«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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N_S^J[S^VWTL_YF_]VZ_GT^S[OFZ
][R_ S^V_ ]VZ_ XS^TWVXZ_ O[A
Y<Z_OW[U9FWXTL_X\^T_YV^_XRE
J[IPYF\P_OXWV[G[ZK_2_O^]WVG^_Y^Z
YF_ ]VZ_ Y[W9TFZ_ ]PZ_ U][JTUYF\PL
Y<Z_OW[US^JX1_\Q_]N_?^W[@YXK_.]N
8[R\N_ S^V_ U]M_ DQJ^UU^L_ YQ_ S^V
U][AZ_O^W^G[UT^S[AZ_?7W[RZL_U]Q
("HSSJMUT^_ S^V_ U]Q_ =[\^U]MWT^L
\Q_>\^O\XAU[RYX_]N\_S^D^WN_>FW^
S^V_ ]M\_ O\XRY^]TSM_ GW[UTQL_ ']M\
GWNU[\_][@_:\XAY^][Z&K
!WXT^BNY^U]X_ YV^_ >\^\FHUP
GR\QYXH\L_ >JJQ_ S^V_ U]N?H\_ U]M
BHM_Y^ZK_:XWTUUN]XW[_YTQ_O\XRY^E
]TSM_>\^S^V\TUPK_ _XS^TWVXZ_Y<Z
OW[U9FW[\]^TK_ =^SWTQ_ >ON_ ]M\
)\]^UP_S^V_]N_I?[Z_]CZ_S^DPYXWTE
\N]P]^Z_\Q_YXV\[RYX_YN\[T_YF_]N\
^R]N_Y^ZL_\Q_X;UFJD[RYX_U]N_']^E
YX1[\&_ ]CZ_ S^WGT<Z_ Y^ZL_ \Q_ YXJXE
]MU[RYX_]N\_^R]N_Y^ZK_:[T[V_XY^E
U]XL_ O[@_ 8^GVB[RYX _ /Q_ G[@YX_ ]Q
OQDP_ Y^Z_ S^V_ ]VZ_ >GR\^YVXZ_ Y^ZL
>JJQ_S^V_]VZ_S^JFZ_Y^Z_OW[DFUXTZ
S^V_]Q_?^WVUY^]^_O[A_Y<Z_GV\XT_
XNZK_ /Q_ BP]MU[RYX_ ]M_ ?QWP_ +[R
S^V_]M_8[MDXTQ_+[RK_/Q_]N\_UR\^\E
]MU[RYX_U][AZ_]NO[RZ_]CZ_J^]WXV^Z
S^V_]CZ_OW[UXR?CZK_
SX1_ O[A_ SQO[T[T_ >IH\TU]FZ
9PU^\_]Q_?\P_]CZ_ ITN]P]^Z_S^V
]CZ_ DRUV^ZK_ .]Q_ XWQ_ :W[USR\ME
Y^]^L_ O[A_ Y<Z_ OW[US^J[@\_ U]N\
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O\XRY^]TSN_ Y^Z_ OW[U^\^][JTUYN
S^V_U]N\_>I7\^_Y^ZK
,QDX_]NO[Z_)?XT_\Q_Y<Z_DRYVUXT
]M_ GTSM_ ][R_ U][WV^L_ ]M_ GTSM_ ][R
Y^W]RWV^L_ ]M_ GTSM_ ][R_ O\[MK_ =<Z
8X8^T7\XT_ ITQ_ ]N_ OFW^UY^_ S^V_ ]Q
?\P_ ]6\_ YXIQJH\_ GPI6\L_ ]6\
IVH\_S^V_]CZ_:^\^IV^Z_Y^ZL_ITQ
\Q_YTYPD[@YX_]M_GTSM_][RZ_O[WXV^L
\Q_YTYPD[@YX_]N\_8V[_][RZ_S^V_]N\
]WNO[_ O[A_ )BPU^\K_ '=\PY[\XAX]X
]6\_*I[RYF\H\_Y6\L_[]T\XZ_(JQE
JPU^\_ Y1\_ ]N\_ JNI[\_ ][@_ X[@L
\_>\^DXHW[@\]XZ_]M\_)S8^UT\_]CZ
>\^U]W[9CZ_ YTYX1UDX_ ]M\_ OVU]T\&
8WK_$L K_/Q_OXWQUXT_YFU^_U]M\
S^WGTQ_ Y^Z_ *_ (OTDRYV^_ S^V_ *_ J^E
?]QW^_ _ ITQ_ YTQ_ O\XRY^]TSM_ >\^E
S^V\TUP_S^V_O[WXV^_BHCZ_YFU^_U]M\
O^W[RUV^_S^V_]M\_O\[M_][@_IV[R
:\XAY^][ZK
=<Z_>O[OW[U^\^][JVB[R\_]Q
GTQ9[W^_ GAUS[J^_ IXI[\N]^K_ =<Z
IXYVB[R\_YF_]^W^?M_S^V_I?[ZL_YF
>\^U9QJXTXZ_S^V_>IH\VXZK_!WXT^BNE
Y^U]X_]M\_UTI[RWTQ_S^V_]M\_8X8^TE
N]P]^_ ]CZ_ O^W[RUV^Z_ ][@_ X[@K
]NZ_YF\XT_OQ\]^_Y^BV_Y^ZL_U]M\
S^WGTQ_S^V_]M_BHM_Y^ZK_3SNY^_S^V
'^_]WV?XZ_]CZ_SX9^JCZ_O<U^T_WTDE
YPYF\^T_X;UV&_=^]DK_$5L5_S^V_]N\
^R]N\_+[R_)GHSX_OFW_*Y6\K_\VE
SPUX_]N_DQ\^][_ITQ_\Q_IV\[RYX_YFE
][?[T_^;7\T^Z_BHCZK_
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΠΑΤΕΡΙΚΗ Ἤ ΝΗΠΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Σ

τήν ἐποχή μας ἐπιχειρεῖται μιά ὑπέρβαση τῆς Πατερικῆς ἤ νηπτικῆς Θεολογίας ἀπό τή μεταπατερική ἤ
νεοπατερική καί συναφειακή Θεολογία. Οἱ
νεολογισμοί αὐτοί δέν ἔχουν καμία σχέση μέ
τή γνήσια Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία
ἐκφράστηκε ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες ὡς μέθεξη καί βίωση Θεοῦ διά τῆς ἀσκήσεως, μετοχῆς στά θεῖα μυστήρια καί κοινωνίας μετά
τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τῆς Μίας καί τρισυπόστατης Θεότητος.

JPZX@XZPSOM=2VP]@XZPSOM=
MXCQFVXPOXM=HP]D]<CX
Ὁ ἀδόκιμος ὅρος «Μεταπατερική» Θεολογία σημαίνει τήν μετά ἤ ὕστερα ἀπό τούς
πατέρες Θεολογία. Κατά τούς ὀπαδούς
αὐτῆς «οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τελείωσαν, ὅ,τι εἶχαν νά ποῦν, τό εἶπαν. Ξεχνοῦν
ὅσοι πρεσβεύουν τά φληναφήματα αὐτά,
πώς ἡ πατερική Θεολογία εἶναι πάντοτε νήφουσα καί ἐπίκαιρη, γιατί τό Ἅγιον Πνεῦμα
εἶναι αὐτό πού ἐμπνέει καί καθοδηγεῖ τούς
Πατέρες κάθε ἐποχῆς. Ἀλλά καί ὁ παράξενος
ὅρος συναφειακή Θεολογία σημαίνει, τή θεολογία ἐκείνη, πού δέν μπορεῖ νά εἶναι κλειστή καί φονταμεταλιστική, αὐτή πού
καλεῖται νά εἶναι ἀνοικτή πρός ὅλους τούς
ἄλλους λαούς, Χριστιανικούς καί μή. Ἐπιδιώκει νά συγκολλήσει ἀνόμοια πράγματα
καί ἰδεολογήματα μέ τήν ὀρθόδοξη Θεολογία.

HP]D]<CXZV>XZ8S9V
Κατά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἡ Θεολογία εἶναι κυρίως «6P9SCX Z'K <CXK
USO15]K». Αὐτή ἡ θεολογία ἀρνούμενη τήν
S6]D]<OQZOM= καί Q"]DXQZOM= γνώση τῆς
θείας φύσεως ἤ οὐσίας, ὑποστηρίζει τή δυ-
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νατότητα τῆς θεωρίας τοῦ θείου καί ἀκτίστου φωτός καί τήν ἀνάκλασή του μέσα στό
κάτοπτρο κάθε ἐξαγνισμένης ψυχῆς. Ὁ
ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης τήν χαρακτηρίζει
ὡς 5FVXZAZIZX QFVPO5IZ]@]O=QP9K Z'K
@XS]FQCXKZ]7HP]7;8QXQZ=VF"=Z]7
&V6S@]F. Ἡ Θεολογία τῶν Πατέρων χαρακτηρίζεται ἀκόμη ὡς ;FQZOM= HP]D]<CX,
γιατί μᾶς βοηθεῖ στήν κατά τό δυνατό γνώση
καί βίωση τῶν θείων μυστηρίων, πού τά γνωρίζουμε μόνο μέ τήν θεία ἀποκάλυψη καί μέθεξη· ὀνομάζεται ἀκόμη ἡ Θεολογία τῶν
Πατέρων καί VI@ZOM= HP]D]<CX. Ὁ ὅρος
παράγεται ἀπό τό ρῆμα νήφω, πού σημαίνει
ἀγρυπνῶ καί προσπαθῶ νά βρίσκομαι
διαρκῶς σέ ἐπικοινωνία μέ τό Θεό. Κατ’ ἀκολουθία καί οἱ νηπτικοί Θεολόγοι μᾶς ὁρίζουν, τό μέτρο καί τά ὅρια στά ὁποῖα μπορεῖ
νά φτάση ὁ ἄνθρωπος σχετικά μέ τή βιωματική γνώση τοῦ Τρισυπόστατου Θεοῦ. «#5]/
 ]SXVAK Q96PV Q]O$ P MX6XSAK QI,
γράφει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος.

S6A5] IHP]D]<CX
Ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία βρίσκεται ἀπέναντι πρός κάθε θεολογική ἐκτροπή, ἐπιδιώκουσα θεωρία καί πράξη νά εἶναι ἑνωμένη μέ
τήν Ἐκκλησία. Διδάσκει τήν καθαρότητα
ἀπό τά πάθη, τόν ἄνωθεν φωτισμό καί τή
Χριστοζωή.
Δέν ἀρκεῖται νά ἐκφέρει DA<]V @PSC
HP]7$ &DD1 DA<] HP]7 MX6XSA MXC &VA2
6PFZ]MXC V9QIZ]7&V6S@]F;8ZAHPA,
γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης.
<gs hqiq]iplNjs kres rnTYpjs 7qpc_
knbW_s A9forqs Ypia`nQs res honTlqs re
`mpoF_s]nVrnipsgnSfbqmps/CshipkUhmgZsln[
rf]pka,_ssgqdsasknmif_s`ifSragnsgqmoNjsSV[
knUj_sXordsrpTsi\pTsgpmoNjsSVknUjW
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Κατά τήν δευτέραν
παρουσία τοῦ Χριστοῦ
θά γίνει καί ἡ ἀνάστασις πάντων τῶν κεκοιμημένων, τῶν
τεθνεώτων ὅπως τό
ὁμολογοῦμε καί στό
Σύμβολο τῆς Πίστεως,
ἤτοι «προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν». Συνάμα οἱ ζῶντες κατά
τήν ἡμέραν ἐκείνην θά
ἁρπαγοῦν «ἐν νεφέλαις
εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου» (Α΄ Θεσσ. 4, 17),
δηλ. θά ἁρπαχθοῦν μαζί
μέ ἐκείνους πού θά ἀναστηθοῦν μέσα σέ νεφέλες γιά νά
προϋπαντήσουν τόν Κύριον στόν οὐρανό.
Ὅταν βεβαίως γίνεται λόγος γιά ἀνάσταση
νεκρῶν ἐννοεῖται ὅτι
πρόκειται γιά ἀνάσταση
τῶν σωμάτων, διότι βεβαίως οἱ ψυχές δέν ἀποθνήσκουν. Ἄλλωστε «εἰ
μή ἀνίσταται σῶμα, οὐκ
ἀνίσταται ἄνθρωπος· ὁ
γάρ ἄνθρωπος οὐκ
ἔσται ψυχή μόνον, ἀλλά
ψυχή καί σῶμα» (Θεοδώρητος Κύρου). Καί ὁ
Ἰω. ὁ Δαμασκηνός τό
γράφει ὡραιότατα: A
`fishipka`pidqs]abpQ1
XofkrqkmjsCsBoU\no

krfkmj1sreskMlqsRkrmsre
S\nmielnoposgqds]mqbce[
lnoposgqdsn?jsYpToslnrq[
LqbbelnopoWs=pVrpc
rpdocosCsBoU\noskVkrq[
kmjsn?gerUjsgqbnQrqm
Xofkrqkmj1srNjs`fisX\q[
ofrpcs:cYNjspOgsXof[
krqkmj_sXbb*sRhfop]pj
`d`onrqmshiejsreskMlqFW
Καί ὁ Ἰ. Χρυσόστομος
λέγει: AGoqkrakeln\q
rpQjskPlqkmo_sXS\qirm[
Hpl^opmjsgqdsXhp]cpl^[
opmjsrZosS\pifoFW
Ἐπίσης ἡ ἀνάστασις
τῶν νεκρῶν θά ἰσχύει
γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως τῆς
στάσεώς τους στήν παροῦσα ζωή ἔναντι τοῦ
Χριστοῦ. A khnis`fi
Rosr)sG]flshfornjsXhp[
\oZkgpckmosprUsgqdsRo
imkr)shfornjsHUphpm[
a\ZkporqmF (Α΄ Κορ. 15,
22).
Πῶς θά εἶναι βέβαια
τά σώματά μας μετά τήν
Δευτέρα Παρουσία δέν
γνωρίζομεν ἐπακριβῶς.
Μία ἔνδειξη μᾶς
δίδει ὁ Ἀπ. Παῦλος ὁ
ὁποῖος ὑπογραμμίζει ὅτι
AhfornjsXbbq`ake[
ln\qWWWs]nQs`fisresS\qi[
reoWWWsgqdsres\oareo
rpTrpsRo]Vkqk\qmsX\q[
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oqkdqoF (Α΄ Κορ. 15, 5153). Δηλαδή τά ἀναστηθησόμενα σώματα θά ἔχουν
ἄλλες ἰδιότητες· θά εἶναι
σώματα μή ὑποκείμενα
στούς νόμους τῆς φθορᾶς.
Ὁ ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης
λέγει ὅτι ἡ «ἀνθρωπίνη
φύσις πρός τήν ἀφθαρσίαν
μεθίσταται καί εἰς πνευματικήν τινα καί ἀπαθῆ μεταβῆναι κατάστασιν».
Ἐνῶ ὅμως πάντα τά
ἀνθρώπινα σώματα, θά
ἀναστηθοῦν καί θά γίνουν
ἄφθαρτα δέν θά εἶναι
ὅμως πάντα στήν ἴδια κατάσταση. Ὁ Ἰ. Χρυσόστομος τονίζει: «Ἡ μέν γάρ
ἀνάστασις κοινῇ πάντων
ἔσται, ἡ δέ μετά δόξης
ἀνάστασις τῶν ὀρθῶς βεβιωκότων». Δηλαδή, ἄλλα
θά εἶναι τά σώματα τά μέλλοντα νά κληρονομήσουν
τήν οὐράνιο βασιλεία μαζί
βέβαια μέ τήν ψυχή καί
ἄλλα ἐκείνα πάλιν μέ τήν
ψυχή πού θά μεταβοῦν εἰς
κόλαση. Ὁ ἅγιος Κύριλλος
Ἱεροσολύμων τό λέγει σαφέστατα: A<`nmieln\q
q?Pomqsl^oshfornjsDYpornj
kPlqrq_spOshfornjs]^
Klpmq1sn8srmjsslqirUbej
Rkrm_sbqlLfonmskMlq
q?Pompo_s3hplpoarmgeosrm[
lUidqjslqirmMosoqsRo
hcidsq?UodUjsgqmelnopjsla[
]^hprnsXoqbU\FWsGorm\^[

¥

rUjsRfosrmjsnOknLZjsbql[
LfonmskMlqskVllpiSpo
r)skPlqrmsrNjs]eIajsrpT
0cidpcFW
Ἡ ὅλη αὐτή χριστιανική διδασκαλία περί τῆς
ἀναστάσεως τῶν σωμάτων κατά τά ἔσχατα στηρίζεται στήν Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ.
Δηλαδή, ὁ Χριστός
ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν

«ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο». Ὁ Ἀπ.
Παῦλος εἶναι σαφής:
«Ἐπειδή δι’ ἀνθρώπου ὁ
θάνατος καί δι’ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν,
ὥσπερ γάρ ἐν τῷ Ἀδάμ
πάντες ἀποθνήσκουσιν,
οὕτω καί ἐν τῷ Χριστῷ
πάντες ζωοποιηθήσονται» (Α΄ Κορ. 15, 21-22).
Ὁ Χριστός μέ τό σῶμα
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Του χάρισε στό δικό
μας σῶμα τήν ἀνάσταση καί τήν μετά
ταῦτα ἀφθαρσία.
Ὅπως τό σῶμα τοῦ
Ἀναστάντος δέν ὑπέκειτο στούς φυσικούς
νόμους, ἐξελθόν
«ἐσφραγισμένου τοῦ
τάφου» καί εἰσελθόν
«τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» ἔτσι καί ἡ
φύση καί τῶν δικῶν
μας σωμάτων θά
εἶναι ἄλλη, ἀπ’ αὐτή
πού ἔχουμε καί βιώνουμε στήν ματαία
τούτη βιοτή.
Ἐξ ὅλων αὐτῶν
προκύπτει ὅτι ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν
εἶναι πίστη τῆς
Ἐκκλησίας, διδασκαλία της καί ἐξοβελιστέα εἶναι ἡ
ἰδεολογία περί ἀφανισμοῦ, ἀνυπαρξίας,
χαμοῦ καί μηδενισμοῦ ἀνθρώπου μετά
τόν θάνατον αὐτοῦ.
Ὅλοι, χωρίς καμμία
ἀπολύτως ἐξαίρεση
θά συνεχίσουμε τήν
μετά θάνατο αἰώνια
ζωή. Τί αἰωνιότητα
ὅμως μᾶς περιμένει;
Ἀπό μᾶς, ἀπό τοῦ
νῦν ἐξαρτᾶται.
:SFQAQZ];]K
\PM]7V5]K
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ τοῦ «Συνδέσμου» πού κρατᾶτε στά
χέρια σας, φίλοι ἀναγνῶστες, φέρει τόν ἀριθμό 500!
Συμπληρώσαμε, δηλαδή, πεντακόσια τεύχη συνεχοῦς
ἔκδοσης καί κυκλοφορίας! Ποιός θά τό πίστευε, ὅταν
ξεκινήσαμε τόν Μάϊο τοῦ 1967 μ’ ἕνα 8σέλιδο πολυγραφημένο περιοδικάκι! Οἱ παραλῆπτες του ἦταν
δέν ἦταν 50 ἄτομα! Καί φυσικά ὅλοι Καλαματιανοί.
Καί μέλη τῆς Χριστιανικῆς Στέγης.
Ο ΘΕΟΣ εὐλόγησε τή μικρή αὐτή προσπάθεια
μιᾶς συντροφιᾶς νέων. Ἤδη, ὁ «Σύνδεσμος» κυκλοφορεῖ σέ ὅλη τήν Ἐλλάδα. Στή Θράκη, τή Μακεδονία, τήν Ἤπειρο, τά Ἰόνια νησιά, τήν Κρήτη, τό
Αἰγαῖο, τήν Κύπρο καί τίς ἑλληνικές παροικίες τοῦ
Ἐξωτερικοῦ. Οἱ συνδρομητές μας ἀριθμοῦν μερικές
χιλιάδες!
ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ τῶν 500 τευχῶν καί τῶν 49
ἐτῶν στάθηκαν κοντά μας πολλοί. Ἐπώνυμοι καί
ἀνώνυμοι, πού λέμε. (Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅλοι εἶναι
ἐπώνυμοι). Ἡ συμπαράστασή τους μᾶς κράτησε
ὄρθιους. Μέ τά συγκινητικά γράμματά τους μᾶς
ἐνθάρρυναν νά συνεχίσουμε. Ἁπλοῖ ἄνθρωποι μέ τά
πηγαῖα αἰσθήματά τους ἀλλά καί ἐπιστήμονες, διανοούμενοι, ἄνθρωποι τῶν Γραμμάτων. Ἀπό τόν τότε
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Μακαριστό Ἱερώνυμο Α΄ καί τόν ἀοίδιμο πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Μιχαήλ Στασινόπουλο.
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ἱερώνυμος σέ ἰδιόχειρη
ἐπιστολή του μᾶς ἔγραφε: «Συγχαίρων ὑμᾶς θερμότατα καί εὐχόμενος τήν μετά τοῦ αὐτοῦ ζήλου συνέχισίν
της πρός ὄφελος τῆς κοινωνίας τῆς ὡραίας πόλεώς σας
καί πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ, παρακαλῶ ὅπως δεχθῆτε ὡς
μικράν συμβολικήν συμμετοχήν ἐκ μέρους μου εἰς τό
θεάρεστον ἔργον σας εἰσφοράν ἐκ δραχμῶν...».
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ΓΡΑΦΕΙ
Ο Γ.Δ.
ΚΟΥΒΕΛΑΣ

Καί ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς
Δημοκρατίας Μιχαήλ
Στασινόπουλος, Ἀκαδημαϊκός καί λογοτέχνης,
ἔγραφε, μεταξύ τῶν
ἄλλων, στήν ἐπιστολή
του: «Μέ ἀληθινή ψυχική ἀγαλλίαση διεξέρχομαι ὅλα τά ἐκλεκτά περιεχόμενα τοῦ «Συνδέσμου». Νοερῶς εὐλογῶ
τούς εὐγενεῖς καί φιλοθρήσκους ἐκδότες καί
συντάκτες του γιά τήν
εὐγενῆ αὐτή πνευματική
προσφορά ἀνωτέρας
ποιότητας μέ ὑψηλή ἠθική ἀξία...».
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ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ, μέ τήν εὐκαιρία
αὐτή, τούς τακτικούς συνεργάτες
μας, οἱ ὁποῖοι, κατά τή χρονική διάρκεια τῶν πεντακοσίων τευχῶν, πέρασαν στήν αἰωνιότητα. Ὁ Ἅγιος Θεός
νά ἀναπαύει τήν καλή τους ψυχή,
ἐκεῖ ὅπου ἀναπαύονται οἱ Δίκαιοι,
εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν.
Μνημονεύουμε τόν Ἀρχιμανδρίτη π.
Ἰωάννη Ἀλεξίου, τόν Θεολόγο Γυμνασιάρχη Σπύρο Παπαδόπουλο,
τόν ποιητή Νῖκο Τυπάλδο, τόν Θεόδωρο Δοῦρο, τόν λογοτέχνη Νῖκο
Ἀρβανίτη καί τόν λογοτέχνη Δημήτρη Μποσινάκη.
ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ μ’ ἕνα χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα ἀπό κείμενο πού
εἶχε γράψει ἄλλοτε ἕνας ἀπό τούς
παλαιότερους τακτικούς συνεργάτες
μας, ὁ γνωστός ἱεροκήρυξ καί πνευ-

³

169

¥

ματικός Ἀρχιμ. π. Νικόδημος Γιαννακόπουλος. Ἔγραφε τότε: «Ὅλοι μαζί
πρέπει νά δώσουμε τή μάχη στούς
καιρούς πού ἔρχονται καί οἱ ὁποῖοι
προμηνύονται δύσκολοι. Νά σταθοῦμε ὄρθιοι, ριζωμένοι στή ζωντανή
μας παράδοση καί αὐξανόμενοι ἐν
τῷ Χριστῷ. Νά δώσουμε τή μαρτυρία
τῆς πίστεως,νά γινόμαστε μάρτυρες,
σέ κάθε τόπο καί χρόνο, τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, πού «ἐντός ἡμῶν
ἐστί» καί ἔρχεται ἐν δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου. Ἡ βεβαιότητα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στό ἔργο τοῦ
«Συνδέσμου» μᾶς δίνει δύναμη καί
ἐλπίδα νά συνεχίζουμε πρός δόξαν
Θεοῦ».
Η ΖΩΗ, λοιπόν, συνεχίζεται. Καί
ὁ «Σύνδεσμος» συνεχίζει. Ὅσο εὐδοκήσει ὁ Κύριος.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Εἶχαν καιρό νά βρεθοῦν ἀπό
κοντά. Γι’ αὐτό καί, μέ πολύ προθυμία, ἀνταποκρίθηκαν, καί οἱ πέντε,
στήν πρόταση τῆς Μαρίκας νά συναντηθοῦν, ἐκεῖνο τό πρωινό γιά καφεδάκι, στήν Καφετέρια τοῦ μεγάλου
ξενοδοχείου, κοντά στήν Πλατεία Συντάγματος. Ἤθελαν πολύ ὅλες τους νά
εἰδωθοῦν γιά νά «rfshpTo», πρίν ἀρχίσουν νά «kgpihdHpco» γιά τίς καλοκαιρινές διακοπές μέ τίς οἰκογένειές τους.
Παλιές συμμαθήτριες, ἀπό τόν
καιρό πού φοιτοῦσαν στό Ἀβερώφειο
Γυμνάσιο Θηλέων, ἐκεῖ στήν ἀξέχαστη
Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου, εἶχαν διατηρήσει μιά ὄμορφη, ζεστή φιλία. Μιά
φιλία πού, ἄν καί εἶχαν περάσει... τόσα
χρόνια («rd YinmfHnrqms ofs b^lns Xim\[
lpVj4F_s ἔλεγαν συχνά γελώντας), τίς
ἔκανε νά λαχταροῦν νά βρίσκονται
μαζί, μιά φορά κάθε τόσο, γιά νά θυμηθοῦν, πάλι καί πάλι, κάποιες χαρούμενες περασμένες μέρες. Ἤ γιά νά ἀναφερθοῦν, συχνά βουρκώνοντας, σέ
κάποιες πού εἶχαν φύγει, ἀφήνοντας
ἄδεια τήν θέση τους στήν παρέα.
Ὅπως κάθε φορά, ἔτσι κι
ἐκεῖνο τό πρωινό,
ὑποδέχτηκαν
μέ χαρά ἡ
μιά
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τήν ἄλλη. Κι ἀφοῦ ἔκαναν, μέ τήν
σειρά, μιά γρήγορη ἀλλά ἀρκετά περιεκτική ἀλληλοενημέρωση γιά τά νέα
τους, σάν προσυνεννοημένες, ἀναφέρθηκαν στήν Νανά. Τήν εἶχαν πρόσφατα
ἀποχαιρετήσει καί δέν εἶχαν ἀκόμα
ἀποδεχθεῖ τήν ἀπουσία της πού τίς εἶχε
πολύ πικράνει. Θυμήθηκαν, θυμήθηκαν...
Γιά νά ἐλαφρώσει λίγο τό βαρύ
κλίμα ἀλλάζοντας θέμα, ἡ Μαρίκα πού
καθόταν κοντά στήν τζαμαρία, μέ θέα
πρός τό Μέγαρο τῆς Βουλῆς, ρώτησε:
- #8]qrnsLi^ gpidrkmq_srdjslpco[
rHpTinjs gqds rfs oriphmqkrmgfs A`giq[
SdrmFshpVsD`iq:qosgfhpmpm Lfo]qbpm_
R]Ms gporf_s lhipkrfs Xhes res 7oalnQp
rpTsG`oPkrpcsEriqrmPra4
Ἀμέσως, ἔγινε μιά πολύ ζωηρή
συζήτηση πού κατέληξε στήν γεμάτη
πίκρα κοινή διαπίστωση τοῦ πόσο
ἀπαράδεκτη καί καταδικαστέα ἦταν
αὐτή ἡ προσβολή τοῦ σεπτοῦ μνημείου.
Καί τότε ἦταν πού θυμήθηκαν
RgnQopsresgqbpgqmimoeshiUmoeWWW
***
Τελειόφοιτες, στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, εἶχαν, ἀπό τήν ἀρχή
τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, ἕνα μαγευτικό
ὄνειρο. Τήν πολυπόθητη «Ἐκδρομή
στήν Ἑλλάδα». Αὐτήν πού ὀργάνωνε
κάθε χρόνο τό Σχολεῖο τους, κατά τόν
πρῶτο μήνα τῶν καλοκαιρινῶν διακοπῶν. Τήν ἐκδρομή πού, ἡ ὑπέροχη
φιλόλογός τους, ἡ ὁποία θά ἦταν καί
μία ἀπό τούς συνοδούς καθηγητές, συ-
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ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
νήθιζε - γιά μιά ἀνάσα σέ ὧρες κούρασης
- νά τούς τήν ὑπενθυμίζει μέ χαμόγελο,
χαρακτηρίζοντάς την ὡς «Προσκύνημα
στήν Πατρίδα», καί αὐξάνοντας ἔτσι
τήν ἔνταση τῆς προσδοκίας.
Θυμήθηκαν... Μέ τί ἀπερίγραπτη συγκίνηση ἔφτασαν στόν Πειραιᾶ,
κατέβηκαν ἀπό τό πλοῖο καί πάτησαν,
γιά πρώτη φορά στή ζωή τους, τό «nObp[
`al^ops ;bbaomges YMlqFWs Αύτό πού τό
εἶχαν ὑμνήσει οἱ στίχοι τοῦ Γεωργίου
Δροσίνη κι ἐκεῖνες τούς εἶχαν ἀπαγγείλει πολλές φορές, κατά τήν διάρκεια τῆς
σχολικῆς τους ζωῆς.
Μεταφέρθηκαν, μέ στρατιωτικό
ὄχημα, καί ἐγκαταστάθηκαν στίς εἰδικά
διαμορφωμένες αἴθουσες τῶν Σχολείων
τοῦ Ἀμαρουσίου. Πραγματικά εὐτυχισμένες, ἀγωνιζόμενες νά νικήσουν τήν
κούραση καί τήν νύστα τους, προσπαθοῦσαν νά μαντέψουν πῶς θά ἄρχιζε
ἄραγε τό πρόγραμμα πού εἶχαν καταστρώσει γι’ αὐτές οἱ καθηγητές τους.
Ξύπνησαν γεμάτες λαχτάρα,
ἀκούγοντας τήν χαρούμενη «καλημέρα» τῆς καθηγήτριάς τους, ἡ ὁποία
τούς ζήτησε νά ἑτοιμαστοῦν γρήγορα
καί νά φορέσουν τά λευκά φορέματα
πού εἶχαν στίς ἀποσκευές τους, διότι,
ὅπως διευκρίνησε:
- 7nrf Xhe rZos hipkncYZs gqds re
hiUmoe_s\* XiYdkpclnsres9ie`iqllfslqj
RghbaiPoporqjs.oqsYi^pjW 6fsgqrq\^[
kpclnskr^Sqop kres7oalnQpsrpTsG`oP[
krpcsEriqrmPrpcW
Ἔτσι, εἶχαν βρεθεῖ, ἐκεῖνο τό καλοκαίρι, ἀκριβῶς ἐκεῖ μπροστά. Ἐκεῖ πού
τώρα ὑπῆρχαν οἱ ἀσχήμιες καί οἱ βανδαλισμοί. Εἶχαν παραταχθεῖ σέ δύο σειρές, μέ ἐπικεφαλῆς τήν πρώτη μαθήτρια
τῆς Τάξης τους, πού κρατοῦσε τό στεφάνι, καί δύο παραστάτιδες νά τήν ἀκο-
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λουθοῦν. Καί στό πλάϊ, νά τίς συνοδεύει
ἡ καλή τους καθηγήτρια.
Θυμήθηκαν ἀκόμα ὅτι, μόλις ἔγινε
ἡ κατάθεση τοῦ στεφάνου, χωρίς προσυνεννόηση, εἶδαν ξαφνικά τήν καθηγήτριά τους νά γονατίζει μέ σεβασμό.
Ἀμέσως, ἀπαντώντας θαρρεῖς σ’ ἕνα
σιωπηλό προσκλητήριο, μιμήθηκαν ὅλες
τους τό παράδειγμά της. Κι ἔμειναν ἐκεῖ

σκυφτές, μέ ἐσωτερικούς ἄηχους κραδασμούς, νά τιμοῦν νοερά τήν μνήμη καί
τίς θυσίες τῶν διαχρονικῶν ἡρώων,
μέχρι πού, λίγα λεπτά ἀργότερα, φανερά συγκινημένη, σηκώθηκε ἡ ἀείμνηστη ἐκείνη καθηγήτρια.
Θυμήθηκαν. Καί ξαφνικά σώπασαν... Ἐκεῖνο τό καλοκαιρινό πρωινό...
Πού, τώρα, λές καί ξαναστήθηκε ὁλοζώντανο καί μπροστά τους καί μέσα
τους. Δέν εἶχε ὅμως πιά τήν ἴδια ἐκείνη
χρυσαφένια καί δοξαστική λάμψη του.
Ἔμοιαζε φορτωμένο μέ κάτι σάν
μουντό, βουρκωμένο παράπονο.
JWT[>LNR\>GT[>[GB[G
lermlasgq\a`Zrimqs9qoldpc
G\aoMo
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥¥

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ἀκραῖα φαινόμενα καί καταστάσεις, ὅπως λ.χ. εἶναι ἡ
κλιματική ἀλλαγή, οἱ καταποντισμοί, οἱ πλημμύρες, οἱ
σεισμοί, οἱ ἐκτεταμένες ξηρασίες ἤ βροχοπτώσεις, τά
«τσουνάμι», οἱ πυρκαγιές, τά
σοβαρά καί πολύνεκρα δυστυχήματα καί πλεῖστα ἄλλα.
Ἡ καθολικότητα τοῦ φαινομένου δημιουργεῖ εὔλογα
ἐρωτήματα: γιατί συμβαίνουν
ὅλα αὐτά; πῶς ἐξηγοῦνται;
ποῦ ὀφείλονται καί ποιά εἶναι
τά μηνύματά τους;
Στήν Ἁγία Γραφή, οἱ ἱεροί
συγγραφεῖς καί εἰδικότερα οἱ
ἅγιοι Προφῆτες, τά σχετικά
περιστατικά πού συνέβησαν
σέ διάφορες ἐποχές, τά ἑρμηνεύουν ὡς ἀποτέλεσμα τῆς
ἀποστασίας τῶν ἀνθρώπων
ἀπό τόν ζῶντα καί ἀληθινό
Θεό. Γράφει ὁ προφήτης
Ἡσαΐας, ἐκφράζοντας τήν προειδοποίηση τοῦ Θεοῦ: «Ἐάν
θέλητε καί εἰσακούσητέ μου, τά
ἀγαθά τῆς γῆς φάγεσθε. Ἐάν δέ
μή θέλητε, μηδέ εἰσακούσητέ
μου μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται»
(=θά ἀφανισθεῖτε, α΄19-20).
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Ἕνα συγκλονιστικό γεγονός τῶν συγχρόνων καιρῶν μας
εἶναι ἡ παρατηρουμένη παγκόσμια κρίση. Μιά ἐκτεταμένη
καί πολύπευρη κρίση πού ἔχει
ξεσπάσει σέ ὁλόκληρο τόν
Πλανήτη μας. Τό σημαντικό
εἶναι ἀκριβῶς αὐτό: τό ὅτι ἡ
κρίση εἶναι ἐκτεταμένη, πολύπλευρη καί πλανητική. Ἀφορᾶ
σέ ὅλα τά κτίσματα καί τά
πράγματα τῆς γῆς.
Μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ἡ
κρίση τῶν καιρῶν μας ἄρχισε
πρῶτα στόν οἰκονομικό τομέα.
Τά ἀνεπτυγμένα κυρίως Κράτη
τῆς Ὑδρογείου, ὕστερα ἀπό
μιά περίοδο ἀφθονίας καί
οἰκονομικῆς εὐημερίας, ἄρχισαν νά ἀντιμετωπίζουν
οἰκονομικά προβλήματα. Ἀπό
τήν «κοινωνία τῆς ἀφθονίας»,
οἱ λαοί βιώνουν τήν οἰκονομική
δυσπραγία, τήν ἀνεργία, τήν
ἀνέχεια, τή φτώχεια.
Ἀπό τό ἄλλο μέρος αὐξάνονται οἱ ἐκδηλώσεις μίσους,
φανατικοῦ ἐξτρεμισμοῦ, σφαγές ἀκόμη καί ἀνθρωποφαγίες.
Τό φυσικό περιβάλλον συγκλονίζεται ἀπό σοβαρότατα

Στήν Ἁγία Γραφή, ἐξάλλου,
ἀναφέρονται συγκεκριμένα
δυσμενῆ καί καταστροφικά
γεγονότα, περιορισμένης ἐκτάσεως ἤ παγκόσμια, πού ἔχουν
ὡς αἰτία τους τήν ἀποστασία
τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό,
ὅπως λ.χ. ὁ Κατακλυσμός ἐπί
Νῶε (Γεν. στ.), ἡ καταστροφή
τῶν δύο πόλεων Σόδομα καί
Γόμορρα (Γεν. ιθ΄), ἡ δουλεία
τοῦ ἀρχαίου Ἰσραήλ στήν Αἴγυπτο (Ἔξ. α΄), ἡ ἀνομβρία ἐπί
προφήτου Ἠλία (Α΄ Βασ. ιζ. ιη),
ἡ Βαβυλώνια αἰχμαλωσία (Β΄
Βασ. κε΄, Ἱερ. νβ΄) κ.ἄ.
Μήπως, λοιπόν, καί τά
συμβαίνοντα στήν ἐποχή μας
καταστροφικά περιστατικά
ἔχουν τήν ἴδια ἐξήγηση;
Μήπως ζοῦμε σέ μιά παγκόσμια κατάσταση ἀποστασίας
ἀπό τόν Θεό; Μήπως τό πλοῖο
τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ
ναυάγησε, πλέοντας σέ λάθος
κατεύθυνση καί χωρίς Κυβερνήτη;
Τήν ἀπάντηση στά καυτά
αὐτά ἐρωτήματα καλεῖται νά
δώσει ὁ καθένας ἀπό μᾶς.
† Ὁ Α.Ε.
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Ἰσοπεδωτικός τύπος ὁ
φίλος μας. Ἀπόλυτος.
Καμιά παρέκκλιση δέν
ἐπιτρέπει, οὔτε δεξιά, οὔτε
ἀριστερά. Ὅλα ἤ τίποτα!
Ἄσπρο-μαῦρο.
Ἀλλά ὑπάρχουν τόσες
ἐνδιάμεσες ἀποχρώσεις,
τόσες ἀπόψεις διαφορετικές πλήν ἄξιες προσοχῆς.
Ἀσφαλῶς εἶναι θέματα, ὅπως ἡ ἀξιοπρέπεια
ὅπου καμία ἀπόκλιση δέ
γίνεται ἀποδεκτή. Σέ ἄλλα
ὅμως ζητήματα δέν εἶναι
ἀπαραίτητο νά προκαλοῦμε μέ ἄκαμπτες ἀπόλυτες πεποιθήσεις, οὔτε νά
ἐπιδιδόμαστε στό σπόρ τῆς
ἐπιβολῆς τῆς γνώμης μας
καί μόνον.
Ἄλλωστε ἄς μήν
ξεχνᾶμε ὅτι ἡ ἀμφισβήτηση ἦταν πάντα ἀπό τίς
γενεσιουργές αἰτίες κάθε

προόδου. Ἅμα ξεπεράσει κανείς τό δόγμα ὅτι μόνο
ἐκεῖνος σκέπτεται σωστά καί ἅμα πλησιάσει μέ
πνεῦμα μαθητείας τούς ἄλλους, ἴσως καί νά πληροφορηθεῖ χρήσιμα πράγματα. Ἐκτός ἀπό ἐκεῖ ὅπου
ἀπαραίτητα χρειάζεται σταθερή πλεύση καί ἀταλάντευτη στάση, στά ἄλλα ζητήματα ἄς εἴμαστε
εὐέλικτοι καί δεκτικοί μηνυμάτων πού ἀπαραίτητα
βέβαια θά περνοῦν ἀπό τόν ἔλεγχο τῆς ὀρθῆς κρίσης.
Ὄχι ἐπιπόλαια, ἀλλά οὔτε καί ἀμετακίνητα,
ἀξιοποιώντας τή σοφή συμβουλή τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου: «Πάντα δοκιμάζετε, τό καλόν κατέχετε»...
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση

³
³

173
173

¥¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥¥

Θ

ά ἔπρεπε νά ἐπιγράψω τό
γραπτό πού ἀκολουθεῖ,
«Πᾶμε Πακέτο», ἀπό αὐτή
τήν ἐκπομπή προέρχονται τά γεγονότα πού παραθέτω. Προτίμησα
ὅμως τίτλο, πού τήν ἐκφράζει ἀρκετά,
καθώς ἀποκαλύπτει συχνά δραματικά παρεπόμενα νεανικῆς ὁλισθηρότητας, καί τραγικά γονικῆς σκληρότητας, ὀφειλόμενης σέ πατριαρχικές ἀγκυλώσεις, ὄχι σπάνιες παρ’
ἡμῖν.
Λοιπόν, Νησιώτης νέος, ναυτολογεῖται στά δεκαεννιά του γιά τά
πρός τό ζῆν. Σέ λιμάνι τῆς Ἀμερικῆς
«σχετίζεται» περιστασιακά μέ νέα,
καί συλλαμβάνεται καρπός! Ἀναχωρεῖ, ἀλλά τόν ἀκολουθεῖ ἐνημερωτικό γράμμα, πού οἱ δικοί του
παρασιωποῦν! Ὁπότε παντρεύεται
ἐδῶ, κάνει οἰκογένεια, καί ἔχει πιά
μεγάλα παιδιά!
Ἀρκετά χρόνια μετά, δυό ἐξαίρετα παλικάρια, δίδυμοι ἀδελφοί,
χημικός καί δάσκαλος ἀντίστοιχα,
οἰκογενειάρχες μέ παιδιά, ἀναζητώντας τό φυσικό τους γονιό, εἶναι
στήν ἐκπομπή. Ὅπου, ἐπί πλέον δηλώνουν - ἄς τό προσέξουν οἱ ἐραστές
της ... μονογονεϊκῆς - ὅτι ἐνεργοῦν
καί μετά ἀπό πιεστικό αἴτημα τῶν
παιδιῶν τους νά γνωρίσουν καί τόν
ἀπό τόν πατέρα τους παπποῦ! Ὁ
ὁποῖος, ἀνακαλώντας ἴσως ἀπωθημένες νεανικές μνῆμες, ἐμφανίζεται
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Μητέρα ἀρνεῖται νά δεχτεῖ ἀγαπημένη τοῦ γιου της κοπέλα φτωχή!
Τό «ἀτύχημα» ὅμως ἔχει ἐπισυμβεῖ,
ἀγοράκι ἔρχεται στόν κόσμο. Ἀνένδοτη ἡ μητέρα «κομαντάντε», ἔχει
σχέδιο, πού βάζει σέ ἐφαρμογή.
Τρεῖς μέρες μετά, φωτογραφίζει μητέρα καί βρέφος, καί χωρίς τόν παραμικρό δισταγμό, ὁ μόλις τριῶν
ἡμερῶν ἀνεπιθύμητος καρπός της
ἀνεπιθύμητης κοπέλας βρίσκεται
υἱοθετημένος στήν Ἀμερική!
Ἡ κοπέλα μετά ταῦτα δημιουργεῖ ἄλλη οἰκογένεια, ἀλλά τό στιλέτο τοῦ πόνου της ματώνει τήν
καρδιά. Καί, στήν ἴδια ἐκπομπή,
ὕστερα ἀπό τριάντα πέντε τόσα
χρόνια εὐτυχεῖ ν’ ἀγκαλιάσει ἕνα
παλικάρι ἴσαμε κεῖ πάνω, σερίφη
στό ἐπάγγελμα, οἰκογενειάρχη μέ
παιδιά, κι αὐτό τή φυσική του μητέρα, ἐνσυνείδητα πρώτη φορά!
Σέ ἐπαρχιακή πολίχνη, ἀπαρχές
καρποῦ ἔρωτα νεαρῆς κόρης μέ νέο,
πού ἀπορρίπτουν διαρρήδην οἱ γονεῖς. Πρίν γίνει ἐμφανές τό «γεγο-
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στό στούντιο διστακτικός καί εὐδιάκριτα πελιδνός! Καί μένει ἀποσβολωμένος, ὅταν βλέπει τά δυο λαμπρά
ἄδηλα δικά του παιδιά, κι ἀκούει
νά ἐξηγοῦν πόσο καί πόσα χρόνια
λαχταροῦσαν ἔστω νά τόν δοῦν!
«Ἀμαρτίας νεότητός μου, Κύριε,
καί ἀγνοίας μου μή μνησθῆς»!

¥

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
νός», ὁ πατέρας τήν ἀπομονώνει
στήν Ἀθήνα, γεννάει τό ἀγοράκι της,
τό χαίρεται ἐκεῖ μῆνες τρεῖς, ὅσους
χρειάστηκε «ipso jure» - ἰδίῳ δικαιώματι ἐκεῖνος, νά τό παραδώσει
γιά υἱοθεσία σέ ζεῦγος Ἀμερικανῶν.
Ὡστόσο ἡ κόρη μετά τελεῖ γάμο
μέ τόν ἴδιο νέο, ἀποκτοῦν δυο παιδιά, ἀλλά χωρίζουν. Τά μεγαλώνει
μόνη πολύ δύσκολα, ὁμολογοῦν τά
ἴδια, μέ ἀφοσίωση θυσιαστική, κρατώντας ὡς λίγο πρίν πεθάνει τό τραγικό της μυστικό. Τό ζεῖ ὡς
προσωπικό μαρτύριο μέ τό μικρό
Ἐσταυρωμένο πού δέ βγάζει ποτέ
ἀπό τό λαιμό!
Οἱ θετοί γονεῖς τό μεγαλώνουν
σάν δικό τους παιδί, καμαρώνουν
πού εἶναι ἑλληνόπουλο, ἀλλά καί τό
ἐνημερώνουν νωρίς. Ἔτσι, προϊδεασμένος καλά, σαράντα ὀκτώ χρόνια
μετά, λοχίας τῶν πεζοναυτῶν, οἰκογενειάρχης μέ παιδιά καί ἐγγόνια
πιά, εἶναι στήν ἐκπομπή. Ὅπου
ἀποκαλύπτει ἀξιοθαύμαστη εὐγένεια ψυχῆς, ἀνοίγει τό κουτάκι τοῦ
«Πακέτου», ἀσπάζεται τοῦ μαρτυρίου τῆς φυσικῆς του μητέρας τό
μικρό σταυρό, κι ὥσπου νά ἐπισημάνει ἡ ὑπεύθυνη τῆς ἐκπομπῆς,
«Ἕλληνας ἀληθινός», ρίχνεται στήν
ἀγκαλιά δύο ἄδηλων ἀδελφῶν.
Παραπλήσιες ἀγκυλώσεις πολλές. Γονεῖς μορφωμένοι, συνειδητοί
χριστιανοί ἀρνοῦνται νά παραστοῦν
στό γάμο τοῦ παιδιοῦ τους, ἀπειλοῦν νά τό ἀποκληρώσουν, ἤ στό

³
³

175
175

¥¥

σπίτι του χρόνια πολλά δέν πατοῦν,
γιατί ἔδωσε στό ἐγγόνι τό ὄνομα
τοῦ ... πεθεροῦ! Θά πεῖς, πλημμελήματα αὐτά μπρός στά πιό πάνω,
παραίτια ὅμως πολλῆς πίκρας, καί
παρεπόμενων θλιβερῶν.
Τί τάχα νά σκέπτεται καί νά κάνει μέ ὅλα αὐτά ὁ Θεός Πατέρας,
ἐντελῶς, ἀλλιώτικος καί γονιός! Στά
σχετικά νεανικά ὁλισθήματα, κλίνει,
θαρρῶ, εὐήκοον οὖς σέ χείλη ὁμολογοῦντα τή μετάνοια τοῦ πρώτου μέρους στίχου Ψαλμικοῦ-24,7. «Ἁμαρτίας νεότητός μου, καί ἀγνοίας μου
μή μνησθῆς»! Στή γονική αὐθαιρεσία καί σκληρότητα πού τυχόν τά
ἀκολουθεῖ, ἀσφαλῶς σκεπάζει μέ
τήν Ἀγάπη του τόν ἀθῶο καί ἀναίτιο
καρπό! Δέν ξέρω ὅμως ἄν κλίνει
εὐήκοον οὖς, ὅταν τά ἀντίστοιχα
χείλη ὁμολογοῦν μετάνοια ἀπό τή
συνέχεια τοῦ στίχου αὐτοῦ. «Κατά
τό ἔλεός σου μνήσθητι ἡμῶν Κύριε,
ἕνεκεν τῆς χρηστότητός σου»! Αὐτό
πεῖτε το ἐσεῖς!
ΑΘ. ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ
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Ἕνα νέο βῆμα διαλόγου
Γονεῖς καί ἐκπαιδευτικοί, ἀλλά
καί ὅσα ἄλλα πρόσωπα ἔχουν ὑπεύθυνο ρόλο στήν ἀγωγή καί τήν παιδεία, βρίσκονται συχνά μπροστά σέ
σοβαρά προβλήματα καί ἀγωνιώδη
ἐρωτήματα γιά τόν τρόπο πού πρέπει νά ἐνεργοῦν, προκειμένου νά
βοηθοῦν ἀποτελεσματικά τά παιδιά,
τούς ἐφήβους καί τούς νέους στά θέματα πού τούς ἀπασχολοῦν. Στή νέα
σειρά μικρῶν ἄρθρων τοῦ περιοδικοῦ μας θά προσφέρονται ἔγκυρες
καί ἁπλές ἐπιστημονικές γνώσεις γιά
τή φυσική καί τήν πνευματική διάσταση τοῦ ἀναπτυσσόμενου νέου
καί γενικότερα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Ἀπό τίς γνώσεις αὐτές θά
προκύπτουν καί ὑποδείξεις γιά τούς
κατάλληλους καί λεπτούς χειρισμούς, μικρῶν καί μεγάλων, στήν
οἰκογενειακή ἀγωγή, στή σχολική
παιδεία καί στήν ἐκκλησιαστική παιδαγωγία.
Ἡ σειρά αὐτή θά εἶναι καί ἕνα
βῆμα διαλόγου γιά ὅσους θά ἤθελαν
νά μετέχουν στή συζήτηση καί νά θέτουν τά δικά τους συγκεκριμένα ἐρωτήματα πρός τό περιοδικό, μέσω
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Τά σχετικά μέ τήν ἀγωγή θέματα
εἶναι πολλά καί ποικίλα, συχνά καί
πολύπλοκα. Ἀντιμετωπίζονται μέ
βάση τίς γνώσεις καί τίς γενικές
ἀρχές πού ὁρίζονται ἀπό τίς σχετικές ἐπιστῆμες, κυρίως τήν ψυχολογία
καί τήν παιδαγωγική. Προσεγγίζονται ὡστόσο εἰδικά καί ἐξατομικευμένα στό κάθε συγκεκριμένο πρόσωπο, ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία του,
τήν ψυχοσωματική του κατάσταση,
τήν οἰκογενειακή ἀνατροφή του, τό
κοινωνικό καί οἰκονομικό του περιβάλλον, τήν ψυχοσύνθεσή του, τό
ἐπίπεδο νοητικῆς καί συναισθηματικῆς του ἀνάπτυξης κ.π.ἄ.
Εἶναι τά θέματα πού ἀφοροῦν
στό ἴδιο τό παιδί, στή βιολογική, τήν
ψυχολογική καί τήν πνευματική του
ὑπόσταση, στήν πορεία τῆς ἀνάπτυξής του, στίς ἐπιδράσεις πού δέχεται, στό βαθμό πού μπορεῖ νά
ὡριμάζει. Εἶναι τά ζητήματα πού
ἀφοροῦν στούς γονεῖς καί τήν οἰκογένεια μέσα στήν ὁποία γεννιέται
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καί ἀνατρέφεται τό παιδί. Στή συγ- ἐκκλησία καί οἱ λοιποί θεσμοί.
κρότηση τῆς προσωπικότητάς τους,
στό μορφωτικό τους ἐπίπεδο, στίς
Ἕνα δύσκολο ἔργο
δυνατότητες καί ἱκανότητες πού πρέστίς μέρες μας
πει νά διαθέτουν γιά νά εἶναι κατάλληλοι γονεῖς, στίς σχέσεις τους
Τό ζητούμενο εἶναι πάντοτε πῶς
μεταξύ τους καί μέ τά παιδιά τους, θά βοηθήσουμε τά παιδιά καί τούς
στούς τρόπους πού ἐφαρμόζουν νέους νά ἔχουν καλή ἀνάπτυξη, ὁλοκληρωμένη μόρφωση καί πνευματική
ΓΡΑΦΕΙ
καλλιέργεια, ἔτσι ὥστε νά ἀξιοΟ ΑΛΕΞ. ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
ποιοῦν τίς ἱκανότητες καί τά χαρίΚαθηγητής Πανεπιστημίου
σματά τους στή ζωή καί τή σταστήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν τους. Ἀνά- διοδρομία τους. Νά ἐπιλύονται κάθε
λογα εἶναι καί τά θέματα πού ἀφο- φορά, μέ τόν πιό ἐνδεδειγμένο
ροῦν στούς ἐκπαιδευτικούς, καί τό τρόπο, τά ὁποιαδήποτε προβλήματα
σχολεῖο σέ ὅλες τίς βαθμίδες του, καί ἐμπόδια πού παρεμβάλλονται
στήν ποιότητα καί τό ἐπίπεδο τῆς στήν ὁλοκλήρωσή τους.
παιδείας πού καλλιεργεῖ, στό παιδαΤό ἔργο αὐτό εἶναι πρωτίστως
γωγικό κλίμα πού ἐπικρατεῖ, στήν ἐπιθυμία καί εὐθύνη τῶν γονέων,
ἐπιστημονική συγκρότηση καί τό ἀλλά καί τῶν ἴδιων τῶν παιδιῶν, τά
ἦθος τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί στίς σχέ- ὁποῖα, ξεκινώντας τή ζωή τους, ὀνεισεις τους μέ τούς μαθητές.
ρεύονται μιά πορεία μέ ἀγώνα νά
Τέλος εἶναι καί τό εὐρύτερο κοι- κατακτήσουν στόχους καί νά ἔχουν
νωνικό καί πολιτιστικό περιβάλλον, νόημα καί πλήρωμα ψυχῆς σέ ὅλες
μέσα στό ὁποῖο βρίσκεται τό παιδί τίς ἐπιδιώξεις τους. Μιά βαθιά ψυχική
καί ὁ νέος καί δέχεται, παράλληλα τους ἀνάγκη, τήν ὁποία οἱ σημερινές
μέ τήν οἰκογενειακή του ἀγωγή καί συνθῆκες λειτουργίας τῆς πολιτείας
τή σχολική του παιδεία, ποικίλες καί καί τῶν θεσμῶν ἀγωγῆς καί παιδείας
καταλυτικές ἐπιδράσεις πού τελικά φαίνεται νά μήν εἶναι σέ θέση νά τήν
μπορεῖ νά ἀκυρώνουν ὅσα καλλιερ- ἱκανοποιήσουν ἐπαρκῶς.
γοῦν ἡ οἰκογένεια, τό σχολεῖο, ἡ
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τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1950,
ὅταν ἤμουν φοιτητής, ἀποφασίστηκε στή Χριστιανική Ἕνωση
Καλαμάτας νά δημιουργήσει μία παιδική
κατασκήνωση στόν Ταύγετο.
Κανείς μας δέν ἤξερε ἀπό κατασκηνώσεις, πῶς ὀργανώνονται καί πῶς λειτουργοῦν.
Παρά τήν ἄγνοιά μας στίς λεπτομέρειες, ξεκινήσαμε νά βροῦμε ἀρχικά τόν
χῶρο γιά τό στήσιμό της. Βρήκαμε τόν
χῶρο στά «τρία ἁλώνια τοῦ Μπρουσοῦ»
. Ἀφοῦ βρέθηκε ὁ χῶρος ἔπρεπε νά στήσουμε τίς σκηνές γιά νά μείνουν τά παιδιά
καί οἱ ἐργαζόμενοι.
Ἀνεβάσαμε μέ ἕνα φορτηγό αὐτοκίνητο στό βουνό τίς σκηνές τίς ὁποῖες
εἴχαμε πάρει δανεικές ἀπό τή Διεύθυνση
Προνοίας καί ὅλο τό ὑπόλοιπο ὑλικό πού
θά χρειαζόμαστε γιά τό στήσιμό τους καθώς καί γιά τή λειτουργία τῆς παιδικῆς
κατασκήνωσης (τραπέζια πάγκους, καρέκλες, κασμάδες, φτυάρια, κρεββάτια,
τρόφιμα κ.λ.), ἀφοῦ εἴχαμε προγραμματίσει νά ἀρχίσει τή λειτουργία της ὕστερα
ἀπό μερικές ἡμέρες.
Μετά τή συγκέντρωση ὅλου αὐτοῦ
του ὑλικοῦ ἄρχισε ἡ δουλειά. Συντροφιά
μας εἴχαμε κάνα-δυό ἐργάτες καί ἕνα
σκυλί, τό ὁποῖο πιστεύαμε ὅτι θά μᾶς προφυλάσσει ἀπό τούς κλέφτες.
Τό πρῶτο, λοιπόν βράδυ πού διανυκτερεύσαμε στό βουνό, δέν θά τό ξεχάσω
ποτέ. Ἦταν ἕνα βράδυ τρομερό. Ὅσο
ὄμορφο καί ὡραῖο εἶναι τό δάσος τήν
ἡμέρα, τόσο φόβο σου προκαλεῖ τά βράδυ
μέσα στήν ἀπόλυτη σκοτεινιά μέ τούς
ὑπόκωφους θορύβους του ἀπό τό θρόϊσμα
τῶν δέντρων καί ἀπό τούς θορύβους τῶν
πάσης φύσεως ζώων πού κυκλοφοροῦν
τή νύχτα.
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Μετά ἀπό μία ἐξαντλητική
ἡμέρα καί τήν κούραση τοῦ σώματος, πέσαμε νά κοιμηθοῦμε σέ
μία σκηνή δύο ἀτόμων. Ἐγώ
ἔπεσα στό ἀριστερό κρεββάτι καί
ὁ διαχειριστής τῆς κατασκήνωσης
πού ἦταν ὁ ὀψιμαθής θεολόγος,
πολύ μεγαλύτερος ἀπό μένα στά
χρόνια, στό δεξιό κρεββάτι.
Μᾶς πῆρε ὁ ὕπνος καί κατά
τίς 3 μέ 4 τά ξημερώματα, ἀκούω
στή πλατεία τῆς κατασκήνωσης
πού εἴχαμε δέσει τό σκυλί-φύλακα, ὄχι μόνον νά γαυγίζει ἀλλά
κυριολεκτικά νά χαλάει τόν κόσμο.
Ἔντρομος ξυπνάω, ἀνοίγω τό παραπέτι τή σκηνῆς νά δῶ τί γίνεται
καί δέν βλέπω τίποτε μέσα στήν
ἀπόλυτη σκοτεινιά. Μόνον τό
ἔντονο γαύγισμα τοῦ σκυλιοῦ
ἀκουγόταν.
Φοβήθηκα. Πίστεψα ὅτι μᾶς
κλέβουν! Ἄραγε, πόσοι κλέφτες
νά εἶναι; Μπορῶ ἐγώ, μόνος μου,
νά τούς ἀντιμετωπίσω; Μέτρησα
τίς δυνάμεις μου καί φοβήθηκα
ἀκόμα περισσότερο.
Ἔτσι, ἀποφάσισα νά ξυπνήσω τόν συγκάτοικό μου στή
σκηνή, τόν Γεώργη.
Γεώργη, τοῦ φωνάζω, κοιμᾶσαι ἀκόμα; Ξυπνάει, μέ κοιτάζει
καί μοῦ λέει μέ ἤρεμη φωνή. Τί
συμβαίνει; Τοῦ ἀπαντῶ. Καλά δέν
ἀκοῦς τό σκυλί πού γαυγίζει; Θά
ἔχουν μπεῖ κλέφτες στόν χῶρο τῆς
κατασκήνωσης καί δέν θά μᾶς
ἀφήσουν τίποτα. Σήκω νά πᾶμε
νά δοῦμε τί συμβαίνει.

¥

Σηκώνεται ἀπό τό κρεββάτι
ἐκστρατείας πού κοιμόταν, μέ ξανακοιτάει μέ ἠρεμία καί προσθέτει.
«Γιατί φοβᾶσαι; Ἡ κατασκήνωση
αὐτή εἶναι τοῦ Θεοῦ καί ὁ Θεός δέν
πρόκειται νά ἐπιτρέψει νά μᾶς κλέψουν. Ἠρέμησε.»
Ἀκούγοντάς τον νά μοῦ μιλάει
μέ τόση πίστη καί ἐμπιστοσύνη στήν
Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, κυριολεκτικά τά
ἔχασα! Θεέ μου, σκέφθηκα, ὑπάρχει
ἄνθρωπος πού πιστεύει σέ Σένα
τόσο πολύ; Ναί, ὑπάρχει, ἦρθε μέσα
μου ἡ ἀπάντηση. Ἐγώ, γιατί δέν ἔχω
τόση πίστη; Πρέπει νά τήν ἀποκτήσω!!
Κατεβήκαμε μέ τόν Γεώργη
στήν πλατεία τῆς κατασκήνωσης καί
ὅλα ἦταν ἤρεμα καί ἥσυχα καί ὁ
σκύλος μας σταμάτησε νά γαυγίζει
καί μᾶς κούναγε τήν οὐρά τοῦ χαρούμενα πού μᾶς εἶδε!
Γιά τήν ἱστορία! Ὁ Γεώργης
παντρεύτηκε, ἔγινε ἱερέας ἀπέκτησε
ἕνα γυιό (τώρα εἶναι ἀρχιμανδρίτης)
καί μία κόρη καί πρίν ἀπό τέσσερα
χρόνια ἀναχώρησε γιά τούς οὐρανούς.
Αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή τῆς κατασκήνωσης. Ὑπάρχει ὅμως καί τό τέλος της πού ἔχει ἐνδιαφέρον, καί γι’
αὐτό, θά τά ποῦμε κάποια ἄλλη
φορά.
Π.Ι.Μ.
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Ὁ Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος στήν Καθολική Ἐπιστολή του (κεφ. δ΄, στιχ. 7-8) μᾶς
συμβουλεύει: «Ὑποτάγητε τῷ Θεῷ, ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ καί φεύξεται ἀφ’ ὑμῶν·
ἐγγίσατε τῷ Θεῷ καί ἐγγιεῖ ὑμῖν...». Μέ
ἄλλα λόγια ὁ ἅγιος Ἰάκωβος μᾶς συνιστᾶ
τήν ἀποφυγή τῆς ἁμαρτίας καί τήν προσκόλλησή μας στό Θεό. Καί πιό κάτω
(στιχ., 10) λέγει: «ταπεινώθητε ἐνώπιον τοῦ
Κυρίου καί ὑψώσει ὑμᾶς...», δηλ θά μᾶς
βοηθήσει νά ἀποκτήσουμε πνευματική τελειότητα καί ἀληθινή εὐδαιμονία. Ἡ ὑπακοή στό Θεό μᾶς ἐξασφαλίζει τήν ἠθική
πρόοδο, τήν πνευματική ἀνύψωση καί τήν
ἀληθινή εὐδαιμονία. Μερικοί σύγχρονοι διανοούμενοι γράφουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει
νά εἶναι αὐτόνομος, νά μήν δεσμεύεται ἀπό
τό Θεό οὔτε ἀπό καμία ἄλλη αὐθεντία! Ἡ
Καινή Διαθήκη ὅμως τονίζει ὅτι ἡ ὑπακοή
στόν Θεό δέν εἶναι δουλεία, εἶναι ἀληθινή
ἐλευθερία «οὗ δέ τό Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ
καί ἐλευθερία» (Β΄ Κορ. γ΄, 17). Καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης γράφει «γνώσεσθε τήν
ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει
ὑμᾶς» (Ἰω. η΄, 32). Καί στή συνέχεια γράφει
«ἐάν οὖν ὁ υἱός ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως
ἐλεύθεροι ἔσεσθε» (Ἰωάν. η΄, 31) καί «πᾶς
ὁ ποιῶν τήν ἁμαρτίαν, δοῦλος ἐστι τῆς
ἁμαρτίας» (Ἰωάν. η΄, 34).
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Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος γράφει: «νήψατε,
γρηγορήσατε, ὅτι ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α΄ Πέτρ., ε΄, 8). Στό δρόμο μας
γιά τήν ἀρετή βρίσκουμε ἀντίπαλο τό Σατανᾶ, ὁ ὁποῖος συνεχῶς περιπατεῖ γιά νά
βρεῖ ἄνθρωπο, νά τόν ρίξει στήν ἁμαρτία.
Ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος μᾶς συμβουλεύει
νά ἀντιστεκόμαστε στίς ὑπαγορεύσεις τοῦ
διαβόλου καί θά φύγει ἀπό μᾶς, ἀρκεῖ νά
μήν δεχθοῦμε τίς πονηρές σκέψεις καί ἐπιθυμίες, τίς ὁποῖες μᾶς ὑποβάλλει, γιά νά
μᾶς παρασύρει στήν ἁμαρτία. Βέβαια συχνά
δέν μποροῦμε νά ἀντισταθοῦμε στίς ὑπαγορεύσεις τοῦ πονηροῦ, γιαὐτό πρέπει νά
ζητήσουμε καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, μέ
προσευχή, καί τότε θά τόν νικήσουμε. Γνώμονας τῆς ζωῆς μας πρέπει νά εἶναι ἡ
συμφωνία τοῦ βίου μας μέ τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ καί τό θεῖο νόμο.
Ὁ Χριστός τόνισε ὅτι δέν μποροῦμε νά
συμβιβαζόμαστε μέ τό σατανᾶ, διότι θά μᾶς
ὑποδουλώσει «Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις
δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν
ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ
ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ
δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ» (Ματθ.στ, 24) καί
(Λουκ. στ. 13).
Ἀλλά δέν εἶναι μόνον ὁ Διάβολος αἰτία
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τῆς ἁμαρτίας, εἶναι καί οἱ σαρκικές ἐπιθυμίες
καί τά θέλγητρα τοῦ κόσμου. Ὁ ἄνθρωπος,
μετά τήν παρακοή τῶν Πρωτοπλάστων ἔχει μιά
ἰσχυρή ροπή πρός τό κακό, τήν ὁποία μπορεῖ
νά ὑπερνικήσει μόνο μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί
μέ τή συμμετοχή στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας,
καθώς καί μέ πολύν ἀγώνα.
Ὁ ἄνθρωπος τότε μόνον εἶναι ἐλεύθερος,
ὅταν ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά πάθη του καί τή ροπή
πρός τό κακό. Τότε ἔχει καθαρό τό μυαλό του
καί βαδίζει στήν ὁδό τῆς ἀρετῆς. Ἀλλιῶς παρασύρεται στά σκοτεινά μονοπάτια τῆς ἁμαρτίας, τά ὁποῖα τόν ὁδηγοῦν στό τέλος, στή
δυστυχία καί στή συμφορά. Ἀληθινά ἐλεύθερος
καί εὐτυχής εἶναι μόνον ὅποιος ὑπακούει στό
νόμο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι καί νόμος τῆς λογικῆς
καί τῆς ἀρετῆς. Ἐνῶ ὅποιος θέλει νά εἶναι αὐτόνομος καί ἀσύδοτος παρασύρεται ἀπό τό κακό
καί δέν ξέρει ποῦ πάει καί ποῦ θά καταλήξει.
Αὐτοί πού ὑποστηρίζουν τήν πλήρη ἐλευθερία
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Θεό καί τόν ἠθικό νόμο,
μᾶς ὀδηγοῦν σέ σκολιούς δρόμους, στήν ἀποτυχία, στήν ἀσυδοσία, στό κακό...
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Βέβαια ὁ Θεός ἔχει δώσει ἐλευθερία καί
αὐτονομία στόν ἄνθρωπο, συνάμα δέ τοῦ
ἔχει δώσει καί λογικό καί ἠθική συνείδηση,
γιά νά διακρίνει τό καλό καί τό κακό καί νά
πράττει πάντοτε τό ἀγαθό, νά ἐπιδιώκει τήν
ἀρετή καί τήν ἠθική τελειοποίηση. Αὐτό
εἶναι δύσκολο στήν ἀρχή. Ἔπειτα γίνεται
εὔκολο, ὅπως γράφει καί ὁ Ἡσίοδος στό περίφημο ἔργο του «Ἔργα καί Ἡμέραι»
«Ἀρετῆς προπάροιθεν ἀγῶνα θεοί ἔθηκαν
ἀθάνατοι, ὄρθιος δέ καί τραχύς οἶμος (δρόμος) πρός αὐτήν», ἔπειτα ἡ ὁδός γίνεται
λεία καί εὔκολη, ἄν καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι
δύσκολη. Ἡ κακία εἶναι εὔκολη καί ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ σ’ αὐτή εἶναι πλατύς. Τό
συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά ἀκολουθεῖ
τό δύσκολο δρόμο τῆς ἀρετῆς, τό δρόμο τοῦ
Θεοῦ, πού θά τόν ὁδηγήσει στό καλό δρόμο.
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(Ἀπό σχετικό βιβλίο τοῦ R. Guardini)
Σύμφωνα μέ τό Γερμανό φιλόσοφο καί παιδαγωγό Σπράγκερ οἱ δυό πυλῶνες τῆς οἰκοδομήσεως
καί διαμορφώσεως τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος, ὥστε αὐτή νά ἀνταποκριθεῖ στήν ἀποστολή
της εἶναι οἱ δυό διάλογοι: Ὁ ἕνας μέ τόν ἑαυτό μας
καί ὁ ἄλλος μέ τό Θεό.
Παγκοσμίως ἀναγνωρίζεται ὅτι εἰσηγητής τοῦ
πρώτου διαλόγου εἶναι ὁ μέγας φιλόσοφος τῆς
ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος Σωκράτης, ἐνῶ τοῦ δεύτερου ἡ χριστιανική πίστη καί ἠθική, ὅπως αὐτή
ἐκφράζεται μέσα ἀπό τή Βίβλο καί τά συγγράμματα τῶν Πατέρων.
Γι’ αὐτό τό δεύτερο διάλογο, πού γίνεται κυρίως μέ τήν προσευχή (συλλογική καί ἀτομική),
μᾶς ἄφησε τίς παρακάτω ἀστραφτερές σκέψεις ὁ
ἰταλικῆς καταγωγῆς Γερμανός ἱερωμένος R.
Guardini. Ἄς τίς προσέξουμε.
1. Τό νά προσεύχεσαι σημαίνει νά ἔχεις ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό. Ἄρα ὁ λόγος εἶναι ἡ ἀρχή
κάθε σχέσης καί ἡ ρίζα του εἶναι στό ἐσωτερικό
σκίρτημα τῆς καρδιᾶς.
2. Δέ μπορεῖ νά εἶναι κάποιος χριστιανός χωρίς
νά προσεύχεται, ἀκριβῶς ὅπως δέ μπορεῖ κανείς νά
ζεῖ δίχως νά ἀναπνέει.
3. Ὁ (χριστιανός) ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη τῆς
προσευχῆς γιά νά διατηρήσει τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς
του καί δέ μπορεῖ νά προσεύχεται γι’ αὐτή παρά
στηριζόμενος σέ μιά ζωντανή πίστη.
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4. Δέ μπορεῖ νά εἶναι κανείς
χριστιανός χωρίς νά ἐνασχολεῖται
μέ τό Χριστό. Ὅποιος ἀμελεῖ νά τό
κάνει διολισθαίνει σέ περιοχή βέβηλη. Ἡ προσευχή μας δέ φθάνει,
πραγματικά στόν οὐράνιο Πατέρα,
εἰμή μόνον ἄν εἶναι θεμελιωμένη
πάνω στήν ἐπικοινωνία μέ τό Χριστό.

¥

5. Ἡ προσευχή μας δέν ἀπευθύνεται σ’ ἕνα
Θεό ἀόριστο... ἀλλά σ’ ἕνα Θεό πραγματικό καί
ὑπεύθυνο... Ὁ Θεός μᾶς ἀπεκάλυψε τό μυστήριό
του καί μᾶς εἶπε ποιός εἶναι... Σ’ Αὐτόν, δηλαδή
στήν Ἁγ. Τριάδα, πρέπει νά ἀπευθύνεται ἡ προσευχή μας.
6. Ἡ γονυπετής προσευχή παραμένει στάση
οὐσιώδης. Αὐτή ἐκφράζει τό σέβας ἀπέναντι σ’
Αὐτόν, πού εἶναι «ὁ ὤν», ὁ Κύριος... Ἡ ὀρθία θέση
εἶναι ἐπίσης μιά καλή στάση γιά προσευχή...
Ἀλλά αὐτή πού εἶναι ἐξίσου ἐνδιαφέρουσα, ὅπως
ὅλες αὐτές οἱ στάσεις, εἶναι τό ἀντίθετό τους, δηλαδή ἡ στάση, πού μένει καθαρά ἐσωτερική καί ἡ
ὁποία πραγματοποιεῖται ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους,
στό δρόμο, στή δουλειά, στή συντροφιά, χωρίς κανένας νά τό ἀντιλαμβάνεται.
7. Εἶναι ὡραῖο νά μνημονεύονται στήν προσευχή αὐτοί, τούς ὁποίους ἀγαπᾶ κανείς, νά ἀναφέρονται στό Θεό οἱ ἰδιαίτερες δυσκολίες τους, οἱ
ἀνάγκες τους καί οἱ ἐπιθυμίες τους.
8. Ἡ ἀρρώστια καί ἡ θεραπεία, ἡ γέννηση
καί ὁ θάνατος, κάθε τί πού συμβαίνει κατά τή
διάρκεια τοῦ βίου, ἔχει τή θέση του μέσα στήν προσευχή καί προσδιορίζει τό περιεχόμενό της.
9. Στό βάθος κάθε αἰτήματος (τῆς προσευχῆς) ὑπάρχει τό αἴτημα τῶν αἰτημάτων: «Γεννηθήτω τό θέλημά Σου».
10. Γενικά ὁ ἄνθρωπος ἀποφεύγει νά προσεύχεται... Λέει, δέν ἔχω χρόνο, ὅτι τοῦτο ἤ ἐκεῖνο
εἶναι ἐπεῖγον· κι’ ὅμως, εὐθύς ὡς θἄχει ἐγκαταλείψει τήν προσευχή μ’ αὐτές τίς προφάσεις, εἶναι
ἱκανός νά κάνει τά πιό περιττά πράγματα. ῾Ο
ἄνθρωπος πρέπει νά πάψει νά ἀπατᾶ τό Θεό καί
τόν ἑαυτό του!
Γιά τή μετάφραση
Πέτρος Π. Πανταζόπουλος
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ».
ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ 6 , 56626 ΣΥΚΙΕΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ. 2310 212659.
(+S"O;REBLJWNU[\.R)*E^TLH^GJ^\UW\JWTUGTYW\
?O1ZAV?8S]VZX-YB[HW[)WT0^E[RΣχ. 14Χ20,50. Σελ.23.
4>VPF;XZOM]C5PQ;]CZ]7@XZSAK-YB[HW[G)PS!1M]FR
J8ZAV <O].LJLUTY[ZAVJFS]!D/ZIMXCZ=HPQQXD]VCMIR
Σχ. 14Χ20,50 Σελ. 32.
,^T:YJR-YB[HW[G)WT0^E[G
(R\*ULTY[N\^B>Y\J^
4RLWT:[JWNLT[J-^Y^
%>^T^.[\LBA<OX@AV]FMXC&<1@IKR Σχ. 14Χ20,50. Σελ.72.
WE.LB*\LJNLJL\?Y^U[N?WT[NU^-YB[HW[)WT0^E[R Χαιρετισμοί
καί Ὁμιλίες. Θεσσαλονίκη 11 Μαΐου 2014. Σχ. 14Χ20,50 Σελ.96.
\>GTY.*N[\?RJ^ETL$E^HR^N^Y\HL\Y[B[?Y^\^R>RHR
LW>Y\ULJLJ>T[\U^\UL\U^GT*\L
E^Y\ULN^N^\U^\LU[GYL\[G:TY\U[GR Σχ. 14Χ20,50 Σελ. 40.
^T:YJR-YB[HW[G)WT0^E[G
B[?[YE^Y>^T^YNW\WY\
?O1Q9QZ=MXZXVAIQIZ'K\ZXFSOM'KHFQCXKZ]7\9Z'S]K;V#IQ]7:SOQZ]7R
Σχ. 14Χ20,50 Σελ.32.
^YE^UWTYN^E^NWBB[G$J[N^:L2Y^UT[\
(3\GNU^?W\0[U^N[HWT^>WY^\?Y^[\U^E^Y^THT*\WY\R
Σχ.14,50 21. Σελ. 22.
4(0[U^N^4(\GNU^?W\?Y^:[BL\UWTYNL
BY>Y.Y^E^YUTY?BGEWTY.Y^R Σχ. 14.50Χ21.
Δύο ὡραῖα βιβλιαράκια, πολύ ἐντυπωσιακά καί στήν ἐμφάνισή τους.
Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν, 22027, Ἀσέα Ἀρκαδίας, τηλ. 27910
23535.
+S"O;R@R>X/D]FERNZXV
([:TY\U[\NYE^WYU^J^?Y^
(60 ἀληθινές ἱστορίες μαγείας)
Στήν ἐποχή μας παρατηρεῖται ἄνθηση τῆς μαγείας, τοῦ δαιμονισμοῦ, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ,
τοῦ πνευματισμοῦ, πού παγιδεύουν τόν ἄνθρωπο σέ μία φοβερή δουλεία. Στό βιβλίο αὐτό
ἔχουν συγκεντρωθεῖ κάποια περιστατικά μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τούς βίους τῶν
Ἁγίων γιά νά ἀντιληφθοῦμε κάποιες ἀναντίρρητες ἀλήθειες. Σχ. 14,50 Χ 20 Σελ.136.
4U]75C]FRHW[B[?Y^E^YH^GJ^U^UL\N[WT^\>T[\WG:L\R Στό βιβλίο
αὐτό προβάλλεται ἡ διδασκαλία καί ἡ ἐμπειρία τῶν Ἁγίων Πατέρων καί μάλιστα τῶν Νηπτικῶν, πάνω στό θέμα τῆς Νοερᾶς Προσευχῆς. Σχ. 14Χ20,50. Σελ. 368. Διεύθυνση Συγγρ.
Τ.Θ. 17, 30100 Ἀγρίνιο, τηλ. 6947736590
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Τό καλοκαίρι θά χαλαρώσουμε
τήν ψυχή ἤ τά ἤθη μας;
2bpms hniml^opclns rdjs gqbp[
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;pirZs gqds Lidkgpclns gbnmkrZs rZo
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gqdslnQjsrZos iqslqjskrZosgqSnr^[
imqs" ha`qdopclnskreshqoa`VimsrpT
]mhbqopT YUimpT gqds RgnQ kcoqo[
rpTlnsrZos8]mqsBkYalasgqrfkrqkaW
pirfHnmsC <ggbakdqsrpT YUimpT
lqjs9noZorqsn@oqmsl^kqsgqdsrimq[
gekmpmsXh*sDIUWs
&OreshpVshi^hnm_shfkas\ckdq_
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα ἐν
οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καί σωτῆρα
ἀπεκδεχόμεθα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν».
(Ἡ δική μας πατρίδα καί τά
δικά μας πολιτικά δικαιώματα εἶναι
στούς οὐρανούς, ἀπό ὅπου περιμένουμε τόν σωτήρα μας, τόν Κύριο
Ἰησοῦ Χριστό)
Φιλ. γ΄ 20
β. Οἱ ἄνθρωποι μοιάζουν μέ τά
σύννεφα, πού ἀνάλογα μέ τίς μεταβολές τοῦ ἀνέμου μεταφέρονται
κάθε τόσο σέ ἄλλο μέρος.
Μ. Βασίλειος.
γ. Οἱ ὑποθέσεις καί τά πράγματα τοῦ κράτους εἶναι ἄσχημα.
Πολύ αὐτό μᾶς ἐνδιαφέρει καί
ἔχουμε πολλή γι’ αὐτό ἀγωνία. Καί
ποιά, λοιπόν, εἶναι ἡ αἰτία; Λένε:
Ἡ ἔλλειψη βουλήσεως ἀπό αὐτούς
πού μᾶς κυβερνοῦν. Ὄχι τόσο ἡ
ἀβουλία τῶν κυβερνώντων, ὅσο ἡ
δική μας ἁμαρτία, ἡ συνέπεια τῶν
ἁμαρτιῶν μας. Αὐτή ἔκανε τά πάνω
κάτω, αὐτή ἔφερε ὅλα τά κακά.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 8Α, 334
δ. Οὔτε ἐκεῖνος πού ἀσκεῖ τήν
πολιτική ἐξουσία, οὔτε ἐκεῖνος πού
ἀσκεῖ τήν πνευματική, θά μπορέσουν νά τίς διαχειριστοῦν δίκαια, ἄν
προηγουμένως δέν κυβερνήσουν τόν
ἑαυτό τους ὅπως πρέπει.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 19,
418-420
ε. Οἱ ἄνθρωποι, πού δέν μποροῦν νά βάλλουν τάξη στήν καρδιά
τους, ἀκόμη λιγότερο μποροῦν νά
βάλλουν τάξη στό Κράτος.
Ἅγ. Νικόλαος Βαλιμίροβιτς
(1881-1956)

στ. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
εἶναι σάν τήν κλώσσα. Κάτω ἀπό
τά φτερά της σκεπάζει καί ἄσπρα
πουλάκια καί μαῦρα πουλάκια καί
κίτρινα πουλάκια καί κάθε χρώματος πουλάκια.
Γέροντας Πορφύριος Μπαϊρακτάρης
ζ. Νά προσπαθοῦμε τέτοιοι
Ἕλληνες νά βγαίνουν στήν ἐξουσία
πού θά χύνουν τό αἷμα τους πρῶτα
ὑπέρ τῆς πίστεως καί μετά ὑπέρ
τῆς πατρίδος.
Γέροντας Παΐσιος, Ἁγιορείτης
η. Ἡ Ἐκκλησία δέν ἀνήκει στά
κόμματα. Τά κόμματα ἀνήκουν
στήν Ἐκκλησία.
Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος
Λιάπης
θ. Βαδίζω πάνω, ψηλά, πάνω
ἀπό κόμματα, πάνω ἀπό προσωρινά
καί ἐφήμερα.
Αὐγουστῖνος Καντιώτης
(1907-2010)
ι. Ὁ πολιτικός δέν πρέπει νά
ἐπιδεικνύεται μέ τά λόγια πού λέει,
ἀλλά μέ τά ἔργα πού πράττει.
Πυθαγόρας
ια. «Κυάμων ἀπέχεσθαι». (Νά
ἀπέχετε ἀπό τήν πολιτική).
Ὁ ἴδιος
ιβ. Ἡ πολιτική εἶναι ἡ μεγαλύτερη τέχνη, γι’ αὐτό θά ἔπρεπε νά
τήν διδάσκεται κανείς καί νά ἀφιερώνει ὅλες του τίς δυνάμεις, ἀφοῦ
ἀπ’ αὐτήν προέρχονται ὅλα τά μεγάλα καί σπουδαῖα πράγματα γιά
τούς ἀνθρώπους.
Δημόκριτος
ιγ. Εἴμαστε ὁ μόνος λαός πού
τόν μή ἀναμειγνυόμενο καθόλου στά
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κοινά, δέν τόν θεωροῦμε φιλήσυχο, ἀλλά ἄχρηστο.
Θουκυδίδης, Ἐπιτάφιος Περικλέους
ιδ. Ἐνῶ σέ καλεῖ ἡ ἴδια ἡ πατρίδα νά
ἀσχοληθεῖς μέ τά κοινά, εἶναι ἴσως ἄστοχο, νά
μήν ὑπακούεις.
Πλάτων, Ἐπιστολή Θ΄, 358Α
ιε. Πολιτική εἶναι ἡ ἐπιστήμη τῶν καλῶν
καί τῶν συμφερόντων· εἶναι ἡ ἐπιστήμη πού
φέρνει τή δικαιοσύνη στήν πόλη.
Πλάτων, Ὅροι 413Β
ιστ. Ὁ πολιτικός πού νικάει μέ τήν
εὐγλωττία του εἶναι σοφός, ἀλλά ἐγώ θά προτιμοῦσα νά νικάει μέ ἔργα.
Εὐριπίδης
ιζ. Τά ὑγιή οἰκονομικά κάνουν τήν καλή
ἐξωτερική πολιτική.
Ξενοφώντας
ιη. Πολιτικό ζῶο, φυσικά, εἶναι ὁ ἄνθρωπος.
Ἀριστοτέλης
ιθ. Ἐκεῖνοι πού ξεχωρίζουν τήν πολιτική
ἀπό τήν ἠθική, ποτέ δέν θά καταλάβουν οὔτε
τή μία οὔτε τήν ἄλλη.
Ἀπολλώνιος ὁ Ρόδιος (295-215 π.Χ.)
κ. Τέλειους ἀνθρώπους θεωρῶ ἐκείνους
πού μποροῦν νά συνδυάσουν τήν πολιτική δύναμη μέ τή φιλοσοφία.
Πλούταρχος
κα. Ἄριστη πολιτεία εἶναι ἐκείνη πού
ἀκούει πάρα πολύ τούς νόμους παρά τούς ρήτορες.
Χίλων
κβ. Μισῶ κάθε ἀγυρτεία σάν τήν ἁμαρτία, ἀλλά περισσότερο τήν πολιτική ἀγυρτεία
πού ὁδηγεῖ στήν ἀθλιότητα καί στήν καταστροφή πολλῶν χιλιάδων καί ἑκατομμυρίων
λαοῦ.
Γκαῖτε
κγ. Ἡ ὑψηλή πολιτική εἶναι ἁπλά ἡ κοινή
λογική πού γίνεται ἐφαρμόσιμη στά μεγάλα
πράγματα.
Μ. Ναπολέων
κδ. Στήν πολιτική δέν ὑπάρχει τίποτε πιό
παράλογο ἀπό τήν μνησικακία.
Καβούρ (1810-1861), Ἰταλός πολιτικός
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κε. Κάποτε μπῆκα στήν πολιτική ζωή τῆς
χώρας μου. Καί τότε εἶδα πώς δέν ἀρκοῦσε τό
ταλέντο καί ἡ μόρφωσή μου.
ΠΟ-ΧΟΥ-Ι, Κινέζος σοφός
κστ. Πολιτική εἶναι ἡ τέχνη τοῦ ἐφικτοῦ,
ἡ ἐπιστήμη τοῦ σχετικοῦ.
Μπίσμαρκ Ὄτο, 1815-1898), Γερμανός
πολιτικός
κζ. Ἡ μετριοπάθεια εἶναι ἡ μέγιστη ἀρετή
τοῦ πολιτευόμενου.
Ἀλέξανδρος Ζαΐμης
κη. Στήν πολιτική ὑπάρχουν ἄνθρωποι
τῶν περιστάσεων καί ἄνθρωποι τῶν πεποιθήσεων. Οἱ πρῶτοι σύρονται στήν οὐρά τοῦ πλήθους. Οἱ δεύτεροι ἡγοῦνται στήν πορεία τοῦ
Ἔθνους.
Ἐλευθέριος Βενιζέλος
κθ. Τά ὀκτώ πού δέν πρέπει νά ἔχεις: 1)
Πλοῦτο χωρίς μόχθο, 2) Πολιτική χωρίς ἀρχές,
3) Ἀπόλαυση χωρίς συναίσθημα…
Μαχάτμα Γκάντι
λ. Ἡ πολιτική εἶναι σκληρή σάν τόν πόλεμο. Ἀλλά πιό ἐπικίνδυνη. Στόν πόλεμο μπορεῖ νά σκοτωθεῖς μιά φορά. Στήν πολιτική
πολλές.
Τσῶρτσιλ
λα. Ἡ τραγωδία τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ὅτι
ἡ Ἀριστερά στρέφεται κατά τοῦ Ἔθνους καί
ἡ Δεξιά κατά τοῦ Κράτους.
Κάρολος Ντέ Γκώλ
λβ. Στήν πολιτική ὑπάρχουν πράγματα
πού λέγονται καί δέν γίνονται καί πράγματα
πού γίνονται καί δέν λέγονται.
Κων/νος Καραμανλῆς (1907-1998)
λγ. Πάνω ἀπό τά κόμματα καί ὁποιαδήποτε πρόσωπα εἶναι ἡ Ἑλλάδα, τό μέλλον της,
ἡ ζωή τοῦ λαοῦ της.
Ἀλέξανδρος Παπαναστασίου
(1876-1936)
λδ. Ὅταν τά ἐθνικά θέματα τά κάνουμε
πολιτικά, τά πολιτικά κομματικά καί τά κομματικά προσωπικά, τότε βαδίζουμε πρός τήν
καταστροφή.
Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ
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«Τραγικά λάθη στήν διαπραγμάτευση»
(ΕΣΤΙΑ 15-4-15).
Ἐάν ἐνεργεῖς, κάνεις λάθη μικρά ἤ σοβαρά. Ἐάν διαπραγματεύεσαι, ἑπόμενο νά
κάνεις λάθη. Ἐάν δέν διαπραγματεύεσαι,
δέν κάνεις λάθη, ἀλλά κάνεις τό τραγικό
λάθος νά παραδίδεσαι ἀμαχητί!
«...τό πρόβλημα δέν εἶναι τό χρέος
ἀλλά ἡ ἔλλειψη ἀνταγωνιστικότητας» Βόλφκανγκ Σόϊμπλε» (ΕΘΝΟΣ 16-4-15).
Ἔκρηξη ὑποκρισίας! Ἐνδιαφέρεται ὁ
ὑπουργός οἰκονομικῶν τῆς Γερμανίας γιά τήν
ἀνταγωνιστικότητα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας!
Ποθεῖ σφόδρα νά ἀνταγωνιζόμαστε ἀποτελεσματικά τήν χώρα του!
«Κίεβο. Δολοφόνησαν τόν Ὄλες Μπουζίνα ἔξω ἀπό τό σπίτι του. Μέ σφαῖρες
ἔκλεισαν τό στόμα φιλορώσου δημοσιογράφου» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 17-4-15).
Πολύ δημοκράτες οἱ ὑποστηριζόμενοι
ἀπό τήν Δύση Οὐκρανοί μαχητές!
«Κυρ. Μητσοτάκης: Μονομερής ἐνέργεια τό νομοσχέδιο γιά τούς δημοσίους
ὑπαλλήλους» (Η ΑΥΓΗ 18-4-15).
Δηλαδή ἔπρεπε νά προηγηθεῖ ἔγκριση
τῆς τρόϊκας;
«Κορυφαῖοι διεθνεῖς ἀναλυτές φωτίζουν τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τοῦ ἑλληνικοῦ Μνημονίου καί ἐξηγοῦν γιατί δέν
ἀπέδωσε τά προσδοκώμενα» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19-4-15).
Ἀπέδωσε! Ἐπέτυχαν πλήρως τούς σκοπούς τους: ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ μας, ἐπιδείνωση τῆς οἰκονομικῆς ὑφέσεως, ἐκτίναξη
τῆς ἀνεργίας καί τοῦ δημοσίου χρέους, ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας κ.ἄ.
«Πόλεμος καί ἀστάθεια, τζιχαντιστές
καί δικτάτορες προκαλοῦν κύματα δεκάδων χιλιάδων προσφύγων...» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ
19-4-15).
Αὐτός εἶναι ὁ πολιτισμός μας καί στόν
21ο αἰῶνα!
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«Μειωμένη 15% ἡ ἐπιδότηση στούς
ἐλαιοπαραγωγούς» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τῆς Δευτέρας 20-4-15).
Μείωση ἐπιδοτήσεων, αὔξηση ἐπιβαρύνσεων!
«Ἀκριβά κοστίζουν οἱ διαπραγματεύσεις μέ τά τεχνικά κλιμάκια» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 21-4-15).
Καί τίς παρατείνουν σκόπιμα γιά νά μεγαλώνουν τήν οἰκονομική ἐπιβάρυνσή μας;
«Κάθε δύο ὧρες ἕνας μετανάστης πνίγεται στή Μεσόγειο» (ΤΑ ΝΕΑ 22-4-15).
Ὅταν ἡ ἐλπίδα γίνεται θανάτου παγίδα
γιά ἑκατοντάδες συνανθρώπους μας!
«Στήνουν σκηνικό χρεωκοπίας. Γενικευμένη ἐπίθεση μέσα καί ἔξω» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
23-4-15).
Θά παραιτηθοῦν εὔκολα τά ξένα κέντρα
ἐξουσίας ἀπό τόν ἔλεγχο τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων πού ἀσκοῦν μετά τήν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια;
«Οἱ τζιχαντισταί καταστρέφουν καί τόν
πολιτισμόν!» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 24-4-15).
Αὐτοί δέν φείδονται ἀνθρώπων, δημιουργήματα πολιτισμοῦ θά σεβαστοῦν;
«Οἱ Ἁρμένιοι τιμοῦν τούς νεκρούς τους
σέ κάθε γωνιά τοῦ κόσμου» (ΑΚΡΟΠΟΛΗ
25-4-15).
Ἐμεῖς πάσχουμε ἀπό ἀγνώμονα ἀμνηστία!
«Μεταναστευτικό. Ἡ Εὐρώπη κλείνει τά
μάτια καί τά σύνορά της» (ΤΟ ΒΗΜΑ 26-415).
Τά ἀνοίγει σύμφωνα μέ τά ὑλικά συμφέροντά της.
«Σέ ἀδιέξοδο ἡ πραγματική οἰκονομία»
(ΒΡΑΔΥΝΗ 26-4-15).
Ἀντί νά ἐπιδιώξουν τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη, οἱ κυβερνῆτες μας ἀναλώθηκαν στόν
δανεισμό γιά τήν πληρωμή τοκοχρεολυσίων
προηγούμενων δανείων!
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«ΤΡΩΑΔΕΣ»
ἩτραγωδίααὐτήτοῦΕὐριπίδη(484-406
π.Χ.)παρουσιάζεταιἀπότόΕΘΝΙΚΟΘΕΑΤΡΟ
σέσκηνοθεσίαΣωτήρηΧατζάκησέδιάφοραμέρη
τῆςπατρίδαςμας(Ἐπίδαυρος3καί4Ἰουλίου).
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται στό
στρατόπεδοτῶνἈχαιῶνἔξωἀπότάτείχητῆς
Τροίας.ἘμφανίζεταιὁΠοσειδῶνας,προστάτης
τῆς Τροίας, καί λέει ὅτι θά τήν ἐγκαταλείψει
μετάτήνκαταστροφήτηςἀπότούςἈχαιούςπού
προστάτευεἡθεάἈθηνᾶ.ἈλλάκαίἡἈθηνᾶἔχει
ὀργισθεῖ μέ τά ἀνοσιουργήματα τῶν Ἀχαιῶν.
ΣυμφωνοῦννάτούςτιμωρήσουνκαθώςθάδιαπλέουντόΑἰγαῖοἐπιστρέφονταςστήνἙλλάδα.
ΑἰχμάλωτηἡβασίλισσατῆςΤροίαςἙκάβη
θρηνεῖγιάτήνσυμφοράπούτούςβρῆκε.Μαζίτης
θρηνοῦνοἱἐπίσηςαἰχμάλωτεςσυμπατριώτισσές
της. Ὁ ἀγγελιοφόρος τῶν Ἀχαιῶν Ταλθύβιος
πληροφορεῖτήνἙκάβηγιάτίςἀποφάσειςτους.
ἩκόρητηςΚασσάνδραδόθηκεστόνἈγαμέμνονα
ὡςπαλλακίδατου.ἩκόρητηςΠολυξένησφαγιάσθηκεστόντάφοτοῦἈχιλλέα.Ἡνύφητης
Ἀνδρομάχη στόν Νεοπτόλεμο, ἡ ἴδια σκλάβα
στόνὈδυσσέα.
Ἡ μάντισσα Κασσάνδρα χορεύει καί τρα-
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γουδᾶτόνγάμοτηςμέτόνἈγαμέμνονα, ἀλλά σχεδιάζει ἐκδίκηση.
Προφητεύειτάδεινάπούπεριμένουν
τόνοἶκοτῶνἈτρειδῶν.Μόνηἐλπίδα
γιάτήνἀναβίωσητῆςΤροίαςὁγιός
τοῦ Ἕκτορα Ἀστυάνακτας. Ὅμως
καίαὐτήχάνεται.ΟἱἈχαιοίἁρπάζουντόπαιδίἀπότήνἀγκαλιάτῆς
Ἀνδρομάχηςκαίτόγκρεμίζουνἀπό
τά τείχη τῆς Τροίας. Τό φέρνουν
στήνἀσπίδατοῦπατέρατουνάτό
νεκροστολίσειἡἙκάβη.Ἡὀδύνητης
κορυφώνεται.
ΦθάνειὁΜενέλαοςκαίδιατάσσεινάφέρουντήνἙλένησύροντάς
τηςἀπότάμαλλιά.ΣτόνἔντονοδιάλογοἀνάμεσαστήνἙκάβηκαίτήν
Ἑλένη διατυπώνονται ἑκατέρωθεν
κατηγορίες-ἐπιχειρήματα γιά τήν
αἰτίατοῦΤρωϊκοῦΠολέμουκαίτίς
συνέπειέςτου.ΟἱἈχαιοίὁλοκληρώνουντήνκαταστροφήτῆςΤροίαςμέ
ἐμπρησμό. Ἡ Ἑκάβη κινεῖται νά
πέσειστίςφλόγες,ἀλλάτήνσυγκρατοῦν.Διατάσσουντίςαἰχμάλωτεςνά
μποῦν στά πλοῖα γιά τήν ἰσόβια
σκλαβιάτους.
Ἡ τραγωδία διδάχθηκε στήν
Ἀθήνατό415π.Χ.κατάτήδιάρκεια
τοῦἀδελφοκτόνουΠελοποννησιακοῦ
Πολέμου.ἘπισημαίνεταιστούςἈθηναίουςτόκακόπούεἶχανἀπρόκλητα
διαπράξει στήν οὐδέτερη Μῆλο.
Ἀκόμηἡἀστάθειατῶνἀνθρωπίνων,
τάδεινάτοῦπολέμουπούἐξαγριώνει
καίἐξαχριώνειτόνἄνθρωπο.
ΝΙΚΟΣΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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