύχωρο
καί ἄνετο σπίτι της στήν ἐξοχή. Συζεῖ τό ζευγάρι
Νίκος καί Δέσποινα. Ὁ Νίκος εἶναι κηπουρός
καί ἡ Δέσποινα οἰκονόμος τῆς Μαρίας πού τούς
ἔχει κοντά της σάν παιδιά της. Νύχτα κακοκαιρίας μιά τετραμελής οἰκογένεια πού μετακομίζει ἀπό τήν Ἀθήνα σέ ἐπαρχιακή πόλη μέ τό
φορτηγάκι της, λόγω βλάβης τοῦ αὐτοκίνήτου,
βαδίζοντας στά χιόνια, βρίσκει καταφύγιο στό
σπίτι τῆς Μαρίας. Λόγω μεγάλης χιονοπτώσεως,
ἕνα ζευγάρι πού πηγαίνει στήν κόρη τους, φοι-
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τήτρια σέ βορειοελλαδικό πανεπιστήμιο, ἀναγκάζεται νά ζητήσει
καταφύγιο στό σπίτι τῆς Μαρίας.
Σ’ αὐτό δέν βρίσκουν μόνον προστασία, ἀλλά καί πλούσια φιλοξενία.
Ἡ παράταση τῆς κακοκαιρίας
παρατείνει τήν παραμονή τῆς τετραμελοῦς οἰκογένειας στό σπίτι
τῆς Μαρίας πού ἐπεκτείνει τήν
ἀγάπη της πρός τήν οἰκογένεια.
Ἐπηρεασμένος ἀπό τήν σύγχρονη
ἑλληνική νοοτροπία «νά τά πιάσω
χωρίς νά κοπιάσω», ὁ πατέρας
εἶναι καταχρεωμένος καί ἄνεργος,
ἀνεπάγγελτος. Ἡ Μαρία τοῦ προσφέρει μόνιμη ἐργασία, διαχειριστοῦ τῆς περιουσίας της, καί
στέγη γιά τήν οἰκογένειά του. Ὁ
Γιάννης δέχεται καί ἀλλάζει ζωή,
ἀναβαθμίζεται πνευματικά.
Τρία χρόνια μετά, παραμονή
Πρωτοχρονιᾶς, μιά νέα γυναῖκα,
διωγμένη ἀπό τόν ἄντρα της,
ἐπειδή ἀρνεῖται νά κάνει ἔκτρωση,
βρίσκεται σωριασμένη πάνω στά
χιόνια μπροστά στήν πόρτα τῆς
Μαρίας. Πάλι ἡ ἀγάπη προστατεύει καί ὁδηγεῖ στήν μετάνοια
τόν νεαρό σκληρόκαρδο σύζυγο.
Τό σπίτι τῆς Μαρίας ἀποδεικνύεται φάρος ἀγάπης.
Ἀξιέπαινα τά μέλη τοῦ ἐρασιτεχνικοῦ αὐτοῦ θιάσου πού ἀξιοποιοῦν τήν προσφορά τῆς ἐμπνευσμένης γραφίδας τῆς ἀείμνηστης
Ξανθούλας Παπουτσῆ. Ἀξιέπαινος
καί ὁ θεατρικός ἐπιχειρηματίας
κ. Τάσος Παπανδρέου γιά τήν
εὐγενή προσφορά τῆς ἀνακαινισμένης αἴθουσας τοῦ θεάτρου
ΓΚΛΟΡΙΑ.
Νίκος Τσιρώνης
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Ἡ ζωή μας συνεχίζεται μέ ἀγωνία γιά τό μέλλον τῆς Πατρίδος μας
καί κατ’ ἐπέκταση καί γιά τό δικό
μας τό προσωπικό καί τῆς οἰκογενείας μας.
Τό καθημερινό ἐρώτημα ὅλων
μας εἶναι: «Τί θά γίνει Θεέ μου; Θά
ἡσυχάσουμε κάποτε; Πότε θά σταματήσει ὁ καθημερινός μας φόβος νά
βρεθοῦμε ἐκτός εὐρώ, πεταγμένοι σέ
κάποια γωνιά τῆς γῆς χρεωκοπημένοι μέ ὅλες τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς
λέξης;».
Φῶς δέν φαίνεται ἀπό πουθενά. Ἔγιναν ἐκλογές, ἡ νέα Κυβέρνηση πῆρε μεγάλη πλειοψηφία τοῦ
λαοῦ καί δέν ἔγινε τίποτα πρός τό
καλλίτερο. Μᾶλλον πρός τά χειρότερα πᾶμε. Τί πρέπει νά κάνουμε
λοιπόν γιά νά ξαναβροῦμε τόν ἑαυτό
μας; Αὐτή εἶναι ἡ ἀγωνία ὅλων μας.
Ἄς μή περιμένουμε νά ξαναγίνουν τά πράγματα ὅπως ἦταν πρίν
ἀπό μερικά χρόνια, χρόνια ξενοιασᾶς καί καλοπέρασης! Αὐτά τά
χρόνια δέν ξανάρχονται. Ἄν ξαναρθουν θά περάσουν πάρα πολλά χρόνια καί θά τά ἀπολαύσουν κάποιες
ἄλλες γενιές.
Ἐμεῖς ὅμως, πού λέμε ὅτι πιστεύουμε στόν Χριστό, πού γιορτάζουμε αὐτές τίς ἡμέρες τήν Ἀνάστασή
Του δέν πρέπει νά ἀπελπιζόμαστε
καί νά στενοχωριόμαστε. Πρέπει νά
εἴμαστε αἰσιόδοξοι γιά τό μέλλον καί
αὐτή τήν αἰσιοδοξία μας πρέπει νά
τήν μεταδίδουμε στούς γύρω μας
γιατί ὅλοι μας τήν ἔχουμε ἀνάγκη
αὐτή τήν αἰσιοδοξία.
Ἄς σκεφθοῦμε λίγο τήν ἱστορία
τῆς πατρίδας μας. Πόσα δεινά ἔχει
περάσει στό παρελθόν. Πόσα πιό
δύσκολα χρόνια, μέ καταστροφές,
ἐξορίες, θανάτους τοῦ ταλαίπωρου
λαοῦ μας.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ὁ Ἀναστηθείς Κύριός μας, ξεκάθαρα μᾶς ἔχει πεῖ: «Θαρσεῖτε.
Ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον». Αὐτός,
τελικά εἶναι ὁ Νικητής, Αὐτός καί
ὅσοι πίστεψαν σέ Αὐτόν εἶναι οἱ νικητές τῆς ζωῆς τῆς «νῦν καί τῆς μελλούσης».
Ἄς χαροῦμε λοιπόν, μέ ὅλη μας
τήν ψυχή τίς γιορτινές ἡμέρες τοῦ
φετινοῦ Πάσχα μέ ἀγάπη, ἁγνότητα,
ψυχική ἠρεμία καί ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Ἀναστάντα Χριστό μας.

Καλό
καί εὐλογημένο Πάσχα
Τόν περασμένο μήνα εἴχαμε δύο
ἐκδημίες, δύο ἀξιόλογων συνεργατῶν τοῦ περιοδικοῦ μας. Τοῦ
Νίκου Θ. Ἀρβανίτη καί τοῦ Δημήτρη
Μποσινάκη. Ἡ θλίψη μας εἶναι μεγάλη γιά τίς ἀπώλειες ἀπό τήν
«στρατευομένη» Ἐκκλησία μας, δύο
ἀνθρώπων τῶν γραμμάτων, πού μέ
τά τάλαντα τῆς λογοτεχνίας πού
ἦταν προικισμένοι προσέφεραν
πολλά στά χριστιανικά γράμματα.
Ὅση καί ἄν εἶναι ἡ θλίψη μας
μεγάλη, ὑποτασσόμαστε στό θέλημα
τοῦ Θεοῦ νά τούς πάρει κοντά Του,
καί εὐχόμαστε μέ ὅλη μας τήν ψυχή
νά ἀναπαύσει τίς ὡραῖες τους ψυχές
μεταξύ τῶν δικαίων Του καί νά ἀναδείξει νέους ἰσάξιους χριστιανούς
ἀνθρώπους τῆς λογοτεχνίας καί τῶν
γραμμάτων, πού τόση ἀνάγκη ἔχει ἡ
ἐποχή μας.
***
Φωτο ἐξωφύλλου: Τό ἄγαλμα τῆς Ναουσαίας, διατηρεῖ ζωντανή τήν ἱστορική
μνήμη τοῦ ὁλοκαυτώματος τῆς Νάουσας
καί τῆς θυσίας τῶν γυναικῶν στίς 22 Ἀπριλίου 1822.
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