ΕΤΟΣ46ο–ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2012–ΤΕΥΧΟΣ465

καινούργιος χρόνος, ὅπως ὅλα
δείχνουν, θά εἶναι πιό δύσκολος ἀπό τόν προηγούμενο.
Ἡ οἰκονομική κρίση πού περνᾶμε,
φέρνει πολλαπλά προβλήματα σέ ὅλους μας. Προβλήματα ἀτομικά, οἰκογενειακά, κοινωνικά. Δέν εἶναι ἁπλό
πράγμα νά κλείνουν καταστήματα καί
ἐπιχειρήσεις καί νά βρίσκονται ξαφνικά
οἱ ἐργαζόμενοι χωρίς δουλειά καί χωρίς
χρήματα γιά τή συντήρησή τους καί
τῆς οἰκογένειάς τους. Ἴσως νά μή μποροῦμε νά καταλάβουμε τό μέγεθος
αὐτοῦ τοῦ προβλήματος, ἄν δέν τό
βιώνουμε ἐμεῖς ἤ κάποιο στενό μέλος
τῆς οἰκογενείας μας.
Τό ἐρώτημα «ἕως πότε θά ζοῦμε αὐτή
τή κατάσταση καί ποιές εἶναι οἱ προοπτικές τοῦ μέλλοντος;» βασανίζει
ὅλους μας, γιατί ἀπό παντοῦ δέν
ἀκοῦμε μία ὑπεύθυνη καί σοβαρή ἀπάντηση. Οἱ κυβερνῆτες μας, μᾶς ἔχουν πεῖ
τόσα ψέματα, πού δέν τούς πιστεύει πιά
κανένας. Χάσαμε τήν πίστη μας στή διακυβέρνησή μας, μέ ἀποτέλεσμα, κάθε
μέρα νά βαθαίνει τό χάσμα τῆς ψυχικῆς
ἑνότητας τοῦ λαοῦ μας.
Ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι ἀπό τά ἡγετικά πρόσωπα πού κυβερνοῦν μία χώ ρα, καί κυρίως τόν ἕνα καί ὑπεύθυνο,
ἐξαρτᾶται ἡ ἐπιτυχία ἤ ἡ ἀποτυχία
εὐημερίας τῆς χώρας.
Ἐμεῖς, δυστυχῶς, τά περασμένα χρόνια ζήσαμε μέ ἡγέτες ἀνίκανους νά βοηθήσουν τήν πατρίδα μας. Δέν διακριθήκανε γιά τίς ἱκανότητές τους νά
πετύχουν ἔστω καί μία λύση ἀπό τά
προβλήματα τῆς πατρίδος μας. Καί τό
παράδοξο εἶναι ὅτι καί οἱ ἴδιοι ὁμολο-
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γοῦν τήν ἀποτυχία τους. Ἀπέτυχαν
ἀλλά δέν ἀπομακρύνονται ἀπό τήν
ἐξουσία. Ἔτσι συνεχίζουν ἀκόμα καί
σήμερα νά μᾶς κυβερνοῦν οἱ ἀποτυχόντες κυβερνῆτες!
Δέν γνωρίζουμε γιατί ὁ Θεός, τά τελευταῖα χρόνια δέν ἀνέδειξε κάποια
προσωπικότητα πού νά ἔχει «νοῦν καί
σύνεση» γιά νά μᾶς κυβερνήσει. Ἴσως
αὐτό νά ἔγινε γιά τίς ἁμαρτίες μας. Γιά
νά βασανιζόμαστε ἕως ὅτου «βάλουμε
μυαλό».
Τώρα, οἱ εὐχές καί οἱ προσευχές
ὅλων μας πρέπει νά εἶναι, νά ἀναδείξει
ὁ Θεός, ὅσον γίνεται πιό γρήγορα,
ἡγέτη ἄξιο μέ ἱκανότητες, μέ μυαλό ξεκάθαρο καί ἐλεύθερο, μέ ἀγάπη γιά
τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες, μέ
πνεῦμα πραγματικῆς θυσίας γιά τό λαό
πού θά κυβερνήσει καί ὄχι μέ μεγαλοστομίες πού ἀκοῦμε κατά κόρον αὐτή
τήν ἐποχή, νά ἔχει ἀπόλυτη πίστη στόν
Χριστό μας καί νά ζητάει τήν βοήθειά
Του στήν λύση τῶν προβλημάτων μας,
γιατί, δέν πρέπει νά ξεχνάει ποτέ ὅτι
ἀπό ἀπό Αὐτόν ἐξαρτῶνται τά πάντα,
καί ὄχι ἀπό τούς βλακώδεις εἰρωνικούς
σχολιασμούς τῶν ἐπιπόλαιων δημοσιογραφίσκων.
Ἄς γίνει αὐτό, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, ἕνα ἔντονο αἴτημα προσευχῆς, νά δώσει ὁ Θεός μετάνοια στόν
λαό καί νά ἀναδείξει αὐτή τή χρονιά
ἡγέτη τῆς χώρας μας μέ τά παραπάνω
ἰδανικά. Εἶναι ἡ μοναδική ἐλπίδα νά
σωθοῦμε ἀπό τόν κατήφορο, πού οἱ
σημερινοί κυβερνῶντες μας μᾶς ὁδήγησαν καί μᾶς ὁδηγοῦν.
Η ΣΥΝΤΑΞΗ
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4,12). Γι’ αὐτό ἔχει διάρκεια καί δίνει
βεβαιότητα στίς προσπάθειές μας. Ὁ
Θεός δέν ἀφήνει τόν κόσμο καί τόν
κάθε ἄνθρωπο ἀβοήθητο. Δέν ἐμποδίζει ὅμως τίς ἐπιλογές μας καί τήν ἐλευθερία μας. Ἀλλά ἐνεργεῖ πάντοτε γιά
τό καλό.
Βεβαίως ὁ Θεός δέν μᾶς βοηθεῖ
μόνο στά ὑλικά καί γήϊνα πράγματα.
Μᾶς ὁδηγεῖ καί μᾶς κατευθύνει καί
πέρα ἀπό αὐτά, στήν ἐπιτυχία τῆς σωτηρίας μας καί στήν αἰώνια ζωή μας
κοντά του. Δέν γεννήθηκε καί δέν
σταυρώθηκε γιά νά μᾶς λύσει τά οἰκονομικά μας προβλήματα, ἀλλά γιά νά
μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τήν ἁμαρτία καί
τό θάνατο. Δίνει προοπτική στή ζωή
μας. Χορταίνει ὅμως καί μέ ψωμί καί
φαγητό χιλιάδες ἀνθρώπους καί διά
τῆς Ἐκκλησίας του συνεχίζει τό διπλό
αὐτό ἔργο ὑλικό καί πνευματικό. Δίνει
σέ ὅλους μας τή δυνατότητα τῆς ἀγάπης ὅλων πρός ὅλους. Καί ὅποιος
ἀγαπᾶ τόν πλησίον «ὡς τόν ἑαυτόν
του», δέν ἀδικεῖ, δέν κλέβει, δέν καταχρᾶται τά κοινά. Τά διαχειρίζεται ὡς
κοινά μέ δικαιοσύνη καί ἀγάπη. Καί
τότε τά προβλήματα γίνονται ἁπλά καί
λύνονται. Καί ὅλοι μετέχουν σέ ὅλα
καί ἡ ζωή γίνεται χαρά. Αὐτό ὅμως
ἐξαρτᾶται ἀπό ὅλους μας καί τόν
ἀγώνα, πού μποροῦμε νά κάνουμε ὅλοι
μας. Γιά νά ἀλλάξει ἡ ζωή μας καί ὁ
κόσμος μας.

τή μέση τῆς μεγάλης κρίσεως
μᾶς βρίσκει ὁ καινούργιος χρόνος. Κρίση βαθειά, πού μᾶς
προβληματίζει, μᾶς γεμίζει ἄγχος καί
κλονίζει τήν ὕπαρξή μας. Ἡ ἀβεβαιότητα γιά τό αὔριο, γιά τή συνέχιση τῆς
ζωῆς μας, δοκιμάζει τήν πίστη μας καί
κλονίζει τήν ἐλπίδα μας.
Πῶς μποροῦμε νά ἐλπίζουμε σέ κάτι
καλλίτερο, στή διέξοδο ἀπό τό βαρύ
κλίμα καί ἀπό τόν φόβο ἀπό κάτι χειρότερο; Οἱ σπασμωδικές κινήσεις καί
οἱ ἀγωνιώδεις προσπάθειες τῶν κυβερνώντων, δέν φέρουν πρός τό παρόν κάποια καλλιτέρευση. Οἱ δανειστές μας
μᾶς ἔχουν ἐπιβάλλει σκληρούς ὅρους
γιά τά χρήματα πού μᾶς δανείζουν. Ἡ
ἀγορά καί ἡ παραγωγή ἔχουν φθάσει
σέ ἀρνητικές ἐπιδόσεις. Ἡ ἀνεργία
καλπάζει, ἡ φτώχια βαθαίνει «ὁ πλοῦς
ἐν νυκτί, φῶς οὐδαμοῦ, Χριστός καθεύδει…» (Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος).
Στίς δύσκολες στιγμές τῆς ζωῆς μας
ἀποζητᾶμε στηρίγματα καί δυνάμεις
γιά νά ἀντιδράσουμε. Χρειαζόμαστε
πίστη καί ἐλπίδα καί ἀγώνα. Τήν πίστη
καί τήν ἐλπίδα θά τή βροῦμε στό Θεό
καί στήν ἄπειρη ἀγάπη Του. Τόν ἀγώνα
θά τόν προσφέρουμε ὅλοι μας. Ὁ Θεός
εἶναι ὁ μόνος, πού μπορεῖ νά μᾶς
σώσει. Γι’ αὐτό καί ἐλπίζουμε «ἐπί Θεῷ
ζῶντι» (Α΄Τιμ. 4,10). Ἡ ἐλπίδα αὐτή
γεννιέται ἀπό τήν ἀκλόνητη πίστη σ’
αὐτόν «τόν δυνάμενον σῶσαι» (Ἰακ.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ
ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

(Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος)

Τό κατά Χριστόν ὑποστῆναι

Ὁ Λόγος τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ
θείου Λόγου δέν εἶναι μόνο θεῖος,
οὔτε μόνο ἀνθρώπινος, ἀλλά θεανθρώπινος. Εἰδικότερα ἀπέβλεπε στή
δυνατότητα τῆς ἐν Χριστῷ ἐνηλικίωσης τοῦ ἀνθρώπου.

«Τό κατά Χριστόν ὑποστῆναι, δηλ.
ἡ ἀληθινή μας ὑπόσταση εἶναι τό κατά
Χριστόν «γεννηθῆναι», θά μᾶς πεῖ ὁ
ἅγ. Νικόλαος Καβάσιλας. Ὁ ἄνθρωπος
λοιπόν ἔχοντας πλαστεῖ «κατ’ εἰκόνα»
τῆς Εἰκόνας τοῦ Θεοῦ δηλαδή τοῦ
Χριστοῦ, καλεῖται νά ξεπερνάει τά κτιστά ὅριά του καί νά ὁδηγεῖται στό «ἐν
Χριστῷ ζῆν», τό ὁποῖο οἱ πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας ὀνόμασαν θέωση. «Ὁ Υἱός
καί Λόγος τοῦ Θεοῦ», παρατηρεῖ ὁ ἅγ.
Μάξιμος ὁ ὁμολογητής «θέλει πάντοτε νά ἐνεργεῖται τό μυστήριο τῆς
ἐνσωμάτωσης τῶν πιστῶν σ’ Αὐτόν».
Παρ’ ὅλα αὐτά ὅμως καί ὕστερα ἀπό
τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ πολλοί
ἄνθρωποι συνεχίζουν νά μήν ἐνσωματώνονται σ’ Αὐτόν καί νά μήν ἐνηλικιώνονται πνευματικά. Αὐτό συμβαίνει, γιατί ὑποταγμένοι ὄντες στή
βιολογικότητα, δέν ἐνηλικιώνονται
ποτέ «ἐν Χριστῷ».

Πορεία ἀπό τή βιολογική,
στήν ἐν Χριστῷ ἐνηλικίωση
Ἡ καθ’ αὐτό ἐνηλικίωση τοῦ ἀνθρώπου δέν περιορίζεται στή βιολογική του
διάσταση, ἀλλά συμπίπτει κυρίως μέ
τήν χριστοποίησή του. Στό βαθμό πού
ὁ ἄνθρωπος περιορίζει τήν ἐνηλικίωσή
του στή βιολογικότητα, ὅσο ὥριμος καί
νά νομίζει πώς εἶναι, στήν πραγματικότητα δέν παύει νά εἶναι «νήπιος ἐν
Χριστῷ» (Ἐφ. 4,14). Γι’ αὐτό ὁ ἀπ.
Παῦλος μᾶς ὑπενθυμίζει «ἵνα μηκέτι
ὦμεν νήπιοι ἐν Χριστῷ» ἀλλά νά ἐνηλικιωνόμαστε «εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς
μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ
Χριστοῦ» (Ἐφ. 4,13). Ὁ ἄνθρωπος λοιπόν μπορεῖ νά ἐνηλικιώνεται πραγματικά ὕστερα ἀπό τήν ἐνανθρώπηση
τοῦ Χριστοῦ. Μέχρι τότε ἡ ἀνθρώπινη
φύση βρισκόταν σέ νηπιώδη κατάσταση. «Ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπό τά στοιχεῖα
τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι» (Γαλ.
4,3). Δηλαδή ἐνόσω βρισκόμαστε σέ
νηπιώδη πνευματική κατάσταση εἴμαστε ὑποδουλωμένοι κάτω ἀπό τίς τυπικές διατάξεις τοῦ μωσαϊκοῦ Νόμου
καί τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Ἡ πνευματική ἐνηλικίωση ἐπιτυγχάνεται μόνον
ὕστερα ἀπό τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου. Ἡ ἀνθρώπινη φύση μέχρι τότε δέν
μποροῦσε νά ἐνηλικιωθεῖ, ἀφοῦ δέν
εἶχε γίνει ἀκόμη ἡ ἕνωση μέ τό Ἀρχέτυπό της.
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Ὄψιμη θρησκευτικότητα
Πολλοί ὕστερα ἀπό πολυχρόνια
πνευματική νάρκη, ἐπιστρέφουν σέ
μιά ὄψιμη θρησκευτικότητα, χωρίς νά
ἐγκαταλείπουν συνήθειες καί ἕξεις
τοῦ παρελθόντος βίου. Γι’ αὐτό μόνο
ἡ συνεχής ἀνάβαση στό ὄρος τοῦ
Θεοῦ ἡμῶν τό νοητόν, κατά τόν ἅγ.
Ἰωάννη τῆς Κλίμακος μᾶς ὁδηγεῖ στήν
ἐν Χριστῷ πραγματική ἐνηλικίωση καί
πνευματική ὁλοκλήρωση πού ἀποτελεῖ τό ζητούμενο γιά ὅλους μας.
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εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἀρχίζει τό θεόπνευστο εὐαγγέλιό του μέ τήν «Βίβλο
γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, Υἱοῦ Δαυΐδ, Υἱοῦ
Ἀβραάμ». Ἀπό ᾽δῶ ξετυλίγεται τό κουβάρι
τῶν 42 γενεῶν, γιά νά φτάσει ὡς τή Γέννηση
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Δεκατέσσερες γενιές, ἀριθμεῖ καθ’ ἕνα
ἀπό τά τρία στάδια τοῦ Μεγάλου δέντρου
τῆς Γενεαλογίας. Ἀρχίζει ἀπό τόν Ἀβραάμ,
φτάνει στό βασιλιά Δαβίδ, προχωρεῖ στή μετοικεσία Βαβυλῶνος. Κι ἀπό κεῖ στή Γέννηση
τοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Παρθένο Μαρία, πού
σύμφωνα μέ τήν παλιά προφητεία «Ἰδού ἡ
παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν,
καί καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ», πού θά πεῖ «μαζί μας εἶναι ὁ Θεός».
Ὅταν διαβάζει κανείς τόν μεγάλο κατάλογο τῆς Γενεαλογίας ἐντυπωσιάζεται τόσο
ἀπό τό μάκρος τοῦ καταλόγου ὅσο κι ἀπό τά
ὀνόματα πού περιλαμβάνει. Ὀνόματα σπουδαῖα, πού σημάδεψαν τήν πορεία τῆς ἱστορίας τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ Ρ. Γκουαρντίνι, ἡ μεγάλη αὐτή μορφή,
γράφει στό σπουδαῖο ἔργο του «Ὁ Κύριος»:
«Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, δέν κατέβηκε γιά νά μπεῖ μέσα σ’ ἕναν ἄνθρωπο,
γιά νά βρεῖ μέσα του κατοικία, ἀλλά ἔγινε
ἄνθρωπος, ἔγινε πραγματικά ἄνθρωπος καί
δέν ὑπάρχει γι’ αὐτό καμμιά ἀμφιβολία». Ὁ
εὐαγγελιστής Ἰωάννης τό τονίζει ἐμφαντικά:
«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καί ὁ Λόγος ἦν πρός
τόν Θεόν, καί Θεός ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν
ἐν ἀρχῇ πρός τόν Θεόν, πάντα δι’ αὐτοῦ
ἐγένετο καί χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέ ἕν ὅ
γέγονεν. Ἐν αὐτῷ ζωή ἦν, καί ἡ ζωή ἦν τό
φῶς τῶν ἀνθρώπων, καί τό φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καί ἡ σκοτία αὐτό οὐ κατέλαβεν» (α΄, 1-5) .
«Τόν Θεόν κανείς δέν ἔχει ἰδῆ ποτέ. Ὁ μονογενής Υἱός πού εἶναι στόν κόλπο τοῦ Πατέρα, ἐκεῖνος τόν ἔκαμε γνωστό», ἐπεξηγεῖ ὁ
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εὐγγελιστής (α΄,18). Γενεαλογικός κατάλογος δέν ὑπῆρχε. Ὁ
Ἡρώδης εἶχε διατάξει νά καταστραφοῦν
τά παρόμοια
ἀρχεῖα. Ἦταν ἀπόγονος ἀσήμαντης οἰκογένειας καί δέν
ἤθελε νά ὑπάρχουν πειστήρια
γι’ αὐτό.
Ὁ Αὐτοκράτορας Αὔγουστος
διατάζει τήν ἀπογραφή ὅλων
τῶν ὑπηκόων τῆς Ρωμαϊκῆς
Αὐτοκρατορίας. Ἡ Κασσιανή
θά γράψει, ἐπί Θεοφίλου, τό
θαυμαστό ἐκεῖνο ποίημα:
«Αὐγούστου μοναρχήσαντος
ἐπί τῆς γῆς/ ἡ πολυαρχία τῶν
ἀνθρώπων ἐπαύσατο/ ... /ἀπεγράφησαν οἱ λαοί/ τῷ δόγματι τοῦ καίσαρος...».
Τότε λοιπόν ἀνέβηκε ὁ
Ἰωσήφ ἀπ’ τήν Ναζαρέτ στή
Βηθλεέμ «ἀπογράψασθαι σύν
Μαριάμ». Κι ὅταν «ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν
αὐτήν, καί ἔτεκεν τόν υἱόν
αὐτῆς τόν πρωτότοκον, καί
ἐσπαργάνωσεν αὐτόν καί
ἀνέκλινεν αὐτόν ἐν φάτνῃ,
διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν
τῷ καταλύματι» (Λουκ. β΄, 7).
Θαμμένος μέσα στήν ἀνθρώπινη σάρκα ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ,
μόνο κάποιοι τσοπάνηδες τόν
ὑποδέχονται κι ὁ ἄγγελος Κυρίου πού διαλαλοῦσε τό μεγάλο γεγονός: «ἰδού γάρ
εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην... ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ...».
Τό οὐράνιο φῶς πού
ἔλαμψε, θά ξεσχίσει τά σκοτάδια τῆς ἀγνωσίας κι οἱ ἄνθρωποι θά βροῦν τό κουβάρι τῆς

¥

θείας καταγωγῆς τους. Ὁ ποιητής
Νῖκος Β. Καμβύσης (1919-2010) τήν
βλέπει σάν τή «Βασιλική Ρίζα». Καί
γράφει τό περίφημο ἐκεῖνο ποίημά
του «Βασιλική Ρίζα», πού τό συμπεριλαμβάνει στή συλλογή του «Σχέδιο
γιά τήν πραγματικότητα» (Ἀθήνα
1965). Καί μόνο ὁ τίτλος τῆς συλλογῆς ὑποδηλώνει τό πραγματικό τῆς
«Βασιλικῆς Ρίζας».
Παραθέτουμε τό ποίημα χωρίς ἄλλον σχολιασμό»:
«Σκύβω μέ προσοχή / πάνω στίς
προσωπικές μου σημειώσεις.../ ὁ πατέρας μου ἦταν ἱερεύς
σέ μιά ἄσημη πολίχνη·/ ὁ παπποῦς μου
καλλιεργοῦσε εἰρηνικά/ τή γῆ τοῦ Μεσσηνιακοῦ·/ ὁ προπάππος μου ἦταν
τσοπάνος στ’ Ἀρκαδικά βουνά!/ Προσπαθῶ νά βυθίσω τή σκέψη μου στίς
βαθύτερες ρίζες, / ἐκεῖ πού μπερδεύονται οἱ γενιές τῶν προγόνων
μου:/ Νά ξεχωρίσω τή ρίζα πού γράφει τά στοιχεῖα μου./ Αὐτόν πού
στέκεται ξεχωριστός πρίν ἀπ’ ὅ λους./ Ἀγωνίζομαι νά βγάλω στήν
ἐπιφάνεια / ὅ,τι ἔχει λησμονηθεῖ./
Ὑπάρχει μιά περιοχή ἀνεξερεύνητη./
Ἐκεῖ ὅλα εἶναι ἀνώνυμα, σάν νά μήν
ὑπῆρξαν ποτέ. / Ἀνακατεύω τά περιστατικά, / τά πρόσωπα, ἡ Ἱστορία,
ἡ τέφρα!/ Ἐδῶ, ὅλα σχεδόν νομίζεις
πώς εἶναι χαμένα. / Ἡ πραγματικότητα εἶναι μονάχα ὁ ἄνεμος./ Ὁ
ἄνεμος πού μοῦ ἀνακατώνει τά μαλλιά / καθώς σκύβω στό χῶμα·/ πάνω
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ἀπό τήν ἀνοιγμένη Ἱστορία, / πάνω
ἀπ’ τούς βωβούς τάφους. // Ἀπελπίζομαι / μπροστά στίς στρατιές τῶν
λησμονημένων. / Ἄν δέν πίστευα πώς
ὁ παππούς, ὁ πατέρας, ἐγώ/ εἴμαστε ἕνα φύλλο τοῦ μεγάλου Δέντρου·/ἄν δέν ὑπῆρχε τό σημειωματάριο τοῦ Θεοῦ / ...Ἀβραάμ ἐγέννησε τόν Ἰσαάκ/ Ἰσαάκ ἐγέννησε τόν
Ἰακώβ.../ ἐξ οἴκου
Δαβίδ ἐγεννήθη ὁ Χριστός...» - / Ἄν δέν ἤσουν Ἐσύ ὁ ἴδιος, Κύριε, ἡ βασιλική μου
ρίζα,/ ποιός θά μέ γλίτωνε / ἀπό τήν ἐκμηδένιση!».
Ναί, ποιητή! Χωρίς
τήν βασιλική ρίζα, ἡ
ἐκμηδένιση εἶναι βέβαιη!... Τώρα ὅμως πού
σέ ἄγγιξε ἡ «Οὐράνια
Στιγμή» μπορεῖς νά
ὁδοιπορεῖς ἤρεμα, χωρίς νά ταλαντεύεσαι
καθώς στέκεσαι ἀντίκρυ στόν Κύριο. Καί νά λές τό τραγούδι σου κάπως τροποποιημένο:
Ὁδοιπόρησα ἤρεμα πάνω στή γῆ
πού μοῦ ἐμπιστεύτηκες...
Ἡ ἔμπνευση μ’ ἔφερε πέρ’ ἀπό τά
γνωστά σύνορα.
Δέν ταλαντεύομαι, ὅταν στέκομαι
ἀντίκρυ Σου...
Μπορεῖς νά βλέπεις ποιητή, τώρα
πιά τόν Κύριο καί νά στοχάζεσαι, νά
χαίρεσαι γιά τή Βασιλική ρίζα σου...
Τοῦτος ὁ λόγος ἄς γίνει μικρό μνημόσυνο στή θανή σου ἤ καλύτερα στήν
ἔξοδό σου ἀπ’ τόν φθαρτό τοῦτο
κόσμο...
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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ά Ἀπολυτίκια τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Τ εἶναι θαυμάσια ὑμνολογικά κεί-

μενα, μέ βαθύτατο περιεχόμενο καί μέ
σπουδαία διδακτικά μηνύματα. Πηγή
τοῦ ὑμνογράφου εἶναι ὁ κατά Θεόν
βίος τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν, Βασιλείου
τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ἀξίζει νά τά παραθέσουμε στό
ἀρχαῖο κείμενο καί σέ νεοελληνική
ἀπόδοση.
Ἀπολυτίκον τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
(† 376):
«Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ
φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τόν λόγον
σου, δι᾿ οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας,
τήν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τά
τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας, Βασίλειον ἱεράτευμα, πάτερ ὅσιε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε δωρήσασθαι
ἡμῖν τό μέγα ἔλεος».
Σ᾿ ὅλη τήν οἰκουμένη ἔφθασε ἡ
φωνή σου ἀφοῦ παντοῦ ἔγινε ἀποδεκτή ἡ διδασκαλία σου. Μ᾿ αὐτή διετύπωσες τά δόγματα μέ τρόπο πού
ἁρμόζει στό Θεό, ἀπεκάλυψες στούς
ἀνθρώπους τήν οὐσία τῶν πραγμάτων
καί κατεστόλισες μέ τή σοφία σου τά
ἤθη τῶν ἀνθρώπων. Πνευματικέ μας
πατέρα, Βασίλειε, σύ πού βασιλικῶς
ἱεράτευσες, ἱκέτευε Χριστό τό Θεό, νά
μᾶς δωρήσει τό μέγα ἔλεός του (νεοελλληνική ἀπόδοση).
Στό παραπάνω Ἀπολυτίκιο διατυπώνεται ἡ οἰκουμενική διάσταση τῆς
θεολογίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἡ
συμβολή του στήν ἀκριβῆ διατύπωση
τῶν δογμάτων καί στήν διάκριση τῶν
οὐσιωδῶν θεμάτων καί ἀναζητήσεων
τοῦ ἀνθρώπου καί ἰδιαίτερα ἐξαίρε8
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ται ἡ δύναμη τῆς σοφίας τοῦ λογίου
Ἱεράρχου, σοφίας θύραθεν καί χριστιανικῆς, ἡ ὁποία συνέβαλε στή διαμόρφωση τοῦ ἀληθινοῦ ἤθους στήν
ἀνθρώπινη κοινωνία.
Τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου (†390) ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ὁ ποιμενικός αὐλός τῆς θεολογίας
σου, τάς τῶν ρητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γάρ τά βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι καί τά κάλλη τοῦ
φθέγματος προσετέθη σοι. Ἀλλά πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῶ, Πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τάς ψυχάς ἠμῶν».
Ἡ θεολογία σου πού ἦταν γλυκειά
σάν τήν φλογέρα τοῦ βοσκοῦ, νίκησε
τίς σάλπιγγες τῶν εἰδωλολατρῶν ρητόρων. Ἐπειδή ἀνεζήτησες τά βάθη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γι’ αὐτό σοῦ χαρίστηκε ἡ ὀμορφιά τῶν λόγων σου.
Ἀλλά παρακάλεσε Χριστό τό Θεό μας,
πάτερ Γρηγόριε, νά σώσει τίς ψυχές
μας (νεοελληνική ἀπόδοση).
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ὁ Ναζιανζηνός,
ἔλαβε τόν τίτλον τοῦ θεολόγου μετά
τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη. Ἦταν μέγας,
ἄριστος θεολόγος, θεόπτης, νηπτικός
ὅπου μᾶς ἄφησε τό σπουδαιότατο
ἀπόφθεγμα: «Βούλει θεολόγος γενέσθαι ποτέ καί τῆς θεότητος ἄξιος; Τάς
ἐντολάς φύλασσε, διά τῶν προσταγμάτων ὅδευσον. Πρᾶξις γάρ ἐπίβασις
θεωρίας» (Λόγος Κ΄ 12). Πρωτίστως μέ
τόν πέμπτο θεολογικό του λόγο κατέστη ὁ ἔξοχος Πνευματολόγος τῆς
Ἐκκλησίας. Μᾶς παροτρύνει αὐτό τό
τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό
Ἅγιον Πνεῦμα νά μή τό ξεχνᾶμε.
Τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου († 407) εἶναι γλαφυρότατο:
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«Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ
πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τήν οἰκουμένην ἐφώτισεν· ἀφιλαργυρίας τῷ
κόσμω θησαυρούς ἐναπέθετο· τό
ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλά σοῖς λόγοις παιδεύων,
πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε
τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῶ, σωθῆναι τάς
ψυχάς ἡμῶν».
Ἡ χάρη ἀπό τό στόμα σου ἔλαμψε
σάν ἀναμμένος πυρσός καί φώτισε τήν
οἰκουμένη. Ἄφησε στόν κόσμο θησαυρούς γενναιοδωρίας, ὑπέδειξε σέ ἐμᾶς
τό ὕψος τῆς ταπεινοφροσύνης. Μέ
τούς λόγους σου, λοιπόν, μᾶς διαπαιδαγώγησες πάτερ Ἰωάννη Χρυσόστομε.
Συνεπῶς πρέσβευε στό Λόγο Χριστό
τό Θεό μας γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν
μας (νεοελληνική ἀπόδοση).
Τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἰ.Χρυσοστόμου
δέν θά μποροῦσε νά ἔχει διαφορετικό
περιεχόμενο. Ὁ ὑμνογράφος θά ἐξυμνήσει τήν μεγαλωσύνη τοῦ κηρυγμακοῦ λόγου τοῦ ρήτορος τῆς Ἐκκλησίας
Ἰωάννου, θά σκιαγραφήσει τόν μελισταγή τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ πρύτανη τῶν ἱεροκηρύκων ἀνά τούς
αἰῶνες καί θά μᾶς τόν παρουσιάσει
ὅπως ἦταν: Ὁ πατέρας καί διδάσκαλος καί χειραγωγός μας στό Χριστό.
Σέ χρόνους καί καιρούς ὅπου γκρεμίζονται τά πνευματικά μας ἐρείσματα, σέ ἐποχές ὅπου πλήττονται
ἱεροί θεσμοί καί προβάλλονται ἀσημαντότητες, μεγάλες προσωπικότητες, ὡς οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι ἀνάγκη
νά ἔλθουν στό προσκήνιο. Τούς χρειαζόμαστε γιά νά διώξουμε τήν ἀποκαρδιωτική εἰκόνα στό τόπο μας.

Μοναστραπίς
ἡ γῆ φεύγει
κάτω ἀπ’ τά πόδια σου.
Ἔχεις
καί σέ μιά στιγμή
δέν ἔχεις.
Ζεῖς
καί σέ μιά στιγμή
δέν ζεῖς.
Πίστωση χρόνου
δέν δίνεται,
νά τό σκεφθεῖς,
νά τό δεχθεῖς,
νά τό κατανοήσεις.
Θεέ μου!
φύλαγε τόν κόσμο
ἀπό ἀπρόοπτη ἀπώλεια
καί ξαφνική ὀδύνη.
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ὉἹερομόναχοςπ.ΕὐσέβιοςΘεριακῆς. Ὁ σεμνός, ὁ μειλίχιος, ὁ
πρᾶος, ὁ ἀθόρυβος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ πνευματικός πλήθους πιστῶν
τῆς Καλαμάτας ἀλλά καί ἀπό ἄλλα
μέρη τῆς Μεσσηνίας. Ἐπεδίωκε νά
εἶναι ἀφανής, ἀλλά δέν ὑπῆρξε ἄλλος
τόσον γνωστός ὅσον Αὐτός. Ἀπό σεβαστούς γέροντες μέχρι ἀνήλικα παιδιά,
ἀπό εὐσεβεῖς ἀνθρώπους μέχρι ἀδιάφορους περί τήν πίστη, ὅλοι γνώριζαν
καλά ποιός εἶναι ὁ π. Εὐσέβιος.
Δέν ἦταν Μεσσήνιος. Ἀπό τά ἁγιασμένα χώματα τῆς ἁγιοτόκου Μικρασίας μετεφυτεύθη στήν Καλαμάτα ὡς
δένδρον ἀγλαόκαρπον καί οἱ κάτοικοι
τῆς περιοχῆς, ἐπί σειράν ἐτῶν, ἀπολάμβαναν τήν δροσιά τοῦ ἴσκιου του
καί τήν ἄφατη γεύση τῶν καρπῶν του.
Γεννήθηκε τό ἔτος 1901 στό Νεοχῶρι,
στίς παραλίες τῶν Δαρδανελλίων. Στήν
Καλαμάτα ἦλθε οἰκογενειακῶς πολύ
πρίν τήν Μικρασιατική καταστροφή.
Πολύ νέος συνεδέθη μέ τόν γνωστό
ἀσκητή τῆς ἐποχῆς Ἠλία Παναγουλάκη καί πολλά ὠφελήθηκε. Ἔμαθε
τήν τέχνη τοῦ μαραγκοῦ καί κέρδιζε τά
ἀπαραίτητα γιά τόν ἴδιο καί τήν
πατρική του οἰκογένεια. Τό 1933
ἐκάρη μοναχός στό Μοναστῆρι τῆς Δήμιοβας, κατόπιν ἐμόνασε στό Μοναστῆρι
τοῦ Γαρδικίου καί στήν συνέχεια
ἐνεγράφη ὡς ἀδελφός στά Μοναστήρια
Βελανιδιᾶς καί Βουλκάνου, ἐνῶ ὁ ἴδιος
ἐργαζόταν θεοφιλῶς στήν πόλη τῆς Καλαμάτας, ὡς κληρικός. Διάκονος χειροτονήθηκε τό 1933 ἀπό τόν Μητρο10
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πολίτη Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας
Ἀνδρέα καί πρεσβύτερος τό 1936 ἀπό
τόν Μητροπολίτη Μεσσηνίας Πολύκαρπο. Ἄρχισε τήν ἱερατική προσπάθειά του, τήν τόσο εὐλογημένη ἀπό τόν
Θεό καί τόσον ὠφέλιμη γιά τούς πιστούς, ἀπό τό ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας
Βαρβάρας, στόν περίβολο τοῦ διεθνῶς
ὀνομαστοῦ, τότε, ἐργοστασίου «Ζάν &
Ρός». Τό ἐκκλησάκι ὑπάρχει μέχρι σήμερα, ὄχι ὅμως καί τό ἐργοστάσιο. Τόν
μεγαλύτερο καιρό τῆς ἱερωσύνης του
ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος στόν ἱερό
Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τοῦ
Κοιμητηρίου τῆς Καλαμάτας. Καί ὁ
ναός αὐτός, ἀπέβη πνευματικό κέντρο,
κυψέλη εὐσεβῶν χριστιανῶν, πνευματικῶν παιδιῶν, κατά τήν πλειοψηφίαν
τοῦ ἀοιδίμου Γέροντα. Κατανυκτική
Θεία Λειτουργία, συμμετοχή πολλῶν
ἐκκλησιαζομένων στό μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας ἁπλό καί χριστοκεντρικό κήρυγμα ἀπό τόν π. Εὐσέβιο.
Μετά φόβου Θεοῦ καί κατάνυξη τελοῦσε τήν Θεία Λειτουργία. Ὑπῆρξε
ἐξαίρετος ἐξομολόγος. Ἄκουγε προσεκτικά, νουθετοῦσε καί συμβούλευε μέ
σοφία, στήριζε τούς ἀδύναμους, χάριζε
ὡς «εἰς τύπον καί τόπον» Χριστοῦ, τήν
ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. Θά μποροῦσε νά
χαρακτηρισθεῖ «ὁ ἐξομολόγος τῆς τσέπης». Εὔκολα τόν εὕρισκες. Δέν
ὑπῆρχε ὡράριο στό ἐξομολογητάριο.
Ἀκόμη καί στά ἐνδιάμεσα τῶν ἀκολουθιῶν τῶν μεγάλων ἑορτῶν ἐξομολογοῦσε. Ἦταν ἀφιλοχρήματος καί
φιλάνθρωπος. Βοηθοῦσε τούς ἔχοντας
ἀνάγκη καί ὡς ἐφημέριος καί μέσα ἀπό
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τίς προνοιακές δραστηριότητες τῆς
Χριστιανικῆς Ἑνώσεως. Ἦταν ταπεινός. Εἶχε ἀρνηθεῖ στόν Μητροπολίτη
Χρυσόστομο Β΄ νά τοῦ ἀπονεμηθεῖ τό
ὀφίκκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη.
Δέν ἔτυχε πανεπιστημιακῆς μορφώσεως. Εἶχε τελειώσει μόνον τό Σχολαρχεῖο. Τήν ἔλλειψη ὅμως πανεπιστημιακῶν γνώσεων ἐκάλυψε μέ τήν
μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Πατερικῶν
κειμένων καί χριστιανικῶν βιβλίων.
«Ἔσκυψες στά λόγια τῆς Γραφῆς/ ὅλη
τήν σοφία νά πιῆς πού κρύβει».
«Μάθε τέχνη καί ἄστηνε», λέει ὁ
λαός μας. Ὁ π. Εὐσέβιος χρησιμοποίησε πολλές φορές τήν τέχνη του.
Ἔβγαζε τό ράσο του, τό καλυμαύχι
του καί τόν θυμόμαστε νά ἐργάζεται
ὡς μαραγκός, ὅταν ἡ ΓΕΧΑ ἀγόρασε
τό κτίριο στήν ὁδό Ὑπαπαντῆς καί
χρειάσθηκε μετασκευές καί ἀκόμη στό
Ναό τοῦ Νεκροταφείου ὅταν παρουσιάσθηκαν κάποιες ἀνάγκες.
Μετά τήν συνταξιοδότησή του ἐφημέρευσε στό Μοναστήρι τῶν Καλογραιῶν στήν Καλαμάτα καί στά στερνά
του εἰσῆλθε σέ ἵδρυμα Εὐγηρίας τῆς
ἀδελφότητος «Ο ΣΩΤΗΡ».
Τά πνευματικά Σου παιδιά σέ εὐχαριστοῦν Γέροντα. Δέν ξεχνοῦν τίς συμβουλές Σου, τό γλυκύ Σου βλέμμα, τό
ἀθῶο, σάν παιδιοῦ, χαμόγελό σου, τήν
ἀγάπη σου.
Ὁ γράφων δέν ξεχνᾶ, εὐγνωμόνως
πάντα ζεῖ μέ τήν μορφή σου καί τίς
συμβουλές σου, πού ἀπολάμβανε ἀπό
τῆς ἡλικίας τῶν δέκα χρόνων, ὅταν
μόνος σου τόν βρῆκες καί τόν πῆρες
κοντά σου καί ὑπῆρξες πνευματικός
του καί καθοδηγητής του μέχρι τά
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εἴκοσι δύο χρόνια του καί στήν συνέχεια, ὅταν ἔφυγε ἀπό τήν Καλαμάτα,
μέ τίς ὠφελιμότατες ἐπιστολές σου καί
τίς γραπτές εὐχές σου. Τόν συνέχει
πάντα - καί ἄς περνοῦν τά χρόνια - ἡ
Παύλειος νουθεσία πού συχνά στίς
ἐπιστολές σου τοῦ ὑπενθύμιζες: «Ἀγωνίζου τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως... σύ
δέ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καί ἐπιστώθης».
Ἡ ἁγνή καί ἁγία ψυχή του πέταξε
στόν Θεό, πού τόσο πολύ ἀγάπησε καί
πιστά ὑπηρέτησε τήν 26η Ὀκτωβρίου
τοῦ ἔτους 1992. Τό σεπτό σκήνωμά του
μετεφέρθη ἀπό τήν Ἀθήνα στήν Καλαμάτα καί ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία
ἐψάλη στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς Μονῆς Καλογραιῶν καί στό ἴδιο μοναστῆρι
ἐτάφη. Προέστη ὁ Μητροπολίτης Χρυσόστομος Β΄, συμμετεῖχαν δέ πολλοί
κληρικοί καί παρέστη μεγάλο πλῆθος
κόσμου, οἱ περισσότεροι πνευματικά
του παιδιά.
«Πέρνα τώρα Γέροντα στό Φῶς/ γεύσου τήν χαρά τοῦ Παραδείσου» καί ἀπό
Ἐκεῖ «καί γιά μᾶς στόν Κύριο δέηση
κάμε/ Σκύψε πρός τά τόσα σου παιδιά/
Γέροντα καί δός μας τήν εὐχή σου».
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Τοῦ συνεργάτου μας
Π.Μ. Σωτήρχου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

συζήτηση ἄρχισε στό ταπεινό
Κελλί τοῦ σοφοῦ κατά Θεόν π.
Ἰακώβου, λίγο πρίν κοιμηθῆ ἐν Κυρίῳ
καί τό θέμα της ἦταν γιά τήν πολυσήμαντη σημασία, πού ἔχουν μερικές λέξεις καί ἐκφράσεις τοῦ Εὐαγγελίου,
ὅπως π.χ. ἡ λέξη ψυχή, ζωή, δικαιοσύνη καί ἄλλες. Καί ὁ μακαριστός
πλέον Γέροντας, ἀφοῦ ὑπενθύμισε
στούς τρεῖς λαϊκούς ἐπισκέπτες του,
ἀνάμεσα στούς ὁποίους ἤμουν κι ἐγώ,
ὅτι τό Εὐαγγέλιον ἔχει γραφῆ ἀπό θεοφώτιστους Ἀποστόλους μέχρι τελευταίας λεπτομερείας καί δίνει σέ κάθε
φράση του τό ἄμεσο ἄνοιγμα πρός τήν
ἀλήθεια, διότι, ὅπως εἶπε:
– Τό Εὐαγγέλιον εἶναι ὁ δρόμος γιά
νά συναντήσουμε τόν Χριστόν.
– Ἔχω μιά ἀπορία, πάτερ μου, εἶπε
κάποιος ἀπό τήν συντροφιά, πού ἦταν
καί φοιτητής τῆς Θεολογίας. Ἐνῶ στήν
ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλία του ὁ Θεάνθρωπος ἄρχισε λέγοντας «Μακάριοι οἱ
πτωχοί τῷ πνεύματι» (Ματθ. Ε΄ 3), σέ
ἄλλη ὁμιλία του μᾶς λέγει: «Καί μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι πρᾷος εἰμι καί ταπει-
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νός τῇ καρδίᾳ καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν
ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν» (Ματθ. ια΄ 29). Πῶς
γίνεται στήν μιά περίπτωση νά προτάσσεται ἡ ταπεινοφροσύνη, ἀφοῦ
«πτωχοί τῷ πνεύματι» εἶναι οἱ ταπεινόφρονες, καί στήν ἄλλη διδασκαλία
προβάλλεται ἡ πραότητα; Δέν εἶμαι
ἄπιστος, ἀλλά προσπαθῶ νά καταλάβω. Πῶς γίνεται αὐτό καί τί σημασία
ἔχει;
– Γίνεται καί καλογίνεται, φίλτατε,
ἀποκρίθηκε ὁ π. Ἰάκωβος. Καί ἡ σημασία εἶναι ἡ ἑξῆς. Πρῶτον ὁ Κύριος μιλᾶ
γιά τόν ἑαυτόν του, ὅτι εἶναι πρᾶος καί
ταπεινός ὥστε νά μή φοβοῦνται οἱ
ἁμαρτωλοί νά τόν πλησιάσουν. Γιατί
πολλοί πού εἶναι ἔνοχοι καί λασπωμένοι ἀπό τά παραπτώματά τους, φαντάζονται ὅτι θά συναντήσουν τόν
Χριστόν ἄγριον, αὐστηρόν καί θυμωμένον μαζί τους, διότι ἁμάρτησαν. Τό
ἀντίθετον συμβαίνει. Βρίσκουν ἕναν Θεάνθρωπον ἥρεμον, μοναδικά φιλικόν
καί ἐπιεικῆ καί ταπεινόν, ἕτοιμον νά
μᾶς συγχωρήση γιά ὅλα, νά μᾶς καθαρίση τελείως ἀπό κάθε ἐνοχή καί νά

¥

μᾶς βοηθήση μέ τήν παντοδύναμη
Χάρη του νά γίνουμε ἀχώριστοι φίλοι
του γιά πάντα. Καί δεύτερον, ἡ πραότητα βρίσκεται μέσα στήν ταπεινοφροσύνη καί χωρίς τήν πραότητα δέν
μπορεῖς νά συναντήσης καί νά ἀγαπήσης τόν Χριστόν. Ἡ ταραχή εἶναι τό
ροῦχο τοῦ διαβόλου καί ἡ πονηριά ἡ
ἀνάσα του. Ὁ Χριστός θέλει νά ἔχουμε
πραότητα καί εἰρήνη στήν ψυχή. Καί
νά μήν φοβόμαστε νά πᾶμε κοντά του
κάθε ὥρα καί στιγμή. Καί μᾶς ἐξηγεῖ
στήν συνέχεια, ὅτι αὐτά, πού ζητᾶ ἀπό
μᾶς καί κυρίως τήν ὑπακοή στό θέλημά του, εἶναι εὔκολα καί ἁπλᾶ καί
κυρίως ὠφέλιμα στήν ἐπίγεια διαβίωσή
μας.
– Ἄν κατάλαβα καλά, πάτερ μου, ἡ
πραότητα εἶναι νά εἴμαστε πάντοτε
ἤρεμοι, εὐγενικοί, νά μή θυμώνουμε, νά
μή παραφερόμαστε μέ τούς ἄλλους
καί ὅταν ἀκόμη οἱ ἄλλοι παραφέρονται σέ μᾶς. Εἶναι ὁ τρίτος Μακαρισμός
στήν ἐπί τοῦ Ὄρους Ὁμιλία τοῦ Θεανθρώπου, εἶπε πάλι ὁ φοιτητής τῆς θεολογίας. Καί πρόσθεσε:
– Αὐτή εἶναι ἡ πραότητα ἔναντι τῶν
ἀνθρώπων. Ποιά ὅμως εἶναι ἡ πραότητα ἔναντι τοῦ Θεοῦ;
Καί ὁ ταπεινός Γέροντας ἔκανε τόν
σταυρόν του, ὡσάν νά ζητοῦσε τήν ἐξ
ὕψους βοήθειαν καί εἶπε:
– Πρῶτον νά συναισθανόμεθα, ὅταν
προσευχόμαστε, ἀλλά καί πάντοτε,
ἀφοῦ μᾶς παρακολουθεῖ συνεχῶς τό
ἀνύστακτον βλέμμα τοῦ Θεοῦ, σέ ποιόν
βρισκόμαστε μπροστά καί πόσον ἀχάριστοι καί ἁμαρτωλοί εἴμαστε, καί νά
ἔχουμε τήν βεβαιότητα ὅτι μᾶς δέχεται
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καί μᾶς ἀνέχεται, ὅσον καί νά εἴμαστε
λασπωμένοι καί ἔνοχοι ἀπό τήν ματαιότητα τοῦ κόσμου τούτου. Ποιός γονιός
διώχνει τό παιδί του, ἐπειδή βρωμίστηκε
παίζοντας μέ τίς λάσπες; Κανένας.
Μπορεῖ νά τό μαλλώση, νά τό συμβουλεύση, ἀκόμα καί νά τό τιμωρήση,
ἀλλά ποτέ δέν τό διώχνει. Πολύ περισσότερο ὁ Θεός. Γι’ αὐτό καί ὁ Χριστός
ἔλεγε, συχνά σέ ὅσους θεράπευε, τήν
φράση: «Πορεύου ἐν εἰρήνη καί μηκέτι
ἁμάρτανε» (Ἰω. η΄ 11). Τό ἴδιο μᾶς λέγει
καί σήμερα καί πάντοτε. Νά πορευόμαστε μέ εἰρήνη καί πραότητα καί νά
μήν ἁμαρτάνουμε πλέον. Ἔτσι ἀρχίζει
καί ἡ μετάνοια καί ἡ σωτηρία.
– Μήπως αὐτό, πάτερ μου, εἶναι θεωρητικό καί γενικό, εἶπε καί ὁ τρίτος
τῆς συντροφιᾶς μας. Δέν ὑπάρχει κάτι
πιό πρακτικό πιό ἄμεσο, πιό συγκεκριμένο;
– Ὑπάρχει, φίλε μου, ἄν γίνουμε κι
ἐμεῖς πιό πρακτικοί, πιό ἄμεσοι καί πιό
συγκεκριμένοι μέ τήν ψυχή μας, ἀποκρίθηκε ὁ Γέροντας. Γιατί ὅταν μιλοῦμε
ἤ σκεφτόμαστε τά πνευματικά θέματα,
ὅλοι σχεδόν τά κρεμᾶμε στό τσιγκέλι
τῆς ἀδιαφορίας ἤ τά βάζουμε στό
ράφι, σάν ἕνα κουραστικό βιβλίο, πού
δέν μᾶς ἑλκύει γιά διάβασμα καί ξανασκύβουμε τό κεφάλι στήν ματαιοφροσύνη καί κυρίως στήν φιλαυτία, πού
εἶναι ἡ ὑπερβολική καί λανθασμένη
ἀγάπη τοῦ σώματός μας καί φροντίζουμε γιά τά βιοτικά καί τά προσωρινά
καί μάλιστα γιά τά ἡδονικά καί εὐχάριστα καί ὄχι γιά τά αἰώνια καί τά θεάρεστα.
(Ἡ συνέχεια στό ἑπόμενο)
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...Ἀναφωνεῖ καί τήν κραυγή του
κάνει βιβλίο, ὁ μεγάλος συγγραφέας,
λογοτέχνης καί στοχαστής Ἀντώνης
Σαμαράκης, ὁ πιστός χριστιανός καί
ἀγωνιστής τῆς μεταπολεμικῆς χριστιανικῆς προσπάθειας, ὁ ὁποῖος μέ πεζά
καί ποιήματα, ἔστελνε μηνύματα τῆς
χριστιανικῆς ἀλήθειας, μέ τό ψευδώνυμο, κατά κανόνα, Ἰωσήφ Κυπριανός.
Μέ θερμή χριστιανική πίστη, πού ποτέ
οὐσιαστικά δέν τόν ἐγκατέλιπε στήν
ζωή του, παρά τίς ἐπιφυλάξεις ὡς πρός
τοῦτο, κατά τά τελευταῖα χρόνια, μερικῶν ἀτόμων - Ἀναμφισβήτητα «ὁ
Ἀντώνης Σαμαράκης ἀδιάκοπα ἀναζητοῦσε τήν θεϊκή ρίζα σάν τόν Πασκάλ
καί ἀέναα κραύγαζε πρός τόν Θεόν τήν
ἀγωνία του», σημειώνει ὁ εὐλαβής καί
λόγιος ἀρχιμ. π. Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος.
Σήμερα, ὅπως καί πάντοτε, ἡ ἀνθρωπότητα ἀντιμετωπίζει πολλά σοβαρά
καί δυστυχῶς δύσλυτα προβλήματα.
Τήν φτώχια καί τήν πείνα, τήν κοινωνική ἀδικία, πολλές φορές τούς ἄστοργους ἤ ἀνίκανους ἡγήτορες, πολέμους,
ἐγκλήματα καί στίς ἡμέρες μας, δυστυχῶς τό ὀργανωμένο ἔγκλημα. Καί
τά τελευταῖα χρόνια τήν πολεμική τῶν
ἀνερμάτιστων ἰδεολογικῶς καί ἠθικῶς
χρεωκοπημένων ἀστῶν, καθώς καί τῶν
ἀδίστακτων προπαγανδιστῶν τοῦ κατεδαφιστοῦ τῶν πάντων, ἀθέου μαρξισμοῦ.
Ποῦ ὑπάρχει ἐλπίδα; Στόν πολιτισμό; Ναί. Ἀλλά κατά κανόνα, ἀπό πολύ
καιρό, ἀνήκουμε σέ ἕνα πολιτισμό
γυμνό ἀπό τίς ὑπέρτατες ἀξίες. Στοχαστές, λογοτέχνες, μουσουργοί, ζωγράφοι, γλῦπτες, θεατρίνοι, πού ἐμπνέοντο
παλαιότερα, ἀλλά ὑπάρχουν καί σή14
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μερα,
ἀπό τίς ἠθικές ἀξίες διαγράφονται ἀπό
τό προσκήνιο τοῦ πολιτισμοῦ. Στήν
Ἐπιστήμη; Βεβαίως. Κανείς δέν παραγνωρίζει τήν μεγάλη της προσφορά
στήν ἀνθρωπότητα. Ἀλλά δέν εἶναι
αὐτή ἡ ὁποία μπόρεσε νά γεμίσει τά
κενά στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί
πολλοί ἐκφραστές της δέν ὑπῆρξαν
ὑποδείγματα ζωῆς γιά τούς ἄλλους
ἀνθρώπους, ἄν καί ὑπάρχουν ἐπιστημονικά ἀναστήματα παραδείγματα
ἀρετῆς.
Ὁ Γάλλος διανοητής Ἀντρέ Μαλρώ,
ἀγανακτισμένος ἀπό τήν διαψευσθεῖσα
ἐλπίδα πού στηρίξαμε σέ ἀνθρώπους
καί καταστάσεις, ἔγραψε βιβλίο μέ τόν
τίτλο «Ἡ ἐλπίδα πέθανε». Ἀλλά διαβάζοντας τήν Ἁγία Γραφή κλεισμένος ὡς
μελλοθάνατος στίς φυλακές τῶν ναζί,
κατέληξε στό συμπέρασμα: «Μονάχα ἡ
θρησκεία. Ζεῖ ἡ ἐλπίδα πού δίνει ὁ
Χριστιανισμός. Καί δέν εἶναι
ἁπλῶς ἐλπίδα, εἶναι βεβαιότητα».
Ὁ κόσμος δέν θά μείνει χωρίς ἀξίες,
χωρίς ἐλπίδα. Ἀρκεῖ νά ζήσωμε τήν
Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ πίστη μας νά μᾶς γίνει βίωμα, «συνειδητό βίωμα», ὅπως ἔλεγε ὁ πιστός
καθηγητής Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης.
Τότε καί τό φῶς τῆς Ἀλήθειας θά λάμψει καί ἡ ἐν Χριστῷ ἐλπίδα, ἰσχυρή
καί ἀταλάντευτη, θά γίνει βεβαιότητα. Τό βεβαίωσε ὁ Κύριος «ἡ ἐλπίς
ἡμῶν». «Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία», διότι «μακάριος ἀνήρ, οὗ ἐστί
τό ὄνομα Κυρίου ἐλπίς αὐτοῦ»
(Ψαλμ. ΛΘ΄ 5).
Γιάννης Τασούλας
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έ ὅλη τήν Ἁγία Γραφή τό
φῶς ἀποτελεῖ κατ’ ἐξοχήν
σημεῖο τῆς παρουσίας τοῦ
Θεοῦ στόν κόσμο. Μέ φῶς τοῦ κόσμου, μέ πόλη κτισμένη ἐπάνω σέ
βουνό πού φαίνεται ἀπό παντοῦ καί
μέ λύχνον πού καίει ἐπάνω σέ λυχνοστάτη παρομοιάζει ὁ Χριστός
τούς μαθητές Του καί ὅλους τούς
πραγματικά πιστούς, πού ἀντανακλοῦν μέ τήν ζωή τους τό φῶς τοῦ
Χριστοῦ. «Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ
κόσμου» (Ματθ. ε΄ 14).
Οἱ Ἅγιοι καί οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας εἶναι φῶς τοῦ κόσμου. Ἀλλά καί κάθε χριστιανός μπορεῖ νά γίνει «φῶς Χριστοῦ», πού
«φαίνει πᾶσι». Ὁ ἄνθρωπος πού
ἀποδέχεται τόν Χριστόν, ἀποδέχεται
τό φῶς τοῦ Θεοῦ, γίνεται φῶς. Ὁ
τρόπος πιά πού συμπεριφέρεται,
πού κινεῖται, πού σκέπτεται ἀκόμη,
εἶναι Φῶς Χριστοῦ. Πρέπει νά εἴμαστε ἄνθρωποι τῆς ταπείνωσης, τῆς
ἀγάπης. Μέ γλυκό χαμόγελο καί τόν
καλό λόγο. Μέ ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον
γιά τά προβλήματα τῶν ἄλλων. Συγγενῶν, φίλων, ἀκόμη καί ἄγνωστων,
τοῦ πλησίον μας. Ἐνδιαφέρον καί
ἀγάπη πού θά ἐπαληθεύει τόν λόγο
τοῦ Θεοῦ: «Ὁ ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν
αὐτοῦ ἐν τῷ φωτί μένει» (Α΄ Ἰω. β΄
10). Στό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι στό
σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας, σέ ζωή μακριά
ἀπό τόν Θεό. Μέσα ἀπό τό σκοτάδι νά λάμψει τό φῶς. Ὁ Θεός ἔλαμ-

Σ

³

ψε μέσα στίς καρδιές μας καί μᾶς
φώτισε νά γνωρίσουμε τό θέλημά
Του, ἀλλά καί τήν δόξα Του διά
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ βλέπουμε τήν παρουσία καί τίς
ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ μέσα μας καί
γύρω μας. Ὅμως ὑπάρχει στόν κόσμο πολύ σκοτάδι. Καί χρέος δικό
μας εἶναι νά διαλύσουμε αὐτά τά
πνευματικά σκοτάδια καί νά γεμίσουμε τούς γύρω μας μέ θεϊκό φῶς.
Νά ἐργασθοῦμε γιά τόν σκοπό αὐτό
ἀθόρυβα καί μέ ἀγάπη. Μέ μιά διακριτική συμβουλή, μέ κάποιο χριστιανικό ἔντυπο, μέ πολλή προσευχή. Καί πρό παντός μέ τό δικό μας
καλό παράδειγμα. Ποιό ἰσχυρό ἐπιχείρημα ἦταν ἀρκετό στόν Φίλιππο
νά φέρει τόν Ναθαναήλ κοντά στόν
Χριστό; «Ἔρχου καί ἴδε».
Προσοχή! Μήν ξεχάσουμε τόν
ἑαυτό μας. Νά γίνουμε πρῶτα ἐμεῖς
φῶς Χριστοῦ. Νά βιώσουμε κατά τό
Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. «᾽Ορθοί
στά τείχη τῆς καρδιᾶς». Στό χέρι
μας εἶναι. Γιατί ὁ φωτισμός καί τό
φῶς τοῦ Χριστοῦ πάντα ὑπάρχουν.
«Ὡς τέκνα φωτός περιπατεῖτε».
Ἄς τό ἀκούσουμε καί ἄς τό ἐφαρμόζουμε «μέχρι τέλους» τῆς ἐπίγειας διαδρομῆς μας. Τό αἰώνιο Φῶς
τοῦ Παραδείσου μᾶς περιμένει.
Εὐλογημένο καί φωτεινό τόν νέον
ἔτος 2012.
Θ.Ι.Δ
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όν ἐρχομό τοῦ καινούργιου χρόνου τόν
ἑορτάζει ἡ ἀνθρωπότητα καί ἰδιαίτερα ἡ
Πατρίδα μaς μέσα σέ ἕνα διαφορετικό
καί ἀμφίβολο κλίμα, μέ διαφορετικά συναισθήματα καί σκέψεις, σέ σχέση μέ προηγούμενα
χρόνια.
Τά πράγματα ἐφέτος καί ἡ περιρρέουσα
οἰκονομική καί κοινωνική ἀτμόσφαιρα εἶναι πολύ
διαφορετική. Ὑπάρχει μία διάχυτη μελαγχολία
καί ἀπελπισία, ἕνας φόβος, μία ἀβεβαιότητα καί
ἀγωνία γιά τό αὔριο. Γιά τό ἄν ὁ οἰκογενειάρχης θά ἔχει καί αὔριο ἐργασία, ὥστε νά θρέψει
καί σπουδάσει τά παιδιά του, ἄν ὁ ὑπάλληλος
δέν θά ἀπολυθεῖ ἀπό τήν ὑπηρεσία του, ἄν ὁ μισθωτός εἰσπράξει κανονικά τόν μισθό του καί ὁ
συνταξιοῦχος τήν σύνταξή του. Ἄν ὁ νέος θά
μπορέσει νά πραγματοποιήσει τά ὄνειρά του καί
ἀξιοποιήσει τίς γνώσεις του καί τίς ἱκανοτητές
του. ΄Ἄν ὑπάρχει προοπτική γιά διέξοδο ἀπό
τήν παροῦσα οἰκονομική κρίση.
Αὐτές εἶναι γενικῶς οἱ ἐπικρατοῦσες σκέψεις
καί ἀγωνίες τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Αὐτά
ὅμως ἰσχύουν γιά τόν ἄνθρωπο πού κινεῖται
μέσα σέ ἕνα ἐγωκεντρικό πλαίσιο μέ ὑλιστικό
καί καταναλωτικό φρόνιμα. Μακριά ἀπό λογικότερες καί πνευματικότερες σκέψεις. Μακριά
ἀπό τόν Ἕνα καί μοναδικόν ἀντιλήπτορα,
ἀσφαλῆ ὁδηγό καί συνοδοιπόρο στήν ζωή μας,
πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Θεό. Ἄλλ’ ὅμως,
δυστυχῶς, λησμονοῦμε ὅτι Αὐτός μᾶς ἀπευθύνει
διαρκῶς τήν διαχρονική πρόσκληση: «Δεῦτε
πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορ- τισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς».
Κατακλυζόμαστε καθημερινά ἀπό θέσεις,
προτάσεις, ἀναλύσεις, εἰδικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναζη-
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τοῦν τά αἴτια καί ἐπιδιώκουν λύσεις μέ σχέδια, μνημόνια καί
προγράμματα. Κατ’ ἀρχάς καί
αὐτά ἔχουν τήν σημασία τους.
Ἀλλά ποτέ καί ἀπό κανένα δέν
ἀκούσαμε νά ἐπικαλοῦνται τό
ὄνομα καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ,
γιά τήν ἔξοδο ἀπό τήν κρίση καί
τήν δύσκολη συγκυρία. Καί μᾶς
ἔρχονται ἀβίαστα τά λόγια τῆς
Γραφῆς: «Μή πεποίθατε ἐπ’
ἄρχοντας, ἐπί υἱούς ἀνθρώπων,
οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία».
Μπορεῖ μέσα ἀπ’ αὐτή τήν
κρίση νά ὑπάρξει καί θετική ἐξέλιξη. Μπορεῖ ὁ ἄπληστος καί
ἀφρόνως καταναλωτής ἄνθρωπος
νά συνέλθει, νά ἔλθει πρός ἑαυτόν καί νά ἐπιστρέψει μέ ἐμπιστοσύνη στόν Θεόν καί μέ
σωστές ἐνέργειες καί τήν βοήθεια Ἐκείνου, νά χαροῦμε καλλίτερες ἡμέρες.
Ὑπάρχει συνεπῶς ἐλπίδα καί
διέξοδος ἀπό τήν τωρινή κρίση.
Στό χέρι μας εἶναι καί στήν ψυχή
μας ἐναπόκειται ἡ εὐθύνη τῆς
ἐπιλογῆς μας. Ἔτσι μποροῦμε
νά αἰσιοδοξοῦμε καί νά ἐλπίζουμε
γιά καλλίτερες συνθῆκες ζωῆς,
οἰκονομικές καί ἠθικές, κατά τό
νέο ἔτος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΣ
τ. Γυμνασιάρχης
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ΓΡΑΦΕΙ
ἡ ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν

Ὁ γηραιός καλοστεκούμενος κύριος
περπατοῦσε ἀργά στό πεζοδρόμιο τῆς λεωφόρου. Τυλιγμένος στό κασκόλ του, δέν
φαινόταν νά ἐνοχλεῖται ἀπό τήν ψύχρα
τῆς χειμωνιάτικης νύχτας. Κάθε τόσο
σταματοῦσε καί κοίταζε γύρω τά φωτισμένα παράθυρα, τά φωτάκια στά μπαλκόνια καί τούς διαβάτες πού βιαστικοί
προσπερνοῦσαν. Σκεπτικός, σάν κάτι νά
τόν βασάνιζε, κοίταξε τό ρολόϊ του. Ἦταν
σχεδόν ἕντεκα.
Μπροστά στήν εἴσοδο ἑνός Νοσοκομείου, κοντοστάθηκε καί πάλι. Πρόσεξε
τήν φωτισμένη πινακίδα «ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ» καί, ξαφνικά, σάν νά πῆρε μιάν
ἐπιτακτική ἀπόφαση, προχώρησε βιαστικά πρός τό θυρωρεῖο, ἔσκυψε καί ρώτησε:
― Παρακαλῶ, τά Ἐξωτερικά Ἰατρεῖα;
― Ἐμπρός δεξιά, ὑπάρχει πινακίδα,
τοῦ ἀπάντησε ὁ θυρωρός, μέ φανερή βαρεμάρα.
― Εὐχαριστῶ καί Καλή Πρωτοχρονιά,
εἶπε καί προχώρησε βιαστικά.
18
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Μπῆκε στήν αἴθουσα ἀναμονῆς, ἦταν μόνος, κάθισε καί
περίμενε. Σέ λίγο, ἡ πόρτα πού
ἔγραφε ΙΑΤΡΕΙΟ ἄνοιξε. Μιά
κυρία βγῆκε λέγοντας: «Σᾶς
εὐχαριστῶ γιατρέ». Πίσω της,
ὁ γιατρός, τῆς εὐχήθηκε «περαστικά» κι ἔρριξε μιά ματιά
στήν αἴθουσα. Εἶδε τόν κύριο
πού περίμενε καί τόν κάλεσε νά
περάσει, ρωτώντας τον «Τί
πρόβλημα ἔχετε;».
Ἀκολούθησε ὁ πιό κάτω
διάλογος:
― Γιατρέ, δέν εἶμαι ἄρρωστος, ἀλλά πολύ σᾶς παρακαλῶ
νά βρεῖτε κάποιο λόγο γιά νά
μοῦ κάνετε Εἰσαγωγή στό Νοσοκομεῖο. Νά μείνω ἐδῶ ἀπόψε.
― Μά τί λέτε; Γίνονται αὐτά
τά πράγματα; Γιατί θέλετε νά
μείνετε τέτοια νύχτα στό Νοσοκομεῖο; Δέν καταλαβαίνω.
― Νά σᾶς ἐξηγήσω. Πρίν ἀπό
τρεῖς μῆνες, ἔχασα τη γυναῖκα
μου. Πρίν ἀπό ἕνα μήνα, ἔχασα
καί τόν τελευταῖο μου φίλο. Τά
δυό παιδιά μου βρίσκονται στό
ἐξωτερικό. Κι ἐγώ ἀπόψε ἔνιω σα πώς δέν μποροῦσα νά μείνω
μόνος στό ἄδειο σπίτι. Τά Χριστούγεννα, μέ τήν ἀγρυπνία καί
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τή λειτουργία στήν ἐκκλησία,
κάπως πέρασαν. Ἀπόψε ὅμως,
πῶς νά γυρίσω στό σπίτι; Σκέφτηκα, λοιπόν, ὅτι μπορεῖ, στό
Νοσοκομεῖο σας, κάποιος ἀσθενής νά ἔχει κι αὐτός ἀνάγκη ἀπό
συντροφιά, καί ἦρθα νά σᾶς παρακαλέσω νά μέ βάλετε στό ἴδιο
δωμάτιο. Νά κουβεντιάσουμε
λίγο, ν’ ἀνταλλάξουμε δυό εὐχές. Σᾶς παρακαλῶ γιατρέ…
Ὁ γιατρός τόν κοίταξε ξαφνιασμένος. Εἶδε τά βουρκωμένα
μάτια του. Τοῦ θύμισαν τά
μάτια τοῦ ἀσθενοῦς στό 410.
Χειρουργημένος, μιά ἑβδομάδα
τώρα, δέν εἶχε δεχθεῖ οὔτε μία
ἐπίσκεψη. Ὅταν τό πρωί τοῦ
εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι θά μποροῦσε νά πάρει ἐξιτήριο σήμερα, ἐκεῖνος τοῦ εἶπε:
― «Δέν πειράζει, δέν θέλω
νά γυρίσω σ’ ἕνα ἄδειο σπίτι τέτοια μέρα».
Χωρίς δεύτερη σκέψη, ὁ γιατρός ἑτοίμασε τήν εἰσαγωγή.
Στό εἰσιτήριο, ὡς αἰτία εἰσαγωγῆς, ἔγραψε:
«Προκάρδιο ἄλγος».
Ἤξερε, ὅμως, πώς τό σωστό
θά ἦταν νά γράψει:

«Μοναξιά»...
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«Ὅπου δημιουργοῦν ἔρημο, ἐκεῖ
λένε ὅτι ἔδωσαν εἰρήνη», ἔλεγαν
εἰρωνικά γιά τούς Ρωμαίους κατακτητές. Καί λατινιστί: Ubi solitudinem faciunt, pacem appalant...
Σήμερα φθάσαμε μέν στό φεγγάρι καί στόν Ἄρη (τά Ἰμαλάϊα καί
οἱ πόλοι εἶναι καί οἱ ἀνακαλύψεις
τῆς Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας,
ἔχουν περιπέσει σέ δεύτερη μοίρα
καί θά εἶχαν ξεχασθεῖ ἄν πρόσφατα μερικοί δικοί μας ρομαντικοί
δέν ἐπαναλάμβαναν τό ἐγχείρημα...)
ὅμως φθάσαμε καί σέ ἕνα σημεῖο
ἀκμῆς δημιουργῶν φονικοῦ χαρακτῆρα... Ὅσο προάγεται τεχνολογικά ὁ ἄνθρωπος, τόσο συμπροάγονται καί οἱ φονικές του
ἱκανότητες. Ἐγκέφαλος Ἀϊνστάιν
μέ ψυχή Κάϊν... Σύνδρομο Νέρωνα
καί Καλλιγούλα... Ἔξυπνα ὅπλα,
παγκοσμιοποίηση... Ὁ ἄνθρωπος,
παύσαμε πιά νά πιστεύουμε ὅτι
προέρχεται ἀπό τόν πίθηκο... ἀλλά
μᾶλλον πορεύεται πρός αὐτόν...
Πιθηκίζει... Ἔχουμε πιά ἀντιστροφή τῆς θεωρίας τοῦ Δαρβίνου... Κάθε τι νέο δέν ἔρχεται σάν
διαδοχή ἤ συμπλήρωση τοῦ παλαιοῦ, ἀλλά σάν κατακτητής καί
20
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καταστροφέας του. Ὁ Ἀμοραλισμός (ἔλλειψη ἠθικῶν ἀρχῶν) στό
ἀποκορύφωμά του.
Ἡ Ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι κανένας δέν διδάσκεται ἀπ’ αὐτήν
(Χέγκελ). Στά πλαίσια τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς ἐπιβολῆς της,
ἐφευρέθηκε καί ἐντάχθηκε τό κυνήγι τῆς τρομοκρατίας. Ὅποιος δέν
φρονεῖ ὅσα φρονοῦμε ἐμεῖς, εἶναι
τρομοκράτης. Ὁ μή ὦν μεθ’ ἡμῶν
καθ’ ἡμῶν ἐστί... Ἔτσι ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος, ὅπως οἱ ἥρωες τοῦ
Κάφκα νοιώθει νά περιβάλλεται
πανταχόθεν ἀπό ἀναρίθμητους
ὁρατούς καί κυρίως ἀοράτους
ἐχθρούς, τούς τρομοκράτες. Hospes
= Hostis, δηλ. ὁ Ξένος = ὁ ἐχθρός,
ἤ Homo Homini lupus, ἤτοι ὁ
ἄνθρωπος γιά τόν ἄνθρωπο λύκος. Ἡ ἕρπουσα βία μᾶς κυκλώνει... Οἱ καιροί δέν εὐνοοῦν τίς
προσωπικές ἰδέες οὔτε τίς διαπροσωπικές σχέσεις.
Θέλουν τόν ἄνθρωπο ὄχι αὐτοκίνητον ἀλλά ἑτεροκίνητον. Θέλουν νά σκέπτονται ἄλλοι γιά μᾶς
πρίν ἀπό μᾶς... Ὅμως ὁ ἄνθρωπος
εἶναι ἐλεύθερος μόνον ὅταν μπορεῖ νά ἐπιλέγει, εἶπε ὁ Σάρτρ. Ἡ
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ἐλευθερία ὅμως ὅπως καί ἡ δημοκρατία προϋποθέτουν ἄτομα μορφωμένα καί μέ ἀρχές καί πιστεύω.
Αὐτά τά ἀναπτύσσει ἡ Κλασσική
παιδεία, πού ὅμως φαίνεται ὅτι
βλάπτει σοβαρά τίς βλέψεις τῆς
παγκοσμιοποίησης... γι’ αὐτό καί
μειώνεται ἡ παροχή της, ἐκτός καί
ἄν μᾶς σώσουν τά κομπιοῦτερ τῆς
νέας γενιᾶς...
Ἔτσι εἶχε δίκιο ὁ ἀπαισιόδοξος
καί μηδενιστής, ὅσο καί μεγάλος
λογοτέχνης μας, ὁ Ν. Καζαντζάκης
ὅταν φώναζε: «Κοιτάζω γύρω μου.
Κοιτάζω μέσα μου. Ἡ ἀρετή τρελλάθηκε, ἡ Γεωμετρία τρελάθηκε, ἡ
ὕλη τρελάθηκε».
Μήπως δέν τρελάθηκε πραγματικά ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς γῆς μας;
Δέν κοντεύει νά τρελάνει τήν ΕΜΥ
πού ἀναγκάζεται ἄλλα νά λέει τή
μία μέρα καί ἄλλα τήν ἄλλη; Τόσο
ἀκατάστατες καί εὐμετάβλητες
εἶναι οἱ συνθῆκες, ὥστε νά εἶναι
προβληματική κάθε πρόβλεψη καί
μάλιστα ἔστω ὀλιγοήμερη.
Καί τό μικρό ζωάκι ἐξ ἐνστίκτου
ξέρει νά φυλάει τή φωλιά του καθαρή... Καί μόνον ὁ ἄνθρωπος ὁ
σοφός τήν μολύνει συνεχῶς, γιά
ἕνα ἐφήμερο κέρδος.... ἤ τό προσωπικό ἤ τό ἐθνικό συμφέρον.
Εἶπε κάποιος ὅτι καί τό διαμάντι
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μπορεῖ νά τό τεμαχίσει ἕνα ἁπλό
μαχαίρι, ὅταν τό ὑλικό μέ τό ὁποῖο
εἶναι κατασκευασμένο... εἶναι τό
συμφέρον!
Καί ὁ Σοφοκλῆς ἀπό αἰῶνες μᾶς
λέει: «Τό κέρδος πολλάκις τούς
ἄνδρας διώλεσεν». Γιατί ἄν κάνουμε μιά βαθειά βουτιά στά γεγονότα θά δοῦμε ὅτι τελικά τό
κέρδος εἶναι ἡ αἰτία τῆς τρομοκρατίας... τόσον ἐκείνης πού περιορίζεται στίς ληστεῖες, ὅσο καί
τῆς ἄλλης τῆς Ἄλ Κάϊντα... ἀφοῦ
ἰσχυρίζεται ὅτι ἀγωνίζεται ἐναντίον
ἐκείνων πού γιά τό δικό τους κέρδος θέλουν νά ὑποτάξουν σύμπαντα τόν κόσμον... Ἔχει δίκαιο;
Καί σκοτώνοντας ἀθώους ἐπιβάλλεται ἡ τάξη καί τό δίκαιο; Καί τί
εἶναι δίκαιο; Τό τοῦ Ἰσχυροτέρου
ἤ τό τοῦ ἀδυνάτου;... Ὁ ἄνθρωπος
ἐξώρισε τό Θεό ἀπό τίς σχέσεις
του, γι’ αὐτό σύμφωνα μέ τόν Ντοστογιέφσκι «ὅταν δέν ὑπάρχει
Θεός ὅλα ἐπιτρέπονται»... ἀκόμα
καί ἡ τρομοκρατία...
Κων. Γ. Ποντίκης
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ερικοί συγγραφεῖς ἐκδίδουν βιβλία, μέ
τά ὁποῖα προπαγανδίζουν ἀθεϊστικές
ἰδέες, ἀρνοῦνται τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ
καί τοῦ πνευματικοῦ κόσμου καί πιστεύουν μόνο
στήν ὕπαρξη τῆς ὕλης. Ἀλλά ἄν δέν ὑπάρχει
Θεός, δέν ἐξηγεῖται ἡ τάξη καί ἡ ἁρμονία στό
φυσικό κόσμο. Δέν ὑπάρχει πνεῦμα καί πνευματικός πολιτισμός, ὅλα εἶναι τυχαία παράγωγα
ὑλικῶν συνθηκῶν. Αὐτό εἶναι ἕνα αὐθαίρετο ὑλιστικό δόγμα, πού θέλει νά μᾶς πείσει ὅτι τά
πάντα εἶναι ὕλη. Τότε καί ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα
ἁπλό ὑλικό ὄν, ἕνα ἐξελιγμένο ζῶο, πού δέν ἔχει
σκοπό καί νόημα στή ζωή του παρά μόνο τίς ὑλικές ἀπολαύσεις. Ὁ κόσμος φαίνεται παράλογος,
ἀνεξήγητος, ἀφοῦ δέν ἔχει σκοπό καί νόημα
πνευματικό.
Ἡ πίστη στό Θεό δίνει νόημα στή ζωή τοῦ
ἀνθρώπου καί στήν ὕπαρξη τοῦ κόσμου. Στό
ἐρώτημα, ποιός ἔφτιαξε τόν κόσμο, ἡ ἐπιστήμη
δέν μπορεῖ νά ἀπαντήσει. Ξέρει μόνο ἀπό τί
ἀποτελεῖται ὁ ὑλικός κόσμος καί ποιοί νόμοι τόν
διέπουν. Τό ὅτι ὅμως ἡ ἐπιστήμη ἀνακάλυψε
τούς φυσικούς νόμους, δέν σημαίνει ὅτι αὐτή
τούς δημιούργησε. Ἡ ἐπιστήμη, μέ ἐπίπονη
ἔρευνα, βρῆκε τούς φυσικούς νόμους καί συνεχῶς ἀνακαλύπτει νέους. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι
τούς φυσικούς νόμους τούς καθορίζει ἡ ἐπιστήμη, οὔτε ὅτι αὐτή κανονίζει τή λειτουργία
τους. Πολύ περισσότερο δέν σημαίνει ὅτι δέν
ὑπάρχει Θεός, ἐπειδή δῆθεν οἱ φυσικοί νόμοι τά
ἐξηγοῦν ὅλα. Ποιός ὅμως ἔθεσε αὐτούς τούς νόμους;
Ἡ θρησκεία μᾶς λέει ὅτι τόν κόσμο τόν ἔφτιαξε ὁ Θεός, ἤ οἱ θεοί κατά τίς ἀπόψεις τῶν πολυθεϊστῶν. Ὁ Θεός ἔθεσε τούς φυσικούς νόμους,
πού διέπουν τό Σύμπαν καί τό συγκρατοῦν σέ
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τάξη καί ἁρμονία. Γι’
αὐτό ὁ Δαυΐδ ἔλεγε:
«Ὡς ἐμεγαλύνθη τά
ἔργα Σου, Κύριε,
πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας» (ψαλμός 103).
Καί σέ ἄλλο ψαλμό
λέει: «Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ,
ποίησιν δέ χει ρῶν
αὐτοῦ ἀναγγέλλει τό
στερέωμα (ψαλμός 18).
Ἡ Παλαιά
Διαθήκη (Γένεση κ.λπ.)
μᾶς λέει ὅτι ὁ Θεός
ἔφτιαξε τόν κόσμο, μέ
τάξη καί ἁρμονία, πού
δέν τήν ἀμφισβητεῖ
οὔτε ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη οὔτε κἄν ἡ θεωρία τῆς ἐξελίξεως. Ἡ
Ἁγία Γραφή δέν μᾶς
λέει ἐπιστημονικές λεπτομέρειες γιά τή δημιουργία τοῦ κόσμου,
διότι δέν θά μποροῦσαν νά μᾶς καταλάβουν οἱ ἄνθρωποι
τῆς ἐποχῆς κατά τήν
ὁποία γράφηκαν τά βιβλία τῆς Παλαιᾶς καί
τῆς Καινῆς Διαθήκης.
Ἡ Ἁγία Γραφή τονίζει
ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο καί
τόν ἄνθρωπο, μέ τάξη

καί σοφία, ὅτι ἔδωσε
στόν ἄνθρωπο ψυχή
καί ἀνώτερο προορισμό κ.λπ. Ὅλα αὐτά
δέν τά ἑρμηνεύει ἡ
ἐπιστήμη, ἀλλά μόνον
ἡ θρησκεία.
Ἡ πίστη στό Θεό
δέν ἐξηγεῖ μόνον τήν
τάξη καί τήν ἁρμονία
τοῦ κόσμου, ἀλλά δίνει
ἀκόμη νόημα καί
σκοπό στόν κόσμο καί
στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Στόν ἄνθρωπο ὁ
Θεός ἔδωσε μεγαλύτερο προορισμό, νά τελειοποιηθεῖ ἠθικά καί
πνευματικά, γιά νά
γίνει υἱός τοῦ Θεοῦ καί
μέτοχος τῆς αἰωνίου
ζωῆς καί μακαριότητας. Τό σκοπό τοῦ
Θεοῦ γιά τή δημιουργία τοῦ ἀπεράντου κόσμου τῶν ἀστέρων καί
τῶν γαλαξιῶν δέν τόν
ξέρυμε, διότι δέν μποροῦμε νά εἰσδύσουμε
στά βάθη τῆς σοφίας
τοῦ Θεοῦ. Γνωρίζουμε
μόνο ὅσα ὁ Θεός μᾶς
ἐπιτρέπει νά γνωρίσουμε, χρησιμοποιώντας τό λογικό καί τήν
ἐπιστήμη.
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Χωρίς τήν πίστη
στό Θεό οἱ γνώσεις
μας γιά τόν κόσμο
εἶναι κατακερματισμένες, δέν ἔχουν συνοχή
καί νόημα. Ἡ ἠθική
δέν ἔχει θεμέλιο καί
κύρος. Χωρίς τό Θεό

ὅλα ἐπιτρέπονται, εἶπε ὁ Ντοστογιέφσκι.
Ὁ ἄνθρωπος βαδίζει
χωρίς πυξίδα στή ζωή
του, καί χωρίς ἰδανικά, ἀλλά γιά νά
βοῦμε τόν προορισμό
μας στή ζωή πρέπει νά
πιστεύσουμε στό Θεό
καί νά τηρήσουμε τίς
ἐντολές του.

Β. Χαραλαμπόπουλος
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«Ἐφιάλτης διαρκείας ἡ μαύρη τρύπα
τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 17-11-11).
Πού θά γίνει μεγαλύτερη λόγω «κουρέματος» σέ ὅποια ταμεῖα ἔχουν ὁμόλογα
τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου.
«Ὄπισθεν τῶν συμφορῶν, τάς ὁποίας
γνωρίζομεν εὑρίσκεται ἡ ἀπομάκρυνσις
ἀπό τόν Θεόν» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 18-11-11).
Ἄς τό συνειδητοποιήσουμε καί ἄς ἀναθεωρήσουμε τήν ἀτομική καί συλλογική
πορεία μας, διότι διαφορετικά περισσότερα καί χειρότερα δεινά θά ὑποστοῦμε.
«Παρεμβάσεις στόν κρατικό μηχανισμό. Στρατιές συμβούλων ἀπό 10 χῶρες
καταφθάνουν στήν Ἑλλάδα» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 18-11-11).
Γιατί μπλοκάρισε; Ἀπό τήν ἀργομισθία; Ἀπό τήν διαπλοκή; Ἀπό τήν διαφθορά; Ἀπό ἔλλειψη «λαδώματος»; Καί
οἱ ξένοι σύμβουλοι ἀπό ἐμᾶς θά πληρώνονται;
«Ἀνεβαίνει τό πολιτικό θερμόμετρο
στούς κόλπους τῆς ΕΕ. Εὐρω-Βαβέλ γιά
τήν κρίση χρέους» (ΕΘΝΟΣ 19-11-11).
Σύγχυση γλωσσῶν; Ὄχι. Σύγκρουση
συμφερόντων!
«... ἡ γερμανική δυσπιστία ἔναντι τοῦ
ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ κόσμου δέν ἔχει ὑποχωρήσει» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-1111).
Τά ἐσωτερικῆς κυκλοφορίας χαρτονομίσματα «ἀθέτηση ὑποσχέσεων», «ἐπιπολαιότητα», «ἀνευθυνότητα», «ψέματα»,
«ἀνακρίβειες», «παλινωδίες» κλπ. δέν
περνοῦν στούς «κουτόφραγκους».
«Ἤ θά ἀλλάξουν ἤ θά τελειώσουν»
(ΤΟ ΒΗΜΑ» 20-11-11).
Τό ἐκλογικό σῶμα, ἐμεῖς οἱ πολῖτες νά
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ἀλλάξουμε γιά νά τούς ἀλλάξουμε, ἄν δέν
ἀλλάξουν μυαλά καί ἦθος οἱ πολιτικοί.
Διαφορετικά θά μᾶς τελειώσουν.
«Σέ προσκλητήριο καλεῖ ὁ Μίκης. Νά
πάρει ὁ λαός στά χέρια του τό μέλλον τῆς
Ἑλλάδος. Νά φύγουν οἱ ξένοι καί τό
ΔΝΤ» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 20-11-11).
Ὁ λαός, ἐμεῖς φέραμε τούς ξένους καί
τό Δ.Ν.Τ. διά τῶν πολιτικῶν πού ἐκλέγουμε. Αὐτό κάνουμε μετά τήν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια καί δέν συνετιζόμαστε!
«Ἐλευσίνα: ἐντόπισαν φορτηγά μέ μετανάστες» (ΤΑ ΝΕΑ 21-11-11).
Ἑξήντα Ἀφγανοί μετανάστες, ἐκ τῶν
ὁποίων οἱ 21 ἀνήλικοι! Στόν 21ο αἰῶνα
ὁ ἄνθρωπος ἐμπόρευμα! Γιά ποιά πρόοδο,
γιά ποιό πολιτισμό μιλᾶμε;
«Ὁ νόμος τῶν καλάσνικοφ. Παραδομένη ἡ Ἀθήνα στούς κακοποιούς πού
εἰσβάλλουν μέ ὅπλα σέ σπίτια καί ἐπιχειρήσεις» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 21-11-11).
Ὁ ρόλος τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας
τοῦ Πολίτη περιορίζεται στό σύνθημα
«Πρῶτα ὁ πολίτης».
«Στά μέσα Δεκεμβρίου τό νομοσχέδιο
γιά τό νέο Λύκειο» (ΕΣΤΙΑ 23-11-11).
Καί κατά τό 2012 μέ ἄλλη Κυβέρνηση
νεώτερο Λύκειο! Ἔλεος πιά μέ τίς ἀλλαγές στήν Ἐκπαίδευση.
«Δέν μποροῦμε νά παραγείλλουμε ἀπό
τό Δ.Ν.Τ. ἀξίες καί ἀρχές» ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 2411-11).
Ἄν στήν πλειονότητά μας εἴχαμε κρατήσει τίς ἀξίες καί τίς ἀρχές πού μᾶς ἐστήριξαν ἐπί αἰῶνες, δέν θά εἴχαμε ἀνάγκη
ἀπό τό Δ.Ν.Τ.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Ὁ χορός τοῦ θανάτου

ό ἀριστούργημα αὐτό τοῦ σπουδαίου
Σουηδοῦ δραματουργοῦ Αὔγουστου
Στρίντμπεργκ (1849-1912) παίζεται στό
θέατρο ΑΛΜΑ σέ μετάφραση Ἰωάννου
Χρυσάφη καί σκηνοθεσία Ἰωάννας Μιχαλακοπούλου. Τούς ρόλους ἑρμηνεύουν
οἱ ἠθοποιοί Κατερίνα Μαραγκοῦ, Γιῶργος Μιχαλακόπουλος καί Νίκος Ἀλεξίου.
Ἡ ζωή δέν εἶναι μιά παθητική μεταφορά στό ὄχημα τοῦ χρόνου. Εἶναι μιά
ἐνεργητική πορεία πρός τήν ἠθική τελείωση. Πορεία μέ ἐπίγνωση (Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης) πρός τήν ὁλοκλήρωση
τῆς προσωπικότητας. Ὁ γάμος εἶναι
συμπόρευση τῶν προσώπων, τοῦ ἄντρα
καί τῆς γυναίκας, πρός τόν σκοπό αὐτό.
Ὁ χορός τοῦ Ἠσαΐα ἀποτελεῖ τήν ἀφετηρία μιᾶς κοινῆς πορείας ζωῆς πού δέν
εἶναι ἰσόβιος «μήνας τοῦ μέλιτος». Ἡ
ζωή τοῦ ζευγαριοῦ ἔχει χαρές καί λύπες.
Μοιάζει μέ τόν καιρό πού μᾶς ἐπιφυλάσσει ἡλιοφάνεια καί συννεφιά, δρο-
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σερό ἀεράκι καί παγερό βοριά,
ποτιστική βροχή καί καταστροφική νεροποντή, παγωνιά καί
ζέστη.
Ζωή χωρίς τό στοιχεῖο τῆς
ἀγάπης εἶναι κόλαση. Δέν εἶναι
ζωή, εἶναι θάνατος. Εἴκοσι πέντε
χρόνια παντρεμένοι ὁ Ἔντγκαρ
καί ἡ Ἄλις χορεύουν τόν χορό τοῦ
θανάτου. Ἔδωσαν συνέχεια στή
ζωή - ἀπέκτησαν δύο παιδιά ἀλλά ἡ ζωή τους εἶναι σφραγισμένη ἀπό τόν θάνατο, γιατί μισοῦνται καί ἀλληλοσπαράσονται
καθημερινά. Δέν τούς ἕνωσε
ἀμοιβαῖος ἔρωτας. Αὐτοί πού
ἑνώνουν τήν ζωή τους στό γάμο
χρειάζεται νά συνεισφέρουν κάποια «προῖκα», πρέπει νά διαθέτουν κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις πού κατά τήν κοινή
ἀγωνιστική πορεία προάγονται
καί προάγουν τά πρόσωπα. Ὁ
ἔρωτας μετουσιώνεται σέ θυσιαστική ἀγάπη. Ἀγάπη πού ἐμπνέει
αὐτοθυσία, θυσία τοῦ ἐγώ, ὄχι
θυσία τοῦ ἄλλου. Ἐγκλωβισμένοι
στήν ἐγωπάθεια ὁ Ἔντγκαρ καί ἡ
Ἄλις εἶναι ξεκομμένοι ἀπό τήν
κοινωνία.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Δόξα δέ καί τιμή καί εἰρήνη παντί τῷ ἐργαζομένῳ τό ἀγαθόν». (Δόξα καί τιμή καί εἰρήνη προσμένουν ὅποιον κάνει τό καλό)
Ρωμ. β΄ 10
β. Τόν Θεό νά δοξάζετε μέ τό σῶμα σας καί μέ τό
πνεῦμα σας.
Α΄ Κορ. α΄ 20
γ. Θά δοξολογῶ τόν Κύριο σέ κάθε εὐκαιρία, ὁ
ὕμνος Του θά βρίσκεται στό στόμα μου.
Ψαλμ. 33, 1
δ. Μή ζηλέψεις τή δόξα τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου, γιατί δέν ξέρεις ποία καί πόσο μεγάλη θά εἶναι
ἡ καταστροφή του.
Σ. Σειράχ θ΄ 11
ε. Εἶναι πανευτυχής ἐκεῖνος πού δέν καταγίνεται
μέ κανένα ἀπό ὅσα θεωροῦνται μεγάλα στή ζωή,
ἀλλά θεωρεῖ δόξα του τή δόξα τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖνος
πού ἔχει καύχημά του τόν Χριστό.
Μ. Βασίλειος ΕΠΕ 5, 386
στ. Οἱ κόποι γεννοῦν δόξα, οἱ μόχθοι φέρνουν
στεφάνια.
Μ. Βασίλειος ΕΠΕ 6, 272
ζ. Ἐπαινῶ τή δόξα πού γιά μένα βρίσκεται στόν
οὐρανό, ζυγαριά δίκαιη, καλή, ἀληθέστατη· ἡ ἐδῶ
δόξα εἶναι ἀεράκι καί κούφια χάρη γιά κούφια
πράγματα.
Γρηγ. Θεολόγος ΕΠΕ 9, 190
η. Δόξα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ὀρθή πίστη, ὁ κατά
Θεόν ζῆλος, ἡ ἀγάπη, ἡ πραότητα, ἡ ἐπιείκεια, ἡ
ἀνεκτικότητα, ὁ ζῆλος στήν προσευχή.
Χρυσόστομος ΕΠΕ 8Α, 308
θ. Ὅσοι βρίσκονται στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀγαποῦν καί δοξάζουν, δοξάζουν καί ἀγαποῦν.
Ἱερός Αὐγουστῖνος.
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ι. Ὅταν ἔχεις λογισμό πού σέ
προτρέπει νά ζητήσεις ἀνθρώπινη
δόξα, νά ξέρεις καλά ὅτι σοῦ προετοιμάζει καταισχύνη.
Ὅσ. Μάρκος ὁ Ἀσκητής
ια. Ἐάν ὁ Θεός δέν δοξάσει τόν
ἄνθρωπο, ἡ δόξα τῶν ἀνθρώπων
δέν εἶναι τίποτε.
Γεροντικό, Ἀββάς Σισώης 15
ιβ. «Sic transit gloria mundi». (Ἔτσι περνάει ἡ δόξα τοῦ κόσμου).
Λατινικό ρητό
ιγ. Ἡ δόξα καί τά πλούτη χωρίς
τή φρόνηση δέν εἶναι ἀποκτήματα ἀσφαλή.
Δημόκριτος
ιδ. Ὅσους περιπατοῦν κάτω ἀπό
τόν ἥλιο, τούς ἀκολουθεῖ ἀναγκαστικά ἡ σκιά καί ὅσους κάτω ἀπό
τή δόξα, τούς ἀκολουθεῖ ὁ φθόνος.
Σωκράτης
ιε. Νά μιμεῖσαι τίς πράξεις ἐκείνων πού θαυμάζεις τή δόξα.
Ἰσοκράτης
ιστ. Δέν ὑπάρχει τίποτε πιό
ἄθλιο ἀπό τήν κούφια δόξα.
Μένανδρος
ιζ. Ἡ δόξα εἶναι ἀξιοσέβαστο
πράγμα, ἀλλά κάτι τό ἀβέβαιο.
Πλούταρχος
ιη. Δόξα σοι ὁ Θεός! Δόξα σοι ὁ
Θεός! Μέ τό «Δόξα σοι ὁ Θεός»
πνίγονται ὅλοι οἱ δαίμονες.

• Ὁ κ. Γεώργιος Βενιζέλος, Λαμπέτι Πύργου Ἠλείας, 100 €, εἰς
μνήμην τῆς συζύγου του Ἑλένης.
•Ἡ κ. Μαρία Βέργη, Αθήνα, 200
€, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Παναγιώτη Βέργη.
•Ἡ κ. Σταυρούλα Γιαννακουρέα, Χολαργός, 50 €, εἰς μνήμην
Ἀναστασίας Γιαννακουρέα.
•Ἡ κ. Ἕλενα Δημουλᾶ, Μοσχάτο, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της πτεράρχου Ἀχιλλέα
Δημουλᾶ.
•Ἡ κ. Γαρυφαλλιά Δρακοπούλου, Ἀθήνα, 50 €, εἰς μνήμην Ἰωάννου Δρακοπούλου.
Ἡ κ. Αἰκατερίνη Καζάκου, Θεσσαλονίκη, 50 €, εἰς μνήμην Πατρόκλου Καζάκου, ἐφέτη.
•Ἡ κ. Παναγιώτα Κωνσταντινίδου, Πειραιᾶς, 50 €, εἰς μνήμην
τῶν γονέων της Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης Παναγιωτοπούλου καί τῆς
θυγατρός της Εἰρήνης Κ. Κωνσταντινίδου, ἰατροῦ-νεφρολόγου.
•Ἡ κ. Κική Μπάμπαλη, Παπάγου, 50 €, εἰς μνήμην Ρίτας Μανιάκα.
•Ὁ κ. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, Ἀθήνα, 50 €, εἰς μνήμην
τῆς μητέρας του Μαρίας.
•Ἡ κ. Ἑλένη Χρυσικοπούλου,
Αιγάλεω, 40 € εἰς μνήμην τῶν γονέων καί τοῦ συζύγου της.
•Ὁ κ. Γεώργιος Βενιζέλος, Λαμπέτι Πύργου Ἠλείας, 100 €, εἰς
μνήμην τῆς συζύγου του, Ἑλένης.
•Ἡ κ. Μαρία Βέργη, Ἀθήνα, 200
€, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της, Παναγιώτη Βέργη.

Γέροντας Παΐσιος Ἁγιορείτης
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MΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
 ΚΡΙΣΗΚΑΙΚΑΘΙΖΗΣΗ.ΘΑΥΠΑΡΞΗΑΝΑΚΑΜΨΗ;
Ἕνα πολύ ἐπίκαιρο βιβλίο. Σέ ἑπτά κεφάλαια ἀναπτύσσονται τά θέματα: 1. Τό θέμα μaς-πρόβλημά μας. 2. Ἡ καθίζηση
πῶς ἀρχίζει καί πῶς προχωρεῖ. 3. Τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ καί τό
δικό μας 4. Φύση καί Χάρη. 5. Ἡ ὀρθοτόμηση τοῦ Λόγου. 6.
Ἡ ταλαιπωρία τοῦ ἀνθρωποκεντρισμοῦ. 7. Ἡ δική μας τοποθέτηση.
Σχ.12Χ19,50. Σελ. 96. Ἔκδοση Ἱ. Μητρόπολις Νικοπόλεως,
Πρέβεζα, τηλ. 2682028378.
Ἀρχιμανδρίτου ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΤΖΙΑΒΑΡΑ
 ΤΟΘΕΙΟΠΑΘΟΣΚΑΙΗΑΝΘΡΩΠΙΝΗΕΜΠΑΘΕΙΑ
Ἡ διήκουσα σέ ὅλο αὐτό τό βιβλίο εἶναι ὁ Θεάνθρωπος καί
οἱ ἄνθρωποι. Ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνωση καί ἡ ἀνεξικακία τοῦ Θεανθρώπου, τό ἑκούσιο Πάθος Του γιά τήν σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων καί ἡ ἐμπάθεια αὐτῶν, ὅπως ἐκφράζεται ἀπό τήν
ἄρχουσα τάξη τῶν Ἰουδαίων τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλά καί
ὅλων τῶν ἀνθρώπων μέχρι σήμερα καθολικά καί διαχρονικά.
Σχ.14Χ29,50. Σελ.311. Κεντρική διάθεση: Βιβλιοπωλεῖον «Νεκτάριος Παναγόπουλος» Χαβρίου 3, 10562 Ἀθήνα, τηλ. 210
3224819. Τηλ. Συγγρ. 6932444050.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
 Σ’ΑΣΠΑΖΟΜΑΙΚΥΡΑΛΕΞΑΝΔΡΕ
Πέντε ποιήματα γιά τόν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη (19522007).
Ὁ γνωστός λογοτέχνης ἀπό τό Αἴγιο, μᾶς παρουσιάζει 5
ποιήματά του ἀφιερωμένα στόν μεγάλο ἅγιο τῶν γραμμάτων, Παπαδιαμάντη.
Σχ.15Χ20,50. Ἔκδοση «Φιλολογική Φωνή». Δ/νση Συγγραφέα: Νικ. Σολιώτη, 16, 215199 Αἴγιον.
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
 1.ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑΠΕΡΙΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΜΙΣΤΟΥ-ΠΛΗΘΩΝΟΣ
Ὁ τόμος αὐτός, ἐκδιδόμενος 560 ἔτη ἀπό τῆς κοιμήσεως
28

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

τοῦ Γεμιστοῦ, ἔχει ἐπετειακό χαρακτήρα καί φιλοδοξεῖ νά ἀναδείξει τήν πολυσχιδή προσωπικότητα καί
τήν πρωτοτυπία τῶν ἰδεῶν τοῦ πολυΐστορος τοῦ
Μυστρᾶ. Σχ.17Χ24. Σελ. 358.
ΤΟΥΙΔΙΟΥ:
 2.ΗΚΡΙΤΙΚΗΑΝΑΛΥΣΗΤΩΝΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ
ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΘΕΣΜΩΝ
«ΕΥΔΟΚΙΜΟΥΣΩΝ»ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
ΑΠΟΤΟΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Οἱ μελέτες πού περιλαμβάνονται στόν τόμο αὐτόν
πηγάζουν ἀπό τήν οἰκονομική φιλοσοφία τοῦ Ἀριστιτέλους. Σχ. 17Χ24. Σελ.131. Δ/νση Συγγραφέα: Μεσσηνίας 14, 14342 Νέα Φιλαδέλφεια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΝΤΟΚΟΛΑΣ
 ΟΙΧΟΡΔΕΣΤΗΣΨΥΧΗΣΜΟΥΗΧΟΥΝ
(Χρονογραφήματα ) ΤΟΜΟΣ Γ΄
Εἶναι ὁ τρίτος τόμος μέ δημοσιευμένα χρονογραφήματα καί διηγήματα, πού θίγουν ἐνδιαφέροντα θέματα τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς.
Σχ.14χ20. Σελ. 363. Δ/νση Συγγραφέα: Μαιζῶνος
12, 24100 Καλαμάτα. Τηλ. 27210 81718.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΛΕΚΚΟΣ, Θεολόγος, νομικός
 ΗΑΛΗΘΕΙΑΓΙΑΤΗΝΠΕΡΙΟΥΣΙΑ,ΤΗΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΤΗΣΕΚΚΛΗΣΙΑΣΚΑΙΤΗΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΤΩΝ
ΚΛΗΡΙΚΩΝΤΗΣ
Ἕνα μικρό βιβλιαράκι, ἀλλά πολύ ἐνδιαφέρον καί
κατατοπιστικό γιά τά περιουσιακά στοιχεῖα τῆς Ἐκκλησίας μας, πού δίνει ἀπαντήσεις στίς εὔκολες κατακρίσεις πού ἐκτοξεύονται ἀπό διαφόρους γιά τήν…
ἀμύθητη ἐκκλησιαστική περιουσία.
Σχ.10Χ14,50. Σελ.32. Ἐκδοτική παραγωγή: Σαΐτης,
τηλ. 210 3476090.
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έρασαν καί οἱ γιορτές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ νέου ἔτους
καί ζοῦμε τώρα τήν καθημερινότητά μας,
μέ τά προβλήματά της. Προβλήματα, κυρίως οἰκονομικά, δύσκολα, πού μᾶς κάνουν νά προβληματιζόμαστε πολύ γιά
τό μέλλον μας. Μέσα σέ αὐτή τήν
ἄσχημη κατάσταση πού ζοῦμε, ἡ μόνη
μας ἐλπίδα καί δύναμη εἶναι ὁ Χριστός
μας. Εἴμαστε ἀπόλυτα βέβαιοι ὅτι Αὐτός
δέν θά μᾶς ἀφήσει. Μέ τήν βοήθειά Του
θά ξεπεράσουμε καί τά προσωπικά καί
τά ἐθνικά μας προβλήματα.
Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν, πήραμε
πάρα πολλές εὐχές ἀπό ὅλη τήν
Ἑλλάδα. Ἡ ἀγάπη καί ἡ συμπαράσταση
στόν πνευματικό μας ἀγώνα, ἰδιαίτερα
μᾶς συγκινεῖ. Ἀντευχόμαστε σέ ὅλους
τούς ἀγαπητούς μας συνδρομητές ὁ Κύριός μας νά τούς χαρίζει ὑγεία καί κάθε
εὐλογία στόν καινούργιο χρόνο.
Ἐνδεικτικά δημοσιεύουμε παρακάτω
μερικά ἀποσπάσματα ἀπό τούς σεβαστούς καί ἀγαπητούς μας συνδρομητές.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σταγῶν καί
Μετεώρων κ. Σεραφείμ, Καλαμπάκα, μᾶς
γράφει: «...Χρόνια πολλά, ὑγεία καί
εἰρήνην ἀδιατάρακτον. Νά Σᾶς ἀνυψώση
δέ ἡ χάρις τοῦ Σαρκωθέντος Χριστοῦ,
κατά τό νέον ἔτος, εἰς ὑψηλοτέρας βαθμίδας πνευματικῆς τελειώσεως».
Ἀρχιμ. Νεκτάριος Κιοῦλος, Ἀστυνομικός Διευθυντής, Προϊστάμενος Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, Ἀθήνα: «Ἐπιτέλους πρέπει
κάποτε νά καταλάβουμε ὅτι ἡ πραγματική εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀλληλεγγύη τῶν ἀνθρώπων καί τῶν λαῶν στηρίζεται στόν αἰώνιο νόμο τοῦ Εὐαγγελίου.
Εὔχομαι ὁλόψυχα εὐλογημένα Χριστούγεννα».
Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Ἐμμανουήλ, Οὐρανούπολη: «Ἐκ βαθέων εὔχομαι εὐ 30
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φρόσυνα καί εὐλογημένα Χιστούγεννα.
Τό Νέον Ἔτος εὐλογημένο καί σωτήριον».
Ἀδελφή Αἰκατερίνα, Μοναχή, Ἱερόν
Ἡσυχαστήριον «Ἁγία Φωτεινή ἡ Σαμαρείτης», Ἡράκλειο Κρήτης: «Εὐχαριστῶ
θερμά γιά τήν ἀποστολή τοῦ θαυμασίου
Ἡμερολογίου. Στοχασμός καί ἔμπνευση
χαρακτηρίζουν τά ὡραῖα κείμενα τοῦ
Συνδέσμου. Ἄς βοηθήσει ὁ Κύριος νά
ἀφυπνισθοῦν οἱ συνειδήσεις. Στένεψαν
ἐπικίνδυνα ὁράματα καί ἀξίες. «Ἠχῆστε
οἱ σάλπιγγες…».
κ. Χρῆστος Γιαμβριᾶς, Καθητητής
Πανεπιστημίου, Βριλήσσια: «…δεχθῆτε
τίς θερμές εὐχές μου γιά εὐλογημένα
χριστούγεννα καί ἕνα Νέον Ἔτος, γεμάτο εὐτυχία, παραγωγικότητα καί ἀγωνιστικότητα γιά τό ἔργο πού ἐπιτελεῖτε».
κ. Κωνσταντῖνος Σαμωνᾶς, Πρόεδρος «Π.Ο.Ε.» (Ὀρθόδοξος Τύπος)
Ἀθήνα, μᾶς εὔχεται «...Καλή καί εὐλογημένη χρονιά».
κ. Δημήτριος Κουτρούμπας, Τ. Γεν.
Ἐπιθ. Μ.Ε. Ἀθήνα: «Εὔχομαι κουράγιο
στούς καλούς ἀγῶνες…».
κ. Εὐάγγελος Παπασταμάτης, Φιλόλογος Αἰδηψός «…Ὁ Θεός νά εὐλογεῖ
τά ἔργα τῶν χειρῶν σας, νά ἐνισχύη τίς
προσπάθειές σας, νά αὐξάνει τούς
ἀναγνῶστας τοῦ Συνδέσμου καί νά λυπηθῆ τό ἁμαρτωλόν καί ἀσεβές Ἔθνος
μας».
Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος,
Ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ «Χιώτικα Πνευματικά Διανθίσματα» Χίος: Γιά τήν ἐκδημία τῆς μητέρας σας, δεχθεῖτε καί τά δικά
μας θερμά συλλυπητήρια. Ὁ Κύριός μας
νά ἀναπαύσει τήν ψυχή της. Γιά τό
ὡραῖο περιοδικό σας, εὐχόμαστε νά ξεπεράσει τίς δυσκολίες καί νά συνεχίσει,
γιά χρόνια πολλά, τήν κυκλοφορία του.
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Λιμάνι Καλαμάτας
ΕΠΑΝΩ: Ὅπως ἦταν τό λιμάνι μας τήν δεκαετία τοῦ 1950.
ΚΑΤΩ: Τό ἴδιο μέρος ὅπως εἶναι σήμερα.
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