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Μέ πίστη καί ἐλπίδα

Ἀ

νησυχία καί ταραχή ἁπλώνεται γύρω μας. Σύγχυση
καί φόβος γιά τό αὔριο τῆς κοινωνίας
μας καί τοῦ κόσμου. Πόλεμοι, κύματα προφύγων, οἰκονομικά ἀδιέξοδα, πολιτική ἀβεβαιότητα καί τόσα
ἄλλα, πού ἐπιτείνουν καί αὐξάνουν
τήν ἀνασφάλεια.
Ὅλοι ἀναζητοῦμε ἀπαντήσεις,
ὅλοι καταφεύγουμε κάπου μέ προσδοκίες ἀμφίβολες. Στήν ἱστορία τοῦ
Γένους μας ὑπῆρξαν δυσκολίες, ἴσως
καί μεγαλύτερες. Ὑπῆρχε πάντοτε
ὁ προσανατολισμός πρός τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ἡ καρδιά καί ὁ νοῦς
τῶν πιστῶν ὑψωνόταν πρός
Ἐκεῖνον, τόν μόνο Παντοδύναμο
καί Φιλάνθρωπο, καί πρός τούς ἁγίους μας. Σήμερα προσπαθοῦμε νά
βροῦμε λύσεις καί βοήθεια ἀπό κάποια κέντρα ἀποφάσεων, πού καταδυναστεύουν τήν ἀνθρωπότητα
ἤ εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατα νά προσφέρουν οὐσιαστική βοήθεια. Ἀντίθετα παγιδεύουν κάθε καλή προσπάθεια καί δημιουργοῦν περισσότερα καί μεγαλύτερα ἀδιέξοδα.
Γι’ αὐτό ἡ στροφή μας πρός τόν
Θεό εἶναι ἀναγκαία σήμερα περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή. Στόν
καιρό τῆς Ἐπαναστάσεως κατά τῆς
Τουρκοκρατίας (1821) ὁ Κολοκοτρώνης ἔλεγε: «Ὁ Θεός ὑπέγραψε τήν
ἐλευθερία μας καί δέν παίρνει πίσω
τήν ὑπογραφή Του», πού ἐσήμαινε
τήν βεβαιότητα τῆς πίστεως, τήν
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βαθειά του ἐμπιστοσύνη σ’ Αὐτόν.
Ἡ πίστη δέν εἶναι ἕνα συναίσθημα
ἤ μιά ἁπλή ἐπιθυμία. Εἶναι βίωμα,
πού πηγάζει ἀπό τήν κοινωνία μαζί
Του. Μέσα ἀπό τήν λατρεία μας,
πού ἐνισχύεται καί στερεώνεται μέ
τήν παρουσία τῶν ἁγίων μας κάθε
ἐποχῆς. Ἐκεῖνοι μέ τήν πίστη καί
τήν προσευχή τους μετακινοῦσαν
ὅρη, ἀνέσταιναν νεκρούς καί ἔδιναν
λύσεις στά πιό μεγάλα καί δύσκολα
προβλήματα. Καί «ὅπου ὑπάρχουν
δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι» στό Ὄνομα
τοῦ Κυρίου καί Αὐτός εἶναι παρών.
Ἡ βεβαιότητα τῆς παρουσίας τοῦ
Θεοῦ, μᾶς δίνει δύναμη καί ἐνεργητικότητα, νά ἀγωνιζόμαστε δημιουργικά, συνεργαζόμενοι μεταξύ
μας μέ ἀληθινή ἀγάπη, ξεπερνῶντας
τίς ὅποιες ἐγωϊστικές καί ἐγωκεντρικές τάσεις. Ἑνωμένοι μέ ἀγάπη,
προσφέρει ὁ καθένας ὅ,τι καλλίτερο
ἔχει, ἀξιοποιῶντες τά χαρίσματα
πού μᾶς δίνει ὁ Θεός.
Ἡ πίστη, ὡς βαθειά ἐμπιστοσύνη
στόν Θεό, γεννᾶ τήν ἀκλόνητη καί
σταθερή ἐλπίδα, ὅπως μᾶς βεβαιώνει
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ἠλπίκαμεν
ἐπί Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστιν Σωτήρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν»
(Α΄ Τιμ. δ΄,10). Μέ τήν ἐλπίδα στερεωμένη στήν πίστη ἀντιμετωπίζουμε
τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα
καί τίς «ὑπερνικῶμεν διά τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς» (Ρωμ. 8,37) Ἰησοῦ
Χριστοῦ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Η ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Σ

τόν προπτωτικό ἄνθρωπο
ὁλόκληρο τό εἶναι του ζοῦσε
σύμφωνα μέ τήν θεόσδοτη
ἐντολή, δηλαδή «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ.
Ἡ ἐξάρτηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό
Θεό ἦταν πλήρης. Ὅσο εἶχε ὁ
ἄνθρωπος κέντρο ἀναφορᾶς τή Μία
καί Ἑνιαία Θεότητα, καταξίωνε τόν
ἑαυτό του. Ἀφ’ ὅτου ὅμως, ἀποσπάσθηκε ἀπό τόν Θεό, ἄλλαξε καί
τό κέντρο ἀναφορᾶς. Ἔτσι ἀπομονώνεται καί γίνεται ὁ ἴδιος κέντρο
τοῦ ἑαυτοῦ του. Αὐτονομεῖται πλήρως καί ἐξαντλεῖ ὅλη τή ζωή του
στίς ὑλικές καί βιολογικές ἀνάγκες.
Χωρίς νά φιλοδοξεῖ καμία ἄλλη ἐπιδίωξη στή ζωή του.
Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία ἔναντι
τῆς αὐτονόμησης τῶν ἀνθρώπων
Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη
καταδικάζει ριζικά τήν τάση αὐτονόμησης τοῦ ἀνθρώπου. Κατακρίνει
τήν αὐτονόμηση τῆς τέχνης, τῆς πολιτικῆς, τῆς ἐπιστήμης, ἀκόμη καί
τῆς δῆθεν χριστιανικῆς ζωῆς, πού
περιορίζεται στούς τύπους καί σέ
μία ἁπλή ἀποφυγή τῆς ἁμαρτίας.
Αὐτή ἡ ὑποβαθμισμένη χριστιανική
ζωή, ἀποτελεῖ μία δικαιολογία ὁρισμένων γιά νά περιορίζουν τίς σχέσεις τους μέ τήν Ἐκκλησία, τήν
ὁποία δέν τήν θέλουν ἐκκοσμικευμένη. Ὁ πολύ κόσμος, ἄσχετα μέ τό
δικό του τρόπο ζωῆς, θέλει τήν
Ἐκκλησία στό ὕψος της. Τήν θέλει
νά ἐκφράζει τή γνησιότητα τῆς πί-
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στεως καί νά δείχνει ἕνα ἀνοδικό
τρόπο ζωῆς. Γι’ αὐτό καί ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία, ἔχει χρέος νά προφυλάσσει τήν Ἐκκλησία ἀπό διάφορα ἐκφυλιστικά φαινόμενα, ὅπως
εἶναι ἡ αὐτονόμηση τῶν συγχρόνων
ἀνθρώπων.
Συνέπειες τῆς αυτονομίας
Ὁ αὐτονομημένος ἄνθρωπος τῶν
καιρῶν μας αὐτοπεριορίζεται στόν
ἐνδόκτιστο χῶρο καί χρόνο· ἀποδιοργανώνοντας ἔτσι τήν ψυχοσωματική του συγκρότηση. Ἀποτέλεσμα
τούτου εἶναι νά αἰσθάνεται «ἔρημος,
ἄπορις καί φερέοικος» κατά τήν
ἔκφραση τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης
στό Μεγάλο Κανόνα. Δηλαδή νά ζεῖ
χωρίς τήν κοινωνία τῶν προσώπων.
Χωρίς ν’ ἀφήνει πνευματικούς ἀπογόνους, φέρνοντας πάνω του «ὅ,τι
ἔχει καί δέν ἔχει». Ὁ χειραφετημένος
ἀπό τό Θεό ἄνθρωπος, παύει νά
εἶναι πρόσωπο, μιᾶς καί χάνεται
μέσα στή μάζα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Ἀντίθετα μόνο ὁ ἄνθρωπος,
πού ἀποκτᾶ κοινωνία καί ἑνότητα
μέ τό Θεό ἀναδεικνύεται σέ πραγματικό πρόσωπο. Ὁ τεχνοκρατικός
στολισμός μας κάνει ὅτι μπορεῖ, γιά
νά μεταθέτει συνεχῶς τήν ὑπέρμετρη
ἐπιθυμία ὄχι τοῦ «εἶναι» ἀλλά τοῦ
«ἔχειν». Ἀντίθετα, ἡ ἀνακάλυψη τοῦ
προσώπου θά μᾶς βγάλει ἀπό τά
ἀδιέξοδα καί θά μᾶς ὁδηγήσει στή
θέωση, ἤτοι τήν ὁμοιότητα πρός τό
Θεό.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Κυριακή γιά τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς εἶναι ἡ
ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, καθώς καί
τῆς ἐπίσημης σύναξης τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος
(τῆς ἐνορίας). Ἡ σύναξη τῶν χριστιανῶν στό Ναό, κατά τήν
Κυριακή (ἐκκλησιασμός), ἔχει διπλό σκοπό.
Πρῶτον, τή συνάντησή τους μέ τόν Ἀναστάντα Κύριο. Ὁ
ἄγγελος, τόν ὁποῖο συνάντησαν οἱ Μυροφόρες στό κενό μνημεῖο,
ἀφ’ ἑνός τούς ἀνήγγειλε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ: «ἠγέρθη,
οὐκ ἔστιν ὧδε», (Ματθ. κη΄ 6) καί ἀφ’ ἑτέρου τούς ἀνακοίνωσε
ὅτι θά συναντοῦσε τούς Μαθητές του στή Γαλιλαία: «εἴπατε
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ… ὅτι ἰδού προάγει ὑμᾶς εἰς τήν Γαλιλαίαν…
ἐκεῖ αὐτόν ὄψεσθε» (Ματθ. κη΄ 7). Ὁ Χριστός ἑπομένως εἶναι
Ἐκεῖνος, πού καθιέρωσε τή συνάντησή Του μέ τούς Μαθητές
Του, ἀμέσως μετά τήν Ἀνάσταση Του. Αὐτήν ἀκριβῶς τήν
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ἔννοια ἔχει καί ὁ κυριακάτικος
ἐκκλησιασμός τῶν χριστιανῶν.
Προσέρχονται στό Ναό, γιά νά
συναντηθοῦν μέ τόν Ἀναστάντα
Χριστό. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ ἐκκλησιασμός τῆς Κυριακῆς εἶναι ἡ
προσωπική συνάντηση τοῦ κάθε
χριστιανοῦ μέ τόν Ἀναστάντα Χριστό, ἀλλά καί μέ ὅλους τούς χριστιανούς τῆς περιοχῆς (ἐνορίας).
Ὁ κυριακάτικος ἐκκλησιασμός
εἶναι ὁ τόπος καί ὁ χρόνος νά συναντηθοῦμε προσωπικά μέ τόν
Ἀναστάντα Χριστό. Ἐκ μέρους
τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἐκπλήρωση
τῆς ὑπόσχεσής Του, μετά τήν
Ἀνάστασή Του· «ἰδού ἐγώ μεθ’
ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ.
κη΄ 20) καί ἐκ μέρους τῶν πιστῶν
χριστιανῶν εἶναι ἔκφραση τῆς ἀγάπης καί τῆς λαχτάρας νά συναντηθοῦν προσωπικά μέ τόν Ἀναστάντα.
Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικό,
ὅτι κατά τή σύναξη τῆς Κυριακῆς
τελεῖται τό Μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας, πού δίνει τήν εὐκαιρία στόν κάθε χριστιανό νά ἑνωθεῖ
χαρισματικά μέ τόν Ἀναστάντα,
διά τῆς συμμετοχῆς του στή θεία
Κοινωνία, μέ τό νά μεταλάβει,
δηλαδή, τό Σῶμα καί τό Αἷμα
τοῦ Χριστοῦ· «Λάβετε φάγετε,
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τοῦτο ἐστι τό Σῶμα μου… πίετε
ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο ἐστι τό
Αἷμα μου» (Ματθ. κστ΄ 2627).
Ὁ δεύτερος σκοπός τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῆς Κυριακῆς εἶναι
ἡ σύναξη τῶν διεσπαρμένων χριστιανῶν «ἐπί τό αὐτό» (Πράξ.
β΄ 1) στόν ἴδιο τόπο, στό Ναό.
Οἱ χριστιανοί μέ τήν κυριακάτικη
συνάντησή τους συνειδητοποιοῦν,
ὅτι εἶναι «ἀδελφοί», ὅτι εἶναι
μέλη τοῦ ἑνός Σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Εἰδικότερα σήμερα στήν
ἐποχή τῆς μοναχικότητας καί
τῆς μοναξιᾶς, ὁ ἐκκλησιασμός
ἐνισχύει τό αἴσθημα τῆς κοινότητας, τῆς ἀσφάλειας, τῆς ἀδελφωσύνης. Ἡ ὀργάνωση μάλιστα
τῆς Ἐκκλησίας σέ τοπικές κοινότητες (ἐνορίες), διευκολύνει
τούς χριστιανούς νά βιώνουν τόν
κοινωνικό χαρακτήρα τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί ζωῆς κάθε
Κυριακή. Ὁ ἐκκλησιασμός τῆς
Κυριακῆς ἦταν ὁ θεσμός, πού
διατήρησε καί ἔσωσε τήν ἑνότητα
τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ λαοῦ
στούς πέντε αἰῶνες τῆς ἀλλόθρησκης Ὀθωμανικῆς δουλείας.

ὉΑ.Ε.
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τήν ὡραία νῆσο τῶν Κυκλάδων, τήν Πάρο βρίσκονται δύο ἀξιόλογες οἰκογένειες, στίς ὁποῖες
δύο μικρά παιδιά τους ἀποτελοῦν ἕνα φωτεινό
παράδειγμα γιά ὅλους μας.
Τό ἕνα παιδί εἶναι ὁ Ν., μαθητής Στ΄ τάξεως Δημοτικοῦ Σχολείου, ὁ ὁποῖος γνωρίζει ἄριστα τήν
ψαλτική τέχνη καί κυρίως ἀναγινώσκει θαυμάσια
καί χωρίς λάθη, τόν «Προοιμιακό», τόν «Ἑξάψαλμο»,
τό «Συναξάριο» τῆς ἡμέρας, τόν «Ἀπόστολο» καί τά
ἄλλα λειτουργικά ἀναγνώσματα. Μαθαίνει κατ’ ἰδίαν
τήν ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα (γραμματική καί συντακτικόν) καί γνωρίζει ἐπίσης καλά καί τήν ἱστορία
τῆς νήσου. Τό γεγονός τοῦτο ἀποτελεῖ ἕνα ἀφυπνιστικό ἐρέθισμα γιά τήν ἐπαναφορά ἀρκετῶν ὡρῶν
διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στά σχολεῖα
μας, ὥστε νά ἐμπλουτιστεῖ ἡ ὅλη παιδεία τῶν ἑπομένων γενεῶν μέ τόν γλωσσικό θησαυρό μας καί
προϊόντος τοῦ χρόνου ν’ ἀποκοπεῖ τό ρεῦμα τῆς λεξιλογικῆς πενίας καί τῆς ἀδυναμίας ἐκφράσεως
ἀλλά καί τῆς γενικότερης φθορᾶς τῆς ἑλληνικῆς
γλώσσας.
Τό ἄλλο παιδί εἶναι ἡ Δ., μαθήτρια τῆς Γ΄ τάξεως
Δημοτικοῦ Σχολείου, ἡ ὁποία παρ’ ὅτι ἐκ γενετῆς
ἔχει κινητικό πρόβλημα καί εὑρίσκεται σέ ἀναπηρικό
καροτσάκι, ἐν τούτοις, εὐφυέστατη καί χαριτωμένη,
μεταδίδει τήν ὑπομονή, τή χαρά, τό χαμόγελο καί
τήν ἐλπίδα σ’ ὅλους ὅσοι τή γνωρίζουν. Ἡ οἰκογένεια
264
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ἀντιμετωπίζει τό ὅλο θέμα, μέ ἀπόλυτα χριστιανικό τρόπο, μέ τά καλά
τους λόγια καί τήν πίστη τους στό
Θεό. Ἰσχύει γιά ὅλα ἀνεξαιρέτως
τά μέλη τῆς οἰκογενείας, ἰδίως γιά
τήν ἡρωΐδα μητέρα, τό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ὡς λυπούμενοι,
ἀεί δε χαίροντες» (Β΄ Κορ. στ΄,10).
Στή δεύτερη αὐτή περίπτωση πραγματικά ἐκπλήσσεσαι ἐνώπιον τοῦ
μυστηρίου τῆς ὑπάρξεως τοῦ πόνου
καί συνάμα τῆς σταυρικῆς ἀνηφορικῆς πορείας, ἀλλά καί τῆς ἐλεύσεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἡ δοκιμασία αὐτή μπορεῖ νά εἶναι τό
κλειδί τοῦ Παραδείσου.
Ἀξίζει, οἱ δύο αὐτές περιπτώσεις,
ξεχωριστές μέν θεματικά, ἑνωμένες
δέ οὐσιαστικά, στή ρίζα τοῦ ὑψηλοῦ
πνευματικοῦ πολιτισμοῦ νά τύχουν
προσοχῆς καί περαιτέρω μελέτης.
Ὑπενθυμίζουν λακωνικά: Ἀφ’ ἑνός
μέν τήν σπουδαιότητα τῆς ἀρχαίας
ἑλληνικῆς γλώσσας, ἀφ’ ἑτέρου δέ,
τήν ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ στίς δοκιμασίες τῆς ζωῆς.
Τά δύο αὐτά παιδιά καθίστανται
«διδάχοι» μας καί εἶναι ὄντως εὐλογημένα, κάτω ἀπό τήν σκέπη τῆς
Παναγίας, τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς
τῆς Πάρου.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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ιαβάζουμε τή φράση κι αὐτόματα πάει ὁ νοῦς μας στούς στερούμενους ὑλικά ἀγαθά. Ὄχι, πώς κι ἐκεῖνοι δέν εἶναι ἄξιοι βοήθειας
καί συμπαράστασης. Ὑπάρχουν ὅμως, κι ἄλλα ἤδη πικρῆς ἀνυπόφορης στέρησης, κι αὐτούς τούς φτωχούς, θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω
νά νοιαστοῦμε.
– Ἀσθενεῖς, μόνοι στά δωμάτια τῶν νοσοκομείων. Ἀνοίγει ἡ πόρτα,
ἕνα σωρό ἐπισκέψεις γιά τόν διπλανό ἄρρωστο, γι’ αὐτούς κανείς, καί
οἱ ὧρες δέν περνᾶνε...
– Ἐγωϊστές μοναχικοί. Σάν πέφτει τό σούρουπο καί κάτι κλαίει μέσα
τους, ἐκεῖνοι ὄχι, δέν τό παραδέχονται, μέ κανένα τρόπο πώς ὁ ἀτομισμός δέν εἶναι καλός σύμβουλος. Ἐπαναλαμβάνουν στόν ἑαυτό τους μεγαλόφωνα: «Ἐγώ εἶμαι δυνατός, θά τά καταφέρω, δέν χρειάζομαι
κανέναν. Ἀλλά, οἱ νύχτες εἶναι ἀτέλειωτες καί οἱ σταγόνες τῆς μοναξιᾶς
ὕπουλα, σιγά σιγά, διαβρώνουν τό κέφι γιά τή ζωή. Ἔτσι, τό πρωί, ἀντικρύζουν ἀδιάφορα καί ψυχρά ἀκόμα τόν ἥλιο, θεωρώντας κι αὐτόν, σάν
«θάνατο μές τούς θανάτους», ὅπως ἔγραψε μελαγχολικός ποιητής.
Ἄς συντρέξουμε κι αὐτούς, ἀδελφοί μου. Μήν περιμένουμε ν’ ἀνοίξουν διάπλατα τό παράθυρο καί νά μᾶς φωνάξουν ἀπελπισμένα: «Βοήθεια, εἶμαι μόνος». Στέκει ἐμπόδιο ὁ ἐγωϊσμός τους, ἡ κακώς ἐννοούμενη
περηφάνεια τους, γι’ αὐτό ὅσο καί νά ὑποφέρουν, δέν θά τό κάνουν ποτέ.
Ἄς μοιραστοῦμε, ὄχι μόνο τό ψωμί μας μέ ὅσους πεινοῦν, ἀλλά καί
τήν καλή μας διάθεση - λίγη ἤ πολλή ὅση ὁ Θεός μᾶς χάρισε μέ ὅσους
δοκιμάζονται ἀπό τήν πείνα καί τήν δίψα μιᾶς ἄδειας ψυχῆς,.
Δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε...
Κλειώ - Σταυρούλα
Κουράση
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στική καί
τόν διέκοψε,
κάπως ἀναστατωμένη.
-Μέ «συγχωρεῖτε»
γιατρέ, ἀλλά εἶναι
στό τηλέφωνο ὁ φίλος
σας, ὁ γιατρός, ὁ κύριος Λεωνίδας. Λέει,
ὅτι πρέπει ὁπωσδήποτε νά σᾶς μιλήσει

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

***
Συμφοιτητές, ἀπό τό πρῶτο ἔτος στήν Ἰατρική
Σχολή, εἶχαν γίνει ἀμέσως φίλοι καί μοιράστηκαν πολλά
στά δύσκολα χρόνια τῶν σπουδῶν τους, ὅπως καί ἀτέλειωτες συζητήσεις γιά τήν ἀποστολή τοῦ γιατροῦ καί
γιά τή μεγάλη του εὐθύνη. Πλησιάζοντας, θυμήθηκε...
Ἐκεῖ κοντά ἦταν καί τό σπίτι τοῦ Λεωνίδα. Κι ἐπειδή
ἦταν κοντά στά Ἐργαστήρια τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς,
συχνά, ἄν τούς τό ἐπέτρεπε ἡ ὥρα, πετάγονταν μαζί
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ἶχε μόλις γυρίσει ὁ
Δημήτρης ἀπό ἕνα
ἐπιστημονικό ταξίδι στήν Ἀμερική, κι αὐτή
ἦταν ἡ πρώτη του ἐργάσιμη
μέρα. Μετά ἀπό αὐτή τήν
πολυήμερη ἀπουσία, βρῆκε
ἕνα βαρυφορτωμένο πρόγραμμα στό ἰατρεῖο του. Γι’
αὐτό κι ἔδωσε ἐντολή στήν
γραμματέα του νά μήν τοῦ
περνᾶ τά φιλικά τηλεφωνήματα καλωσορίσματος, ἀλλά
νά κρατᾶ σημείωση τῶν ὀνομάτων καί... «θά σᾶς πάρει
ὁ ἴδιος ἀργότερα».
Σέ μιά στιγμή ὅμως, κι
ἐνῶ ἐξέταζε ἕνα ἀσθενή, ἡ
γραμματέας του μπῆκε βια-

τώρα.
Ὁ Δημήτρης ζήτησε συγγνώμη ἀπό τόν ἀσθενή καί
πῆγε στό τηλέφωνο. Ὁ διάλογος, πού ἀκολούθησε ἦταν
σύντομος καί κοφτός.
-Γειά σου Λεωνίδα, τί συμβαίνει;
-Δημήτρη, εὐτυχῶς πού σέ βρῆκα. Πρέπει νά σέ δῶ
ἀμέσως. Παράτα τα ὅλα κι ἔλα ἐδῶ, στό Νοσοκομεῖο,
τώρα.
-Μά ἔχω ἀσθενεῖς πού περιμένουν. Νά ἔρθω τό βράδυ
ἀπ’ τό σπίτι;
-Ὄχι, ὄχι, σέ παρακαλῶ. Τώρα νά ἔρθεις, τώρα...,
εἶπε κι ἔκλεισε.
Ὁ Δημήτρης ξαφνιάστηκε. Πρώτη φορά ἄκουγε τόν
φίλο του νά τοῦ μιλᾶ ἔτσι. Καί μ’ αὐτήν τήν ταραχή στή
φωνή του...
«Τί νά συμβαίνει ἄραγε;», ἀναρωτήθηκε. Κατάλαβε,
ὅτι ἔπρεπε νά πάει καί προσπάθησε, ζητώντας χίλιες
φορές συγγνώμη, νά ὁρίσει νέα ραντεβοῦ γιά ὅσους
ἀσθενεῖς του δέν εἶχαν κάποιο ἐπεῖγον πρόβλημα.
Πηγαίνοντας πρός τό Νοσοκομεῖο καί με τό μυαλό του
πάντα στό τηλεφώνημα, σκέψεις ἀπό τά περασμένα τόν
πλημμύρισαν ἀπρόσκλητες...
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ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ἐκεῖ, τό μεσημεράκι, γιά νά τσιμπήσουν
στά ὄρθια, πότε ἕνα κομμάτι πεντανόστιμη σπανακόπιτα, πότε δυό-τρεῖς φρεσκοτηγανισμένους κεφτέδες, καί πότε
ἕνα περιποιημένο λαχανοντολμά. Ὅλα
μαγειρεμένα μέ περισσή ἀγάπη, ἀπό τή
χρυσοχέρα μάνα τοῦ Δημήτρη, τήν κυρά
Θοδώρα, πού ἔλαμπε ἀπό χαρά μόλις
τούς ἔβλεπε καί τούς καλωσόριζε λέγοντας μέ καμάρι «καλῶς τά γιατρουδάκια
μου»!
Τήν ἐκτιμοῦσε ἀπέραντα τήν κυρά Θοδώρα ὁ Δημήτρης. Αὐτήν, τήν καλόκαρδη
καί πάντα γελαστή γυναίκα, πού εἶχε περάσει τόσα στή ζωή της, μένοντας χήρα
πολύ νέα, μ’ ἕνα τετράχρονο παιδί στήν
ἀγκαλιά. Αὐτήν, πού κατάφερε, δουλεύοντας σκληρά, παρά τό «ζάχαρο» πού
ἀπό νωρίς τήν ἐπισκέφθηκε, νά μεγαλώσει ἕνα ὑπέροχο παιδί, νά τό σπουδάσει
καί νά τόν καμαρώνει τώρα εἰδικευόμενο
χειρουργό.
«Δέν πρόλαβα οὔτε νά τόν ρωτήσω, τί
κάνει ἡ κυρά-Θοδώρα», σκέφτηκε, ἀνεβαίνοντας τρεχᾶτος τίς σκάλες πρός τό
γραφεῖο τοῦ Λεωνίδα. Τόν βρῆκε κάτωχρο, καθισμένο, σχεδόν κουβαριασμένο,
στό γραφεῖο του, μέ μάτια κατακόκκινα.
Χωρίς κἄν νά προσπαθήσει νά σηκωθεῖ,
ψιθύρισε:
–Τήν σκότωσα, Δημήτρη, τήν κυράΘοδώρα. Ἐγώ τήν σκότωσα... Σέ περίμενα νά γυρίσεις, γιά νά σοῦ τά πῶ... νά
κλάψουμε μαζί..., καί ξέσπασε σέ λυγμούς.
Ὁ Δημήτρης τά ἔχασε. Ἔσκυψε, ἀγκάλιασε τό φίλο του, ψιθυρίζοντας πές μου,
πές μου. Ὅταν ὁ Λεωνίδας συνῆλθε κάπως, ἄρχισε νά λέει μέ τρεμουλιαστή
φωνή:
–Θυμᾶσαι, ὅτι ἡ μάνα μου ἔπασχε
χρόνια ἀπό διαβήτη. Τελευταία εἶχε ἀρχίσει πιά τίς ἐνέσεις ἰνσουλίνης. Πρίν τρεῖς
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μέρες, μοῦ τηλεφώνησε νά περάσω ἀπό
τό σπίτι μετά τή δουλειά. Κατάλαβα, ὅτι
κάτι δέν πήγαινε καλά, καί, ἄν καί ἤμουν
πτῶμα, γιατί εἶχα πολλά δύσκολα χειρουργεῖα, πῆγα. Καί τήν βρῆκα σχεδόν
σέ κῶμα. Δέν μπόρεσε νά μοῦ πεῖ, ἄν
εἶχε κάνει τήν βραδινή της ἰνσουλίνη.
Εἶχα πάρει μία μαζί μου ἀπό τό Νοσοκομεῖο, ξέροντας πώς, συχνά, ξεχνοῦσε νά
μετρήσει τό ζάχαρό της καί νά κάνει τήν
βραδινή ἔνεση. Βιάστηκα, λοιπόν, μέ λαχτάρα νά προλάβω νά τῆς τήν κάνω,
γιατί ἔνιωθα πώς τήν χάνω. Διαβητικό,
ὅπως ὑπέθεσα, κῶμα. Περιμένοντας νά
συνέλθει καί βλέποντας ὅτι χειροτέρευε,
ἔκανα μιά βιαστική μέτρηση σακχάρου...
Εἶχα κάνει, Δημήτρη, τό μοιραῖο λάθος.
Ἡ μάνα εἶχε ὑ π ο γ λ υ κ α ι μ ι κ ό
κῶμα κι ἐγώ, κάνοντάς της τήν ἰνσουλίνη,
τή σκότωσα... Πάει ἡ κυρά-Θοδώρα. Ἀπό
δικό μου λάθος, Δημήτρη. Καταλαβαίνεις;
Σέ ποιό δικαστήριο πρέπει νά δικαστῶ
γι’ αὐτό μου τό ἔγκλημα; Ποιά πρέπει νά
εἶναι ἡ τιμωρία μου; Πές μου, πές μου
φίλε μου...
Ξέσπασε πάλι σέ λυγμούς. Ὁ Δημήτρης, κρατώντας τον πάντα στήν ἀγκαλιά
του, τοῦ μίλησε ὅσο πιό ἤρεμα μποροῦσε,
μέ λόγια ἀπό τήν καρδιά του.
–Κανένα ἀνθρώπινο δικαστήριο δέν
μπορεῖ νά σέ δικάσει δίκαια. Μόνο στό δικαστήριο τῆς θείας Δικαιοσύνης θά κριθεῖς σωστά, γιατί μόνο ὁ Καλός Θεός
μπορεῖ νά διαβάσει τήν καρδιά σου. Ἠρέμησε Λεωνίδα μου... Ἐκεῖνος ξέρει πώς,
ἀφοῦ εἴμαστε ἄνθρωποι θά κάνουμε καί
λάθη. Ἠρέμησε... Ἐκεῖνος μόνο ξέρει νά
κρίνει καί νά συγχωρεῖ...
ΜΕΡΟΠΗΝ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ὉμότιμηΚαθηγήτρια
ΠανεπιστημίουἈθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Η ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ εἶναι
ἴσως τό μικρότερο, τό πιό ὀλιγοσέλιδο περιοδικό, πού ἐκδίδεται ἀπό
Μητρόπολη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μόλις τέσσερις σελίδες, ὅλες κι
ὅλες! Καί σέ μικρό σχῆμα! Κι ὅμως,
στίς ἐλάχιστες αὐτές σελίδες μεταδίδονται μηνύματα πνευματικῆς
οὐσίας καί βάθους. Κείμενα σύντομα,
καλογραμμένα, μέ ἐνδιαφέροντα παραδείγματα, μεστά ἁγιοπατερικῆς
διδαχῆς καί ὀρθόδοξης βιοτῆς. Τό
περιοδικό πρωτοεκδόθηκε ἀπό τόν
μακαριστό, σοφό ἱεράρχη, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Μελέτιο, συμπατριώτη μας. Τή «Λυχνία» συνεχίζει
νά ἐκδίδει, στήν ἴδια ὀρθόδοξη γραμμή πλεύσεως, καί ὁ σημερινός Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος. Μεταξύ
τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν, εἶναι καί
οἱ Μεσσήνιοι Ἀρχιμανδρῖτες π. Βαρ268
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νάβας Λαμπρόπουλος καί π. Νικηφόρος Κομπότης.
ΣΤΗ ΛΥΧΝΙΑ διάβασα ἕνα ἄρθρο
γραμμένο ἀπό τόν Ἀρχιμ. π. Νίκωνα
Κουτσίδη, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὑπεύθυνος τοῦ περιοδικοῦ. Ἐπιγράφεται
«Ἡ τελειότητα». Ἀρχίζει μ’ ἕνα ἐνδιαφέρον παράδειγμα, πάνω στό ὁποῖο
οἰκοδομεῖ τίς ἔνθεες σκέψεις του.
Τό παράδειγμα εἶναι ἀπό τή ζωή
τοῦ μεγάλου θεατρικοῦ συγγραφέα
Ευγένιου Ἰονέσκο, ὁ ὁποῖος δέν ζεῖ
σήμερα. Ὁ Ἰονέσκο, Ρουμάνος στήν
καταγωγή, ὑπῆρξε ὀρθόδοξος χριστιανός, μέ βαθειά πίστη.
Σέ συνέντευξη ὁ Ἰονέσκο εἶχε πεῖ:
«Ἔχω ἀγωνία πῶς θά σταματήσουν
νά πολεμοῦν οἱ ἄνθρωποι μεταξύ
τους. Πρέπει νά πείσω τούς ἀνθρώπους νά μή μισοῦνται. Χρειάζεται ἡ
ἀγάπη. Κάποιος, πού θέλησε νά τά
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κάνει ὅλα αὐτά, ἦταν ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ὁ
Ἰησοῦς Χριστός. Ἀλλά Τόν σταύρωσαν.
Πρέπει νά μαχόμαστε ἐνάντια στήν
κούραση, τήν ἀγωνία, τήν ἀηδία, τήν
ἀδυναμία, τήν ἀδιαφορία, πού εἶναι
μέσα μας. Ἡ ἀνάγκη τῆς πίστεως στόν
Χριστό εἶναι ἡ πιό βαθειά ἀνάγκη τοῦ
ἀνθρώπου. Ἄν λείψει, τότε ἔρχεται ἡ
ἀπελπισία, ἡ καταστροφή. Ὅπου δέν
ὑπάρχει ἀγάπη, εἶναι κόλαση. Ὁ ἄνθρωπος παρασύρεται πρός τά κάτω, τόν
καταποντισμό, τήν καταβύθιση, τή λάσπη, τό βόρβορο. Πρέπει νά κάνει προσπάθεια νά ἀνέβει πρός τά πάνω, πρός
τό φῶς, τή ζεστασιά, τόν παράδεισο».
ΜΙΛΩΝΤΑΣ γιά τόν ἑαυτό του, σέ
ἄλλη συνέντευξη, ὁ Εὐγένιος Ἰονέσκο
εἶχε πεῖ: «Ἔγινα συγγραφέας, γιατί δέν
μποροῦσα νά γίνω ἅγιος. Αὐτό ἐπιθυμοῦσα, ἀλλά πρέπει νά εἶσαι ταπεινός,
γιά νά εἶσαι ἅγιος. Καί ἐγώ ἔχω ματαιοδοξία. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ματαιόδοξοι. Ὑποφέρω γι’ αὐτό. Προτιμοῦσα νά εἶμαι ἕνας ἀνώνυμος ἅγιος
παρά ἕνας ἐπώνυμος συγγραφέας».
Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ τοῦ μεγάλου συγγραφέα, σημειώνει ὁ π. Νίκων στό ἄρθρο
του, δέν εἶναι ὑπερβολική, ἀφοῦ ὁ
Ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς προτρέπει στήν
τελειότητα καί τήν ἁγιότητα: «Νά γίνετε
καί σεῖς τέλειοι, ὅπως τέλειος εἶναι ὁ
πατέρας σας ὁ οὐράνιος» (Ματθ. στ΄
48). Καί εἶναι γεγονός, ὅτι στήν ἱστορία
τῆς Ἐκκλησίας ἕνα πλῆθος πιστῶν, μέ
παιδεία, μέ κοινωνική θέση, μέ ἀξίωμα,
πόθησαν τήν ἁγιότητα καί ἀγωνίστηκαν
γι’ αὐτή. Τελικά τήν ἀπέκτησαν. Εἶναι
τά ἑκατομμύρια τῶν Ἁγίων.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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ΔΩΡΕΕΣ EIΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ἡ κ. Μαρία Βλαχοπούλου Ζωγράφου,
30 € εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Χαράλαμπου, καί τῶν γονέων της, Ἀγγέλου καί
Χριστίνας.
Ἡ κ. Ἰωάννα Καραμπάτσου-Καραμιτσιώτη, Ἄνω Λιόσια, 20 € εἰς μνήμην
τῶν γονέων της καί τῶν γονέων τοῦ
ἀνδρός της.
Ὁ κ. Ἠλίας Κατσάνος, Λάρισα, 30 €
εἰς μνήμην τοῦ λογοτέχνη Νικόλαου Τυπάλδου.
Ὁ κ. Ἐλευθέριος καί ἡ κ. Ἰσμήνη Κοντογεώργη, Κηφισιά, 100 € εἰς μνήμην
Ἰωάννας Δελαμάνη
Ἡ κ. Ἀγγελική Παπαϊωάννου, Ναύπακτος, 50 € εἰς μνήμην τοῦ πατέρα της,
ἱερέως Σπυρίδωνος.
Ὁ κ. Παναγιώτης Ἀναστ. Παπασαραντόπουλος, Κορώνη, 20 € εἰς μνήμην τῶν
γονέων Ἰωάννου & Παναγιώτας, Ἀναστασίου & Παναγιώτας.

Παρακολουθεῖτε τόν
Ραδιοφωνικό Σταθμό
τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης
Καλαμάτας»
πού ἐκπέμπει στούς
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ελευταῖα, μέ πόνο ψυχῆς
γινόμαστε ἀκροατές ἀπρεποῦς λεξιλογίου, χρησιμοποιούμενου ἀπό ἠθοποιούς καί παρουσιαστές στίς διάφορες ἐκπομπές
τῆς τηλεόρασης.
Ἄν νομίζουν, ὅτι μέ αὐτό τόν
τρόπο διασκεδάζουν τούς ἀκροατές, ἐκφράζοντας ἴσως τή γνώμη
πολλῶν, ἰδιαιτέρως γονέων, πού
ἔχουν μικρά παιδιά, ἁπατώνται.
Ἀντίθετα μᾶς ἀναγκάζουν νά κλείνουμε τήν τηλεόραση καί πιθανόν
νά στερούμαστε καί ἀπό κάτι καλό,
πού εὐελπιστοῦμε πώς μπορεῖ νά
ἐκπέμπεται.
Ὅμως ἀξίζει, γιά τήν προστασία
τῆς νέας γενιᾶς νά ἐνδιαφερθοῦμε
γιά τό αὐριανό τους λεξιλόγιο.
Ἤδη μικρά παιδιά, χρησιμοποιοῦν
βωμολοχίες καί ἄσχημες λέξεις τῆς
τηλεόρασης, καί σέ παρατηρήσεις
πού τούς ἔγιναν ἀπήντησαν: «Μά
δέ λέω τίποτα κακό, ἄλλωστε τό
λέει καί ἡ τηλεόραση».
Εἶναι καιρός νά ἀφυπνισθοῦμε
καί νά προφυλαχθοῦμε ἀπό τήν
ἔνδεια τῆς γλώσσας μας.

Πρίν ἀπό καιρό, ὁ κ. Μπαμπινιώτης,
Καθηγητής Πανεπιστημίου, σέ συνέντευξή
του στήν τηλεόραση, ἐρωτηθείς τί γνώμη
ἔχει γιά τό λεξιλόγιο τῶν φοιτητῶν ἀπάντησε: «Μιά μέρα θέλησα νά κάνω μία
βόλτα στό προαύλιο τοῦ Πανεπιστημίου,
πού ἦταν γεμάτο ἀπό φοιτητές· περνοῦσα
ἀδιάφορα ἀνάμεσά τους καί προσπαθοῦσα
νά καταγράψω στό νοῦ μου τό λεξιλόγιο
τους. Μέ λύπη, σᾶς λέω, ὅτι ἀποτελεῖται
μόνο ἀπό 30 λέξεις φθηνές, μάγκικες, μή
ἀξιοπρεπεῖς· παρ’ ὅλο πού χρησιμοποιοῦνταν ἀπό φοιτητές τῆς Φιλοσοφικῆς!»
Τά λόγια αὐτά μᾶς θλίβουν ἀφάνταστα.
Ἄν ὅμως, σ’ αὐτή τή φτώχεια προσθέσουμε
καί τό λεξιλόγιο τοῦ παρόντος καιροῦ,
φαντασθῆτε, ποιά θά εἶναι ἡ κατάντια
τῆς ὡραιότερης γλώσσας τοῦ κόσμου,
τῆς ἑλληνικῆς.
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χριστιανός, ὁ σωστός χριστιανός, εἶναι ἡ ἤρεμη δύναμη. Φαίνεται
ἀδύναμος, φοβισμένος, ἥσυχος, καλόβουλος, ἀφελής ἴσως, ὑπερβολικά ὑπάκουος καί ταπεινός, εὐγενής καί καλοσυνάτος, μέχρι
τά ὅρια τοῦ «κορόϊδου». Μέσα του ὅμως, κρύβει μιά καταπληκτική
δύναμη κι ἕνα θάρρος μεγαλειῶδες. Μοιάζει μέ προβατάκι, ἀλλά μέσα
του ἔχει καρδιά λιονταριοῦ. Δείχνει γιά νάνος, ἐνῶ εἶναι γίγαντας. Γιά
νά τόν καταλάβουμε πρέπει νά τόν παρακολουθήσουμε σέ γεγονότα πέρα
ἀπ’ τήν καθημερινή ρουτίνα. Σέ ἔκτακτα καί σοβαρά συμβάντα.
Παράδειγμα, ἡ ἐποχή τῶν διωγμῶν, τῆς πείνας, τῶν στερήσεων, τῶν κακουχιῶν, ἀλλά καί τῶν πάσης φύσεως δοκιμασιῶν (θλίψεων), ὅπως π.χ.
ἀσθένειες καί θάνατος.
Τότε εἶναι ὁ κατάλληλος καιρός γιά νά δείξει ὁ πιστός καί συνειδητός χριστιανός τό
ἐσωτερικό του μεγαλεῖο. Ἑκατομμύρια
μάρτυρες, ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας,
πήγαιναν πρόθυμα σέ φριχτά βασανιστήρια καί τά ὑπέφεραν ἀγόγγυστα, γαλήνια καί μέ συνεχή
δοξολογική προσευχή πρός τόν Θεό
καί εἰλικρινή συγχωρητικότητα
πρός τούς δημίους τους. Ποιός
ἀπό ἐμᾶς μπορεῖ νά κάνει κάτι
παρόμοιο;

Ὁ

Ἠλίας Κατσάνος
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έν πρόκειται γιά κακόγουστο ἀνέκδοτο, οὔτε γιά φαντασιοκόπημα.
Ὁ Ὀργανισμός Ἡνωμένων Ἐθνῶν
διόρισε ἕνα Σαουδάραβα, τόν διπλωμάτη
Φαϊζάλ Μπίν Χασᾶν Τράντ, ἐπικεφαλῆς
τῆς μέ σημαντική ἐπιρροή συμβουλευτικῆς
Ἐπιτροπῆς, τοῦ διακυβερνητικoῦ Συμβουλίου γιά τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου.
Στό Συμβούλιο αὐτό συμμετέχουν ἐκπρόσωποι ἀπό 47 χῶρες καί βρίσκεται στήν
ὑπηρεσία τοῦ Ὕπατου Ἁρμοστῆ τοῦ ΟΗΕ
γιά τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Χασᾶν
Τράντ ἐξελέγη ἐπίσης ἐπί κεφαλῆς τῆς ὁμάδας γιά τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου
τῆς περιοχῆς τοῦ Εἰρηνικοῦ καί τῆς Ἀσίας,
τῆς ὁποίας οἱ χῶρες δέν ἐφαρμόζουν τήν
παγκόσμια Διακήρυξη γιά τά Δικαιώματα
τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ΟΗΕ.
Τό παράλογο τοῦ διορισμοῦ στήν
τόσο νευραλγική αὐτή θέση τοῦ Σαουδάραβα διπλωμάτη, τόν ὁποῖο ἀποκάλυψε ἡ
ὀργάνωση Παρατηρητήριο τῶν ἀνθρωπίνων
δικαιωμάτων στόν ΟΗΕ, εἶναι ὅτι ἐκπροσωπεῖ τή χώρα, πού ἐφαρμόζει αὐστηρά
τόν ἰσλαμικό νόμο (Σαρία) καί εἶναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στήν παραβίαση τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Εἶναι ἀπολύτως
παράλογο ὁ Τράντ νά καλεῖται λ.χ. νά
προπαγανδίσει ὑπέρ τῆς κατάργησης
τῆς ποινῆς τοῦ θανάτου, τήν ὥρα
πού ὁ ἴδιος ἔχει δηλώσει: «Ἡ ποινή
τοῦ θανάτου εἶναι νόμιμο μέτρο
τοῦ δικαιώματος στή
ζωή καί τοῦ συμφέ272
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ροντος τῆς κοινότητας...». Ὅπως λέγει ὁ
λαός, «βάλανε τό λύκο νά φυλάει τά πρόβατα».
Ἡ ὁμοσπονδιακή κυβερνητική Ἐπιτροπή τῶν ΗΠΑ γιά τή Θρησκευτική Ἐλευθερία τοποθετεῖ τή Σαουδική Ἀραβία σέ
μία ἀπό τίς ὑψηλότερες θέσεις στόν κατάλογο τῶν χωρῶν, πού παραβιάζουν τή θρησκευτική ἐλευθερία. Πιό συγκεκριμένα, ἡ
ἐν λόγῳ Ἐπιτροπή στήν ἔκθεσή της γιά τό
2015, περί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας,
κατατάσσει τή Σαουδικῆ Ἀραβία στίς ὀκτώ
χῶρες μέ τίς χειρότερες συνθῆκες θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Οἱ ὑπόλοιπες ἑπτά
εἶναι: Βιρμανία, Κίνα, Ἐρυθραία, Βόρεια
Κορέα, Σουδᾶν, Τουρκμενιστᾶν
καί Οὐζμπεκιστᾶν.
Στή Σαουδική Ἀραβία δέν ἐπιτρέπεται ἡ
ὕπαρξη ναῶν ἄλλης
θρησκείας, οὔτε ἡ
ἀνοικτή παρουσίαση
μέ ὁποιονδήποτε
τρόπο τῆς διαφορε-

¥

τικῆς θρησκευτικῆς πίστεως. Ἀπαγορεύονται ἀκόμη καί οἱ κατ’ οἶκον συναθροίσεις,
πού ἔχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Τόν
περασμένο Αὔγουστο, ἄνδρες τῆς θρησκευτικῆς ἀστυνομίας, σέ συνεργασία μέ
ἀστυνομικούς της πόλης Al Khai, εἰσέβαλαν σέ σπίτι τῆς συνοικίας Aziziya καί
συνέλαβαν 27 χριστιανούς, μέ τήν κατηγορία ὅτι εἶχαν συγκεντρωθεῖ, γιά νά προσευχηθοῦν καί νά διαβάσουν τήν Καινή
Διαθήκη. Ἡ Wikipedia σημειώνει, πώς ἡ
Σαουδική Ἀραβία ἐφαρμόζει «θρησκευτικό
ἀπαρτχάϊντ» σέ βάρος τῶν χριστιανῶν.
Σημειώνεται ὅτι ἡ Σαουδική Ἀραβία,
τό Κατάρ, καί τά Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα ἀρνήθηκαν νά δεχθοῦν στό ἔδαφός
τους πρόσφυγες ἀπό τή Συρία καί ἀπό
ἄλλες χῶρες, παρά τό ὅτι στή μεγίστη
πλειονοψηφία τούς αὐτοί εἶναι σουνίτες
μουσουλμάνοι. Καί βεβαίως, δέν εἶναι θέμα
τό ποῦ νά τούς τακτοποιήσουν. Μόνο ἡ
Σαουδική Ἀραβία ἔχει διαθέσιμες
3.000.000 σκηνές πλήρως ἐξοπλισμένες καί κλιματιζόμενες.
Τήν ἴδια ὥρα ἡ ἴδια χώρα
εὐνοεῖ τήν προώθησή
τους στήν Εὐρώπη καί
εἰδικότερα στή Γερμανία.
Μάλιστα ἡ Σαουδική
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Ἀραβία πρότεινε στή Γερμανία νά χρηματοδοτήσει τήν ἀνέγερση 200 τζαμιῶν, πρός
ἐξυπηρέτηση τῶν μουσουλμάνων προσφύγων...!
Ὁ διορισμός Σαουδάραβα διπλωμάτη
σέ ἀνώτατη θέση τοῦ ΟΗΕ γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα προκαλεῖ καί τήν εὔλογη
ἀπορία, γιατί τόν ἀποδέχθηκαν οἱ ΗΠΑ
καί οἱ Εὐρωπαϊκές χῶρες. Καί ἐπί πλέον,
πῶς εἶναι δυνατόν χῶρες πού παραβιάζουν
μέ βάναυσο τρόπο τίς ἀρχές τοῦ Χάρτη
τοῦ ΟΗΕ, ὄχι μόνο νά παραμένουν μέλη
του, ἀλλά διπλωμάτες τους νά κατακτοῦν
ὑψηλές θέσεις σ’ αὐτόν, γιά νά ὑπερασπισθοῦν -ὑποτίθεται- ἀρχές καί ἀξίες στίς
ὁποῖες δέν πιστεύουν; Τό πρόβλημα εἶναι,
ὅτι τό πάθος τῆς Δύσης, γιά τό χρῆμα καί
ἡ προσκόλλησή της στόν πρακτικό ὑλισμό
πνίγουν τίς παραδοσιακές ἀξίες της καί
καταργοῦν τίς χριστιανικές ἀρχές της.
Μία εὔλογη αἰτία γιά τόν διορισμό
εἶναι πώς πρόκειται περί «ἀμοιβῆς» τῆς
Σαουδικῆς Ἀραβίας, γιά τήν πετρελαϊκή
πολιτική της, μέ τήν ὁποία διατηροῦνται
χαμηλές οἱ τιμές τοῦ πετρελαίου, κάτι πού
διευκολύνει τίς οἰκονομίες τῶν δυτικῶν
χωρῶν. Ἄλλη εἶναι πώς μέ τόν πακτωλό
εὐρωδολαρίων, πού διαθέτει ἡ Σαουδική
Ἀραβία ἐξαγοράζει τίς συνειδήσεις τῶν
ἰσχυρῶν τῆς Δύσης. Τό πάθος τοῦ χρήματος
καί ὁ πρακτικός ὑλισμός ὁδηγοῦν τή Δύση
στό ξερίζωμα τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν
καί στήν κατάργηση τῶν χριστιανικῶν
ἀρχῶν της. Ἔτσι οἱ ἡγέτες της τήν σπρώχνουν πρός ἕνα μελλοντικό ἀνελέητο θρησκευτικό πόλεμο μέ
τό Ἰσλάμ, ὅπως πρόβλεψε ὁ
Χάντινγκτον.
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συνεισφορά τῶν Μακεδόνων στόν ὑπέρ τῆς
Ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων
Ἱερό Ἀγῶνα τοῦ 1821, ὑπῆρξε ἀποφασιστικῆς σημασίας καί σπουδαιότητας.
Τά ἀπελευθερωτικά κινήματα
ἄρχισαν πολύ νωρίς στή Μακεδονία.
Ἡ παρουσία ὅμως, σ’ αὐτήν ἰσχυροῦ
τουρκικοῦ στρατοῦ, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά καταπνίγωνται αὐτά ἐν
τῇ γενέσει τους.
Μέ τρεῖς μεγάλες ἐπαναστατικές
ἑστίες πού δημιούργησαν οἱ Μακεδόνες, ἤτοι στήν Χαλκιδική ὑπό τόν
Ἐμμανουήλ Παπά, στήν περιοχή
Βεροίας-Ναούσης καί Ἐδέσσης ὑπό
τούς Ἀγγελῆ Γάτσο, Ζαφειράκη Θεοδόσιο καί Καρατάσο καί στήν πε-

ριοχή Πιερίας-Ὀλύμπου ὑπό τούς
Γρηγόριο Σάλα, Νικόλαο Κασομούλη καί Διαμαντή Ὀλύμπιο, ἀντιστάθηκαν σθεναρῶς στούς Τούρκους
καί συνέβαλαν τά μέγιστα στήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τοῦ ὑπέρ Πίστεως καί
Πατρίδος Ἱεροῦ ἐκείνου Ἀγῶνος
τῶν Πανελλήνων.
Ἔνοπλοι Μακεδόνες ἀγωνίζονται μέ τούς ἀδελφούς τους σέ ὅλη
τήν Ἑλλάδα. Στό Μεσολόγγι, στό
Πέτα, στήν Κιάφα, στήν Ὕδρα, στά
Ψαρά, στή Σκιάθο, στήν Εὔβοια,
στή Στερεά καί ἀλλοῦ.
Τόν πόθο γιά τήν ἐλευθερία κράτησαν ἄσβεστο στή Μακεδονία οἱ
Ἀρματωλοί καί οἱ Κλέφτες. Οἱ παντοειδεῖς διώξεις καί καταπιέσεις τῶν
Τούρκων ἔγιναν ἀφορμή, ὥστε πολ-

Τοῦ Κων/ντίνου Β. Χιώλου
Διδάκτορος Νομικῆς - Προέδρου
Ἐθνικῆς Ἑνώσεως Βορείων Ἑλλήνων
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λοί Μακεδόνες νά τραποῦν στά βουνά, ἀπό ὅπου ἐνεργοῦσαν ἐπιθέσεις
κατά τοῦ κατακτητοῦ. Κυριώτερο
κέντρο τῶν Κλεφτῶν αὐτῶν ἦταν ὁ
Ὄλυμπος. Ὅσο δέ οἱ Τοῦρκοι καταπίεζαν τούς Μακεδόνες, τόσο τό
πατριωτικό του συναίσθημα κρατυνόταν.
Θά πρέπει νά ἐξαρθῆ ἰδιαίτερα
ἡ μεγάλη συμβολή στήν Ἐθνεγερσία
τοῦ 1821, τοῦ ἐκ Σερρῶν καταγομένου, τραπεζίτου Ἐμμανουήλ
Παπά, ὁ ὁποῖος ἐκτός ἀπό τήν τεράστια περιουσία του, γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ Ἀγῶνος διέθεσε καί τή
ζωή του, καθώς ἐπίσης, καί τή ζωή
ὅλων τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας
του, ἀποτελουμένης ἀπό τόν ἴδιο,
τή σύζυγό του, τούς ὀκτώ υἱούς
του καί τίς τρεῖς θυγατέρες του.
Τό ἔργο τοῦ Ἐμμανουήλ Παπά,
ὑπῆρξε μέγα μέ τεράστια ἀπήχηση
ἐπί τοῦ ὅλου Ἀπελευθερωτικοῦ τοῦ
Ἑλλήνων Ἀγῶνος. Ἀτυχῶς ὅμως,
τήν 5η Δεκεμβρίου 1821 ὁ Ἐμμανουήλ Παπάς ἀπεβίωσε ἐν πλῷ πρός
τήν Ὕδρα, ἐκ συγκοπῆς τῆς καρδίας,
σέ ἡλικία μόλις 48 ἐτῶν. Ἔτσι, ἐξέλιπε μία συμπαθέστατη μορφή τοῦ
Ἱεροῦ Ἀγῶνος τοῦ 1821, ὁ ἀκραιφνής καί δυναμικος ἐκεῖνος Ἕλληνας,
στόν ἔνθερμο πατριωτισμό τοῦ ὁποίου ὠφειλόταν ἡ ἐπαναστατική κίνηση τῆς Μακεδονίας. Τό Ἔθνος
ἀποστερήθηκε τόν Ἀρχιστράτηγο
τῶν Μακεδονικῶν Δυνάμεων Ἐμμανουήλ Παπά, τίτλο πού ἀπένειμε
σ’ αὐτόν ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης,
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Γενικός Ἐπίτροπος τῆς ἐν Ναυπλίῳ
Ἐπαναστατικῆς Κυβερνήσεως, «...
διότι ἰδίαις αὐτοῦ δαπάναις, ἐξήγειρε τήν Μακεδονίαν εἰς Ἐπανάστασιν, προσέφερεν ὑψίστας ὑπηρεσίας ὑπέρ τῆς κοινῆς ἐλευθερίας
καί συνέδραμεν τούς ἀδυνάτους
ὁμογενεῖς τῆς Θεσσαλονίκης, τῶν
Σερρῶν, τῆς Κασσανδρείας, τοῦ
Ἁγίου Ὄρους καί ὅλης τῆς Χαλκιδικῆς».
Τελικῶς, ἡ Ἐπανάσταση στή Μακεδονία κατεπνίγη στό αἷμα, ἀφοῦ
οἱ Τοῦρκοι διέθεσαν πρός τοῦτο μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις. Παρά
ταῦτα, ὅμως, τό ἀγωνιστικό φρόνημα
τῶν Μακεδόνων δέν ἐκάμφθη καί
συνέχισαν ἀπτόητοι τόν Ἀγῶνα, παρέχοντας τή συνδρομή τους στή λοιπή
ἀγωνιζόμενη Ἑλλάδα καί προσφέροντας σ’ αὐτήν τούς βραχίονες καί
τό αἷμα τους. Πολλοί ἀπό τούς Μακεδόνες διακρίθηκαν στίς μάχες γιά
τήν τόλμη, τήν ἀνδρεία, τήν αὐταπάρνηση καί τό γενναῖο φρόνημά
τους. Προκειμένου, λοιπόν, νά συνεχίσουν τόν Ἀγῶνα τους καί τήν
πολύτιμη συνεισφορά τους στήν Ἐθνεγερσία, κατῆλθαν στή Νότιο
Ἑλλάδα καί ἀφοῦ συγκρότησαν τήν
Μακεδονική Φάλαγγα, παρεῖχαν
ἀμέριστη τή συνδρομή τους στήν
ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους τῶν
Ἑλλήνων, πού ἔλαβε χώρα τό 1830
μέ τό Πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου,
διά τοῦ ὁποίου ἀνεγνωρίσθη διεθνῶς
τό Ἑλληνικό Κράτος μέ ὅρια τόν
Σπερχειό καί τόν Ἀχελῶο.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Γράφει ὁ Στάθης Παρασκευόπουλος*

ΑΛΛΗ μία ἀναφορά στή Μακεδονία
μας, πού στή μακραίωνη καί μαιανδρική
ἱστορία της ἔχει περάσει μέσα ἀπό συμπληγάδες.
Μετά ἀπό ἕνα ρωσοτουρκικό πόλεμο
συγκαλεῖται συνδιάσκεψη στήν Κωνσταντινούπολη. Στή συνδιάσκεψη αὐτή 11/23 Δεκεμβρίου 1876-8/20 Ἰανουαρίου 1877 τά
προβλήματα, πού ἀπασχολοῦσαν τότε τήν
Ἀνατολική Εὐρώπη καί τήν Ὀθωμανική
Αὐτοκρατορία δέν λύθηκαν καί τό χάσμα
Ρωσίας καί Πύλης ἀντί νά κλείσει διευρύνθηκε.
Ἡ Εὐρώπη υἱοθέτησε τίς ἐπιθυμίες τῆς Ρωσίας σέ ὅ,τι εἶχε σχέση μέ τή Σερβία, τό
Μαυροβούνι, τή Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη καί τή
Βουλγαρία. Δέν ἔγινε ὅμως, κανένας λόγος
γιά τούς χειμαζόμενους Ἕλληνες τῆς Θεσσαλίας, τῆς Μακεδονίας καί τῆς Μακεδονίας-Θράκης, «ὧν οἱ τελευταῖοι παρεδίδοντο
βορά εἰς τήν σλαβικήν αὐτονομίαν. Οὐδείς
λόγος ἐγένετο περί τῶν ἄλλων χριστιανῶν
τῆς Τουρκίας πληθυσμῶν».
Οἱ Ἕλληνες τῆς Μακεδονίας καί τῆς
Θράκης ἀντέδρασαν μέ αὐτό τό ὑπόμνημα:
«Ἀνακηρύττομεν, στεντωρείᾳ τῇ φωνῇ, ὅτι
ὡς Μακεδόνες ἀναντιρρήτως ἐσμέν Ἕλληνες
καί ἀνήκομεν γεωγραφικῶς τε καί φυλετικῶς
τῇ Μακεδονίᾳ ὡς Ἑλληνική χώρα· ποία
ἄλλη χώρα ἐξυπηρετεῖ τῷ Ἑλληνισμῷ ὅσον
ἡ Μακεδονία τό πάλαι; Ἤ πῶς δέν εἶναι
βλασφημία ἄντικρυς καί μεγίστη ἀδικιῶν

νά ἐκβουλγαρισθεῖ ἡ πατρίς τοῦ Ἀλεξάνδρου
καί τοῦ Ἀριστοτέλους, ἐν ᾧ καί σήμερον ἔτι
πλεονάζει ἀκμαῖος ὁ ἑλληνικός πληθυσμός
τῶν κατοίκων αὐτῆς; Οὐδέποτε ἐπαύσαμεν
αἰσθανόμενοι τήν ἑλληνικήν ἡμῶν καταγωγήν,
οὐδέποτε οὐδαμῶς διενοήθημεν ν’ ἀρνηθῶμεν
τό παρελθόν ἡμῶν, τό παρόν καί τό μέλλον».
Τό κείμενο διαβιβάστηκε στά Πατριαρχεῖα, ἀπ’ τά ὁποῖα προσδοκοῦσαν βοήθεια.
Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο κατόρθωσε,
μέσῳ τῆς Πύλης, νά κάνει μία παρέμβαση
στή Συνδιάσκεψη «ἐξαιτούμενον δικαιοσύνην»,
ὅμως «αἱ Εὐρωπαϊκαί Δυνάμεις εἴτε διατελοῦσαι πρό δεσμευμέναι πρός τήν Ρωσίαν,
εἴτε ἐκ παντός τρόπου ἐπιζητοῦσαι νά ἄρωσιν
ἐξ αὐτῆς πᾶσαν ἀφορμήν πολέμου ἐκώφευσαν
εἰς τάς δικαίας καί ἐλλόγους παραστάσεις
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, συνῆλθον εἰς Συνδιάσκεψιν,
οὐχί ὅπως εἰρηνοποιήσωσιν τήν Ἀνατολήν,
ἀλλ’ ὅπως ἐξεύρωσι μέσα ἰκανοποιήσεως τῆς
Ρωσίας».
Ἦταν μία ἀκόμα δοκιμασία τῶν Μακεδόνων καί Θρακῶν ἀδελφῶν. Ἐκεῖνοι ὅμως,
στούς δυσχείμερους καιρούς γιά τήν πατρίδα
ἄντεξαν, ὅπως ἄντεξαν καί κατά τήν Κατοχή,
πού βίωσαν διπλή Γερμανοβουλγαρική κατοχή.
Ἄς διαβάσουν περισσότερο ἱστορία καί
αὐτοί πού χειρίζονται τό «Μακεδονικό» καί
οἱ πλαστογράφοι γείτονές μας.

Πηγές:
Βιργινίας Χαμουδοπούλου - Κωνσταντινίδου «Σμύρνη - Κωνσταντινούπολη - Ἀθήνα
1870-1908)».

* Ὁ Στάθης Παρασκευόπουλος εἶναι Ἐκπαιδευτικός - Λογοτέχνης καί Πρόεδρος τοῦ
Συνδέσμου Ἱστορικῶν Συγγραφέων.
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’ ἕνα προηγούμενο ἄρθρο
μας μιλήσαμε γιά τήν
ἔναρξη τῆς πρώτης κατασκηνωτικῆς περιόδου στήν
κατασκήνωση τῆς Χριστιανικῆς
Ἑνώσεως Καλαμάτας στά
«Τρία Ἁλώνια τοῦ Μπρουσσοῦ» στόν Ταΰγετο.
Λειτούργησε ἡ κατασκήνωση
κανονικά, χωρίς κανένα μεγάλο
πρόβλημα καί φθάσαμε στήν
ἡμέρα τῆς ἐπιστροφῆς μας στήν
Καλαμάτα.
Μετά τήν ἀναχώρηση τῶν
παιδιῶν, ἔπρεπε νά γίνει ἡ συγκέντρωση τοῦ ὑλικοῦ καί ἡ τακτοποίησή του γιά νά ἐπιστρέψει στήν Καλαμάτα.
Τό μεσημέρι ἦρθε στήν κατασκήνωση τό φορτηγό αὐτοκίνητο καί ἀρχίσαμε νά τό φορτώνουμε μέ τά ὑλικά καί μέ τίς
σκηνές, πού ἔπρεπε νά ἐπιστρέψουν στήν Διεύθυνση
Προνοίας τῆς Νομαρχίας.
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Ἀφοῦ ὅλα τελείωσαν, ἀνέβηκαν ἐπάνω στό φορτηγό καί οἱ
δύο ἐργάτες, γιά νά ἐπιστρέψουν
στά σπίτια τους. Γιά τή συγκέντρωση καί τῶν ὑπολοίπων
μικροπραγμάτων θά μέναμε
στήν κατασκήνωση, ὁ ἀείμνηστος πνευματικός μας, ἱερομόναχος πατήρ Εὐσέβιος Θεριακῆς, οἱ ἀείμνηστοι Γεώργιος
Παναγιωτόπουλος καί Παναγιώτης Ζαγάκος, ὁ μετέπειτα
μοναχός πατήρ Στέφανος καί
ἐγώ.
Ἀπό τό πρωί οἱ καιρικές
συνθῆκες δέν ἦταν καλές. Ὅλα
τά σημάδια ἔδειχναν, ὅτι θά
εἴχαμε βροχή. Ὁ οὐρανός, ὅσο
περνοῦσαν οἱ ὧρες μαύριζε καί
σκοτείνιαζε τόν ἥλιο. Τό ἀπόγευμα, ὅταν ἦταν ἕτοιμο νά ξεκινήσει τό φορτηγό αὐτοκίνητο
καί ὁ οὐρανός ἦταν μαῦρος, ἕτοιμος ν’ ἀνοίξει τούς ἀσκούς
του, πετάγεται ἕνας
ἐργάτης ἀπό πάνω

¥

ἀπό τό αὐτοκίνητο
καί ἀπευθυνόμενος σ’
ἐμᾶς πού εἴχαμε ἀπομείνει,
λέει πρός τόν πατέρα Εὐσέβιο.
«Πάτερ, εὐλόγησέ μας νά φθάσουμε στήν Καλαμάτα, χωρίς
νά βρέξει».
Τότε, σηκώνει τό χέρι του ὁ
πατήρ Εὐσέβιος, τούς εὐλογεῖ
καί τούς εὔχεται καλό ταξίδι,
χωρίς βροχή.
Ἄς σημειωθεῖ, ὅτι τό ταξίδι
τῆς ἐπιστροφῆς ἦταν τρίωρο!
Ὅλοι μας εἴχαμε τήν ἀγωνία
τῆς βροχῆς, γιατί οἱ σκηνές
ἔπρεπε νά ἐπιστραφοῦν στεγνές,
χωρίς ὑγρασία, γιατί ἄν ἦταν
ὑγρές καί ἔμεναν ἀχρησιμοποίητες ὅλο τό χειμώνα θά σάπιζαν.
Ἔφυγαν τά παιδιά καί τά
στελέχη, ἔφυγε καί τό αὐτοκίνητο μέ τά ὑλικά καί μείναμε
ἐμεῖς οἱ τέσσερις.
Ὁ οὐρανός, ὅσο πήγαινε καί
μαύριζε, ἀλλά δέν ἔβρεχε!
Ὅταν ὅμως ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ
ὕπνου, γύρω στίς 11 μ.μ.
ἄρχισε νά ψιλοβρέχει, γιά
νά καταλήξει τίς πρῶτες
πρωινές ὧρες, ὕστερα

³
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ἀπό ἕνα πρωτοφανές
μπουρίνι.
Τό πρωί πού ξυπνήσαμε
καί βγήκαμε ἔξω ἀπό τήν ξύλινη
καλύβα, πού εἴχαμε διανυκτερεύσει, βρεθήκαμε σ’ ἕνα πρωτοφανές θέαμα. Ὅλος ὁ χῶρος
τῆς κατασκήνωσης εἶχε καλυφθεῖ ἀπό ἕνα λευκό, ἀλλά πολύ
πυκνό σύννεφο, σέ σημεῖο πού
νά μή βλέπεις τίποτα σέ ἀπόσταση μισοῦ μέτρου! Μπρός σ’
αὐτό τά καταπληκτικό θέαμα,
πού εἴχαμε μείνει ὅλοι ἐκστατικοί, μέ τήν προτροπή τοῦ πατρός Εὐσεβίου πήγαμε στό
χῶρο τοῦ προσευχηταρίου, κάτω
ἀπό τά πανύψηλα πεῦκα καί
μέσα στό σύννεφο πού μᾶς σκέπαζε, προσευχηθήκαμε μέ ὅλη
τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας, εὐχαριστώντας τό Θεό γιά τό θαῦμα
πού ἔκανε νά μή βρέξει, κατά τή
διάρκεια τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ
αὐτοκινήτου, γιά τήν ἐπιτυχία
τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου
καί γιά τό καταπληκτικό θέαμα
τοῦ σύννεφου!
Στιγμές ἱερές, πνευματικῆς
ἀνόδου, ἀξέχαστες!!!
Π.Ι.Μ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ιά ἡλικιωμένη γριούλα πήγαινε
στήν ἀγορά γιά τά ψώνια της.
Κάποια στιγμή ἔπρεπε νά διασχίσει μία λεωφόρο. Νά τήν περάσει μόνη
της δίσταζε· γιατί φοβόταν τά πολλά αὐτοκίνητα. Ἐκείνη τή στιγμή βλέπει δίπλα της
ἕνα κύριο, πού περίμενε κι αὐτός, νά ἀνάψει
τό φανάρι, γιά νά περάσει ἀπέναντι. Ρωτάει
τότε μέ εὐγένεια ἡ γριούλα τόν κύριο αὐτό:
– Μοῦ ἐπιτρέπετε, κύριε, νά πιάσω τό
χέρι σας καί νά περάσουμε μαζί ἀπέναντι;
– Βεβαίως, καλή κυρία, ἀπαντᾶ αὐτός.
Ἔτσι μόλις ἄναψε τό πράσινο γιά τούς
πεζούς, ξεκίνησαν, πιασμένοι χέρι-χέρι, νά
διασχίζουν τόν αὐτοκινητόδρομο. Ὅμως ὁ
κύριος πήγαινε ζίγκ-ζάγκ· καί καθυστεροῦσε πολύ στό βηματισμό του. Μέ ἀποτέλεσμα νά ἀνάψει τό πράσινο φανάρι γιά τά
αὐτοκίνητα τά ὁποῖα κόρναραν· οἱ ὁδηγοί
φώναζαν καί ἔβριζαν· ἔγινε ἕνα μικρό κομφούζιο! Ὅταν τελικά ἔφτασαν στήν ἀπέναντι πλευρά, ἡ γιαγιά ἀγανακτισμένη
ἀπευθύνεται στό συνοδό της:
– Καλά, στραβός εἶσαι, ἄνθρωπέ μου,
καί πήγαινες ἔτσι; Δέν ἔβλεπες, ὅτι κινδυνεύαμε;
Τότε ὁ κύριος τῆς ἀπάντησε:
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– Ναί, κυρία μου. Εἶμαι τυφλός. Γι’ αὐτό
καί δέχτηκα νά μέ πιάσετε ἀπό τό χέρι καί
νά μέ περάσετε ἀπέναντι!
Δαγκώθηκε τότε ἡ γριούλα καί κατάλαβε τό λάθος της. Ἐνῶ νόμιζε, πώς εἶχε
ὁδηγό τόν κύριο καί θά τήν πήγαινε μέ
ἀσφάλεια στήν ἄλλη πλευρά, εἶχε ἐμπιστευθεῖ – ποιός εἶχε ἐμπιστευτεῖ ποιόν; – ἕνα
ἀνήμπορο γι’ αὐτή τήν ὑπόθεση!
Στίς λεωφόρους τῆς ζωῆς μας πολλοί,
πάρα πολλοί, ὅλοι ἀναζητοῦν ὁδηγούς, βοηθούς, συνοδούς, συνοδοιπόρους. Ἀσφαλῶς
μᾶς ἐνδιαφέρει οἱ συνοδοί αὐτοί νά μήν εἶναι
τυφλοί καί ἀνήμποροι, ὅπως ὁ κύριος τῆς
ἱστοριούλας. Οὔτε καί ἐνδιαφερόμαστε μόνο
γιά ἕνα αὐταρχικό, γεμάτο σιγουριά, καί
αὐτοπεποίθηση ἄτομο, μέ στητό παράστημα, πού δίνει ἀποφασιστικές ἐντολές,
καί διακόπτει καί κριτικάρει τούς πάντες
καί τά πάντα· πού ἔχει δηλαδή τά χαρακτηριστικά ἑνός δυναμικοῦ ἡγέτη. Τέτοιοι ἀρχηγοί καί ἡγέτες ὑπάρχουν πάρα πολλοί.
Ἄλλος στήν πρέφα, ἄλλος στό γραφεῖο,
ἄλλος στό ποδόσφαιρο!
Ὅμως ἡ ζωή, δέν εἶναι οὔτε
μόνο πρέφα, οὔτε μόνο ποδόσφαιρο ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο! Εἶναι

¥

πρωτίστως πορεία πρός τά ἄνω. Καί χρειαζόμαστε δίπλα μας βοηθούς καί συνοδούς
καί προστάτες πρόθυμους καί ἱκανούς νά
μᾶς συμπαρασταθοῦν σέ κάθε μας ἀνάγκη.
Καί εἶναι πολύ παρήγορο, νά γνωρίζουμε,
πώς δέν καλούμαστε ν’ ἀντιμετωπίσουμε
μόνοι μας τίς ἀπειλές καί τίς προκλήσεις
τῆς ἀποσυντονισμένης κοινωνίας, ἀλλά
ὑπάρχουν κοντά μας φίλοι μέ στοργή καί
ἀγάπη γιά μᾶς! Ἔχει φροντίσει ὁ καλός
Θεός καί γι’ αὐτό!
Αὐτές τίς μέρες (8 Νοεμβρίου) ἡ
Ἐκκλησία μας γιορτάζει τή «Σύναξη τῶν
ἀσωμάτων Ἀγγέλων». Ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι
χριστιανοί ὁμολογοῦμε στό Σύμβολο τῆς
Πίστεως (τό «Πιστεύω»), ὅτι ὁ Θεός εἶναι
ποιητής «ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων». Καί ἔχει δημιουργήσει, μαζί μέ ὅλο τό Σύμπαν καί τίς ἀόρατες καί ὑπεραισθητές, οὐράνιες
ὑπάρξεις· τούς ἀγγέλους. Δημιουργήθηκαν ἀπό τό Θεό καί παίζουν ἐνεργό ρόλο τόσο στήν
προσωπική μας ζωή, ὅσο καί στήν ἱστορία ὅλου τοῦ κόσμου. Ἡ ἀποστολή τους εἶναι τριπλῆ:
Νά δοξολογοῦν τόν Θεό· νά ἐξαγγέλλουν τά μηνύματα τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο· καί νά διακονοῦν
(ὑπηρετοῦν) τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους.
Ἔτσι, ὁ κάθε ὀρθόδοξος χριστιανός ἔχει ἀπό τή στιγμή τῆς βαπτίσεώς του, ἕνα φύλακα
ἄγγελο· οὐράνιο βοηθό καί συμπαραστάτη σέ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή του. Ὁ φύλακας ἄγγελός
μας μᾶς φρουρεῖ, μᾶς προστατεύει, ἐνδιαφέρεται, προσέχει, τρέχει, ἀγωνιᾶ, συμπαρίσταται,
μᾶς ἐνισχύει σέ ὅλες τίς κατά Θεόν προσπάθειές μας.
Θά ἦταν εὐχῆς ἔργο νά κάνουμε μιά ἔξυπνη καί «συμφέρουσα» κίνηση: Νά πάρουμε ἀπόφαση νά κάνουμε ἕνα δῶρο στό φύλακά μας ἄγγελο (καί ταυτόχρονα στόν ἴδιο μας τόν ἑαυτό!)
τώρα στή γιορτή του. Νά τόν καλοπιάσουμε καί νά τοῦ δίνουμε πάντοτε χαρά. Πότε τόν χαροποιοῦμε, τό εἴπαμε: Ὅταν κόβουμε ὁριστικά κάθε σχέση μας μέ τήν ἁμαρτία. Τό λέει, ξεκάθαρα ὁ Χριστός στό Εὐαγγέλιο: «Χαρά γίνεται ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπί ἑνί
ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι» (Λουκ. ιε´,10). Συνεπές, λοιπόν, φρόνημα μετανοίας καί μερικά δάκρυα γιά τίς ἁμαρτίες μας. Τό πιό εὐπρόσδεκτο δῶρο στούς πιό πιστούς μας φίλους· καί πιό
ἀνοιχτομάτηδες καί φερέγγυους ὁδηγούς μας! Δῶρο βαρύτιμο, μέ προοπτική αἰωνιότητας!
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α. «Ὦ ἄνθρωπε, σύ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τῷ Θεῷ; μή ἐρεῖ τό πλάσμα τῷ
πλάσαντι, τί με ἐποίησας οὕτως; ἤ οὐκ ἔχει
ἐξουσίαν, ὁ κεραμεύς τοῦ πηλοῦ, ἐκ τοῦ
αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι, ὅ μέν εἰς τιμήν
σκεῦος, ὅ δέ εἰς ἀτιμίαν;».
(Ἄνθρωπε, ποιός εἶσαι ἐσύ πού κάνεις
κριτική στόν Θεό; Μπορεῖ νά πεῖ ἕνα δημιούργημα στόν δημιουργό του, γιατί μέ
ἔκανες ἔτσι; Δέν εἶναι στό χέρι τοῦ ἀγγειοπλάστη νά κάνει μέ τόν πηλό ὅτι θέλει;
Ἀπό τό ἴδιο ὑλικό φτιάχνει σκεύη πολύτιμα καί σκεύη γιά τίς πιό συνηθισμένες χρήσεις.
Ἐπιμέλεια:
Ρωμ. θ΄ 20-21
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
β. Εἶναι ὀλίσθημα στούς
ἀνθρώπους ἡ γλώσσα, πού δέν
κυβερνᾶται ἀπό τή λογική.
Γρηγόριος Θεολόγος,
Λογ. 2ος
γ. Δέν ὑπάρχει στόν κόσμο
τίποτε χειρότερο ἀπό τήν
κακή γλώσσα.
Δαμασκηνοῦ Παράλληλα
Γ΄, 15
δ. Ἄσκησε τήν ἀρετή χωρίς
νά παραπονιέσαι γιά τούς κόπους. Γιατί χωρίς κόπους ἡ
ἀρετή δέν ἀποκτᾶται.
Ὁσ. Ἐφραίμ ὁ Σύρος
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στ. Τό παράπονο ἔχει σχέση μέ τήν
ἀχαριστία. Μπορεῖ μάλιστα κάποιος, ἐνῶ
τόν φροντίζουν γιά τό καλό του, νά νιώθει
ἀδικημένος καί νά παραπονεῖται.
Ὁσίου Παϊσίου Λόγοι Γ΄, σ. 72.
ζ. Ὅταν κάποιος κάνει κάτι ταπεινά
καί μέ ἀγάπη, καί δέν βρεῖ ἀναγνώριση,
μπορεῖ νά τοῦ ἔρθει κι ἕνα παράπονο.
Αὐτό εἶναι ἀνθρώπινο, ὄχι βέβαια ὅτι καί
αὐτό εἶναι σωστό, ἀλλά τότε ἔχει κανείς
κάποια ἐλαφρυντικά.
Ὅ.π. Ε΄, σ. 72-73.
η. Καί στίς καλύτερες χριστιανικές κοινωνίες καί ἐκκλησίες εἶναι δυνατόν νά δημιουργηθοῦν ἀφορμές γιά παράπονα, ὄχι
μόνον ἀβάσιμα, ἀλλά καί πραγματικά.
Παναγ. Τρεμπέλα, Ὑπόμνημα Πρ.
στ΄ 1.
θ. Νά μήν ἔχουμε παράπονα γιά κανένα πρόσωπο καί γιά κανένα γεγονός.
Ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης
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ε. Δεσμεύετε τή διάνοιά σας μέ τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τόν Θεό νά θεωρεῖτε,
πώς εἶναι μπροστά σας καί νά τοῦ λέτε τά
παράπονά σας.
Γέροντας Ἱερώνυμος Ἀποστολίδης
(1883-1966).
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ι. Ἐκεῖνοι πού ὑποφέρουν πολύ παραπονοῦνται λιγότερο.
Αἴσωπος
ια. Μήν παραπονιόμαστε γιά τό χιόνι
στή στέγη τοῦ γείτονά μας, ὅταν τό ἴδιο τό
σκαλοπάτι τοῦ σπιτιοῦ μας εἶναι χιονισμένο.
Κομφούκιος
ιβ. Νά μή θεωροῦμε ἀνάξια λόγου τά
παράπονα φίλου, ἔστω καί ἄν αὐτός πιθανόν νά παραπονεῖται χωρίς σοβαρό λόγο,
ἀλλά νά προσπαθοῦμε νά τόν ἐπαναφέρουμε στή συνηθισμένη ψυχική του κατάσταση.
Μάρκος Αὐρήλιος
ιγ. Ὁ ἐγωισμός καί τά παράπονα διαστρέφουν καί θολώνουν τό μυαλό.
Ἕλεν Κέλλερ
ιδ. Ἔχω ἕνα πόθο νά μπορέσω νά πάω
κάπου, ὅπου οἱ ἄνθρωποι κοιμοῦνται καί
μαλώνουν λιγότερο, ὅπου δέν φορτώνουν
ἐνοχλητικά τόν Θεό μέ παράπονα καί δέν
ἀδικοῦν, οὔτε πληγώνουν τούς ἀνθρώπους
κρίνοντάς τους μέ μίσος καί κακία.
Μαξίμ Γκόρκυ
ιε. Ὁ ἄνθρωπος βρῆκε τή γλώσσα, γιά
νά ἱκανοποιεῖ τή βαθύτατη ἀνάγκη του νά
παραπονεῖται.
Gily Tomlin, Ἀμερικανίδα ἠθοποιός
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ιστ. Κάθε φορά, πού τά παράπονα
εἶναι ἕτοιμα νά ξεσπάσουν, ἄς κοιτάζουμε
πρός τό παρελθόν καί ἄς ξαναμετρήσουμε
τά ὅσα ἔχει κάνει ὁ Θεός γιά μᾶς στά περασμένα χρόνια.
Μέγιερ
ιζ΄. Μᾶς ἀγγίζει ὁ πόνος, μά τό παράπονο μᾶς διαπερνᾶ.
Ἰάσων Εὐαγγέλου
ιη. Μή παραπονιέσαι γιά κάτι πού δέν
μπορεῖ νά διορθωθεῖ, ἀλλά διόρθωσε αὐτό
πού σέ κάνει νά παραπονεῖσαι.
Λόγια σοφά 10, σ, 70.
ιθ. Τά παράπονα, ὅταν ἐκφράζονται,
πληθαίνουν· καί ὅταν ἀποσιωποῦνται, σβήνουν.
Ἀνώνυμος
κα. Ἄν ἕνας ἄνθρωπος γίνεται σκουλήκι, δέν πρέπει νά παραπονιέται, ἄν τόν
πατήσουν.
Ἐμμανουήλ Κάντ
κβ. Πάντα μέ τό παράπονο τά χείλη
μου ἀνοίγει, γιατί ᾽ναι ἡ πίκρα μου πολλή
κι εἶναι ἡ χαρά μου λίγη.
Λαϊκό
κγ. Παράπονο, ἡ δυσαρέσκεια, ἡ πικρία ἀπό τή διάψευση προσδοκιῶν ἤ ἀπό
τήν παραγνώριση τῆς ἀξίας κάποιου, ἡ
ἔκφραση διαμαρτυρίας γιά ἀδικία, ἀτυχία
κ.λπ.
Λεξικό Μπαμπινιώτη
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Ἀνεπαρκής ἡ Εὐρώπη πρό τοῦ μεταναστευτικοῦ. Ποσοστώσεις τύπου...
ἀγροτικῶν προϊόντων» (ΕΣΤΙΑ 16.9.15)
Σέ ποιόν τομέα ἀπεδείχθη ἐπαρκής
καί σωστή;
«Οἱ Ἕλληνες πολίτες ἀπορρόφησαν
τό σύνολο τῶν ἐπιπτώσεων τῆς κρίσης»
Τζόζεφ Στίγκλιτς, οἰκονομολόγος (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 17.9.15)
Ὑποστήκαμε τίς συνέπειες ἐσφαλμένων ἐπιλογῶν μας. Οἱ πολιτικοί τί ὑπέστησαν;
«Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις ἀπό ἐλπίς
ἔγινεν ἀπειλή!» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ
18.9.15)
Λησμονήσαμε τό «Μή πεποίθατε ἐπ’
ἄρχοντας, ἐπί υἱούς ἀνθρώπων οἷς οὔκ
ἐστι σωτηρία». Συνέπεια τῆς ἐλλείψεως
πνευματικῶν θεμελίων.
«Ἡ Ἑλλάδα στίς ἕξι χῶρες πού γερνοῦν ταχύτερα. Ὀξύ πρόβλημα γιά τίς
συντάξεις» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19.9.15)
Ἡ ὑλοφροσύνη μᾶς ἔχει τόσο διαποτίσει, πού μόνο τήν οἰκονομική πλευρά
τοῦ προβλήματος τῆς γηράνσεως τοῦ
πληθυσμοῦ τῆς πατρίδας μας βλέπουμε.
«Δέν ἔχουν ἐνδιαφέρον τά κόμματα
γιά τόν ἐφιάλτη τοῦ δημογραφικοῦ καί
τήν πληθυσμιακή ἀλλοίωση τῆς χώρας»
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ 20.9.15)
Γιά τή νομή τῆς ἐξουσίας ἐνδιαφέρονται. Ἄς τό συνειδητοποιήσουμε οἱ πολίτες καί ἄς ἐκλέγουμε μέ ἐθνικά κριτήρια.
«Μόνο μέ ἄξιους καί ἱκανούς ἡ δικαίωση τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
τῆς Δευτέρας 21.9.15).
Καί ἔντιμους. «Οἱ πολίτες χθές μίλησαν». Ὀφείλουν νά ἐπαγρυπνοῦν καί νά
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κρίνουν ἀντικειμενικά, ἐθνικά.
«Δέσμευση Τσίπρα: Νά βγάλουμε
τόν τόπο ἀπό τήν κρίση» (Η ΑΥΓΗ 22.9.15)
Νά συνειδητοποιήσουμε ἡγέτες καί
λαός, ὅτι ἡ κρίση εἶναι πολλαπλή, προτίστως ἠθική καί αὐτή πρέπει νά ὑπερβοῦμε.
«Στίς Βρυξέλλες μέ τόν... ἀέρα τῆς
νίκης» (ΕΘΝΟΣ 23.9.15)
Γιατί δέν μᾶς συνετίζει ἡ πεῖρα; Ἀπό
καμία «νίκη» στό ἐσωτερικό μας δέν συγκινοῦνται οἱ δανειστές καί «ἑταῖροι». Δέν
τό διαπιστώσαμε μετά τή «νίκη» τοῦ δημοψηφίσματος τῆς 5.7.15;
«Σῦροι πρόσφυγες καί μετανάστες
στήν Ἑλλάδα. Ἀφασία τοῦ Ο.Η.Ε. καί
ὑποκρισία μεγάλων δυνάμεων» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 24-9-15)
Γνωστές καταστάσεις ἀπό πλῆθος
ἀνάλογων περιπτώσεων.
«Εὐρωπαῖοι ἡγέτες. Τρεῖς δράσεις
καί γερό κονδύλι γιά τό μεταναστευτικό» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 25.9.15)
Πάντως ὄχι ἀντιμετώπιση τῶν αἰτίων
τοῦ προβλήματος.
«Εἰσπράξις 80 ἑκ. εὐρώ γιά τό δημόσιο ἀπό τήν λίστα Λαγκάρντ» (ΑΚΡΟΠΟΛΗ 26.9.15)
Ἄν ὑπάρξει φορολογική δικαιοσύνη,
πολλά οἰκονομικά προβλήματα θά λυθοῦν.
«Τό πρῶτο δημόσιο κτίριο ἐπιστρέφει στόν πολιτισμό» (ΤΟ ΒΗΜΑ 27.9.15)
Πρόκειται γιά τό Καποδιστριακό Ὀρφανοτροφεῖο στήν Αἴγινα. Μέχρι τώρα ἐγκαταλελειμμένο. Εὐχόμαστε σωστή ἀξιοποίηση.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«ΡΗΣΟΣ»
Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Εὐριπίδη (484-406 π.Χ.)
παρουσιάσθηκε στό Λύκειο Ἀριστοτέλους στά
πλαίσια τοῦ Φεστιβάλ Ἀθηνῶν σέ σκηνοθεσία
Κατερίνας Εὐαγγελάτου.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται ἔξω ἀπό
τήν Τροία σέ κάποια φάση τῆς πολιορκίας της
ἀπό τούς Ἀχαιούς. Ὑπό τήν πίεση τῶν Τρώων οἱ
Ἀχαιοί ἔχουν συμπτυχθεῖ πρός τήν παραλία. Ἔχει
νυχτώσει καί οἱ Τρῶες μέ τούς συμμάχους τους
στρατοπεδεύουν ἔξω ἀπό τά τείχη. Οἱ φρουροί
Τρῶες (συγκροτοῦν τόν Χορό τῆς τραγωδίας),
πού κάνουν βάρδια, θορυβημένοι ἀπό τίς φωτιές
πού εἶδαν στό στρατόπεδο τῶν Ἀχαιῶν, ἔρχονται
στή σκηνή τοῦ Ἕκτορα καί τόν ξυπνοῦν. Ὑποθέτοντας, ὅτι οἱ Ἀχαιοί ἑτοιμάζονται νά ἀποπλεύσουν
νύχτα, ἀποφασίζει νά τούς ἐπιτεθεῖ. Ὁ Αἰνείας
τόν συγκρατεῖ καί τόν συμβουλεύει νά στείλει κατάσκοπο νά ἐξακριβώσει τά σχέδια τῶν ἀντιπάλων.
Τό ἐπικίνδυνο ἐγχείρημα ἀναλαμβάνει ὁ Δόλων.
Βοσκός ἀναγγέλλει στόν Ἕκτορα, ὅτι ἔρχεται
γιά βοήθεια τῶν Τρώων ὁ βασιλιάς τῶν Θρακῶν
Ρῆσος μέ πολυάριθμο στράτευμα. Ἰσχυριζόμενος,
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ὅτι ὁ Ρῆσος ἀπό ἀδιαφορία ἤ ὑστεροβουλία ἔρχεται σύμμαχος καθυστερημένα, θά ἀρνηθεῖ τή βοήθειά του, ἀλλά
μεταπείθεται ἀπό τόν βοσκό καί τόν
χορό.
Ὅταν ἔρχεται ὁ Ρῆσος, ἀφοῦ χαιρετίσει φιλικά τόν Ἕκτορα καί μιλήσει
γιά τόν σκοπό τῆς ἀφίξεώς του, ἀντικρούει τίς κατηγορίες του γιά ἀγνωμοσύνη καί ἀδιαφορία. Ὁ Ἕκτορας τοῦ
ἀποκαλύπτει τό σύνθημα καί τοῦ ὑποδεικνύει ποῦ θά καταυλισθεῖ ὁ στρατός
του.
Κατασκόπους στό στρατόπεδο τῶν
ἀντιπάλων στέλνουν καί οἱ Ἀχαιοί. Βλέπουμε τόν Ὀδυσσέα καί τόν Διομήδη,
πού συνέλαβαν τόν Δόλωνα καί ἀφοῦ
πῆραν πληροφορίες καί τό σύνθημα,
τόν σκότωσαν, νά ἔχουν διεισδύσει
στό στρατόπεδο τῶν Τρώων. Σκοπός
τους νά σκοτώσουν τόν Ἕκτορα. Δέν
τόν βρίσκουν στή σκηνή του καί ἀποφασίζουν νά ἀποχωρήσουν. Ἡ θεά
Ἀθηνά τούς πληροφορεῖ γιά τήν ἔλευση
τοῦ Ρήσου καί τούς παρακινεῖ νά τόν
σκοτώσουν.
Πληγωμένος ὁ ἠνίοχος τοῦ Ρήσου
ἀναγγέλλει στόν Ἕκτορα τόν φόνο τοῦ
βασιλέα του πού ἀποδίδει στούς Τρῶες.
Ὁ Ἕκτορας ἀντικρούει τήν κατηγορία
καί τόν στέλνει στήν πόλη γιά περίθαλψη. Κρατώντας τόν νεκρό γιό της,
Ρῆσο ἡ Μοῦσα Μελπομένη καταριέται
τόν Ὀδυσσέα καί τόν Διομήδη, πού
τόν σκότωσαν καί τήν Ὡραία Ἑλένη,
αἰτία τοῦ Τρωικοῦ Πολέμου. Ὁ Ἕκτορας
δίνει ἐντολή στό χορό νά εἰδοποιήσει
τούς συμμάχους νά ἑτοιμασθοῦν γιά
ἐπίθεση ἐναντίον τῶν Ἀχαιῶν.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,

ὑπάρχει ἐλπίδα σωτηρίας, ἄν θέσουμε τό
ὅλο πρόβλημα σέ ἄλλη βάση.
Στή βάση ὅτι τό πρόβλημα αὐτό εἶναι
καθαρά πνευματικό καί ὄχι ὑλικοτεχνικό
πού μπορεῖ νά θεραπευτεῖ μέ νόμους, φυλακίσεις κ.τ.λ.
Καί τά πνευματικά προβλήματα ἀπαιτοῦν καί χρόνο καί ἀπόλυτη πίστη στίς
ἠθικές ἀξίες.
Τό ὅλο οἰκοδόμημα τῆς χριστιανικῆς
μας πίστης στέκεται καί στόν ἠθικό Νόμο
τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ παράβαση τοῦ Νόμου
αὐτοῦ, αὐτά τά ἀποτελέσματα ἔχει. Ἐάν ὁ
λαός ἐμπνεόταν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ ἠθικοῦ Νόμου, δέν θά ζούσαμε σ’ αὐτή τή φαύλη κατάσταση. Θά
εἴμασταν πολύ καλύτερα καί σάν ἄτομα
καί σάν κράτος.
Δυστυχῶς, οἱ πολιτικοί μας ἡγέτες ἀπέχουν οἱ ἴδιοι ἀπό τή γνώση καί ἐφαρμογή
τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, ὁπότε τί ἀποτελέσματα περιμένουμε νά ἔχουμε καί σέ
αὐτόν τόν τομέα; Αὐτή τήν κοινωνία καλλιεργοῦν νά ἔχουν καί αὐτή ἔχουν. Γιατί
διαμαρτύρονται;
Τό θέμα εἶναι πολύ μεγάλο καί δυστυχῶς δέν ἀπασχολεῖ τήν πνευματική
ἡγεσία μας. Δέν βλέπουμε πουθενά δημοσιεύματα διαφωτιστικά, ὅτι μία κοινωνία
γιά νά στηθεῖ στό ὕψος τῆς χρειάζεται νά
ἔχει καί τά ἀνάλογα θρησκευτικά ἀντερείσματα. Ἄν ἀγνοήσουμε ἤ καταργήσουμε
τά ἀντερείσματα αὐτά, ὅπως ἐπιδιώκουν
οἱ σημερινοί μας κρατοῦντες, τότε, τό
θηρίο «ἄνθρωπος» δέν τό κρατάει κανένας
νόμος καί καμία ἀπειλή.

Τό μεγάλο πρόβλημα τῆς διαφθορᾶς
πού ταλανίζει τήν πατρίδα μας, ὅλους μας,
μᾶς ἀπασχολεῖ καί μᾶς προβληματίζει.
Στήν «Κυριακάτικη Καθημερινή» της
4/10/15 διαβάσαμε ἕνα ἄρθρο τοῦ Καθηγητῆ τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου καί
πρώην ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης μέ ἁρμοδιότητα τά θέματα Προστασίας τοῦ Πολίτη,
κ. Γιάννη Πανούση. (Δέν μποροῦμε νά καταλάβουμε σέ τί ἐξυπηρετεῖ τά κόμματα
ἐξουσίας, πού ὅταν ἔρχονται στήν ἀρχή,
ἡ πρώτη τους δουλειά εἶναι νά ἀλλάζουνε
τά ὀνόματα τῶν ὑπουργείων μέ μακροσκελεῖς τίτλους, μέ ὅτι συνεπάγεται αὐτό.
Εἶναι καί αὐτό ἕνα δεῖγμα τῆς ἀλαζονείας
τῆς ἐξουσίας).
Ὁ κ. Πανούσης σέ πολύ ἁδρές γραμμές
στήν εἰσήγηση τοῦ ἄρθρου, περιγράφει
ὡς ἑξῆς τή διαφθορά.
«Ἡ διαφθορά εἶναι ἕνα φαινόμενο
τόσο διαδεδομένο, πού δικαιολογημένα
αἰσθάνεται κανείς ὅτι εἶναι ἐνδημικό σέ
κάθε κοινωνία. Σέ κάθε περίοδο, σέ κάθε
θεσμό. Διαφθορά στήν πολιτική, στό συνδικαλισμό, στούς δήμους, στή Δικαιοσύνη, στήν Ἀστυνομία, στίς φυλακές.
Διαφθορά, διαπλοκή, σκάνδαλα. Καί οἱ
ἀντιδράσεις; Νόμοι ἐπί νόμων, πειθαρχικά
ἐπί πειθαρχικῶν, ἀνεξάρτητες ἀρχές,
ὑπουργικά χαρτοφυλάκια. Ἀποτέλεσμα :
σχεδόν μηδενικό (τόσο θεσμικά ὅσο καί
στίς νοοτροπίες καί στάσεις)».
Πολύ σωστές οἱ θέσεις αὐτές τοῦ κ.
Καθηγητῆ. Ἔτσι ἔχουν τά πράγματα. Ξεχαρβάλωμα ἀπό παντοῦ, χωρίς νά ὑπάρχει
ἐλπίδα σωτηρίας, ὅπως γράφει.
Πράγματι δέν ὑπάρχει ἐλπίδα σωτηρίας
ἀπό τή μάστιγα τῆς διαπλοκῆς;
Ἐμεῖς, θέλουμε νά πιστεύουμε, ὅτι
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Φωτογραφίες ἐξωφύλλων:
Ἐμπροσθόφυλλον: Τό μνημεῖο τῶν Μακεδονομάχων μπροστά στό Διοικητικό Κέντρο
Μεσσηνίας, στήν Καλαμάτα.
Ὀπισθόφυλλον: Ἡ ἀνατολική πλευρά τῆς παραλίας Καλαμάτας.
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Στιγμιότυπα ἀπό τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, πού τελέσθηκε
στό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας,
ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. τό Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015.
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Μηνιαῖο περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Ἰδιοκτήτης: Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
Βασ. Γεωργίου Α΄ 5 - 241 00 Καλαμάτα
Τηλ. 2721 023176-FAX: 2721 026478
K.K. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
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