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Προσδοκίες
Ε

γιναν οἱ ἐκλογές. Ἐκφράσθηκε
ὁ Ἑλληνικός λαός. Πρῶτο κόμμα ἡ ἀποχή 43(;) %. Τό μεγαλύτερο
ποσοστό στήν ἱστορία τῶν ἐκλογῶν.
Τό γεγονός αὐτό πρέπει βαθειά νά
ἐπηρεάσει τούς πολιτικούς μας. Νά
σκεφθοῦν ὥριμα, νά προβληματισθοῦν. Μακριά ἀπό θριαμβολογίες
ἤ μεμψιμοιρίες καί διχασμούς.
Ἡ ἀποχή ἀπό τήν ἐκλογική διαδικασία φανερώνει τήν κόπωση τοῦ
λαοῦ, τήν ἀπογοήτευση ἀλλά καί
τήν ἔντονη διαμαρτυρία γιά ὅλη
τήν κατάσταση, ὄχι μόνο τῆς οἰκονομίας, ἀλλά καί τῆς ἀποδιοργανώσεως τῆς Χώρας, τήν ἠθική καί
πνευματική φθορά καί κατάπτωση.
Ὅλοι μας περιμένουμε κάποιες σημαντικές ἀλλαγές γιά τήν πορεία
τοῦ Ἔθνους μας καί τῆς καθημερινῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς μας.
Φυσικά, δέν τά περιμένουμε ὅλα
ἀπό τούς πολιτικούς μας. Ζητᾶμε
ὅμως νά ἀρθοῦν πάνω ἀπό τίς
στεῖρες ἀντιπαραθέσεις, νά ἀποκτήσουν ὅραμα ἀναγεννήσεως καί
ἑνότητας ὅλου τοῦ λαοῦ. Νά ἐμπνεύσουν τήν ἐμπιστοσύνη καί νά ἀληθεύουν σέ ὅλα. Ἡ ἀλήθεια καί ἡ
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διαφάνεια διώχνουν τήν ἀμφιβολία
καί δυναμώνουν τή θέληση γιά δημιουργική πορεία.
Δέν εἶναι μόνο οἱ πολιτικοί μας
πού πρέπει νά γίνουν ἀντάξιοι τῶν
προσδοκιῶν τοῦ λαοῦ. Χρειάζεται
ὅλοι μαζί νά ἀγαπήσουμε τήν χώρα
μας. Καί φυσικά ἡ Ἑλλάδα δέν περιορίζεται στά γεωγραφικά της σύνορα. Εἶναι ὁ Ἑλληνισμός ὅλου
τοῦ κόσμου, μέ τόν πολιτισμό του,
τήν ἱστορία του, τήν ὀρθόδοξη πίστη
καί παράδοσή του, τίς πνευματικές
του ρίζες. Χωρίς αὐτά δέν μπορεῖ
νά ὑπάρξει καί νά ζήσει ἡ Ἑλλάδα.
Γι’ αὐτό τήν πολεμοῦν οἱ ἐχθροί
της μέσα καί ἔξω ἀπό τά ὅριά της.
Ἡ θέληση καί ἡ δημιουργική ἀντίσταση εἶναι ἔργο ὅλων καί ἰδιαίτερα
τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων, πού
ἀπαιτοῦν νά λειτουργοῦν τά Σχολεῖα καί τά Πανεπιστήμια καί τά
πνευματικά μας Ἱδρύματα ἐμπνεόμενα ἀπό τίς αἰώνιες πνευματικές
μας ἀξίες. Μέ αὐτές ἐμεγαλούργησε
ἡ πατρίδα μας καί ἔγινε σεβαστή
παντοῦ. Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό αὐτές
ὁδηγεῖ στόν μαρασμό καί τόν εὐτελισμό. Ἀντιθέτως, ἡ πιστότητα σ’
αὐτές δικαιώνει τίς προσδοκίες μας.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἔτσι πολεμούσαμε...
τό 1940

EΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ἐ

πίκαιρο εἶναι τό θέμα τῆς ἐλευθερίας καί πειθαρχίας στήν ἄσκηση
τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μας. Γονεῖς
καί δάσκαλοι δυσκολεύονται νά διαπιστώσουν ποῦ τελειώνει ἡ ἐλευθερία καί
ποῦ ἀρχίζει ἡ ἀσυδοσία. Κατά τόν ἴδιο
τρόπο δυσκολεύονται νά συνδυάσουν
τήν ἐλευθερία μέ τήν πειθαρχία, πού
πρέπει νά ὑπάρχει στό σπίτι, στό σχολεῖο καί σέ κάθε ὀργανωμένο περιβάλλον. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά μήν
καθοδηγοῦν σωστά, τά παιδιά, ἀλλά
νά τά καλοπιάνουν, κάποτε μέχρι δουλοφροσύνης. «Ὅταν ἐπιτρέπουμε τά
πάντα στό παιδί, εἶναι βέβαιο ὅτι θά
τό κάνουμε τύραννο», γράφει ὁ ἐπιφανής παιδαγωγός Δ. Νήλ, στό βιβλίο
του «Ἐλευθερία καί ὄχι Ἀναρχία».

Οἱ κίνδυνοι
τῆς ἀπόλυτης Ἐλευθερίας
Ἡ ἀπόλυτη ἐλευθερία ἰσοδυναμεῖ
μέ τήν ἀσυδοσία, ἡ ὁποία διασπᾶ τό
ἐγώ τοῦ ἀνθρώπου καί ἐπιφέρει σχίσμα
στή σκέψη καί τή θέληση τοῦ ἀναπτυσσόμενου ἀνθρώπου. Εἶναι ὁλοφάνερο
ὅτι μέ τό νά μήν ἀρνούμαστε ποτέ καί
τίποτε στό παιδί τό κάνουμε ἀνίκανο
ν’ ἀντιμετωπίσει ἀργότερα τήν ἴδια τή
ζωή. Στό παιδί αὐτό θά δημιουργηθῆ ἡ
ψευδαίσθηση πώς, ὅλος ὁ κόσμος εἶναι
ὑποχρεωμένος νά τό ὑπηρετεῖ παντοῦ
καί πάντοτε. Ἡ πραγματικότητα ὅμως
τῆς ζωῆς εἶναι ἐντελῶς διαφορετική. Ἡ
ἀσυδοσία δέν ἀναγνωρίζεται πουθενά
καί γιά κανέναν. Ἄλλωστε καί τά ἴδια
τά παιδιά κατά βάθος παραδέχονται
ὅτι τά κουράζει ἡ ἀσυδοσία. Ἐνδόμυχα
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ἀποζητοῦν τούς λογικούς περιορισμούς
καί τά ὅρια, τά ὁποῖα δέν πρέπει νά ξεπερνοῦν σοβαρές συνέπειες. Ἄλλωστε
τό παράδειγμα μᾶς τό ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ
Θεός μέ τήν ἐλευθερία πού χάρισε
στούς πρωτόπλαστους, συνδυάζοντάς
την μέ τή γνωστή ἀπαγόρευση.

Ὄχι καί στήν ἀπόλυτη δέσμευση
Ὅσο καταδικάζεται ἡ ἀσυδοσία,
ἄλλο τόσο κατακρίνεται καί ἡ τυραννική συμπεριφορά τῶν ἐνηλίκων. Αὐτή
μεταβάλλει τά παιδιά σέ ἄβουλα ὄντα.
Οἱ συνεχεῖς δεσμεύσεις ὁδηγοῦν στίς
συνεχεῖς ἐκρήξεις, δηλητηριάζουν τίς
σχέσεις μας μέ τά παιδιά καί ἀφανίζουν
κάθε καλό πού κάνουμε γι’ αὐτά. Ἡ
βαριά καί καταθλιπτική ἀτμόσφαιρα στό σπίτι καί τό σχολεῖο- δημιουργεῖ
τούς αὐριανούς εὐθυνόφοβους ἐκείνους τύπους, πού ὅταν θά πάρουν στό
μέλλον μία ὑπεύθυνη θέση, θά καταταλαιπωροῦν τό κοινωνικό σύνολο καί
τήν περιδεή συνείδησή της. Τά δεσμά
καί ἡ βία ψαλιδίζουν καί ἀναστέλλουν
τίς ὡραῖες πρωτοβουλίες τῶν παιδιῶν
μας, πού δέν παύουν νά εἶναι ἀνεξάντλητες.
Σύμφωνα μέ τόν μεγάλο παιδαγωγό Χάξλεϊ «πολλοί γονεῖς καί δάσκαλοι καλλιεργοῦν τήν τέχνη τῆς μετάδοσης τῶν δικῶν τους ἐλαττωμάτων στά
παιδιά». Ἄς μᾶς γίνει λοιπόν συνείδηση
ὅτι ὅσο πιό ἔγκαιρα συναισθανόμαστε
τά λάθη πού κάνουμε, τόσο καλύτερα
συμβάλλουμε στήν ἀνάπτυξη ὑγιῶν
προσωπικοτήτων καί τή δημιουργία
ἑνός καλύτερου κόσμου.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Χριστιανισμός
& Ἑλληνισμός
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ὁ Χριστιανισμός καί ὁ
Ἑλληνισμός εἶναι δύο μοναδικά στήν ἀνθρωπότητα
καί στήν παγκόσμια ἱστορία
πνευματικά μεγέθη.
Ἀξίζει νά προσεγγίσουμε τό ζήτημα τῆς ἐπιδράσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ
ἐπί τόν Χριστιανισμόν.
Κοινά σημεῖα τῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ
εἶναι: Ἡ θρησκευτικότητα
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Οἱ ἀρχαῖοι
Ἕλληνες ὑπῆρξαν θεοσεβεῖς. Δέν ἦσαν ἄθεοι καί
ἄθρησκοι. Ἔπειτα ἡ ἠθικότης τῶν Ἑλλήνων ἐκφράζεται στήν ἀρετολογία. Ἡ φιλοσοφία, τά γνωμικά τῶν
ἑπτά σοφῶν, τά ὁμηρικά
ἔπη, ὅλα αὐτά τά κείμενα
ἔχουν πλεῖστα στοιχεῖα ἠθικοῦ λόγου. Ἡ κλασσική
ἀρχαιότητα ἔδωκε τίς
ἔννοιες τῆς σοφίας, τῆς θυσίας, τῆς τιμῆς. Ἀκόμη ἡ
ἀναγνώριση τῆς ἀνωτερότητας τοῦ πνεύματος καί ἡ
ἐνασχόληση μέ τό ἐπέκεινα,
τήν μεταφυσική τυγχάνουν
ἀξιόλογα σημεῖα τῆς ὅλης
θρησκευτικότητας
τῶν
ἀρχαίων Ἑλλήνων.
Παρ’ ὅλα αὐτά τά παραπάνω ἐκτεθέντα κοινά σημεῖα ὑπάρχουν πολλές διαφορές καί μάλιστα λίαν

οὐσιαστικές μεταξύ Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ.
Πρῶτον, στόν Ἑλληνισμό
τό Θεῖον εἶναι ἀπρόσωπον.
Γι’ αὐτό καί στήνεται καί
βωμός «τῷ ἀγνώστῳ Θεῷ».
Στόν Χριστιανισμό ὁ Θεός
ἀποκαλύπτεται· εἶναι προσωπικός. Καί περαιτέρω ὡς
συνέπεια τούτου, ἐνῶ στόν
Ἑλληνισμό ἰσχύει τό «Θεός
ἀνθρώπῳ οὐ μείγνυται»
(Συμπόσιον Πλάτωνος),
στό Χριστιανισμό ὁ Θεός,
ὁ Λόγος σαρκοῦται, ἐνηνθρώπισε διά τήν σωτηρίαν
μας. Εἶναι «ὁ Θεός μεθ’
ἡμῶν». Στόν Ἑλληνισμό
ἔχουμε τήν δημιουργία τοῦ
κόσμου ἐκ τῆς τύχης, στόν
Χριστιανισμό ὁ κόσμος δημιουργήθηκε ἀπό τόν ἀληθινό Θεό. Ἐνῶ στόν Ἑλληνισμό ὁ ἄνθρωπος εἶναι
ἄτομον στόν Χριστιανισμό
τυγχάνει πρόσωπον μέ
ὅλες τίς ἠθικές συνέπειες
αὐτῆς τῆς διαφορᾶς. Γι’
αὐτό καί στόν Χριστιανισμό
ὡς πεμπτουσία αὐτοῦ εἶναι
ἡ ἀγάπη καί ἀκολουθεῖ ἡ
ἔννοια τῆς μετάνοιας καί τέλος τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς
ἀναστάσεως.
Ἡ πρώτη ἐπαφή τοῦ
Ἑλληνισμοῦ μέ τόν Χριστιανισμό εὑρίσκεται στούς λόγους τοῦ Χριστοῦ, τούς
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ὁποίους εἶπε στά Ἱεροσόλυμα, ὀλίγον
χρόνον πρό τοῦ πάθους Του, ὅταν τοῦ
ἀνήγγειλαν ὅτι Ἕλληνες (δηλ. ἑλληνόφωνοι) προσήλυτοι εἰς τόν Ἰουδαϊσμόν
ἐπιθυμοῦσαν νά τόν ἰδοῦν καί Ἐκεῖνος
τότε ἀνεφώνησε τό: «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα,
ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου»
(Ἰω. 12, 20 ἑπ.,). Καί μάλιστα τήν
ἀναγγελία πρός τόν Χριστόν ἔκαμναν
οἱ δύο μαθητές Του ἀπό τήν Γαλιλαία,
οἱ ὁποῖοι ἔφεραν ἑλληνικά ὀνόματα, ὁ
Ἀνδρέας καί ὁ Φίλιππος. Οἱ λόγοι
αὐτοί τοῦ Χριστοῦ ἔχουν χαρακτηριστεῖ
ὡς τό «χαρμόσυνον προανάκρουσμα»
(ἀκαδημαϊκός Παν. Μπρατσιώτης) τῆς
συναντήσεως Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ.
Τό ἑπόμενον καί μέγιστο βῆμα τῆς
ἐπαφῆς τῶν δύο αὐτῶν μεγεθῶν εἶναι
«αἱ κλειναί Ἀθῆναι» καί δή ὁ ἀρχαῖος
Ἄρειος Πάγος παρά τῇ Ἀκροπόλει. Ἐκεῖ
στόν περίφημον λόγον του ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, χρησιμοποιῶντας καί χωρία ἀπό τούς ἕλληνες
φιλοσόφους καί ποιητές ὁμιλεῖ γιά τόν
«ἄγνωστο Θεό», τόν ὁποῖον ἀγνοοῦσαν
καί κηρύττει γία τόν Ἰησοῦν Χριστόν,
Ἐσταυρωμένον καί ἀναστάντα. Ἐδῶ
ἔχουμε τήν κοσμοϊστορική συνάντηση
Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ. Ὁ διάλογος τοῦ Ἀπ. Παῦλου μέ τούς Ἕλληνες
φιλοσόφους, Ἀρεοπαγίτες καί δικαστές
στήν ἀρχαία Ἀθήνα ἀνοίγει τόν δρόμο
τῆς συνεργασίας Ἑλληνικοῦ καί Χριστιανικοῦ πνεύματος.
Τούς ἑπόμενους αἰῶνες ὁ διάλογος
συνεχίζεται μέ ἀντιρρήσεις ἑκατέρωθεν
μέ κύριους ἐκφραστές ἀπό ἑλληνικῆς
πλευρᾶς τούς Κέλσο, Πλωτῖνο, Πορφύριο, Ἱεροκλῆ, αὐτοκράτορα Ἰουλιανό
τόν Παραβάτη καί ἀπό χριστιανικῆς
πλευρᾶς τούς Ἀπολογητές Τατιανό, Θε-
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όφιλο, Ἀθηναγόρα, Ἰουστῖνο καί τούς
Ἑρμεία, Τερτυλλιανό, Λακτάντιο,
Κλήμη Ἀλεξανδρέα, Ὠριγένη κ.ἄ.
Ἐκεῖνο μάλιστα τό ὁποῖο ἔχει ἰδιαίτερη σημασία ἐν προκειμένῳ εἶναι ἡ
ἐκτίμηση τῆς ἑλληνικῆς φιλοσοφίας.
Ὁ Ἰουστῖνος, Ἀπολογητής καί μάρτυς,
κατ’ ἐξοχήν μίλησε γιά «σπερματικό
λόγο», δηλ. γιά τήν ὕπαρξη μερικῶν
ἀληθειῶν, «σπέρματα» στόν ἑλληνικό
λόγο καί τήν φιλοσοφία. Διετύπωσε

μάλιστα τήν ἄποψη ὅτι «οὐκ ἀλλότριά
ἐστι τά Πλάτωνος διδάγματα τῶν Χριστοῦ, ἀλλ’ οὐκ ἔστι πάντῃ ὅμοια, ὥσπερ
οὐδέ τά τῶν ἄλλων Στωϊκῶν τε καί ποιητῶν καί συγγραφέων· ἕκαστος γάρ τίς
ἀπό μέρους τοῦ σπερματικοῦ θείου Λόγου τό συγγενές ὁρῶν, καλῶς ἐφθέγξατο»
(Ἰουστίνου Β΄ Ἀπολογία).
Ἀλλά τήν ὀρθοτέρα στάση τῶν
σχέσεων Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ ἔδωκαν κατά τόν 4ο αἰῶνα οἱ
μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί
δή οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες θέμα τό ὁποῖον
παρουσιάζουμε σέ ἄλλο ἄρθρο μας.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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τό ΟΧΙ τοῦ 1940
Εἶχα τήν τύχη νά βιώσω αὐτό τό
ὑψηλό καί θαυμάσιο ἔτος τοῦ 1940. Μιά
κατάσταση καί μιά ζωή πού δύσκολα
μποροῦν οἱ νεώτεροι νά καταλάβουν.
Ὄχι μόνο ἐκεῖνο τό πρωί τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου, μά ὅλο τό διάστημα πού
κρατοῦσε τό ἀλβανικό μέτωπο μικροί
καί μεγάλοι, γυναῖκες καί ἄντρες, στρατιῶτες καί μετώπισθεν, ἀναπνέαμε μέσα
στήν ἀτμόσφαιρα τοῦ ΟΧΙ, δεμένοι ὅλοι
σέ μιά ὁλότητα μοναδική. Τό ἀποδείκνυαν τά γράμματα τῶν στρατιωτῶν,
τά γράμματα γνωστῶν καί ἀγνώστων
πρός τούς στρατιῶτες, τά μάλλινα πού
ἔπλεκαν οἱ γυναῖκες γιά τούς μαχητές,
τά τραγούδια, οἱ ἐφημερίδες, οἱ γελοιογραφίες, οἱ εὐχές, οἱ προσευχές, οἱ δοξολογίες, οἱ πανηγυρισμοί κάθε φορά
πού κάποια πόλη κατελάμβανε ὁ στρατός μας, τό θαῦμα πού ζούσαμε. Κι
αὐτά πράγματα ἁπτά. Π.χ. Ἡ μητέρα
μου ἔπλεκε μάλλινα, καμπάνες, δοξολογίες.
Καί ἦταν τόσο αὐθόρμητα ὅλα αὐτά,
τόσο φυσικά. Κανείς δέν κατάλαβε πώς
δημιουργήθηκε αὐτή ἡ κατάσταση. Διότι
βέβαια δέν δημιουργήθηκε. Ὁ Ἕλληνας,
ἀφοῦ εἶχε ἀπαλλαγεῖ ἀπό ἐπιβλαβεῖς
ἐπιρροές καί εἶχε ἀναπτύξει τόν ἑλληνικό του χαρακτῆρα, ζοῦσε τώρα ἁπλά
τήν παράδοσή του, πού ἀπό καταγωγῆς
φώλιαζε μέσα του.

³

232

Ἄλλωστε δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά
πού ἀκούστηκε αὐτό τό ΟΧΙ. Πάρα πολλές φορές μάλιστα διά μέσου τῶν
αἰώνων καί μέ πολλούς τρόπους.
Ὁ Ὅμηρος τό ἐξέφρασε μέ τό «εἷς
οἰωνός ἄριστος ἀμύνεσθαι περί πάτρης»
(Ἰλιάδ. Μ, 243).
Ἔπειτα, ὅταν ὁ Πέρσης ὑπό πολύ
ἀνάλογες συνθῆκες, ἀπαιτοῦσε «γῆν καί
ὕδωρ», ὁ Λεωνίδας στίς Θερμοπύλες
πρόβαλε τό ἴδιο αὐτό ΟΧΙ μέ τό ἐπίσης
λακωνικότατο «μολών λαβέ». Μάλιστα,
πολύ χαρακτηριστικά ὁ ποιητής τόνιζε
ἀργότερα σχετικά:
Τιμή σ’ ἐκείνους
ὅπου στή ζωή των
ὥρισαν νά φυλάγουν Θερμοπύλας...
ὅταν προβλέπουν
(καί πολλοί προβλέπουν)
πώς... οἱ Μῆδοι ἐπί τέλους
θά διαβοῦνε (Καβάφης).
Ἀλλά καί μετέπειτα, ὅταν ὁ Μωάμεθ
ζητοῦσε τή βασιλεύουσα, τό ΟΧΙ αὐτό
ἐξέφρασε περίτεχνα καί ξεκάθαρα ὁ
Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος: «Τό τήν
πόλιν σοι δοῦναι οὔτ’ ἐμόν, οὔτ’ ἄλλον
τῶν κατοικούντων ἐνταῦθα· κοινῇ γάρ
γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν μή φειδόμενοι τῆς ζωῆς
ἡμῶν». Δηλαδή: «Δέν εἶναι στό χέρι τό
δικό μου, οὔτε κανενός ἀπό ὅσους κατοικοῦν ἐδῶ, νά σοῦ παραδώσουμε τήν
Πόλη. Μέσα στό εἶναι μας, στήν Παράδοσή μας, εἶναι τό νά πεθάνουμε μᾶλλον
παρά νά παραδοθοῦμε, πράγμα πού μέ
τή θέλησή μας καί χωρίς ἐξωτερική
πίεση τό κάνουμε.
Γιά νά φθάσουμε στό 1821, τήν
ἔκφραση τόσων καί τόσων ΟΧΙ τῆς 400
χρόνων σκλαβιᾶς, ὁπότε θά ἀκουστεῖ σέ
χίλιους τόνους καί μέ μύριους τρόπους.
Θά γίνει τραγούδι, ὅπως τό «καλύτερα
μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή» τοῦ Ρήγα, θ’
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ἀνάψει τό δαδί τοῦ Σαμουήλ στό
Κούγκι, θά τό κάμουν οἱ Σουλιώτισσες
χορό στό Ζάλογγο, θά σαρκωθεῖ στήν
ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου, θά κάψει μέ
τό μπουρλότο τοῦ Κανάρη τόν Τούρκικο
στόλο.
Ξαναγυρίζουμε στή θαυμάσια, ἄν
καί φοβερή, ἐκείνη ἐποχή τοῦ 1940 γιά
νά τελειώσουμε μέ δύο μόνο ἐπισημάνσεις.
Ἡ πρώτη: Τό ΟΧΙ τοῦ 40 ἀσφαλῶς
δέν ἦταν ἕνα καπρίτσιο τῆς φυλῆς, μιά
τρέλα ἴσως. Ὅπως τά παλαιότερα ΟΧΙ
ὑπηρέτησαν καί τό ἔθνος καί τήν ἀνθρωπότητα, τό ἴδιο συνέβη καί στήν προκειμένη περίπτωση.
Κανείς δέν ἀγνοεῖ ὅτι τό ἑλληνικό
ΟΧΙ τοῦ 1940 ὑπῆρξε ἡ πρώτη «ἀτομική
βόμβα» τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, πού ἔφερε τά πρῶτα ρήγματα
στόν Ἄξονα καί προετοίμασε τήν πτώση
του. Δέν κατέπληξε ἁπλῶς τήν ἀνθρωπότητα, ἀλλά κυριολεκτικά τή δυνάμωσε, τήν παραδειγμάτισε, τήν ἐνέπνευσε καί τήν ξύπνησε γιά νά σηκωθεῖ,
νά ἀντισταθεῖ κατά τῆς λαίλαπας καί
νά νικήσει. Καί ἡ δεύτερη ἐπισήμανση:
Τό ’40 ἦταν τό πιστοποιητικό τῆς
συνέχειας τῆς φυλῆς. Τῆς φυλῆς μέ τά
κάποια ἐλαττώματα, μερικά μάλιστα
ξενόφερτα καί ἐπίκτητα, ἀλλά καί τά
πολλά προτερήματα, πού στό εἶναι της
ἔχει κυρίως αὐτή τήν ἰδιάζουσα ἑλληνική
ζύμη, ἴδια καί ἀναλλοίωτη ἀπό τά βάθη
τῶν αἰώνων
μέχρι σήμερα.
Μιά ζύμη ὄχι
κούφια, ἀλλά
μέ μεγάλο καί
ὑπέροχο,
ὅπως κάπως
φάνηκε ἀπό
τά παραπάνω,
εἰδικό βάρος.
Ὁ Περικλῆς με-
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ταξύ τῶν ἄλλων θά ἔλεγε ὅτι χαρακτηριστικό τῶν Ἑλλήνων εἶναι καί ἡ τόλμη,
ὄχι ἀπό ἀμάθεια βέβαια, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά τούς κινδύνους τοῦ
πολέμου καί τά καλά τῆς εἰρήνης, ὅμως
δέν ἀποφεύγουμε τόν κίνδυνο τῆς μάχης
(Ἐπιτάφ. Θουκ. Β΄ 40).
Μακάρι νά μή χρειαστεῖ σύντομα
μιά νέα τέτοια ἐπιβεβαίωση, ἀλλά νά
τήν πραγματώνει ὁ καθένας μας ἁπλά
στούς «εἰρηνικούς» καιρούς μας.
Καί κάτι ἀκόμη: Ἡ ἀτμόσφαιρα
ἐκείνη τῆς ἑνότητας καί τοῦ δυναμισμοῦ
μας μακάρι νά ἀποτελέσει ἕνα κυρίαρχο
χαρακτηριστικό τῆς κοινωνικῆς, πολιτικῆς καί ἐθνικῆς ζωῆς μας.
Δ. Μιχόπουλος
τ. Ἐπιθεωρητής
Δημ. Ἐκπαιδεύσεως
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η καρβουνόσκονη

Στό πατρικό σπίτι τοῦ Νίκου, ἡ μητέρα
του, ἡ κυρά Λένη, εἶχε ἀρχίσει ἀπό τό
πρωί τίς προετοιμασίες γιά τήν αὐριανή
γιορτή. Τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Τόν γιόρταζε πάντα τόν ἄνδρα της, τόν κύρ Μῆτσο,
τόν σεβαστό δάσκαλο, κι ἀπό τό ἀνοιχτό
τους σπίτι θά περνοῦσε γιά τίς εὐχές ὅλη
ἡ γειτονιά καί ὄχι μόνο.
Ἄν καί τό τηλέφωνο ...ἔπαιρνε φωτιά
ἀπό τό πρωί, πολλοί παλιοί φίλοι, μερικοί
πρώην συνάδελφοι καί ἀρκετοί παλιοί μαθητές του, δέν παρέλειπαν νά ἔρθουν,
ἀκόμα κι ἀπό μακρινές περιοχές τῆς Ἀθήνας. «Ἔστω μιά φορά τόν χρόνο», ὅπως
ἔλεγαν, θέλανε νά τοῦ ἐκφράσουν τήν ἐκτίμηση, τήν ἀγάπη καί τήν εὐγνωμοσύνη
τους, γιά ὅσα ἔνιωθαν ὅτι τούς εἶχε ἐκεῖνος
προσφέρει. Καί ἡ κυρά Λένη, ὅλο χαρά,
μέ τό ἀνοιχτόκαρδο χαμόγελό της, τούς
ὑποδεχόταν ἀπό νωρίς τό ἀπόγευμα καί
πηγαινοερχόταν μέ δίσκους γεμάτους μέ
λογιῶν-λογιῶν χειροποίητα γλυκά. Κι ἀργότερα, σάν ἔπαιρνε νά βραδιάζει, οἱ δίσκοι
κουβαλοῦσαν ποτηράκια μέ κεχριμπαρένιο
κρασί καί πιατέλες μέ σπιτικά πεντανόστιμα μεζεδάκια. Ἀπό τήν κουζίνα ἄκουσε
τό κουδούνι κι ἔτρεξε ν’ ἀνοίξει.
234
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-Τί καλά, σκέφτηκε, νά εἶναι καμιά
καλή γειτόνισσα πού ἦρθε νά μέ βοηθήσει
μιά στάλα...
Ὅμως, ἦταν κάτι ἀκόμα καλύτερο. Ὁ
γιός της μέ τήν νύφη της.
-Σκεφτήκαμε, μάνα, πώς θἄχεις ἀρχίσει τίς ἑτοιμασίες κι ἤρθαμε νά σοῦ δώσουμε ἕνα χεράκι, εἶπαν καί οἱ δύο μέ μιά
φωνή.
-Καλῶς μου τα, καλῶς τά παιδιά μου!
Τί χαρά! Κι ὅτι σκεφτόμουν Νῖκο μου
πώς πρέπει νά γεμίσουμε ἄλλη μιά ταμιτζάνα μέ κρασί. Νά, ἐδῶ τήν ἔχω. Ἄν δέν
εἶσαι πολύ κουρασμένος, γιόκα μου, πετάξου στό καρβουνάδικο τοῦ κύρ Θανάση νά σοῦ τήν γεμίσει. Ἀπό τό καλό
βαρέλι. Ἐμεῖς οἱ γυναῖκες θά πᾶμε στήν
κουζίνα... Εἶναι πολλές οἱ δουλειές σήμερα, εἶπε γελαστή ὅπως πάντα.
Ὅλος χαρά ὁ Νῖκος ἅρπαξε τήν ταμιτζάνα καί βγῆκε τρέχοντας. Εἶχε πολύ
καιρό νά πάει ὁ ἴδιος στό μαγαζί τοῦ κύρ
Θανάση. Καρβουνάδικο τό λέγανε γιατί,
στήν πραγματικότητα, ἦταν μιά καρβουναποθήκη πού προμήθευε μέ κάρβουνα
ὅλες τίς ψησταριές τῆς περιοχῆς. Εἶχε,
ὅμως, καί μερικά βαρέλια μέ κρασί, πού,
τό μεράκι τοῦ ἐρασιτέχνη «οἰνοποιοῦ»,
κύρ Θανάση, τό προίκιζε μέ ξεχωριστή
ποιότητα καί μέ ἀντίστοιχη φήμη στήν
γειτονιά.
Φτάνοντας στό μαγαζί ὁ Νῖκος, εἶδε
τήν ἀποθήκη ἀνοιχτή. Μπῆκε, εἶδε τόν
κύρ Θανάση νἀ τακτοποιεῖ κάτι σακιά,
τοῦ μίλησε, κι ὅπως ἐκεῖνος γύρισε νά τόν
χαιρετήσει, ὁ Νῖκος ξέσπασε αὐθόρμητα
σέ γέλια.
-Τί γίνεται κύρ Θανάση; Τόν μουτζούρη ἔπαιζες κι ἔγινες ἔτσι;
-Ἔ, ἡ καρβουνόσκονη, βλέπεις, Νῖκο
μου, «ξεμυτίζει» ἀπό τά σακιά, χωρίς νά
λογαριάζει ποιόν καί πόσο θά μουτζουρώσει...
Ὁ Νῖκος σταμάτησε νά γελᾶ. Ξαφνικά,
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σάν νά θυμήθηκε κάτι πού τοῦ ἄλλαξε τήν
διάθεση. Ἕνας κόμπος στάθηκε στόν λαιμό
του.
Μέ κόπο καθάρισε λίγο τήν φωνή του, ζήτησε τό κρασί, πλήρωσε, χαιρέτησε μ’ ἕνα
εὐχαριστῶ κι ἔφυγε βιαστικός.
***
Στό σπίτι οἱ γυναῖκες
τόν ὑποδέχτηκαν μέ τίς ποδιές καί τά κεφαλομάντηλά
τους, χαρούμενες γιατί
εἶχαν προχωρήσει τίς δουλειές. Ὅμως, ὁ Νῖκος ἦταν
σάν μαγκωμένος.
-Τί ἔχεις; Συνέβη κάτι;
ρώτησαν καί οἱ δύο ἀνήσυχες.
-Ἐλᾶτε νά καθήσουμε
μαζί, ἐδῶ στόν καναπέ, καί
θά σᾶς πῶ...
Σέ λίγο:
-Ἐκεῖ στήν καρβουναποθήκη, εἶδα, μάνα, τόν κύρ
Θανάση μουτζουρωμένο ἀπό καρβουνόσκονη. Καί...
θυμήθηκα. Πῶς μοῦ ἦρθε
δέν ξέρω...
Σώπασε γιά λίγο. Οἱ δυό
γυναῖκες περίμεναν ἄφωνες τήν συνέχεια.
-Νά... Θυμήθηκα, μάνα, ἐκεῖνο τόν Νοέμβριο τοῦ 1940, στήν Λευκάδα, στό σπίτι
κοντά στό λιμάνι. Εἶχε ἀρχίσει ὁ πόλεμος κι
ὁ πατέρας εἶχε ἐπιστρατευτεῖ. Ἐσύ, μ’
ἐμένα , τετράχρονο τότε, καί τήν Μαρία
μας, λίγο μεγαλύτερη, κάθε πού σήμαινε
συναγερμός, γιατί πλησίαζαν ἀεροπλάνα
στήν περιοχή, κατεβαίναμε στήν μικρή ἀποθηκούλα κάτω ἀπό τήν στροφή τῆς ἐσωτερικῆς ξύλινης σκάλας τοῦ σπιτιοῦ, καί
περιμέναμε, στριμωγμένοι, ν’ ἀκούσουμε τό
σῆμα τῆς λήξης.
Μιά μέρα, ὅταν σήμανε ὁ συναγερμός,
κατεβήκαμε πάλι καί περιμέναμε. Ὁ ἦχος
ἀπό τά ἀεροπλάνα ὅλο καί πλησίαζε. Καί
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ξαφνικά, ἄρχισε βομβαρδισμός. Μόλις ἀκούσαμε τίς πρῶτες βόμβες νά σκᾶνε πολύ
κοντά, ἐμένα καί τήν Μαρία μᾶς ξάπλωσες
γρήγορα πάνω στά σακιά μέ τά κάρβουνα
πού ὑπῆρχαν ἐκεῖ κι ἐσύ ἔπεσες πάνω μας
καί μᾶς ἀγκάλιασες. Τότε, νόμιζα πώς παίζαμε.
Πολύ
ἀργότερα συνειδητοποίησα
πώς, ἔτσι, ἤθελες νά μᾶς προστατέψεις μέ τό
σῶμα σου...
Ὅταν ἔληξε ὁ
συναγερμός καί
σηκωθήκαμε,
ἐμεῖς τά παιδιά,
χωρίς ἀντίληψη
τοῦ κινδύνου πού
περάσαμε,
ἀρχίσαμε
νά
ἀλληλοκοροϊδευόμαστε, γιατί
ὁ καθένας μας,
βλέποντας τόν
ἄλλον,
νόμιζε
πώς μόνο ὁ
ἄλλος ἦταν μουτζουρωμένος ἀπό καρβουνόσκονη... Σέ λίγο,
εἴδαμε κι ἐσένα, μάνα, νά προσπαθεῖς νά
μᾶς χαμογελάσεις, καθώς ἔκανες τόν
σταυρό σου.
Νά..., αὐτά θυμήθηκα σήμερα, εἶπε καί
ἡ φωνή του ράγισε.
Χωρίς λέξη, μή ξέροντας ἄν θέλανε νά
κλάψουν ἤ νά γελάσουν, σφιχταγκαλιάστηκαν καί οἱ τρεῖς. Πόσα εἶχε φέρει πίσω
ἀπρόσκλητη ἡ μνήμη... Καί σάν νά εἶχε,
λέει, πασπαλίσει τίς ἀναμνήσεις τους μέ μιά
παράξενη καρβουνόσκονη, γεμάτη ἀνταύγιες ἀπό φῶς καί σκοτάδι...
ΜΕΡΟΠΗΝ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΚΑΣ (1951-2015)
Τοῦ Κωνσταντίνου Δ.Ρίζου,
ἐπιτίμου Σχολικοῦ Συμβούλου Οἰκονομολόγων

Ὁ

θρίαμβος ἀπό τήν καταστροφή, ἡ χαρά ἀπό τόν θρῆνο
πολλές φορές ἀπέχουν πολύ λίγο μεταξύ τους. Αὐτό συνέβη στήν Κεφαλληνία τό περασμένο καλοκαίρι. Στίς
26 Μαΐου 2015 οἱ Κεφαλλονίτες πανηγύριζαν τήν ἐκλογή τοῦ παπᾶ-Γεράσιμου, τοῦ δικοῦ τους παπά, ὅπως
ἔλεγαν, λαμβάνοντας 69 ψήφους ἐπί
συνόλου 76, ὡς Μητροπολίτη Κεφαλληνίας. Δυστυχῶς, λίγες μέρες ἀργότερα καί πρίν τήν ἐνθρόνισή του, στίς
22 Ἰουνίου 2015, θρηνοῦσαν τόν
χαμό του.
Μέ τόν Γεράσιμο γνωρίστηκα στά
φοιτητικά μου χρόνια στά μέσα τῆς
δεκαετίας τοῦ 1970. Συγκατοικούσαμε στό Φοιτητικό Οἰκοτροφεῖο τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου, στήν ὁδό Βουρνάζου στούς Ἀμπελοκήπους μαζί μέ
πολλά ἄλλα παιδιά ἀπό τήν ἐπαρχία.
Ὁ Γεράσιμος προέρχονταν ἀπό
ἀρκετά εὔπορη οἰκογένεια τοῦ Ἀργοστολίου, ἀφοῦ οἱ γονεῖς τοῦ εἶχαν μεγάλο ξενοδοχεῖο στήν Κεφαλληνία.
Ὡστόσο, ξεχώριζε ἀνάμεσά μας, ὄχι
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γιά τήν κοινωνική καί οἰκονομική του
θέση. Τόν διέκρινε μία πηγαία ἁπλότητα, μία πραγματική ἀγάπη γιά τόν
καθένα, ἕνα εἰλικρινές ἐνδιαφέρον
γιά ὅλους. Ἡ στάση καί ἡ συμπεριφορά τοῦ ἐπηρέασε πολλούς συνοικοτρόφους. Εἶναι χαρακτηριστικό τό
ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς ἑνός φίλου,
φοιτητῆ τότε τοῦ Πολυτεχνείου, πού
τοῦ ἔστειλε μία ἐπιστολή στό Ἀργοστόλι, ὕστερα ἀπό δική του, τόν Σεπτέμβρη τοῦ 1976, ὅπου μεταξύ
ἄλλων τοῦ ἔγραφε:
«…Ὁ χωρισμός μας, στέρησε ἀπό
τή ζωή μου τό ἄρωμά της, δηλαδή τήν
ψυχική εὐφορία, τή χαρά, τή διάθεση
γιά ἀγάπη, πράγματα τά ὁποῖα μου
μαλάκωναν καί ξεκούραζαν τήν
ψυχή, ὅταν εἴμαστε μαζί σου στό
οἰκοτροφεῖο. Ἡ θύμησή σου μαζί μέ
τή δίψα γι’ ἀγάπη, πάντοτέ μου ξεσκεπάζουν τόν πιό εὐαίσθητο χῶρο
τῆς καρδιᾶς. Ὅταν ὁ νοῦς μου ἔρχεται σέ σένα, μέσα μου γίνεται σεισμός.
Καί τοῦτο γιά τή μεγάλη ἀγάπη καί
τό λιώσιμο γιά τόν συνάνθρωπο, πού
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ἔμπρακτα δείχνεις. Ἕναν τέτοιο
τρόπο ζωῆς τόν βάζω ψηλότερα ἀπό
κάθε τί, ἄσχετα ἄν ἡ ἀδυναμία μου,
μοῦ παραχωρεῖ λίγες μόνο στιγμές
ἀπό τή ζωή μου γι’ αὐτό. Μπῆκες στή
ζωή μου σέ μία ἀποφασιστική καμπή
της καί τῆς ἔδωσες νέο νόημα καί
πληρότητα. Σέ εὐχαριστῶ γιά τό
γράμμα σου καί τίς προσευχές σου...»
Ὁ Γεράσιμος, ἀφοῦ τελείωσε τίς
σπουδές του στή Θεολογία, ἐπέστρεψε στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του
γιά νά ὑπηρετήσει τούς συμπατριῶτες
του. Ἀναλώθηκε στήν ὑπηρεσία τοῦ
συνανθρώπου μέ κάθε τρόπο. Ἡ ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ ἦταν ἐκείνη πού
«συγκέντρωνε γύρω του ἕνα ἑτερόκλητο πλῆθος ἀνθρώπων πού τόν
ἐμπιστεύονται κι αὐτό εἶναι τό δικό
του μεγάλο κεφάλαιο νά προσφέρει
στό νησί», σύμφωνα μέ δημοσίευμα
τοπικῆς ἐφημερίδας.
Ὅμως, ὁ Θεός τόν κάλεσε κοντά
του, ἀνθρωπίνως πρώιμα καί σέ μία
ἡλικία κατάλληλη γιά προσφορά, χωρίς καν νά προλάβει νά ἐνθρονιστεῖ.
Στήν Ι.Μ. Πανοράματος Θεσσαλονίκης, ὅπου διανυκτέρευσε προκειμένου νά παραστεῖ στήν ἐνθρόνιση τοῦ
νεοεκλεγέντος Μητροπολίτου Κρή-
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νης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου,
αἰσθάνθηκε ἀδιαθεσία, ἡ ὁποία τελικά ὁδήγησε στό μοιραῖο. Ξημερώνοντας, ἡ εἴδηση κυκλοφόρησε
εὐρέως, ἀλλά κανένας δέν μποροῦσε
ἤ δέν ἤθελε νά τήν πιστέψει, ἰδιαίτερα
οἱ πατριῶτες του.
Ἡ ἡγουμένη τῆς μονῆς Χριστοδούλη, πού ἔζησε ἀπό πολύ κοντά
τήν ἀπώλεια, εἶπε: «Αὐτό δέν ἦταν
θάνατος. Ἦταν ἅρπαγμα. Τόν
ἅρπαξε ὁ Θεός». Ἕνας Κεφαλλονίτης ἔγραψε στό διαδίκτυο: «Πολλές
φορές οἱ ἀποφάσεις τοῦ Θεοῦ εἶναι
πολύ πικρές γιά τούς ἀνθρώπους. Ἡ
δικαιοσύνη ὅμως τοῦ Θεοῦ εἶναι μοναδική. Οἱ ἄνθρωποι κλαῖμε πού χάσαμε ἕναν ἀγαπημένο πνευματικό
πατέρα. Ὅμως οἱ ἄγγελοι καί οἱ Ἅγιοι
στόν παράδεισο πανηγυρίζουν γιά
μία εὐλογημένη ψυχή. Ὁ παπά-Γεράσιμος θά εἶναι μαζί τους». Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, τόν
ὁποῖο ἐπισκέφτηκε λίγες μόλις ὧρες
νωρίτερα στή Λαμία καθ’ ὁδόν πρός
Θεσσαλονίκη, ἔγραψε στόν ἱστότοπο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος:
«Ἔφυγε ὡς ἄγγελος, μέ τόν μανδύα
τῆς ἀρχιερωσύνης ἀκηλίδωτον».
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Λάκωνες ἅγιοι
1) ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ
Ὁ μικρός Νικήτας γόνος ἐπιφανῶν
καί εὐσεβεστάτων γονέων, γεννήθηκε σέ
χωριό τοῦ Πόντου ἀρχές τοῦ δεκάτου μ.Χ.
αἰῶνος. Ἡ ἀποστροφή του στά πλούτη
καί τήν ὕλη τόν ὁδήγησε στό μοναστήρι
τῆς Χρυσῆς Πέτρας ὅπου ἐκάρη μοναχός
μέ τό ὄνομα Νίκων. Μετά δωδεκαετῆ παραμονή στή Μονή ἀναλαμβάνει ἱεραποστολική δράση. Κέντρο της ἡ μετάνοια,
ἐξ οὗ καί ἡ ἐπωνυμία του Νίκων “ὁ Μετανοεῖτε”. Περιῆλθε χῶρες τῆς Ἀνατολῆς,
Κρήτη καί σχεδόν ὅλη τήν Πελοπόννησο.
Τελικός σταθμός ἡ Σπάρτη ὅπου ἔσωσε
τούς κατοίκους ἀπό τή μάστιγα τῶν
Ἰσραηλιτῶν. Ὁ θάνατός του χρονολογεῖται τό 998 μ.Χ.
Ἡ μνήμη τοῦ πολιούχου Σπάρτης Νίκωνος τιμᾶται στίς 26 Νοεμβρίου.
2) ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Γεννήθηκε ἀρχές τοῦ ἐνάτου μ.Χ.
αἰῶνος στό Καστρόρειο Λακεδαίμονος.
Συντροφιά στή μοναχική ζωή εἶχε τόν
Θεό καί τούς ἀγγέλους. Καθημερινή του
ἄσκηση ἡ ὑπομονή, προσευχή, νηστεία,
ἀντοχή στόν πόνο. Ἀνταμοιβή του ὁ
ἀρχιεπισκοπικός θρόνος Λακεδαίμονος.
Οἱ ἀναξιοπαθοῦντες βρίσκουν στό πρόσωπό του τόν ὑπερασπιστή τους. Ἡ νεότης τόν ὁδηγητή της. Πλήρης ἡμερῶν
καί θεάρεστων ἔργων ἐκοιμήθη πρώτη Δεκεμβρίου.
3) ΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ “Ο ΕΝ ΜΑΛΕΩ”
Ἀπό μικρή ἡλικία ἀφιερώθηκε στόν
Κύριο. Ἀργότερα, ἐκάρη μοναχός καί ἐπι238

4) ΟΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ “Ο ΕΝ ΜΑΛΕΩ”
Τόπος καταγωγῆς καί ἐποχή πού
ἔζησε ἄγνωστο. Πασίγνωστος γιά τόν
πλοῦτο, τήν ἐξουσία καί τίς νίκες ἐναντίον
τῶν βαρβάρων ὡς στρατιωτικός.
Κάποιες, ὅμως πίκρες στή ζωή του
τόν ὁδήγησαν ν’ ἀκολουθήσει τό δύσκολο
δρόμο τῆς ἀσκήσεως. Ὡς μοναχός ἐγκαθίσταται στό ὄρος Μαλεός καί μέ ὅπλα
τή νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχή νικᾶ τά
πονηρά πνεύματα. Γνωστός καί ἀπό τά
θαύματά του. Τυφλοί ἀνέβλεψαν, χωλοί
περπάτησαν, δαιμονισμένοι θεραπεύτηκαν.
Ἑορτάζεται στίς 7 Ἰουλίου.
5) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΓΟΥΒΙΩΤΗΣ
Γεννήθητε τό 1758 στό χωριό Γοῦβες
Μονεμβασιᾶς, ὅπου ὑπηρετοῦσε ὡς ἐφημέριος ὁ πατέρας του. Δώδεκα ἐτῶν
αἰχμαλωτίζεται ἀπό τούς Τούρκους καί
γιά τρία χρόνια ἀλλάζει ἀφέντες. Στά
δεκαπέντε ξαναπωλεῖται στόν ἀρχικό.
Αὐτός, πότε μέ κολακεῖες, πότε μέ φοβέ-
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δόθηκε σέ κάθε εἶδους ἄσκηση. Οἱ σκληροί
ἀγῶνες του μέ νηστεία, προσευχή, μελέτη
τῶν θείων Γραφῶν, ὁδήγησαν πολλούς
κοντά του γιά νά φωτιστοῦν καί νά βοηθηθοῦν. Ἐπιθυμώντας ὁ ἅγιος τήν ἡσυχία,
καταφεύγει στό ὄρος Μαλεός ὅπου ὅμως
συνάντησε μοναχούς. Προεῖδε τό τέλος
του τρία χρόνια πρίν ἐπέλθει. Ὅταν ἀρρώστησε, κάλεσε κοντά του ὅσους ἔμειναν
στό Μαλεός καί ἀφοῦ τούς ἔδωσε τίς τελευταῖες νουθεσίες ἐκοιμήθη.
Τιμᾶται στίς 4 Ἀπριλίου.

¥

ρες καί βασανιστήρια προσπαθεῖ νά τόν
ἐξισλαμίσει. Ἡ γυναίκα τοῦ Ἀγαρηνοῦ ἀπό
τήν ἄλλη, μέ μαγεῖες προσπαθεῖ νά
ἐμπνεύσῃ στόν νεαρό Ἰωάννη σαρκικές
ἐπιθυμίες. ἡ ἀντίστασή του ὅμως ἐξαγριώνει τόν Ἀγαρηνό πού στίς 19 Ὀκτωβρίου
1773 τόν μαχαιρώνει στήν καρδιά. Στίς 21
ὁ Ἅγιος Ἰωάννης μετέστη πρός Κύριο.
6) ΟΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ
Ὁ ὅσιος Λέων πού ἑορτάζεται στίς 11
Δεκεμβρίου γεννήθηκε στή Μοεμβασία
ἀπό πλούσια, θεοφιλή καί ξακουστή οἰκογένεια. Μορφώνεται στήν Κων/λη, ἐπιστρέφει στή Μονεμβασιά καί παντρεύεται.
Ὁ πόθος του γιά ἀφιέρωση στόν Θεό εἶναι
δυνατότερος ἀπό τόν ἔγγαμο βίο. Ἀφήνει
τήν οἰκογένειά του. Κείρεται μοναχός μέ
τό ὄνομα Λεόντιος. Οἱ ἀσκητικοί του
ἀγῶνες τόν ὀδηγοῦν σέ μεγάλο ὕψος
ἀρετῆς. Οἱ βασιλόπαιδες Θωμᾶς καί Δημήτριος χτίζουν στόν τόπο ἀσκήσεώς του
(ὄρος Κλωκόν τοῦ Γέροντος) ναό, καί
ἄλλα οἰκοδομήματα πού ὀργανώνονται
σέ μοναστήρι.
Σέ ἡλικία 75 ἐτῶν ἀναχωρεῖ γιά τόν
οὐρανό.
7) ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ
Ὁ Μιχαήλ Τριβώλης γεννήθηκε στήν
Ἄρτα τό 1470 ἀπό πλούσιους καί εὐσεβεῖς
γονεῖς. Ἀπό 19-20 ἐτῶν μαθητεύει στόν
θεῖο του Δημήτριο Τριβώλη στήν Κέρκυρα. Στή Φλωρεντία σπουδάζει Θεολογία, Ἱστορία, Φιλολογία, Φιλοσοφία, Λατινικά, Ἰταλικά, Γαλικά, Ἀρχαία
Ἑλληνικά. Στά 35 του κείρεται μοναχός
στό Ἅγιον Ὄρος. Λόγῳ τοῦ κύρους του
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ἀποστέλλεται στή Ρωσία νά μεταφράση
τά λειτουργικά βιβλία στά Ρωσικά. Ἡ
ἀντίδρασή του στόν ἡγεμόνα τῆς Ρωσίας
νά χωρίση τήν ὀρθόδοξη γυναίκα του,
ἐπειδή δέν ἔκανε παιδιά, καί νά παντρευθῆ
καθολική, τόν ὁδηγεῖ στή σύλληψη καί
ἐγκλεισμό σέ στενό καί ὑγρό κελί.
Γιά ἕξι χρόνια ὑπομένει τήν πεῖνα,
δίψα, κρύο καί στέρηση πνευματικῶν
ἀσχολειῶν. Ἀπελευθερώνεται τό 1548
ὕστερα ἀπό φυλάκιση εἴκοσι τριῶν ἐτῶν.
Ἐκοιμήθη στίς 21 Ἰανουαρίου 1560 σέ
ἡλικία 90 ἐτῶν. Ἀνεκηρύχθη ἅγιος ἀπό
τή Ρωσική Ἐκκλησία τό 1988.
8) ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ο ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ
Γόνος χριστιανικῆς οἰκογένειας τοῦ
Μυστρᾶ ἔζησε τόν ἑνδέκατο αἰῶνα. Σέ
μονή τῆς Ρώμης γίνεται μοναχός. Μεταβαίνει στούς Ἁγίους Τόπους, Νίκαια Μ.
Ἀσίας, Θράκη, Μακεδονία καί καταλήγει
στούς Ὀρεούς Εὐβοίας. Πλῆθος λαοῦ τόν
ἐπισκέπτεται ν’ ἀκούση τό κήρυγμά του
καί τίς βαθυστόχαστες συμβουλές του.
Ἡ νῆσος Στρογγυλή γίνεται τό νέο
του καταφύγιο. Κι ἐκεῖ ὅμως τόν ἀκολουθοῦν λαϊκοί καί κληρικοί.
Πλήρης ἡμερῶν καί ἀρετῆς ἀναχωρεῖ
γιά τήν οὐράνια πατρίδα. Ἡ μνήμη του
τιμᾶται τῶν Ἁγίων Πάντων.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ
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EΙΣ ΜΝΗΜΗN ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΙΒΑΝΟΓΛΟΥ
Θεολόγου
Ἕνας φλογερός ἐργάτης τοῦ
Εὐαγγελίου.
Κάθε Δευτέρα πρωΐ, ἀνεβαίνοντας τή σκάλα πού ὁδηγεῖ στήν
αἴθουσα τοῦ φροντιστηρίου τῶν Κυκλαρχισσῶν τῆς Πνευματικῆς μας
Ἑστίας «Ἀλέξανδρος Γκιάλας», στή
Χίο, οἱ σκέψεις μου ὅλες σταματοῦν
καί μέ πλημμυρίζουν μνῆμες εὐλογημένες ἀπό τό παρελθόν, πού δέν θά
λησμονήσω ὅσο ζῶ.
Νομίζω πώς θά ἀντικρίσω στό κεφαλόσκαλο, τόν ἀείμνηστο καί ἀλησμόνητο θεολόγο καί δάσκαλό μου,
τόν κ. Εὐάγγελο Ἀλιβάνογλου καί θά
ἀκούσω τό θερμό καλωσόρισμά του.
Τότε πού ἐκεῖνος ἦταν μαζί μας,
αὐτό ἦταν ἀρκετό, γιά νά ξεχνῶ ὅλες
τίς ἔγνοιες καί τά προβλήματά μου
καί νά νιώθω μιά γαλήνη, μιά εὐφορία, λές καί ὁ χῶρος αὐτός πού
ἔμπαινα, μέ τή δική του παρουσία,
ἦταν γιά μένα, ὅ,τι πιό ὄμορφο μποροῦσε νά μοῦ συμβεῖ, ἐκείνη τήν
ἡμέρα.
Ὁ ἀείμνηστος κ. Εὐάγγελος,
ὑπῆρξε ἕνας ἀκούραστος ἐργάτης
στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου μας, ξεκάθαρος στά λόγια του καί διάφανος
σάν τό γυαλί, στόν τρόπο τῆς ζωῆς
του. Σεμνός, γαλήνιος, ταπεινός,
εὐσεβής καί φιλόξενος, πορευόταν
σάν ἕνας μοναχός, ἀφανής καί ἀνενδεής, χωρίς νά τόν ἑλκύει τίποτα ἀπό
τά σκύβαλα τούτου τοῦ κόσμου.
Ζοῦσε στή γῆ, ἀλλά πολιτευόταν
στόν οὐρανό. Ὁ ἐπίπονος ἀγώνας
του καί τό πλούσιο ἔργο του, δέν
ἐκτιμήθηκε, ὅσο θά ἔπρεπε κατά τή
γνώμη μου, ἴσως γιατί δέν τό ἐπεδίωξε ποτέ. Εἶναι ὅμως ἀξιόλογο,
240
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πλούσιο καί πολύπλευρο σέ πνευματικές δραστηριότητες, πού δέν
μπορεῖ νά καταγραφεῖ καί νά περιοριστεῖ μέσα σέ λίγες σελίδες.
Ὁ ἀπώτερος σκοπός του καί διακαής πόθος του, ἦταν ἡ διάδοση τοῦ
θείου λόγου, μέ προσωπικό του
ἀγώνα συνεχῆ καί ὑπεύθυνο, πού ξεπερνοῦσε τίς σωματικές του δυνατότητες, παραβλέποντας τά προβλήματα ὑγείας πού εἶχε καί τίς
φθίνουσες ἀνθρώπινες δυνάμεις του.
Δημιούργησε πάνω ἀπό τριάντα
«Φιλικούς Κύκλους» ἀναγνώσεως καί
κατανοήσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Κατηχητικά, Ὁμάδες, Κύκλο Ἀνδρῶν, τίς
Κατασκηνώσεις στόν λόφο τοῦ Προφήτη Ἠλία, στά Θυμιανά, καί προώθησε τό Προνοιακό ἔργο σέ ὅλους
τους τομεῖς. Ἀνέβαζε συχνά θεατρικές παραστάσεις, ἐθνικές καί θρησκευτικές, στήν Πνευματική μας
Ἑστία, καί ἄλλες ἀξιόλογες Παραστά-
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σεις, στό Ὁμήρειο Πνευματικό Κέντρο τῆς Χίου. Φιλοξένησε πολλές φορές, μέλη τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων
«Η ΖΩΗ», ὅπως ὁμάδες φοιτητῶν,
ἐπιστημόνων, καί ὁμιλητές ἀπό
Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη. Συνήθιζε νά
γυρίζει μέ τά πόδια, ὁλόκληρη τήν
πόλη τῆς Χίου μέχρι τόν Κάμπο καί
μέχρι τόν Βροντάδο, ἄλλοτε γιά νά
κηρύξει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ τίς Κυριακές, ἄλλοτε γιά νά συγκεντρώσει
καί νά στείλει στήν Ἀθήνα, τίς συνδρομές πολλῶν Χριστιανικῶν Περιοδικῶν, χωρίς νά χρησιμοποιεῖ τά
μέσα μεταφορᾶς, ἐκτός ἀπό ἐκεῖνα
πού ὁ Καλός Θεός τοῦ φανέρωνε συχνά, συνήθως στήν ἐπιστροφή του,
πρός τήν πόλη, πράγμα πού μᾶς τό
ὁμολογοῦσε καί δόξαζε τόν Κύριό
μας. Ἡ γλυκύτητα τοῦ λόγου του καί
τά φλογερά κηρύγματά του, τόν ἔκαναν πολύ ἀγαπητό στούς ἀκροατές
του μικρούς καί μεγάλους.
Ἔφερε κοντά στόν Θεό, πού ἀγαποῦσε, λάτρευε καί ὑπηρετοῦσε,
πολλές ψυχές καί τούς ἔδειξε τόν
δρόμο γιά τόν οὐρανό, θυσιάζοντας
τά πάντα γι’ αὐτούς, ξεχνώντας μόνο
τόν ἑαυτό του.
Ἔζησε περίπου 25 χρόνια στή Χίο
καί ἐργάστηκε σκληρά, μέ μηδενικό
προσωπικό εἰσόδημα, καί πολλές
στερήσεις στίς ὁποῖες δέν ἀναφέρθηκε ποτέ. Ἡ Χίος θά ἔπρεπε νά τόν
θεωρεῖ, ἕνα μεγάλο εὐεργέτη της.
Ὁ ἀντίδικος, βρῆκε ἕνα πολύ γενναῖο ἀντίπαλο στό πρόσωπο τοῦ κ.
Εὐαγγέλου, δημιουργώντας του πολλά
προβλήματα, χωρίς ὅμως νά καταλάβει πόση πίστη, ὑπομονή, αὐταπάρνηση ἔκρυβε μέσα του αὐτός ὁ ἁπλοϊκός καί θερμός ζηλωτής τῆς πίστης
μας.
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Ἐνῶ βρισκόμουν στήν Ἀθήνα,
ἀξιώθηκα νά τόν ἐπισκεφθῶ στό Γηροκομεῖο τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων «Η ΖΩΗ», στήν Ἁγία Παρασκευή
Ἀττικῆς. Ὅταν βγῆκα ἀπό τό ταξί
καί ἀντίκρισα ἐκεῖνο τό καλαίσθητο
κτίριο μέ τά λογῆς λογῆς λουλούδια
χωμένο στήν ἀγκαλιά ἑνός πευκώνα,
συγκινήθηκα πολύ καί ἔστειλα χίλια
δοξαστικά καί εὐχαριστήρια στόν
Γλυκύτατο Θεό μας, πού εὐδόκησε
αὐτός ὁ εὐλογημένος ἐργάτης Του,
νά ζήσει καί νά βιώσει ἔστω καί τίς
τελευταῖες του ἡμέρες σέ ἕνα παραδείσιο περιβάλλον, γιά νά προγευθεῖ
τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ὅπως
ἁρμόζει σέ κάθε τέτοια εὐλαβική
ψυχή.
Εὔχομαι, ὁ Κύριός μας νά εὐλογεῖ
καί νά δίνει τό κουράγιο καί τήν ὑπομονή, σέ ὅλες αὐτές τίς ἐθελόντριες
ἀδελφές, γιά τό θεάρεστο ἔργο πού
ἐπιτελοῦν, σ’ αὐτό τό γηροκομεῖο,
καθώς καί σέ ὅλα τά μέλη τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων «Η ΖΩΗ» γι’
αὐτές τίς πρωτοβουλίες τους.
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἀλησμόνητου ἀδελφοῦ μας κ. Ἀλιβάνογλου, πού εἶμαι σίγουρη, ὅτι τώρα
πού βρίσκεται στούς οὐρανούς, δέν
παύει νά πρεσβεύει γιά ὅλους μας
ἐδῶ στή γῆ, καί νά δέεται σέ Ἐκεῖνον
πού τόσο θερμά λάτρεψε καί ὑπηρέτησε, ὅσο ζοῦσε.
Κυρί-λη
ΧΙΟΣ
ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀναγνωστόπουλος Χαλάνδρι, 50 € εἰς μνήμην Ἕλλης Πλέσσα Φυτιλᾶ.
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Ἡ Δράση τοῦ πολεμικοῦ Ναυτικοῦ
Ἡ ἐπιστολη ἑνός Ναύτη

Ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ἔχει σημαδευτεῖ ἀπό τή μεγαλύτερη ἐποποιΐα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940-41.
Πάνω στά βορειοηπειρωτικά βουνά οἱ γενναῖοι
στρατιῶτες μας ἔγραψαν, μέ τόν ἐνθουσιασμό τους
ἀλλά καί μέ τό αἷμα τους, ἀνεπανάληπτες σελίδες
ἡρωϊσμοῦ καί αὐτοθυσίας. Ἐξ ἴσου λαμπρή ἐθνική
ἐποποιΐα ὑπῆρξαν καί οἱ νικηφόροι Βαλκανικοί πόλεμοι.
ΓΡΑΦΟΜΕ τά παραπάνω μέ ἀφορμή μιά συγκινητική ἐπιστολή πού ἔστειλε στήν ἀδελφή του
ἕνας ναύτης, ὁ ὁποῖος ὑπηρετοῦσε στό Πολεμικό
Ναυτικό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1913. Πρόκειται γιά τόν
ἐθελοντή ναύτη Ἠλία Ἀποστολόπουλο, 19 χρονῶν,
ἀπό τή Μεθώνη Μεσσηνίας. Ἡ ἐπιστολή δημοσιεύτηκε ἀπό τόν Μεθωναῖο δημοσιογράφο Γεώργιο Ν.
Τσώνη στήν ἀθηναϊκή ἐφημερίδα «Σκρίπ», στίς 27
Ἰουλίου 1913. Τήν ἐντόπισε καί τήν ἔφερε στή δημοσιότητα (Θάρρος, 3-5-2009) ὁ ἱστορικός ἐρευνητής τῆς Μεθώνης Βασίλης Μισκιώτης.
Ο ΝΑΥΤΗΣ Ηλίας Ἀποστολόπουλος ὑπηρετοῦσε
στό θωρηκτό «Ὕδρα». Στίς 30 Ἰουνίου 1913 ἔγραψε
καί ἔστειλε στήν ἀδελφή του, στή Μεθώνη, μιά ἐπιστολή μέ ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τή δράση
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ κατά τούς Βαλκανικούς Πολέμους. Στήν ἀρχή κάνει λόγο γιά τίς καταστροφές
πού προξενοῦσαν οἱ Βούλγαροι στούς ἑλληνικούς
πληθυσμούς τῆς Μακεδονίας. Ἔγραφε: «Δέν ἔχουν
ἀφήσει χωριό γιά χωριό. Ὅλα τά ἔκαψαν, καθώς
μᾶς εἶπαν οἱ πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι μόλις εἶδαν τά
πλοῖα μας ἔσπευσαν νά τεθοῦν ὑπό τήν προστασία
των. Δέν μπορῶ νά σᾶς περιγράψω τήν κατάστασιν
εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκοντο αὐτοί οἱ δυστυχεῖς (...)
Ἔ, λοιπόν, προχθές ἔκλαυσα ἀπό μέσα ἀπό τήν καρδιά μου».
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ὁ ναύτης Ἀποστολόπουλος περιγράφει ἕνα περιστατικό: «Εἴμεθα ἀραγμένοι στό
γιαλό, ὅταν ἐφάνησαν μακράν στήν παραλία κάτι
μελανά σημεῖα στήν ἄμμο κινούμενα. Σιγά-σιγά
ἐπλησίασαν καί διεκρίναμεν 120-150 πρόσφυγες,
γυναῖκες, γέροι, παιδιά μικρά, ἤρχοντο τρέχοντες
πρός τήν διεύθυνσιν τῶν πλοίων. Μακριά καί πίσω
της ἐφαίνοντο οἱ καπνοί τοῦ καιομένου χωρίου
τους. Μόλις ἐπλησίασαν, διέταξεν ὁ Ναύαρχος νά
242

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

τούς παραλάβουν (...). Μετά παρέλευσιν μιᾶς ὥρας
δύο ἄτομα, ἤρχοντο τροχάδην εἰς τήν παραλίαν.
Ὅσο ἐπλησίαζαν τόσον ἐφαίνετο ὅτι ἐκουράζοντο,
διότι μετά 5 λεπτά κατήντησαν νά κάνουν 10 βήματα
καί νά πέφτουν χάμω. Ὁ κυβερνήτης τῆς «θυέλλης»,
φύσει φιλεύσπλαγχνος ἄνθρωπος, κατέβασε τή
βάρκα καί τούς ἐπῆρε μέσα. Ἦταν μιά γριά, ἡ κόρη
της (παντρεμένη) καί ἕνα παιδί ἕως 4 ἐτῶν, τό μόνον
πού κατώρθωσε νά γλυτώση, διότι τά ἄλλα, τά μεγαλύτερα, τῆς τά ἔσφαξαν τό χωριό τους. Πῶς μᾶς
περιέγραψαν οἱ κακομοῖρες τήν συμφοράν τους δέν
μπορῶ νά σοῦ παραστήσω, ἕνα μόνον σοῦ λέγω
ὅτι τά δάκρυά μου ἔτρεχαν ποτάμι πού τίς ἄκουγα
νά διηγοῦνται τήν καταστροφήν τους».
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ τοῦ ἐθελοντῆ ναύτη Ἠλία Ἀποστολόπουλου. Πρός τήν ἀδελφή του, στή Μεθώνη, κλείνει μέ ὁρισμένες διαπιστώσεις ἀλλά καί παραινέσεις: «Σοῦ γράφω γιά νά κάμης ὑπομονή. Λίγο
καιρό ἀκόμη ὅσο νά τελειώση κι αὐτός ὁ πόλεμος.
Σκέψου τίς ἀτιμώσεις, τούς διωγμούς, τάς σφαγάς
κλπ., πού γίνονται κάθε μέρα. Κάμε ὑπομονή, μή
βαρυγκομήσεις γιά τ’ ἀδέλφια σου καθόλου, γιατί
θά εἶναι μία ἀσέβεια μεγάλη πρός τόν Θεόν καί
πρός τήν πατρίδα μας. Διότι τ’ ἀδέλφια σου (ἄλλος
ἕνας ἀδελφός του εἶχε καταταγεῖ μόνιμα στό Στρατό
αὐτήν τήν στιγμήν σώζουν παρθένους, γλυτώνουν
ἀπό τό μαχαίρι παιδιά ἀγγελούδια, γλυτώνουν
ἱερεῖς ἀπό τόν θάνατον κλπ. Θά λυπηθῶ δέ κατάκαρδα, ἄν μάθω ὅτι ἔκλαψες γιά τήν νέαν τροπήν
τῶν πραγμάτων. Ἐξ ἄλλου, ὁ πατέρας μας ἔχει πολύ
βαθειά ριζωμένο στήν καρδιά τό αἴσθημα τῆς πατρίδος καί πάρα πάνω ἀπ’ αὐτό τό αἴσθημα δέν ἔχει
ἄλλο ἐκτός ἀπό τό τοῦ Θεοῦ. Εἶμαι βέβαιος πώς γιά
τήν δόξαν καί τό μεγαλεῖον τῆς Ἑλλάδος μας εἶναι
πρόθυμος νά ἀποφασίσει τά πάντα. Σᾶς φιλῶ ὅλους
Ἡλίας».
ΠΩΣ νά μή θαυμάζει κανείς τό ψυχικό μεγαλεῖο
τῶν παιδιῶν τῆς Ἑλλάδος πού ὑπηρετοῦσαν τήν πατρίδα σέ καιρό πολέμου. Ἡ πίστη στόν Θεό καί ἡ
ἀγάπη στήν πατρίδα εἶναι διαχρονικά αἰσθήματα
τοῆ Ἕλληνα. Διδάγματα πολύτιμα καί γιά μᾶς σήμερα.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

¥

AΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ἀνάπτυξη τῶν Εὐαγγελικῶν κειμένων
πού διαβάζονται τίς Κυριακές στήν
Ἐκκλησία μας κατά τήν θεία λειτουργία καί
μερικῶν ἑορτῶν, πού ἐνίοτε ἑορτάζονται Κυριακή. Σχ. 14Χ21. ΣΕλ.192 Τηλ. Συγγρ. 210
6228200, 6956114128.
ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ. ΛΙΧΑ
ΧΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΕΟΡΤΙΕΣ ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ
ΜΟΤΙΒΟ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΤΡΙΖΕΙ
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ
Πέντε ὡραία βιβλία μικροῦ σχήματος πού διαβάζονται εὔκολα καί οἰκοδομοῦν. Σχ. 12Χ19,50
Ἐκδόσεις Ἱερά Μονή Προφήτη Ἠλία, Πρέβεζα
τηλ. 26820 51172.
ΑΡΧΙΜ. ΙΩΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟ ΨΩΜΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
«Ἄρτος Ζωῆς»
Μικρά ἄρθρα καί ὁμιλίες πνευματικῆς οἰκοδομῆς. Τά ἔσοδα ἀπό τή διάθεση τοῦ βιβλίου
διατίθενται γιά τήν ἀνέγερση τῆς ἐκκλησίας τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου στήν Πρέβεζα. Σχ.12Χ19,50
Ἔκδοση Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πρέβεζα, τηλ.
6986079799.
ΠΡΩΤΟΠΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Τ. Γεν. Ἐπιθεωρητοῦ Ἐκκλ. Ἐκπαιδεύσεως
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ Τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους
Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια
Μερικές ἀπό τίς Κατεβασίες ὁ ἐκκλησιαζόμενος
λαός τίς ἀκούει συχνά, τίς γνωρίζει καί τίς λέει
ἴσως ἀπό μνήμης. Ὅμως ἐνδέχεται νά μή τίς κατανοεῖ γιά τά δύσκολα καί θεολογικά νοήματά
τους. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος τῆς συγγραφῆς τῆς
μελέτης αὐτῆς, νά ἑρμηνεύσει καί νά ἁπλοποιήσει τό περιεχόμενο τῶν Καταβασιῶν.
Σχ.17Χ24 Σελ,232. Δ/νση Συγγρ. Καρπενησιώτη
50 11524 Ἀθήνα. Τηλ. 210 6997024.
Π.Β. ΠΑΣΧΟΥ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κείμενα λειτουργικῆς παιδείας καί κατανύξεως
Ἄν ἡ Θεία Λειτουργία, ὅπως πιστεύεται στήν
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Ὀρθόδοξη Θεολογία, εἶναι ὁ ἥλιος γύρω ἀπό τόν
ὁποῖο περιστρέφεται ὅλο τό σύστημα τῆς
Θείας Λατρείας, τότε ἡ πνευματικότητα τῶν
ἀνθρώπων τῆς Ἐκκλησίας δέν πηγάζει παρά
ἀπό τή ζωντανή καί σώζουσα σχέση τους μέ τά
ἅγια μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Σχ. 14Χ21
Σελ.194. Ἔκδοσεις ΜΥΓΔΟΝΙΑ, Καμβουνίων 7
54621 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 231556. Δ/νση
Συγγρ. Καβάφη 4, 15236 Π. Πεντέλη.
ΡΕΝΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – ΤΑΤΑΚΗ
Ποιητικές Συλλογές
1. ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΛΛΟΘΙ 2. ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
3. ΑΝΑΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΜΟΙ 4. ΔΩΡΟΝ 5. Η ΕΒΔΟΜΗ
ΦΩΝΗ 4. ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ 6. ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΗ 7. Ο
ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΤΙ
Δ/νση Συγγρ. 28ης Ὀκτωβρίου 24 15237, Φιλοθέη, τηλ. 210 6833153.
165. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἐνδιαφέροντα ἄρθρα δημοσιευμένα σέ περιοδικά, γύρω ἀπό τά Ἐθνικά μας προβλήματα.
Ἰούνιος 2015.
Ἐπιμέλεια Εὐθύμιος Βασ. Παπαπαναγιώτου.
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΤΙΤΙΒΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΕΛΑΗΔΗΜΑΤΑ
Δύο ὡραῖες περιοδικές ἐκδόσεις τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μαίρης Ράπτου τῆς Λάρισας ἀπό τήν
ἐργασία πού γίνεται στό Γυμνάσιο – Λύκειο καί
στό Δημοτικό Σχολεῖο. Σχ. 29Χ2050, Δ/νση
Ἐκπαιδευτηρίων Καρδίτσης, 21 Λάρισα, τηλ
624403.
ΝΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ
Περιοδική ἔκδοση μέ λογοτεχνικό περιεχόμενο
Τεῦχος Ἀπριλίου-Μαΐου-Ἰουνίου 2015 Σχ.17Χ24.
Σελ.110 Δ/νση Καίτη Λειβαδᾶ, Τ.Θ. 67217 15102
Μελίσσια.
ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ
ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ,
ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΗ
ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Ἡ κατοίκηση τοῦ Θεοῦ μέσα στόν ἄνθρωπο συνιστά, μ’ ἄλλα λόγια, συνένωση τοῦ Θεοῦ μέ τόν
ἄνθρωπο. Ἔτσι ὁ άνθρωπος-πλάσμα γίνεται μέτοχος τῆς θείας φύσεως. Σχ.14Χ20, Σελ.320.
Ἔκδοση Ἱ. Μονή Παρακλήτου, Ὡρωπός Ἀττικῆς.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

η ανεκτικότητα

Μία ἀπό τίς «ἀξίες» τῆς ἀστικῆς κοινωνίας εἶναι καί ἡ ἀνεκτικότητα. Ἔχει
δηλαδή ἐπιβληθεῖ καί ἐπικρατήσει ἡ
ἀντίληψη ὅτι οἱ πολίτες μιᾶς κοινωνίας,
ἄνδρες, γυναῖκες, νέοι καί παιδιά πρέπει
νά γίνονται ἀνεκτικοί ἀπό τούς ἄλλους,
ὁποιαδήποτε κι ἄν εἶναι ἡ συμπεριφορά
τους καί οἱ πράξεις τους. Ἔτσι, ὁ καθένας
μπορεῖ νά λέει ὅ,τι θέλει, νά πράττει ὅ,τι
ἐπιθυμεῖ, νά ἐνδύεται ὅπως τοῦ ἀρέσει,
χωρίς κανείς νά τόν ἐνοχλεῖ ἤ νά τόν
παρατηρεῖ. Ἀκόμη καί ἐγκληματικές καί
ἀνήθικες πράξεις ἀμνηστεύονται ἀπό
πολλούς, οἱ ὁποῖοι προβαίνουν μάλιστα
καί σέ ἐκδηλώσεις συμπαραστάσεως
τῶν κακοποιῶν!
Βέβαια, ὁ σεβασμός τοῦ προσώπου
τοῦ ἄλλου συνιστᾶται καί ἀπό τή χριστιανική δεοντολογία. Ἰδίως καταδικάζεται ἡ κατάκριση τοῦ ἄλλου: «Σύ τίς εἶ
ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; ... Μή κρίνετε ἵνα μή κριθῆτε» (Ρωμ. ιδ΄ 4, Ματ.
ζ΄ 1). Ἐν τούτοις, πρέπει νά γίνεται διάκριση μεταξύ «κατακρίσεως» καί «κρίσεως». Κατάκριση εἶναι ἡ καταδίκη καί
ἡ διαπόμπευση τοῦ κακῶς συμπεριφε244
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ρομένου. Ἡ κρίση ὅμως τῆς πράξεώς του, ἐάν
εἶναι καλή ἤ κακή, ὄχι μόνο ἀπαγορεύεται, ἀλλά
καί ἐπιβάλλεται. Ἄς θυμηθοῦμε τά ἀλλεπάλληλλα «οὐαί», τά ὁποῖα ἐξετόξευσε ὁ Χριστός
ἐναντίον τῶν ὑποκριτικῶν πράξεων τῶν Φαρισαίων (Ματθ. κγ΄).
Ἡ ἀνεκτικότητα, ὅμως, ἔχει καί τήν ἄλλη
πλευρά. Προϋποθέτει τόν σεβασμό τοῦ ἄλλου
καί γενικά τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Ὅταν ἀπαιτεῖς ἐσύ νά σέ ἀνέχεται ὁ ἄλλος, ὀφείλεις καί
σύ νά σέβεσαι τήν προσωπικότητά του, τήν
ἀξιοπρέπειά του, τήν ἐλευθερία του. Ἡ ἄνευ
ὅρων ἀνεκτικότητα καταλήγει σέ κοινωνική
ἀνωμαλία καί σέ κοινωνικό ἐκτροχιασμό. Χωρίς
τήν προϋπόθεση αὐτή, ἡ ἀνθρώπινη κοινωνία
μετατρέπεται σέ ζούγκλα!
Ἡ αὔξηση ἐξάλλου τῶν ἀντικοινωνικῶν
συμπεριφορῶν ἐκ μέρους μερικῶν συμπολιτῶν
ὀφείλεται στήν παρεξήγηση τῆς ἀνεκτικότητας.
Ἡ ἀνοχή τοῦ ἄλλου, ἡ ἀνεκτικότητα, ἐπεκράτησε ὡς ἀξία τῆς ἀστικῆς κοινωνίας, λόγῳ τοῦ
ὑπερπληθυσμοῦ τῶν συγχρόνων ἀστικῶν κέντρων. Οἱ κάτοικοι τῶν μεγάλων πόλεων ζοῦν,
κινοῦνται καί συμπεριφέρονται ὡς ἄγνωστοι
μεταξύ ἀγνώστων. Ἡ «ἀνωνυμία» αὐτή τῶν
ἀστικῶν πληθυσμῶν διευκολύνει πολλούς νά
ἐπικαλοῦνται τήν ἀνεκτικότητα, γιά νά καλύπτουν τήν ἐπιλήψημη συμπεριφορά τους.
Ἡ συγκατοίκηση ὅμως στίς μεγάλες πόλεις
δέν πρέπει νά γίνεται ἀφορμή, ὥστε ὁ ἕνας νά
προκαλεῖ στόν ἄλλο πειρασμό καί νά τόν σκανδαλίζει μέ τήν ἁμαρτωλή συμπεριφορά του.
Πρῶτοι στήν ἱστορία πού ἄσκησαν τό παρεξηγημένο αὐτό μοντέλλο τῆς ἀνεκτικότητας ἦσαν
οἱ κάτοικοι τῶν Σοδόμων, οἱ ὁποῖοι τελικά κατεκάησαν «ἐν πυρί» (Γεν. ιθ΄). Ὁ Θεός μᾶς ἔφερε
τόν ἕνα κοντά στόν ἄλλο, ὄχι γιά νά ἀνεχόμαστε τό κακό καί τή διαστροφή, ἀλλά γιά νά
γνωριστοῦμε καλύτερα καί νά μάθουμε εὐκολότερα τήν πρώτη καί μεγάλη ἐντολή τῆς χριστιανικῆς ΑΓΑΠΗΣ!
† Ὁ Α.Ε.
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πάρχουν πολλῶν εἰδῶν κριτικές
πού διακρίνονται ἀνάλογα μέ
τό ἀντικείμενό τους. Θά ἤθελα
ὅμως νά σταθοῦμε λίγο στήν αὐτοκριτική καί στήν κριτική τῶν
ἄλλων.

ριφορά τῶν τρίτων ἐδῶ πιά μπαίνει
σάν κυρίαρχο στοιχεῖο ἡ πρόθεση.
Γιατί κρίνουμε; Γιά νά φουσκώνουμε
σάν παγώνια μετά τήν σύγκριση, νά,
ἐγώ δέν κάνω τέτοια, ἔχω ἀνωτερότητα, εἶμαι καλός; Γιά νά εἰρωνευτοῦμε ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, καί νά διασύρουμε σκόπιμα, ἀγνοώντας τό «μή
κρίνετε ἵνα μή κριθῆτε»; Γιά νά καταδείξουμε τήν ὑπεροχή μας, αὐτόδιοριζόμενοι τιμητές τῶν πάντων;
Μή γένοιτο.

Καί οἱ δύο χρειάζεται νά ἔχουν
μερικά χαρακτηριστικά καίριας σημασίας, ὅπως τήν πραότητα, τή σύνεση, τήν περίσκεψη, τήν ἀντικειμενικότητα, τήν ἐποικοδομητική καί ὄχι
κατεδαφιστική διάθεση, τήν προσοχή
γιά νά μήν ὑπάρχει οὔτε ὑπερβολική
Φιλική κριτική, διακριτική πρό
ἐπιείκεια, οὔτε ἄμετρη αὐστηρότητα. πάντων, ὅταν χρειάζεται νά διορθωθεῖ κάτι πού ὁ ἄλλος εἶπε ἤ ἔπραξε,
Δύσκολο ἔργο ἡ κριτική, καθώς ἀπό λάθος θεώρηση, ἀπό λάθος πληκαί ὁ κρίνων κρίνεται.
ροφόρηση, ἀπό λάθος ἐκτίμηση: Κρίνω τόν ἑαυτό μου γιά νά δια- Φίλε μου, ἐπίτρεψέ μου ἄν κι ἐγώ
πιστώσω τά λάθη μου, νά ἐπανορ- κάνω συχνά τόσα λάθη, νά σοῦ ὑποθώσω ὅ,τι εἶναι δυνατόν καί νά μήν δείξω ὅτι τό συγκεκριμένο πράγμα
τό ἐπαναλάβω. Δέν ὠφελεῖ νά παρα- μπορεῖς νά τό πεῖς κι ἀλλιῶς, γιά νά
δοθῶ στή συντριβή καί στήν αὐτο- μήν βλάπτεις. Ἔτσι ἡ κριτική μέ
λύπηση, νά γκρεμίσω τήν αὐτοπε- καλή προαίρεση, ταπείνωση, εἰλικρίποίθησή μου. Σκοπός εἶναι νά διορ- νεια καί ἁπλότητα καρδιᾶς, θά εἶναι
θώνονται τά σφάλματα.
χρήσιμη χωρίς νά πικραίνει ποτέ καΚρίνω τούς ἄλλους μετά λόγου νένα.
γνώσεως. Δέν μπορεῖ π.χ. νά κρίνω
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
οἰκοδομικά θέματα, ἄν δέν ἔχω ἀνάλογες γνώσεις. Ὡς πρός τήν συμπε-
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Πρός τήν
Χριστιανική
Στέγη
Καλαμάτας
Θεσσαλονίκη
08.05.2015

Ἀγαπητοί μου,
Ὁ τίτλος τοῦ περιοδικοῦ σας
«Σύνδεσμος» δέν εἶναι τυχαῖος.
Κάποιο ἰδιαίτερο πνευματικό
γνώρισμα ἔχει ὁ τίτλος αὐτός.
Σύνδεσμοι ὑπάρχουν πολλοί
στίς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων.
Καί στόν ἀθλητισμό καί στήν
οἰκονομία, παντοῦ. Ὅμως, οἱ
σύνδεσμοι αὐτοί ἔχουν ἄλλους
σκοπούς.
Οἱ σύνδεσμοι στόν πνευματικό τομέα, στήν χριστιανική πορεία τῶν ἀνθρώπων ἔχουν κάτι
τό διαφορετικό. Ὁ στόχος αὐτῶν
τῶν χριστιανικῶν συνδέσμων,
τῶν χριστιανικῶν ἀδελφοτήτων,
ἔχουν ἄλλη πορεία, πνευματική,
ἡ ὁποία ὁδηγεῖ κάπου ἀλλοῦ.
Ὁδηγεῖ στόν οὐρανό, ὁδηγεῖ στήν
αἰωνιότητα. Πουθενά ἀλλοῦ.
Χρειάζεται στόν σύνδεσμο
ἀγάπη, προσευχή, συγχωρητικότητα, ὑπομονή, ταπείνωση καί
ὅ,τι ἄλλο θέλει ὁ λόγος τοῦ
Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου.
Ὄχι διαιρ έ σεις.
Αὐτά
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διακηρύττει καί ὁ Σύνδεσμός
σας τῆς Χριστιανικῆς Στέγης τῆς
Καλαμάτας καί ἄλλες χριστιανικές προσπάθειες γιά ἀνακαίνιση
ζωῆς, γιά σωτηρία ζωῆς. Αὐτόν
τόν ἐν Χριστῷ σύνδεσμο τόν ζήσαμε πολλοί φοιτητές στά χριστιανικά φοιτητικά οἰκοτροφεῖα. Στό οἰκοτροφεῖο φοιτητῶν
τῆς ὁδοῦ Βουρνάζου καί Τσόχα
στούς Ἀμπελοκήπους πού ἱδρύθηκε καί λειτούργησε μέ τήν ἐπίβλεψη τῆς Ἀδελφότητας τῶν Θεολόγων «Ζωῆς» εἶχε ἀναπτυχθεῖ
αὐτός ὁ Σύνδεσμος. Σέ μεγάλο
βαθμό. Καί τώρα ἀκόμα ὑπάρχει
ὁ σύνδεσμος ὁ ἀδελφικός. Σ’
αὐτό τόν σύνδεσμο συμβάλλει
καί τό περιοδικό σας. Σᾶς εὐχαριστοῦμε.
Σέ ἕνα βιβλιαράκι τοῦ οἰκοτροφείου στίς τελευταῖες σελίδες ὑπάρχουν προτροπές στούς
νέους καί παλαιούς οἰκοτρόφους γιά τή ζωή στό οἰκοτροφεῖο καί ἰδιαίτερα γιά τήν μετέπειτα πορεία. Θά χαροῦν πολύ
οἱ οἰκότροφοι τῶν χρόνων ἐκείνων μέ τίς ἀναμνήσεις τῆς τότε
φοιτητικῆς ζωῆς ἄν δημοσιεύσετε κάτι ἀπό τίς θερμές χριστιανικές ὑποδείξεις πορείας
ζωῆς στόν ταραγμένο ἐτοῦτο κόσμο ποῦ ζοῦμε.
Μέ τιμή
Σταῦρος Ν. Γιαπουτζῆς
Οἰκονομολόγος
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ἶσαι οἰκότροφος. Ἡ ἀτμόσφαιρα
γύρω σου εἶναι γλυκειά. Δέν εἶναι;
«
Τό κλῖμα χριστιανικόν. Ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ ἠχεῖ παντοῦ. Τά λάμποντα μάτια
τῶν συνοικοτρόφων σου σέ κυττάζουν
μέ τρυφερότητα. Ἡ στοργή πολλῶν
ἀδελφῶν σου σέ τειχίζει. Ἔχεις πλουσίαν τήν καλήν καθοδήγησιν. Ἐσκέφθης ὅλα αὐτά, τί δωρεάν ἀποτελοῦν;
Λοιπόν, τό καθῆκόν σου εἶναι νά αἰσθάνεσαι εὐγνωμοσύνην, θερμήν εὐγνωμοσύνην πρός τόν μεγάλον σου Εὐεργέτην, τόν Θεόν. Καί ἡ εὐγνωμοσύνη, ὁ
πλοῦτος αὐτός τῆς ψυχῆς, ἐκδηλώνεται
μέ τήν προσευχήν. Εὐχαρίστησε τόν
Θεόν σου, θερμά, πολύ εὐχαρίστησέ
τον. Εὐλόγει τό ὄνομά του καί μή «ἐπιλανθάνου πάσας τάς ἀνταποδόσεις
αὐτοῦ».

Ε

ἶσαι οἰκότροφος χριστιανικοῦ Οἰκοτροφείου. Τώρα εὑρίσκεσαι εἰς
μίαν σχολήν ἀξιωματικῶν τοῦ χριστιανικοῦ ἔργου. Προορίζεσαι νά γίνῃς ἡγέτης μέσα εἰς τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Αὔριον πρέπει ὡς ταχυδρόμος
Θεοῦ νά φέρῃς τό μήνυμα τῆς λυτρώσεως εἰς τούς ἀλυτρώτους ἀδελφούς
σου. Αὔριον ὀφείλεις νά εἶσαι φῶς εἰς
τό περιβάλλον σου, ἁλάτι εἰς τόν τόπον
σου. Τό βλέπεις. Ἡ ἀποστολή σου εἶναι
μεγάλη, δηλαδή δύσκολη. Πῶς θά τήν
ἐπιτύχῃς; Μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ,
ἀδελφέ. Λοιπόν, μήν ἀμελῇς. Προσεύχου. Παρακάλει, ἱκέτευε τόν Ἐσταυρωμένον Λυτρωτήν σου. Προσεύχου. Ἡ
προσευχή εἶναι τό ὅπλον σου. Εἶσαι ἡ
δύναμίς σου. Ὁ καλός οἰκότροφος
αὐτοῦ τοῦ Οἰκοτροφείου προσεύχεται.
Πολύ καί θερμά προσεύχεται.

Ἐ

πέρασαν τά χρόνια. Πόσον γρήγορα ἐπέρασαν... Ἀδελφέ, ὅ,τι καί
ἄν ἔκαμες, ὅτι, καί ἄν ἐπέτυχες, μέ τήν
χάριν, τόν φωτισμόν καί τήν προστασίαν
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τοῦ Θεοῦ σου τό ἐπέτυχες. Εἰς τόν Χριστόν, πού κυβερνᾷ τήν ἱστορίαν καί τήν
ζωήν τοῦ καθενός μας, τό χρεωστᾷς.
Λοιπόν, εὐχαρίστει τόν Θεόν. Δόξαζε μέ ταπεινωσύνην καί εὐγνωμοσύνην τόν Θεόν. Αἴνει, τόν Θεόν σου, οἰκότροφε. Αὐτό ἀποτελεῖ τήν μεγαλυτέραν
σου ἐπιτυχίαν...
... Ἦλθαν φοβεραί αἱ συμφοραί; Τά
ὄνειρά σου ἐπέταξαν; Αἱ δυσκολίαι στυγναί σέ ζώνουν; Ἀλλά σύ ὑπῆρξες οἰκότροφος. Τό ἐνθυμεῖσαι; Σᾶς εἶχε λεχθῇ,
ὅτι «πειρατήριόν ἐστι ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου». Ἡ θλῖψις δέν σέ αἰφνιδίασε.
Ἄλλωστε καί πονεμένος ἔχεις τό πᾶν.
Ἔχεις τόν Θεόν σου σύ, καταφύγιον καί
προστάτην. Λοιπόν, γονάτισε. Ὕψωσε
τά μάτια σου εἰς τόν Οὐρανόν. Ὁ οὐρανός εἶναι ἰδικός σου. Ὁ Θεός εἶναι πατέρας σου. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ πρωτότοκος ἀδελφός σου. Σέ ἀκούει ὁ Θεός.
Προσευχήσου. Εὐλόγησε καί εἰς τήν
ὥραν τῆς ὀδύνης σου τό εὐλογητόν
ὄνομά του. Ἡ στάσις σου αὐτή εἶναι
προκοπή, εἶναι νίκη, μαρτυρεῖ δύναμιν.
Προσευχήσου, ἀδελφέ...

Ἐ

νθυμήσου... Εἰς τό Οἰκοτροφεῖόν
σου εἶχες εὕρει ἀγάπην. Τό ἐγεύετο
ἡ καρδία σου καθημερινῶς, σέ ἠγάπων
καί ἠγάπας. Καί ἡ ἀγάπη εἶναι θαλπωρή, ἡ ἀγάπη εἶναι ἀσφάλεια, ἡ ἀγάπη
εἶναι ζωή. Ὅμως «ἡ ἀγάπη οὐδέποτε
ἐκπίπτει». Ἡ ἀγάπη ἐκείνη δέν εἶναι
ὀρθόν νά μείνῃ ἀνάμνησις μόνον. Ξαναζῆσε πάλιν τήν ἁπλῆν, τήν πηγαίαν,
τήν χριστιανικήν τοῦ Οἰκοτροφείου σου
ἀγάπην. Προσευχήσου διά τούς ἀγαπητούς σου, τούς μικρότερούς σου, τούς
συναδέλφους σου, τούς μεγαλυτέρους
σου, δι’ ὅσους ἦσαν τό Οἰκοτροφεῖον.
Προσευχήσου καί ξαναζῆσε τούς ὡραίους ἐκείνους τῆς νεότητος καιρούς.
Προσευχήσου ...
Προσευχήσου καί διά τούς τωριΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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νούς οἰκοτρόφους. Εἶναι ἡ συνέχεια. Εἶναι ἡ ἐλπίς τοῦ χριστιανικοῦ ἔργου. Προσευχήσου. Μέ
τήν προσευχήν σου κάνεις ἔργον
ἀγάπης. Βοηθεῖς. Ἀλλά καί βοηθεῖσαι. Ἀδελφέ, προσευχήσου...
Ἅγιε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
σύ πού ἦλθες διά νά ἑνώσῃς εἰς
ἕν σῶμα ὅλους τούς πιστούς σου,
θέλομεν τήν στιγμήν αὐτήν νά
σέ παρακαλέσωμεν ἰδιαιτέρως,
διά τούς ἀδελφούς μας, τά μέλη
τοῦ Σώματός σου καί τοῦ σώματός μας, πού ὑπῆρξαν πρίν ἀπό
ἡμᾶς Οἰκότροφοι.
Φρούρει, Κύριε, τούς ἀδελφούς μας αὐτούς. Φώτιζε τόν
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νοῦν των καί θέρμαινε τήν καρδίαν των καί ἐνίσχυε τήν θέλησίν
των, ἵνα μένουν σταθεροί εἰς τά
ὅσα ἔμαθον καί διά τῆς πείρας
ἐγνώρισαν. Κατεύθυνε τά βήματά των εἰς ὁδούς προκοπῆς
πνευματικῆς καί ζωῆς ἁγίας.
Ἀναδείκνυέ τους, εἰς τά καθημερινά των ἔργα καί εἰς τό περιβάλλον των υἱούς φωτός καί
ἡμέρας, μάρτυρας τῆς Ἀναστάσεώς σου. Εὐλόγει αὐτούς, Κύριε, μέ πᾶσαν εὐλογίαν καί χάριζέ τους πλουσίους τούς
καρπούς τοῦ Πνεύματός σου εἰς
δόξαν σου».
Σ. Γιαπουτζῆς
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Κύριε ἐλέησον

Σ

τήν ὑμνολογική γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας μας, Συναπτή λέγεται μιά σειρά λειτουργικῶν δεήσεων, πού ἀπευθύνονται στό Θεό καί ἀφοροῦν -τί
ἄλλο;- τίς πνευματικές καί ὑλικές ἀνάγκες τῶν προσευχομένων.
Ἡ Μεγάλη Συναπτή περιλαμβάνει δεκατρεῖς
ὁμάδες αἰτημάτων, πού καταλήγουν στήν προτροπή:
«Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». Συνήθως, ὅμως, περιορίζονται σέ δώδεκα, καθώς μιά ὁμάδα αἰτημάτων
παραλείπεται, γιατί, κατά τούς λειτουργιολόγους,
δέ μαρτυρεῖται ἀπό παλαιότερους λειτουργικούς
κώδικες.
Ἡ ἐπαναλαμβανόμενη καταφυγή μας στό ἔλεος
(δηλ. τήν εὐσπλαχνία) τοῦ Θεοῦ εἶναι δικαιολογημένη καί ἐπιβεβλημένη, ἀφοῦ τοῦτο (τό ἔλεος),
ἀποτελεῖ τό ὀξυγόνο τῆς ψυχοσωματικῆς ζωῆς τοῦ
ἀνθρώπου καί πολύτιμο ἐφόδιο γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν, πού μᾶς ἐπιφυλάσσει ἡ
σκληρή καθημερινότητα.
Αὐτό τό γνώριζαν -καί τό γνωρίζουν- οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Γι’ αὐτό καί, στήν παλιά ἐποχή,
ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, μέ τήν προτροπή τῶν ἱερατικῶν
προϊσταμένων, ἀναφωνοῦσε -πολλές φορές κατά
τή διάρκεια τῆς κοινῆς λατρείας- μέ ἀνακούφιση
καί βαθυκάρδια λαχτάρα τό “Κύριε, ἐλέησον».
Γιατί, μέ τό αἰτούμενο θεϊκό ἔλεος «οὐ γάρ ἁμαρτωλοί μόνον ἐλέῳ σώζονται, κατά τόν Νικόλαο Καβάσιλα, ἀλλά καί δίκαιοι ἐλέῳ τειχίζονται».
Ἀργότερα, ὄμως, ὁ λαός σιώπησε - καί μέχρι
σήμερα εἶναι καταδικασμένος σέ σιωπή- ἀφοῦ τό
«Κύριε ἐλέησον» - καί ὄχι μόνο - παραχωρήθηκε,
νά τό ἐκφωνεῖ ἐκ μέρους του, ὀ χορός τῶν ψαλτῶν.
Μιά προσεκτική, ὅμως, μελέτη κάθε ὁμάδας
αἰτημάτων, μᾶς βεβαιώνει ὅτι τῆς καταληκτικῆς
ἱερατικῆς προτροπῆς «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» - εἰς
ἀπάντηση τῆς ὁποίας ἀκολουθεῖ τό «Κύριε, ἐλέησον», ἤ τό «παράσχου, Κύριε» - προηγεῖται συγκεκριμένο περιεχόμενο τῆς δεήσεως, στήν ὁποία προτρέπεται ἡ λατρευτική ὁμήγυρη τῶν πιστῶν. Ἄρα,
μετά τήν ἀψυχολόγητη στέρηση τοῦ λαοῦ νά ἐκφωνεῖ, «ἐν ἀγαλλιάσει», ἔστω αὐτές τίς δυό λέξεις:
«Κύριε, ἐλέησον», εἶναι εὐκαιρία - ἀλλά καί ὑποχρέωσή του- νά ἐπαναλαμβάνει, μέ δικές του λέξεις, τά προτεινόμενα αἰτήματα ἤ καί νά συμπληρώνει αὐτά.
Γιά καλύτερη κατανόηση καί πραγματοποίηση
τῆς ἀνωτέρω προτεινόμενης πρακτικῆς, ἄς δοθοῦν
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τά ἑξῆς λίγα παραδείγματα, μέ βάση αἰτήματα τῆς
Μεγάλης Συναπτῆς:
Τή στιγμή πού ὁ ἱερεύς τελειώνει τήν προτροπή «Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καί τῆς σωτηρίας
τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» καί ἐνῶ ὁ
χορός ψάλλει τό «Κύριε ἐλέησον», ἐμεῖς μποροῦμε
νά προσευχηθοῦμε ἐνδόμυχα λέγοντας: «Κύριε, ἐσύ
πού στέλνεις ἀπό τόν οὐρανό τήν εἰρήνη, στεῖλε
την καί σ’ ἐμᾶς καί σῶσε τίς ψυχές ὅλων ἐκείνων
πού πιστεύουν καί προσεύχονται σ’ Ἐσένα».
Μετά τήν προτροπή: «Ὑπέρ τοῦ ἁγίου Οἴκου
τούτου καί τῶν μετά πίστεως καί εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», μποροῦμε νά ἱκετεύσομε τό Θεό, λέγοντας
περίπου τά ἑξῆς: «Ναί Κύριε, στερέωσε αὐτόν τόν
ἅγιον οἶκον Σου καί ἁγίασε ὅσους μ’ εὐλάβεια καί
σεβασμό εἰσέρχονται σ’ αὐτόν, γιά νά Σέ λατρεύσουν».
Τέλος, στήν προτροπή τοῦ προϊσταμένου τῆς
λατρευτικῆς συνάξεως: «Ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων,
εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καί καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», ὁ ἐσωτερικός ψίθυρος
τῆς ψυχῆς μας μπορεῖ νά εἶναι ὁ ἑξῆς: «Δόσε, Κύριε, συνθῆκες εὐνοϊκές γιά τήν καρποφορία τῶν
δέντρων, καί, πρό πάντων, καιρούς εἰρηνικούς γιά
ὅλο τόν κόσμο».
Βέβαια, ὅλα τά ἀνωτέρω ἀναφερόμενα, δέν
ἀφοροῦν μόνο τή Μεγάλη Συναπτή. Ὑπάρχουν κι
ἄλλες στιγμές τῆς θείας Λειτουργίας (οἱ δύο μικρές
Συναπτές, ὁ Τρισάγιος ὕμνος, ἡ Ἐκτενής ἱκεσία, ὁ
χερουβικός ὕμνος, ἡ Συναπτή τῶν Τιμίων Δώρων),
κατά τίς ὁποῖες πρέπει νά προσευχόμεθα, αὐτοσχεδιάζοντας ἤ προσαρμόζοντας, κάποιες ἀπό τίς
ἀκουόμενες αἰτήσεις, στίς δικές μας πνευματικές
καί βιοτικές ἀνάγκες.
Ἡ προτεινόμενη ἀναγκαία ἀντιμετώπιση τῆς
σιωπῆς, στήν ὁποία, ἀπό αἰώνων, ἔχει καταδικαστεῖ ὁ «λαός τοῦ Θεοῦ» κατά τή διάρκεια τῶν λατρευτικῶν συνάξεων, ἀποτελεῖ, ταυτόχρονα, καί
ὀλιγόλεπτη -ἔστω- πρακτική περιχαράκωση τῆς
σκέψεώς μας, ὥστε αὐτή νά μή δραπετεύει ἀπό τό
χῶρο τῆς γλωσσικῆς - γιά πολλούς- λατρευτικῆς
ἀκαταληψίας, σέ βιοτικά προβλήματα καί ὑποθέσεις, γεγονός πού θά καθιστοῦσε τήν παρουσία
μας, στή λειτουργική σύναξη, ἐντελῶς τυπολατρική.
ΠΕΤΡΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ζ. Νά μήν ἀπογοητεύεσαι γιά τή φτώχεια σου, οὔτε ἐπειδή δέν ἔχεις τίποτε τό
ἀξιοζήλευτο αὐτή τή στιγμή νά ἀποβάλεις
κάθε ἀγαθή ἐλπίδα· ἀλλά στρέψε τήν ψυχή
σου στά ἀγαθά πού ἔλαβες ἤδη ἀπό τόν
Θεό καί στίς ὑποσχέσεις πού σέ περιμένουν
στό τέλος.
Μ. Βασίλειος, Παράλληλα Π΄, 21
η. Ἀκόμη καί ἄν εἶσαι φτωχός, μπορεῖς
νά ζεῖς χαρούμενος, ὅταν φιλοσοφεῖς τή
ζωή· καί ἄν εἶσαι πλούσιος, εἶσαι ἀπό ὄλους
ἀθλιότερος, ὅταν ἀποστρέφεσαι τήν ἀρετή.
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 18Α, 272
θ. Διαπιστώνεις ἀπό τήν ἴδια τήν πραγματικότητα τῆς ζωῆς, ὅτι οὔτε ὁ πλοῦτος
εἶναι κανένα σπουδαῖο ἀγαθό, οὔτε ἡ φτώχεια κανένα κακό, ἀλλά καί τά δύο εἶναι
ἀδιάφορα πράγματα.
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 23, 42
ι. Ἄν ἡ φτώχεια συνοδεύεται ἀπό
ἀρετή, ὅλα τά πλούτη τῆς οἰκουμένης δέν
ἀξίζουν σέ σύγκριση μέ αὐτή, οὔτε ὁ πηλός,
οὔτε ὅσο τό ἄχυρο.
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 25, 60
ια. Εἶναι προτιμότερη ἡ φτώχεια πού
ἀποκτᾶται δίκαια, γιατί ἡ κακή εὐπορία
εἶναι ἀρρώστεια. Τίποτε δέν εἶναι πιό ἀσφαλές ἀπό τόν φτωχό ἄνθρωπο. Μόνο στόν
Θεό σκύβει καί ἀποβλέπει. Κακό νά εἶσαι
φτωχός, χειρότερο ὅμως πλούσιος κακός.
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, τετράστιχο 33
ιβ. Ὁ ξένος καί ὁ φτωχός εἶναι κολλύριο
τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος τούς δέχεται αὐτούς,
ἀποκτᾶ γρήγορα τό φῶς του.
Εὐάγριος, Παράλληλα Π΄, 21
ιγ. Ὅποιος πτωχεύει γιά τόν Θεό, βρίσκει ἀκένωτους θησαυρούς.
Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
ιδ. Ἡ φτώχεια πιό εὔκολα σώζει τήν
ψυχή, ἐνῶ ὁ πλοῦτος γίνεται ἐμπόδιο σωτηρίας σέ πολλούς. Ὅμως τή φτώχεια τή βρίσκει ὅποιος νά εἶναι, ἐνῶ ὁ πλοῦτος δέν
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α. «Μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι,
ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
(Μακάριοι ὄσοι νιώθουν τόν ἑαυτό τους
φτωχό μπροστά στόν Θεό, γιατί δική τους
εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ).
Ματθ ε΄ 3)
β. Εἴμαστε φτωχοί, κάνουμε ὅμως πολλούς νά πλουτίσουν, τίποτε δέν ἔχουμε καί
τά πάντα κατέχουμε.
Β΄ Κορ. στ΄ 10
γ. Καυχιέσαι πώς εἶσαι πλούσιος, πώς
ἀπόκτησες μεγάλη περιουσία ... Ξεχνᾶς, φαίνεται, πώς στήν πραγματικότητα εἶσαι ταλαίπωρος καί ἀξιοθρήνητος, φτωχός, τυφλός καί γυμνός.
Ἀποκ. γ΄ 17
δ. Ἡ φτώχεια ἐξευτελίζει
Ἐπιμέλεια: τόν ὀκνηρό καί ράθυμο, ἀντίθετα τά χέρια τῶν ἐργατικῶν
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ἀνθρώπων φέρνουν πλούτη.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Παροιμ. ι΄ 4
ε. Ὅταν θά ἔχεις πλούσια
τά ἀγαθά, νά θυμᾶσαι καί τόν
καιρό τῆς πείνας, ὅπως ἐπίσης
καί κατά τίς ἡμέρες τοῦ πλουτισμοῦ σου, νά θυμᾶσαι τήν
προηγούμενη φτώχεια καί στέρηση.
Σ. Σειρ. ιη΄ 25
στ. Προτιμότερη εἶναι ἡ
ζωή τοῦ φτωχοῦ κάτω ἀπό ξύλινη στέγη,
παρά τά πολυτελῆ συμπόσια σέ ξένα σπίτια.
Σ. Σειρ. κθ΄ 22

εἶναι στό χέρι μας νά τόν ἀποκτήσουμε.
Ὅσ. Πέτρος ὁ Δαμασκηνός, Φιλοκαλία,
Γ΄, σ. 138
ιε. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς μακαρίζει ἐκείνους
πού δέν ἀγαποῦν τά πλούτη καί μέ τή θέλησή
τους ἔγιναν φτωχοί.
Ζιγαβηνός
ιστ. Νά χαίρεσαι στίς θλίψεις σου, νά
πλουτίζεις στή φτώχεια σου, νά παρηγορεῖσαι
στίς ἀσθένειές σου.
Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
ιζ. Μόνο οἱ φτωχοί μποροῦν νά καταλάβουν τούς φτωχούς.
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος
ιη. Γιά τήν καταραμένη ψυχοβόρα φτώχεια μήν τολμήσεις ποτέ τόν ἄλλον νά χλευάσεις· τόν πλοῦτο πάντοτε οἱ θεοί τόν δίνουν
καί τόν παίρνουν.
῾Ησίοδος, Ἔργα καί Ἡμέρες
ιθ. Ἄν εἶσαι φτωχός, μήν κατηγορεῖς τούς
πλούσιους, ἐκτός καί πρόκειται νά ὠφεληθεῖς
πολύ.
Βίας ὁ Πριηνέας
κ. Ἡ φτώχεια εἶναι πάντοτε σύντροφος
τῆς Ἑλλάδος.
Ἡρόδοτος 7, 102
κα. Σέ ὅποια κοινωνία δέν ὑπάρχει οὔτε
πλοῦτος οὔτε φτώχεια, σ’ αὐτήν θά μποροῦσε
νά ὑπάρξουν οἰ πιό εὐγενικοί ἄνθρωποι.
Πλάτωνος Ἀλκιβιάδης Α΄ 134Β
κβ. Ὁ πλοῦτος διαφθείρει τήν ψυχή μέ
τήν μαλθακότητα καί ἡ φτώχεια μᾶς σπρώχνει,
μέσα ἀπό τά βάσανα πού τραβᾶμε, νά καταντήσουμε ἀναίσχυντοι.
Πλάτωνος Νόμοι 9190
κγ. Δέν εἶναι ντροπή τό νά ὁμολογεῖ κανείς τή φτώχεια του, ἀλλά ντροπή εἶναι τό νά
μήν προσπαθεῖ νά τήν ἀποφύγει μέ τήν ἐργασία.
Θουκυδίδης, Ἐπιτάφιος 40
κδ. Ἔχει ἡ φτώχεια δυστυχία καί μέ τήν
ἀνάγκη διδάσκει τόν ἄνθρωπο νά γίνεται κακός.
Εὐριπίδης Ἠλέκτρα 375-376
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κε. Ὁ Διογένης ἔλεγε πώς ἡ φτώχεια συντελεῖ στό νά γίνει κανείς αὐτοδίδακτος στή
φιλοσοφία. Γιατί αὐτά πού προσπαθεῖ νά σέ
μάθει ἡ φιλοσοφία μέ τά λόγια, ἡ φτώχεια σέ
ἀναγκάζει νά τά μάθεις στήν πράξη.
Ἀνθολόγιο Στοβαίου, 95, ἔπαινος πενίας
11
κστ. Ὁ Σωκράτης ἔλεγε ὅτι ἡ φτώχεια
εἶναι αὐτοδίδακτη ἀρετή.
Ὅπ.π. 18
κζ. Πολλούς καμιά φορά τούς σπρώχνει
ἡ φτώχεια νά κάνουν ἔργα ἀνάξιά τους καί
ἀφύσικα.
Ἀνθολόγιο Στοβαίου, 96, πενίας ψόγος
22
κη. Εἶναι μεγάλη τρέλα νά ζεῖς φτωχικά,
γιά νά πεθαίνεις πλούσιος.
Γιουβενάλης
κθ. “Ἡ πενία τέχνας κατεργάζεται”.
Θεόκριτος
λ. Φτωχός δέν εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει
λίγα, ἀλλά ἐκεῖνος πού θέλει περισσότερα.
Σενέκας
λα. Οἱ περισσότεροι ἅγιοι ἦσαν φτωχοί,
ὅμως αὐτό δέν σημαίνει πώς οἱ περισσότεροι
φτωχοί εἶναι ἄγιοι.
Ἔμερσον
λβ. Ἡ φτώχεια εἶναι ἡ χειρότερη μορφή
βίας.
Μαχάτμα Γκάντι
λγ. Ἀσύγκριτα μεγαλύτερη ἐλεημοσύνη
εἶναι τό νά κόβει κανείς τίς αἰτίες τῆς φτώχειας, παρά νά τρέφει φτωχούς.
Ἀδαμάντιος Κοραής
λδ. Ἡ πενία μουδιάζει τά φτερά τοῦ πνεύματος.
Ἀνδρέας Κάλβος
λε. Ἐμέ δέν μέ βυζάξανε στόν Ἑλικώνα
οἱ Μοῦσες, ἐμέ μέ πικρανάθρεψαν οἱ φτώχειες
καί οἱ καημοί.
Kωστῆς Παλαμᾶς
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«Ἀνασκαφικός ἐνθουσιασμός ἀρχαιολόγων καί ἐθελοντῶν» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15-8-15).
Παρήγορο φαινόμενο, ἀκτίνα ἐλπίδας μέσα στό ἀτέλειωτο σκοτεινό
τοῦνελ τῆς κρίσεως.
«Ὅλη ἡ Ἐλλάδα ἐνέχυρο γιά τό
δάνειο τῶν 86 δισ. εὐρώ» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ
16-8-15).
Συνειδητοποιοῦμε, ἄρχοντες καί
λαός, τό ἐθνικό ἔγκλημα, τήν προδοσία
πού ἔχουμε διαπράξει; Ἔχουμε μάτια
νά ἀντικρύζουμε τά παιδιά μας;
«Ἡ αὐτοθυσία τοῦ πατέρα ἔσωσε
δύο παιδιά... μέ τή βοήθεια δύο νεαρῶν ἀνδρῶν... ἀπό τζίπ πού ἔπεσε
στό λιμάνι τῆς Καλαμάτας» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
τῆς Δευτέρας 17-8-15).
Ἀνθρωπιά, γενναιότητα, ἀλτρουϊσμός. Πράξεις ἄξιες μιμήσεως.
«Τήν ψῆφο ἐμπιστοσύνης δίνει
πλέον μόνο ὁ λαός» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 188-15).
Τυπικά. Οὐσιαστικά τά ξένα κέντρα
ἐξουσίας πού κυβερνοῦν τή χώρα μας
μετά τήν δολοφονία τοῦ μόνου σωστοῦ
κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια.
«Στούς Γερμανούς 14 ἀεροδρόμια. Ἡ πρώτη ἀποκρατικοποίηση τῆς
Ἀριστερᾶς» (ΕΣΤΙΑ 19-8-15).
Εἴτε ἀπό τήν Ἀριστερά, εἴτε ἀπό τήν
Δεξιά, εἴτε ἀπό τήν Κεντροαριστερά,
εἴτε ἀπό Κεντροδεξιά τό ξεπούλημα τῆς
πατρίδας συντελεῖται!
«Τό χαμόγελο ἀνθίζει στά πρόσωπα τῶν παιδιῶν» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 20-8-15).
Χάρις στόν ἀνθρωπισμό φορέων
καί κατοίκων τῆς Σάμου ὅπου προσπαθοῦν νά ἐπιβιώσουν 1.300 Σύροι. Ἡ οἰκονομική κρίση δέν ἐξάλειψε τήν ἀνθρωπιά μας.
«Καθαρή ἐντολή, ἰσχυρή κυβέρ252
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νηση καί πορεία σταθερή χωρίς ταλάντευση» (Η ΑΥΓΗ 21-8-15).
Καθαρό, πραγματοποιήσιμο πρόγραμμα, ἰσχυρή κυβέρνηση ἀπέναντι
σέ ἀνθελληνικά κέντρα ἐσωτερικοῦ καί
ἐξωτερικοῦ, ἀταλάντευτη προσήλωση
στίς ἠθικές ἀρχές. Αὐτά χρειάζεται ἡ
πατρίδα μας.
«Τό μεταναστευτικό πνίγει τήν Ε.Ε.»
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 22-8-15).
Γι’ αὐτῆς τῆς ἐκτάσεως καί ἐντάσεως δυστυχία καί πόνο ἡ «πολιτισμένη» Δύση δέν ἔχει εὐθύνες;
«Ἡ ἀτιμωρησία πολιτικῶν καί πλουσίων δέν εἶναι πλέον ἀποδεκτή» καθηγητής Ρίορνταν Ρόετ (ΤΟ ΒΗΜΑ 23-815).
Δυστυχῶς εἶναι ἀποδεκτή καί θά
παραμείνει.
«Φούλ οἱ μηχανές γιά τίς ἐκλογές» (ΤΑ ΝΕΑ 24-8-15).
Γιά τήν ὑπέρβαση τῆς πολλαπλῆς
κρίσεως πού ἔχουμε κοινωνία καί πολιτεία οἱ μηχανές σβησμένες!
«Σέ ἐλεύθερη πτώση οἱ βάσεις γιά
τά ΑΕΙ-ΤΕΙ» (ΕΘΝΟΣ 25-8-15).
Αὐτό πού πρέπει νά μᾶς προβληματίσει περισσότερο εἶναι ἡ πτώση τῆς
στάθμης τῆς ποιότητας Παιδείας καί
Ἐκπαιδεύσεως.
«Στά χέρια τῶν ἑλληνικῶν κρατικῶν
ἀρχῶν πιάστηκαν γερμανοί πράκτορες» (ΑΚΡΟΠΟΛΗ 26-8-15).
Τά ξένα κέντρα ἐξουσίας χρησιμοποιοῦν κάθε πρόσφορο μέσο γιά νά
ἐπιτυγχάνουν τά σχέδιά τους ἐναντίον
τοῦ Ἔθνους μας. Ἐμεῖς πότε θά ἀφυπνιστοῦμε;
«Σέ πορεία ἀνάκαμψης ἡ γαλλική
οἰκονομία» (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 28-8-15).
Ἡ Ἑλληνική σέ συνεχῆ καθοδική
πορεία! Λόγω Μνημονίων;.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«ΤΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ Ο ΓΑΜΟΣ»
Τό ἔργο αὐτό τοῦ Ἀλέξανδρου-Ρίζου Ραγκαβῆ (1809-1892) παρουσιάσθηκε κατά τούς
θερινούς μῆνες ἀπό τό Κ.Θ.Β.Ε. σέ σκηνοθεσία
Γιάννη Καλατζόπουλου.
Μέ εὑρηματικό καί εὐφυή τρόπο ὁ συγγραφέας εἰκονίζει τά πολιτικά πράγματα τῆς χώρας
μας στήν ἐποχή του, μιά κωμικοτραγική κατάσταση, πού μέ θλίψη διαπιστώνουμε δέν διαφέρουν ἀπό τά σύγχρονά μας. Παρά τίς ἐπαγγελίες γιά ἀλλαγή καί ἐκσυγχρονισμό, πρόοδο
καί ἐξευρωπαϊσμό, πολίτες καί πολιτικοί μένουμε οἱ ἴδιοι. Σήμερα βέβαια οἱ δρῶντες στό
προσκήνιο καί τό παρασκήνιο τῆς πολιτικῆς
εἶναι περισσότερο πανοῦργοι καί ἀποτελεσματικοί, διότι ἔχουν στή θιάθεσή τους περισσότερα
μέσα.
Ὁ ἀγράμματος ράφτης Μανώλης Κουτρούλης ἀπό τήν Σύρο, ἐγκατεστημένος στήν Ἀθήνα,
ἐρωτεύεται τήν κόρη τοῦ ξενοδόχου Σπύρου
Ἀνθούσα πού συνδέεται αἰσθηματικά μέ τόν
ἀστυνομικό γραφέα Λεωνίδα Ξανθούλη. Ὁ Κουτρούλης ζητᾶ τό χέρι τῆς ἐκλεκτῆς τῆς καρδιᾶς
του ἀπό τόν πατέρα της, πού χωρίς νά τήν ἐρωτήσει, δέχεται. Ἡ Ἀνθοῦσα δέν δέχεται καί προ-
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σπαθεῖ νά μεταπείσει τόν πατέρα της.
Προσποιεῖται ὅτι δέν θέλει νά παντρευτεῖ, μεταξύ τῶν ἄλλων τοῦ ἀντιτείνει: «Μέ τά ὅλα σου λοιπόν γαμβρόν
νά
κάμης
ράπτην
καταδέχεσαι;». Τῆς ἔδωσε “ἀνατροφήν, εὐγενεῖς τρόπους καί ἐξωμερήτικους», ἔμαθε κιθάρα καί χορό,
“γιατί; δι’ ἕνα ράπτη;”.
Ἡ Ἀνθούσα γιά νά ἀποφύγει τόν
ἀνεπιθύμητο γαμπρό χωρίς νά ἐναντιωθεῖ στόν πατέρα της, δέχεται τό
προξενιό ὑπό τόν ὅρο ὅτι ὁ Κουτρούλης θά γίνει ὑπουργός. Τόσο σφοδρή
ἡ ἐπιθυμία τοῦ Κουτρούλη νά πάρει
τήν Ἀνθούσα, ὥστε δέν βλέπει τήν
ἀξίωσή της ἀπραγματοποίητη. Ἱκετεύει τόν μαθητευόμενό του Στροβίλη
νά φροντίσει νά τόν κάνει ὑπουργό.
Αὐτός τόν πληροφορεῖ ὅτι γιά νά γίνει ὑπουργός χρειάζεται ὑποκρισία,
δόλος, πονηρία, τέχνη, σοφίσματα,
ὑπουλότητα, σκοτεινές ὑποσχέσεις,
διγλωσσία, λέξεις διφορούμενες,
ὅρκοι, δοκησισοφία καί ἐγωισμός.
Στή συνέχεια βλέπουμε πῶς τά
οἰκονομικά συμφέροντα ὑπουργοποιοῦν ἀκατάλληλους γιά τήν χώρα
ἀνθρώπους, κατάλληλους γιά τήν
ἐπίτευξη τῶν δικῶν τους στόχων.
Ψηφοθηρία καί πελατειακές σχέσεις
στή δόξα τους. Ὁ Τύπος ὑποστηρίζει
ἤ ἀντιμάχεται τούς ἀνθρώπους τῆς
Ἐξουσίας ἀνάλογα μέ τά συμφέροντά
του. Ἀκόμη καί διανοούμενοι τούς
ὑπηρετοῦν. Εὔπλαστη καί εὐμετάβλητη μάζα ὁ λαός δέν κρίνει ὑπερατομικά, μέ ἐθνικά κριτήρια, ἀλλά
συμφεροντολογικά, διχάζεται ἀπό
φανατισμό.
Πλούσιο τό κωμικό στοιχεῖο
ἀναβλύζει ἀπό διαλόγους καί ἐνέργειες καί ἐκπέμπει σημαντικά μηνύματα.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καί φέτος
σᾶς στέλνουμε τό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
2016, μαζί μέ τίς θερμοτέρες εὐχές μας,
γιά μία εὐλογημένη χρονιά, μέ λιγότερα
προβλήματα καί στενοχώριες.
Σέ ὅσους, κάθε χρόνο αὐτή τήν
ἐποχή, ἀνταποκρίνονται στήν παράκλησή μας γιά κάποια οἰκονομική βοήθεια, ἐκφράζουμε, καί ἀπό τή θέση
αὐτή, τίς θερμότερες εὐχαριστίες καί τίς
εὐχές μας, ὁ Κύριός νά τούς τά ἀνταποδώσει πολλαπλάσια.
Σέ ὅσους ἔχουν ἀμελήσει γιά ἀρκετά
χρόνια νά μᾶς στείλουν τή προαιρετική
τους συνδρομή, τούς παρακαλοῦμε,
αὐτή τή χρονιά, πού καί γιά τό περιοδικό μας εἶναι δύσκολη χρονιά, νά μή
μᾶς ξεχάσουν. Ἔστω καί μία μικρή
οἰκονομική συνδρομή, μᾶς ἐνισχύει καί
οἰκονομικά καί ἠθικά.
***
Οἱ ἐκλογές ἔγιναν, ἀναδείχτηκαν οἱ
νέοι μας ἄρχοντες πού θά μᾶς κυβερνήσουν, ἄγνωστο γιά πόσο χρονικό διάστημα. Μαγαζάκι τους εἶναι ἡ Βουλή
καί ἡ Κυβέρνηση, ὅποτε θέλουν τό
ἀνοίγουν καί ὅποτε θέλουν τό κλείνουν!
Ἐμεῖς, ἐκτός τῶν πολλῶν ἄλλων πού
περιμένουμε, θά θέλαμε νά μή ξαναδοῦμε ἀπό τήν τηλεόραση τίς συνεδριάσεις τῆς Βουλῆς σέ Ὁλομέλεια ἤ σέ
Ἐπιτροπές, γιατί οἱ εἰκόνες τῆς περασμένης Βουλῆς εἶναι ἀκόμα νωπές στή
μνήμη μας καί δέν θέλουμε νά ξαναζήσουμε τήν τόση κατάπτωση ἑνός θεσμοῦ.
Αὐτό πού βλέπουμε καθημερινά στά
δελτία εἰδήσεων τῆς τηλεόρασης μέ τήν
πληθώρα τῶν Συρίων κ.λ.π. μετα-

ναστῶν, ὅπως εἶναι φυσικό, μας προκαλεῖ μεγάλη θλίψη καί μᾶς δημιουργεῖ
πάρα πολλά ἐρωτηματικά πού παραμένουν ἀναπάντητα.
Οἱ μετανάστες πού μᾶς ἔρχονται ἀπό
τήν Τουρκία φαίνονται ἄριστοι οἰκογενειάρχες, μορφωμένοι, εὐγενεῖς καί συγκροτημένοι σάν προσωπικότητες.
Ἔρχονται μέ μόνο ἕνα σακίδιο στήν
πλάτη, χωρίς ἄλλες ἀποσκευές. Φαίνονται κυνηγημένοι, πού τρέχουν νά σωθοῦν ἀπό τόν θάνατο πού τούς
ἀκολουθεῖ! Τρομερό τό θέαμα.
Κάνει ἐντύπωση ὅμως καί προκαλεῖ
πολλά ἐρωτηματικά, ἄν τό τεράστιο
αὐτό κύμα μεταναστῶν εἶναι αὐθόρμητο
ἤ ἐπιτελικά σχεδιασμένο, ἀφοῦ οἱ ὑπεύθυνοι ἄρχοντες τῆς Εὐρώπης καί τοῦ
ΟΗΕ ἐνδιαφέρονται μόνον γιά τήν τακτοποίηση τῶν μεταναστῶν σέ οἰκήματα καί τήν τροφοδοσία τους καί ὄχι
γιά τήν παύση τοῦ πολέμου, πού προκαλεῖ τήν μετανάστευση τοῦ πληθυσμοῦ. Κανένας δέν λέει νά σταματήσουν
νά πουλᾶνε τά ὅπλα καί πολεμοφόδιά
τους στούς ἐμπολέμους, ἀλλά, ἀντίθετα,
τούς ἐξοπλίζουν μέ τά πιό σύγχρονα
ὅπλα!
Ἄγνωστος ὁ σχεδιασμός τους, πού
μεγάλος φόβος ὑπάρχει νά συμπεριλάβει
καί ἐμᾶς, γιά νά μᾶς ὁδηγήσει σέ ἄγνωστους καταστρεπτικούς ἀτραπούς, ὅταν
ἐμεῖς δυσκολευόμαστε νά φτιάξουμε μία
κυβέρνηση!
Ὁ Θεός νά μᾶς λυπηθεῖ καί νά βοηθήσει τήν πατρίδα μας ἀπό τά δεινά πού
προοιωνίζονται.
Ἄς μή ξεχνᾶμε στίς προσευχές μας,
νά λέμε δυό λόγια παρακλήσεως γιά τίς
ταλαίπωρες αὐτές ψυχές, πού τόσο δοκιμάζονται.
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