«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ΄, 3)
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ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Ἀρχίζει καί πάλι τό σχολικό-ἐκπαιδευτικό ἔτος. Δάσκαλοι καί μαθηταί ὅλων
τῶν βαθμίδων ξεκινοῦν γιά τό ἄθλημα τῆς
μορφώσεως. Καί ὅλοι εὐχόμαστε νά εἶναι
δημιουργικό καί καρποφόρο.
Κέντρο τῆς παιδείας εἶναι πάντα ὁ
ἄνθρωπος καί κυρίως τά παιδιά καί οἱ
νέοι μας. Καί κοντά σ’ αὐτούς ὅλοι οἱ
«παιδαγωγοί», Δάσκαλοι καί Καθηγηταί.
Αὐτοί δίνουν τόν καθημερινό τους ἀγώνα,
γιά νά τούς καθοδηγοῦν μέ τό ἦθος τους
στή γνώση. Μέ ἀγάπη καί σεβασμό σέ
κάθε παιδί, γιά νά διαμορφώνουν ἀκέραιες,
ὁλοκληρωμένες καί δημιουργικές προσωπικότητες. Τά ἐκπαιδευτικά προγράμματα
εἶναι νεκρά γράμματα, ἄν ὁ παιδαγωγός
δέν τά χρησιμοποιεῖ ὡς ἐργαλεῖα ἀληθινῆς
μορφώσεως, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου: «τεκνία μου, οὕς
πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστός
ἐν ὑμῖν» (Γαλ. 4, 19). Ὁ παιδαγωγός γίνεται ὁδηγός στήν πορεία ζωῆς τῶν μαθητῶν. Διδάσκει καί ἀποκαλύπτει τόν
σκοπό τῆς ὑπάρξεώς τους ὡς προσώπων,
τῆς κοινωνίας στήν ὁποία ἀνήκουν.
Ἡ κοινωνία δέν εἶναι πάντα ἰδανική.
Στήν ἐποχή μας ὑπάρχει μεγάλη διαφθορά, πού ἀποπροσανατολίζει τούς
νέους καί τούς ὁδηγεῖ σέ ἀντικοινωνικές
τάσεις καί ἐκδηλώσεις, στόν ἀτομισμό
καί στόν ἐγωκεντρισμό, στήν περιφρόνηση τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν, στόν ἀρνητισμό καί στήν περιθωριοποίηση. Γι’ αὐτό
ὁ παιδαγωγός πρέπει νά εἶναι προετοιμασμένος καί ὁπλισμένος μέ πνευματικές δυνάμεις καί ἀντοχές. Νά ἔχει περίσσευμα
ἀγάπης πού θά θυσιάζεται, κατά τό πρότυπο τοῦ μόνου παιδαγωγοῦ, τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτός πῆρε ἐπάνω Του
ὅλη τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία καί σταυρώθηκε, γιά νά φανερώσει τήν ἀπέραντη
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ἀγάπη Του γιά ὅλο τόν κόσμο.
Ὁ Ἀπ. Παῦλος, ὀνομάζοντας τούς
χριστιανούς «τεκνία» (παιδάκια) πού τά
γεννᾶ μέ ὠδῖνες τοκετοῦ, φανερώνει τή
μητρική ἀγάπη ὡς θυσία δική του, γιά νά
μορφωθοῦν οἱ πιστοί, νά ἀποκτήσουν τήν
ἀκεραιότητα τῆς ζωῆς τους ὡς Χριστιανοί
- μαθηταί τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλοῦ ὁ ἴδιος
Ἀπόστολος γράφει «τριετίαν νύκτα καί
ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετά δακρύων
νουθετῶν ἕνα ἕκαστον» (Πράξ. 20, 31).
Ὁ ἀληθινός παιδαγωγός παρέχει τόν ἑαυτόν του παράδειγμα (τύπο) πρός μίμηση
στούς μικρούς ἤ μεγάλους μαθητάς του.
Στόν μαθητή Του Τίτον παραγγέλλει
«τύπος γενοῦ τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν
ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἀγνείᾳ» (Τιμ. Α΄ 4, 17). Ἡ ἀληθινή παιδεία εἶναι τό ἰσχυρό ἀντίδοτο στή
φθορά καί στήν ἀποσύνθεση τῆς κοινωνίας μας, πού τόσο πολύ ταλαιπωρεῖται
ἀπό τήν ψευδώνυμη γνώση καί πού τόσο
ἔντονα καί ἔντεχνα πολεμεῖται ἀπό ἐκείνους πού θέλουν μιά παιδεία χωρίς Θεό,
χωρίς πνευματικές ρίζες. Χωρίς Θεό ὅλα
ἐπιτρέπονται, ἀκόμη καί ἡ διάλυση τῆς
παιδείας καί τῆς κοινωνίας.
Στήν καταστρεπτική ἀνευθυνότητα
καί τή διαστρεβλωμένη σκοπιμότητα ὅσων
θέλουν τούς νέους μας καί τά παιδιά μας
σκλάβους στά ναρκωτικά, στή χρήση καί
ἐξάρτηση ἀπό τά ἠλεκτρονικά μέσα (παιχνίδια, διαδίκτυο, κ.λ.π.) ἄς ἀντιδράσουμε μέ τήν καθαρή καί ὁλοκληρωμένη
καί ἀληθινή Παιδεία, μέ παιδαγωγούς γεμάτους ἀγάπη γιά τά παιδιά καί γιά τό
μέλλον τῆς πατρίδος μας. Στήν ἀπρόσωπη
κοινωνία μας χρειαζόμαστε τήν προσωπική μας σχέση, τήν κοινωνία τῶν προσώπων πού ἐπικοινωνοῦν ἐν ἀγάπῃ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
(ΚΥΡ ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ-1295)
ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΤΟΥ, ΚΑΡΥΕΣ, ΑΓΙΟN OΡΟΣ

ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΓΝΩΣΗ

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

ἔμφυτη γνωστική ἱκανότητα
τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ Θεῖο
δῶρο. Σκοπός της εἶναι νά ὑπηρετεῖ
τήν ψυχοσωματική συγκρότηση τοῦ
ἀνθρώπου καί νά τόν ὁδηγεῖ στόν
Πατέρα Θεό. Ὕστερα ὄμως ἀπό
τήν πτώση τοῦ ἄνθρώπου στήν
ἁμαρτία, ἡ γνωστική τοῦ ἱκανότητα
ἐξετράπη καί περιορίστηκε στήν
ἐξυπηρέτηση τῶν βιολογικῶν τοῦ
ἀναγκῶν. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα
αὐτός πού θά ἐμπλακεῖ στά δεσμά
τῆς φυσικῆς γνώσης, νά εἶναι πιο
δύσκολο ν’ ἀπαλλαγεῖ απ’ αὐτήν,
παρά «τοῦ σιδήρου λυθῆναι», κατά
τόν Ἅγιο Μακάριο τόν Αἰγύπτιο.
Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ἐν πολλοῖς
ἔχασε τήν ἐπαφή του μέ τό μυστήριο τῆς Θείας Γνώσης και ἐγκλωβίστηκε στό ἀδιέξοδο τοῦ τεχνικοῦ
πολιτισμοῦ. Πῶς θα μπορέσει ἄραγε
ὁ «τεχνάνθρωπος» τῆς ἐποχῆς μας,
που ζεῖ μέσα στην ἔπαρση τῆς
ἄνεσης καί τῆς αὐτάρκειας, νά
ἐκζητεῖ καί πάλι μέ ταπείνωση τή
Θεία Γνώση; Μπορεῖ, ἀντί νά ἀπομονώνει μία μόνο λειτουργία τῆς
ψυχής, ν’ ἀποκαλύπτει τά μυστικά
βάθη τῆς σώζουσας ἀλήθειας, ἀξιοποιώντας σύνολη τήν πνευματική
του ὑπόσταση, ἤτοι τό βουλητικό,
το νοητικό καί τό ἐπιθυμητικό του
εἶναι.
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Ἡ Θεία Γνώση
Ὁ γνωστικός κόπος πού ἀπαιτεῖται γιά τη γνώση τοῦ Θεοῦ ἦταν
ἄγνωστος στόν πρωτόπλαστο
ἄνθρωπο. Ἡ γνωστική του ἱκανότητα ἦταν πλήρης καί διαυγῆς. Ἡ
σοφία του αὐτή τόν ὁδηγοῦσε κατά
τρόπο φυσικό καί στήν κυριαρχικότητα πάνω στή φύση.
Μέχρις ἑνός σημείου αὐτή τή
Θεία γνώση τήν ἀπολαμβάνει κάθε
ἄνθρωπος πού ἀνέρχεται προοδευτικά ἀπό τή φυσική γνώση στήν
ψυχική καί ἀπό ἐκείνη στήν πνευματική. Βασικές προϋποθέσεις γιά
τήν ἀπόκτηση τῆς Θείας Γνώσης
ἀποτελοῦν γιά τόν ἄνθρωπο ἡ αὐτογνωσία καί ἡ ταπείνωση. Μέ αὐτές
τίς προϋποθέσεις πορεύθηκαν Ἅγιοι
τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι, πού ἀξιώθηκαν
τῆς τελείας γνώσεως κατά τό μέτρο
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.
Ἡ ἁρμονική αὐτή σχέση τοῦ
ἀνθρώπου μέ τόν Θεό συντελεῖ,
ὥστε ὅλες οι δεξιότητες τοῦ ἀνθρώπου νά λειτουργοῦν ὁμαλά καί νά
ἀναπτύσσονται κατά Θεόν.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἡ ῾Αγιογραφική ἔννοια: «Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὡς Κύριος»
Τοῦ Μητροπ. Ἀχελώου Εὐθυμίου Κ. Στύλιου

Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ὅταν ἐνσαρκώθηκε
καί ἦλθε στή γῆ ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς
Χριστός, ὀνομαζόταν ἀπό τούς Μαθητές
Του «Κύριος» καί ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἀποδέχθηκε τήν ὀνομασία αὐτή: «Ὑμεῖς (οἱ
Μαθητές Του) φωνεῖτε με ὁ Διδάσκαλος
καί ὁ Κύριος, καί καλῶς λέγεται. Εἰμί
γάρ» (Ἰωάν. ιγ΄ 14). Ἐδῶ ὁ Χριστός
ἀποδέχεται τήν προσφώνησή του
«Κύριε» μέ τήν ἔννοια τῆς Π. Διαθήκης,
ὅτι δηλαδή εἶναι «Κύριος ὁ Θεός». Οἱ
Μαθητές Του, μέ ὅσα ἄκουσαν, διδάχθηκαν καί εἶδαν μέ τά μάτια τους ἐπίστευσαν στή θεότητα τοῦ Χριστοῦ, γι’
αὐτό καί τόν ἀποκαλοῦσαν «Κύριον».
Ὅταν, μάλιστα, ὁ Χριστός ρώτησε τούς
Μαθητές Του τί πιστεύουν γιά τήν ταυτότητά Του, ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἀπάντησε ἐκ μέρους ὅλων: «Σύ εἶ ὁ Χριστός,
ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. ιστ΄
15-16. Πρβλ. καί Α΄ Ἰωάν. α΄ 1).
Ὁ Χριστός ἐπίσης διευκρίνισε ὅτι
τήν προσφώνησή Του «Κύριος» δέν τή
δεχόταν μέ τή συνηθισμένη (κοσμική)
ἔννοια τοῦ ἐξουσιαστοῦ καί τοῦ ἡγεμόνα,
ἀλλά μέ τήν θεϊκή της διάσταση: Υἱός
Θεοῦ: «Ὁ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος
αὐτούς (τούς μαθητές Του) λέγει αὐτοῖς,
οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν
κατακυριεύουσιν αὐτῶν καί οἱ μεγάλοι
αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. Οὐχ
οὕτω δέ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ’ ὅς ἐάν θέλῃ
γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος… καί γάρ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου (ὁ
Χριστός δηλαδή) οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλά διακονῆσαι» (Μάρ. ι΄ 42-45).
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Ἡ ἔκφραση, ἑπομένως, «Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Κύριος» ἔχει τήν ἔννοια ὅτι ὡς
Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁμοούσιος καί συνάναρχος
μέ τόν Θεό Πατέρα, ἦταν πράγματι Κυρίαρχος καί Ἐξουσιαστής τοῦ σύμπαντος
κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν ὅμως
ἐνσαρκώθηκε καί ἔγινε ἄνθρωπος, Θεάνθρωπος, δέν πολιτεύθηκε ὡς κοσμικός
κυρίαρχος καί ἐξουσιαστής, ἀλλ’ ὡς ταπεινός διάκονος, μέ σκοπό τή σωτηρία
τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου.
β) Ἡ κυριαρχική ἐνέργεια τοῦ Ἰησοῦ
ὡς Κυρίου: Ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ
Θεοῦ ἦταν τέλειος Θεός καί τέλειος
ἄνθρωπος. Μέ τή θεϊκή του φύση, «ὡς
ὁμοούσιος τῷ Πατρί», κατεῖχε τή θεϊκή
ἐνέργεια, μέ τήν ὁποία ἐνεργοῦσε τά
θαύματα ἐπί τῆς γῆς, ὅπως μᾶς πληροφοροῦν τά ἱερά Εὐαγγέλια. Ὁ Ἰησοῦς
θεράπευε τούς ἀσθενεῖς, ἀνάσταινε νεκρούς, περπατοῦσε πάνω στή θάλασσα,
ἐξουσίαζε τά καιρικά φαινόμενα, πολλαπλασίαζε τά ὑλικά ἀγαθά, κ.λ.π. Τά
θαύματα τοῦ Χριστοῦ ἦταν μιά ἁπτή
ἀπόδειξη τῆς θεότητός Του καί τῆς ἐνέργειας τῆς θεϊκῆς φύσης Του, τήν ὁποία
διαχειριζόταν κατά τήν ἐλεύθερη βούλησή Του.
Ἡ παντοδύναμη ἐνέργεια τῆς θεϊκῆς
φύσης Του ἐκδηλωνόταν κατά τή σύγκρουσή Του μέ τόν διάβολο καί τούς δαίμονες, ἰδιαίτερα κατά τή Σταύρωση, τήν
εἰς Ἅδου Κάθοδο καί τήν θεοφόρο Ἀνάσταση.
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ΠοιὰΕὐρώπηθέλουμε;
Τὸ ἄνοιγμα τοῦ Χριστιανισμοῦ
στὰ ἔθνη μὲ τοὺς Ἀποστόλους καὶ
δὴ μὲ τὸν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν
Παῦλο ἦταν καθοριστικὸ γιὰ τὴν
Εὐρώπη. Ὁ Χριστιανισμὸς δέχθηκε
τὴν ἑλληνικὴ παιδεία, διετήρησε
τὴ ρωμαϊκὴ δικανικὴ παράδοση
καὶ ἔφερε τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου στὴν πράξη. Ἔτσι, ἡ πρώτη
καὶ μεγάλη ἐντολὴ τῆς ἀγάπης κατέστη διακονία τοῦ πλησίον, φιλανθρωπία, πρόνοια, ἀλληλεγγύη
μέσα στὴν κοινωνία. Καμμία θρησκεία στὴν παγκόσμια ἱστορία δὲν
ἔκανε τόσα πολλὰ γιὰ τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς ἀδυνάτους ὅσο ὁ
Χριστιανισμός. Καὶ αὐτὸ τὸ γράφει ἡ περίφημη «Ἐγκυκλοπαίδεια»
τοῦ ἔχοντος ἀντιεκκλησιαστικὸ
φρόνημα Ντιντερό. Ἔπειτα, ὁ τομέας τῆς παιδείας ἔλαβε γενναία
ὤθηση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ
πολιτιστικὸ μόρφωμα στὸν Εὐρωπαϊκὸ χῶρο ἐμπλουτίστηκε τὰ μέγιστα ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ σοφία.
Εἰδικότερα, τὸ οἰκογενειακὸ δίκαιο, ὡς τὸ πλησιέστερο πρὸς τὸν
ἄνθρωπο καὶ τὴν ψυχὴ ὡς νομικὸ
κεφάλαιο, ὁ χριστιανισμὸς τὸ ἔχει
σφραγίσει, καὶ τὸ Εὐαγγέλιο ἐπηρέασε εὐεργετικὰ γάμο, τέκνα,
οἰκογένεια καὶ κατ᾿ ἐπέκτασιν ἄμβλωση, εὐθανασία, κ.λ.π.
Ἀλλὰ τὸ μεγάλο καὶ καίριο
ἐρώτημα βρίσκεται στὴ διατύπωση: Θέλει σήμερα ἡ Εὐρώπη τὸ
χριστιανικὸ πνεῦμα; Μήπως φθάσαμε στὸ σημεῖο μηδὲν καὶ ὁμιλοῦμε πλέον γιὰ μία μετα-χριστιανικὴ Εὐρώπη; Τὰ δείγματα εἶναι
πολλά.
Ὡστόσο, χωρὶς τὸ Εὐαγγέλιο,
τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία, ἡ Εὐρώπη δὲν θὰ μπορέσει νὰ σταθεῖ.
Δὲν ὠφελοῦν οἱ οἰκονομικὲς σχέ-
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σεις καὶ τὰ προγράμματα, γιὰ νὰ στηρίξουν τὸ εὐρωπαϊκὸ οἰκοδόμημα. Χρειάζεται τὸ πνεῦμα. Δὲν μπορεῖ
μόνο ἡ ὕλη. Ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἀνθρώπους καὶ
πρόσωπα. Ὄχι μοναχὰ μὲ νούμερα, ἀριθμοὺς καὶ
στατιστικές. Δὲν ἀρκεῖ γιὰ τὴ σωτηρία τῶν Εὐρωπαϊκῶν
λαῶν ἡ αὐστηρὴ τυπικὴ τήρηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειάζεται καὶ τὸ συναίσθημα, ὁ ψυχικὸς
πλοῦτος, οἱ ἠθικὲς ἀξίες, ἡ ζεστασιὰ τοῦ Εὐαγγελικοῦ

μηνύματος. Τὸ ἀτομικὸ δικαίωμα ἔχει ἕνα ὅριο. Τὸ
Εὐαγγέλιο ὑπερβαίνει τὸ ἀτομικὸ δικαίωμα καὶ προχωρᾶ
στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ πλησίον, στὴ διακονία, στὴ θυσία,
στὴν ὥριμη ἀγάπη. Τὸν ἄλλο τὸν βλέπει πλέον ὄχι ὡς
ἄτομο ἀλλ᾿ ὡς πρόσωπο. Ὡς «κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ»
ἄνθρωπο καὶ συνάνθρωπο. Σχετικὰ δὲ μὲ τὰ λάθη
ποὺ θυμοῦνται καὶ γράφουν κατὰ καιροὺς γιὰ τὴν
νοοτροπία τοῦ Μεσαίωνος, τοὺς σχολαστικισμοὺς καὶ
τοὺς θρησκευτικοὺς πολέμους δὲν φταίει ὁ Χριστιανισμὸς ἀλλὰ ἡ παραποίηση, ἡ ἀλλοτρίωση καὶ ὁ
ἐγωϊσμὸς τῶν ἀνθρώπων.
Γι᾿ αὐτὸ ἡ Εὐρώπη δὲν πρέπει νὰ λησμονήσει τὶς
χριστιανικές της ρίζες. Ἂν τὶς κόψει θἆναι, δυστυχῶς,
μία ἑταιρεία ἀλληλοσυγκρουομένων οἰκονομικῶν συμφερόντων. Ἀλλὰ αὐτὴ τὴν Εὐρώπη θέλουμε;
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ΕΝΑΣ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ:
Ἡ Πνευματική ζωή
Σ’ ἔνα Ἐκκλησιαστικό Συνέδριο συζηνισμό, ἀλλά ὄχι τό πνεῦμα τοῦ Κανονισμοῦ.
τοῦσαν γιά τά διάφορα χριστιανικά ἔργα,
Διότι ἡ ταπείνωση καί ἡ ὑπακοή δέν ἐπικυρίως δέ γιά τό ποιό εἶναι τό πιό σημανβάλλονται μέ Κανονισμούς, εἶναι ἀπόρροια
τικό. Ἕνας ἀνέφερε τή διαπαιδαγώγηση
τῆς πνευματικής ζωῆς.
τῆς νεολαίας, ἄλλος τήν ἀνέγερση
Ἡ πνευματική ζωή, σύμφωνα
ἐκκλησιῶν, κι ἕνας τρίτος τή
μέ τήν Ἐκκλησία μας, ἀρχίφροντίδα γιά τίς ἱερατικές
ζει μέ τό Βάπτισμα, τεκλίσεις. Ἕνας τελευλειοποιεῖται μέ τό
ταῖος εἰσηγήθηκε «νά
Χρῖσμα, ἄν χαθεῖ,
μορφώσουμε μεριἐπανακτᾶται μέ
κούς πιστούς νά
τή Μετάνοια καί
ἔχουν ἔντονη
τήν Ἐξομολόπνευματική ζωή.
γηση, διατηΑὐτοί θά γίνουν
ρεῖται καί
οἱ στυλοβάτες
αὐξάνεται μέ
τῶν ἄλλων
τή Θεία Εὐχαἔργων, ἐπειδή θά
ριστία. Μᾶς
εἶναι τό φῶς τοῦ
κάνει νά
κόσμου καί τό ἁλάτι
ἀγαπᾶμε τόν
τῆς κοινωνίας. Οἱ
Χριστό, νά ἀντιστεὁμιλίες, οἱ γιορτές, οἱ
κόμαστε στίς ἄτακτες
ἐκδρομές, τό φιλανθρωπικό
κλίσεις τῆς ψυχῆς, νά
ἔργο, οἱ θεατρικές παραστάκατευθύνομε τή ζωή μας
σεις, οἱ ἐπισκέψεις σέ ἱδρύματα εἶναι
στόν δρόμο τοῦ Εὐαγγελίου καί
μόνο θόρυβος, φασαρία καί ἐπίδειξη, ἄν
στήν ἕνωση μέ τόν Θεό. Εἶναι πολυτιμόλείπει ἡ πνευματική ζωή», συμπλήρωσε.
τερη ἀπό χρυσάφι, πιό ἀξιαγάπητη ἀπό
Ἄς ἐξετάσουμε ὅμως: α) τί εἶναι πνευ- τήν ὀμορφιά, ἀνώτερη ἀπό πολιτικά ἀξιώματική ζωή, β) τί μᾶς προσφέρει, γ) πῶς ματα καί πολύτιμα πετράδια. Ὅποιος τήν
καλλιεργεῖται, δ) πῶς διατηρεῖται καί ε) τί
ἔχει κατέχει ἀνεκτίμητο θησαυρό.
τήν ἐμποδίζει νά ἀναπτυχθεῖ.
Ὅπως τό κλῆμα ἑνωμένο μέ τό ἀμπέλι
***
φέρνει καρπό, ἔτσι καί ἡ ψυχή ἑνωμένη μέ
Ἕνας δημοσιογράφος πέρασε μερικές τό Χριστό φέρνει «καρπό». Δέν ζεῖ πιά
μέρες σέ μιά Ἱερατική Σχολή. Ἔμεινε κα- ἐκείνη, ἀλλά ὁ Χριστός βρίσκεται μέσα της
τάπληκτος ἀπό τήν τάξη, τήν εὐλάβεια καί καί τή γεμίζει μέ εἰρήνη καί χαρά. Ἡ τήτήν ὅλη συμπεριφορά τῶν σπουδαστῶν. ρηση τῶν ἐντολῶν κάνει τήν ψυχή κατοικηΦεύγοντας ζήτησε ἀπό τόν διευθυντή νά τοῦ τήριο τοῦ Θεοῦ.
δώσει τόν Κανονισμό τῆς Σχολῆς, γιά νά
Ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ αὐξάνει μέσα της μέ
τόν δώσει στόν διευθυντή μιᾶς νεοϊδρυθεί- τήν ἔμπονη προσευχή, τό πνεῦμα τῆς θυσίας
σης Σχολῆς στόν τόπο του. Μπορῶ, τοῦ καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη καί ἡ πρόοδός της
ἀπάντησε ἐκεῖνος, νά σοῦ δώσω τόν Κανο- ἀπαιτεῖ βία. Ὁ Χριστιανός ὀφείλει νά προ200
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σεύχεται ὅπου κι ἄν βρίσκεται, γιατί
ὁ Θεός εἶναι πανταχοῦ παρών. Νά
μή γίνεται πολυάσχολος, νά τόν πνίγουν οἱ φροντίδες καί νά τόν ἀπορροφᾶ ὁ ἀγώνας τῆς καθημερινότητας.
Τά ἐμπόδια τῆς πνευματικῆς
ζωῆς εἶναι πολλά, τά κυριότερα ὅμως
εἶναι δύο: ἡ περιέργεια καί ἡ φιλαυτία.
Τό πρῶτο, εἶναι ἀληθινό καρκίνωμα τῆς ψυχῆς. Θέλει ὅλα νά τά
ξέρει, νά τά ἀκούσει, νά τά δεῖ. Τῆς
ἀρέσει ὁ θόρυβος, ὁ περισπασμός καί
ἡ κοσμική ἐπίδειξη. Ἀπομακρύνεται
ἔτσι ἀπό τήν ἀπομόνωση τῆς ἡσυχίας
καί τή μελέτη τῆς προσευχῆς, γιά νά
μάθει πῶς νά συμπεριφέρεται καί
πῶς νά ζεῖ.
Τό δεύτερο, εἶναι ἀρρωστημένη,
ὑπερβολική καί ἄτακτη ἀγάπη γιά
τόν ἑαυτό μας, προσκόλληση σέ
ἁμαρτωλές ἡδονές, πού ἀπομακρύνουν τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπό μέσα
μας.
Θεός καί ἁμαρτία δέν συμβιβάζονται. Ἀγάπη τοῦ κόσμου καί
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι δύο πράγματα
ἀντίθετα.
Στά δύο αὐτά ἐλαττώματα συμπεριλαμβάνονται καί ὅλα τά παρακλάδια τους. Στήν περιέργεια: ἡ
κακολογία, ἡ συκοφαντία, τά κρυφομιλήματα, ἡ ζήλεια κ.ἄ. καί στή φιλαυτία: ἡ ὑπερηφάνεια, ὁ ἐγωϊσμός,
τό μῖσος, ἡ ματαιοδοξία, ἡ φιληδονία
κ.ἄ. Ἀπαιτεῖται προσωπική μελέτη,
προσπάθεια καί ἐργασία, γιά νά συναρμολογήσουμε, νά ἀναπτύξουμε
καί νά σχηματίσουμε τό ὡραῖο πνευματικό οἰκοδόμημα πού λέγεται
πνευματική ζωή.

φωτιές
στήν Αθήνα

Σάν ἕνα κακό ὄνειρο φαίνεται τό
γεγονός νά πεθάνουν 98 συνάνθρωποί
μας μέ ἕναν τόσο σκληρό τρόπο θανάτου, ὅπως ἡ φωτιά!
Ἄραγε, θά πέθαναν ἀμέσως ἤ ἡ
φωτιά τούς σιγόκαιγε, μέχρι νά τούς
βγεῖ ἡ ψυχή;
Δέν μποροῦμε νά συλλάβουμε
τήν ἔκταση τῆς καταστροφῆς.
Σέ αὐτές τίς δύσκολες στιγμές, ἡ
μόνη παρηγοριά εἶναι ἡ πίστη μας ὅτι
ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος κατευθύνει τά
πάντα καί γιά τήν Πατρίδα μας καί
γιά τόν καθένα μας, μπορεῖ νά βγάλει
κάτι καλό ἀπό ὅλη αὐτή τήν περιπέτεια.
Οἱ πλέον θερμές μας εὐχές εἶναι,
καί θερμά παρακαλοῦμε τόν Χριστό
μας νά τίς εἰσακούσει, νά ἀναπαύσει
ὅλες τίς τόσον ἀδικοχαμένες ψυχές
κάθε ἡλικίας καί νά παρηγορήσει ὅλους τούς δικούς τους ἀνθρώπους ἀπό τόν μεγάλο πόνο πού ἔχουν.

Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου
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ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ & ΑΠΟΗΧΟΙ

Ἄς μιλήσουμε
γιά αἰσιοδοξία

• ἀπολαμβάνει ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα κλίματα τοῦ
κόσμου.
• εἶναι προικισμένη μέ ἄπειρες ὀμορφιές, τίς ὁποῖες
οἱ ξένοι, σάν ὄνειρο ζωῆς, ἐπιδιώκουν νά τίς χαροῦν
ἔστω γιά λίγες μέρες, μιά φορά στή ζωή τους.
• σ’ αὐτήν χαιρόμαστε τό ὑπέρτατο ἀγαθό τοῦ νά
μποροῦμε ἐλεύθερα νά κάνουμε τήν προσευχή μας, νά
λέμε τή σκέψη μας, νά ἐκδηλώσουμε τήν ἀγάπη μας
στούς γύρω μας, νά διασκεδάσουμε ἤ νά κλάψουμε, μέ
τό πρόσωπο ξέσκεπο καί τήν καρδιά νά μήν τρεμουλιάζει
ἀπό φόβο.
• σ’ αὐτήν ἰσχύει ἀκόμα ὁ ὅρος «οἱ δικοί μου ἄνθρωποι», ὅπου ἡ οἰκογένεια ἀκόμα σημαίνει ἀγάπη, ἀσφάλεια καί ζεστασιά. Καί ὅπου, τή Μεγάλη Παρασκευή, οἱ
καρδιές νοτίζονται ἀπό τά μυρωμένα δάκρυα τῆς Παναγιᾶς γιά τό «Γλυκύ Ἔαρ».
Θά ἦταν βέβαια ἐπιεικῶς ἀφελές νά ὑποστηρίξει κάποιος, προσηλωμένος μέ μονομέρεια σέ ὅσα ἀνέφερα
προηγουμένως, ὅτι ζοῦμε σ’ ἕναν «ὄμορφο κόσμο, ἠθικό,
ἀγγελικά πλασμένο». Ἀπό τό σημεῖο, ὅμως, αὐτό μέχρι
τοῦ νά τά βλέπουμε ὅλα γύρω μας μαῦρα καί χαμένα καί
νά συναγωνιζόμαστε, θαρρεῖς, στό ποιός θά ἐκφράσει
τίς μεγαλύτερες κατηγορίες καί τά πιό φρικτά παράπονα γιά τή ζωή μας σ’ αύτόν τόν τόπο, ὑπάρχει, πιστεύω, μιά σαφής ἀπόσταση. Ὑπάρχει ἕνας χῶρος, ὁ
ὁποῖος, ἐνῶ, ἔτσι, ἐρημώνει ἀπό τήν ἀπαισιοδοξία καί
τήν μοιρολατρική ἡττοπάθεια, θά μποροῦσε νομίζω νά
ἀρδευτεῖ ἀπό κάποιες πηγές αἰσιοδοξίας καί νά γίνει
ὄαση.
Θά μποροῦσε, ἄς ποῦμε, ἡ πρώτη ζωοδότρα σταγόνα
δροσιᾶς νά προκύψει ἀπό τό μοναδικό ἀλλά πολυσήμαντο βῆμα πού χρειάζεται, γιά νά περάσει κάποιος ἀπό
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έ τή διαχρονική φυυσική ροπή μας στήν
ὑπερβολή τοῦ τραγικοῦ,
ἔχουμε τήν συνήθεια νά μεγεθύνουμε ὅλα τά δυσάρεστα καί νά ἀγνοοῦμε ἤ νά
ὑποβαθμίζουμε τά - λίγα
ἔστω – θετικά, ἐποικοδομητικά, ἤ καί ἐλπιδοφόρα
ἀκόμα στοιχεία πού, σίγουρα, κάπου πρέπει νά
ὑπάρχουν γύρω μας. Ἔτσι,
ἰδιαιτέρως στίς μέρες μας,
μιά πικρή γεύση ἀπαισιοδοξίας δηλητηριάζει τήν καθημερινή μας διάθεση καί μᾶς
βαραίνει μέ κούραση καί
μιάν ἐξουθενωτική παραίτηση, μέ συμπερασματική
ἐπωδό τό ὅτι «τίποτα δέν
πάει καλά» ἤ «ἔρχονται πιό
δύσκολες μέρες».
Συστηματικά, π.χ. ἀγνοεῖται, ξεχνιέται ἤ θεωρεῖται
ὡς δεδομένη - καί ἆρα ἀνάξια λόγου καί ἐκτιμήσεως ἡ θετική διάθεση πού πρέπει
νά πηγάζει ἀπό τήν συνειδητοποίηση τῆς εὐλογίας τοῦ
νά ζεῖς σέ μιά χώρα μέ τά
ἑξῆς χαρακτηριστικά:

«Ἀντί νά καταριέσαι τό σκοτάδι,
προσπάθησε ν’ ἀνάψεις ἕνα κερί»

¥

τήν παθητική διαπίστωση τοῦ «τί συμβαίνει», στήν ἐνεργητική διερεύνηση τοῦ τί
θά μποροῦσε ὁ ἴδιος νά κάνει, σέ ὅποιο
μικρό ἤ μεγαλύτερο θέμα, γιά νά βελτιώσει - ἔστω λίγο - τήν κατάσταση. Μιά διερεύνηση πού θά τόν βοηθοῦσε, ἐνδεχομένως, νά υἱοθετήσει μιά ἄλλη στάση ζωῆς.
Νά περάσει, δηλαδή, ἀπό τήν ἀπαισιοδοξία τῆς διαπιστώσεως στήν αἰσιοδοξία τῆς
πράξεως.
Ἕνα ἁπλό παράδειγμα σχετίζεται μέ
τά παράπονα πού ἀκούγονται συχνά ἀπό
γονεῖς – ἰδιαιτέρως σέ ἐποχές καταλήψεων – γιά τήν κατάσταση τῶν σχολείων
τῶν παιδιῶν τους, ὅπου «ἔχουν σπάσει τά
τζάμια, τά σκουπίδια εἶναι παντοῦ, τά
θρανία εἶναι χάλια κ.λ.π.». Ἀναρωτήθηκαν ὅμως ποτέ αὐτοί οἱ γονεῖς μήπως
εὐθύνονται τά δικά τους παιδιά γι’ αὐτές
τίς καταστροφές; Ἤ ζήτησαν ποτέ νά τιμωρηθοῦν τά παιδιά τους, ὅταν ἔτυχε νά
διαπιστωθεῖ ὅτι ἔφταιγαν; Κι ἄν δέν θέλουν ἤ δέν γίνεται νά τιμωρηθοῦν τά παιδιά πού ἔφταιξαν, γιατί οἱ γονεῖς ἑνός τέτοιου σχολείου νά μήν κάνουν σκοπό τους
νά ἀνταλλάξουν τήν ἀπαισιοδοξία τῆς διαπιστώσεως μέ τήν αἰσιοδοξία μιᾶς θετικῆς
πράξεως; Στόν Σύλλογο Γονέων θά ὑπάρχουν τίμιοι καί ἄξιοι τεχνίτες, πού ἀγαποῦν τά παιδιά καί θά θελήσουν νά νοικοκυρέψουν τόν χῶρο μέσα στόν ὁποῖο
ζοῦν καί τά δικά τους παιδιά. Γιατί νά μήν
ἀποφασίσουν νά διαθέσουν ὅσο περίσσευμα ψυχῆς, ὅσο χρόνο καί προσωπικό
κόπο χρειάζεται, γιά ν’ ἀλλάξει ὄψη τό
συγκεκριμένο σχολεῖο καί νά «χαμογελάσει» στά παιδιά μέ τήν αἰσθητική καί λειτουργική βελτίωσή του; Κι ἄν οἱ γονεῖς
δέν τό σκεφτοῦν ἤ δέν τό θελήσουν, μήπως ὁ Σύλλογος τῶν ἐκπαιδευτικῶν, πού
συνειδητοποιοῦν ὅτι ἀσκοῦν ἕνα λειτούργημα, θά μποροῦσε νά ξεκινήσει καί νά
ὁλοκληρώσει μιά τέτοια πρωτοβουλία μέ
ἐθελοντικές προσφορές γονιῶν καί μα-
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θητῶν; Στή συνέχεια, θαρρῶ πώς, τά ἴδια
τά παιδιά, ἔχοντας ἕνα πολύτιμο καί ζωντανό παράδειγμα νά μιμηθοῦν, μπορεῖ νά
θελήσουν νά διατηρήσουν τό σχολεῖο τους
καθαρό καί περιποιημένο.

Εἶναι, βεβαίως, οὐτοπικό τό νά ὑποστηρίξει κανείς ὅτι, μέ τέτοιες προσπάθειες εἶναι δυνατόν νά ἐκλείψουν τά

πολλά κακῶς κείμενα πού μᾶς περιβάλλουν. Εἶναι, ὅμως, πολλά κι ἐκεῖνα πού
μπορεῖ νά βελτιωθοῦν καί νά περιορίσουν
τή μιζέρια τῆς καθημερινότητας γύρω μας.

***

Ὅσοι ζοῦν καί κινοῦνται στούς χώρους
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί σέ ἄλλους κοινωνικούς χώρους, ὅπου - ἀθόρυβα, ἀλλά ἀποτελεσματικά - ἐφαρμόζεται ὁ πολύπλευρος
ἐθελοντισμός, μέ ὁδηγό τήν χριστιανική
ἀλληλεγγύη καί τήν ἀνθρωπιά, ἔχουν βιώσει τή χαρά τῆς οὐσιαστικῆς καί ἀποτελεσματικῆς προσπάθειας καί προσφορᾶς
καί, μέ τή βοήθεια τῆς Θείας Πρόνοιας,
ἔχουν περάσει σίγουρα «ἀπό τήν ἀπαισιοδοξία τῆς διαπιστώσεως, στήν αἰσιοδοξία
τῆς θετικῆς πράξεως».
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Δημοσιογράφος
Λογοτέχνης

ΣΤΙΣ 24 Ἰουνίου ἐ.ἔ. πέρασε τίς πύλες τῆς αἰωνιότητος σέ ἡλικία 88 ἐτῶν, ὁ γνωστός δημοσιογράφος καί
διακεκριμένος λογοτέχνης Παναγιώτης Σωτῆρχος. Πολυγραφότατος συγγραφέας καί ἀρθρογράφος πολλῶν
περιοδικῶν. Ὑπῆρξε ἀπό τούς παλαιοτέρους συνεργάτες τοῦ «Συνδέσμου», στόν ὁποῖο δημοσίευε ἐνδιαφέροντα κείμενα, μεστά ὀρθόδοξης πνευματικότητος καί
πατερικῆς βιοτῆς.
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ στή Μυτιλήνη. Ἦταν τό τρίτο παιδί
ἀπό τά τέσσερα πού ἔφεραν στόν κόσμο ἡ Μικρασιάτισσα Εὐτέρπη καί ὁ Μυτιληνιός Μιχαήλ Σωτῆρχος.
Μετά τήν Γερμανική Κατοχή καί ἀφοῦ εἶχε βιώσει μιά
περίοδο ὀρφάνιας, πῆγε στήν Ἀθήνα, ὅπου ὁλοκλήρωσε τίς σπουδές του, παίρνοντας τό πτυχίο τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ἐργάσθηκε ὡς δημοσιογράφος σέ μεγάλες ἐφημερίδες,
ὅπως «Τό Βῆμα», «Τά Νέα», «Βραδυνή», «Μακεδονία»,
κ.ἄ. Καί περιοδικά, ὅπως «ὁ Ταχυδρόμος» καί ἄλλα.
Παράλληλα, ἀσχολήθηκε καί μέ τά γράμματα (ποίηση,
πεζογραφία, μελέτη, δοκίμιο).
ΤΟ 1959 κυκλοφόρησε τό πρῶτο του βιβλίο, τήν
ποιητική συλλογή «Ὀχτάβες». Ἀκολούθησαν καί ἄλλες
ἑπτά συλλογές. Μερικά ἀπό τά πρῶτα του ποιήματα
μελοποιήθηκαν καί κυκλοφόρησαν σέ δίσκους πού
εἶχαν μεγάλη ἐπιτυχία. Γνωστά στούς μεγαλύτερους σέ
ἡλικία καί βραβευμένα τραγούδια σέ στίχους Τάκη Σωτήρχου εἶναι τά: «Χαθηκαν οἱ ὄμορφες μέρες» (Α΄ Παγκόσμιο βραβεῖο τραγουδιοῦ, 1971), «Ἀθήνα, κόρη τ’
οὐρανοῦ», «Ἐγώ θά κόψω τό κρασί» καί ἄλλα.
ΚΥΡΙΩΣ ὅμως ὁ ἀείμνηστος Παναγιώτης Σωτῆρχος
ὑπῆρξε ταλαντοῦχος πεζογράφος. Ἔγραψε μυθιστορήματα καί διηγήματα πού σημείωσαν μεγάλη ἐπιτυχία.
Ξεχωρίζουν τά μυθιστορήματα: «Δέντρο τῆς Ἀνατολῆς», «Ἡ κόρη μου ἡ ξενιτειά»,«Χίλιες μέρες δίχως
ἥλιο», «ὁ Χατζηεφέντης» κ.ἄ.
ΜΕ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καί ζῆλο ὁ Παναγιώτης
Σωτῆρχος ἀσχολήθηκε μέ τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση. Μελέτησε καί πρόβαλε τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, τούς Ἁγίους, τούς ἀσκητές, τούς σύγχρονους
Γέροντες. Γνωστά καί πολυδιαβασμένα εἶναι τά βιβλία
του: «Ὁ Ὁδηγός ὀρθοδοξίας» (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης), «Ὁ ἐμός φιλόσοφος» (Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος), «Ὁ
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ἔνσαρκος ἄγγελος» ( Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος), «Ὁ μέγας Γέρων» ( Ἅγιος Βαρσανούφιος) καί ἄλλα.
ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ἔργο τοῦ Παναγιώτη Σωτήρχου ὑπερβαίνει τά ὀγδόντα (80) βιβλία,
ἐνῶ ἄφησε καί ἀρκετά ἀνέκδοτα. Πέρα, βέβαια, ἀπό τίς ἑκατοντάδες τῶν ἄρθρων του σέ
πολλά περιοδικά καί ἐφημερίδες. Ἔγκριτοι
κριτικοί καί λογοτέχνες ἔγραψαν ἐπαινετικές
κριτικές. Γιά τό σύνολο τοῦ ἔργου του τιμήθηκε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί ἀπό
πνευματικούς συλλόγους. Ἔργα του ἔχουν μεταφραστεῖ σέ ξένες γλῶσσες, ὅπως ἀγγλικά,
γερμανικά, γαλλικά, ἱσπανικά καί ἄλλος ἐπίσης μεγάλος ἀριθμός ἄρθρων του ἔχουν καταχωρισθεῖ σέ ἑλληνικές καί ξένες ἀνθολογίες.
Ἦταν μέλος τῆς Ἐθνικῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων
Λογοτεχνῶν, τῆς Ἑνώσεως Συγγραφέων καί
Συνθετῶν καί τῆς Ἑνώσεως Συντακτῶν Ἡμερησίων Ἐφημερίδων Ἀθηνῶν.
ΟΛΑ τά βιβλία τοῦ Παναγιώτη Σωτήρχου
θά συντροφεύουν καί θά καθοδηγοῦν ἑλληνορθόδοξα καί τίς ἑπόμενες γενιές. Ὅπως
ἔγραψε ἄλλοτε ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας γιά
τά βιβλία τῆς Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη, τό ἴδιο μποροῦμε νά ποῦμε καί γιά τά
βιβλία τοῦ Παναγιώτη Σωτήρχου: Ὅτι «ἀποτελοῦν ἕνα πνευματικό ἀνάχωμα κατά τοῦ
ἀφελληνισμοῦ καί τῆς ἀποχριστιανοποίησης
τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας».
ΠΑΝΩ ἀπ’ ὅλα ὅμως ὁ μακαριστός δημοσιογράφος καί λογοτέχνης Παναγιώτης Σωτῆρχος ὑπῆρξε μιά ἄγρυπνη καί γρηγοροῦσα
πνευματική συνείδηση στούς χαλεπούς καιρούς μας. Ἕνας συνειδητός ὀρθόδοξος χριστιανός, ἁγιογραφικά καί πατερικά καλλιεργημένος, ἀγαπητός σέ ὅλους, ἐραστής τῆς
ἑλληνορθόδοξης παράδοσης, παλαίμαχος καί
ἀσυμβίβαστος ἀγωνιστής ὑπέρ τῆς φιλτάτης
Ὀρθοδοξίας καί τῆς πονεμένης Ρωμιοσύνης.
ΑΙΩΝΙΑ αὐτοῦ ἡ μνήμη.
Γ. Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλός
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Διδάσκαλος
τοῦ Γένους
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Σέ κάθε τόπο πού ἐδιάβαινε ὁ φλογερός
ἐκεῖνος ἐθναπόστολος καί ἐθνομάρτυρας,
σέ κάθε πόλη καί χωριό πού δίδασκε ὁ
ἐμπνευσμένος ἐθνεγέρτης πρώτη του φροντίδα ἦταν νά ξεσηκώση τόν κόσμο νά κάνη
τούς ἀδελφούς του νά ἀγαπήσουν τήν παιδεία.
«Δέν βλέπετε –ἔλεγε στούς ἀκροατές
του– ὅτι ἀγρίευσε τό Γένος μας ἀπό τήν
ἀμάθειαν καί ἐγίναμεν ὡς τά θηρία; Διά
τοῦτο σᾶς συμβουλεύω νά κάμετε σχολεῖον διά νά ἐννοῆτε τό Εὐαγγέλιον καί τά
λοιπά βιβλία». «Νά μαζωχθῆτε ὅλοι, ἔλεγε
σέ ἄλλη περίπτωση, νά κάμετε σχολεῖον
καλόν... νά μανθάνουν τά παιδιά γράμματα, πλούσια καί φτωχά... διότι χωρίς τό
σχολεῖον περιπατοῦμεν εἰς τό σκότος».
«Νά σπουδάζετε καί σεῖς ἀδελφοί μου, νά
μαθαίνετε γράμματα ὅσον ἠμπορεῖτε. Καί
ἄν δέν ἐμάθατε οἱ πατέρες, νά σπουδάζετε
τά παιδιά σας νά μαθαίνουν ἑλληνικά».

³

Στά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς
μεγάλο ἦταν τό πρόβλημα τῆς
ἔλλειψης σχολείων. Ἡ μάθηση
τῶν παιδιῶν γινόταν μέσα στίς
ἐκκλησίες, στόν περίβολο καί
τά κελιά τῶν Μοναστηριῶν.
Τό πρόβλημα αὐτό ἀντιμετώπισαν Πατριάρχες, Ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, μοναχοί καί λόγιοι,
οἱ ὁποῖοι παρότρυναν τόν
σκλαβωμένο λαό νά κτίσει σχολεῖα.
Ἕνας ἀπ’ αὐτούς ἦταν καί ὁ
ταπεινός καλόγηρος Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός. Τόν πατέρα Κοσμᾶ
χαρακτηρίζει ἡ ἱστορία σάν
«τόν ἐπιβλητικότερο ἀναγεννητή» τῶν τελευταίων χρόνων
τῆς Τουρκοκρατίας καί σάν
«τόν πρῶτο τῆς μυστικῆς χορείας τῶν ἡρώων» πού πάλεψαν καί θυσιάστηκαν γιά τήν
πνευματική ἀναγέννηση τοῦ
δουλωμένου Γένους».
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Καί σέ ἄλλη εὐκαιρία τόνιζε καί
τοῦτα τά βαρυσήμαντα: «Χαρίσατέ μου
καί ἕνα σχολεῖον ἐδῶ εἰς τήν χώραν
σας νά μανθάνουν τά παιδιά μας
γράμματα, νά ἠξεύρουν ποῦ περιπατοῦνε. Διατί ἀπό τό σχολεῖον μανθάνομεν τό κατά δύναμιν τί εἶναι Θεός,
τί εἶναι Ἁγία Τριάς, τί εἶναι ἄγγελοι,
ἀρχάγγελοι, τί εἶναι δαίμονες, τί εἶναι
παράδεισος, τί εἶναι κόλασις, τί εἶναι
ἁμαρτία, τί εἶναι ἀρετή. Ἀπό τό σχολεῖον μανθάνομεν τί εἶναι Ἁγία Κοινωνία, τί εἶναι Βάπτισμα, τί εἶναι τό
Ἅγιον Εὐχέλαιον, ὁ τίμιος γάμος, τί
εἶναι ψυχή, τί εἶναι κορμί. Τά πάντα
ἀπό τό σχολεῖον τά μανθάνομεν, διατί
χωρίς τό σχολεῖον περιπατοῦμεν εἰς
τό σκότος. Καλύτερα νά ἔχεις εἰς τήν
Χώραν σου σχολεῖον ἑλληνικόν, παρά
νά ἔχης βρύσες καί ποταμούς, γιατί οἱ
βρύσες ποτίζουν τό σῶμα, τό δέ σχολεῖον ποτίζει τήν ψυχήν. Ἄν δέν ἦταν
ἴσως σχολεῖα πού ἤθελα ἐγώ νά μάθω
νά διδάσκω».
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Ὁ σπόρος τῶν «Διδαχῶν» τοῦ
Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ εὕρισκε
«πρόσφορο» ἔδαφος στίς ψυχές τοῦ
λαοῦ. Δονοῦσε τά στήθη τῶν σκλάβων.
Καί ὁ πνευματικός σεισμός πού δημιουργοῦσαν τά λόγια τοῦ Ἐθνεγέρτη
εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα ἕνα ἔργο πού
μπορεῖ νά χαρακτηρισθῆ σάν θαῦμα.
Ἕνα πλῆθος κατώτερα καί ἀνώτερα
σχολεῖα ἱδρύθησαν στίς περιοχές ἀπ’
ὅπου πέρασε. Πολλοί τά ὑπολογίζουν
σέ 210 τά ἑλληνικά σχολεῖα καί σέ 1.100
τά κατώτερα.
Ὁ λόγος του φώτιζε τόν νοῦ καί
ἄνοιγε τίς καρδιές καί τά κομποδέματα. Καί ἀπό τό ταπεινό ραβδί, ὅπου
ἀκουμποῦσε, ἀνάβλυζαν τά πνευματικά νάματα, πού θά διαδραμάτιζαν
ἕνα τεράστιο ρόλο στήν ὑπόθεση τοῦ
Μεγάλου Ξεσηκωμοῦ.
Γεώργιος Ἀν. Νίκας
Ταξίαρχος ἐ.ἀ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Κᾶνε τόν Σταυρό σου!»

Η

φράση αὐτή χρησιμοποιεῖται κυ-

ρίως σέ περιστάσεις πού αἰσθανόμαστε ὅτι ἀπειλούμαστε ἀπό
κάποιον κίνδυνο. Ἐπίσης, τήν λένε οἱ
γονεῖς πρός τά παιδιά τους, ὅταν περνοῦν δίπλα ἀπό ἕνα Ἱερό Ναό, ὅταν
εἰσέρχονται σ’ αὐτόν, ὅταν θέλουν νά
τά παροτρύνουν νά προσκυνοῦν τίς
ἱερές εἰκόνες ἤ ὅταν ἀκούγεται κάποια
ἐκφώνηση τοῦ ἱερέα σέ Ἱερή Ἀκολουθία.
Ἀκόμα, ἀρκετές φορές οἱ γονεῖς θά
ἐπιπλήξουν τά παιδιά μέ
τήν παρόμοια φράση
«Κᾶνε τόν Σταυρό σου
σωστά!», ὥστε νά μάθουν νά κάνουν τόν
Σταυρό τους στά τέσσερα σημεῖα τοῦ σώματός τους, ὅπως
ἀκριβῶς πρέπει.

θανότατα κι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νά μήν σχηματίζουμε τόν Σταυρό στό σῶμα μας,
ὅπως ὁρίζεται, λόγω κεκτημένης ταχύτητας ἤ συνήθειας.
Τόν Σταυρό μας εἶναι σωστό νά
τόν κάνουμε μέ πίστη σ’ Αὐτόν, εὐλάβεια, συναίσθηση, ἱεροπρέπεια, ταπείνωση, ὄχι πολύ βιαστικά καί μέ
διάκριση. Τό πῶς ἑνώνουμε τά τρία
μας δάκτυλα καί κάθε κίνηση τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ στόν ἑαυτό μας
ἔχει ἰδιαίτερο συμβολισμό. Σύμφωνα
μέ τήν 5η Διδαχή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ:

*
*
*
Μέ μία γενική καί πιό προσεκτική
παρατήρηση τῶν πιστῶν πού
συμμετέχουν σέ μία Ἀκολουθία θά γίνει ἀντιληπτό ὅτι
μεγάλος ἀριθμός ἀπό αὐτούς δέν κάνει σωστά τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ στόν
ἑαυτό του, ὅπως μᾶς ἔχει παραδοθεῖ μέσω τῆς διδασκαλίας
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Πι208
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«Μᾶς λέγει τό Ἅγιον Εὐαγγέλιον, πώς ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Θεός, δοξάζεται εἰς τόν οὐρανόν περισσότερον (καί ὑμνεῖται) ἀπό τούς ἀγγέλους.
Τί πρέπει νά κάμης καί ἐσύ; Σμίγεις τά τρία σου δάκτυλα μέ τό δεξιόν
τό χέρι σου καί μήν ἠμπορώντας νά ἀνεβῆς εἰς τόν οὐρανόν νά προσκυνήσης, βάνεις τό χέρι σου εἰς τό κεφάλι σου, διότι τό κεφάλι σου εἶναι
στρογγυλό καί φανερώνει τόν οὐρανόν καί λέγεις μέ τό στόμα: Καθώς
ἐσεῖς οἱ ἄγγελοι δοξάζετε τήν Ἁγίαν Τριάδα εἰς τόν οὐρανόν, ἔτσι καί ἐγώ,
ὡς δοῦλος ἀνάξιος, δοξάζω καί προσκυνῶ τήν Ἁγίαν Τριάδα. Καί καθώς
αὐτά τά δάκτυλα εἶναι τρία – εἶναι ξεχωριστά, εἶναι καί μαζί – ἔτσι εἶναι
καί ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ ΘΕΟΣ, τρία πρόσωπα καί ἕνας μόνος Θεός. Κατεβάζεις τό χέρι σου ἀπό τό κεφάλι σου καί τό βάνεις εἰς τήν κοιλίαν σου καί
λέγεις: Σέ προσκυνῶ καί σέ λατρεύω, Κύριέ μου, ὅτι κατεδέχθης καί ἐσαρκώθης εἰς τήν κοιλίαν τῆς Θεοτόκου διά τάς ἁμαρτίας μας. Τό βάζεις πάλιν
εἰς τόν δεξιόν σου ὦμον καί λέγεις: Σέ παρακαλῶ, Θεέ μου, νά μέ συγχωρέσης καί νά μέ βάλης εἰς τά δεξιά σου μέ τούς δικαίους. Βάνοντάς το πάλι
εἰς τόν ἀριστερόν ὦμον λέγεις: Σέ παρακαλῶ, Κύριέ μου, μή μέ βάλης εἰς
τά ἀριστερά μέ τούς ἁμαρτωλούς. Ἔπειτα κύπτοντας κάτω εἰς τήν γῆν:
Σέ δοξαζω Θεέ μου, σέ προσκυνῶ καί σέ λατρεύω, ὅτι, καθώς ἐβάλθηκες
εἰς τόν τάφον, ἔτσι θά βαλθῶ καί ἐγώ. Καί ὅταν σηκώνεσαι ὀρθός, φανερώνεις τήν ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ καί λέγεις: Σέ δοξάζω, Κύριέ μου, σέ προσκυνῶ
καί σέ λατρεύω, πώς ἀναστήθηκες ἀπό τούς νεκρούς διά νά μᾶς χαρίσης
τήν ζωήν τήν αἰώνιον. Αὐτό σημαίνει ὁ Πανάγιος Σταυρός».
Τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ πού κάνουμε στόν ἑαυτό μας περικλείει ὅλα τά
σωτηριώδη γεγονότα τῆς Θείας Οἰκονομίας γιά τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο.
Μέ ἀφορμή τήν παραπάνω Διδαχή
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί τήν
μεγάλη ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ, πού πανηγυρίζει ἡ Ἐκκλησία
μας αὐτόν τόν μήνα, ἄς ἐλέγξει ὁ καθένας μας τόν ἑαυτό του ἄν κάνει τόν
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Σταυρό του, ὅπως ὁρίζει αὐτή. Στήν περίπτωση πού διαπιστώσουμε ὅτι κάνουμε κάποια διαφορετική κίνηση, ἄς
καταβάλουμε ἐπίμονη προσπάθεια νά
τή διορθώσουμε, ὥστε νά κατορθώσουμε νά κάνουμε τόν Σταυρό μας θεάρεστα καί νά ἔχουμε τήν προστασία Του
πού ἐπιζητοῦμε.
Δημήτρης Καρτσώνης
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Δεκαπενταύγουστος καί οἱ Ἕλληνες τιμᾶνε, μέ τήν καρδιά τους, τήν
Παναγία. Συνεχίζουν ἔτσι μία παράδοση εἴκοσι αἰώνων. Ἡ ἑορτή τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου ἑορτάσθηκε γιά
πρώτη φορά στά Ἱεροσόλυμα στίς 15
Αὐγούστου τοῦ 350. Θεοτόκος ἡ Παναγία ἀναγνωρίστηκε ἀπό τήν Γ΄
Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Ἐφέσου, τό
431. Οἱ πιστοί αἰσθάνονται οἰκεία τήν
Θεοτόκο καί ἐκφράζουν τήν ἀγάπη
τους πρός Αὐτήν μέ κάθε τρόπο: Κτίζοντας ναούς περικαλλεῖς, φιλοτεχνώντας περίπυστες εἰκόνες, ἐμπνεόμενοι ἀριστουργηματικούς ὕμνους.
Ἀπό τούς ὕμνους πρός τήν Παναγία
ὁ δημοφιλέστερος καί πιό γνωστός
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εἶναι ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, πού γράφτηκε ἐπί αὐτοκράτορα Ἡρακλείου,
τόν 7ο αἰώνα. Πολύ δημοφιλής, πού
ψάλλεται συχνά, εἶναι ὁ Μικρός Παρακλητικός Κανόνας. Γράφτηκε τόν 9ο
αἰώνα ἀπό τόν μοναχό Θεοστήρικτο, ἤ
τόν Θεοφάνη τόν Ὁμολογητή, τόν Γραπτό. Πολλοί λένε ὅτι οἱ δύο εἶναι ἕνα
καί τό ἴδιο πρόσωπο. Βαθυστόχαστα
καί πολύ πνευματικά νοήματα ἔχει ὁ
Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας, πού
ψάλλεται τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταύγουστου, γραμμένος ἀπό τόν Αὐτοκράτορα Θεόδωρο Β΄ Δούκα Λάσκαρη,
μεταξύ τοῦ 1254 καί τοῦ 1258. Ἡ ἐξύμνησή Της συνεχίστηκε σέ ὅλους τούς
ἑπόμενους αἰῶνες, ἕως τίς ἡμέρες μας.
Ναοί πρός τιμήν τῆς Παναγίας ἄρχισαν νά ἀνεγείρονται ἀπό τόν 4ο αἰώνα.
Ἐπίσης, ἀρχαῖοι ναοί μετετράπησαν
σέ χριστιανικούς. Μεταξύ αὐτῶν ἦταν
ὁ Ναός τῆς Ἀθηνᾶς στήν Ἀκρόπολη
τῶν Ἀθηνῶν, πού μετονομάσθηκε σέ
Παναγία ἡ Ἀθηνιώτισσα. Οἱ Ἕλληνες
προχριστιανικά λάμπρυναν τόν Παρθενώνα καί τήν Ἀθηνᾶ, καί οἱ ἀπόγονοί
τους ἀγλάισαν καί ὕμνησαν τήν Παναγία.
Οἱ μεταβολές πού ἔκαμαν οἱ χριστιανοί στόν Παρθενώνα, ὅπως ψηφιδωτές εἰκόνες, τοιχογραφίες καί μαρ-
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ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ
μαρογραφίες, ἦσαν ἐσωτερικές καί μέ
σεβασμό στό ἀρχαῖο ἑλληνικό μνημεῖο.
Ὁ Παρθενώνας παρέμεινε ἐπί 1687 χρόνια ἄθικτος καί στήν πρώτη του ἀρχιτεκτονική κατάσταση. Ὅσα ἄλλα προπαγανδίζονται, ἀκόμη καί στό Μουσεῖο
τῆς Ἀκρόπολης, εἶναι ἁπλῶς συκοφαντίες. Οἱ καταστροφεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀριστουργήματος ἦσαν πρῶτοι οἱ Ὀθωμανοί, πού μετέτρεψαν τόν ναό σέ μπαρουταποθήκη καί πούλησαν στόν Ἔλγιν
περιουσία πού δέν τούς ἀνῆκε, δεύτερος
ὁ ἐν λόγω σκωτσέζος βάνδαλος «εὐγενής», πού κατακρεούργησε τό μνημεῖο
καί τρίτοι οἱ «πολιτισμένοι» Ἐνετοί,
πού δέν τό σεβάσθηκαν καί τοῦ συμπεριφέρθηκαν ὡς νά ἦταν μία ὁποιαδήποτε ἀποθήκη πυρομαχικῶν. Σέ ναό
τῆς Παναγίας μετετράπη καί τό Ἐρέχθειο, παραμένοντας ἀκέραιος ναός. Ὁ
Ἐλγιν ἀφαίρεσε μίαν Καρυάτιδα, πού
βρίσκεται καί αὐτή στό Βρετανικό Μουσεῖο καί θρυμμάτισε μίαν ἀκόμη, οἱ δέ
Ὀθωμανοί βομβάρδισαν τόν Ναό.
Γιά τήν εἰκονογραφία τῆς Παναγίας
ὑπάρχει ἡ παράδοση πώς ὁ πρῶτος πού
τήν ἀπεικόνισε ἦταν ὁ Εὐαγγελιστής
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Λουκᾶς, πού ἐκτός ἀπό τήν ἰδιότητα
τοῦ ἰατροῦ καί τό ταλέντο τοῦ συγγραφέα, διέθετε καί τό χάρισμα τοῦ εἰκονογράφου. Ἔκτοτε καί σέ ὅλους τούς
αἰῶνες χιλιάδες εἶναι οἱ ἀπεικονίσεις
τῆς Παναγίας παγκοσμίως. Στόν Ἑλληνισμό οἱ εἰκόνες παίρνουν καί ἐπίθετα,
δηλωτικά τῆς οἰκειότητας, πού νιώθει
ὁ λαός μας πρός τήν Παναγία καί τοῦ
γεγονότος ὅτι ὁ κάθε τόπος καί τό κάθε
μοναστήρι, θέλει νά τήν αἰσθάνεται
δική του.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ὁ θυμός εἶναι τό χειρότερο συναίσθημα τοῦ
ἀνθρώπου μέ τίς πιό ἀπρόβλεπτες συνέπειες. Εἶναι
θανάσιμο πάθος.
Δέν πέρασε θνητός ἄνθρωπος ἀπ’ αὐτή τή γῆ,
χωρίς νά γευθεῖ τούς κατάπικρους καρπούς τοῦ
θυμοῦ τῶν ἄλλων. Κι ὅμως, ἐδῶ εἶναι τό παράδοξο.
Αὐτό τόν θυμό, πού τόσο μᾶς ταλαιπωρεῖ καί κάνει
προβληματική τή ζωή μας, δέν τόν προσέχουμε ὅσο
πρέπει, πολλές φορές τόν ὑποθάλπουμε, τόν δικαιολογοῦμε, τόν θεωροῦμε φυσιολογική ἐκδήλωση τοῦ
χαρακτήρα μας ἤ ἀντίθετα, τόν ἀπαγορεύουμε, τόν
πνίγουμε. Τόν κρύβουμε, γιατί γνωρίζουμε ὅτι θά
μᾶς ἐκθέσει.
Ἡ Ἁγία Γραφή καταδικάζει τήν θυμώδη κατάσταση. «Ἀπόθεσθε καί ὑμεῖς τά πάντα, ὀργήν, θυμόν,
κακίαν», «Πᾶσα πικρία καί θυμός καί ὀργή ἀρθήτω
ἀφ’ ὑμῶν σύν πάσῃ κακίᾳ» (Ἐφεσ. δ΄, 31).
Ὁ θυμός ὡς προτέρημα εἶναι σπάνιος, δυσεύρετος καί ἄγνωστος στούς πολλούς, ὅμως, ὑπάρχει
κυρίως στίς ἀναγεννημένες ἀπό τή Χάρη τοῦ Θεοῦ
ψυχές, σ’ ἐκείνους πού νέκρωσαν τόν ἐγωϊσμό τους
καί ἰδιαιτέρως ὑπάρχει ὡς βιωματική κατάσταση
στούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας.
***
ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΘΥΜΟ-ΠΑΘΟΣ
Γιατί κάποιοι ἄνθρωποι εἶναι ἰδιαίτερα εὐέξαπτοι;
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ΚΥΚΛΟΙ ΜΗΤΕΡΩΝ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
 Εὐθύνεται ὁ χαρακτήρας τους.
 Κάτι στό περιβάλλον
πυροδοτεῖ τήν ἔκρηξη. Ἡ
πολυκοσμία, οἱ κλειστοί
χῶροι, ἡ μόλυνση, ἡ θερμοκρασία. Ἡ κόπωση, ψυχική
καί σωματική, ἡ διατροφή,
ἡ σωματική κατάσταση.
 Ζοῦμε διαρκῶς κάτω
ἀπό πίεση, χωρίς ἐπικοινωνία, μέ καταπιεσμένα ἤ
ἀνύπαρκτα συναισθήματα.
Ἡ ὕπαρξη συγκεκριμένων προσδοκιῶν ἀπό τή
ζωή. Ἴσως πιστεύουμε ὅτι
ὁ κόσμος μας θά ἔπρεπε
νά μᾶς ἀντιμετωπίζει πιό
δίκαια.
 Οἱ ἄλλοι δέν ἀναγνωρίζουν τά ἐπιτεύγματά μας.
 Αἰσθανόμαστε εὔκολα
προσβεβλημένοι. Εἶναι
ἀνθρώπινο αὐτό καί φυσιολογικό. Δέν εἶναι παράλογο νά θυμώνουμε, ὅταν
μᾶς προσβάλλουν ἤ ἀκόμη
ἀδιαφοροῦν γιά μᾶς προκλητικά.
Δέν εἴμαστε «οἱ κακοί»,
ὅταν ἐξοργισθοῦμε, εἴμαστε, ὅμως, ὑπεύθυνοι γιά
τά συναισθήματά μας καί
ἡ ὅποια ἐπιθετικότητα δέν
εἶναι τό ἴδιο πράγμα μέ
τό θυμό. Ὁ θυμός μπορεῖ
νά ἐκφραστεῖ διεκδικητικά
καί μέ πιό ἐποικοδομητικό
τρόπο.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ
Οἱ εἰδικοί συμβουλεύουν:
Θυμῶστε. Ἀναπτύξτε, ὅμως, ἕναν
θετικό καί διεκδικητικό τρόπο ἔκφρασης
τοῦ θυμοῦ. Θά δεῖτε ὅτι καί καλό θά
σᾶς κάνει καί οἱ ἄλλοι πού σᾶς περιτριγυρίζουν θά τό ἐκτιμήσουν ἀφάνταστα.
Δηλῶστε τό θυμό σας εὐθέως, ἀποφύγετε τόν σαρκασμό καί τούς ὑπαινιγμούς, χρησιμοποιῆστε εἰλικρινῆ καί
ἐκφραστική γλώσσα,
ἀποφύγετε νά κάνετε χαρακτηρισμούς,
λεκτικές καί σωματικές ἐπιθέσεις. Ἀποφύγετε τήν ἐχθρικότητα.
Κάποιες χρήσιμες λεκτικές ἐκφράσεις, πού μπορεί νά
εἶναι πολύ πιό ἀποτελεσματικές ἀπό
ὁποιαδήποτε ἐπίθεση
ἐπιχειρήσετε λόγω
θυμοῦ, εἶναι οἱ παρακάτω:
 «Εἶμαι πολύ θυμωμένος».
 «Διαφωνῶ ἐντελῶς μαζί σου».
 «Μήν τό λές αὐτό, θυμώνω πάρα
πολύ ὅταν τό ἀκούω».
 «Ἔχω ἀναστατωθεῖ ἀπό αὐτή τήν
κατάσταση».
 «Σταμάτα νά μέ ἐνοχλεῖς, δέν εἶναι
σωστό».
 «Δέν ἔχεις δικαίωμα νά τό κάνεις
αὐτό».
 «Αὐτό δέ μοῦ ἀρέσει καθόλου, μήν
τό κάνεις».
Πολλοί συνάνθρωποί μας ἀρνοῦνται
νά μποῦν στή διαδικασία νά ἀντιμετωπίσουν - νά διαχειριστοῦν τό θυμό τους.
Ἐγκλωβίζονται παθητικά σ’ αὐτό
τό ἀρνητικό συναίσθημα καί χάνουν τό
νόημα τῆς ζωῆς. Χρειάζονται συμπαράσταση, ἀλλά δέν θά τή ζητήσουν
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ποτέ. Δέν τούς ἔχει μιλήσει κανείς γιά
τόν αὐτοέλεγχο. «Ἐγώ ἔτσι εἶμαι καί
σ’ ὅποιον ἀρέσω», λένε. Κατά τόν φιλοσοφικότατο Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης:
«Αὐτά πού διδάσκει γιά τή φύση τῆς
ψυχῆς ὁ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τά
φαντάσθηκε καί ἡ θύραθεν παιδεία
(πρβλ. σημερινή ψυχολογία) καί διαίρεσε
τήν ψυχή στό λογιστικό - νόηση, ἐπιθυμητικό - βούληση καί θυμοειδές (συναίσθημα). Ἀπ’ αὐτά ὁ θυμός καί ἡ ἐπιθυμία βρίσκονται χαμηλότερα καί
στηρίζουν τόν λογισμό μαζί. Ὁ λογισμός τώρα, ὁ στηριγμένος, παίρνει
ὁρμή ἀπό τόν θυμό,
ὤθηση ἀπό τήν ἐπιθυμία, ἀνεβαίνει σέ
ἐκδηλώσεις ἀνδρείας καί μετουσιώνεται σέ ἀγαθό. Ἄν,
ὅμως, τό σχῆμα ἀναστραφεῖ καί τά κάτω ἔρθουν ἐπάνω,
ὥστε νά πέσει ὁ λογισμός στά πόδια καί νά φέρει ἐπάνω
του τήν ἐπιθυμία καί τό συναίσθημα,
τότε εἰσέρχεται κρυφά μέσα μας καί ὁ
ἐξολοθρευτής...» (ΕΠΕ 9,227).
Ἡ παραίτηση ὄχι μόνο δημιουργεῖ
ψυχοσωματικά προβλήματα ἀλλά καί
ἀνεβάζει τόν θυμό στήν κλίμακα ἐκδήλωσής του. Γιά νά προστατευθεῖ τότε ὁ
ἄνθρωπος πού ὑποφέρει καί χάνει τόν
αὐτοσεβασμό του, κλίνεται στό πάθος
του καί ἀνοίγει ἕνα ἄλλο τεράστιο κεφάλαιο πού λέγεται κατάθλιψη.
Ὁ θυμός εἶναι δύσκολο νά ἐλεγχθεῖ,
ἄν ἡ πνευματική μας ζωή δέν εἶναι
ὑγιής. Μία μή ὑγιής πνευματική ζωή
μπορεῖ νά προξενήσει κατάθλιψη καί
ἄγχος. Ἤ νά ἐπιδράσει στόν ἔλεγχο
τῶν σκέψεών μας, ἔτσι ὥστε νά καταλήξουμε σέ ἐσφαλμένες ἀποφάσεις ἤ
συμπεράσματα.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀγαπητοί Συνδρομητές,
Πρόσφατα ἄκουσα στή τηλεόραση
νά κάνει δηλώσεις κάποιο κυβερνητικό
στέλεχος. Μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε ὅτι
«στόχος τῆς κυβέρνησης αὐτῆς εἶναι ἡ
ἐξάλειψη τῆς διαφθορᾶς»!
Ἀπό ὅ,τι θυμᾶμαι, στά τόσα χρόνια
τῆς ζωῆς μου πού ἔχουν περάσει καί πού
τόσες κυβερνήσεις μᾶς κυβέρνησαν, δέν
θυμᾶμαι καμία νά μήν εἶχε σάν πρώτη
της μέριμνα τήν ἐξάλειψη τῆς διαφθορᾶς!
Ἀποτέλεσμα; Μηδέν. Καμία δέν τά
κατάφερε ὄχι νά ἐξαλείψει τή διαφθορά,
ἀλλά οὔτε νά τήν ἐλαττώσει! Καί ἔτσι
φθάσαμε στό σημεῖο ὥστε ὁ παρ’ ὀλίγον
πρωθυπουργός μας, νά καταδικαστεῖ σέ
πολυετῆ φυλάκιση, λόγω τῆς διαπλοκῆς
του μέ χρηματοδοτήσεις του ἀπό ἄδηλους πόρους.
Γιατί ἄραγε νά γίνεται αὐτό, νά μή
καταφέρνουν οἱ κυβερνῶντες μας νά
ἐξαλείψουν τήν διαφθορά; Νομίζω ὅτι ἡ
ἀπάντηση εἶναι εὔκολη! Δυστυχῶς, ὄχι
μόνον γιά τή διαπλοκή, ἀλλά καί γιά
πολλά ἄλλα «κακῶς ἔχοντα» ἤ δέν τό
καταλαβαίνουν ἤ δέν θέλουν νά τό καταλάβουν, γιατί ἔτσι ἐξυπηρετοῦνται τά
δικά τους συμφέροντα. Τό πρόβλημα
δέν λύνεται μέ νόμους καί Προεδρικά
Διατάγματα, γιατί δέν εἶναι ὑλικό, ἀλλά
καθαρά πνευματικό. Μόνον μέ τήν πολυετῆ, συστηματική δουλειά καί ἐπίπονη προσπάθεια ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα
καλυτέρευσης.
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Τά πάντα ἐξαρτῶνται ἀπό τά ἐκπαιδευτικά μας προγράμματα. Ἄν ἐπιθυμοῦμε κάποτε ἡ πατρίδα μας νά κατοικεῖται ἀπό πιό ἔντιμους ἀνθρώπους πού
θά ἀναδεικνύουν καί πιό ἔντιμους κυβερνῶντες, πρέπει νά μάθουμε στά παιδιά μας ὅτι ὑπάρχει τό «καλό» καί τό
«κακό», ὁ «Χριστός» καί ὁ «διάβολος».
Καί ὅτι ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα πάλευε
καί ἐξακολουθεῖ νά παλεύει καί θά παλεύει μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν δυνάμεων.
Ἡ πολύ φτωχή προπαγάνδα, γιά
ἐντελῶς συμφεροντολογικούς λόγους,
ὅτι «τά πάντα ἐπιτρέπονται», εἶναι ἕνα
μεγάλο ψέμα. Καλλιεργώντας τήν ἔννοια
τοῦ «ὅλα ἐπιτρέπονται», χωρίς καμία
συνέπεια τῆς ἐπιλογῆς μας, φθάσαμε
ἐδῶ πού φθάσαμε καί προχωροῦμε πρός
τό χειρότερο!
Ὄχι. Δέν ἐπιτρέπονται ὅλα. Ὑπάρχουν καί πράγματα πού εἶναι ἀπαγορευμένα νά κάνει ὁ ἄνθρωπος. Καί αὐτά τά
«ἀπαγορευμένα πράγματα», ἔχουμε
καθῆκον ὅλοι μας, νά τά ὑποδεικνύουμε
στά ἀνώριμα παιδιά μας, γιά νά μή γίνονται θύματα τῶν ἐκμεταλλευτῶν τῆς
ἁγνῆς τους καρδιᾶς.
Πρέπει δέ νά μάθουν γιά τόν «Χριστό» καί τόν «διάβολο» πού θά ἀντιμετωπίσουν κάποτε στό σταυροδρόμι τῆς
ζωῆς τους. Νά μάθουν ὅτι ἡ γνώση αὐτή
δέν εἶναι ἐγκεφαλική, γνωσιολογική,
ἀλλά εἶναι γνώση ζωῆς καί θανάτου.
Τό θέμα ὅμως εἶναι πολύ μεγάλο καί
δέν ἐξαντλεῖται σέ αὐτές τίς γραμμές.
Ἴσως νά πρέπει νά ἐπανέλθουμε, μέ μερικές ἀκόμη σκέψεις μας.
Σ.
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Ὁ πιστός καί ἡ καθημερινότητα

Π

οιός εἶναι ὁ πιστός ἀπέναντι στήν καθημερινότητα; Ἕνας
αἰθεροβάμων ρομαντικός πού ἐθελοτυφλεῖ καί μόνη

του ἔννοια εἶναι ἡ νηστεία καί ἡ προσευχή; Μήπως αὐτοτοποθετεῖται στό περιθώριο, στή στέρηση κάθε ἀπόλαυσης μέ
τό σκεπτικό ὅτι δέν ἐπιτρέπεται νά χαμογελοῦν οἱ ἄνθρωποι,
ἀλλά ἐπιβάλλεται νά πενθοῦν διαρκῶς γιά τίς ἁμαρτίες τους;
Ὄχι βέβαια!
Χωρίς νά παραμελεῖ τά θρησκευτικά του καθήκοντα,
εἶναι παρών στήν καθημερινή ζωή καί στίς ἀπολαύσεις.
Ὅσες δέν τόν βλάπτουν βέβαια. Θά εὐχαριστηθεῖ μιά ἐνδιαφέρουσα διάλεξη, μιά καλή συναυλία, μιά ἀξιόλογη ἔκθεση
ζωγραφικῆς. Δέν θά ξοδέψει ὅμως ἀσυλλόγιστα γιά μιά νυχτερινή ἔξοδο, πού καμία πνευματική ὠφέλεια δέν προσφέρει. Καί τίς ἐκδρομές του θά κάνει καί τά ταξίδια του, ὡς τό
σημεῖο πού δέν τοῦ περιορίζουν δραστικά χρόνο καί χρῆμα
πού ἀξίζει νά διατεθεῖ σέ ἐλεημοσύνη.
Εἴπαμε γιά τίς θετικές πλευρές τῆς καθημερινότητας, κανείς ὅμως δέν ἀγνοεῖ καί δέν παραβλέπει ὅσα ἀρνητικά καί
βασανιστικά –δυστυχῶς– συμβαίνουν συχνά, καθώς τρέχουν
οἱ ἡμέρες καί δέν εἶναι δά καί λίγα. Προβλήματα ὑγείας, οἰκογενειακά, οἰκονομικά καί τόσα ἄλλα.
Ἐκεῖ ἀκριβῶς, στήν ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν, εἶναι
ἡ εἰδοποιός διαφορά τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου. Θλίβεται ἀλλά
δέν ἀπελπίζεται· κάμπτεται ἀλλά δέν λυγίζει· ὑπομένει,
ἀλλά συγχρόνως ἀγωνίζεται ἀποφασιστικά νά βελτιώσει ὅ,τι
τοῦ ἀπόμεινε· προσπαθεῖ, ἀλλά δέν ἀγωνιᾶ, ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στό θεϊκό σχέδιο πού ἔχει ὁ Κύριος γιά τόν καθένα
μας. Θωρακισμένος μέ καρτερία, ὁπλισμένος μέ ὥριμη καί
ἤρεμη περίσκεψη, ἀντιπαλεύει τό κακό καί ἀπολαμβάνει ὅ,τι
ὠφέλιμο φέρνει ἡ καθημερινότητα.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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†ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
«ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ ΑΘΩ»

Τό βιβλιαράκι αὐτό περιέχει διάλεξη
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου πού προσπαθεῖ νά προσεγγίσει τό μυστήριο τῆς ζωῆς τῶν
μοναχῶν. Ἀληθινοί μοναχοί εἶναι οἱ πενθοῦντες γιά τό κακό πού ὑπάρχει στόν
κόσμο. Ἐκεῖνοι πού νύχτα καί ἡμέρα νηστεύοντες, παρθενεύοντες καί προσευχόμενοι παρακαλοῦν τόν Θεό γιά τόν λαό
Του. Τό Ἅγιο Ὄρος εἶναι ἡ Ἀκρόπολη τῆς
Ὀρθοδοξίας.
Σχ. 12x19,4, Σελ. 48, Ἔκδοση Ἱερᾶς
Μονῆς Προφήτου Ἠλιού, Πρέβεζα.

ΑΡΧΙΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡ. ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ
«ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΒΑΣΤΑ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, 17 ΔΕΝΤΡΑ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ. ΤΟ ΘΑΥΜΑ
ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟ. ΒΙΟΣ - ΝΑΟΣ - ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ»

Βιβλίο ἀναφορᾶς στό Ἱερό Πανελλήνιο
Προσκύνημα τῆς Καλλιπαρθένου καί
Μάρτυρος Ἁγίας Θεοδώρας, πού τιμᾶται
τήν 11η Σεπτεμβρίου κάθε ἔτους στήν
Βάστα Μεγολοπόλεως Ἀρκαδίας-σύνορα
Ν. Μεσσηνίας. Ὁ βίος τῆς Ἁγίας, θαύματά της, φωτογραφίες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
της μέ τό μοναδικό φαινόμενο τῶν 17
δέντρων στήν στέγη του, Ἀκολουθίες καί
Παρακλητικός Κανόνας της.
Σχ. 14,3x20,8. Σελ. 191, τηλ. Ἱεροῦ
Προσκυνήματος: 27910 81343.
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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡ. ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ
«ΞΕΝΙΑ, Η ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΗ,
Η ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ»

Βιβλίο γνωριμίας μέ τήν ἄγνωστη
ἀκόμη στούς πολλούς Ἁγία Ξενία πού
τιμᾶται τήν 3η Μαΐου κάθε ἔτους. Ὁ βίος,
τό μαρτύριό της, Ἀσματική Ἀκολουθία
καί Ἀκολουθία Παρακλήσεως.
Σχ. 14x20,7, Σελ. 86, Δνση Συγγραφέως: Χατζηκώστα 12, Ἀθήνα, 11521,
τηλ. 210 6411464, 6977 822412.
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡ. ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ
«Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Ο ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ»

Βιβλίο γνωριμίας μέ τόν στρατηγό
Πλακίδα πού πίστεψε στόν Χριστό καί
βαπτίστηκε μέ τό ὄνομα Εὐστάθιος. Βαπτίστηκαν καί τά ὑπόλοιπα μέλη τῆς
οἰκογενείας του. Τό σκληρό μαρτύριό
τους. Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν 20ή τοῦ
μηνός Σεπτεμβρίου.
Σχ. 14x20, Σελ. 96, Δνση Συγγραφέως:
Χατζηκώστα 12, Ἀθήνα, 11521, τηλ. 210
6411464, 6977 822412.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ – ΝΙΚΑ
Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Μεσσηνίας
«ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ 1870-1940»

Ὁδηγός τοῦ Κοιμητηρίου Καλαμάτας
πού μέσα ἀπό τά 95 γλυπτά μνημεῖα τοῦ
19ου αἰώνα καί τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ
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ἀναδεικνύει τήν ταφική γλυπτική τοῦ Κοιμητηρίου τῆς πόλης. Περιέχονται φωτογραφικά πορτρέτα, νοσταλγικές ἀφηγήσεις τῶν
«ἱστοριῶν» τῶν ἐνταφιασμένων καί σκαρίφιμα τοῦ Κοιμητηρίου. Μία πολύ ἐπιμελημένη ἔκδοση μέ τήν χορηγία τοῦ Δήμου
Καλαμάτας.
Σχ. 23,3x21, Σελ. 180, Ὑπουργεῖο Παιδείας, Ἔρευνας & Θρησκευμάτων, Γ.Α.Κ. –
Ἀρχεῖα Ν. Μεσσηνίας, Ἀριστοδήμου 22, Καλαμάτα, 24 133, τηλ. & fax: 27210 93902.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Καρδιολόγος – Καθηγητής Παθολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
«ΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ:
«ΤΥΧΑΙΑ» ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ «ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ»
ΣΤΗΝ ΖΩΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ Η «ΑΙΤΙΑ», ΑΛΛΑ ΚΑΙ
«ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ»!»

Ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων ἀποτελεῖται ἀπό
μία σειρά ἐπιλογῶν, σκέψεων καί ἐνεργειῶν, πού ἄλλοτε ὁδηγοῦν σέ εὐχάριστες κι
ἄλλοτε σέ δυσάρεστες ἐξελίξεις. Στό παρόν
πόνημα γίνεται ἀναφορά στό ὅτι οἱ χριστιανοί ὀφείλουν νά γνωρίζουν τί εἶναι αὐτό πού
κάποιοι τό ὀνομάζουν «τύχη» καί πῶς ἐμφανίζεται στήν καθημερινή τους ζωή. Στά καλά
γεγονότα τῆς ζωῆς νά δοξάζουμε τόν Θεό καί
στίς πικρίες νά διακρίνουμε τήν παιδαγωγική διάθεσή Του, ὥστε νά ἐπανερχόμαστε
στήν σωστή ὁδό μέσω τῆς μετανοίας.
Σχ. 12x19,5, Σελ. 120, Ἔκδοσις Ἐκκλησιαστικῆς Βιβλιοθήκης Ἱ. Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης, Ἠλεκτρονικό Ταχυδρομεῖο: ebimms @yahoo.gr, τηλ. 27310 23338.
ΣΤΕΡΓΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΣ
Καθηγητής Εἰσαγωγῆς καί Ἑρμηνείας
τῆς Καινῆς Διαθήκης
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στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.,
Διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Α.Π.Θ.
«ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»

Ἕνα ἀξιανάγνωστο βιβλίο πού ξεκινᾶ ἀπό
θεολογικά πατερικά κείμενα καί δογματικά
καί φθάνει σέ πνευματικές ἀναλύσεις πού
εἶναι χρησιμότατες σέ κάθε ὀρθόδοξο πιστό.
Ἀνθολογία ὁμιλιῶν τοῦ συγγραφέα μέ κεντρικό θέμα καί κυριαρχοῦσα ἰδέα τήν Ἀγάπη
καί τήν Ὀρθοδοξία. Η Ορθοδοξία εἶναι πολιτισμός, ἀλλά ὄχι μόνο. Ὁ πολιτισμός ἀποβλέπει στήν βελτίωση τῆς ζωῆς, ἐνῶ ἡ
Ὀρθοδοξία στόν ἴδιο τόν ἄνθρωπο.
Σχ. 14,1x20,5, Σελ. 218. Ἐκδόσεις Ὀρθόδοξης Ἀδελφότητας «Χριστιανική Ἐλπίς», Φίλυρο Θεσσαλονίκης, 57010, Τ.Θ. 1116, τηλ.
2310 677421.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΗΤΣΙΟΣ
Πολιτικός Ἐπιστήμων - Διεθνολόγος
«ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ,
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ»

Τό βιβλίο αὐτό ἀντανακλᾶ τήν ἀγωνία γιά
τό αὔριο τῆς πατρίδας μας, μέσα σ’ ἕναν
σύνθετο κόσμο πού φαίνεται νά χάνει τίς
σταθερές του. Περιγράφει ἀναλυτικά μέ
ἁπλό καί κατανοητό τρόπο τήν κατάσταση
τῆς χώρας σέ πολιτικό, οἰκονομικό, κοινωνικό καί διεθνές ἐπίπεδο. Ὁ συγγραφέας
τολμᾶ νά κάνει προτάσεις γιά τό αὔριο καί
τήν ἀναγέννηση τῆς Ἑλλάδας, ἀναδεικνύοντας τά δυνατά της σημεῖα γι’ αὐτή τήν πορεία.
Σχ. 17x24,2, Σελ. 400.
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Τολμήσας εἰσῆλθε
πρός Πιλᾶτον καί ᾐτήσατο
τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ».
(Ὁ Ἰωσήφ τόλμησε καί
ἦλθε στόν Πιλᾶτο καί ζήτησε τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ).
Μάρκ. ιε΄ 43
β. «Τό Πνεῦμα πού μᾶς
ἔδωσε ὁ Θεός, δέν εἶναι
πνεῦμα δειλίας, ἀλλά πνεῦμα
δύναμης καί ἀγάπης καί σωφροσύνης».
Β΄ Τιμ. α΄ 7
γ. «Ἔφριξαν οἱ Πέρσες
ἀπό τήν τόλμη τῆς Ἰουδίθ
καί οἱ Μῆδοι συντρίφτηκαν
ἀπό τό μεγάλο θάρρος της».
Ἰουδίθ ιστ΄ 10
δ. «Μιλοῦσα, Κύριε, γιά
τίς ἐντολές Σου μπροστά σέ
βασιλεῖς καί δέν ἔνιωθα
καμία ντροπή, κανένα δισταγμό».
Ψαλμ. 118, 46
ε. «Θράσος εἶναι ἡ τόλμη
σ’ ἐκεῖνα πού δέν πρέπει
κανείς νά τολμᾶ, ἐνῶ δειλία
εἶναι ἡ συστολή σ’ ὅσα πρέπει νά τολμοῦνται».
Ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος
στ. «Νά μήν ἀπελπιζόμαστε ποτέ, ἀλλά ὅσο ἀκόμη
βρισκόμαστε σ’ αὐτή τή
ζωή, νά ἔχουμε καλές ἐλπί-

δες καί νά προχωροῦμε
μπροστά καί νά ἐπιζητοῦμε
τό βραβεῖο τοῦ Θεοῦ, πού
μᾶς καλεῖ πρός τά ἄνω».
Ἱερός Χρυσόστομος,
ΕΠΕ 30, 548
ζ. «Γιά νά κερδίσουμε
κάτι, πρέπει νά εἴμαστε τολμηροί, ὅμως στήν τόλμη
αὐτή πρέπει νά μᾶς ὁδηγεῖ ἡ
φρόνηση».
Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
η. «Πρέπει νά ἔχει κανείς
τόλμη σέ αὐτά πού στέλνουν οἱ θεοί».
Θέογνις
θ. «Πρέπει νά δείξει
τόλμη αὐτός πού βρίσκεται
σέ συμφορές».
Θέογνις
ι. «Ἡ τόλμη πρός τά κακά
εἶναι ὀλέθρια».
Φωκυλίδης
ια. «Ἡ τόλμη εἶναι ἀρχή
τῆς δράσης».
Δημόκριτος
ιβ. «Δέν ὑπάρχει στή ζωή
μεγαλύτερο ἐφόδιο ἀπό τήν
τόλμη».
Στίχος ἀδήλου
δράματος, ἀπ. 550
ιγ. «Πᾶν τολμητόν».
(Πρέπει κανείς ν’ ἀποτολμᾶ τό κάθε τί).
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Σαπφώ
ιδ. «Τοῖς τολμῶσι ἡ τύχη ξύμφορος». (Ἡ τύχη βοηθάει τούς τολμηρούς).
Θουκυδίδης
ιε. «Τήν κάθε σου τόλμη τήν ξεπερνᾶς μέ ἄλλη σου τόλμη καί κάθε
λόγο μέ ἄλλο φιλότιμο λόγο».
Εὐριπίδης, Ἡρακλείδ. 553
ιστ. «Πρέπει νά ἀποτολμᾶ κανείς
αὐτό πού ἐλπίζει».
Εὐριπίδης, Ἑλένη 816
ιζ. «Πολλές τολμηρές πράξεις ἡ
ἀνάγκη τίς προκαλεῖ».
Εὐριπίδης, Ἀπόσπασμα 38
ιη. «Τά τολμηρά ἐγχειρήματα ἀναλαμβάνουν νά τά πραγματοποιήσουν
οἱ γενναῖοι, ἐνῶ οἱ δειλοί δέν ἀξίζουν
τίποτε».
Εὐριπίδης
ιθ. «Audaces fortuna juvat. (Ἡ
τύχη βοηθᾶ τούς τολμηρούς).
Βιργιλίου, Αἰνειάς Χ, 284
κ. «Ἡ τόλμη εἶναι χαρακτηριστικό
τῶν νέων καί ἡ φρόνηση τῶν γερόντων».
Κικέρων, κατά Κατιλίνα 6,20
κα. «Εὔτολμος εἶναι κρῖνε, τολμηρός δέ μή». (Νά εἶσαι εὔτολμος, ἀλλά
ὄχι παράτολμος).
Μενάνδρου, Γνῶμες Μονόστιχες
220
κβ. «Δέν τολμοῦμε νά κάνουμε
πολλά πράγματα, ὄχι γιατί εἶναι δύσκολα, ἀλλά εἶναι δύσκολα, γιατί δέν
τολμοῦμε νά τά κάνουμε».
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Σενέκας, Ἐπιστολές 104, 26
κγ. «Ἄν πρέπει νά πέσουμε, ἄς
ἀντιμετωπίσουμε τόν κίνδυνο μέ
τόλμη».
Τάκιτος
κδ. «Ἡ τόλμη ἔχει μεγαλεῖο, δύναμη καί μαγεία. Τόλμησε καί τότε τό
μυαλό παίρνει φωτιά. Ξεκίνησε καί
τό ἐγχείρημα θά ὁλοκληρωθεῖ».
Γκαῖτε
κε. «Δέν στεφανώνεται ὁ παράτολμος, ἀλλά ὁ ὑπομονετικός».
Λόπε ντέ Βέγκα
κστ. «Ἡ τόλμη εἶναι τό μυστικό
τῆς ἀνόδου».
Θωμᾶς Μούρ
κζ. «Πρέπει νά τολμήσουμε καί νά
τολμήσουμε ξανά καί νά συνεχίσουμε
νά τολμᾶμε».
Νταντόν
κη. «Μέ τήν τόλμη μπορεῖ κανείς
ὅλα νά τά ἐπιχειρήσει, ἀλλά δέν μπορεῖ νά τά κατορθώσει ὅλα».
Μ. Ναπολέων
κθ. «Μεγάλη εἶναι ἡ τόλμη, μεγαλύτερη ὅμως εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ
Θεοῦ».
Τατιάνα Γκορίτσεβα
λ. «Ἡ πίστη γίνεται τολμηρότερη,
καθώς μεγαλώνει».
Γ. Μαυρομάτη, Δροσοσταλίδες,
Β΄, σ. 262
λα. «Στήν ἔσχατη ἀπελπισία ὁ τολμηρός δίνει τή σοφότερη συμβουλή».
Ἀνώνυμος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητας
στήν Παλαιστίνη» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, 17-5-18).
Αἱμοσταγής ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία σημαδεύεται ἀπό διάφορα ἐγκλήματα. Δέν
τά σταμάτησαν Διακηρύξεις. Οἱ ἑκάστοτε
καί ἑκασταχοῦ ἰσχυροί δέν δίνουν λόγο σέ
κανέναν.

«Ὄχι ψῆφον εἰς ἀντιχριστιανούς βουλευτάς. Ἀνακοίνωσις Ἱ. Κ. Ἁγίου Ὄρους
(14/5/18) διά τόν νόμον τῆς παιδοθεσίας
εἰς ὁμοφυλόφιλους» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ, 18-5-18).
Νά κινητοποιηθοῦν ἡ Ποιμένουσα
Ἐκκλησία καί Χριστιανικοί Σύλλογοι. Ἀρκετή
ἀπάθεια ἔχουμε δείξει.
«Νά ζητήσουν συγγνώμη οἱ θύτες τῆς
Γενοκτονίας», ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος γιά τήν
σφαγή τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ
(ΕΘΝΟΣ, 19-5-18).

Ἀρνοῦνται οἱ ἀπόγονοι τῶν δραστῶν,
ἄρα δέν τήν ἀποδοκιμάζουν, γιατί καί
αὐτοί τό ἴδιο θά ἔκαναν!

«Περίσσεια πτυχίων, ἔλλειψη τεχνιτῶν. Ἐνῶ οἱ εἰσακτέοι στά Πανεπιστήμια
αὐξάνονται, ἡ ἐπαγγελματική ἐκπαίδευση
στήν Ἑλλάδα παραμένει παρωχημένη» (Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 20-5-18).
Σπατάλη οἰκονομικῶν καί ἄλλων πόρων,
χρόνου καί προσπαθειῶν γιατί ἐπήραμε
διαζύγιο ἀπό τήν λογική!
«Σύμβολο τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ θέλει τό
νέο ὄνομα ὁ Ζάεφ» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 20-5-18).
Ἄν ἔχουν λησμονήσει τήν φιλοπατρία
τῶν Μακεδονομάχων οἱ δικοί μας πολιτικοί,
ἄς διδαχθοῦν ἀπό τήν φιλοπατρία τῶν Σκοπιανῶν πολιτικῶν!

«Λερναία Ὕδρα τό κύκλωμα μέ τά
ἀντικαρκινικά φάρμακα» (ΤΑ ΝΕΑ, 21-5-18).
Ἀπροστάτευτος ὁ λαός μας. Θύμα διαφόρων ἐπιτήδειων. Ἔχοντας ἐγκαταλείψει
τήν Πίστη στήν πλειονότητά του, βουλιάζει
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«Στίς Φυλακές Κορυδαλλοῦ “Φάμπρικα” μέ πλαστά χαρτιά τοξικομανῶν»
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 22-5-18).
Διάβρωση πνευματικῆς τάξεως ἀσύληπτης ἐκτάσεως καί βαθμοῦ στό σῶμα τῆς
κοινωνίας μας!
«Ἡ φύση δέν εἶναι Θεός νά μᾶς
σώσει, ἀλλά περιέχει τό ἀποτύπωμα τοῦ
Θεοῦ, τή διδαχή, τήν ποίηση, τήν αἰσιοδοξία»!(ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 23-5-18).
Ἄν ἔχουμε ἀνοιχτά μάτια καί αὐτιά δεχόμαστε τά μηνύματα τοῦ Οὐρανοῦ καί
ἐνεργοῦμε μέ γνώμονα τό αἰώνιο συμφέρον μας.

«Στό Φιλοσοφικό Κέντρο Ἀρφαρῶν.
Ἐπιστημονική ἐκδήλωση γιά τήν ἐπέτειο
Ἅλωσης τῆς Πόλης» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 24-5-18).
Ἄς διδασκόμαστε ἀπό τήν Ἱστορία, γιά
νά ἀποφεύγουμε τά λάθη τοῦ παρελθόντος.
«Ἀναβαθμίζεται ὁ ἀρχαιολογικός
χῶρος τῶν Φιλίππων» (ΕΣΤΙΑ, 25-5-18).
Τιμή μας καί συμφέρον μας, ὄχι μόνον
οἰκονομικό, ἡ ἀναβάθμιση τοῦ πολιτισμικοῦ
πλούτου πού ἔχουμε κληρονομήσει!

«Ἀπαιτοῦνται ἅλματα προόδου» (ΤΟ
ΒΗΜΑ, 27-5-18).
Πρῶτα-πρῶτα νά ἀποφασίσουμε τί
ἀποτελεῖ πρόοδο. Πρόοδο μόνον στήν καταναλωτική εὐχέρεια; Ἄς κάνουμε πρῶτα
βήματα προόδου καί μετά ἅλματα!

«Σκουπίδια... χρυσάφι» (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 29-5-18).
Ἄν χρησιμοποιήσουμε τό μυαλό μας,
μποροῦμε νά ἀξιοποιήσουμε παραγωγικά
τά σκουπίδια, μειώνοντας καί τήν ρύπανση
τοῦ περιβάλλοντος.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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στήν κατάθλιψη. Ποῦ εἶναι ἡ
Ποιμένουσα Ἐκκλησία;
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