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

Ἔ

φυγε ἕνας χρόνος. Ἦλθε ὁ νέος.
Ἡ ζωή μας προχωρεῖ καί ὁ χρόνος συμπορεύεται καί μετρᾶ τά γεγονότα.
Ὁ χρόνος ἔχει ἀρχή - «Ἐν ἀρχῇ ...».
Πρίν ἀπό αὐτή τήν ἀρχική στιγμή δέν
ὑπῆρχε χρόνος, γιατί δέν ὑπῆρχε δημιουργία. Σ’ αὐτή τή στιγμή τῆς πρώτης
δημιουργικῆς ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ, «ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν γῆν»
(Γεν. α΄ 1), καί ὁ χρόνος «συμπαρεκτείνεται τῇ συστάσει τοῦ κόσμου» (Μεγ.
Βασίλειος) καί γίνεται ἱστορικός χρόνος.
Ὁ Θεός δημιούργησε τά πάντα «ἐν σοφίᾳ» καί ἔδωσε τό κάλλος καί τήν ὀμορφιά, καί ἦσαν τά πάντα «καλά λίαν»
(Γεν. α΄ 31).
Μετά τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων
ὁ κόσμος εἰσέρχεται στή φθορά καί στόν
θάνατο καί ἡ κτίση ὅλη ὑποτάσσεται σ’
αὐτήν, ὄχι μέ τή θέλησή της, ἀλλά ἀκολουθεῖ τήν πορεία τοῦ ἀνθρώπου (Ρωμ.
η΄ 20-21). Εἶναι ὁ χρόνος τῆς φθορᾶς.
Αὐτή ἡ πορεία ἀνακόπτεται μέ τήν εἴσοδο
τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Καί ὁ χρόνος μετρᾶ διαφορετικά, ὡς
πορεία πρός τήν αἰωνιότητα.
Τά πάντα ἀνακαινίζονται. «Ὅτε δέ
ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν Αὐτοῦ... ἵνα
τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ. δ΄ 4).
Γινόμαστε υἱοί Θεοῦ καί ὁ χρόνος ἀποκτᾶ
ἄλλες διαστάσεις. Γίνεται χρόνος τῆς
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Ἐκκλησίας, πού κάνει παροῦσα τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ταυτόχρονα προσδοκία τῆς αἰωνίου ζωῆς καί πορεία πρός
αὐτήν. Σ’ αὐτό τόν χρόνο ἡ Ἐκκλησία
ἀναμένει τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου καί τόν κάνει ἐπίκαιρο μέ τή θεία
Λειτουργία καί τίς ἑορτές, μέσα ἀπό τίς
ὁποῖες καί μέ τίς ὁποῖες ἡ προσδοκία
τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Κυρίου γίνεται βίωμα
τῶν πιστῶν.
Ὁ χρόνος μετρᾶ τήν ἱστορία καί πορεία τοῦ κόσμου καί τήν δική μας πορεία.
Μπορεῖ νά εἶναι πορεία φθορᾶς, ἀποστασίας καί ἀρνήσεως τοῦ Θεοῦ, μέ ὅλα
τά ἐπακόλουθα, τῆς ἀκαταστασίας, τῶν
πολέμων, τοῦ αἰωνίου θανάτου κ.λ.π.
Μπορεῖ ὅμως νά γίνει καί πορεία σωτηρίας, εἰρήνης καί χαρᾶς καί κοινωνίας
μετά τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καί μετά πάντων τῶν
ἁγίων. Σ’ αὐτή τήν πορεία μᾶς καλεῖ ὁ
Θεός. Ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται ἡ ἀπόφαση
καί ὁ ἀγώνας μέ ἐλευθερία καί ἀγάπη.
Ὁ χρόνος μετρᾶ τή δική μας προσωπική
ἐπιλογή καί πορεία.
Ἡ προσδοκία γίνεται πραγματικότητα. Ὁ Κύριος εἶναι ἐγγύς. Εἶναι ἐρχόμενος καί πάντοτε παρών. Ὁ προσφερόμενος καί μελιζόμενος καί ἐσθιόμενος
καί ἁγιάζει τούς μετέχοντας στό Δεῖπνο
τό Μυστικό, τή θεία Λειτουργία, καί
μᾶς εἰσάγει στήν αἰώνια καί ἐπουράνια
Βασιλεία Του.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Σ

αφής ἦταν πάντοτε ἡ διάκριση τῆς
ἑνιαίας θείας φύσεως ἀπό τίς τρεῖς
ὑποστάσεις τῆς μίας Θεότητος. Ὕστερα
ἀπό τή λήξη τῶν διωγμῶν ἀπασχόλησε
τήν πρώτη Ἐκκλησία τό ζήτημα τῆς ὁμοουσιότητος τῶν Τριῶν προσώπων ἤ ὑποστάσεων τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό τό 325 μ.Χ.
συγκλήθηκε ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος
στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ἡ ὁποία κατακύρωσε τήν ὁμοουσιότητα τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ πρός τά ἄλλα δύο πρόσωπα τῆς
Ἁγίας Τριάδος. Τό ἴδιο ἔγινε καί κατά τή
δεύτερη Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό 381 μ.Χ., ὅπου κατεκυρώθη ἡ ὁμοουσιότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρός τά ἄλλα πρόσωπα.
Τό ἄγνωστο τῆς θείας φύσεως
ἤ οὐσίας τοῦ Θεοῦ
Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἄγνωστη σέ μᾶς
θεία οὐσία ἤ φύση μόνο ἀρνητικά ἤ ἀποφατικά μποροῦμε νά λέμε τί δέν εἶναι,
παρά θετικά ἤ καταφατικά τί εἶναι. Δέν
συμβαίνει ὅμως τό ἴδιο μέ τίς τρεῖς ὑποστάσεις τῆς Μίας Θεότητος, τίς ὁποῖες
γνωρίζουμε μερικῶς μέσῳ τῶν θείων ἀκτίστων ἐνεργειῶν τους. Κάθε μία ἀπό τίς
τρεῖς ὑποστάσεις δρᾶ πρός τά ἔξω, δηλαδή
πρός ἐμᾶς, ὄχι ἀνεξάρτητα ἀπό τίς ἄλλες,
ἀλλά ὡς μία καί ἑνιαία θεότητα. Πάντοτε
τό θεῖο εἶναι ἑνιαῖο καί δέν τεμαχίζεται,
κατά τήν ἔκφραση τοῦ Ἁγίου Μαξίμου.
Τό γνωστό τῆς Μίας
καί ἑνιαίας Θεότητας
«Ὁ Θεός οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτόν ἀφῆκεν» (Πρξ. ιδ΄ 17). Δηλαδή ὁ τρισυπό-
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στατος Θεός μας δέν ἄφησε τόν Ἑαυτό
Του ἄγνωστο, ἀλλ’ ἀντιθέτως ἀποκαλύπτεται σ’ ὅσους Τόν ἀναζητοῦν. Φανερώνεται ὁ Θεός μέσῳ τῶν ἀκτίστων Αὐτοῦ
ἐνεργειῶν. Ἡ διάκριση αὐτή οὐσίας καί
ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ εἶναι πολύ παλαιά.
Τήν δίδαξαν ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ ἱερός
Χρυσόστομος, ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής καί πολλοί ἄλλοι μεγάλοι Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας. «Οἱ ἄκτιστες ἐνέργειες
τοῦ Θεοῦ πρός ἡμᾶς καταβαίνουσιν» γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. «Ἡ
ἔλλαμψη καί χάρη τοῦ Θεοῦ, πού κατέρχονται στόν ἄνθρωπο μέσῳ τῆς αὐτοσυγκέντρωσης καί προσευχῆς δέν εἶναι παρά
οἱ μεθεκτές ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ», διδάσκει
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Ἡ γνώση
τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἴδια σ’ ὅλους τούς
ἀνθρώπους. Εἶναι ἀνάλογη μέ τήν προσωπική ζωή καί τό βαθμό τελειώσεως
τοῦ καθενός.
Καί πάλι ὅμως, ἡ παροῦσα γνώση
τοῦ Θεοῦ εἶναι περιορισμένη συγκριτικά
μέ τή γνώση τοῦ Θεοῦ στήν ἄλλη ζωή.
Ἐκεῖ θά δοῦμε τόν Θεό «καθώς ἐστίν»
μᾶς βεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφή.
Τό δρόμο τῆς θεοπτίας καί θεογνωσίας
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τόν ἔβλεπε
ὡς ἀγώνα καθάρσεως ἀπό τό μολυσμό
τῆς ἁμαρτίας καί ἀφοσιώσεως στό Θεό
καί τό θεῖο θέλημά Του. Αὐτό δέν σημαίνει
ὅτι, μόνο ὅσοι βρίσκονται στή μόνωση τῆς
ἐρήμου, θά ἔχουν τό προνόμιο αὐτό. Ὁ
ἴδιος ἅγιος γράφει πώς καί «οἱ μετέχοντες
στήν ἐν συζυγίᾳ ζωήν», μέ πλεῖστες ὅσες
δυσκολίες μποροῦν νά πορεύονται τόν
ἀνάντη καί ἀνηφορικό δρόμο τῆς τελειώσεως, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ στή σωτηρία καί
τήν λύτρωση.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΠΙΣΤΗ & ΛΟΓΙΚΗ

Ὑ

πάρχουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι δέν μποροῦν νά πιστεύσουν στόν Χριστό καί τόν χριστιανισμό, μέ τόν ἰσχυρισμό, ὅτι ἡ χριστιανική πίστη καί τά δεδομένα τῶν Εὐαγγελίων
εἶναι ἀντίθετα πρός τή λογική. Ἔτσι ἔχει δημιουργηθεῖ καί ἡ εἰδικότερη ἀντίληψη - ἰδιαίτερα
στήν ἐποχή μας -, ὅτι χριστιανική πίστη καί ἐπιστήμη δέν συμβιβάζονται.
Κατ’ ἀρχάς, ἄς δοῦμε τί εἶναι ἡ πίστη. Πίστη εἶναι ἡ συγκατάθεση καί ἡ ἀποδοχή λόγων καί
γεγονότων, τά ὁποῖα δέν σχετίζονται μέ τίς πέντε αἰσθήσεις τοῦ ἀνθρώπου καί δέν εἶναι προϊόντα λογικῆς ἐπεξεργασίας. Ἡ πίστη εἶναι πνευματική λειτουργία καί ἀπαραίτητη προϋπόθεση
γιά τήν κατανόηση καί ἀποδοχή τοῦ περιεχομένου τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἡ πίστη ὑπερβαίνει τῆς
διαστάσεις τῆς λογικῆς καί ξεπερνᾶ τά δεδομένα τῆς κτιστῆς δημιουργίας, τοῦ κτιστοῦ κόσμου,
ὅπως τόν γνωρίζουμε. Ἐάν ἡ πίστη ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς λογικῆς, τότε δέν θά λεγόταν πίστη. Ὁ
ἅγιος Κλήμης Ἀλεξανδρείας γράφει: «Ὁ Θεός ἀναπόδεικτος ὤν, οὐκ ἔστιν ἐπιστημονικός Θεός
(δέν εἶναι ἀντικείμενο τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας» (PG 8, 1365 Α). Ἡ πίστη εἶναι λειτουργία τοῦ
πνεύματος, ἐνῶ ἡ λογική εἶναι ὄργανο τῆς διανοητικῆς λειτουργίας τοῦ ἀνθρώπου.
Σημειώνουμε δύο σχετικά παραδείγματα: Οἱ Ἰουδαῖοι τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ, εἶδαν τόν
Χριστό, συζήτησαν μαζί του, ἄκουσαν τό λόγο Του, διεπίστωσαν τά θαύματά Του, ὅμως δέν πίστευσαν. Ἡ λογική δέν τούς βοήθησε καθόλου νά προχωρήσουν στήν πίστη. Δεύτερο ὁ Ναθαναήλ δέν πίστευσε στό λόγο τοῦ φίλου του Φιλίππου, ὅτι «Ὅν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καί οἱ
προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν». Ὅταν ὅμως συναντήθηκε μέ τόν Χριστό ἐπίστευσε, λέγοντας:
«Ραββί, σύ εἶ ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ». Τό γεγονός αὐτό ἔδωσε τήν ἀφορμή στόν Χριστό νά ἀναφερθεῖ
στό ζήτημα τῆς σχέσεως λογικῆς καί πίστεως. «Ὅτι εἶπον σοι, εἶδον σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψει». (Ἰωάν. α΄ 44-52). «Μακάριοι οἱ μή ἰδόντες καί πιστεύσαντες»
(Ἰωάν. κ΄ 29). Στήν περίπτωση αὐτή, βλέπουμε ὅτι ὁ Χριστός δίνει τά πρωτεῖα στήν πίστη καί ὄχι
στή λογική.
Ἀπό τά περιστατικά αὐτά καί πλεῖστα ἄλλα, συμπεραίνουμε ὅτι ὁ Χριστός θεμελίωσε τό
ἔργο Του στήν πίστη καί ὄχι στή λογική. Τί περισσότερο ζητοῦσαν οἱ ἄνθρωποι, παρά ὅ,τι καί ὁ
Ναθαναήλ, νά δεῖ δηλαδή τόν Θεό (λογική). Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύφθηκε στή γῆ ὡς ἄνθρωπος, Θεάνθρωπος (λογική). Κι ὅμως οἱ ἄνθρωποι δέν πίστευσαν σ’ Αὐτόν. «Εἰς τά ἴδια (στά λογικά πλάσματά Του) ἦλθε, καί οἱ ἴδιοι αὐτόν οὐ παρέλαβον» (Ἰωάν. α΄ 11) - (ἀποτυχία τῆς
λογικῆς).
Στήν ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ, διαπιστώνουμε τό πρῶτο παράδοξο τοῦ χριστιανισμοῦ: τήν
πίστη. Ἐνῶ τά πάντα ἐδῶ στή γῆ βασίζονται στή λογική, ὁ χριστιανισμός βασίζεται στήν πίστη.
Μέ βάση τή λογική δέν θά μπορέσει κανείς νά φθάσει τόν Χριστό. Ἡ πίστη εἶναι τό ὄχημα, πού
ὁδηγεῖ στόν Χριστό. Ἡ λογική, ἡ ἐπιστήμη καί ἡ τεχνολογία μποροῦν νά ἀνεβάσουν τόν
ἄνθρωπο μέχρι τά ἄστρα. Ἡ πίστη ὑψώνει τούς ἐπί γῆς ἀνθρώπους στόν οὐράνιο καί μή βλεπόμενο κόσμο τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος διατυπώνει ὡς ἑξῆς τόν ὁρισμό τῆς πίστεως: «Πίστις ἐστι ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (Ἑβρ. ια΄ 1). Μέ ἄλλα
λόγια, ἡ πίστη εἶναι ἄλλος τρόπος ἐλέγχου (λογικῆς) πραγμάτων πού δέν βλέπονται ἤ εἶναι ἐλπιζόμενα, τά ὁποῖα ὅμως ἔχουν ὑπόσταση, εἶναι δηλαδή ὑπαρκτά.
Στή χριστιανική πίστη ὑπάρχουν πολλά, πού εἶναι ἀντίθετα πρός τή λογική, ὡστόσο δέν
εἶναι παράλογα, ἀλλά ὑπέρλογα, ὑπερβαίνουν δηλαδή τήν ἀνθρώπινη λογική.
† ὁ Α.Ε.
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Ξαναζωντάνεμα
Ἕνας κίνδυνος καί ἕνας μεγάλος
πειρασμός εἶναι ἡ συνήθεια τῶν θεμάτων
τῆς πίστεως· ἡ τυποποίηση. Ξεθωριάζει
μέσα μας ἡ χριστιανική μας ἰδιότητα καί
λάμψη. Γίναμε κάποτε χριστιανοί καί
αὐτό μᾶς ἀρκεῖ. Δέν εἶναι ὅμως ἔτσι, δέν
εἶναι σωστό αὐτό!
Χριστιανική ζωή δέν σημαίνει τυποποιημένο σύστημα. Ἁπλή, ξηρή καθηκοντολογία. Εἶναι ἀνάγκη νά ἀποκτήσουμε
τή γνησιότητα τοῦ χριστιανισμοῦ. Ὁ χριστιανισμός δέν πάλιωσε.
Εἰδικότερα… Ἡ προσευχή μας νά
γίνει πιό ζωντανή καί καθημερινή.
Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς συστηματική. Ὄχι ἁπλά ἀνάγνωση, ἀλλά βαθύτερη μελέτη καί ἐντρύφηση. Τά λόγια
τοῦ Χριστοῦ, ἡ θεία διδασκαλία Του νά
μή μένει στό ράφι, ἀλλά νά εἰσέρχεται
στή ζωή μας.
Ἡ λατρεία στή ζωή μας αὐθεντική,
οὐσιαστική καί ζῶσα. Ὄχι τυπική καί
φευγαλέα.
Τά ἔργα μας διαποτισμένα ἀπό τό
χριστιανικό πνεῦμα τῆς ταπεινοφροσύνης
καί τῆς εὐεργεσίας, τῆς ἀγάπης καί τῆς
εἰρήνης.
Ἕνα ἀκόμη στοιχεῖο, τό ὁποῖο ὀφείλουμε νά προσέξουμε εἶναι τό ἐσχατολογικό. Ὅταν ὁ Κύριος λέγει ὅτι: «Ἡ
βασιλεία ἡ ἐμή οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου
τούτου» (Ἰω. ιη΄ 36) καί ὁ ἀπόστολος
Παῦλος ὑπογραμμίζει «οὐ γάρ ἔχομεν
ᾧδε μένουσαν πόλιν» (Ἑβρ. ιγ΄4) καί
«ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς
ὑπάρχει» (Φιλ. γ΄ 20), δέν μπορεῖ νά
σκεπτόμαστε καί νά ἐνεργοῦμε κοντόφθαλμα, γήινα, κοσμικά. Ὅλα ὀφείλουμε
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νά τά βλέπουμε ὑπό τό πρῖσμα τῆς
αἰωνιότητος, τή δυναμική τοῦ οὐρανίου
πολιτεύματος καί τή φορά πρός ἔνδυσιν
τῆς ἀφθαρσίας καί ἀθανασίας. Μή λησμονοῦμε τή βασική ἀρχή: «Τά γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τά δέ μή βλεπόμενα
αἰώνια».

Ἀνάγκη, λοιπόν, ἡ πίστη μας στόν
Χριστό καί τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία, πού
ἵδρυσε γιά μᾶς νά δυναμώσει. Ξαναζωντάνεμα στό πνεῦμα τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητος, τῆς ἐλευθερίας, τοῦ
ὀρθόδοξου ἤθους. Ἡ ἀνάγκη αὐτή καθίσταται ἀκόμη πιό ἔντονη, λόγῳ τῆς ποικίλης κρισιμότητος τῆς ἐποχῆς μας, μέ
ὅλα ὅσα καθημερινά συμβαίνουν γύρω
μας, καί στό εὑρύτερο περιβάλλον, τό
γειτονικό τῆς χώρας μας, ἀλλά καί στό
εὐρωπαϊκό γίγνεσθαι. Δέν μπορεῖ νά
ζοῦμε μέ ὑποτονική πίστη, χλιαρότητα
καί ἀνευθυνότητα. Ἡ πίστη δέν εἶναι
ἀκινησία. Εἶναι ἕνας συνεχής ἀγώνας.
ΧρυσόστομοςΣεκοῦνδος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες:
Ὑποδείγματα ζωῆς
ἀνυπέρβλητα
Ἐ

πί δεκαέξι τώρα αἰῶνες δέν λάμπρυναν
τήν Ἐκκλησία μας ἄλλοι Ἱεράρχες περισσότερο ἀπό τό Βασίλειο, τό Γρηγόριο καί τόν
Χρυσόστομο. Τρεῖς ξεχωριστές φυσιογνωμίες
τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν γραμμάτων· ὑπέροχοι
πνευματικοί τροφοδότες, θεμελιωτές καί προστάτες τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς παιδείας. Οἱ
αἰῶνες πού πέρασαν δέν ἀφαίρεσαν τίποτε
ἀπό τήν αἴγλη τῶν Τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν.
Ἡ ἀνθρωπιά καί ἡ ἀγάπη στόν πιό ταιριαστό
συνδυασμό τους. Ἀπό τήν ἐποχή τους ἔπαψε
ὁ ἀρχαῖος κόσμος νά χαρακτηρίζεται ἀβασάνιστα εἰδωλολατρικός, καί ἡ χριστιανική σκέψη
ἄρχισε νά συγκεντρώνει ἄμεσα τό ἐνδιαφέρον
τῶν σοφῶν.
Τεράστιο τό ἔργο τῶν Μεγάλων αὐτῶν Πατέρων. Γι’ αὐτό καί ἐπηρεάζει τή σκέψη κάθε
ἐποχῆς, ὄχι μόνο σέ θρησκευτικά ζητήματα,
ἀλλά τό ἴδιο καί σέ ζητήματα παιδαγωγικά
καί κοινωνικά. Κατά τό ἐγκώμιο τῆς Ἐκκλησίας
μας οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι «μελίρρυτοι ποταμοί
τῆς σοφίας», «οἱ τήν οἰκουμένην ἀκτίσι δογμάτων
θείων πυρσεύσαντες». Ἡ γιορτή τους, πού
παίρνει κάθε χρόνο ξεχωριστή θέση μέσα στό
χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Παιδείας, μᾶς δίνει
τήν εὐκαιρία νά γευθοῦμε καί μεῖς κάτι ἀπό
τά «νάματα θεογνωσίας», ὅπως ὑμνεῖ ἡ Ἐκκλησία
μας.
Γιγάντιο τό ἀνάστημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς
αὐτῆς Τριάδας. Ὑπῆρξαν σπουδαῖοι κληρικοί,
φιλόσοφοι, ρήτορες καί συγγραφεῖς· πάνω
8
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ἀπ’ ὅλα ὅμως μεγάλοι διδάσκαλοι. Ἀντλοῦν
ἀστείρευτα ἀπό τίς πηγές τῆς Ἁγίας Γραφῆς
καί τῆς κλασσικῆς παιδείας. Στίς ἡμέρες τους
ὁ ἄμβωνας δοξάστηκε, ὅσο ποτέ ἄλλοτε. Μελετώντας κανείς τή ζωή καί τό ἔργο τους αἰσθάνεται δέος· βρίσκεται μπροστά σέ τρεῖς σοφούς
και ἁγίους μαζί. Στόν συνδυασμό τῶν δύο
αὐτῶν προσόντων ὀφείλεται ἡ μοναδικότητά
τους. Ἡ σοφία τους εἶναι ἀπόσταγμα τῆς ἁγίας
ζωῆς τους. Οἱ συμβουλές τους εἶναι ἀλήθειες
ἐφαρμοσμένες καί δοκιμασμένες πρώτα ἀπό
τούς ἴδιους. Μετά ἀπό πολύπλευρες σπουδές,
ὁ Βασίλειος γίνεται Ἐπίσκοπος στήν Καισάρεια
τῆς Καππαδοκίας, ὁ Γρηγόριος καί ὁ Χρυσόστομος Πατριάρχες στήν Κωνσταντινούπολη.
Ὁ πρῶτος ἔμεινε περισσότερο ὡς ἄνθρωπος
τῆς δράσης καί τῆς φιλανθρωπίας· ὁ δεύτερος
ὡς βαθυστόχαστος ποιητής καί θεολόγος, καί
ὁ τρίτος ἀγωνιστής καί μεγαλόστομος κήρυκας
τοῦ θείου λόγου.
Ἀξίζει ἐδῶ νά ἐπιμείνουμε στήν ἄρρηκτη
φιλία τοῦ Βασιλείου μέ τό Γρηγόριο, ἀπό τά
χρόνια ἀκόμη τῶν σπουδῶν τους στήν Ἀθήνα.
Ἦταν διαφορετικοί χαρακτῆρες, ἀλλά τούς
ἕνωνε ὁ ἴδιος σκοπός, ἡ ταυτότητα τῶν ἰδανικῶν
καί οἱ κοινοί πνευματικοί ἀγῶνες. Ὁ Βασίλειος
εἶναι σταθερός καί ἥρεμος. Χαράσσει ἕνα σκοπό
καί τόν προαγματοποιεῖ μέ ἀποφασιστικότητα.
Εἶναι ἄνθρωπος ἐνεργητικός κι ἀγέρωχος. Ἀντίθετα, ὁ Γρηγόριος χαρακτηρίζεται κατά τόν
μελετητή ἀπό δύο δυνάμεις: «Τήν ἐσωτερική
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του ὤθηση πρός τόν στοχασμό
καί τήν περισυλλογή ἀπό τή
μιά μεριά, καί τήν ἀμείλικτη
πραγματικότητα ἀπό τήν ἄλλη,
πού τόν καλεῖ σέ δράση καί
πνευματικούς ἀγῶνες. Ἔτσι,
πότε ξανοίγεται στή δράση καί
πότε ἀναζητεῖ τόν ἑαυτό του
στή μοναξιά».
Παρ’ ὅλες τίς διαφορές ἡ
φιλία τους ἔμεινε σταθερή καί
ἀκλόνητη. Ὁ Γρηγόριος θαύμαζε τό Βασίλειο. «Ἐγώ ἤμουν
ἕνας πεζός, λέει, πού ἔτρεχε
δίπλα στό ἅρμα ἐκείνου». Ἀλλά
καί ὁ Βασίλειος ὑποτασσόταν
στήν ἀνωτερότητα τοῦ Γρηγορίου, πού κάπου ἀλλοῦ γράφει:
«Μιά καί μόνη ἀπασχόληση
εἴχαμε οἱ δύο μας, τήν ἀρετή».
Ἦταν πραγματικά μιά φιλία
θεμελιωμένη στήν ταπείνωση
καί τήν ἀγάπη· ζωντανό παράδειγμα γιά μίμηση ἀπό τούς
νέους, πού στήν ποιότητα τῆς
φιλίας μποροῦν νά στηρίξουν
τή σπουδαιότητα τῶν ἔργων
τους.
Κάτι πού ἐπίσης ἐνδιαφέρει ἰδιαίτερα εἶναι ἡ οἰκειότητα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν μέ
τόν ἀρχαῖο κόσμο, πού τόν
συνταίριασαν ἁρμονικά μέ τή
χριστιανική πίστη. Λόγος καί
πίστη τώρα, φιλοσοφία καί
θρησκεία, συνεργάζονται δημιουργικά μέ κοινό στόχο τήν
ἄνοδο τοῦ ἀνθρώπου. Τό ἐπίτευγμα αὐτοῦ τοῦ «γεφυρώματος» εἶναι παμμέγιστο. Μερικά
χωρία ἀπό τά ἔργα τῶν Τριῶν
Πατέρων μᾶς θυμίζουν ἀρχαίους κλασσικούς:
1. «Τίς οὐκ οἶδεν ὅτι ἥμερον
καί κοινωνικόν ζῶον ὁ ἄνθρωπος, καί οὐχί μοναστικόν οὐδέ

ἄγριον; Οὐδέν γάρ οὕτως ἴδιον
τῆς φύσεως ἡμῶν, ὡς τό κοινωνεῖν ἀλλήλοις καί χρήζειν
ἀλλήλων» (= Ποιός δέν ξέρει
ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι κοινωνικό
ὄν καί ὄχι μοναχικό ἤ ἄγριο;
Γιατί τίποτε δέν εἶναι τόσο χαρακτηριστικό τῆς φύσης μας,
ὅσο τό νά ἐπικοινωνοῦμε μεταξύ μας καί νά ἔχει ἀνάγκη ὁ
ἕνας ἀπό τόν ἄλλο).
Τό κομμάτι αὐτό, τόσο κοντά στή σκέψη καί τή μορφή
τοῦ Πλάτωνα, εἶναι ἀπό μιά
ὁμιλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
2. «Εἰρήνη φίλη, τό γλυκύ
καί πράγμα καί ὄνομα, ...πού
ποτέ ἀπέλιπες ἡμᾶς; Πότε ἐπανήξεις ἡμῖν. Ὡς λίαν σε ποθῶ...
καί ἀποῦσαν ἀνακαλοῦμαι πολλοῖς θρήνοις καί δάκρυσιν» (=
Εἰρήνη ἀγαπητή, ὄνομα καί
πράγμα γλυκό, πῶς ἔγινε καί
μᾶς ἄφησες; Πότε θά ξανάρθεις
κοντά μας; Πόσο σέ λαχταρῶ,
πόσο θρηνῶ καί πόσα δάκρυα
χύνω στήν ἀπουσία σου)!
– Νομίζει κανείς πώς ἡ λυρική αὐτή ἐπίκληση τοῦ Γρηγορίου ἀκούγεται ἀπό τό στόμα
τοῦ Ἀριστοφάνη ἤ κάποιου
ἄλλου ἀρχαίου συγγραφέα.
3. «Ὁ δέ παιδεύων οὐ λόγω
μόνον διδάσκει, ἀλλά καί ἔργω·
αὕτη γάρ ἡ ἀρίστη διδασκαλία
ἐστί τοῦ διδάσκοντος... Οὐδέν
διδασκάλου ψυχρότερον ἐν λόγοις φιλοσοφοῦντος μόνον.
Τοῦτο γάρ οὐ διδασκάλου, ἀλλά
ὑποκριτοῦ» (Ὅποιος ἐκπαιδεύει, δέν διδάσκει μόνο μέ τό
λόγο, ἀλλά κυρίως μέ τά ἔργα
του· τό παράδειγμα εἶναι ἡ
καλύτερη διδασκαλία... Δέν
ὑπάρχει τίποτε πιό ψυχρό ἀπό
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τό δάσκαλο πού φιλοσοφεῖ
μόνο στά λόγια· αὐτό δέν ταιριάζει σέ δάσκαλο ἀλλά σέ ἠθοποιό).
– Ἀλήθεια, πόσο ὡφέλιμες
εἶναι οἱ σκέψεις αὐτές τοῦ
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου γιά
γονεῖς καί δασκάλους! Ποιός
παλαιός ἤ σύγχρονος παιδαγωγός μπορεῖ νά ὑποτιμήσει
τή μεγάλη συμβολή τοῦ παραδείγματος στήν ἀγωγή καί τήν
διάπλαση τοῦ παιδιοῦ;
Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, λοιπόν,
δέν ὑπῆρξαν θεωρητικοί μόνο
δάσκαλοι, ἀλλά ἐξίσου καί πρότυπα καλοσύνης καί ἁγιότητας·
συνδύασαν τή θεωρία μέ τήν
πράξη, τή γνώση μέ τήν ἀρετή,
τή σοφία μέ τήν ἐφαρμογή. Φωτισμένοι ἀπό τό πνεῦμα, δίδαξαν ἐκεῖνο πού ζοῦσαν. Πνευματοφόροι καί πνευματοκίνητοι καθώς ἦταν, ὑπῆρξαν «σκηνώματα ἀρετῆς, τῆς Ἐκκλησίας
μεγάλα προπύργια, τῶν πιστῶν
ἑδρασμός, ὁδηγοί πρός τά ἄνω».
Γι’ αὐτό, δίκαια τιμῶνται ὡς
θεμελιωτές καί προστάτες τῆς
Παιδείας μας. Αὐτοί «ἀδέλφωσαν» τό ἑλληνικό μέ τό χριστιανικό πνεῦμα καί ἔδωσαν
ἕνα νέο ἰδανικό στήν παιδεία
καί στή ζωή. Τό ἰδανικό αὐτό,
τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἄθλημα καί
εὐθύνη κάθε ἀνθρώπου καί
κάθε λαοῦ, βαρύνει πάνω στήν
τύχη τῆς μόρφωσης καί τῆς
εὐτυχίας μας. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι
ἡ σημερινή ἀνθρωπότητα πού
παραπαίει, θά ἀκούσει γρήγορα τά παρήγορα καί σωτήρια
μηνύματα τῶν «Τριῶν μεγίστων
φωστήρων» τῆς Ἐκκλησίας μας.
ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
Φιλόλογος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

10

χρόνου. Στήν εὐχάριστη συζήτηση διανθισμένη μέ ποικίλες εὐχές - ἀναδεύονταν, πότε – πότε, καί κάποιοι περαστικοί στοχαστικοί προβληματισμοί.
Γιά τόν χρόνο πού γρήγορα περνᾶ...,
γιά τό νόημα τοῦ «αὔριο», γιά τό ἄγνωστο «μετά»...
Τότε ἦταν πού ὁ κ. Τσιρόπουλος,
γνωστός λάτρης τῆς θάλασσας, εἶπε
τήν φράση πού θά μείνει ἀξέχαστη σέ
ὅσους τήν ἀκούσαμε :
-Δέν ξέρω τί μᾶς περιμένει καί
πῶς εἶναι αὐτό πού ὀνομάζουμε «Παράδεισο». Πάντως, πιστεύω ὅτι θά πρέπει, κάπου ἐκεῖ, νά ὑπάρχει καί μιά
ἤρεμη θάλασσα.
Κοντοστάθηκε γιά λίγα δευτερόλεπτα καί, βλέποντας τό ξάφνιασμά
μας, συνέχισε χαμογελαστός καί πειστικός:
-Γίνεται παράδεισος χωρίς ἀκρογιαλιά; Δέν γίνεται...
Τά γέλια μας - δηλωτικά τῆς συμφωνίας μας - συμπληρώθηκαν μέ τήν
πρόποση «Νά χαιρόμαστε τήν θάλασσα»...
Πέρασε καιρός κι ἕνα καλοκαίρι,
σέ διακοπές στήν Αἴγινα, βρεθήκαμε
σέ μιά ἀπό τίς παλιές ἐκκλησίες τοῦ
νησιοῦ. Στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ, σ’
ἕναν ἀπό τούς τοίχους, δέσποζε μιά
μεγάλη ἀναπαράσταση τῆς Δευτέρας
Παρουσίας μέ τόν Ἰησοῦ στό κέντρο,
περιτριγυρισμένο ἀπό ἀμέτρητα πρό-
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Εἶναι ἔνδειξη «τύχης ἀγαθῆς» ἡ
ζωντανή γνωριμία μέ ἀνθρώπους προικισμένους, στήν ψυχή καί στό πνεῦμα,
μέ ἰδιότητες καί ἰκανότητες σπάνιες, οἱ
ὁποῖες συνδυάζονται γιά νά συγκροτήσουν μιά προσωπικότητα πού παραπέμπει ἄμεσα στήν γνωστή ἀρχαία
ρήση τοῦ Μενάνδρου «Ὡς χαρίεν ἔστ’
ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ἦ».
Μιά τέτοια ἔνδειξη ἀξιωθήκαμε νά
βιώσουμε, ὁ ἄνδρας μου κι ἐγώ, μέ
τήν γνωριμία καί - στή συνέχεια - μέ τήν
ἐγκάρδια εἰκοσάχρονη φιλική μας
σχέση μέ ἕναν ἀπό τούς κορυφαίους
ἀνθρώπους τῆς ἑλληνικῆς διανόησης,
τόν κ. Κώστα Ε. Τσιρόπουλο, γιά τόν
ὁποῖο πρόσφατα ἐκδόθηκε, στή σειρά
Τετράδια «ΕΥΘΥΝΗΣ», τόμος τιμῆς «Γιά
τήν προσφορά του στό ἔθνος καί τόν
πολιτισμό».
Μέ ἔναυσμα τήν ἀνάμνηση μιᾶς
ἀπό τίς πάμπολλες ἀπολαυστικές συζητήσεις πού εἴχαμε ὅλα αὐτά τά χρόνια μαζί του καί τούς συνειρμούς πού
αὐτή ἡ ἀνάμνηση ἔφερε, θεώρησα
σκόπιμο νά καταθέσω, στό σύντομο
αὐτό κείμενο, μερικές ἀπό τίς ὑπέροχες, εὔστοχες καί, συχνά, ἀπροσδόκητες σκέψεις του, σάν σπάνια καί
ἀκριβά δῶρα.
***
Ἀρχές κάποιου Ἰανουαρίου, στό
προσφιλές στέκι του, ἡ παρέα μας
γιόρταζε τό ξεκίνημα τοῦ καινούργιου
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σωπα μέσα σ’ ἕνα μαγευτικό φυσικό περιβάλλον.
Παρατηρώντας πιό προσεκτικά τήν
ὅλη εἰκόνα, ξαφνικά, μέσα στό πλῆθος,
ξεχωρίσαμε μιά πολύ ὄμορφη γυναικεία
μορφή, πού κρατοῦσε στό χέρι της ἕνα
καράβι καί στόν βραχίονά της ὑπῆρχε ἡ
λέξη «Θάλασσα». Ἀμέσως θυμηθήκαμε
τά λόγια τοῦ κ. Τσιρόπουλου. Νά λοιπόν
πού εἶχε δίκιο. Νά ἡ θάλασσα μέσα στόν
Παράδεισο...
Ὅταν ἀργότερα, στήν φθινοπωρινή
μας συνάντηση, τοῦ προσφέραμε τό
μικρό βιβλίο μέ τό ἱστορικό τοῦ Ναοῦ καί
μέ φωτογραφίες ἀπό τίς εἰκόνες του, μεταξύ τῶν ὁποίων ὑπῆρχε καί αὐτή, ἡ χαρά
του γιά τήν ἐπιβεβαίωση τοῦ ὅτι «δέν γίνεται παράδεισος χωρίς θάλασσα» ἦταν
ἀνυπόκριτη.

***
Κάποτε ἄλλοτε πάλι, συζητώντας
γιά τήν ὀμορφιά τῆς κατάνυξης μέσα στά
μικρά ἐκκλησάκια, αὐθόρμητα καί συγκινητικά, μᾶς διηγήθηκε μιά προσωπική
του ἐμπειρία, τήν ὁποία ἔχει καταγράψει
καί σ’ ἕνα ἀπό τά βιβλία του. Θυμήθηκε
πώς:
«... Μιά Κυριακή, τρίτη μέρα τῶν Χριστουγέννων, βρέθηκα σ’ ἕνα μικρό
λευκό ἐκκλησάκι τῆς Ἀττικῆς, χωμένο
κάτω ἀπό πεῦκα μουσκεμένα ἀπό ἀραιή
βροχή. Πῆγα ν’ ἀκούσω τή Θεία Λειτουργία. Τό ἐκκλησίασμα λιγοστό, ἕξη γυναῖκες, ὀκτώ δέκα ἄνδρες. Ὅλα ἥσυχα
καί σεμνά. Ἡ ἀκολουθία μέ διαπότιζε, μέ
ἀλλοίωνε, σάν νά τήν ἄκουγα γιά πρώτη
φορά στή ζωή μου. Ἔνοιωσα ξάφνου ν’
ἀνεβαίνει στά στήθη μου μυστικά, ὁλάνθιστο, εὐωδιαστό κλαρί, ἡ Χάρη τῆς
Ἐλευθερίας πού χαρίζει ὁ Θεός. Μοῦ
ἦρθαν δάκρυα...».
Σώπασε, ἀλλά ἔμοιαζε πώς κάτι
ἤθελε ἀκόμα νά προσθέσει. Σέ λίγο συ-
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νέχισε σάν νά μονολογοῦσε δυνατά :
«... Εἶναι εὐλογία νά συναντιέσαι μέ
τόν Θεό. Ἄν δέν μπορεῖ νά σ’ ἀκούσει ὁ
Θεός, κανείς δέν μπορεῖ νά σ’ ἀκούσει...».
***
Ἀξίζει νά σταθῶ, ἐπίσης, σέ κάτι πού
εἶπε κάποτε, ὅταν συζητούσαμε γιά τά
προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας καί γιά τήν
σκληρότητα τοῦ «οἰκονομικοῦ ἀνθρώπου». Τόν ἀκούσαμε νά διαπιστώνει μέ
στοχαστική ἀπαισιοδοξία:
«... Ποτέ ὁ ἄνθρωπος δέν βρέθηκε
τόσο μακριά, ὅσο στόν αἰώνα μας, ἀπό
τήν μνήμη τῆς θεϊκῆς του καταγωγῆς,
ἀπό τήν καταστατική δηλαδή ἐπιθυμία
τοῦ ὄντος νά βιώσει καί νά ἐκφράσει
τήν ἱερότητά του...».
***
Τέλος, μέ μιά διήγησή του, ὁ ἐξαίρετος λογοτέχνης κ. Ἠλίας Κεφάλας, μᾶς
θυμίζει πώς, κάποτε, ὁ άείμνηστος ποιητής Θεόφιλος Φραγκόπουλος, μέ μιά
μεγαλόκαρδη φιλική καί ἐξομολογητική
διάθεση, εἶχε πεῖ γι’ αὐτόν τόν ἄνθρωπο
τοῦ φωτεινοῦ πνεύματος :
«Τόν ζηλεύω, τόν ζηλεύω γιά ἕνα
ἀνάποδο πράγμα πού συμβαίνει σ’
αὐτόν. Αὐτός πιστεύει ἀνεπιφύλακτα
στόν Θεό καί εἶναι ἐλεύθερος. Ἐγώ δέν
πιστεύω καί εἶμαι σκλάβος τῶν φόβων
μου. Αὐτό πιά εἶναι μιά ἀκατανόητη ἀντινομία. Γιατί ἐλεύθερος θά ἔπρεπε νά
ἤμουν ἐγώ...».
***
Κλείνω, μέ δύο μόνο λέξεις πού ταιριάζουν, σάν ἐπίλογος, σ’ αὐτήν τήν ἐλάχιστη περιδιάβαση στούς θησαυρούς
τῆς πνευματικῆς προσφορᾶς τοῦ κ.
Κώστα Ε. Τσιρόπουλου: «Εὐχαριστοῦμε
δάσκαλε».
ΜΕΡΟΠΗΣ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμης Καθηγήτριας
τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Τό ΙΣΤΟΡΙΚΟ στέλεχος τῆς Ἀριστερᾶς Μανώλης Γλέζος, πρώην εὐρωβουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐπεσκέφθη
πρίν ἀπό λίγο καιρό, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο. Ἀντικείμενο τῆς συνάντησης ἦταν τό πῶς ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά στηρίξει
τίς χιλιάδες τῶν προσφύγων, παράλληλα μέ τή
στήριξη τῶν πιό ἀδύναμων οἰκονομικά Ἑλλήνων,
μέσῳ τῶν κοινωνικῶν δομῶν της. Ὅπως ἀποκάλυψε
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ κ. Γλέζος τοῦ εἶπε ἀκόμη ὅτι
θέλει, ὅταν ἔλθει ἐκείνη ἡ ὥρα, νά κηδευθεῖ καί νά
ταφεῖ χριστιανικά, καί μάλιστα παρεκάλεσε τόν
Ἀρχιεπίσκοπο νά φροντίσει ὁ ἴδιος προσωπικά.
Συγκεκριμένα εἶπε στόν Ἀρχιεπίσκοπο: «ὅταν πεθάνω, θά ἀναλάβετε ἐσεῖς ὑπεύθυνα καί θά κάνετε
ἐκκλησιαστική κηδεία. Δέν θά ἀφήσετε ἄλλους
ἀνθρώπους νά ἀναμειχθοῦν σ’ αὐτό τό θέμα».
Πρόσθεσε μάλιστα, ὅτι ἀγαπᾶ καί σέβεται τή θρησκεία τῶν πατέρων.
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ αὐτό μοῦ θύμισε τήν περίπτωση τοῦ
μακαρίτη Χαρίλαου Φλωράκη, τότε Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Κ.Κ.Ε. Κατά τά τέλη τῆς ζωῆς του ἔκανε
στροφή ἤ μᾶλλον ἐπιστροφή στή χριστιανική πίστη
καί τήν Ἐκκλησία. Εἶχε ἐπισκεφθεῖ τό Ἅγιον Ὄρος
καί στή Μονή Σίμωνος Πέτρας γνωρίστηκε μέ τόν
γνωστό ἱερομόναχο π. Ἀθανάσιο Σιμωνοπετρίτη.
Ὅπως ἔχει ἀποκαλύψει ὁ ἴδιος ὁ π. Ἀθανάσιος, ὁ
Φλωράκης τόν κάλεσε στά γραφεῖα τοῦ Κ.Κ.Ε. στόν
Περισσό καί ἐξομολογήθηκε. Ὑπογραμμίζει ὁ ἁγιορείτης ἱερομόναχος γιά τόν Φλωράκη: «Ἐξομολογήθηκε, ξεσκέπασε τόν ἑαυτό του. Ἔχω κάνει
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ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ αὐτό, ὅπως τό ἀποκάλυψε ὁ π.
Ἀθανάσιος, μέ περισσότερες λεπτομέρειες, τό εἶχα
δημοσιεύσει στό θαυμάσιο περιοδικό «Τά νειάτα»
(Σεπτ. - Ὀκτωβ. 2011), πού διηύθυνε ὁ ἀείμνηστος
λαμπρός θεολόγος Γιάννης Κωλέττης. Ὅταν διάβασε
ἐκεῖνο τό δημοσίευμά μου ὁ Ἀρχιμ. π. Βαρνάβας
Λαμπρόπουλος, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται θεοφιλῶς στή
Μητρόπολη Νικοπόλεως καί Πρεβέζης, μοῦ κοινοποίησε μιά σχετική ἐμπειρία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Νικοπόλεως Μελετίου. Τήν εἶχε ἀνακοινώσει στό συνέδριο γιά τίς αἱρέσεις στή Μητρόπολη
Πειραιῶς. Εἶχε πεῖ τότε ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης
Μελέτιος:
«Ἤμουν σέ μία δεξίωση στήν πρεσβεία τῆς Ρωσίας.
(Ο Σεβασμιώτατος ἦταν μέλος τοῦ Ἑλληνορωσικοῦ
Συνδέσμου). Μπροστά μου ὁ Φλωράκης, ἀπό πίσω
ἐγώ, συγχαίρουμε τόν πρεσβευτή τῆς Ρωσίας.
Γυρίζει πίσω λοιπόν καί μέ βλέπει:
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χιλιάδες ἐξομολογήσεις. Τέτοια ἐξομολόγηση δέν
ἔχω κάνει». Ὅταν ἔφυγε ὁ π. Ἀθανάσιος, ὁ Φλωράκης
τοῦ εἶπε: «Ἔχω καί κάτι πού ξέχασα νά σοῦ πῶ, τό
ἔχω γράψει καί στή διαθήκη μου, τό λέω καί σέ
σένα. Ὅταν πεθάνω, θέλω νά μέ κηδεύσετε σάν
ὀρθόδοξο χριστιανό, στό ἐξωκκλήσι τοῦ χωριοῦ
μου (τῆς Καρδίτσας), στόν Ἅη-Λιᾶ». Τό κόμμα του
ὅμως ἀρνήθηκε νά ἐκτελέσει τήν ἐπιθυμία του καί
τήν διαθήκη του. Καί ὁ ἁγιορείτης ἱερομόναχος π.
Ἀθανάσιος καταλήγει: «Ἐμεῖς ὅμως (στή μονή Σιμωνόπετρας), τοῦ κάναμε ἐκκλησιαστική κηδεία
καί τρισάγιο. Ὅλα κανονικά».

¥

– Σεβασμιώτατε, τί κάνετε;
– Καλά, κύριε πρόεδρε. Ἐσεῖς τί κάνετε;
Καί ἀρχίζει μία κουβέντα ἐκεῖ μπροστά στόν πρεσβευτή.
– Ξέρετε, μοῦ λέει, πρίν ἀπό λίγο καιρό εἶχα πάει στό Ἅγιον
Ὄρος.
– Ἄ, τοῦ λέω, ὡραῖα! Καί τί εἴδατε ἐκεῖ πέρα;
– Ὡραῖα πράγματα. (συγκινήθηκε πολύ).
– Τό βλέπετε, τοῦ λέω, κάτι μιλάει μέσα στήν καρδιά σας, καί γιά
τό Θεό καί γιά τήν Παναγία καί γιά τόν Χριστό!
– Σεβασμιώτατε, μή μοῦ τά λές ἔτσι. Ἐγώ εἶμαι ἄθεος. Παρά
ταῦτα βέβαια, δέν μπορῶ νά σέ ἀποκλείσω καί σ’ αὐτά πού μοῦ
λές· γιατί, ξέρεις, ὅταν ἤμουν ἀντάρτης στό βουνό, μία ἡμέρα,
μήν ἔχοντας τίποτε ἄλλο νά φάω, ἔφαγα μία καρδάρα γάλα μέ
ψωμάκι· καί ξάπλωσα κάτω ἀπό ἕνα πουρνάρι γιά νά ξεκουραστῶ·
καί ξαφνικά ἀνοίγω τά μάτια μου καί βλέπω ἀπό τό κλαρί τοῦ
πουρναριοῦ, νά κρέμεται πρός τό κεφάλι μου ἕνα φίδι· ἦταν
ὀχιά· καί ὅταν τό εἶδα, ἔβαλα μιά φωνή· «Παναγία μου!».
Τοῦ λέω:
– Τά βλέπεις, κύριε πρόεδρε, ἀκόμα δέν τήν ξέχασες, ζεῖ μέσα
σου ἡ Παναγία.
– Σεβασμιώτατε, δέν τά ξέρετε καλά τά πράγματα!
– Τί, κύριε πρόεδρε, νά ξέρω καλά ἤ ὄχι;
– Αὐτά εἶναι κατάλοιπα, ἐπιγεννήματα τῆς ὕλης.
– Καί τί γίνεται μέ αὐτά τά κατάλοιπα, κύριε πρόεδρε;
–Χρειάζεται ἕνα χρονικό διάστημα, γιά νά ξεχαστοῦν καί νά θεραπευτεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό αὐτά.
– Πόσο εἶναι αὐτό τό διάστημα χρόνου πού προσδιορίζετε, κύριε
πρόεδρε;
– Γύρω στά 200 χρόνια, μοῦ λέει.
– Τότε ποιός θά θεραπευτεῖ, ἀφοῦ δέν ζεῖ κανείς 200 χρόνια;
Μοῦ λέει:
– Ἀνυπόφορος εἶστε. Δέν μπορῶ νά κουβεντιάσω ἄλλο. Πάω νά
φύγω.
– Γιατί νά φύγετε, κύριε πρόεδρε; Ἔχουμε καί καλό διαιτητή
μπροστά μας, τόν πρεσβευτή τῆς Ρωσίας. Καθῆστε νά τά ποῦμε.
– Ὄχι, μοῦ λέει. Πᾶμε τώρα νά χαιρετήσουμε. Ἄλλη φορά νά σμίξουμε νά τά ποῦμε αὐτά τά πράγματα...».
Προφανῶς, τό περιστατικό ἀναφέρεται σέ περίοδο, πού ὁ Φλωράκης πάλευε ἀκόμη μεταξύ πίστεως καί ἀπιστίας.
Καί ὁ π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, πού μοῦ ἔστειλε τήν παραπάνω
ἐμπειρία τοῦ ἀειμνήστου Μελετίου, καταλήγει στήν ἐπιστολή
του: «Ὁ Θεός νά φωτίζει τούς μέν πεπλανημένους νά βρίσκουν
τόν δρόμο τους πρός τήν ἀλήθεια κι ἐμᾶς νά δίνουμε σωστή
μαρτυρία πίστεως καί ἀγάπης».
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ὁ κ. Γρηγόριος Ἀκριβόπουλος Βόλος 20 € εἰς μνήμην τῆς
συζύγου του Αἰκατερίνης.
Ἡ κ. Εἰρήνη Ἀκτύπη Ἀθήνα
100 € εἰς μνήμην τοῦ πατέρα
της Χαράλαμπου Ἀκτύπη.
Ὁ κ. Κων/νος Βλαχοδημητρόπουλος Μαρούσι 50 € εἰς
μνήμην τῆς μητέρας του Αἰκατερίνης.
Ἡ κ. Ζωή ΝικολοπούλουΒλαστοῦ Ἀθήνα 50 € εἰς μνήμην Ντίνας Γεωργοπούλου Τσουτσουμπρῆ.
Ἡ κ. Μαρία Γεωργοπούλου
Ἅγιος Δημήτριος Ἀθήνα 50 €
εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Γεωργίου.
Ἡ κ. Χαρίκλεια Ζέρβα Οἰκονομέα Ἀθήνα 30 € εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της Ἰωάννου
Ζέρβα.
Ὁ κ. Ἰωάννης Καταλαγαριανός Ἡράκλειο Κρήτης, 120 €
εἰς μνήμην Μακαριστοῦ Μμητροπολίτου Πέτρας καί Χερσονήσου Νεκταρίου, γονέων καί
ἀδελφῶν.
Ὁ κ. Νίκος Κοπιδάκης Ἡράκλειο Κρήτης 50 € εἰς μνήμην
Μιχάλη Μαρκομεχελάκη.
Ὁ κ.Παναγιώτης Σαμαρτζῆς
K. Ἡλιούπολη 20 € εἰς μνήμην
τῶν γονέων του.
Ἡ κ. Ἀντιγόνη Σκοπελίτου
Ἁγία Παρασκευή 30 € εἰς μνήμην τῶν γονέων τῆς Γεωργίας
καί Σπυρίδωνος, καί ἀδελφῶν
αὐτῶν.
Ἡ κ. Σμαρώ Σταματιάδου
Καβάλα 20 € εἰς μνήμην Σταματίου.
Ὁ κ. Ἀναστάσιος Τριανταφύλλου Ναύπλιο 30 € εἰς μνήμην Ἰωάννη Γιαννούλη.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἄνθρωποι
μονάχοι
Σ

υχνά, στίς μεγάλες καί πολυέξοδες ἐκδρομές, συνταξιδεύει κανείς μέ μοναχικά ἄτομα. Καί
εἶναι φυσικό, γιατί μή ἔχοντας ἀγαπημένα πρόσωπα γιά νά διαθέσουν τά χρήματά τους, τά
χρησιμοποιοῦν γιά νά εὐχαριστήσουν μόνο τόν ἑαυτό τους.
Ἀπό τά πολλά χρόνια πού ταξιδεύω, παρατήρησα ὅμως ὅτι οἱ πιό πολλοί ἀπό αὐτούς ἔχουν
μειωμένη διάθεση ἐπικοινωνίας, λίγη ἡρεμία καί ἀκόμα λιγώτερη χαρά. Κρίμα!
Μιά ζωγραφιά εἶναι ὁ κόσμος, πού ὁ Κύριος ἐν σοφίᾳ ἐποίησε, ὑπάρχουν θεαματικά μνημεῖα τῆς
φύσης, λαμπρά κτίρια, ἔργα τέχνης ἀπ’ ὅλη τή γῆ, κι ἐκεῖνοι μένουν μέ μισό χαμόγελο, μέ σφιγμένη
καρδιά, ἀπόμακροι.
Εἶναι ἄλλο νά ζεῖ κανείς μόνος του, γιατί ἔτσι τό ἔφεραν οἱ περιστάσεις, κι ἄλλο νά εἶναι μέ τόν
ἑαυτό του μόνος ἀπό ἐπιλογή. Συλλογιέται κανείς ἄν φταίει ἡ ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος, πού ἔχουν
γενικῶς γιά τούς συνανθρώπους τους ἤ ἄν ἀπό τήν πολλή μοναξιά, τούς ἔγινε συνήθεια νά μήν
ξανοίγονται, νά εἶναι σχεδόν πάντα κουμπωμένοι.
Ὅπως καί νἄ ΄χει τό πράγμα, ἄνθρωπε μοναχέ, ἄνοιξε τήν ψυχή σου νά μπεῖ ὁ ἥλιος τῆς καλῆς
διάθεσης, νά διώξει τά σκοτάδια τοῦ φόβου, τῆς μή ἀποδοχῆς ἤ καί τῆς ἀπόρριψης.
Καί οἱ ἄλλοι σ’ ἀγαποῦν. Κοίταξέ τους κατάματα. Ἄν κάνεις ἐσύ τό πρῶτο βήμα, εἶναι ἕτοιμοι νά
σοῦ ἁπλώσουν τά χέρια τους. Σέ περιμένουν.
Καί σένα σ’ ἔπλασε ὁ Θεός γιά τή χαρά καί τήν ἀγάπη!
Κλειώ - Σταυρούλα Κουράση
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ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ «ποιά εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀρετή;», οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι θά
ἀπαντοῦσαν ἡ ἀγάπη. Κατά ἕνα παράδοξο
ὅμως τρόπο, οἱ Ἅγιοι Πατέρες χαρακτήρισαν,
ὡς τή μεγαλύτερη ἀρετή τήν διάκριση, χωρίς
αὐτό νά σημαίνει περιφρόνηση τῆς ἀρετῆς
τῆς ἀγάπης. «Ἀρετῶν πασῶν μείζων ἡ διάκρισις», λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.
«Ἄν τό ἄκρον ἄωτον τῶν χαρισμάτων
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἡ ἀγάπη, ὁ δρόμος πού μᾶς ὁδηγεῖ πρός αὐτήν κατά τέλειο
τρόπο εἶναι ἡ διάκριση», λέγει ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος.
Ἡ σύνθετη λέξη διάκριση γραμματικά
ἔχει διάφορες ἔννοιες, ὅπως: διαχωρισμός
ἐννοιῶν ἤ ἀντικειμένων, διαχωρισμός ἁρμοδιοτήτων, διαφορετική μεταχείριση τῶν
ἀνθρώπων λόγῳ προκαταλήψεων ἤ συμφερόντων, εἰδική τιμή, πού ἀπονέμεται σέ κάποιον γιά σπουδαῖες ἐπιδόσεις κ.λ.π.
Πέρα ἀπό τίς παραπάνω ἔννοιες τῆς λέξεως διάκριση, ὑπάρχει καί μιά ἀκόμα
ἔννοια ἡ πνευματική, ἄς τήν ποῦμε ἔτσι.
Σύμφωνα μ’ αὐτήν, διάκριση εἶναι νά γνωρίζω κάθε φορά «τί, πόσο, πώς καί πότε
πρέπει νά μιλάω ἤ νά πράττω, ὥστε νά μή
σκανδαλίζω ἤ στενοχωρῶ τούς γύρω μου».
Εἶναι δεῖγμα πνευματικά ὥριμου καί σώφρονος ἀνθρώπου νά μπορεῖ νά διακρίνει πότε
πρέπει νά μιλήσει, πόσο νά μιλήσει, πώς νά
μιλήσει, τί νά πεῖ, τί νά πράξει, τί νά παραλείψει. Νά ἀκολουθεῖ μέ ἄλλα λόγια τή μέση,
τή βασιλική ὁδό.
Διάκριση ἐπίσης εἶναι ἡ ἱκανότητα νά
ξεχωρίζω τό καλό ἀπό τό κακό, τό οὐσια-

στικό ἀπό τό ἀνούσιο, τό πρωτεύον ἀπό τό
δευτερεύον, τό ἀξιόλογο ἀπό τό τιποτένιο.
Ἡ διάκριση καί ἡ ἀγάπη, καθώς καί οἱ
ὑπόλοιπες ἀρετές δέν εἶναι ἀνταγωνιστικές,
ἀντίπαλες. Εἶναι συμπληρωματικές. Ἡ διάκριση ἁπλά εἶναι «συντονίστρια», δίνει
ρυθμό στίς ὑπόλοιπες. Διότι καί ἡ ἀγάπη
θέλει τόν τρόπο της. Δέν ἀρκεῖ νά ἀγαπᾶ κανείς. Πρέπει νά ξέρει πώς νά ἀγαπᾶ. Τό ἴδιο
ἰσχύει καί μέ τήν ἐλεημοσύνη καί τίς ἄλλες
ἀρετές. Ἰδιαίτερα, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διάκριση στή διαχείριση τῆς γλώσσας καί τῶν
λόγων πού ἐκφέρει αὐτή.
Τέλος, διάκριση στήν ἀνώτερη μορφή
της εἶναι νά ξεχωρίζω, ν’ ἀντιλαμβάνομαι
κάθε φορά ποιό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης στό γνωστό βιβλίο του «Κλίμακα» ἀναφέρει: «Διάκριση
στούς μέν ἀρχαρίους εἶναι ἡ ὀρθή ἐπίγνωση
τοῦ ἑαυτοῦ των. Στούς μεσαίους εἶναι ἡ
νοερά αἴσθηση, ἡ ὁποία διακρίνει ἀλάνθαστα
τό πραγματικό ἀγαθό ἀπό τό φυσικό ἀγαθό
καί ἀπό τό ἀντίθετό του κακό. Στούς δέ τελείους εἶναι ἡ γνώση, πού ἔχουν ἀπό θεϊκή
ἔλλαμψη καί ἡ ὁποία ἔχει τή δύναμη νά φωτίζει πλήρως μέ τή λάμψη της, καί ὅσο σκοτεινά ὑπάρχουν μέσα στούς ἄλλους. Ἤ
μιλώντας μέ γενικό τρόπο, διάκριση εἶναι ἡ
ἀλάνθαστη γνώση καί ἀντίληψη τοῦ θείου θελήματος σέ κάθε καιρό καί τόπο καί περίπτωση, ἡ ὁποία ὑπάρχει συνήθως στούς
καθαρούς κατά τήν καρδιά καί τό στόμα καί
τό σῶμα».
Κωνσταντῖνος Δ. Ρίζος

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΡΕΤΗ
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Διηγεῖται ὁ σοφός πρόγονός μας ὁ Αἴσωπος ἕνα διδακτικό μύθο:
Μαζεύτηκαν κάποτε ὅλα
τά κατώτερα πουλιά, γιά νά
ἐκλέξουν ἀνάμεσά τους βασιλιά. Ἡ πιό ἰσχυρή ὑποψηφιότητα ἦταν αὐτή τοῦ παγωνιοῦ. Ἀξίωνε νά τό ἀνακηρύξουν βασιλιά τους γιά τήν
ἀπαράμιλλη ὀμορφιά του.
Ὅλα τά παρευρισκόμενα πουλιά ἦταν ἕτοιμα νά τό ψηφίσουν, ὅμως τήν τελευταία
στιγμή πετάχτηκε ὁ κότσυφας
καί εἶπε πρός τό παγώνι:
– Συμφωνῶ! Μόνο πού
θέλω νά σοῦ θέσω μιά ἐρώτηση. Ὅταν θά εἶσαι ἐσύ βασιλιάς καί θά μᾶς κυνηγάει ὁ
ἀετός, πῶς θά μᾶς προστατεύσεις; Τί μπορεῖς νά κάνεις
τότε; Φτάνουν ἡ ὀμορφιά σου
καί τά ὡραῖα σου φτερά; Μήπως χρειάζεται κάτι πιό οὐσια-

στικό; Κάτι πού θά μᾶς δίνει ἐγγύηση καί
θάρρος στόν ἀγώνα μας μέ τόν ἀετό;
Τόν τελευταῖο καιρό πληθαίνουν οἱ εἰδήσεις γιά τήν ἔρευνα τοῦ μικροκόσμου, ἀλλά
καί τοῦ μακροκόσμου. Κυρίως ἔχουν νά λένε
γιά τήν ἀποκωδικοποίηση τῆς κλίμακας τοῦ
DNA, ἀφενός, καί τῆς ἐπικείμενης ἀποστολῆς
στόν Ἄρη, ἀφετέρου. Καί μέ αὐτές τίς εἰδήσεις
αὐξάνει καί ἡ ἀνθρώπινη ἔπαρση. Αἰσθάνονται
πολλοί ἄνθρωποι μιά φοβερή αὐτάρκεια. Σάν
νά μή τούς λείπει τίποτα. Σάν ὅλα νά ἐξαρτῶνται
ἀπό αὐτούς. Σάν νά εἶναι αὐτοί οἱ ρυθμιστές
τῆς ζωῆς τους καί τῆς εὐτυχίας τους. Σάν νά
μήν ἔχουν ἀνάγκη τόν Θεό. Σάν νά μήν ἔχουν
ἀνάγκη κανένα!
Ὅμως ὁ «ἀετός» παραμένει. Ἀθέατος,
ἀλλά ὑπαρκτός. Καί περιμένει κατάλληλες
εὐκαιρίες γιά νά ὁρμήσει. Ὅσο τόν ξεχνᾶμε,
τόσο αὐτός «γλεντάει» γιά τήν «ἀναισθησία»
μας. Καί περιμένει...
Τί κάνουμε; Ὑπάρχουν τρόποι διαφυγῆς;
Ἄν θέλουμε (γιατί μπορεῖ καί νά μή θέλουμε!), πρέπει νά φροντίσουμε νά κάνουμε
κάτι οὐσιαστικό. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ν’ ἀνοίξουμε
τά μάτια μας. Ἀνοίγουμε τά μάτια καί κοιτᾶμε
προσεκτικά γύρω μας. Ζυγίζουμε καί ἀξιολογοῦμε πρόσωπα καί καταστάσεις. Κι ἄν δέν
βλέπουμε ἀπολύτως εὐκρινῶς, ποῦ πατᾶμε καί
ποῦ πηγαίνουμε, γιά νά μήν τσακιστοῦμε, χρη-
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σιμοποιοῦμε καί «προβολεῖς». Δόξα τῷ
Θεῷ ὑπάρχουν πολλοί καί ἀξιόπιστοι.
Εἴτε λέγονται Ἁγία Γραφή, εἴτε βίοι καί
παραδείγματα ἁγίων, εἴτε διδασκαλία
τῆς Ἐκκλησίας καί ἄμεση σχέση μαζί
της.
Πολύ σημαντικό εἶναι νά κοιτᾶμε
κατά τή διαδρομή ὅλες τίς «πινακίδες»,
πού κάποιοι καλοί ἄνθρωποι - εὐεργέτες
μας ἔχουν τοποθετήσει στό δρόμο μας·
καί μιλοῦν γιά προσοχή, γιά ὑπομονή,
γιά προσευχή, γιά ταπείνωση, γιά νηστεία, γιά ἐκκλησιασμό κ.λ.π. Μιλούν
γιά ἀρετές - ἐφόδια στήν ἐπίγεια πορεία
μας. Μέ τή συντονισμένη (ἀπό τόν
πνευματικό μας πατέρα) χρήση αὐτῶν,
θά μπορέσουμε νά ξεφύγουμε ἀπό τίς
λακοῦβες τοῦ δρόμου, τίς ἐνέδρες τοῦ
«ἀετοῦ», τίς ἀσυλλόγιστες καί ἐπιπόλαιες πράξεις μας. Οἱ πινακίδες αὐτές
εἶναι καθοριστικές γιά τό μεγάλο μας
ταξίδι.
Ἄν σέ κάποιο σημεῖο σκοντάψουμε
καί πέσουμε, δέν τά χάνουμε. Σηκωνόμαστε, ξεσκονιζόμαστε καί δένουμε
τά τραύματα, μέ τό μυστήριο τῆς Ἐξο-

³ ¥¥
³
1717

μολόγησης, παίρνουμε δυνάμεις, μέ τό
μυστήριο κυρίως τῆς Θείας Μεταλήψεως, καί προχωρᾶμε. Πάντα ὅμως μέ
τή συναίσθηση, ὅτι ἐφόσον παραμένουμε στόν εὐμετάβολο κόσμο καί ὁ
«ἀετός» (= ὁ ἐχθρός μας διάβολος)
παραφυλάει, ἡ ἐπαφή μέ τόν Χριστό
καί ἡ σχέση μας μέ τήν Ἐκκλησία Του
πρέπει νά εἶναι συνεχής καί ἀδιάπτωτη.
Ὁ Χριστός δέν εἶναι μόνο τά πλούσια
καί ὄμορφα φτερά τοῦ παγωνιοῦ. Εἶναι
ἡ μοναδική, πανίσχυρη προστασία.
Χωρίς νά παύει νά εἶναι καί πλούσια
καί ὄμορφη αὐτή ἡ προστασία.
Φυσικά, θά πρέπει νά ἔχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας, ὅτι τελικός σκοπός
τῆς πορείας δέν εἶναι πορεία γιά τήν
πορεία... καί ὅπου φτάσουμε. Σκοπός
μας εἶναι νά γυμνάσουμε κι ἐμεῖς τά
φτερά μας, γιά νά ἰσχυροποιηθοῦν καί
νά μποροῦμε νά πετάξουμε πολύ πιό
ψηλά ἀπό τόν Ἄρη. Στό θρόνο τοῦ
Θεοῦ. Ἐκεῖ πού ἀνέβασε ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος ὁ Λυτρωτής μας Χριστός.
Ἀρχιμ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Γ. ΛΙΧΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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υνήθως, δέν ξέρουμε τί μᾶς λείπει καί ἡ
σκέψη τοῦ ἀνικανοποίητου δημιουργεῖ
τήν ἐντύπωση ὅτι ἡ ζωή μας εἶναι ἄδεια
καί βαρετή. Μπορεῖ νά μᾶς λείπει ἡ κατάλληλη
ἐργασία, οἱ φίλοι, ὁ τέλειος σύζυγος ἤ πράγματα
εἴτε ὑλικά εἴτε ἀπαραίτητα γιά νά ἱκανοποιοῦν
ἐσωτερικές ἀνάγκες γιά ἐπικοινωνία, κατανόηση,
αὐτοπεποίθηση καί πιό πολύ γιά ἀγάπη. «Ἡ
διαρκής προσπάθεια νά ἐκπληρώνουμε ἐπιθυμίες
μᾶς ἐμποδίζει νά δοῦμε τίς πραγματικές πηγές
εὐτυχίας πού ἐμφανίζονται γύρω μας».
Ἡ αἴσθηση τοῦ ἀνικανοποίητου εἶναι ἐπικίνδυνη στή συζυγική ζωή. Στήν καθημερινότητά
μας συμβαίνουν εὐχάριστα καί δυσάρεστα πράγματα. Τό τί θά ἐπιλέξουμε νά κρατήσουμε ἀπ’
αὐτά εἶναι δική μας ἐπιλογή.
Ὅσον ἀφορᾶ τά παιδιά, ἱκανοποιημένα
εἶναι αὐτά πού ζοῦν σέ ἰσορροπημένες οἰκογένειες, μέ γονεῖς πού ἐχουν, ὡς σύζυγοι, δικές
τους δραστηριότητες καί μιᾶ ὑγιῆ σχέση. Γονεῖς
πού δέν δίνουν μόνο ὑλικά ἀγαθά. Γονεῖς πού
στηρίζουν τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν τους στήν
ὀρθόδοξη χριστιανική παράδοση.
Ἄς μιμηθοῦμε τό παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος ἄν καί στερεῖτο
πολλῶν ἀγαθῶν, εἶχε μάθει νά εἶναι αὐτάρκης.
Γνώριζε καί «περισσεύειν καί ὑστερεῖσθαι».
Κι έτσι δεν εἶχε κενό στήν ψυχή του. Ἦταν
ἀναπαυμένος μέ ὅτι τοῦ χἀριζε ἡ ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ.
Ὁ καλύτερος τρόπος, γιά νά ξεπεράσουμε
τό ἀνικανοποίητό μας, εἶναι νά ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό τό τυραννικό ἐγώ καί νά κάνουμε
ἕνα ἄνοιγμα στούς ἄλλους. Νά δώσουμε χαρά
καί ἀγάπη.
Ὁ Ὁδυσσέας Ἐλύτης μέ πολύ χαρακτηριστικό τρόπο περιγράφει τό «Ἀνικανοποίητο»,
πού ὑπάρχει πολλές φορές στή ζωή ἑνός ἀνθρώπου....
«Ἀναρωτιέμαι μερικές φορές: εἶμαι ἐγώ
πού σκέφτομαι καθημερινά πώς ἡ ζωή μου
εἶναι μία; Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι τό ξεχνοῦν; Ἤ
πιστεύουν πώς θά ἔχουν κι ἄλλες πολλές ζωές,
18
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γιά νά κερδίσουν τόν χρόνο πού σπαταλοῦν;
Μούτρα. Ν’ ἀντικρίζεις τή ζωή μέ μούτρα.
Τή μέρα, τήν κάθε σου μέρα. Νά περιμένεις
τήν Παρασκευή, πού θά φέρει τό Σάββατο καί
τήν Κυριακή γιά νά ζήσεις. Κι ὕστερα νά μή
φτάνει οὔτε κι αὐτό, νά χρειάζεται νά περιμένεις
τίς διακοπές. Καί μετά οὔτε κι αὐτές νά εἶναι
ἀρκετές. Νά περιμένεις μεγάλες στιγμές. Νά
μήν τίς ἐπιδικώκεις, νά τίς περιμένεις. Κι ὕστερα
νά λές πώς εἶσαι ἄτυχος καί πώς ἡ ζωή ἦταν
ἄδικη μαζί σου.
Καί νά μή βλέπεις πώς ἀκριβῶς δίπλα σου
συμβαίνουν ἀληθινές δυστυχίες, πού ἡ ζωή κλήρωσε σέ ἄλλους ἀνθρώπους. Σ’ ἐκείνους πού
δέν τό βάζουν κάτω καί ἀγωνίζονται. Καί νά
μή μαθαίνεις ἀπό τό πάθημά τους. Καί νά μή
νιώθεις καμία φορά εὐλογημένος πού μπορεῖς
νά χαίρεσαι τρία πράγματα στή ζωή σου τήν
καλή ὑγεία, δυό φίλους, μιά δουλειά, μιά δραστηριότητα, πού σέ κάνει νά αἰσθάνεσαι ὅτι
δημιουργεῖς, ὅτι ἔχει λόγο ἡ ὕπαρξή σου.
Νά κλαίγεσαι πού δέν ἔχεις πολλά. Πού κι
ἄν τά εἶχες, θά ἤθελες περισσότερα. Νά πιστεύεις
ὅτι τά ξέρεις ὅλα καί νά μήν ἀκοῦς. Νά μαζεύεις
λύπες καί ἀπελπισίες, νά ξυπνᾶς κάθε μέρα
ἀκόμη πιό βαρύς. Λες καί ὁ χρόνος σου εἶναι
ἀπεριόριστος.
Κάθε μέρα προσπαθῶ νά μπῶ στή θέση
σου. Κάθε μέρα ἀποτυγχάνω. Γιατί ἀγαπάω
ἐκείνους πού ἀγαποῦν τή ζωή. Καί πού ἡ λύπη
τους εἶναι ἡ δύναμή τους. Πού κοιτάζουν μέ
μάτια ἄδολα καί ἀθῶα, ἀκόμα κι ἄν πέρασε ὁ
χρόνος ἀδυσώπυτος ἀπό πάνω τους. Πού γνωρίζουν ὅτι δέν τά ξέρουν ὅλα, γιατί δέν μαθαίνονται ὅλα. Πού στύβουν τό λίγο καί βγάζουν
τό πολύ. Γιά τούς ἑαυτούς τους καί γιά ὅσους
ἀγαποῦν. Καί δέν κουράζονται νά ἀναζητοῦν
τήν ὀμορφιά στήν κάθε μέρα, στά χαμόγελα
τῶν ἀνθρώπων, στά χάδια τῶν ζώων, σέ μιά
ἀσπρόμαυρη φωτογραφία, σέ μιά πολύχρωμη
μπουγάδα».
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΝΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ
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Γ. ΒΕΡΙΤΗΣ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Στίς 13 Δεκεμβρίου 2015 ἡ κατάμεστη αἴθουσα τοῦ
κεντρικοῦ κτηρίου τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἐσωτερικῆς
Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» στήν ὁδό Καρύτση
14 στήν Ἀθήνα φιλοξένησε τή μεγάλη κοινή ἐκδήλωση ὅλων
τῶν Συνεργαζομένων Χριστιανικῶν Σωματείων μέ τίτλο
«Γ. Βερίτης – Ὁ ποιητής τοῦ Χριστοῦ», μέ τήν εὐκαιρία
τῆς συμπληρώσεως 100 χρόνων ἀπό τή γέννηση τοῦ μεγάλου ποιητῆ. Κορμός τῆς ἐκδήλωσης ὑπῆρξε ἕνα σύγχρονο
ντοκυμαντέρ γιά τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ ποιητῆ Γ. Βερίτη,
ἡ προβολή τοῦ ὁποίου συνοδεύθηκε ἀπό τήν ἑρμηνεία μελοποιημένων ποιημάτων τοῦ ποιητῆ ἀπό χορωδία ἀποτελούμενη ἀπό μέλη τῆς παλαιᾶς χορωδίας τῶν Χριστιανικῶν
Μαθητικῶν Ὁμάδων καί ἀπαγγελίες ποιημάτων, ἐνῶ τήν
ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων «Ἡ Ζωή» πατήρ Βασίλειος Μπλάνας.
Ἡ μεγάλη αὐτή ἐκδήλωση εἶναι βεβαίως ἕνας φόρος
τιμῆς πρός ἕνα σπουδαῖο χριστιανό ἀγωνιστή, διανοητή καί
ποιητή, ὅπως ἐπίσης εἶναι καί φόρος τιμῆς πρός τό χριστιανικό ἔργο, ποῦ τόν ἀνέδειξε. Δέν εἶναι ὅμως μόνον αὐτό.
Διότι ὁ Βερίτης δέν εἶναι ἁπλῶς κομμάτι ἑνός παρελθόντος,
τό ὁποῖο, ἔστω, ἀξίζει νά τιμήσουμε. Ἡ φωνή τοῦ Βερίτη
εἶναι κατ’ ἐξοχήν ἐπίκαιρη γιά τή δική μας, σημερινή ἐποχή.
Ὁ Βερίτης καί οἱ ἄνθρωποι τῆς γενιᾶς τοῦ εἶδαν τόν
κόσμο γύρω τους νά σωριάζεται σέ ἐρείπια στόν φονικώτερο
πόλεμο τῆς ἱστορίας, τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στά
μάτια τοῦ Βερίτη, τά ἐρείπια αὐτά ἦταν τά ἐρείπια ποῦ
ἄφηνε πίσω της ἡ ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό, ἡ
Ἄρνηση. Καί ὁ Βερίτης, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο ποιητή, ἔβαλε σέ στίχους τό ὅραμα γιά τήν ἀνοικοδόμηση πάνω
στά ἐρείπια αὐτά ἑνός νέου κόσμου, πιό στέρεου, πιό ὑγιοῦς,
πιό ἁγνοῦ, ἑνός κόσμου στόν ὁποῖο τό θεμέλιο δέν μποροῦσε
νά εἶναι ἄλλο ἀπό τόν Χριστό. Γιά νά θυμηθοῦμε τόν Ἀπόστολο, «θεμέλιον γάρ ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι παρά τόν
κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός».
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Ὁ πόλεμος πέρασε, καί πάνω στά
ἐρείπιά του κτίσαμε ἕναν νέο κόσμο: τόν
δικό μας κόσμο. Ἀλλά, παρά τήν εὐρύτατη
τότε ἀπήχηση τοῦ χριστιανικοῦ ἔργου, τό
θεμέλιο πάνω στό ὁποῖο κτίσαμε τόν κόσμο
μας δέν ἦταν ὁ Χριστός. Ἔτσι –μοιραία θά
ἔλεγε κανείς– καί σήμερα ὅπως καί τότε
βλέπουμε γύρω μας ἐρείπια. Καί τά σημερινά ἐρείπια, ὅπως καί τά τότε, εἶναι ἐρείπια ποῦ ἀφήνει πίσω της ἡ ἀποστασία τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό, ἡ Ἄρνηση. Εἶναι
καιρός νά ἀναστοχαστοῦμε, νά προβληματιστοῦμε γύρω ἀπό τά θεμέλια πάνω στά
ὁποῖα κτίσαμε τόν κόσμο μας. Στ’ ἀλήθεια,
ὁ λόγος τοῦ Βερίτη εἶναι σήμερα περισσότερο ἐπίκαιρος παρά ποτέ.
ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Ἡ «Μονολόγιστη εὐχή»
ΕΙΝΑΙ γνωστό, ὅτι στή διαμόρφωση καί στόν
ἐμπλουτισμό τῆς χριστιανικῆς λατρείας, σπουδαίως συνέβαλε διαχρονικά καί κυρίως κατά τή βυζαντινή περίοδο
τῆς Ἱστορίας μας ὁ Μοναχισμός.
Ἐξαίρετοι ἐκπρόσωποί του συνέταξαν μέ δογματική
ἀκρίβεια, τά κείμενα τῆς λατρείας μας καί τήν στόλισαν
μέ ἀφθάστου ποιητικῆς τελειότητος καί ἀξίας ὑμνολογικά
δημιουργήματα. Ὅλα αὐτά μαζί μέ τά κείμενα καί
ἄλλων ἐμπνευσμένων συγγραφέων καί ὑμνογράφων καί
μέ τίς λυρικές προσευχές, πού περιέχουν «ἐν ἀφθονίᾳ»
τά ἁγιογραφικά κείμενα (ψαλμοί κ.λ.π.), ἔχουν συμβάλει
ὥστε ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική λατρεία ν’ ἀποτελεῖ ὄντως
«μέθεξη τῆς μυστικῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ».
Ἡ ἀνωτέρω μνεία τῶν προσευχῶν, μᾶς δίνει τήν
ἀφορμή νά θυμηθοῦμε ὅτι ἡ πιό συχνά ψιθυριζόμενη ἀπ’
τίς μοναστικές Ἀδελφότητες προσευχή -μέ τήν πρακτική
βοήθεια συνήθως τοῦ κομποσχοινιοῦ- εἶναι ἡ «μονολόγιστη εὐχή» ἤ «προσευχή τοῦ Ἰησοῦ» ἤ ἀλλιῶς «προσευχή τῆς καρδιᾶς», ἡ ὁποία συμπυκνώνεται στά ἑξῆς
λόγια: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν
με».
Ἡ «μονολόγιστη» αὐτή προσευχή, πού καθώς λένε,
διαμορφώθηκε ὁριστικά τόν 13ο αἰώνα στόν
Ἄθωνα, εἶναι προσφιλέστατη στούς Μοναχούς καί ἀναχωρητές. Κι αὐτό
ὄχι μόνο γιατί εἶναι σύντομη
καί εὐκολομνημόνευτη,
ἀλλά καί διότι -κατά
τούς ὑποστηρικτές της- «σ’
αὐτή τήν
προσευ-

χή εἶναι ὅλη ἡ Βίβλος, ὅλο τό μήνυμά της στήν οὐσιαστικότερη ἁπλότητά του».
Ἄν, ὅμως, τήν ἐξετάσει κανείς μέ τά καχύποπτα
μάτια τοῦ «κόσμου», θά βρεῖ, ὅτι σέ δύο σημεῖα ὑστερεῖ
καί ἄρα ἐπιδέχεται σχετική βελτίωση, ὥστε ἡ βελτιωμένη
μορφή της νά γίνει μιά συχνή καί εὔχρηστη πρός τόν
Θεόν ἱκεσία ὅλου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος.
Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι στή «Μονολόγιστη εὐχή», μέ
τό νά ἐπικαλεῖται ὁ προσευχόμενος τό θεῖον ἔλεος γιά
μόνο τόν ἑαυτό του, ἐκφράζεται μιά διάθεση ἀπαράδεκτα
ἀτομοκεντρική. Μιά ἁπλῆ σύγκρισή της μέ τήν Κυριακή
προσευχή κάνει ὁλοφάνερη τή μειονεξία της.
Τό κυριότερο, ὅμως, εἶναι ὅτι στήν προσευχή αὐτή
δέν μνημονεύεται ἡ μεγάλη Μάνα, ἡ Κυρία Θεοτόκος,
πού μόνη αὐτή ἔχει ἄγρυπνη τήν προθυμία της καί μοναδικό τό προνόμιό της, νά προσάγει -μεσιτεύουσα«τήν ἡμετέραν προσευχήν» στόν Υἱό της καί Θεό μας.
Κάποιοι ἐκκλησιαστικοί ἀξιωματοῦχοι καί θεολόγοι
ἔχουν ἤδη ἐπισημάνει αὐτές τίς «ἀτέλειες» τῆς «Μονολόγιστης» προσευχῆς καί προτείνουν κάποιες βελτιώσεις, πρακτικῶς μή ἀποδεκτές ἀπό τό Μοναστικό
κόσμο, πού αἰῶνες τώρα ζεῖ, ἀναπνέει καί ἐργάζεται
ψιθυρίζοντάς την «ἀδιαλείπτως». Ἄρα ὅλα τά «ἐν συνεχείᾳ» ἀναφερόμενα ἀφοροῦν τούς πιστούς, πού ζοῦν
καί ἀγωνίζονται στόν «κόσμο».
Ὁ ὑπογραφόμενος προτείνει -ταπεινά- τήν κατωτέρω
βελτίωση τῆς «ἐν λόγῳ» προσευχῆς, βάζοντας σέ παρένθεση τά περί πρεσβείας τῆς Θεοτόκου καί ἀκόμη ὅτι
μπορεῖ νά ἐκφράσει τή συντριβή «τῆς ὑπεροψίας», τοῦ
«ἐγώ».
Ἡ σέ δύο, λοιπόν, καίρια σημεῖα βελτίωσης τῆς
«εὐχῆς» ἐμφανίζεται στό ἑξῆς προτεινόμενο κείμενό
της:
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ (διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Παναγίας Σου Μητρός) ἐλέησόν με (τόν
ἁμαρτωλόν, καθώς πάντας τούς ἐπικαλουμένους τό Πανάγιον Ὄνομά Σου).
Ἀπό ἕνα σημείωμα σάν τό ἀνωτέρω, ὅπου γίνεται
λόγος γιά προσευχή, μόνο ἄγρυπνες καί φιλόθεες συνειδήσεις μποροῦν ἴσως νά ἀντλήσουν κάποια ὠφέλεια,
ὑποβοηθητική των ἀγώνων τους «γιά ψηλότερα ἀνεβάσματα».
Πέτρος Π. Πανταζόπουλος

20

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Θεσσαλονίκη, 8.12.2015
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,
Ἀναφορικά μέ τό ἀρθρίδιο τῆς κυρίας Κατερίνας Δογάνη στό τόσο ἀξιόλογο περιοδικό σας «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
(Νοέμβριος 2015, τεῦχος 503, σ. 270),
ἔχω νά προσθέσω μερικές σημαντικές
παρατηρήσεις πού ἀφοροῦν βέβαια τή
χρήση τῆς πολυπαθοῦς νεοελληνικῆς
γλώσσας μας.
Ἐκτός τῶν ἠθοποιῶν καί τῶν παρουσιαστῶν στήν τηλεόραση, ὅπως ἀναφέρει ἡ συντάκτρια τοῦ παραπάνω
ἀρθριδίου, εἶναι τό πλῆθος τοῦ δημοσιογραφικοῦ πολιτικοῦ συνδικαλιστικοῦ
καί ἐπιστημονικοῦ κόσμου, πού στραγγαλίζει κυριολεκτικά τόν προφορικό
κάι γραπτό λόγο μας. Ἔχω ὄντως βαρεθεῖ καί ἀγανακτήσει ν’ ἀκούω ἐκπροσώπους τῶν παραπάνω φορέων νά
ἐπαναλαμβάνουν συνεχῶς λέξεις, ὅπως
μεταξύ ἄλλων π.χ. κομμάτι, κουβέντα,
χωρίς νά χρησιμοποιοῦν ἄλλες συνώνυμες λέξεις ἤ φράσεις, ἤ τοῦ τύπου
«στό κάδρο μπαίνουν», «μπαίνει στό
τραπέζι νόμος-φωτιά», «μαχαίρι στίς
συντάξεις», πού εἶναι παραφράσεις
ἴσως τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας ἤ λαϊκιστικά κατασκευάσματα τῆς νεοελληνικῆς προχειρότητος. Εἶναι πράγματι
τρομερό νά γίνεται ἀσύστολη χρήση
τοῦ ἐπιρρήματος ἄμεσα (τροπικοῦ) καί
ὡς χρονικοῦ (ἀμέσως).
Πέραν αὐτῶν τῶν ὀλίγων ἐπισημαίνω τή συχνότατη χρήση ἰταλογενῶν
λέξεων μέ βαρβαρική ἔκφραση (προβο-
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κάτσια προβοκατόρικος), αὐτά τῶν
ἀντιστοίχων ἑλληνικῶν (πρόκληση
προκλητικός), κουβέντα ἀντί τῆς συνομιλίας ἤ συζήτησης, σίγουρος ἀντί βέβαιος, κάδρο ἀντί πλαίσιο, μακελειό
μακελάρης (macelum, macellarius,
ἀλλά καί μάκελον), φιάσκο ἀντί ἀποτυχία, σπέκουλα ἀντί καιροσκοπία καί
τόσων ἄλλων.
Οἱ ἐκφράσεις κόκκινα δάνεια, μαχαίρι στίς συντάξεις, μεγάλα ἀγκάθια,
παρκαρισμένα τρία ἑκατομμύρια στό
Λουξεμβοῦργο, νομίζω εἶναι γιά τούς
συμπαθεῖς μέν, ἀγαθούς δέ βοσκούς καί
ἀγρότες τῆς ἑλληνικῆς ἐπαρχίας.
Οἱ γλωσσολόγοι μας πρέπει νά ἀφυπνισθοῦν καί νά ἀποφασίσουν ἀμέσως
(καί ὄχι ἄμεσα) γιά τήν ἐπιμόρφωση
καί ἀναμόρφωση τῶν ἐκπροσώπων τῶν
διαφόρων φορέων, πού γράφουν ἤ ὁμιλοῦν στήν τηλεόραση, ἔτσι ὥστε νά
σωθεῖ τό μεγαλύτερο καί σπουδαιότερο
ἐργαλεῖο τοῦ πολιτισμοῦ μας, ἡ νεοελληνική γλώσσα.
Μέ εὐχαριστίες καί τιμή
Κωνσταντῖνος Π. Χαραλαμπίδης
Ὁμότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
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Τίποτα δέν εἶναι πιό σημαντικό στή ζωή
μας αὐτή ἀπό τήν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν.
Κατά τήν διάρκεια τῆς Πατριαρχικῆς
Θείας Λειτουργίας στό Φανάρι, παρουσία τοῦ
Πάπα Φραγκίσκου πρό μηνῶν, ἐλέχθη ἀπό
τόν τελευταῖο ὅτι ἡ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν θά
προέλθει ἀπό τήν Ἕνωση τῶν πιστῶν τῶν
Ὀρθοδόξων καί τῶν Καθολικῶν καί ὄχι στήν
κορυφή τους ὅπου ὑπάρχουν κάποιες διαφορές.
Γεννήθηκε λοιπόν σέ πολλούς ἀπό ἐμᾶς τό
ἐρώτημα, τί θά γίνει τελικά μέ τίς ἐν Ἑλλάδι
Χριστιανικές Κινήσεις. Πότε θά εἴμαστε πάλι
μαζί; Ἀφοῦ εἴμαστε πάντα ἕνα, δέν διαφέρουμε σέ τίποτε μεταξύ μας, ἀφοῦ ὁ ἱδρυτής
τους εἶναι ὁ ἴδιος, ὁ ἱερομόναχος Εὐσέβιος
Ματθόπουλος.
Ὁ ἀείμνηστος Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης,
νεοεκλεγείς καθηγητής τῆς Νομικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τό 1943, μίλησε
στή Θεσσαλονίκη, μεσούσης τῆς Γερμανοϊταλικῆς κατοχῆς, ἐκ μέρους τῆς νεοσύστατης τότε
Χριστιανικῆς
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Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων (Χ.Ε.Ε.) καί ἀναφέρθηκε στήν βιοτή τοῦ μακαριστοῦ ἱερομονάχου Εὐσεβίου καί ἱδρυτοῦ της Ἀδελφότητος
«Η ΖΩΗ». Ἤδη κατά τόν Ἀλεξ. Τσιριντάνη,
τό Χριστιανικό Ἔργο λάμβανε τότε τεράστιες
διαστάσεις καί ἀναφέρει ὅτι «δέν ὑπάρχει τομεύς τῆς χριστιανικῆς δράσεως εἰς τόν ὁποῖον
νά μή ἐκδηλοῦται ἡ εὐεργετική ἐπίδρασις τῆς
ἁγίας αὐτῆς καί ἀφιερωμένης ζωῆς».
Ἦταν λοιπόν ὁ σεπτός ἱερομόναχος
τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου, ὁ ἱδρυτής
τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου στήν
Ἑλλάδα. Τό ἔργο αὐτό εἶναι
δικό του καί παραμένει μέχρι
σήμερα ἑνιαῖο. Αὐτή ἡ διαπίστωση σηματοδοτεῖ τήν προέλευση τοῦ Ἔργου, κατ’
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εὐθείαν ἀπό τήν εὐλογία του καί πρέπει λοιπόν νά
τό βλέπουμε ἐνιαῖο.
Μετά τίς διασπάσεις καί τή ρήξη, τίς ἀποχωρήσεις καί τίς ἀνεξάρτητες θέσεις, ἡ «ΖΩΗ» συνέχισε τήν πορεία της. Πολλά ὅμως μέλη τῆς
Ἀδελφότητος τό 1960 βρέθηκαν στήν ἄλλη
πλευρά, τόν «ΣΩΤΗΡΑ». Ἄλλα ἀκολούθησαν
τήν δική τους πορεία καί λάμπρυναν μέ τό ἦθος
καί τίς ἐπιδόσεις τους, ὅπως καί μέ τόν ζῆλο τους,
τό σύνολο τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου, ἀπό τό ὁποῖο
καί προέρχονταν. Νά ἀναφερθοῦν ἐδῶ τά ὀνόματα
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς
Δημητρίου Τρακατέλλη, τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου Γιαννουλάτου. Ἀλλά καί πολλῶν ἄλλων, ἱεραποστόλων
κυρίως, πού δέν δέχτηκαν τήν ἀρχιερωσύνη, ἡ
ὁποία τούς προσεφέρθη καί συνέχισαν τήν ταπεινή
ζωή τοῦ μοναχοῦ, ὅπως ὁ μακαριστός Εὐσέβιος
Βίττης. Νά συμπεριλάβουμε ἐδῶ κι αὐτούς πού
διάλεξαν, εὐκαιρίας δοθείσης, τήν μοναστική ζωή
ἐντός κάποιας Ἱερᾶς Μονῆς. Ὅσοι ἀπό μᾶς ἐπισκέπτονται σήμερα διάφορες Μονές, καί ἰδιαίτερα
αὐτές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συναντοῦν αὐτούς τούς
παλαιούς γνώριμους, πού ἔχουν ἴδια ἀντίληψη γιά
τούς δεσμούς τους καί τίς ἀναμνήσεις τους.
Τήν διάσπαση τοῦ Ἔργου δέν τήν ἀποδέχτηκαν καί δέν συμφώνησαν γι’ αὐτήν ὅλοι ὅσοι τήν
ἔζησαν ἔντονα, καί δέχτηκαν τήν ὁριστική σφραγίδα τοῦ Ἔργου ἐπάνω τους. Μέ αὐτή τήν ἔννοια
τό Χριστιανικό Ἔργο συνεχίζει τήν ἐνιαία καί
σταθερή πορεία του, χωρίς διαφορές. Νά μοῦ ἐπιτραπεῖ νά θυμίσω, ὅτι ὁ μακαριστός π. Ἰωάννης
Ἀλεξίου, ὁ «αἰώνιος ἔφηβος», παντοτινός ἐργάτης τοῦ ἔργου, ὅταν τοῦ ἀνηγγέλθη ἡ ὁριστική
διάσπαση τοῦ Ἔργου στήν κορυφή του, εἶπε:
«Δέν δέχομαι τόν χωρισμό, δέν τόν ἀναγνωρίζω.
Εἴμαστε πάντα ἕνα».
Μιά τέτοια διαβεβαίωση ἦρθε προσωπικά σέ
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μένα καί ἀπό μεγάλο στέλεχος τῆς ἄλλης πλευρᾶς
τοῦ «Σωτῆρος». «Ποιά διάσπαση; Ὅλοι εἴμαστε ἕνα πράγμα».
Ἡ παρουσία μεγάλων στελεχῶν καί ἐκπροσώπων τῆς μιᾶς καί τῆς ἄλλης πλευρᾶς σέ ἐπετειακές συναθροίσεις, ὅπως καί ἡ παρουσία τῆς
Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως (Χ.Φ.Ε.) σέ
ἐκδηλώσεις τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσεως (Χ.Φ.Δ), καί ἀντίστροφα ἐκπροσώπων τῆς
δεύτερης σ’ αὐτές τῆς πρώτης, δηλώνουν πολύ
ἁπλά πόσο τά ἰδανικά τους καί οἱ ἀντιλήψεις τους
εἶναι συναντιλήψεις πού δέν διαφέρουν. Ὑπάρχουν
ἀκόμη πολλοί, ὑπερήλικοι ὅλοι πλέον, πού νέοι
τότε -ἐδῶ καί 55 χρόνια- ἔζησαν τή ρήξη τοῦ
1960. Ὅλοι τότε ἔκλαψαν καί ἔνιωσαν ὀρφανοί.
Ἐντούτοις, ὁ π. Εὐσέβιος Ματθόπουλος μᾶς
κληροδότησε ἕνα ἑνιαῖο Χριστιανικό Ἔργο.
Τώρα, τί γίνεται; Δέν εἶναι πρόθεση νά
μποῦμε καί νά ἐρευνήσουμε τά αἴτια τῆς ρήξης.
Ἄλλη εἶναι ἡ ἀποστολή μας. Ἡ πρόθεση ὅλων
ἦταν εὐγενής καί εἰλικρινής τότε. Τώρα εἶναι
ἀναγκαία, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἡ συμπόρευση καί ἡ
κοινή προσπάθεια σέ ἐπίπεδο βάσης. Προτείνουμε
λοιπόν νά συνεχίσουμε ἐντονότερα...
1. Τήν προσευχή.
2. Νά πείσουμε ἑαυτούς καί τούς συναδέλφους
καί φίλους μας τῆς ἄλλης πλευρᾶς γιά τήν ἀνάγκη
συμπόρευσης.
3. Νά εἴμαστε παρόντες στίς ἐκδηλώσεις ἐκατέρωθεν.
4. Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά δοῦμε ἕνα
θαῦμα τοῦ Θεοῦ, πρίν κλείσουμε τά μάτια μας.
5. Εἶναι ἀνάγκη γιά τόν ἑλληνικό χῶρο νά
ἀναδειχτεῖ ἡ ἑνότητα τῶν χριστιανῶν, ὅταν μάλιστα βιώνουμε τέτοιας ἐκτάσεως ἠθική κρίση.
Εὐάγγελος Ἰ. Παπαευαγγέλου
Ἰατρός Χειρουργός
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥¥

Κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι Θεοφάνεια

Γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανούς τό
κεντρικό σημεῖο τοῦ σύμπαντος καί ἡ
ὕψιστη ἔννοια τῆς ἱστορίας ὁλόκληρου τοῦ κόσμου εἶναι ὁ ἐρχομός τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος δέ θά διαψεύσει τά ἀρχέτυπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλά θά τά ἐπαληθεύσει, ἀποκαλύπτοντας σ’ ἐμᾶς τό πραγματικό
τους μεγαλεῖο καί θά δώσει νέες διαστάσεις σέ ὅλα τά πράγματα, αἰώνιες
καί ἀτέλειωτες. Ἡ νέα Διαθήκη τοῦ
Χριστοῦ ἀναγγέλλει τήν ἀρχή μίας
νέας περιόδου στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Τώρα ἡ θεία σφαίρα
ἀκτινοβολεῖ στό ἀνεξερεύνητο μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης καί τῆς ταπεινότητας
τοῦ Θεοῦ καί πατρός μας, ἐνῶ ὁ ἐρχομός τοῦ Χριστοῦ θ’ ἀλλάξει τά πάντα,
θά φέρει τή νέα ἀποκάλυψη πού θά
ἐπηρεάσει τή μοίρα τῆς ὅλης δημιουργίας, τοῦ κόσμου ὁλόκληρου.
Κι ἔτσι Αὐτός ἐμφανίστηκε. Αὐτός στόν ὁποῖο ὁ κόσμος χρωστοῦσε
τή δημιουργία του· ἐκτός ὅμως ἀπό
σπάνιες ἐξαιρέσεις, «ὁ κόσμος αὐτόν
οὐκ ἔγνω» (Ἰωάν. 1,10). Τό γεγονός
ἦταν ἀνυπολόγιστα πάνω ἀπ’ τήν
ἀντίληψη ἑνός συνηθισμένου ἀνθρώπου.Ὁ πρῶτος πού τόν ἀναγνώρισε
ἦταν ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής καί γι’
αὐτό εἰπώθηκε γι’ αὐτόν ὅτι ἦταν «ὁ
μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν» καί
τό τέλος τοῦ νόμου καί τῶν προφητῶν (Ματθ. 11,9-13).
Αὐτός ἦρθε «ἵνα σώση τόν κόσμον» (Ἰωάν. 12,47), ν’ ἀποκαλύψει σ’
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ἐμᾶς τόν ἕνα Ἀληθινό Θεό. Ἀποκάλυψε σ’ ἐμᾶς τό ὄνομα τοῦ Πατέρα.
Ἔδωσε σ’ ἐμᾶς τό λόγο πού ἔλαβε ὁ
ἴδιος ἀπό τόν Πατέρα. Ἀποκάλυψε σ’
ἐμᾶς τό Θεό σάν Φῶς πού διαλύει
κάθε σκοτάδι (Α´ Ἰωάν. 1,5). Γνώρισε
σ’ ἐμᾶς τό πιό σπάνιο μυστήριο ἀπ’
ὅλα, ὅτι ὁ Θεός εἶναι μία ὑποστατική
ὕπαρξη, ὄχι ὅμως ἕνα πρόσωπο ἀλλά
τρία σέ ἕνα: Ἡ Ἁγία Τριάδα. Ἔδωσε
σ’ ἐμᾶς τό βάπτισμα «ἐν πνεύματι
ἁγίω καί πυρί» (Ματθ. 3,11). Στό φῶς
αὐτῆς τῆς γνώσεως μποροῦμε νά
δοῦμε τώρα τήν ὁδό πρός τήν αἰώνια
τελειότητα (Ματθ. 5,48)… Αἰσθανόμαστε τή θεία παρουσία του καί μέσα
μας καί ἔξω ἀπό μᾶς, στό ὕψιστο μεγαλεῖο τοῦ σύμπαντος, στό πρόσωπο
τοῦ ἀνθρώπου καί στήν ἀκτινοβολοῦσα διάνοιά του… Καί στίς ὧρες
πού τό ἄσβεστο φῶς του φωτίζει τήν
καρδιά μας ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι δέ
θά πεθάνουμε. Τό γνωρίζουμε αὐτό
μέ γνώση πού δέν μπορεῖ ν’ ἀποδειχθεῖ μέ τά συνηθισμένα μέσα, πού
ὅμως γιά μᾶς δέν ἔχει ἀνάγκη ἀποδείξεως, ἐφ’ ὅσον τό Πνεῦμα τό ἴδιο μαρτυρεῖ μέσα μας.
Σκοπός τῆς θείας Λειτουργίας
εἶναι νά μᾶς μεταδώση τόν Χριστό.
Ἡ θεία Λειτουργία μᾶς μαθαίνει ἕνα
ἦθος, τό ἦθος τῆς ταπεινώσεως. Κάθε
θεία Λειτουργία εἶναι Θεοφάνεια. Φανερώνεται τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Τό
κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι εἰκόνα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Μετά
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τήν θεία Λειτουργία πρέπει νά συνεχίζουμε νά εἰκονίζουμε τήν Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ, τηρώντας τίς ἐντολές Του.
Ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ εἶναι νά καρποφορήση σέ κάθε μέλος ὁ καρπός Του.
Ἡ θεία Λειτουργία ἔγινε μία
φορά καί γιά πάντα. Ἔχει αἰωνιότητα. Κάθε φορά πού τελεῖται ἡ θεία
Λειτουργία, ἐμεῖς ἀνεβαίνουμε στό
ὕψος της. Ἄν βιώσουμε μερικές πτυχές τῆς θείας Λειτουργίας, τότε καταλαβαίνουμε τό μεγαλεῖο της, ὅπως
συνέβη μέ τόν ἅγιο Σεραφείμ τοῦ
Σάρωφ πού εἶδε ἀγγέλους νά εἰσέρχωνται στόν Ναό κατά τήν Μικρά
Εἴσοδο. Παρακολουθοῦμε τήν θεία
Λειτουργία, γιατί δέν τήν βιώνουμε,
ἤ μέχρι νά τήν βιώσουμε.
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ζοῦμε τόν
Χριστό στήν θεία Λειτουργία, ἤ
μᾶλλον ὁ Χριστός ζῆ μέσα μας κατά
τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας.
Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἔργο Θεοῦ.
Λέμε: “καιρός τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίω”.
Μεταξύ τῶν ἄλλων σημαίνει ὅτι
τώρα εἶναι ὥρα νά ἐνεργήση ὁ Θεός.
Ὁ Χριστός λειτουργεῖ, ἐμεῖς ζοῦμε
μαζί μέ τόν Χριστό.
Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ὁ τρόπος πού γνωρίζουμε τόν Θεό καί ὁ
τρόπος πού γνωρίζεται ὁ Θεός σέ
μᾶς.
Ὅταν τηρῆ κανείς τίς ἐντολές
τοῦ Χριστοῦ, δέν κάνει ἁπλῶς ὑπακοή, ἀλλά ἑνώνεται μέ τόν Χριστό
καί ἀποκτᾶ τό φρόνημα τοῦ Χριστοῦ.

ΑΓΙΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται,
κἀγώ ἐργάζομαι».
[Ὁ πατέρας μου μέχρι τώρα ἐργάζεται
καί ἐγώ (ὁ Ἰησοῦς) ἐργάζομαι].
Ἰω. ε΄17
β. Σεῖς οἱ ἴδιοι γνωρίζετε ὅτι τίς ἀνάγκες μου καί τίς ἀνάγκες τῶν συνεργατῶν μου, τίς ὑπηρέτησαν αὐτά τά
χέρια.
Πρξ. κ΄34
γ. Ἄν κάποιος δέν θέλει νά ἐργάζεται,
δέν πρέπει οὔτε καί νά τρώει.
Β΄ Θεσ. γ΄10
δ. Ἔλαβε Κύριος ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο
πού δημιούργησε καί τόν ἔβαλε στόν
παράδεισο τῆς τέρψης, γιά νά τόν
ἐργάζεται καί νά τόν φυλάττει.
Γεν. β΄15
ε. Ἀδάμ, μέ τόν ἱδρώτα τοῦ προσώπου
σου θά τρῶς τόν ἄρτο σου.
Γεν. γ΄19
στ. Πήγαινε νά παρακολουθήσεις τή μέλισσα καί νά μάθεις πόσο καλή
ἐργάτρια εἶναι καί μέ πόση ἐπιμέλεια κάνει τήν ἐργασία της.
Παρμ. στ΄8
ζ. Ὅποιος δουλεύει τά χωράφια του, θά χορτάσει ψωμί, ἐνῶ ὅσοι ἐπιζητοῦν τή ματαιότητα, δέν ἔχουν μυαλό καί θά πεινάσουν.
Παρμ. ιβ΄11
η. Μή μισήσεις τήν κοπιαστική ἐργασία καί τήν καλλιέργεια τῆς γῆς,
πού ἔχει διαταχθεῖ ἀπό τόν Ὕψιστο.
Σοφ. Σειρ. ζ΄15
θ. Ὁ καθένας πρέπει νά προσέχει τή δική του ἐργασία καί νά φροντίζει
γι’ αὐτή μέ ὅλη του τήν καρδιά καί νά τήν ἀσκεῖ, σάν νά ἐποπτεύει ὁ
Θεός, μέ ἄψογο τρόπο, μέ ἀκούραστη προθυμία καί ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια.
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 8, 362
ι. Ὅπως εἶναι ἀναγκαία γιά τόν καθένα ἡ καθημερινή τροφή, ἔτσι εἶναι
ἀναγκαία ἡ ἀνάλογη μέ τίς δυνάμεις μας ἐργασία.
Μ. Βασίλειος, MPG 31,1009C
ια. Ἡ μέν ἐργασία εἶναι ἀγαθό, ἡ δέ ἀργία κακό.
ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ, 27,50
ιβ. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δέν παραγγέλλει μόνο στούς ἄνδρες νά ἐργάζονται, ἀλλά καί στίς γυναῖκες, γιατί ὅλες τίς κακίες τίς διδάσκει ἡ
ἀργία.
ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 23, 382
ιγ. Ἡ μεγάλη καλοπέραση γεννάει πάθη καί ἀρρώστιες, ἐνῶ ἡ κοπιαστική ἐργασία προσωρινά φέρνει κούραση, ὕστερα ὅμως ἀπό τήν κούραση φέρνει ὑγεία καί δύναμη.
Ἅγ. Ἐφραίμ ὁ Σύρος
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ιδ. Ἡ ἐργασία εἶναι προσευχή.
ἱερός Αὐγουστίνος
ιε. Προτιμῶ ἐργασία ἐλαφριά καί ἐπίμονη,
παρά κουραστική ἀπό τήν ἀρχή πού γρήγορα
σταματάει.
Γεροντικό, Ἀββᾶς Ματώης, α΄
ιστ. Ὅσο κάθεται κανείς τόσο χαλαρώνει,
ὅσο δουλεύει τόσο δυναμώνει. Ἐκτός πού
διώχνει τή μούχλα μέ τή δουλειά, βοηθιέται
καί πνευματικά.
Ἁγ. Παϊσίου, Λόγοι, Ε΄σ. 65.
ιζ. Ἐκ πρώτης ὄψεως ἡ ἐργασία παρίσταται
ὡς κατάρα, ἀλλά κατά βάθος εἶναι ἐξιλασμός,
πλοῦτος, χαρά, ζωή, εὐλογία.
Κων. Καλλινίκου, Πρακτικές Ὁμιλίες σ. 54
ιη. Ἡ ἐργασία δέν εἶναι ντροπή, ἡ ἀργία
εἶναι ντροπή.
Ἡσίοδος, Ἔργα καί Ἡμέρες σ. 284
ιθ. Ὅταν σύ ἐργάζεσαι, γρήγορα ὁ τεμπέλης
θά σέ ζηλέψει, γιατί ἐσύ πλουτίζεις.
Ἡσίοδος, Ἔργα καί Ἡμέρες σ. 306
κ. Ὁ Θεός ἀρέσκεται νά τρέχει βοηθός σ’
αὐτόν πού ἐργάζεται καί κοπιάζει.
Αἰσχύλος
κα. Μέ τούς κόπους πουλᾶνε σέ μᾶς οἱ θεοί
ὅλα τ’ ἀγαθά.
Ἐπίχαρμος
κβ. Ἡ ἐργασία πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι φῶς γιά
τή ζωή.
Πίνδαρος, Ὀλυμπιονίκες , 26
κγ. Ὁ Πυθαγόρας παρότρυνε τούς συντρόφους του νά ἐπιλέξουν καί ν’ ἀκολουθήσουν
τόν ἄριστο βίο. Καί ἄν ἀκόμη ὁ βίος αὐτός
εἶναι ὁ πλέον ἐπίμοχθος, ἡ συνήθεια θά τόν
κάνει εὐχάριστο.
Ἀνθολόγιο Στοβαίου ΚΘ΄99
κδ. Οἱ ὡραῖοι καρποί ἀπολαμβάνονται μέ
σκληρή ἐργασία καί κόπους, ἐνῶ τά κακά
κερδίζονται χωρίς κόπο.
Δημόκριτος
κε. Μπροστά στήν ἐργασία ὅλα ὑποδουλώνονται.
Ἀντιφάνης
κστ. Ὅταν ρώτησαν τόν Δημοσθένη πῶς κατέκτησε τή ρητορική, ἀπάντησε: «Γιατί ξόδεψα περισσότερο λάδι παρά κρασί»
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(δηλαδή ἔκανα πολλά ξενύχτια καί ὄχι διασκεδάσεις).
Ἀνθολόγιο Στοβαίου ΚΘ΄90
κζ. Βασική προϋπόθεση γιά τήν κατάκτηση
τῆς εὐτυχίας εἶναι ἡ κοπιαστική ἐργασία.
Καθῆκον τῶν νέων εἶναι νά ἐργάζονται.
Εὐριπίδης
κη. Ἡ ἐργασία εἶναι ὑγεία καί ἡ ὑγεία εἶναι
εὐχαρίστηση.
Βιργίλιος
κθ. Τά πολυτιμότερα πράγματα ἀποκτῶνται
μέ τήν ἐργασία.
Σενέκας
λ. Ὅταν κάποτε ρώτησαν τόν Λάμπη, τόν
ἐφοπλιστή πῶς ἀπόκτησε τόν πλοῦτο, ἀπάντησε: «Τά πολλά τά ἀπέκτησα χωρίς δυσκολία, ἀλλά τά λίγα μέ μεγάλους κόπους».
Πλούταρχος, Ἠθικά 787Α
λα. Ὁ καθένας ἀξίζει τόσο, ὅσο ἀξίζει αὐτό
γιά τό ὁποῖο κοπιάζει.
Μάρκος Αὐρήλιος
λβ. Ἡ ἐργασία τρέφει εὐγενικές ψυχές.
Σενέκας
λγ. Ποτέ δέν ἔκανα τίποτε τυχαία, οὔτε
καμία ἀπό τίς ἐφευρέσεις μου ἔγινε στήν
τύχη. Ὅλα τά πέτυχα μέ σκληρή ἐργασία.
Παστέρ
λδ. Ὁ ἱδρῶτας τοῦ γεωργοῦ γονιμοποιεῖ τή
γῆ περισσότερο καί ἀπό τή δροσιά τ’ οὐρανοῦ.

Τυπογραφικά ἀβλεπτήματα
Στό προηγούμενο τεῦχος τοῦ «Συνδέσμου» (Δεκέμβριος 2015) ξέφυγαν κάποια μικρά λάθη.
Συγκεκριμένα:
1) α) Τό ὄνομα τοῦ συνεργάτη μας Γ. Δ. Κούβελα γράφτηκε λάθος στόν κατάλογο συνεργατῶν τοῦ 2015 (σελ.
318). β) Τό ὄνομα τοῦ πατέρα του ἀρχίζει ἀπό Δ (Διονύσιος) καί ὄχι ἀπό Σ (σελ. 290 καί 303). γ) Τό ἄρθρο του
«Πρόσωπα καί γεγονότα» (σελ. 303) περιλαμβάνει δύο
αὐτοτελῆ κείμενα, μέ διαφορετικό θέμα τό καθένα, ἐνῶ
παρουσιάστηκαν ὡς ἕνα κείμενο μέ τό ἴδιο θέμα.
2) Τό ὄνομα τῆς συγγραφέως Ἰωάννας Σερενέ -Τσουρουκίδη γράφτηκε (σελ. 290 καί 307) λανθασμένα Ἰωάννα
Τερενέ - Τουρουκίδη.
Ζητοῦμε συγνώμη ἀπό τούς συνεργάτες μας.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Ἡ Εὐρώπη πρίν γίνει πολιτική καί
οἰκονομική ἕνωση ὀργανώθηκε ὡς πολιτισμική κοινότητα» (Τάκης Θεοδωρόπουλος – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 15.11.15).
Ἀλλά ἡ οἰκονομική ἕνωση παραμέρισε τήν πολιτική καί λησμόνησε τήν πολιτισμική!
«Συνένοχο τήν Ἑλλάδα στό πνίξιμο
τῶν προσφύγων θέλει ἡ Ἄγκυρα. Ἐκεῖ
στοχεύουν οἱ δόλιοι ἐκβιασμού Μέρκελ
καί Γιοῦνκερ» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 15.11.15).
Ἡ δολιότητά τους ἀγνοεῖ ἀνθρώπων
πόνο καί ζωή!
«Στή Μυτιλήνη Καλαματιανοί Ἐρυθροσταυρίτες... γιά νά βρεθοῦν δίπλα στούς
πρόσφυγες» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τῆς Δευτέρας,
16.11.15).
Εὔγε. Νά βρεθοῦν πολλοί μιμητές.
«Πολιτική ἐξαπάτησις μέ τήν πρώτη
κατοικία. Ὁ ἐμπαιγμός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν
ἀκίνητη περιουσία» (ΕΣΤΙΑ, 18.11.15).
Δέν εἶναι οὔτε ἡ πρώτη, οὔτε ἡ μόνη,
οὔτε ἡ τελευταία θα εἶναι... Οὔτε μόνον
αὐτοῦ τοῦ κόμματος. Πρόσφορο ἔδαφος ἡ ἀμνησία καί ἀκρισία μας.
«Ὅ,τι σπέρνεις θερίζεις». Ὁ καθηγητής Γεώργιος Ρούσης γιά τούς ἡγέτες
τῆς Δύσεως, γιά τά κατορθώματά τους
στή Μέση Ἀνατολή, καί τῶν τρομοκρατῶν
στή Δύση (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 19.11.15).
Λησμονοῦμε ὅτι ἡ βία πυροδοτεῖ βία.
«ΚΟΜΙΣΙΟΝ: Πρόστιμο 16 ἑκατομμύρια € γιά τά λύματα τῆς Ἐλευσίνας»
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 20.11.15).
Καί αὐτά ὁ λαός θά τά πληρώσει, ὄχι
οἱ ὑπεύθυνοι!
«Πληθαίνουν αἱ διαμαρτυρίαι διά τάς
προωθουμένας ἀλλαγάς εἰς τό μάθημα
τῶν Θρησκευτικῶν» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 20.11.15).
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Νά πληθύνουν καί νά ἐνταθοῦν πρός
ματαίωση τῶν δόλιων σχεδίων τους. Ἀπαιτοῦμε ἀπαρέγκλιτη τήρηση τοῦ γράμματος
καί τοῦ πνεύματος τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ
ἰσχύοντος Συντάγματος.
«Κλείνει ἐπιτυχῶς ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν» (Η ΑΥΓΗ, 21.
11.15).
Τά πολιτικά κόμματα ἔχουν ἐξοφλήσει τά δάνεια πού εἶχαν πάρει ἀπό τίς
ἑλληνικές τράπεζες;
«Ἡ χώρα βουλιάζει καί ἡμεῖς ἄδομεν...» (ΤΟ ΒΗΜΑ, 22.11.15).
«Ἕλληνες ἀεί παῖδες». Χώρα τῆς
φαιδρᾶς πορτοκαλέας ἡ πατρίδα μας
προσελκύει πιό φρόνιμους, πιό ἱκανούς
κηδεμόνες μας ἀπό τούς πολιτικούς πού
ἐκλέγουμε γιά κυβερνῆτες μας.
«Ἀσφαλεῖς ναί, ἑλληνικές ὄχι» (ΤΑ
ΝΕΑ, 23.11.15).
Οἱ τράπεζες, τά λιμάνια, ἀεροδρόμια,
ὀρυχεῖα, βιομηχανίες, ὑπηρεσίες, ὀργανισμοί, τράπεζες περνοῦν σέ χέρια
ἀλλοδαπῶν. Πρό πολλοῦ καί ἡ διακυβέρνηση τῆς χώρας. Λαός καί ἡγεσίες
πανευτυχεῖς!
«Εὐρωπαῖοι πρέσβεις. Εἶδαν μέ τά
μάτια τους τήν ἀπόβαση στή Λέσβο»
(ΕΘΝΟΣ, 25.11.15).
Τί θά κάνουν οἱ χῶρες τους γιά τήν ριζική ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος; Γιά
τά αἴτια πού ἀναγκάζουν τόσους ἀνθρώπους νά φεύγουν ἀπό τήν πατρίδα τους;
«Οἱ Γερμανοί εἶναι καλοί χριστιανοί...
γιά τούς ἰσλαμοφασίστες» (ΑΚΡΟΠΟΛΗ,
26.11.15)
Καί ἀκόμη πιό καλοί γιά τούς Ἕλληνες!
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ»
Τό ἔργο αὐτό τοῦ Γιώργου Χριστοδούλου παρουσιάζεται γιά δεύτερη συνεχή περίοδο στό ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ σέ σκηνοθεσία Ἀνδρομάχης Μοντζολῆ.
Σκηνικά-κοστούμια Ἀνδρέα Σαραντόπουλου, μουσική
Γιάννη Κότσιρα, φωτισμοί-βίντεο Κώστα Κιμούλη,
στίχοι τραγουδιοῦ τοῦ Ὀδυσσέα Ἰωάννου. Παίζουν οἱ
ἠθοποιοί Τζένη Καλλέργη, Γιῶργος Σίσκος, Θεόφιλος
Βανδῶρος καί Ράσμη Τσόπελα.
Ἡ Πηνελόπη Δέλτα γεννήθηκε στήν Ἀλεξάνδρεια
τό 1874. Ἦταν τό τρίτο παιδί τοῦ Ἐμμανουήλ Μπενάκη
καί τῆς Βιργινίας Χωρέμη. Ἡ μόνιμη ἐγκατάσταση τῆς
οἰκογένειας στήν Ἑλλάδα συνέπεσε μέ τήν ἀνάληψη
τῆς διακυβερνήσεως τῆς χώρας ἀπό τόν Ἐλευθέριο
Βενιζέλο, τοῦ ὁποίου ὁ Μπενάκης ὑπῆρξε ἀφοσιωμένος
φίλος καί συνεργάτης. Προσέφερε τεράστιο ἐθνικό,
κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο.
Ἡ Πηνελόπη παντρεύτηκε τόν εὔπορο Φαναριώτη
ἔμπορο Στέφανο Δέλτα. Ἀπέκτησαν τρεῖς κόρες. Μετά
τόν ἄτυχο πόλεμο τοῦ 1897 ἡ οἰκογένεια ἐγκαταστάθηκε
στήν Ἀλεξάνδρεια. Ἡ Πηνελόπη ἐγνώρισε ἐκεῖ τόν
μοναδικό ἔρωτα τῆς ζωῆς της, τόν ὑποπρόξενο Ἴωνα
Δραγούμη. Ὁ συναισθηματικός δεσμός τους τελείωσε
τό 1912, ὅταν ὁ Ἴων Δραγούμης συνδέθηκε μέ τήν
ἠθοποιό Μαρίκα Κοτοπούλη.
Τό ἔργο παρουσιάζει φάσεις τῆς ζωῆς τῆς σπουδαίας
αὐτῆς γυναίκας, μέ φόντο τήν πατρική της καί τήν δική
της οἰκογένεια, ἀλλά καί τήν Ἑλλάδα: Ὁ ἡρωικός
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θάνατος τοῦ Μακεδονομάχου
Παύλου Μελᾶ, ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου
στό Παρίσι, καί ἄλλα στιγμιότυπα
παρουσιάζονται.... Δυνατή προσωπικότητα χωρίς ἐπαναστατικότητα, ὁδηγεῖται ἀπό τήν αἴσθηση τοῦ καθήκοντος καί τῆς εὐθύνης ἀπέναντι στόν ἄντρα της καί
τίς κόρες τους. Τρέφει μεγάλη
φιλοπατρία καί πονᾶ γιά τήν
ἀνεπάρκεια τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς ἐποχῆς. Ἐκτός ἀπό
τό προσωπικό της ἡμερολόγιο
γράφει καί βιβλία. Τά μυθιστορήματα «Γιά τήν Πατρίδα», «Τόν
καιρό τοῦ Βουλγαροκτόνου». Τό
στρατιωτικό κίνημα στό Γουδή
(1909) ἐμπνέει τό «Παραμύθι
χωρίς ὄνομα» καί ὁ Μακεδονικός
Ἀγώνας τό «Μυστικά τοῦ Βάλτου». Ἄλλα ἔργα της: «Ὁ Τρελαντώνης», «Ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ»,
«Ρωμιοποῦλες», «Ὁ Μάγκας»,
«Τό Ξύπνημα», «Ἡ Λάβρα» κ.ἄ.
Τά βιβλία της γαλούχησαν χιλιάδες Ἑλληνόπουλα.
Τό ἔργο κλείνει μέ τό τέλος
τῆς ἡρωίδας. 27 Ἀπριλίου 1941
ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός
Ἀθηνῶν μέ δραματικό τόνο ἀναγγέλλει ὅτι τά γερμανικά στρατεύματα μπαίνουν στήν πρωτεύουσα καί καλεῖ σέ πνευματική
ἀντίσταση τούς Ἕλληνες. Καθισμένη στό γραφεῖο της ἡ Πηλενόπη Δέλτα ρίχνει δηλητήριο
στόν καφέ της καί πεθαίνει ἀδούλωτη.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Ἕνα ἀπό τά μεγάλα προβλήματα τῆς
ἐποχῆς μας, ὅπως σημειώνουν οἱ εἰδικοί
ἀναλυτές, εἶναι, ὅτι οἱ ἄνθρωποι, καί δυστυχῶς περισσότερο οἱ νέοι μας, ἔχουμε
σταματήσει νά κουβεντιάζουμε μεταξύ μας,
νά ἀναπτύσσουμε τίς ἀπόψεις μας, καί νά
ἀκοῦμε τίς γνῶμες τῶν ἄλλων, νά συμφωνοῦμε ἤ καί νά διαφωνοῦμε πάνω σέ δφιάφορα
θέματα.
Σταματήσαμε
νάα
κουβεντιάζουμε καί γίναμε ὅλοι μας δέκτες
αὐτῶν ποῦ πρόχειρα;ἤ τεχνηέντως μᾶς προσφέρουν τά μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας, ἡ
τηλεόραση καί τώρα τό περιβόητο Internet.
Κολλημένοι στίς ὀθόνες τῶν τηλεοπτικῶν μας δεκτῶν ἤ τῶν ἠλεκτρονικῶν μας
ὑπολογιστῶν, ἀποδεχόμαστε αὐτά ποῦ μᾶς
προσφέρουν χωρίς καμία κριτική διάθεση
καί προβληματισμοῦ τίς περισσότερες φορές
γιά τήν ἐξακρίβωση τῆς ἀληθείας τους. Γινόμαστε ἔτσι «ἄβουλα ὄντα», ποῦ τά κατευθύνουν τά λεγόμενα «κέντρα ἀποφάσεων», πού
κανείς δέν γνωρίζει ἐπακριβῶς, ποιά εἶναι
αὐτά τά κέντρα, ποιοί τά διευθύνουν καί
ποιοί εἶναι οἱ ἀπώτεροι σκοποί τους.
Ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν εἶναι νά γίνονται
παράξενα γιά τήν κοινή λογική πράγματα.
Τήν μία ἡμέρα ν’ ἀκοῦς τήν ἅ εἴδηση καί
τήν ἄλλη τήν ἐκ διαμέτρου ἐντίθετη, ἀνάλογα
μέ τό τί ἀκριβῶς συμφέρει τό «σύστημα»!
Σταματήσαμε νά πιστεύουμε σέ ἀξίες καί ἰδανικά ἐν πολλοῖς, σέ πατρίδα καί χριστιανική
θρησκεία, γιατί αὐτή εἶναι ἡ γραμμή τῶν περίφημων «κέντρων». Προσπαθοῦν νά μᾶς
κάνουν νά ντρεπόμαστε νά διακηρύσσουμε
ὅτι εἴμαστε Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι χριστιανοί,
ὅτι πολεμήσαμε καί νικήσαμε γιά νά ἀποκτήσουμε τήν ἐλευθερία μας, ὅτι ἡ ἑλληνική
μας σημαία εἶναι αἱματοβαμμένη στά πεδία
τῶν μαχῶν καί δέν εἶναι ἕνα χρωματιστό
πανί. Ὅλα αὐτά τά πετοῦν κάποιοι πολύ
εὔκολα στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων. Ἐπιθυμοῦν νά ἀλλοιώσουν τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, εἰσάγουν νόμους ἐπαίσχυντους

Θεόφιλος Νικολάου
Φωτογραφία ἐξωφύλλου: Ὁ πιστός λαός
παρακολουθεῖ τόν ἁγιασμό τῶν ὑδάτων
στό λιμάνι τῆς Καλαμάτας (6-01-2016).
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στήν ἑλληνική πολιτεία ἀναγνωρίζοντας τήν
διαστροφή, τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς ἐπίσημο
δικαίωμα. Καί τό μόνο ποῦ τούς ἀπασχολεῖ
εἶναι μία μορφή πολυπολιτισμικῆς κοινωνίας,
ποῦ δέν πρέπει νά θίξει στό ἐλάχιστό τους
ἀλλόθρησκους μετανάστες μας !
Δυστυχῶς καί κάποιοι ὑγιῶς σκεπτόμενοι
σταματήσαμε νά κουβεντιάζουμε καί νά διεκδικοῦμε καί τά δικά μας δικαιώματα. Φοβόμαστε νά ποῦμε τή γνώμη μας, γιά νά μᾶν
ἔρθουμε σέ ρήξη μέ τό κρατικό διαβρωμένο
κατεστημένο, ποῦ ὑπακούει στά περιβόητα
«κέντρα ἀποφάσεων» καί ἐκμηδενίζει κάθε
ἀντίσταση.
Γνωστά εἶναι ὅλα τά παραπάνω σέ ὅλους
μας. Ἀπ’ τήν δική μας πλευρά θέλουμε νά
προσπαθήσουμε ἐμεῖς, οἱ συνδρομητές καί
οἱ ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας νά κάνουμε μία προσπάθεια νά κουβεντιάζουμε
μεταξύ μας. Νά λέμε ἀλήθειες, χωρίς φόβο.
Γι’ αὐτό καθιερώσαμε τήν σελίδα αὐτή μέ τόν
τίτλο «ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΝΤΑΣ», γιά νά συζητοῦμε σέ φιλικό κλίμα, σάν καλοί φίλοι
ποῦ ἐλεύθερα ἀνταλλάσουν τίς ἀπόψεις τους.
Θά σᾶς καταθέτουμε τίς σκέψεις μας καί θά
περιμένουμε καί τίς δικές σας γιά νά ὠφεληθοῦμε ὅλοι, νά ξαναβροῦμε κάπως τόν προσανατολισμό μας, ποῦ ἐν πολλοῖς ἔχει χαθεῖ.
Ξεκινοῦμε λοιπόν αὐτή τήν προσπάθεια
μέ τήν πεποίθηση, ὅτι θά μᾶς βοηθήσετε κι
ἐσεῖς, γράφοντας τίς ἀπόψεις καί τούς προβληματισμούς σας γιά πολλά φλέγοντα θέματα... θρησκευτικά, πολιτικά, κοινωνικά,
ποῦ ἀφοροῦν τίς ψυχές μας καί τόν τόπο μας,
μήπως κατορθώσουμε ἔτσι καί ξαναβροῦμε
τόν ἑαυτό μας, ἐπιστρέφοντας στίς ρίζες μας
καί τίς πηγές τοῦ ἑλληνορθοδόξου πλούτου
καί πολιτισμοῦ μας. Θά τά ποῦμε πάλι...
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