«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Ἀγαπητοί μας
Ἀναγνῶστες
Ὅπως γράψαμε καί στό προηγούμενο ἄρθρο μας, ἡ
Ἑλλάδα ἀπό καιρό ἔχει εἰσέλθει στό «Φρενοκομεῖο».
Πάρα πολλά εἶναι τά γεγονότα πού μαρτυροῦν ὅτι δέν πᾶμε
καλά.
Θά μπορούσαμε νά ἀναφέρουμε πολλά παραδείγματα γενικῆς παράλυσης τοῦ Κράτους, μέ ἀποτέλεσμα κανένας στόχος νά μήν ἐπιτυγχάνεται καί νά μᾶς ἀφήνει ἀπογοητευμένους καί ταραγμένους.
Ἔτσι, ὁ λαός μας εὔχεται, μέ ἁπλά λόγια: «Ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι του» !
Γιατί ὅμως νά «βάλει ὁ Θεός τό χέρι του» σέ μία χώρα πού ὄχι μόνο τόν ἀρνεῖται ἀλλά
καί τόν πολεμάει; Διαβάστε τίς Ἀθηναϊκές ἐφημερίδες, καί ὄχι μόνον, καί θά παρατηρήσετε ὅτι πολλοί ἀπό τούς συντάκτες τους δέν πιστεύουν στό Χριστό καί τά περισσότερα κείμενά τους πολεμοῦν τή χριστιανική μας πίστη. Στήν τηλεόραση δέν ὑπάρχει κανένας
φραγμός πού νά προστατεύει τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καί μέ ἀμέτρητη ξετσιπωσιά,
γκρεμίζεται κάθε ἠθικό καί θρησκευτικό συναίσθημα. Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας λές καί κάνει
ὅ,τι μπορεῖ γιά νά ξεθεμελιώσει τήν πίστη στό Χριστό ἀπό τίς καρδιές τῶν παιδιῶν μας καί
νά χαλαρώσει τήν ἀγάπη τους γιά τήν Πατρίδα. Τά σχολικά βιβλία βρίθουν ἀπό ἀνακρίβειες καί ἱστορικές στρεβλώσεις χωρίς ντροπή. Θέλουν νά κάνουν ἕνα κράτος ἄθεο καί πολίτες μέ ἐλαστική πατριωτική συνείδηση.
Ἦρθε λοιπόν ὁ καιρός νά πληρώσουμε τήν ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό καί τήν ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τά ἑλληνικά ἰδεώδη.
Ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι λαοί, ὅσο μικροί καί ἄν εἶναι, μεγαλούργησαν, ὅταν ἦταν κοντά
στό Θεό καί ζητοῦσαν τή βοήθειά Του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ὁ θρίαμβος καί ἡ δόξα τοῦ Σαράντα. Τό μυστικό; Τόν Θεό ἐπικαλέσθηκαν τότε οἱ Κυβερνῆτες τῆς Ἑλλάδος, ὁ
γενναῖος Στρατός μας καί ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνικός λαός.
Ὅμως καί σήμερα, τό αἴτημα «Ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι του», τό ἐπικαλεῖται ὁ πιστός
λαός τῆς Ἑλλάδος. Ὅσο λίγοι καί ἄν εἴμαστε μήν ἀπελπιζόμαστε. Ἄς αὐξήσουμε τήν συχνότητα καί τήν ἔνταση τῆς προσευχῆς μας καί ὁ Χριστός μας θά βοηθήσει τήν Πατρίδα
μας στίς δύσκολες στιγμές πού περνάει. Τώρα θά δείξουμε τήν βαθειά πίστη μας στόν Θεό,
ὅτι μπορεῖ νά κατευθύνει τήν ἱστορία τῆς Πατρίδος μας καί τοῦ κόσμου ὁλόκληρου.
Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες
Ἐμεῖς οἱ ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας, ἄς κάνουμε συνεχῶς ὁλόθερμη προσευχή στόν
Κύριό μας νά σώσει τήν πατρίδα μας ἀπό τά δεινά. Οἱ προσευχές μας θά εἰσακουστοῦν.
Δέν θά πᾶνε χαμένες.
Η ΣΥΝΤΑΞΗ
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εγάλο εἶναι τό χρέος τῆς χώρας μας. Ἀπαιτητικοί οἱ δανειστές μας. Ζητοῦν ἀκόμη καί τήν ψυχή μας. Ψυχροί ὑπολογισταί, βλέπουν τά πάντα μέ
κριτήρια οἰκονομικά καί κερδοσκοπικά.
Κανένας δέν ἀμφιβάλλει ὅτι ὑπεύθυνοι γιά τό μεγάλο χρέος μας εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς. Μέ πρωτοκορυφαίους καί ὑπολόγους τούς πολιτικούς μας καί ὅλους
ἐκείνους πού παράνομα καταχράσθηκαν τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ. Ὑπεύθυνοι καί ὅλοι μικροί καί μεγάλοι, ὅσοι συνετέλεσαν στήν αὔξηση καί τήν
ἐπέκταση τῆς διαφθορᾶς, μέ σκοπό τό κέρδος. Παράνομο πλουτισμό σέ βάρος τῶν ἀδυνάτων. Τό ὑπέρογκο χρέος ὁδηγεῖ στή χρεοκοπία τῆς χώρας καί στή
δυστυχία τοῦ λαοῦ.
Μπροστά στό φάσμα αὐτῆς τῆς καταστάσεως οἱ
πολιτικοί μας ἀποπροσανατολίζονται καί ἀποπροσανατολίζουν τόν κόσμο, πού μένει ἀπληροφόρητος γιά
τήν πραγματικότητα. Γι’ αὐτό καί ὁ λαός ἀπαιτεῖ νά
μαθαίνει τήν ἀλήθεια, νά γνωρίζει τήν πραγματικότητα.
Αὐτό εἶναι τό χρέος τῆς ἡγεσίας. Δέν μπορεῖ ἡ πολιτική ἡγεσία νά ζητεῖ θυσίες καί στερήσεις ἀπό τόν
λαό, πού φορτώνεται ἕνα χρέος ὑπέρογκο, καί νά μή
τόν ἐνημερώνει μέ σαφήνεια καί διαφάνεια. Χρέος
καί ὑποχρέωση ὅλων μας εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση τῶν
προβλημάτων, πού προξενεῖ ἡ κρίση. Ἡ ὁμόνοια καί
ἡ ὁμοψυχία ὅλων μας καί ἡ δραστηριοποίηση γιά νά
βρεθοῦν λύσεις καί τρόποι, πού θά μᾶς βγάλουν ἀπό
τό ἀδιέξοδο. Ὅλοι μποροῦμε νά βοηθήσουμε. Ὅλοι
ἔχομε τήν ἀνάγκη τῶν ἄλλων. Ἕνας λαός ἑνωμένος
μπορεῖ νά κατορθώσει τά ἀκατόρθωτα, νά δημιουργεῖ καί νά ἀναδημιουργεῖται.
Χρέος μας εἶναι νά δουλέψουμε σκληρά, δημιουργικά, γιατί ὄχι καί ἐπαναστατικά, γιά νά ξεπερνᾶμε
τίς κρίσεις καί τά ἀδιέξοδα. Μᾶς ἑνώνουν πολλά. Οἱ
κοινοί στόχοι. Ἡ Ἱστορία μας καί ὁ πολιτισμός μας. Ἡ
πίστη μας καί ἡ Ἐκκλησία μας, μέσα στήν ὁποία
ὑπάρχουμε καί ἁγιαζόμαστε. Ἄς διώξουμε τό φόβο
καί ἄς ἐμπιστευθοῦμε στήν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ μας. Καί ὁ κόπος μας καί ὁ πόνος μας θά μᾶς
χαρίσει τό φῶς τῆς ἐπιτυχίας καί τῆς χαρᾶς.
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Θέματα πίστεως καί ζωῆς

Θεολογική θεώρηση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ
Ἕνα ἀπό τά ὀξύτερα προβλήματα πού
ἀντιμετωπίζει σήμερα ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἡ
μόλυνση καί ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἔφτασε ν’ ἀγωνιᾶ ἡ ἀνθρωπότητα γιά τήν ἀφόρητη μόλυνση τοῦ νεροῦ,
τῆς βλάστησης, τοῦ ἐδάφους καί ὁλόκληρου
τοῦ περιβάλλοντος χώρου. Ἄν θέλαμε ν’ ἀναζητήσουμε τά βαθύτερα αἴτια αὐτῆς τῆς οἰκολογικῆς καταστροφῆς, θά φτάναμε ὥς τά
χρόνια τῆς ἀναγεννήσεως. Τότε ἐγκαταλείφθηκε ἡ ἄποψη τῶν Βυζαντινῶν, πώς ὁ
ἄνθρωπος εἶναι διαβάτης τῆς γῆς καί διαχειριστής τοῦ περιβάλλοντος κι’ ἐφαρμόστηκε
ἡ θεωρία ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι κυρίαρχος
τοῦ περιβάλλοντος χώρου. Ἔτσι τήν ἐποχή
κατά τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ὑποτασσόταν
στή φύση, ἦρθε νά τήν διαδεχθεῖ ἡ ἐποχή
κατά τήν ὁποία ἡ φύση θά ὑποτασσόταν στόν
ἄνθρωπο. Στήν ἀλλαγή αὐτή καί στόν ὑποβιβασμό τοῦ φυσικοῦ κόσμου συνέβαλαν
κατά πολύ καί τά διάφορα ὑλιστικά καί αὐτονομιστικά συστήματα.
Πρός μία νέα ἐποχή θεολογικῆς θεώρησης τοῦ περιβάλλοντος.
Στήν ἐποχή μας ἀγνοήθηκε συστηματικά
τό γεγονός πώς ὁ Κύριος τά πάντα ἐν σοφίᾳ
ἐποίησεν. Παραθεωρήθηκε καί ἡ βασική διδασκαλία τῆς πίστεώς μας ὅτι ὁ Θεός μετέδωσε στούς ἀνθρώπους δυνάμεις (ἐν σμικρῷ)
ἀπό αὐτές τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου, δηλαδή τοῦ
Υἱοῦ Του, γιά νά ζοῦν μέ μακαριότητα καί νά
φυλάσσουν τό φυσικό περιβάλλον. Αὐτό τονίζουν πλεῖστα ὅσα ὀρθόδοξα χριστιανικά
κείμενα, πού καθορίζουν τή στενή σχέση πού
ὑπάρχει ἀνάμεσα στή Θεολογία καί τή φρον-

τίδα γιά τή διάσωση τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Μάλιστα οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
ἐκφράζουν μέ σαφήνεια τή θέση τῆς ἐκκλησίας γιά τή φύση. Ἡ θέση αὐτή ἐκφράζεται
μέ τίς εἰδικές εὐχές τοῦ ὀρθοδόξου εὐχολογίου «Ἐπί θεμελίων οἴκου, εἰς ἀγρούς, κήπους,
ἀμπελῶνας, ἐπί εὐλογήσει σπόρων, εἰς τό
εὐλογῆσαι ἅλωνα, ἐπί ἐγκαινίοις ἀρδευτικῶν
ἔργων καί ποικίλων ἄλλων ἐνασχολήσεων τοῦ
ἀνθρώπου». Ὅλοι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
εἶδαν τή φύση σάν τροφό τῆς ζωῆς καί ὄργανο ἐξαρτήσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Δημιουργό. Ἡ εὐλογία πού ἔδωσε ὁ Θεός στόν
ἄνθρωπο γιά νά μπορεῖ νά ἐπιβιώνει σωστά,
βρίσκει τήν πληρέστερη ἔκφρασή της «ἐν
Χριστῷ».
***
Γενική εἶναι ἡ διαπίστωση τῶν ἁγίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τό Θεό εἶναι αὐτή πού τόν
φέρνει ἀντιμέτωπο μέ τή φύση. Μόνο ἄν
ἐναρμονιστεῖ ἡ χρήση τῆς φύσεως μέ τή βούληση τοῦ Θεοῦ, ὑπάρχει βάσιμη ἐλπίδα νά
λυθοῦν τά τεράστια προβλήματα πού μᾶς
ἐπισώρευσε ἡ τεχνολογική ἀναρχία. Ἄν θέλουμε νά βγοῦμε ἀπό τό ἀδιέξοδο, στό ὁποῖο
ἀπειλούμαστε νά φτάσουμε – ἄν δέν φτάσαμε ἤδη – χρειάζεται ν’ ἀναθεωρήσουμε ριζικά
τίς σχέσεις μας μέ τή φύση. Χρειάζεται πραγματική ἀλλαγή νοοτροπίας σχετικά μέ τό περιβάλλον.
Κι αὐτό θά γίνει ἄν καθένας μας προσπαθεῖ μέ ὅλα τά μέσα πού διαθέτει νά σέβεται
καί νά φυλάσσει τό μικρό ἐπίγειο παράδεισό
του – τό χῶρο – μέσα στόν ὁποῖο ζεῖ, κινεῖται
καί ἐργάζεται.
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Κραυγή
ἀγωνίας
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ὁ κόσμος εἶναι πνιγμένος στήν ἀγωνία. Ἡ κραυγή του ἀκούγεται πνιγερή. Ποιός θά μᾶς σώσει;
Αὐτή ἡ κραυγή μᾶς θυμίζει ἐκείνην
πού ἄκουσε μέσα του ὁ Ἀπ. Παῦλος, κάπου στά παράλια τῆς Μικρασίας, «Διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν».
Ἦταν ἡ ἴδια ἡ φωνή τῆς Εὐρώπης πού ζητοῦσε βοήθεια νά λυτρωθεῖ ἀπό τόν κόπο
τῶν εἰδώλων καί τῆς ἀπάτης.
Ἡ ἠθική παραλυσία στή Ρώμη εἶχε ξεπεράσει κάθε ὅριο παραλυσίας καί ξεπεσμοῦ. Ἡ Ἀθήνα εἶχε ἐκσφενδονίσει ὡς τή
Μακεδονία, καί πέρ’ ἀκόμα, τή διαστροφή τῶν ὀρφικῶν καί διονυσιακῶν μυστηρίων μαζί μ’ ἐκείνη τῶν ἐλευσινίων.
Πλήρης εὐτελισμός κάθε μεταφυσικοῦ,
μέ κύρια ὄργανα τοῦ εὐτελισμοῦ τῆς γυναίκας τίς λεγόμενες ἱέρειες. Ἐκτός ἀπ’
τίς ἱέρειες, ἔχουμε καί κάποιες ἀνδρεῖες
γυναῖκες, πού ἔμειναν σύμβολα ἡρωισμοῦ
καί ἠθικοῦ μεγαλείου, ὅπως ἡ πορφυρόπωλις Λυδία στούς Φιλίππους καί ἡ Πρίσκιλλα στήν Κόρινθο.

Καί οἱ δύο αὐτές γυναῖκες θά συνδράμουν τόν Παῦλο στόν ἐκχριστιανισμό τῆς
Εὐρώπης. Στούς Φιλίππους φιλοξενεῖ τόν
Παῦλο καί τή συνοδεία του στό ἀρχοντικό της ἡ Λυδία. Στήν Κόρινθο ἡ Πρίσκιλλα μέ τόν ἄνδρα της, τόν Ἀκύλα, γίνονται
πολύτιμοι συνεργάτες του.
***
Ἡ κοινωνία τῶν Φιλίππων ἦταν παράξενη. «Οἱ ἄνδρες ἀμίλητοι, περήφανοι, δύστροποι, οἱ γυναῖκες φιλελεύθερες κι
ἀνεξάρτητες, φωνάζοντας συζητοῦσαν πολιτικά καί ἔπαιρναν μέρος στίς ἐκλογές καί
στίς ταραχές». Σύμφωνα μέ ἱστορικές
μαρτυρίες, ὅλοι τοῦτοι ἦταν ἀπόγονοι παλαιῶν ἀποίκων πού εἶχε φέρει ὁ βασιλιάς
Φίλιππος, ὁ πατέρας τοῦ Μεγαλέξανδρου, «γιά νά βγάλει χρυσάφι ἀπ’ τίς φλέβες τοῦ Παγγαίου».
Ὁ Θεός ἔβαλε στό κυνήγι τούς κατοίκους τῶν Φιλίππων καί ἄκουσαν τή φωνή
τοῦ Παύλου. Κυρίως τίς γυναῖκες πού τόν
ἀκολούθησαν μ’ ἐνθουσιασμό. «Μπροστά
στίς καλόψυχες τοῦτες γυναῖκες μποροῦσε
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ὁ Παῦλος νά ὁδηγήσει τήν καρδιά του νά
μιλήσει ἐλεύθερα».
***
Κάποτε ὁ Παῦλος εἶχε βάλει στό κυνήγι τούς μαθητές τοῦ Ἰησοῦ. Καί λίγο ἔλειψε νά διαλύσει τήν ἐκκλησία. Μέχρι πού
ἕνα ὅραμα τόν τύφλωσε. Μπροστά στή
Δαμασκό. Κι ἄκουσε τή φωνή τοῦ Θεοῦ:
«Σαούλ, Σαούλ, τί μέ διώκεις; … Τίς εἶ Κύριε; … ἀλλά ἀνάστηθι καί εἴσελθε εἰς τήν
πόλιν…».
Σήμερα ἡ ἐναγώνια κραυγή εἶναι ἡ
κραυγή τῆς Εὐρώπης: «Διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησαν ἡμῖν». Ὁ σημερινός
ἄνθρωπος ἀγωνιᾶ γιά τό τί θά φέρει τό
αὔριο. Μόνο ἀγωνιᾶ. Ξέχασε τό «Διαβάς
εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν». Τήν βοήθεια τήν περιμένει ἀπό τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο καί τήν Κεντρική Εὐρωπαϊκή Τράπεζα. Κυρίως ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες!...
Ἄν τότε, στόν καιρό τοῦ Παύλου, ἡ
Εὐρώπη ἦταν κάτω ἀπό τόν ζυγό τῆς Ρώμης, σήμερα εἶναι κάτω ἀπ’ τό ζυγό τοῦ
χρήματος καί τῶν κερδοσκόπων. Ξένων
καί ντόπιων! Ἡ κραυγή ἀγωνίας, μένει
μόνο κραυγή! Τί ἀπαίσια ἡ ἐποχή μας.
***
Σήμερα, ὅλα ἔχουν ἀλλάξει. Στό λιμάνι τῆς Νεάπολης (Καβάλας) δέν ὑπάρχει
ὁ περίφημος ναός τῆς Ἀρτέμιδος πού τότε δέσποζε. Ἄν ὅμως ὁ ἐπισκέπτης ἔχει
ἀνοιχτά τά μάτια του θά ἰδεῖ τό μέρος
πού ἀποβιβάστηκε ὁ Παῦλος μέ τούς δικούς του. Κι ἄν τεντώσει τ’ αὐτιά τῆς
ψυχῆς του ἴσως ἀκούσει τή φωνή τῆς
Εὐρώπης: «Διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν!».
Ναί, ἡ Εὐρώπη παράτησε τήν εἰδωλολατρεία. Ἔγινε Χριστιανική. Ἀλλά κατ’
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ἐπίφαση. Στήν ἐξωτερική ὄψη. Στό βάθος,
στόν πυρήνα της ἔμεινε εἰδωλολατρική.
Τό χρῆμα καί τά παράγωγά του ποθεῖ καί
λατρεύει ἡ ψυχή της. Καί τώρα πού ἡ
εὐρωζώνη κλονίζεται, συγκλονίζεται ὁλόκληρο τό σύστημα.
***
Τά χρόνια κυλήσανε, ἀπό τότε πού
ἀκούστηκε τό «Διαβάς εἰς Μακεδονίαν
βοήθησον ἡμῖν». Ἡ φωνή τῆς Εὐρώπης
μεταλλάχθηκε. Οἱ βάρβαροι τοῦ Καβάφη
δέν περίμεναν ἄλλο. Περάσανε τά σύνορα. Καί πλημμυρίσανε τήν Εὐρώπη.
Οἱ Συγκλητικοί μας δέν νομοθετοῦνε.
Τούς νόμους τούς παίρνουν ἕτοιμους ἀπό
τούς Πραίτωρες τῶν βαρβάρων. Ἡ πραιτωρία πιά νομοθετεῖ. Σήμερα τή λένε
Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἤ συνοπτικά Βρυξέλλες!
Αὐτοί, οἱ λαλίστατοι Συγκλητικοί μας,
δέν ἔχουν τί νά μᾶς ποῦν. Στή Σύγκλητο
μαλλιοτραβιοῦνται καί φτιάχνουν ἀνακριτικές ἐπιτροπές. Κι ὅλα τά κουκουλώνουν. Δέν ὑπάρχει πιά στήν Εὐρώπη ναός
ἀφιερωμένος στό «ἔλεος». Ἡ εὐσπλαχνία διαγράφηκε ὡς λέξη καί συμπεριφορά!
Παντοῦ ὁ τόπος γέμισε χοντροκομμένα
ρωμαϊκά ἀγάλματα, νά ἐκθειάζουν τήν
χυδαία δύναμη τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου.
Οἱ ἄρχοντες τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης
μᾶλλον μέ σκληρούς ραβδούχους μοιάζουν.
Ἄν μποροῦσε ν’ ἀκουστεῖ καί πάλι
ἐκεῖνο τό «διαβάς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν», ὑπάρχει ἐλπίδα ἡ κραυγή ἀγωνίας τῆς Εὐρώπης, καί περισσότερο τῆς
πατρίδας μας, ν’ ἀκουστεῖ ἀπαλλαγμένη
ἀπό ἐγωκεντρικές κραυγές καί μαμμωνικές ὑστερίες. Μακάρι!....
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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ά ἦταν ἐντελῶς περιττό ἄν λέγαμε ὅτι ὁ
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης εἶναι ὁ
σπουδαιότερος πεζογράφος μας. Μέ δεδομένο αὐτό, ὅτι πράγματι εἶναι ὁ πιό σπουδαῖος,
θά σύρουμε τίς παρακάτω γραμμές, μέ τήν
εὐκαιρία ἑκατό ἐτῶν ἀπό τόν θάνατό του.
Ἀνεπαύθη στήν οἰκία του στή Σκιάθο, δίπλα
στίς τρεῖς ἀδελφές του Σοφία, Κυρατσούλα
καί Χαρίκλεια, πρίν τά χαράματα τῆς 3-1-1911.
Οἱ ἀδελφές του ἔγραφαν μετά δέκα μῆνες
στό συγγραφέα Γιάννη Βλαχογιάννη πώς ἡ
ἀσθένεια τοῦ ἀδελφοῦ τους ἄρχισε στίς 30-111910, τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου, μ’ ἕνα δυνατό πόνο
στήν ὠμοπλάτη, πού μετά τρεῖς ἡμέρες τόν
λιποθύμησε καί τόν ἔκανε ν’ ἀνησυχήσει, γιατί πρώτη φορά τοῦ συνέβη κάτι τέτοιο στή
ζωή του. Αἰσθάνθηκε ὅτι πλησίαζε τό τέλος
του καί τό εἶπε, ὥστε οἱ ἀδελφές του ἔβαλαν
τά κλάματα. Ἐκτός τῶν ἄλλων ἦταν ὁ μόνος
συμπαραστάτης τους καί τό στήριγμά τους.
Στόν ἰατρό πού κλήθηκε ἀπό τίς ἀδελφές
του, τοῦ εἶπε ὁ ἀσθενής πώς θά ἤθελε τῆς
ἰατρικῆς ἐξετάσεως νά προηγηθεῖ ἡ τέλεση
τῶν χριστιανικῶν του ὑποχρεώσεων. Ἀκολούθησαν καί τά ἰατρικά, ἀλλά ἦταν ἀρκετά
ἀργά. Εἶχε δύσπνοια, βραδυκαρδία, ἀνακοπές, δέν μποροῦσε νά κοιμηθεῖ ἥσυχα ἐπί ἕνα
μήνα. Ἔβαζε στό κρεβάτι τά μαξιλάρια, γιά
ν’ ἀναπαυθεῖ λίγο καθήμενος.
Γράφουν συγκεκριμένα καί χαρακτηριστικά περί τοῦ τέλους του: «Τρεῖς φορές ἐκοινώνησε, τρεῖς τοῦ διάβασαν τήν μεγάλην
εὐχήν ἐν εἴδει ἐξομολογήσεως. τοῦ ἔψαλλαν
ἁγιασμόν καί εὐχέλαιον. Προσέτι δέ ἔστειλε
τήν μικροτέραν ἀδελφήν μας εἰς τό εἰκονο-
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στάσιόν μας νά ἐπικαλεσθῆ ἐξ ἰδίων του τήν
βοήθεια τοῦ Ἁγίου Ταξιάρχου, ἀρχαῖον εἰκόνισμά του ἀπό πατρός πάππου μας. Εἰς τάς 2
Ἰανουαρίου, Κυριακή, ἦλθαν καί τοῦ εἶπαν
διά τόν σταυρόν, καί μετά 9 ὥρας, μία μετά
τό μεσονύκτιον, ἐσηκώθη καί εἶπε «νά πάγω
μία εἰς τοῦ Ζιμπλοῦ» γειτονικό παντοπωλεῖον, καί ἐπειδή ἐκλονίζετο, τόν καθίσαμεν
εἰς τήν καρέκλαν καί ἤρχισε νά κλαίη σά μικρό παιδί. Τόν βάλαμε δίπλα καί σέ πέντε λεπτά ἐξέπνευσε. Ἔκλεισε μόνος τά μάτια,
χωρίς νά τά πιάση ἄλλος. Τήν Δευτέρα τόν
θάψαμε καί χάσαμε τήν τελευταίαν ἐλπίδαν
μας, 3 Ἰανουαρίου 1911».
Ὅταν λένε «ἦλθαν καί τοῦ εἶπαν διά τόν
σταυρόν», ἐννοοῦν ὅτι πῆγαν καί τόν πληροφόρησαν ὅτι ἡ κυβέρνηση, ἔστω τήν ὕστατη
αὐτή ὥρα τοῦ ἀπόνειμε τό παράσημο τοῦ
Μεγαλόσταυρου τοῦ Σωτῆρος. Τά τέλη του
ἦταν ὄντως χριστιανικά, ὅπως καί ὅλα τά χρόνια τῆς ζωῆς του, καί τά ἑξήντα. Ὁ μακρυνός
συγγενής του, ἐκλεκτός ἱερεύς τῆς ὡραίας
νήσου Σκιάθου, π. Γεώργιος Ρήγας, σ’ ἐπιστολή του τῆς 7-3-1912 μᾶς δίνει μερικές ἀκόμη σημαντικές καί συγκινητικές στιγμές τοῦ
τέλους τοῦ μεγάλου λογοτέχνη μας μέ τό
πλούσιο ἔργο καί τήν πλουσιώτατη βιβλιογραφία, πού συνέχεια αὐξάνεται. Ἀξίζει ἰδιαίτερης προσοχῆς ἡ προσεγμένη γραφή τοῦ
π. Γεωργίου: «Κληθέντες ἦλθον συγχρόνως
καί ὁ ἱερεύς καί ὁ ἰατρός. Ὁ Παπαδιαμάντης
πρό πάντων ἦτο χριστιανός καί χριστιανός
εὐσεβής. Μόλις λοιπόν εἶδε τόν ἰατρόν, εἶπεν
εἰς αὐτόν: «Τί θέλης σύ ἐδῶ;». «Ἦρθα νά σέ
ἰδῶ», τοῦ λέγει ὁ ἰατρός. «Νά ἡσυχάσῃς»,
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τοῦ λέγει ὁ ἀσθενής «ἐγώ θά κάμω πρῶτα τά
ἐκκλησιαστικά (δηλαδή θά ἐπικαλεσθῶ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ) καί ὕστερα να’ρθῇς ἐσύ». Ἤθελα νά κάμω τό παλληκάρι, ἔλεγε κατά τό διάστημα τῆς ἀσθενείας του «ἀλλά τήν ἔπαθα». «Ἅμα λείψω ἀπ’ αὐτόν τόν κόσμον, τότε θά καταλάβουν πόσον χρήσιμος εἶμαι», ἔλεγε κατά τάς
πρό τοῦ θανάτου του ἡμέρας. Εἶχε σώας τάς φρένας του μέχρι τέλους καί ἐπεθύμει νά συγγράψη
διήγημα τι. Ὁ νοῦς του μέχρι τῆς τελευταίας του
ἀναπνοῆς ἦτο ἀφιερωμένος εἰς τόν Θεόν. Μόνος
του ὀλίγας ὧρας πρίν ἀποθάνῃ ἔστειλε νά κληθῇ
ὁ ἱερεύς διά νά κοινωνήσῃ. «Ξεύρεις! Μήπως
ἀργότερα δέν καταπίνω»! ἔλεγε. – Ἦτο ἡ παραμονή τοῦ θανάτου του καί ὥς τις εἰρωνεία τοῦ
ἀνηγγέλη ἡ ἀπονομή τῆς παρασημοφορίας του
διά τοῦ Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος. – Τήν ἑσπέραν τῆς
2ας Ἰανουαρίου, παραμονήν τοῦ θανάτου του,
«Ἀνάψτε ἕνα κηρί», εἶπε, «φέρτε μου ἕνα βιβλίο» (ἐκκλησιαστικόν βιβλίον). Τό κηρίον ἠνάφθη. Ἐπρόκειτο δέ νά ἔλθῃ καί τό βιβλίον. Ἀλλά
πάλιν ἀποκαμῶν ὁ Παπαδιαμάντης εἶπε: «Ἀ φῆστε τό βιβλίο. Ἀπόψε θά εἰπῶ, ὅσα ἐνθυμοῦμαι
ἀπ’ ὄξω». Καί ἤρχισε ψάλλων τρεμουλιαστά «Τήν
χειρά σου τήν ἀψαμένην». (Εἶναι τροπάριν ἐκ τῶν
Ὡρῶν τῆς παραμονῆς τῶν Φώτων). Αὐτό ἦτο καί
τό τελευταῖον ψάλσιμον τοῦ Παπαδιαμάντη, διότι
τήν ἰδίαν νύκτα κατά τήν 2αν μετά τό μεσονύκτιον
ὥραν ἐξημέρωνεν ἡ 3η Ἰανουαρίου παρέδωκεν
τήν ψυχήν του εἰς χεῖρας τοῦ Πλάστου. Ἡ Σκίαθος
ὅλη ἔκλαυσε καί κλαίει διά τήν ἀπώλειαν τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἡ κηδεία του ἔγεινε ἐπιβλητική, ὅλοι
οἱ συγχώριοί του τόν συνώδευσαν. Λόγον ἐπικήδειον ἐξεφώνησα ἐγώ».
Εὐχαριστοῦμε τίς ἀδελφές Παπαδιαμάντη καί
τόν π. Γεώργιο Ρήγα γιά τίς σημαντικές πληροφορίες πού μᾶς παρέδωσαν γιά τό ὁσιακό τέλος τοῦ
ἔξοχου διηγηματογράφου Α. Παπαδιαμάντη, τοῦ
ὁποίου τό ἔργο ἀποτελεῖ εὐφρόσυνο πάντοτε μελέτημα τῶν καρδιῶν μας. Λίγοι λογοτέχνες μας
τόν ἀκολούθησαν στό εἶδος καί τό ἦθος του. Ἡ ξενομανία καί ὁ μοντερνισμός ἐπεκράτησαν…
Μοναχός Μωυσῆς Ἁγιορείτης

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 5 - 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τηλ. 27210 23176, Fax 27210 26478

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Γιά τίς καλοκαιρινές σας
διακοπές σᾶς προτείνουμε:

Πωλοῦνται
στά Χριστιανικά Βιβλιοπωλεῖα
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Οἱ φταῖχτες
’ αὐτή τήν κρίσιμη καί ἀθλία κατάσταση στήν ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ
χώρα μας διατυπώνεται ἡ ἄποψη ὅτι
φταῖνε οἱ ἄλλοι, γενικῶς καί ἀορίστως οἱ
ἄλλοι ἤ πιό συγκεκριμένα οἱ Εὐρωπαῖοι.
Γεννᾶται ὅμως τό ἐρώτημα: Μήπως
φταῖμε ὅμως ἐμεῖς οἱ ἴδιοι;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι: Καί βεβαίως φταῖμε ἐμεῖς. Φταῖμε ἐμεῖς μέ τήν ἠθική παρακμή μας, τόν λαϊκισμό, τήν ἰσοπέδωση
τῶν ἀξιῶν, τήν βιοθεωρία τοῦ μηδενισμοῦ καί τῆς ἐλαφρότητος, τήν ἀπανθρωπιά μας.
Καί πιό συγκεκριμένα πῶς νά μήν
φταῖμε ὅταν: Δέν καλλιεργοῦμε τόν
ὀρθόδοξο χριστιανικό καί ἑλληνικό πολιτισμό. Ὅταν δέν θέλουμε τήν πατριδογνωσία, τήν γεωγραφία καί προπαντός
τήν ὀρθή ἱστορία. Ὅταν κακοποιοῦμε
τήν ἑλληνική γλώσσα καί παρατηρεῖται
σήμερα μία φοβερή λεξιπενία. Ὅταν δέν
τιμοῦμε δεόντως τούς ἐθνικούς εὐεργέτες μας. Ὅταν ἡ παραπληροφόρηση τοῦ
λαοῦ γίνεται σέ καθημερινή βάση. Ὅταν
παρουσιάζουμε σέ video στό νέο Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης ὅτι οἱ χριστιανοί
κληρικοί καί μοναχοί σπάσανε τόν Παρθενώνα. Ὅταν σέ μεμονωμένες εὐτυχῶς
περιπτώσεις κατεβάζουμε τίς εἰκόνες
ἀπό σχολικές αἴθουσες καί δημόσια γραφεῖα καί γινόμαστε θεομάχοι. Ὅταν διώξαμε τόν ἱερέα πνευματικό ἀπό τά
σχολεῖα.
Ὅταν οἱ μαθητές ἐξακολουθοῦν νά
σκίζουν τά βιβλία τους στό τέλος τῆς
σχολικῆς χρονιᾶς καί δέν ἀκούγεται τίποτα γι’ αὐτό τό ὅλως ἀπαράδεκτο φαινόμενο. Ὅταν κάνουμε κηδεῖες δημοσία
δαπάνη μόνο σέ ἠθοποιούς καί τραγουδιστές. Ὅταν δέν ἔχουμε ἕνα ὡραῖο
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Ἐθνικό Κῆπο καί ὅταν τά κυριώτερα κτίρια τοῦ κέντρου τῆς πρωτεύουσας, Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο, Ἀκαδημία εἶναι
συνεχῶς λερωμένα μέ κάθε εἴδους ἀσχήμιες. Ὅταν θεωρεῖται ψυχαγωγία ἡ κραιπάλη, τό σπάσιμο τῶν πιάτων, τό μεθύσι καί ὁ χορός πάνω στά τραπέζια.
Ὅταν ἀναρτῶνται «πανώ» αἰτημάτων
στόν βράχο τῆς Ἀκρόπολης καί στόν
Ἄγνωστο Στρατιώτη. Ὅταν συνεχίζεται
τό ἀπαράδεκτο φαινόμενο βίας καί βαρβαρότητας στά ποδοσφαιρικά παιγνίδια
μ’ ὅλες τίς συνέπειες σέ ἀνθρώπους καί
πράγματα. Ὅταν βυζαντινοί καί μεταβυζαντινοί μας ναοί παραμένουν κλειδωμένοι, μή προσβάσιμοι. Ὅταν ἐκφωνητές καί παρουσιαστές τηλεοπτικῶν καί
ραδιοφωνικῶν εἰδήσεων καί ἐκπομπῶν
χρησιμοποιοῦν χαμηλοῦ ἐπιπέδου γλώσσα, καί ὁμιλοῦν χωρίς νά ἔχουν τίς ἀπαιτούμενες γνώσεις συντακτικοῦ καί γραμματικῆς.
Θά μποροῦσε κανείς νά συνεχίσει
αὐτά τά «ὅταν»... πού δυστυχῶς εἶναι
πολλά – τά ὁποῖα δείχνουν τήν «κατάντιά μας».
Τί θά γίνει ὅμως; Ἔτσι θά προχωροῦμε; Πότε θά φτιάξουμε μία πατρίδα
δίκαιη, εὔρωστη, εὐημεροῦσα, πολιτισμένη μέ τήν ἀληθῆ ἔννοια τοῦ ὅρου, χώρα μέ σεβασμό σέ ἀξίες, ἀρχές, ἰδανικά;
Πότε θά ξαναρχίσουμε νά γράφουμε
λαμπρές σελίδες ἱστορίας τοῦ Γένους
μας;
Ἡ ἐλπίδα φαίνεται νά εἶναι στή νέα
γενιά. Ὡστόσο κι αὐτή, ποιός θά τήν διδάξει; Νά γνωρίζουμε ὅλοι μας, ἔχουμε
μερίδιο εὐθύνης.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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Ἀγάπη :
Λέξη πού πολυσυζητεῖται, ἀνακοινώνεται, ἐκθειάζεται…
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
κήρυξε στήν πλούσια
Κόρινθο, ἡ ὁποία ἦταν
πρωτεύουσα τῆς Ρωμαϊκῆς ἐπαρχίας τῆς
Ἀχαϊας, καί ἔστειλε
τρεῖς ἐπιστολές ἀπό
τίς ὁποῖες σώζονται
οἱ δύο.
«Ἀδελφοί ὑμεῖς
ἐστέ σῶμα Χριστοῦ καί
μέλη ἐκ μέρους. Καί οὕς
μέν ἔθετο ὁ Θεός ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφῆτας, τρίτον διδασκάλους,
ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη
γλωσσῶν… Ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν
ἀνθρώπων λαλῶ καί τῶν ἀγγέλων,
ἀγάπην δέ μή ἔχω, γέγονα χαλκός
ἠχῶν ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον… Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α΄ Κορινθ.
ιβ΄, 13).
Ὁ Θεός δίνει στούς πιστούς χαρίσματα γιά νά τά χρησιμοποιήσουν,
γιά νά δοξαστεῖ τό ὄνομά Του, ἀλλά
καί νά ἐπιβεβαιώσουν τήν ὕπαρξή
Του. Ὅ,τι κι ἄν λάβαμε εἶναι δωρεά.
Αὐτό σημαίνει, ὅπως ὁ Ἀπ. Παῦλος
γράφει: «Τί ἔχεις ὅ οὐκ ἔλαβες; Εἰ δέ
καί ἔλαβες, τί καυχᾶσαι ὡς μή λαβών;» (Α΄Κορινθ. δ΄, 7).

Ὄχι καύχηση ἀλλά
εὐγνωμοσύνη καί εὐχαριστία πρός τό Θεό!
Μή πέσουμε ὅμως
στήν κακῶς ἐννοούμενη ταπείνωση, ἡ
ὁποία ὁδηγεῖ στήν
ἀδράνεια καί στήν
ἀχρήστευση τῶν ταλάντων, οὔτε ὅμως
στήν ἀχαριστία καί
στόν ἐγωισμό πού ὁδηγοῦν στήν ἄρνηση τῶν δωρεῶν καί στήν περιφρόνηση τοῦ
Θεοῦ.
«Στήν Παλαιστίνη ὑπάρχουν δύο
λίμνες. Ἡ Γεννησαρέτ καί ἡ Νεκρά
θάλασσα. Καί οἱ δύο ἀντλοῦν τά νερά τους ἀπό τίς ἴδιες πηγές, στά
βουνά τοῦ Λιβάνου καί τοῦ Ἐρμών.
Ἡ μέν πρώτη διοχετεύει στήν καταπράσινη καί εὔφορη πεδιάδα τοῦ
Ἰορδάνη, ἡ δεύτερη δέν ἐκβάλλει
πουθενά καί μεταβάλλει τά νερά
ἔτσι ὥστε δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει
ζωή μέσα τους.
Μία λίμνη εἶναι ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου, πού ἀντλεῖ τά νερά της ἀπ’ τήν
πηγή τῆς ζωῆς, τόν Θεό…».
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
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Ο ΝΟΩΝ ΕΝΝΟΗΣΕ!!!
Ὁ Kurzweil εἶναι ἕνας 62χρονος
ἐπιστήμων κομπιοῦτερ, μηχανικός
καί ἐφευρέτης πού ἔχει τιμηθεῖ γιά
τίς 39 πατέντες του ἀπό τόν Bill
Clinton μέ τό National Medal of
Technology (Ἐθνικό βραβεῖο Τεχνολογίας). Τό 2005 ἐξέδωσε τό βιβλίο του «The Singularity is
Near», στό ὁποῖο ἀναφέρει τήν
ὑπεροχή μιᾶς τεχνητῆς νοημοσύνης (artificial intelligence), ἕνα
κομπιοῦτερ δηλαδή πού θά μπορεῖ
νά ἀντιγράφει ὅλες τίς δραστηριότητες ἑνός ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου.
Πιθανόν λέγει ὁ ἄνθρωπος νά πρέπει νά μοιραστεῖ τόν πλανήτη μαζί
του. Ἄλλες θεωρίες λέγουν ὅτι ὁ
ἄνθρωπος πιθανόν νά ἀναμειχθεῖ
μαζί του μετατρεπόμενος σέ superintelligent cyborg, ἐπεκτείνοντας
ἔτσι τίς διανοητικές του ἱκανότητες. Πιθανόν ἐπίσης αὐτή ἡ τεχνητή νοημοσύνη νά μᾶς κρατήσει

μακριά ἀπό τά γηρατειά καί τόν θάνατο, ἀλλά τό σίγουρο εἶναι ὅτι ἀπό
τή στιγμή τῆς δημιουργίας της θά θέσει τέλος στόν ἀνθρώπινο πολιτισμό,
ὅπως τόν γνωρίζουμε μέχρι τώρα καί
τό ἀνθρώπινο εἶδος θά μεταμορφωθεῖ
σέ κάτι ἄγνωστο.
Ὁ ἄνθρωπος, λέγει ὁ Kurzweil,
εἶναι τώρα ὑπεύθυνος γιά τήν μοίρα
του καί ἡ βιοτεχνολογία καί ἡ νανοτεχνολογία μᾶς δίνουν τήν δύναμη νά
χειριστοῦμε τό σῶμα μας καί τόν κόσμο γύρω μας σέ μοριακό ἐπίπεδο,
ὅπως ἐμεῖς ἐπιθυμοῦμε. Πετᾶμε στά
σκουπίδια τήν θεωρία τῆς ἐξέλιξης
τοῦ Darwin καί μία ζωή χωρίς τέλος
γίνεται πραγματικότητα. Ὁ ἄνθρωπος ἐπιλέγει πότε θά πεθάνει. Βέβαια μία τέτοια εὐφυΐα δέν ὑπάρχει
ἀκόμη καί οὔτε ξέρουμε ἄν ποτέ
ὑπάρξει καθώς βιολόγοι, ὅπως ὁ D.
Bray διαφωνεῖ μέ τό ἐγχείρημα τῆς
πιστῆς ἀντιγραφῆς τοῦ ἀνθρώπινου
ἐγκεφάλου εἰκονικά λόγῳ τῆς πολυπλοκότητας τῆς βιοχημικῆς καί νευροχημικής δομῆς τοῦ ὀργανικοῦ ἐγκεφάλου πού δημιουργεῖ τήν ἀνθρώπινη
συνείδηση. Ἀντιθέτως ὁ νευροχειροῦργος Η. Markram στήν Ἐλβετία
εὐελπιστεῖ ὅτι θά τἄχει καταφέρει σέ
10 χρόνια. Τό ἐρώτημα ὅμως πού δέν
μποροῦν νά ἀπαντήσουν οἱ ἐπιστήμονες εἶναι πώς θά φερθεῖ αὐτή ἡ
ἀνώτερη διανόηση στόν πλανήτη καί
σ’ ἐμᾶς. Θἆ’ ναι φιλικό ἤ ἀνταγωνιστικό; Ὅπως ἔγραψε καί ὁ Βρετανός
μαθηματικός T.J. Good περιγράφον-
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τας μία «ἔκρηξη εὐφυΐας»: «ἡ πρώτη
ὑπερευφυής μηχανή πού θά κατασκευάσει
ὁ ἄνθρωπος θά εἶναι καί ἡ τελευταία ἐφεύρεση».
Διαβάζοντας αὐτές τίς θεωρίες ὁ καθένας μπορεῖ νά καταλάβει ὅτι ὁ ἄνθρωπος, προσπαθώντας νά ἀποκλείσει τήν
ὕπαρξη τοῦ ἑνός καί μοναδικοῦ Θεοῦ,
καταναλώνεται σέ χρονοβόρους, ψυχοφθόρους καί δαπανηρούς πειραματισμούς. Προφανῶς αὐτός ὁ Θεός τῆς
Χριστιανοσύνης νά μήν ἀρέσει σέ κάποιους. Νά εἶναι παλιομοδίτης, ξεπερασμένος, νά μήν ἐξελίσσεται, νά μή μπορεῖ νά
προσαρμοστεῖ στή νέα ἐποχή. Ὁ Θεός
τῆς Χριστανοσύνης δέν μιλᾶ γιά τήν ἕνωση τῶν ἀνθρώπων μέ τήν ὕλη, ἀλλά γιά
τήν ἀποδέσμευση των ἀπ’ αὐτήν. Δέν θέλει νά γίνουμε software σέ κομπιοῦτερ
γιά νά μείνουμε ἀθάνατοι, ἀλλά ἐμπιστευόμενοι τήν ψυχή μας στόν Κύριο νά
μείνουμε ἀθάνατοι κοντά Του. Μᾶς ἀποτρέπει ἀπό κενοδοξίες μιᾶς παρατεταμένης νεότητας πού θά μᾶς κρατᾶ μακριά
ἀπ’ τήν πνευματικότητα.
Ἤδη ὁ ἄνθρωπος μωρός, ὀλιγόπιστος,
ἀγνώμων, ἐγωιστής, μεθυσμένος ἀπ’ τή
δύναμη τῆς γνώσης πού Ἐκεῖνος μᾶς παρεχώρησε στρέφεται, σέ θεούς ψεύτικους
καί ὀνομάζει Κύριό του πνεύματα πονηρά. Ἀλλά καί αὐτό δέν τοῦ εἶναι ἀρκετό.
Θέλει νά φτιάξει τό δικό του θεό κατά
εἰκόνα καί ὁμοίωσίν του.
Αὐτή τή φορά δέν ἐπιθυμεῖ οὔτε
Ἰησοῦν, οὔτε Βαρραβᾶν ἀλλά τεχνητή
νοημοσύνη.
Σαντώ Μιχαήλ

Σχόλια ἀπό τή ζωή μας

Θάλασσα
Τραγούδια, ὕμνοι, πίνακες ζωγραφικῆς, διαχρονική πηγή ἐμπνεύσεως καλλιτεχνῶν, ἀγάπη πανανθρώπνη καί παντοτινή.
Ὅ,τι καί νά πεῖ κανείς γιά τή
θάλασσα, λίγο εἶναι. Ὅμως δέ μοῦ
ἀρέσει πού στά σχολικά βιβλία,
στεγνά-στεγνά, ἀναφέρεται μόνο ἡ
χρησιμότητά της, καί πώς ἀλλιῶς
βέβαια ἀφοῦ τά σχολικά ἐγχειρίδια
ἐφοδιάζουν μέ γνώσεις μόνο τό
μυαλό καί ὄχι τήν καρδιά μας. Λένε λοιπόν γιά τόν ρόλο της στήν
οἰκονομία, τά ἁλιεύματα, τή μεταφορά ἀνθρώπων, ἐμπορευμάτων
καί πολιτισμῶν. Πουθενά δέ διάβασα νά παροτρύνουν τά παιδιά
νά λένε καί ἕνα εὐχαριστῶ στόν
Δημιουργό κάθε ὡραίου καί καλοῦ.
Κι ἀφοῦ δέν τό κάνουν τά βιβλία,
ὅσοι εὐτυχήσαμε νά ἀσχολούμεθα
μέ παιδιά, ἄς τούς μάθουμε ἐμεῖς
νά κάνουν κι ἕναν σταυρό εὐχαριστίας.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Οἱ δύο ὄψεις
ΜΕΡΟΣ Β -

ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΟΨΗ

ρίν τριάντα περίπου χρόνια, στίς
Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, λειτουργοῦσε καί λειτουργεῖ
ἀκόμη, μεγάλη μαιευτική – γυναικολογική κλινική. Ψυχή τῆς κλινικῆς ὁ
σπουδαῖος μαιευτήρας – γυναικολόγος
Βενάρδος Νάθανσον. Εἶχε λάβει μέρος
μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία σέ πολλούς τοκετούς μωρῶν, ἀλλά ἦταν καί πρωταγωνιστής σέ χιλιάδες (!) ἐκτρώσεις, σέ
φόνους ἀνυπεράσπιστων ὑπάρξεων,
πρίν κἄν δοῦν τό φῶς τῆς ζωῆς. Κάποτε εἶχε τήν σκληρή καί ἀπάνθρωπη
ἔμπνευση νά βιντεοσκοπήσει μία τέτοια ἔκτρωση, μία «ζωντανή ἔκτρωση», ὅπως ὁ ἴδιος ἐτόλμησε – ὁ
δυστυχής – νά ὀνομάσει. Ὅμως ὅταν ὁ
ἴδιος εἶδε αὐτό τό βίντεο συγκλονίστηκε. Ὁ σπερματικός λόγος τοῦ Θεοῦ,
πού ὑπάρχει μέσα σέ ὅλους μας, μίλησε στήν καρδιά του. Συγκλονίστηκε,
μετάνοιωσε πικρά γιά τίς ἄνομες πράξεις του μέ τό θέαμα πού ἀντίκρυσε.
Τό ἔμβρυο, ἐνῶ πλησίαζε τό φονικό
ὄργανο τοῦ «γιατροῦ», ὑποχωροῦσε
πρός τά πίσω, ἄνοιγε τό στοματάκι του
σάν νά ἤθελε νά φωνάξει καί ὁ ἴδιος
ὀνόμασε αὐτό πού ἔβλεπε «κραυγή
τῆς σιωπῆς», πού ἔγινε ἔτσι γνωστή καί
ἔμεινε ἀπό τότε γνώριμη ὄχι μόνον
στούς γιατρούς, ἀλλά καί στούς περισσότερους ἀνθρώπους.
Ἡ μετάνοιά του ὑπῆρξε ἔμπρακτη.
Ὅταν συνῆλθε, μαζί μέ ἄλλους συνα-

Π

δέλφους του, δημιούργησε τήν «Διεθνή Ὁμοσπονδία Δικαιώματος στή
Ζωή» καί ἔγινε ὁ φανατικότερος πολέμιος τῶν ἐκτρώσεων.
Ἔκτρωση. Ἡ πλέον μιαρή, μαζί καί
ἡ πιό ἄνανδρη ἐγκληματική πράξη πού
ὑπάρχει. Σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς,
ἀπό τήν στιγμή τῆς σύλληψης ὑπάρχει
ζωή, ὑπάρχει ψυχή ζῶσα. Καί ποιοί οἱ
ἐγκληματίες; Αὐτοί πού ἔπρεπε νά θεωροῦνται – καί στήν πλειοψηφία τους
εἶναι – φιλόστοργα καί ἱερά πρόσωπα,
λόγω ἀποστολῆς. Ἡ φόνισσα «μάνα»,
μέ συνένοχο τόν «πατέρα» καί ὁ τεταγμένος γιά τήν σωτηρία ἀνθρώπινων
ζωῶν, ὁ ἐπίορκος καί ἄνανδρος «γιατρός», ὁ φυσικός αὐτουργός. Δείχνουν
τήν «δύναμή» τους (!) σέ ἕνα ἀπροστάτευτο πλάσμα, εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
Συγκλονιστικές εἶναι καί οἱ σχετικοί
πίνακες, εἰκόνες, ἀφίσες, ἐμπνευσμένες ἀπό τήν «σιωπηλή κραυγή», ἡ
ὁποία ἀποτελεῖ μία ἰσόβια καί χωρίς νά
σιγεῖ ποτέ κατάρα, ἀλλά καί ἀπερίγραπτα κολαστική γιά τούς φονεῖς, μετά
τόν θάνατό τους. Ἐκτός ἐάν ὑπάρξει
συντριβή, εἰλικρινής μετάνοια, ἐξομολόγηση, ἐφαρμογή τῶν ἐπιτιμίων πού
θά τούς ἐπιβάλει ὁ πνευματικός, ὑπόλοιπον χρόνον ἐπίγειας ζωῆς κατά τό
θεῖον θέλημα, γιατί ὁ Θεός θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι» καί τούς μετανοημένους φονεῖς.
Γιάννης Τασούλας
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«ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ»
Ὁ Χριστός μας λίγο πρίν
ἀναληφθεῖ στούς Οὐρανούς, εἶπε στούς μαθητές Του: «βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι
Ἁγίω οὐ μετά πολλάς ταύτας ἡμέρας» (Πράξ. Α΄5),
ὑπόσχεση πού ἔγινε
πραγματικότητα μετά δέκα ἡμέρες. Μέ
τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος τό εὐλογημένο
ὑπερῶον γέμισε ἀπό Αὐτό, τό
ὁποῖον «καθάπερ κολυμβήθρα γέγονεν
ὕδατος», κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο.
Ἔγινε σάν ἄλλη πνευματική κολυμβήθρα, μέσα στήν ὁποία βαπτίζονται οἱ
μαθητές καί ὅλοι οἱ πιστοί διαχρονικά,
μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος.
Ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, τό Ἅγιον Πνεῦμα παραμένει
διαρκῶς στήν Ἐκκλησία καί τήν κατευθύνει στήν πορεία της, πού συνεχίζεται
στήν ἀτέλειωτη αἰωνιότητα. Τά πάντα
μέσα στήν Ἐκκλησία τελοῦνται μέ τήν
πνοή καί καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος – Καμία πνευματική δωρεά δέν
ἔρχεται «ἄνευ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»,
γράφει ὁ μέγας Βασίλειος. Αὐτό εἶναι
πού «ζωοποιεῖ». Αὐτό ἐνεργεῖ, τονίζει ὁ
ἴδιος Ἱεράρχης, «ἁμαρτιῶν ἀπολύτρωσιν,
οἰκείωσιν πρός Θεόν, τήν ἐν Χριστῷ καινήν κτίσιν».
Ἐκφραστικά ὁ ἱερός ὑμνωδός ψάλλει: «Ἁγίω Πνεύματι πᾶσα ψυχή ζωοῦται
καί καθάρσει ὑψοῦται λαμπρύνεται, τῇ

Τριαδικῇ Μονάδι ἱεροκρυφίως». Τό Ἅγιο Πνεῦμα, μέ
τή συνεργία καί τῶν δύο
ἄλ λων Προσώπων τῆς
Ἁγίας Τριάδος, τοῦ
Πατρός καί τοῦ Υἱ οῦ, ζωογονεῖ τήν ψυχή μας, τήν ὑψώνει
πάνω ἀπό τά γήινα
καί ἁμαρτωλά, τήν
«χριστοποιεῖ».
Διά τοῦτο εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρη ἡ θεόπνευστη
ἐκείνη προτροπή τοῦ θείου Παύλου «πληροῦσθε ἐν Πνεύματι», γεμίζετε
τό ἐσωτερικό σας μέ Πνεῦμα Ἅγιον. Οἱ
κρουνοί Του ποτίζουν πνευματικά τόν
καθένα πού συνδέεται διά μέσου τῶν
ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, μέ
τήν Πηγή τῆς Χάριτος, τό Πανάγιον
Πνεῦμα. Ἡ ἐνίσχυση ὅμως καί ἡ τόνωση
πού χαρίζει στήν ψυχή εἶναι ἀνάλογη
πρός τήν δεκτικότητά της. Ἐάν ἔχει μεγάλο πόθο ἡ ψυχή νά ἐξαγιασθεῖ, τότε
τήν πλημμυρίζει ἡ ἐξαγιαστική χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος.
Ἄς ἀνοίγουμε τήν καρδιά μας γιά νά
γεμίζει μέ Πνεῦμα Ἅγιον. Τότε θά εἴμαστε ἀληθινά πνευματικοί ἄνθρωποι καί
ἄξιοι νά εἰσέλθουμε στήν αἰώνια «Εὐλογημένη Βασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».
Πλήρης λοιπόν ὑποταγή στήν προτροπή τοῦ Παύλου «πληροῦσθε ἐν
Πνεύματι».
Θ.Ι.Δ.
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Χαλκίδα, Δευτέρα 23 Μαΐου 2011

Ζάκυνθος, 15-5-2011

Κύριε Διευθυντά τοῦ «Συνδέσμου».
Εὐχαριστῶ πολύ τόν κ. Νίκο Θ.
Ἀρβανίτη γιά τά καλά του λόγια, τά σχετικά μέ τήν ἔκδοση τῶν Ἁπάντων Παπαδιαμάντη ἀπό τόν «Δόμο» ( Σύνδεσμος, τχ.
459, Μάϊος 2011). Ὀφείλω ὅμως νά διευκρινίσω ὅτι ὁ χρονολογικός δείκτης τῆς
ζωῆς τοῦ Παπαδιαμάντη δημοσιεύτηκε
μέν ἀπό τόν ἐπιμελητή τῶν Ἁπάντων,
ἀλλά συντάχθηκε ἀπό τόν ἀείμνηστο Ἰω.
Ν. Φραγκούλα, λόγιο Σκιαθίτη πού μελέτησε συστηματικά τόν Παπαδιαμάντη καί
τόν Μωραϊτίδη.
Καί ἀφοῦ διανύουμε τό παπαδιαμαντικό ἔτος 2011, θά πρότεινα στούς
ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ νά διαβάσουν τό ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον βιβλίο του
«Ἀνερεύνητες πτυχές τῆς ζωῆς τοῦ Ἀλεξ.
Παπαδιαμάντη», τοῦ ὁποίου τό μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνει ἡ πολύτιμη
«Παπαδιαμαντική Σκιαθίτικη Προσωπογραφία».
Κρίνω ἀναγκαῖο νά προσθέσω ὅτι οἱ
τέσσερεις τόμοι τῶν Σκιαθίτικων τοῦ
Ἰω.Ν. Φραγκούλα καί ὁ ἐξαιρετικός, ἐπίσης τετράτομος, Σκιαθίτου λαϊκός πολιτισμός τοῦ μακαριστοῦ παπα-Γιώργη Α.
Ρήγα εἶναι τά βασικά βοηθήματα γιά τήν
κατανόηση καί ἑρμηνεία τοῦ παπαδιαμαντικοῦ καί μωραϊτικοῦ ἔργου.

Κύριε Διεθυντά,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ὅποιος διάβασε τό καταπληκτικό σέ
χαρακτηρισμούς καί φοβερές ἀλήθειες
ἄρθρο τοῦ κ. Γεωργίου Καζᾶ στόν «Σ»
τοῦ Ἀπριλίου ἐ.ἔ. θά πρέπει, ἄν μή τι
ἄλλο, νά ἐνθουσιάστηκε γιά τήν τόλμη
καί τό θάρρος τοῦ συντάκτη τοῦ ἐν λόγῳ
ἄρθρου!
Διότι, ἀπό τότε πού ξέσπασε αὐτή ἡ
περιλάλητη Οἰκονομική κρίση, γιά τήν
ὁποίαν δέν πταίω ἐγώ, ὁ χαμηλοσυνταξιοῦχος, ἔχω διαβάσει καί ἔχω ἀκούσει
πολλά! Ἀλλά τόσα καί τέτοια συνταρακτικά, σάν αὐτά πού γράφει, καί μέ τόν
ὡραῖο τρόπο πού τά γράφει, ὁ ἄγνωστός
μου κ. Γ. Καζᾶς, ΔΕΝ ἔχω διαβάσει!
Μακάρι νά ἦταν τρόπος καί νά τό
διάβαζαν τό ἄρθρο αὐτό ΟΛΟΙ ὅσοι
πλήττονται ἀπό τήν Οἰκονομική κρίση
καί τό Μνημόνιον!
Ἀτομικῶς τό ἄρθρο αὐτό μέ ἄγγιξε
στά κατάβαθα τῆς ψυχῆς μου καί μέ
συγκλόνισε!
Τί ἄλλο νά πῶ, παρά μόνον συγχαρητήρια στόν κ. Γ. Καζᾶ, γιατί μᾶς ταρακούνησε ἀρκετά. Ἄραγε, αἰσθάνθηκαν τό ἴδιο καί οἱ δημιουργοί αὐτῆς τῆς
κρίσεως;

Μέ τιμή
Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος

Μετά τιμῆς
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
Ζάκυνθος
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ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΟ 1821
Ἡ συνεισφορά τῶν Μακεδόνων στόν ὑπέρ τῆς
Ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων
Ἱερό Ἀγώνα τοῦ 1821,
ὑπῆρξε ἀποφασιστικῆς σημασίας καί σπουδαιότητος.
Μέ τρεῖς μεγάλες ἐπαναστατικές ἑστίες πού δημιούργησαν οἱ Μακεδόνες,
ἤτοι στή Χαλκιδική ὑπό τόν
Ἐμμανουήλ Παπᾶ, στήν
περιοχή Βεροίας-Ναούσης
καί Ἐδέσσης ὑπό τούς
Ἀγγελῆ Γάτσο, Ζαφειράκη
Θεοδοσίου καί Καρατάσο καί στήν περιοχή Πιερίας-Ὀλύμπου ὑπό τούς Γρηγόριο Σάλα, Νικόλαο Κασομούλη καί
Διαμαντή Ὀλύμπιο, ἀντέστησαν σθεναρῶς στούς Τούρκους καί συνέβαλαν τά
μέγιστα στήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τοῦ ὑπέρ
Πίστεως καί Πατρίδος Ἀγῶνος τῶν Πανελλήνων. Ἔνοπλοι Μακεδόνες ἀγωνίζονται μαζί μέ τούς ἀδελφούς τους σέ
ὅλη τήν Ἑλλάδα. Στό Μεσολόγγι, στό
Πέτα, στήν Κιάφα, στήν Ὕδρα, στά Ψαρά, στήν Σκιάθο, στήν Εὔβοια, στήν Στερεά καί ἀλλαχοῦ.
Τελικῶς, ἡ Ἐπανάσταση στήν Μακεδονία καταπνίγηκε στό αἷμα, ἀφοῦ οἱ
Τοῦρκοι διέθεσαν πρός τοῦτο μεγάλες
στρατιωτικές δυνάμεις. Παρά ταῦτα,
ὅμως, τό ἀγωνιστικό φρόνημα τῶν Μακεδόνων δέν κάμφθηκε καί συνέχισαν οὗτοι
ἀπτόητοι τόν Ἀγώνα, παρέχοντες τήν
συνδρομή τους στή λοιπή ἀγωνιζόμενη
Ἑλλάδα καί προσφέροντες σ’ αὐτήν
τούς βραχίονες καί τό αἷμα τους. Προκει-

μένου, λοιπόν, νά συνεχίσουν τόν ἀγώνα τους
καί τήν πολύτιμη συνεισφορά τους στήν Ἐθνεγερσία, κατῆλθαν στή
Νότια Ἑλλάδα καί
ἀφοῦ συγκρότησαν τήν
Μακεδονική Φάλαγγα,
παρέσχον ἀμέριστη τή
συνδρομή τους στήν
ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθ νους τῶν Ἑλλήνων μέχρι τοῦ διπλωματικοῦ
τυπικοῦ τέρματος τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως πού ἔλαβε
χώραν τό 1830 μέ τό Πρωτόκολλο τοῦ
Λονδίνου, διά τοῦ ὁποίου ἀνεγνωρίσθη
διεθνῶς τό Ἑλληνικό Κράτος, μέ ὅρια
τόν Σπερχειό καί τόν Ἀχελῶο.
Κατακλείοντες σημειώνουμε συμπερασματικά, ὅτι οἱ Μακεδόνες πού ὡς
ἀποστολή τους ἔταξαν τήν διαρκῆ προστασία καί ἄμυνα τῆς Ἑλλάδος, ὄντες
ἀπό ἀμνημονεύτων χρόνων, κατά τόν
Ἱστορικό Πολύβιο, «πρόφραγμα», δηλαδή προμαχώνας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, μέ τούς
συνεχεῖς ἀγῶνες τους ἐναντίον τῶν ποικίλων ἐπιβούλων τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καί ἀκεραιότητας τῆς Ἑλλάδος,
ἀπέτρεψαν πολλάκις τήν ὑποδούλωσή
της καί συνετέλεσαν νά θεμελιώση αὐτή
τόν περίφημο Κλασσικό Πολιτισμό της
πού ἐκληροδότησε στήν Ἀνθρωπότητα.
ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΧΙΩΛΟΣ
Διδάκτωρ Νομικῆς – Πρόεδρος
Ἐθνικῆς Ἑνώσεως Βορείων Ἑλλήνων
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ΑΠΟ ΤΟΝ
ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ

«ΗΡΑΚΛΗΣ
ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ»
Ἀπό τίς σπάνια παιζόμενες τραγωδίες
τό ἔργο αὐτό τοῦ Εὐριπίδη (484-406
π.Χ.), παρουσιάζεται ἀπό τό ΕΘΝΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ σέ σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινοῦ.
Ἡ ὑπόθεση τῆς τραγωδίας ἐκτυλίσσεται στή Θήβα μπροστά στό σπίτι τοῦ
Ἡρακλῆ. Ὁ ἥρωας ἀπουσιάζει ἀπό τήν
Θήβα. Μετά τήν ἐκτέλεση τῶν ἄθλων
πού τοῦ εἶχε ἀναθέσει ὁ βασιλέας τῶν
Μυκηνῶν Εὐρυσθέας, κατέβηκε στόν
Ἅδη γιά νά φέρει τόν σκύλο Κέρβερο. Ἡ
γυναίκα τοῦ Ἡρακλῆ Μεγάρα καί τά παιδιά τους μέ τόν πατέρα του Ἀμφιτρύωνα
ἔχουν προσπέσει στόν βωμό τοῦ Δία
(ἄσυλο), διότι ὁ σφετεριστής τοῦ θρόνου
τῆς Θήβας Λύκος θέλει νά τούς ἐξοντώσει. Ἡ Μεγάρα ἐλεεινολογεῖ τήν τύχη
τους καί προτείνει νά δραπετεύσουν. Ὁ
Ἀμφιτρύωνας βρίσκει ἐπικίνδυνη τήν
ἰδέα, ἐλπίζει σέ εὐνοϊκή ἐξέλιξη. Ἔρχεται
ὁ Ἡρακλῆς καί φονεύει τόν Λύκο. Ὁ Χορός τῶν γερόντων Θηβαίων ἐκφράζει τήν
χαρά του μέ ἑορταστικό χορό, τραγούδι.
Ἐμφανίζονται οἱ θεότητες Ἴριδα καί
Λύσσα ἀπεσταλμένες ἀπό τήν Ἥρα πού
μισεῖ τόν Ἡρακλῆ. Ἐμβάλλουν στόν
ἥρωα παραφροσύνη καί φονεύει τήν γυναίκα καί τά παιδιά του. Ἐπέμβαση τῆς
Ἀθηνᾶς σώζει τόν Ἀμφιτρύωνα. Ὅταν ὁ

• Ὁ κ. Κων/νος Καντιάνης Ἀθήνα 70 €
εἰς μνήμην τῆς Διονυσίας, χήρας Κυριάκου Κουβαράκου.
•Ἡ κ. Ρένα Καραμήτσου Ἀθήνα 100 €
εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Γεωργίου.
•Ἡ κ. Ἀδαμαντία Μιχαηλίδου Ἀθήνα 50
€ εἰς μνήμην Ἀγγέλου καί Παρασκευῆς.
•Ὁ κ. Κων/νος Ντερνέλης Περιστέρι 30
€ εἰς μνήμην τῆς συζύγου του Μαρίας καί πατρός του Ἰωάννη.
•Ἡ κ. Ζωή Ἀγγελῆ Ριζοκώστα Ἀθήνα
150 € εἰς μνήμην τῶν γονέων της, συζύγου καί ἀδελφοῦ.
•Ἡ κ. Εὐαγγελία Χίνου Ἄνω Αἰγιαλός
Δερβένι 20 € εἰς μνήμην τοῦ συζύγου
της Ἀνδρέα.

Ἡρακλῆς συνέρχεται καί συνειδητοποιεῖ
τό κακό πού ἔχει διαπράξει, σκέπτεται
νά αὐτοκτονήσει. Φθάνει ὁ βασιλέας τῆς
Ἀθήνας Θησέας – ὁ Ἡρακλῆς τόν εἶχε
φέρει ἀπό τόν Ἅδη – μέ στρατό γιά νά
ἐκδιώξει τόν Λύκο. Πείθει τόν Ἡρακλῆ νά
ἐγκατασταθεῖ στήν Ἀθήνα, ὅπου θά καθαρθεῖ ἀπό τό μίασμα τοῦ φόνου τῶν
οἰκείων του.
Σφετεριστής, κακοῦργος, ἀλαζόνας,
ἀσεβής καί πρός τόν Δία ὁ Λύκος.
Εὐφυΐα καί ἀνδρεία τοῦ Ἡρακλῆ, ἀδύναμος θώρακας στήν ἔχθρα τῆς Ἥρας.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ
“Τολμῆστε, Κύριε Πρόεδρε...” ἐπιγράφει ἡ κ. Ἑλένη Γκογκώνη, διευθύντρια
τῆς ἐφημερίδας ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ, σέ ἀνοικτή ἐπιστολή της πρός τόν
Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, μέ τήν ὁποία
τοῦ ζητᾶ νά συγκαλέσει τούς πνευματικούς
ἀνθρώπους τῆς χώρας σέ Ἐθνική Συνέλευση γιά τήν σωτηρία τῆς πατρίδας μας (φ.
Ἀπριλίου).
Ναί, κ. Παπούλια, ἀπαιτεῖται τόλμη καί
ἀρετή.
“ Ἡ ἀνομία δηλητηριάζει τήν κοινωνία” (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 17-4-11).
Ἐάν μία ἀσθένεια δέν θεραπεύεται
ἐγκαίρως, πιό δύσκολα ἐλέγχεται ὅταν ἔχει
προσβάλει σέ μεγαλύτερο βαθμό τόν ὀργανισμό.
“ Ψαλίδι σέ ἐπιδόματα καί δαπάνες”
(ΤΟ ΒΗΜΑ 17-4-11).
Ἀλλά σπατάλη, κακοδιαχείριση, διαφθορά, διαπλοκή, πελατειακές σχέσεις
ἄθικτες!
“Σπάνια ντοκουμέντα γιά τόν Γέροντα
Παΐσιο στήν ΕΤ3” (ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 17-4-11).
Πῶς τό’ παθαν;
“Οἱ Γάλλοι ἔκλεισαν τά σύνορα γιά
τούς μετανάστες” (ΤΑ ΝΕΑ 18-4-11).
“Ἡ χώρα μας ἀμπέλι ξέφραγο γιά τούς
λαθρομετανάστες”.
“Δυσοίωνες προβλέψεις γιά ὕφεση –
ἀνεργία” (ΒΡΑΔΥΝΗ 19-4-11).
Πραγματικότητα ὕφεση καί ἀνεργία. Ἡ
ἐτήσια ἔκθεση τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος
προβλέπει ἐπιδείνωση. Μποροῦμε νά ἐλπίζουμε ὅτι θά μᾶς βγάλουν ἀπό τήν κρίση οἱ
ὑπεύθυνοι τῆς κρίσεως;
“ Τό ΙΚΑ συνεχίζει νά καταβάλλη
συντάξεις σέ ἑκατοντάδες ἀποβιώσαντες” (ΕΣΤΙΑ 20-4-11).
“Ἔτσι ἐξασφαλίζεται ἡ βιωσιμότητά
του”.

“Ἀπεύχεται ἀναδιάρθρωση ὁ Γ. Παπακωνσταντίνου. Βλέπει βιώσιμο τό χρέος”
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 21-4-11).
Καί βιώσιμο καί μακρόβιο. Αὐξανόμενο
καί αἰωνόβιο μέ αὐτούς τούς πολιτικούς.
“Ἤ Κυβέρνησις ἐφαρμόζει ἀντιπολυτεκνικήν, ἀντιδημογραφικήν καί
ἀντιοικογενειακήν πολιτικήν” (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 22-4-11).
Σέ ποιόν τομέα ἐφαρμόζει ἐθνική πολιτική; Ἡ ἀνοχή μας ἀποθρασύνει τά κέντρα
ἐξωτερικοῦ καί ἐσωτερικοῦ πού ἀπεργάζονται τήν καταστροφή μας.
“Τά πάθη τοῦ “νέου” λυκείου”
(ΕΘΝΟΣ 22-4-11).
Χωρίς τέλος τά πάθη τῶν παιδιῶν, ἔφηβων καί νέων μας ἀπό τίς χωρίς τέλος μεταρρυθμίσεις στήν Παιδεία μας, πού
συνεχῶς ὑφίσταται ἀπορρύθμιση.
“Στή σκληρή οἰκονομική συγκυρία
πού περνᾶμε οἱ ἅγιες μέρες μᾶς βοηθοῦν νά ἀνακτήσουμε τή χαμένη μας
ἐλπίδα” (ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 234-11).
Ἄς γίνουν ἅγιες ὅλες μας οἱ μέρες γιά νά
ἔχουμε μόνιμη τήν ἐλπίδα.
“Ἔχουμε χρέος νά βοηθήσουμε πολιτικά, οἰκονομικά, πολιτιστικά καί ἠθικά τόν Ἑλληνισμό νά μήν ξεριζωθεῖ
ἀπό τήν ἀρχέγονη πατρίδα τῆς Βορείου
Ἠπείρου” (Κ. Χολέβας, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 26-4-11).
Ἔχουμε χρέος νά ἀναγκάσουμε τούς
ἁρμόδιους νά ἐκπληρώσουν αὐτό τό ἐθνικό
χρέος.
“Χωρίς ἱστορία πολίτες τοῦ “τώρα” καί
τοῦ πουθενά” (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 28-4-11).
Τά ἀφεντικά τῆς “φάρμας τῶν ζώων”
δέν μᾶς θέλουν πρόσωπα, ἀλλά μόρια πολτοῦ, θά τό ἐπιτρέψουμε;
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Γιά τήν πικρία

α. Πᾶσα πικρία καί θυμός καί ὀργή καί
κραυγή καί βλασφημία ἀρθήτω ἀφ’ ὑμῶν
σύν πάσῃ κακία. (Κάθε πικρία καί θυμός
καί ὀργή καί παράφορος κραυγή καί βλαστήμια ἄς φύγει μακριά ἀπό σᾶς, καθώς
καί κάθε κακία).
Ἐφεσ. δ΄ 31
β. Προσέχετε μήπως κανείς δέν ἔχει λάβει τή χάρη τοῦ Θεοῦ, μήπως ὑπάρχει καμιά ρίζα πικρίας, ἡ ὁποία βλαστάνουσα
προξενεῖ ἐνοχλήσεις καί μέ αὐτήν μολυνθοῦν πολλοί.
Ἑβρ. ιβ΄ 15
γ. Οἱ ἄνδρες νά ἀγαπᾶτε τίς γυναῖκες
σας καί μή δείχνεσθε πικροί πρός αὐτές.
Κολ. γ΄ 19
δ. Θά ἀνοίξω τό στόμα μου καί θά
ἐκφράσω τήν πικρία τῆς ψυχῆς μου, ἀπό
τήν ὁποία κατέχομαι.
Ἰώβ ζ΄ 11
ε. Συμβαίνει ὁ ἀσεβής νά κρατεῖ μέχρι
τέλους τή δύναμή του καί τά πλούτη του…
Ἀντίθετα ὁ εὐσεβής μπορεῖ νά πεθάνει μέ
τήν πικρία στήν ψυχή του.
Ἰώβ κα΄ 25
στ. Ἡ συναναστροφή μέ τή σοφία δέν
ἔχει καμιά πικρία καί ἡ συμβίωση μέ αὐτήν
δέν προκαλεῖ καμιά θλίψη.
Σ. Σολ, η΄ 16
ζ. Ἡ βιαιότερη παρόρμηση, πού προέρχεται ἀπό τόν θυμό, ὀνομάζεται παροξυσμός, ἡ δέ πικρία φανερώνει κατάσταση
φοβερότερη ἀπό τήν κακία.
Μ. Βασίλειος ΕΠΕ 9, 76
η. Ἡ πικρία εἶναι σάν τόν ὕπουλο
ἄνθρωπο, τόν δόλιο, τόν ἕτοιμο νά κάνει τό
κακό, τόν καχύποπτο.
ἱ. Χρυσόστομος ΕΠΕ 21, 86
θ. Πρῶτοι, οἱ κατεχόμενοι ἀπό τήν πι-

κρία, θερίζουν τούς καρπούς τῆς κακίας
τους.
ἱ. Χρυσόστομος ΕΠΕ 21, 88
ι. Ποτέ δέν ἔπεσα νά κοιμηθῶ, ἔχοντας
κάποιο λογισμό ἐναντίον κάποιου. Ἀλλά
καί δέν ἄφησα κανένα νά κοιμηθεῖ, ὅσο
μοῦ ἦταν δυνατόν, ἄν εἶχε κάτι ἐναντίον
μου.
Γεροντικό, Ἀββᾶς Ἀγάθων δ΄
ια΄. Ὅποιος τηρεῖ τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης πρός τόν ἀδελφό, δέν τοῦ δείχνει ποτέ
πικρία, ὅταν ἐκεῖνος τόν λυπήσει, γιατί
ἔτσι θά πολεμοῦσε ἀντί νά ἀγαποῦσε τόν
ἀδελφό.
Ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
ιβ. Δέσποτα Χριστέ, ὁ Θεός… γλύκανόν
μου τήν ψυχήν, τῷ σῶ τιμίῳ αἵματι, ἀπό τῆς
πικρίας, ἥν με ὁ ἀντίδικος ἐπότισεν.
Εὐχή Κανόνος εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν
ιγ. Ποτέ ἀπό τό στόμα σου πικρός λόγος
νά μή βγαίνει. Ἐάν δέ σοῦ ἐναντιώνονται,
ἐσύ νά τούς ἀγαπᾶς.
Γέροντας Ἱερώνυμος Ἀποστολίδης
(1883-1966)
ιδ. Ὅσο καί ἄν μᾶς πικράνει κάποιος, ἄς
μήν τοῦ ἀνταποδίδουμε τήν πικρία, τήν
ὁποία μᾶς προξένησε, γιά νά μένει ὁ δρόμος ἀνοιχτός νά ἐπιστρέψει, ὅταν βρεθεῖ
σέ ἀνάγκη.
Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος
(1930-1989)
ιε΄. Ἡ πικρία σταγόνα-σταγόνα, γίνεται
θάλασσα καί πνίγει τόν ἄνθρωπο.
Ἀνώνυμος
ιστ΄. Πρόσεξε τήν πικρία. Εἶναι σημάδι
συναισθηματικῆς ἀποτυχίας.
Δροσοσταλίδες Β΄, σ. 155
ΕΠΙΛΟΓΗ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΠΑΝΩ: Ὁ Ἱ. Ναός τῆς Ἁγίας Λυδίας στόν προαύλιο χῶρο τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς
ὁμωνύμου Ἀδελφότητος, στήν Ἀσπροβάλτα Θεσσαλονίκης.
ΚΑΤΩ : Ἀναμνηστική φωτογραφία ἀπό τήν ἐκδρομή τῶν Φιλικῶν Κύκλων Κυριῶν
τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας», στήν Βεργίνα.
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λάβαμε
τά νέα
βιβλία
Ἀρχιμ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΖΙΟΜΠΟΛΑ
1) Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΔΗΝ
Ἡ ἄλλη ὄψις τῆς Ἀναστάσεως καί ὡς ἐπέκτασις τῆς σωτηρίας. Γενικά τό θέμα δύσκολο καί δυσνόητο, κινεῖται στό χῶρο τῆς
πίστεως καί ἀπαιτεῖ κατάθεση τοῦ ἐγώ καί
σύν Θεῷ ὑπέρβαση τῶν ἀνθρωπίνων. Παρά
ταῦτα δέν κινεῖται στά τυφλά, ἀφοῦ ὑπάρχει
τό μεγάλο ἐχέγγυο ἡ Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος, πού ἀκολούθησε τῆς Καθόδου. Σχ. 14,50
Χ 20,50. Σελ. 320.
2) Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΙΚΟΣΤΗΝ ΜΑΪΟΥ
Ἡ δεύτερη αὐτή ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στίς 20 Μαΐου, ἐνῶ ἐκκλησιαστικά εἶναι
αἰῶνες καθιερωμένη δέν ἐπεκράτησε νά ἑορτάζεται στούς Ναούς τήν ἡμέρα αὐτή, δέν
τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία. Ἀκολουθεῖ ἡ
Ἀκολουθία τῆς Μετακομιδῆς τοῦ Τιμίου Λειψάνου τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν ΝΚΟΛΑΟΥ Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ
Θαυματουργοῦ εἰς τό Μπάρι τῆς Ἰταλίας.
Σχ 17Χ24,50. Σελ. 133. Δ/νση Συγγρ.Ὁδ. Χατζηκώστα 12, 11521 Ἀθήνα, τηλ. 6977822412
καί 210 5238305.
ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Τ. Γεν.
Ἐπιθεωρητοῦ Ἐκκλ. Ἐκπαιδεύσεως: ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ. ΟΙ ΕΟΡΤΕΣ
ΜΑΣ – ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Μέ τόν τόμο αὐτό, ΙΑ΄ τῆς σειρᾶς, κλείνει ἡ ὅλη ἐργασία τῆς παρουσιάσεως τῶν
βίων τῶν Ἁγίων τῆς κάθε ἡμέρας. Εἶναι ἕνα
ἁπλό συναξάρι ἀκολουθούμενο ἀπό ἕνα σύντομο μήνυμα.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ
ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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Σχ. 14Χ19. Σελ.624 Δ/νση Συγγρ. Καρπενησιώτη 50 – Πολύγωνο 11524 Ἀθήνα, τηλ.
210 6997024, 210 6993982.
ΟΙ ΕΞΙ ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. Ἀπόδοση στή
Νεοελληνική. Πρεσβύτερος ΗΛΙΑΣ Γ.
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ.
Ἡ πραγματεία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
«Περί Ἱερωσύνης», ἐκτεινομένη σέ ἕξι λόγους καί φερομένη ὑπό τύπον διαλόγου
αὐτοῦ μέ τόν φίλον του Βασίλειον, ἀποτελεῖ
τό λαμπρότερον ἐγχειρίδιον ποιμαντικῆς καί
ἀπετέλεσε πηγή ἐμπνεύσεως ἄλλων συγγραφέων. Σχ.14Χ20,50 Σελ.406. Δ/νση Συγγρ.
Πέρδικα 18010 Αἴγινα τηλ. 22970 61812.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
1) ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ὀκτώ μελέτες γιά τούς 1. Γεώργιο Γεμιστό
Πλήθωνα στή Σύνοδο Φεράρας-Φλωρεντίας.
2. Ἡ Πελοπόννησος μετά τή λατινική κατάκτηση τῆς Βασιλεύσουσας. 3. Ὁ Ἕλληνας
παπᾶς Πέτρος Φίλαργος. 4. Βίος καί μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ νέου. 5. Τά
ἐφηβικά χρόνια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δαμασκηνοῦ. 6. Ὁ μητροπολίτης Ἀθηνῶν Μιχαήλ
Χανιώτης καί 7. Οἱ ἅγιοι Ἰσίδωροι στό Λυκαβηττό. Σχμ. 14Χ20 Σελ.87.
2) ΒΡΑΔΥΝΟΣ ΑΠΟΠΛΟΥΣ
Ποιητική Συλλογή. Σχ. 14Χ20 Σελ.71.
3) ΓΥΡΩ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
Μελέτη γύρω ἀπό τή ζωή καί τά ἔργα τοῦ
Παπαδιαμάντη. Σχ. 17Χ25 Σελ.102.
4) ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Θεατρικά Σκηνάρια. Σχ. 17Χ24. Σελ.100.
Δ/νση Συγγρ. Θέμιδος 50, 15121 Μαρούσι.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Τούς Σεβ. Μητροπολῖτες: Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιον, Καρπενησίου κ. Νικόλαον, Μονεμβασίας καί
Σπάρτης κ. Εὐστάθιον, Ἠλείας κ. Γερμανόν, Κίτρους καί Κατερίνης κ. Ἀγαθόνικον, Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιον,
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ.
Ἀνδρέαν, Φθιώτιδος κ. Νικόλαον, Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ,
Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Σερρῶν καί Νιγρίτης
κ. Θεολόγον, Σύρου κ. Δωρόθεον, Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον, Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παῦλον,
Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλον καί Παροναξίας κ. Καλλίνικον, εὐχαριστοῦμε γιά
τίς πολύτιμες εὐχές καί εὐλογίες τους. Ὁ Κύριός μας νά τούς χαριτώνει καί εὐλογεῖ κάθε
τους προσπάθεια πρός δόξαν Του.
Ὁ π. Μωυσῆς Ἁγιορείτης, Ἅγιον Ὄρος, μᾶς εὔχεται: «Ἐγκάρδια εὔχομαι σέ
ὅλους σας ὁ Ἀναστάς Κύριος νά σᾶς ἐμπνέει, ἐνισχύει, εὐλογεῖ, στηρίζει, φωτίζει καί καθοδηγεῖ πλούσια πάντοτε». Εὐχαριστοῦμε
γιά τήν ἀγάπη σας καί τίς πολύτιμες εὐχές
σας. Ὁ Κύριός μας νά σᾶς χαρίζει χρόνια
πολλά μέ πλούσια πνευματική προσφορά.
Γιάννην Ἀνδρικόπουλον, Αἴγιον: Γιά
τήν ἀγάπη σας στήν πνευματική μας προσπάθεια, πού ἐκδηλώνεται μέ τήν παρουσίαση τοῦ περιοδικοῦ μας στά ἔντυπα πού
ἀρθρογραφεῖτε, σᾶς εὐχαριστοῦμε. Ὁ Κύριός μας νά σᾶς χαρίζει χρόνια πολλά μέ
ὑγεία καί συνέχιση τῆς πνευματικῆς σας
προσφορᾶς μέ τά λογοτεχνικά σας ἔργα.
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Ὁ κ. Κων/νος Καντιάνης, Δικηγόρος
Ἀθήνα, μᾶς γράφει: « Εὔχομαι καλή συνέχεια στό ὅλο χριστιανικό ἔργο πού ἐπιτελεῖτε ἀόκνως διά τῆς πολύπλευρης δραστηριότητος καί πολύτιμης πνευματικῆς καί
φιλανθρωπικῆς προσφορᾶς σας». Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀγάπη σας καί τά καλά σας
λόγια. Νά εἶστε καλά.
Δημήτριον Πότσην, Ἰωάννινα. Σᾶς
εὐχαριστοῦμε γιά τά χρήματα πού μᾶς στείλατε. Τήν σχετική ἀπόδειξη σᾶς τήν στέλνουμε ἐσώκλειστα. Δέν σᾶς πήραμε στό τηλέφωνο, ὅπως μᾶς ζητήσατε, γιατί τό
τηλέφωνο πού μᾶς στείλατε (210-33728)
εἶναι λάθος.
***
Τά τεῦχος αὐτό τοῦ περιοδικοῦ μας,
εἶναι γιά δύο μῆνες (γιά τόν Ἰούνιο καί
Ἰούλιο). Τό ἑπόμενο τεῦχος, Θεοῦ θέλοντος, θά κυκλοφορήσει τόν Σεπτέμβριο.
Ἕως τότε, εὐχόμαστε νά μήν ἔχουμε περισσότερες δυσκολίες ἀπό τίς σημερινές, καί νά περάσουμε μέ ὑγεία τούς
καλοκαιρινούς μῆνες καί μέ ξεκούραση
σωματική καί διανοητική, γιά νά προετοιμαστοῦμε γιά τόν χειμώνα πού μᾶς
περιμένει μέ τά ποικίλα δύσκολα προβλήματά του.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΛΟ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ
Ἀπό τίς ὀμορφιές τῆς Καλαμάτας.
Ἡ ἀνατολική πλευρά τῆς πόλης, μέ τό ὄρος
Καλάθιον καί τό ἀμφιθεατρικό χωριό Βέργα.

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
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