«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ΄, 3)
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ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ρόνια περίμενε ὁ δίκαιος Συμεών
νά πραγματοποιηθῆ ἡ ὑπόσχεση
τοῦ Θεοῦ. Δέν θά πεθάνει προτοῦ
νά δεῖ τόν «Χριστόν Κυρίου» (Λουκ.
2,26). Καί ὅταν ὁ Ἰησοῦς συμπλήρωνε
σαράντα ἡμέρες ἀπό τή Γέννησή του,
ὁδηγήθηκε στό Ναό τῶν Ἱεροσολύμων
ἀπό τήν Παναγία Μητέρα Του καί τόν
Ἰωσήφ, γιά νά προσφερθῆ στό Θεό σύμφωνα μέ τό μωσαϊκό Νόμο. Ἐκεῖ ὁδηγήθηκε ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ὁ γέρων
Συμεών. Πῆρε στά χέρια του τόν σαρκωθέντα Θεό καί γέμισε ἡ καρδιά του
καί ὅλη ἡ ὕπαρξή του ἀπό τή θεϊκή παρουσία. Ἔγινε ὅλος φῶς, ὅλος ζωή οὐράνια. Ἐδόξασε τόν Θεό, καί γεμᾶτος ἀπό
τό δῶρο τῆς προφητείας φανέρωσε τό
μέλλον τοῦ Παιδιοῦ καί τῆς Παναγίας
Μητέρας Του. Δέν εἶχε πιά νόημα ἡ συνέχεια τῆς ζωῆς του πάνω στή γῆ. Γι’
αὐτό εἶπε: «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον
σου, Δέσποτα, κατά τό ῥῆμά σου ἐν
εἰρήνῇ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου» (ἐ.ἀ. 2,29-30). Ἡ μεγάλη
συνάντηση πραγματοποιήθηκε. Ὁ Θεός
ἦλθε στόν κόσμο, ἔγινε ἄνθρωπος κατά
πάντα ὅμοιος μέ μᾶς ἐκτός ἀπό τήν
ἁμαρτία, γιά νά συναντήσει τόν ἄνθρωπο
καί νά τόν γεμίσει μέ τή θεϊκή Του παρουσία καί ζωή. «Ἦλθε ζητῆσαι καί
σῶσαι τό ἀπολωλός» (Λουκ. 19,10). Ἀναζητεῖ τόν καθένα ἀπό μᾶς γιά νά μᾶς συναντήσει προσωπικά, νά μᾶς γεμίσει μέ
τό θεϊκό Του φῶς, νά πλημμυρίσει τήν
ὕπαρξή μας μέ τή δική Του ζωή καί
χάρη.
Τό δρᾶμα τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι
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ὅτι δέν δέχεται τόν Χριστό. «Εἰς τά ἴδια
ἦλθε καί οἱ ἴδιοι (οἱ δικοί Του) αὐτόν οὐ
παρέλαβον» (Ἰω. 1,11). Τόν ἀρνήθηκαν,
τόν κατέκριναν καί τόν ἐσταύρωσαν. Καί
συνεχίζουμε νά τόν ἀρνούμαστε, νά τόν
πολεμοῦμε νά τόν «ἀνασταυρώνουμε»
(Ἑβρ. 6,6) καί σήμερα. Κανένας δέν μισήθηκε καί δέν πολεμήθηκε τόσο ὅσο ὁ
Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτός παραμένει πάντα
ὁ ἴδιος μέ τήν ἄπειρη ἀγάπη Του, μέ τήν
ἀπεριόριστη ὑπομονή Του καί τήν ἀνεξικακία Του. Δέν πιέζει, δέν κατακρίνει.
Δέν εἶναι ἀντίπαλός μας. Περιμένει καί
ἀναζητεῖ τόν καθένα προσωπικά. Ἦλθε
γιά νά μᾶς γεμίσει μέ τά χαρίσματά Του,
νά μᾶς ἀνεβάσει στό ὕψος τοῦ οὐρανοῦ,
νά μᾶς καταστήσει «συγκληρονόμους»τῆς Βασιλείας Του, «κοινωνούς
θείας φύσεως».
Σ᾽ αὐτή τή δύσκολη ἐποχή ἔχουμε
τήν ἀνάγκη, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, νά Τόν
ἀναζητήσουμε. Νά Τόν συναντήσουμε,
γιά νά ξεπεράσουμε, μέ τη δική Του δύναμη καί χάρη, τήν κρίση τῆς προσωπικῆς καί κοινωνικῆς μας ὑπάρξεως. Μακριά ἀπό τόν Θεό ὑπάρχει μόνο τό χάος.
Καί αὐτό μᾶς ἐξουθενώνει, μᾶς διαλύει.
Καί εἶναι κρίμα νά καταφεύγουμε στίς…
«μάγισσες» γιά νά βροῦμε «λύσεις». Ἰδιαίτερα τά παιδιά καί οἱ νέοι μας, πού
παραδέρνουν στούς ψεύτικους παραδείσους τῶν ἐξαρτήσεων, χρειάζονται τήν
συνάντηση μαζί Του, γιά νά γεμίσει
νόημα ἡ ζωή του. Καί οἱ γονεῖς καί οἱ δάσκαλοι μποροῦν νά γίνουν ὁδηγοί τους
πρός τόν Χριστό. Ἡ συνάντηση μέ τόν
Χριστό εἶναι μοναδική.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Η

ἀναδημιουργία τοῦ ἀνθρώπου
συντελέστηκε μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου
τοῦ Πατρός. Ἡ ανάκληση τοῦ πλανημένου ἀνθρώπου καί ἡ χειραγωγία
του ἐπιτεύχθηκαν ἀπό τόν ἀνακαινίζοντα τόν ἄνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό,
παρατηρεῖ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης. Ἔτσι, τό χάσμα ἀνάμεσα στό
Θεό καί τόν ἄνθρωπο, πού δέν
μπόρεσε ποτέ νά γεφυρωθεῖ, τό
γεφύρωσε ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς
Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή Του.
Ἡἀπόκτησητῶνθείων
ἐνεργειῶνἀπότόνἄνθρωπο

Στο μέτρο πού ὁ ἄνθρωπος θά
ἀποδεχόταν τίς ἄκτιστες ἐνέργειες
τῆς μιᾶς θεότητας, θά κατορθωνόταν καί ἡ ἀναδημιουργία του. Ἀνάμεσα σ’αυτές ξεχωρίζουν ἡ εἰρήνη
καί ἡ χαρά. «Ὁ Θεός τῆς εἰρήνης
μετά πάντων ὑμῶν» (Ρωμ, 15, 33)
εὔχεται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Μόνο
ἄν εἶναι μαζί μέ τόν ἄνθρωπο ὁ
εἰρηνάρχης Θεός μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος
ν’ ἀποκτᾶ τήν ἐσωτερική εἰρήνη
καί στή συνέχεια νά βιώνει καί τήν
ἐξωτερική εἰρήνη μέ τούς συνανθρώπους του. «Ἄνω ἐστίν ἡ ἀληθής
εἰρήνη», γράφει ὁ Μέγας Βασίλειος.
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Τήν εἰρήνη πού δέχτηκε ὁ ἄνθρωπος
ὡς χάρισμα ἀπό τό Θεό, τήν ἀπολαμβάνει κοντά Του, ζώντας τον
ἐνάρετο βίο. Τήν εἰρήνη αὐτή ἐπαγγέλθηκαν οἱ Ἄγγελοι κατά τή νύχτα
τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ κοντά
στόν ἄνθρωπο τόν κάνει νά ὑπερέχει
ἀπό ὅλη τήν κτίση καί νά γίνεται
τόπος ἀναπαύσεως τοῦ Θεοῦ. Γράφει πάνω σ’ αὐτό ὁ Ἅγιος Μακάριος
ὁ Αἰγύπτιος: «Μεγάλου ἀξιώματος
ἐστίν ὁ ἄνθρωπος. Ἴδε πόσος ἐστίν
ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, ὁ ἥλιος καί ἡ
σελήνη, οὐκ εὐδόκησεν ἐν αὐτοῖς ὁ
Κύριος, παρά ἐν τῷ ἀνθρώπω μόνω
ἐπαναπαύεσθαι», χωρίς νά σημαίνει
αὐτό ὅτι μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά
ταυτίζεται μέ τόν Θεό.
Τά δύο αὐτά πολύτιμα δῶρα,
πού ἐπαγγέλθηκε ὁ ἀγγελικός
ὕμνος, ἡ Εἰρήνη και ἡ εὐδοκία μέ
τήν ἔννοια τῆς χαρᾶς, ἀποτελοῦν
ἒκτοτε τό ζητούμενο γιά κάθε
ἄνθρωπο. Καθώς τά μικρά ρυάκια
διευρύνουν τίς κοῖτες τῶν ποταμῶν,
ἔτσι καί ἡ παρουσία ἀνθρώπων
ἀναγεννημένων ἀπό τή Χάρη τοῦ
Θεοῦ μπορεῖ νά φωτίζει καί ν’ ἀλλάζει τήν εἰκόνα πολλῶν ἄλλων.
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ
ΣΕ ΕΚΛΕΚΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ

E

νας ἐξαιρετικός κληρικός τήν 7η Φεβρουαρίου
ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
νά ποιμάνει τό ἐκλεκτό ποίμνιο τῆς Μητροπόλεως
Μάνης. Πρόκειται γιά τόν Ἀρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομο Παπαθανασίου, ἱεροκήρυκα τοῦ Καθεδρικοῦ
Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ π. Χρυσόστομος, λόγω τοῦ
πόθου του νά ὑπηρετήσει ὡς κληρικός τήν Ἐκκλησία, ἐγκατέλειψε μία λαμπρή καριέρα δικαστικοῦ.
Δέν εἶναι εὔκολη ἡ θυσία αὐτή. Τοῦ τήν ἀναγνώρισε
ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος καί
ἀφοῦ τόν χειροτόνησε εἰς διάκονον καί εἰς πρεσβύτερον τόν πῆρε κοντά του στό Ἰδιαίτερό του Γραφεῖο. Σέ αὐτό συνέχισε νά προσφέρει τίς ὑπηρεσίες
του ὡς Διευθυντής καί ἐπί τοῦ σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
Ὁ ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Μάνης διαπρέπει καί
ὡς ἐπιστήμων. Εἶναι ἀπό τούς λίγους Ἱεράρχες μας
μέ δύο διδακτορικά διπλώματα τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, ἕνα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου ἀπό τή
Νομική Σχολή καί ἕνα, τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, ἀπό
τήν Θεολογική. Δέν ἀρκέσθηκε σέ αὐτά, ἀλλά παράλληλα μέ τά δικαστικά του καθήκοντα μετεκπαιδεύτηκε στή Γαλλία καί στήν Ἐλβετία.
Μεγάλο προσόν του ἡ εὐρυμάθειά του καί ἡ
ἱκανότητά του νά εἶναι προσιτός στή νεολαία. Τά χιλιάδες παιδιά τῶν Ἀρσακείων ἐκπαιδευτηρίων, πού
τόν γνώρισαν καί τόν ἀγάπησαν εἶναι μάρτυρες
αὐτοῦ του γεγονότος. Ἐπίσης, εἶναι ἀπό τούς κληρικούς μέ περισσό ἱεραποστολικό ζῆλο. Εἶναι ἀκάματος
38
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στό νά γράφει, νά ὁμιλεῖ καί νά διδάσκει.
Βλέποντας αὐτή τοῦ τήν ἱεραποστολική
δράση, σέ συνδυασμό μέ τά πλούσια προσόντά του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος
τοῦ ἀνέθεσε τήν διεύθυνση τοῦ ἐξαιρετικοῦ
περιοδικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς «Τόλμη».
Ἐπίσης, διακρίνοντας τήν σέ βάθος πνευματικότητά του καί τήν ρητορική του δεινότητα ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ
ἀνέθεσε τόν ἄμβωνα τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν. Ἔτσι καί μέσου τῶν
δορυφόρων τό κήρυγμά του ἔφτανε σέ ὅλα
τά σημεῖα τῆς Γῆς. Πολλοί Ἕλληνες ἀπό
τήν Ἀμερική ἤ τήν Αὐστραλία ἐπικοινωνοῦσαν μαζί του καί τοῦ ἐξέφραζαν τήν
εὐγνωμοσύνη τους γιά τήν πνευματική οἰκοδομή πού τούς προσέφερε.
Στό πνεῦμα καί στήν καταγωγή εἶναι κοντινός μέ τό ποίμνιό του τῆς Μάνης. Ἔχοντας
πατέρα ἀξιωματικό του τότε Βασιλικοῦ
Ναυτικοῦ ἐμποτίστηκε μέ τά νάματα τῆς
Πίστεως καί τῆς Πατρίδος, ἀπό δέ τήν μητέρα τοῦ ἕλκει τήν καταγωγή ἀπό τήν
Τσακωνιά, πού θεωρεῖται περιοχή τῆς εὐρύτερης Λακωνίας. Αὐτά τά πλούσια πνευματικά καί ψυχικά του χαρίσματα ὁ π.
Χρυσόστομος Παπαθανασίου τά θέτει στή
διακονία τοῦ εὐλογημένου λαοῦ τῆς Μάνης.
ΓΙΩΡΓΟΣΝ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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τήν Ἁγία Γραφή, τόσο στήν Παλαιά
Διαθήκη, ὅσο καί στήν Καινή Διαθήκη, χρησιμοποιεῖται ἐπανειλημμένα ἡ ἔκφραση « Δ ο ῦ λ ο ς Θ ε ο ῦ » .
Στήν Καινή Διαθήκη, εἰδικότερα, οἱ Ἱεροί
Εὐαγγελιστές και Ἀπόστολοι καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος χρησιμοποιοῦν τήν ἔκφραση « Δ ο ῦ λ ο ς Χ ρ ι σ τ ο ῦ » .
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐπίσης, στήν
λειτουργική της ζωή, ἀκολουθώντας τήν
Ἱερά Ἁγιογραφική Παράδοση, υἱοθέτησε
τούς ὅρους αὐτούς καί, ὅταν εὔχεται ὑπέρ
τῶν μελῶν της Χριστιανῶν, τούς ἀποκαλεῖ
«δούλους Θεοῦ» ἤ «δούλους Χριστοῦ» (λ.χ.
στό Βάπτισμα: «Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ
Θεοῦ...» καί στόν Γάμο: «Στέφεται ὁ
δοῦλος τοῦ Θεοῦ… τήν δούλην τοῦ Θεοῦ...»).
Πολλοί, ὅμως, Χριστιανοί ἀποροῦν ἤ καί
ἐνοχλοῦνται, ὅταν ἡ Ἐκκλησία τούς χαρακτηρίζει «δούλους Θεοῦ», θεωρώντας
ὑποτιμητικό καί προσβλητικό τόν χαρακτηρισμό αὐτό. Οἱ μή πιστεύοντες, μάλιστα, εὑρίσκουν ἀφορμή νά κατακρίνουν
τήν Ἐκκλησία καί νά χλευάσουν τούς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι δέχονται ἀδιαμαρτυρήτως τόν χαρακτηρισμόν τους, ὡς «δούλων»!
Εἶναι, ἑπομένως, ἀναγκαῖο νά δοθοῦν
ὁρισμένες διευκρινίσεις στό θέμα αὐτό, ἡ

40

† Ὁ Α.Ε.

***
Στά ἑπόμενα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ μας θά
ἀκολουθήσει σέ συνέχειες ἡ προσπάθεια μιᾶς
θεολογικῆς προσέγγισης τοῦ χαρακτηρισμοῦ
«Δοῦλος Χριστοῦ». Αὐτός ἀποτελεῖ τόν εὐγενέστερο ΤΙΤΛΟ ΤΙΜΗΣ πού ἀποδίδεται
στούς ἀνθρώπους, ὅπως ἔχει καταγραφεῖ στό
ὁμώνυμο βιβλίο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀχελώου Εὐθυμίου (Κ. Στύλιου). Ἔκδοση τῆς
«Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας».
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ἔννοια τοῦ ὁποίου ἔχει καθαρά θ ε ο λ ο γ ι κ ό χαρακτήρα καί σχετίζετα μέ τό ὕψιστο ἀγαθό, τό ὁποῖο Χριστός ὁ Θεός
ἐχάρισε στό ἀνθρώπινο γένος καί στόν κάθε
ἄνθρωπο ξεχωριστά: τήν προσωπική ἀπελευθέρωση ἀπό τήν κατάσταση τῆς μεταπτωτικῆς δουλείας.
Σύμφωνα μέ τό Λεξικό Πάπυρος– Larousse, σελ. 481: «Ἀπό τον 16ο αἰώνα, ἡ δουλεία ἀξιοποιήθηκε ἁπό διάφορα Εὐρωπαϊκά
Κράτη καί τήν Ἀμερική, ὡς μέσον γιά τήν
οἰκονομική ἐκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικῶν Χωρῶν, μέ τήν ἀνάπτυξη τοῦ δουλεμπορίου κυρίως στήν Ἀφρική καί τίς
Ἀσιατικές Χῶρες. Στιγματισμένη ἠθικά ἀπό
τόν 18ο αἰώνα, ἡ δουλεία καταργήθηκε
στήν Ἀγγλία τό 1833, στήν Γαλλία τό
1848, στίς Η.Π.Α. τό 1865 (μετά τήν λήξη
τοῦ Ἀμερικανικοῦ ἐμφυλίου) καί στήν Βραζιλία τό 1888. Τό 1948 καταδικάσθηκε μέ
τήν Παγκόσμια Διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων
τοῦ Ἀνθρώπου ἀπό τόν Ο.Η.Ε.».

¥

Ἕνα συγκλονιστικό θέαμα ἀντιμετώπισαν
οἱ ἀρχαιολόγοι ὅταν ἔκαναν τίς ἀνασκαφές
στήν κατεστραμμένη ἀπό τόν Βεζούβιο Πομπηΐα. Βρῆκαν μέσα στή λάβα τοῦ Βεζουβίου,
τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἡφαιστείου τῆς Ἰταλίας,
μιά νεαρή γυναίκα ἀπολιθωμένη. Στήν ἀρχή
ἀπόρησαν, πῶς καί δέν ἔτρεξε καί αὐτή νά
φύγει νά σωθεῖ. Τό γιατί, τό κατάλαβαν μόλις
ἀντιλήφθηκαν τί κρατοῦσε στά χέρια της: Τά
χρυσαφικά της! Ἡ νεαρή αὐτή, ἀντί νά φύγει
γρήγορα καί νά γλυτώσει τόν θάνατο, ἐπέστρεψε στό σπίτι της γιά νά πάρει τά χρυσαφικά της! Παρότι ἔβλεπε τόν ἐπικείμενο
κίνδυνο, πού —τελικά—τῆς κόστισε τήν ζωή
της.
Συχνά στή ζωή μας, ξεχνᾶμε ὅτι γενικά ὁ
πλοῦτος, καί τά ὑλικά ἀγαθά, δέν εἶναι τό
πᾶν. Δέν λύνουν ὅλα τά προβλήματα τῆς
ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Καί φυσικά δέν ἐξασφαλίζουν τήν εὐτυχία μας! Μποροῦμε νά
ζήσουμε καί μέ λιγώτερα πράγματα. Γι’ αὐτό
καί ἕνας σοφός ἔλεγε πώς μέ τά χρήματα
μπορεῖς νά ἀγοράσεις:
τό κρεββάτι, ἀλλά ὄχι τόν ὕπνο·
τά βιβλία, ἀλλά ὄχι τό μυαλό·
τά φάρμακα, ἀλλά ὄχι τήν ὑγεία·
τή διασκέδαση, ἀλλά ὄχι τήν εὐτυχία·
τή θρησκεία, ἀλλά ὄχι τή σωτηρία.
Ὁ ἀληθινός πλοῦτος τοῦ ἀνθρώπου δέν
εἶναι τό παθιασμένο κυνήγι τῶν ὑλικῶν
ἀγαθῶν, τῶν πλασματικῶν ἀναγκῶν καί τῶν
περιτῶν ἀνέσεων. Ἀλλά, ἡ ἐλευθερία ἀπό
τήν πλάνη καί τήν σύγχυση· ἡ ἀποδέσμευση
ἀπό τά πάθη, τόν ἐγωϊσμό καί τήν πολύμορφη ἁμαρτία.
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Ἔτσι, μποροῦμε νά ἀξιολογήσουμε σωστά
τόν πλοῦτο καί τά ποικίλα ὑλικά ἀγαθά. Ὅτι,
δηλαδή, ἀπό μόνα τους τά ὑλικά ἀγαθά εἶναι
οὐδέτερα. Συνεπῶς, δέν εἶναι οὔτε καλά,
οὔτε κακά. Καλή ἤ κακή εἶναι ἡ διαχείριση
πού κάνουμε. Ὅλα αὐτά εἶναι μέσα γιά νά
ἐξυπηρετοῦν τίς ἀνάγκες μας· καί μᾶς δίνουν
τήν δυνατότητα νά βοηθοῦμε καί κάποιον
ἄνθρωπον πού στερεῖται πραγμάτων ἀναγκαίων γιά τή ζωή καί ἐπιβίωσή του.
Ἑπομένως, ἡ σωστή στάση μας ἀπέναντι
τῶν ἐπιγείων ἀγαθῶν μᾶς βοηθᾶ νά καταλάβουμε τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ: «νά ἀγαπᾶς
τόν πλησίον σου ὅπως τόν ἑαυτό σου»
(Μάρκ. 12, 31).

***
Μιά ὁμάδα φοιτητῶν εἶχε ἐπισκεφθεῖ γνωστό γέροντα στό Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ πού κουβέντιαζαν θέματα πού τούς ἀπασχολοῦσαν,
ὁ γέροντας γυρνάει καί τούς λέει:
—Μπορεῖτε νά μοῦ προσδιορίσετε τό σημεῖο διαχωρισμοῦ ἡμέρας καί νύχτας; Πότε
τελειώνει ἡ νύκτα καί ἀρχίζει ἡ ἡμέρα; Δηλαδή, πότε ἀκριβῶς ξημερώνει;
—Ὅταν ὁ ἥλιος βρίσκεται πίσω ἀπό τό
βουνό καί ἀρχίζει νά φαίνεται ἡ κορυφή τοῦ
βουνοῦ, εἶπε κάποιος.
—Ὅταν ξεχωρίζει κανείς τόν ἄνθρωπο ἀπό
τό δένδρο, ἀπάντησε ἕνας ἄλλος.
—Ὄχι, ὄχι! Ὅταν βλέπεις τόν ἄλλο σάν
ἀδελφό σου. Δηλαδή, ὅταν ἔχεις ἀγάπη.
Τότε, ἀρχίζει γιά σένα νά «ξημερώνει» στή
ζωή σου! Τότε, ἀνατέλλει ὁ νοητός ἥλιος, ὁ
Χριστός καί λάμπει στή ζωή σου!
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου
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«…Πάνω στά πρόσωπα τῶν ἀνθρώπων,
ὁ καιρός γράφει, μέ τό ψιλό κοπίδι του,
τούς καημούς καί τά πάθη τους, σέ ἀριστουργηματικές ρυτίδες…».
Στράτης Μυριβήλης
Ζοῦμε σέ μιάν ἀπνευμάτιστη ἐποχή,
ὅπου ὅλα ἔχουν καταντήσει νά εἶναι
ἐντελῶς ἐπιδερμικά. Ὅπου, ἡ ἐπιδίωξη
τῆς ἐντυπώσεως ἔχει ἀναχθεῖ σέ ἐπιστήμη
καί ὁ ἄνθρωπος προσηλώνεται στήν
εἰκόνα, μή διαθέτοντας πιά χρόνο, ἴσως
καί ἀντοχή, γιά νά γνωρίσει οὐσιαστικά
τόν διπλανό του ἤ καί τόν ἴδιο τόν ἑαυτό
του. Μοιάζει, δηλαδή, ὅτι ἔχει ἐπικρατήσει μιά γενικευμένη καί τυραννική ἀντίληψη ὅτι, ὁ ἄνθρωπος εἶναι μόνο ὅ,τι
παρουσιάζει ὡς εἰκόνα.
Ἡ μονοσήμαντη καί, σχεδόν, εἰδωλολατρική ὑπεραξία πού ἀποδίδεται στήν
νεότητα καί τήν φυσική ἤ τεχνητή ἐξωτερική ὀμορφιά, φέρνει καί τόν πανικό ἀπέναντι στήν γήρανση. Γι’ αὐτό καί
συνοδεύεται ἀπό τήν, συνεχῶς αὐξανόμενη, ἐπιδίωξη - γυναικῶν καί ἀνδρῶν –
νά ἔχουν πρόσωπα μέ τεντωμένο δέρμα,
οἰδηματώδη χείλη σέ στόματα πού δέν
μποροῦν νά χαμογελάσουν, τραβηγμένους
λαιμούς, κακοβαμμένα μαλλιά, καί μάτια
λίγο ἀνέκφραστα πού, στό βάθος, κρύβουν συχνά μιάν ἀκαθόριστη θλίψη. Ἴσως
γιατί, πολλοί ἀπό αὐτούς τούς ἀνθρώπους
βιώνουν καί ἐκτιμοῦν μ ό ν ο τήν εὐδαι42

***

Κανείς, βεβαίως, δέν μπορεῖ νά ἀγνοήσει
τήν ὕπαρξη καί τήν ἀνάγκη ἀντιμετωπίσεως
κάποιων παθολογικῶν δυσμορφικῶν καταστάσεων. Οὔτε ὅμως μπορεῖ καί νά
ἀμφισβητήσει τήν σημασία πού ἔχουν
στήν ζωή μας ἡ δροσιά τῆς νιότης καί ἡ
φυσική ὀμορφιά. Τόσο μέ τήν σαφῆ ἔννοια
ἑνός αἰσθητικοῦ χαρίσματος, ὅσο καί μέ
τίς προεκτάσεις πού φαίνεται νά ἔχουν
αὐτές οἱ - πεπερασμένης διάρκειας - ἰδιότητες, σέ ὅ,τι σήμερα μπορεῖ νά χαρακτηρίζεται ὡς «ἐπιτυχία».
Ὅμως, ἡ μονοσήμαντη προσήλωση σ’
αὐτές, ὅπως καί ἡ ἀπόλυτη ἐξάρτηση τῆς
ψυχικῆς ἰσορροπίας καί ἱκανοποίησης τοῦ
ἀτόμου ἀπό τήν ὕπαρξη ἤ τήν ἀπουσία
αὐτῶν τῶν ἰδιοτήτων, καταλήγει σέ μιά
νοσηρή κατάσταση. Διότι, μέ τό ἄγχος
καί τήν ἐμμονική ἐπιδίωξη τῆς ὀμορφιᾶς
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μονιστική διάσταση τῆς ζωῆς, χωρίς ἄλλο
ὑπαρξιακό νόημα. Χωρίς κάποια ἐξισορροπιστική ἐσωτερική πνευματική προέκταση καί χωρίς τήν πληρότητα πού
χαρίζουν οἱ οὐσιαστικές καί γνήσιες
ἀνθρώπινες σχέσεις.
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τῆς ἐπιδερμίδας καί τοῦ σώματος, ἀλλά καί
τῆς «παντοτεινῆς νεότητας», ἔχουμε παραδοθεῖ σέ νυστέρια, βελόνες, δηλητηριώδη ἤ
ἀηδιαστικά σκευάσματα, ἐπώδυνες ἐπεμβάσεις, ἀτελείωτες ὧρες ἐξαντλητικῆς ἄσκησης,
σκληρές μέρες ἐξαντλητικῆς πείνας καί ὑστερική προσήλωση στόν καθρέφτη.
Κατά συνέπεια, ὑποκύπτουμε καί στήν
ἐξοργιστική οἰκονομική ἐκμετάλλευση αὐτῆς
τῆς θεοποίησης τῆς ἐξωτερικῆς ἐμφάνισης.
Αὐτῆς, πού πηγάζει ἀπό τήν σύγχρονη ἀντίληψη περί αἰσθητικῆς τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί σώματος, ἡ ὁποία διαμορφώνεται
καί προωθεῖται συνεχῶς, μέ ὅλα τά μέσα, καί
γίνεται ἄκρως ἐμπορεύσιμο προϊόν ἀπό διάφορους φαρμακευτικούς, ἰατρικούς, παραϊατρικούς καί καλλιτεχνικούς παράγοντες.
Αὐτή, ὅμως, ἡ στάση ζωῆς καί ἡ νοοτροπία
ἀπό τήν ὁποία ὑπαγορεύεται, ἔχει πολλές
συνέπειες. Ἐκτός ἀπό τίς οἰκονομικές ἐπιπτώσεις, ἔχει καί μιά παράπλευρη συνέπεια.
Τήν κατάργηση τῆς ἔννοιας τοῦ σεβασμοῦ
πρός ὅσα πολύτιμα φέρνει ἡ ἐμπειρία καί ἡ
σφυρήλατη σοφία πού χαρίζει ὁ χρόνος. Ἔχει
ἀπαξιώσει, δηλαδή, τά ἠθικά καί κοινωνικά
εὔσημα πού, ἀκόμα καί στό πρόσφατο παρελθόν – γιά νά μήν ἀναφερθῶ στήν «Γερουσία» τῶν προγόνων μας – συνόδευαν νομοτελειακά τό γῆρας, στίς κοινωνίες πού δημιούργησαν καί μετέδωσαν πολιτισμό.

***

Συμπερασματικά καί ἐπιγραμματικά μποροῦμε, νομίζω, νά συνοψίσουμε τά ὅσα προηγήθηκαν στά ἑξῆς:
α) Ὁ ἄνθρωπος, ὡς πρόσωπο, δομεῖται
ἀπό τρία ἀναπόσπαστα στοιχεῖα: τό σῶμα,
τό πνεῦμα καί τήν ψυχή, πού ἀπαιτοῦν ἐξ
ἴσου τήν προσοχή καί τήν φροντίδα του. Ἡ
προσήλωση μόνο στό σῶμα καί στήν ἐπιδερμίδα, ἀφήνει δυσαναπλήρωτα καί, συχνά,
ὀδυνηρά κενά στό πνεῦμα καί, κυρίως, στήν
ψυχή.
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β) Ἡ ὀμορφιά καί ἡ φρεσκάδα, δέν ἀποτελοῦν ἐγγύηση εὐτυχίας. Συχνά, συμβαίνει τό
ἀντίθετο καί τά σχετικά παραδείγματα εἶναι
καί πολλά καί διαχρονικά. Εἶναι δέ ἀπολύτως
βέβαιο ὅτι, ὅσο κι ἄν ἐπιδιώξει κάποιος τήν
διατήρησή τους, νομοτελειακά, θά ὑποστοῦν
κάποτε τήν φθορά τοῦ χρόνου.
γ) Οἱ δημιουργίες τοῦ πνεύματος καί ἡ
ὀμορφιά τῆς ψυχῆς δέν συναρτῶνται μέ τήν
ἐξωτερική εἰκόνα, ἐνῶ παίρνουν τήν πρώτη
θέση στήν ἐκτίμηση καί στήν διαχρονική ἀνάμνηση πού δημιουργεῖ κάποιο πρόσωπο.
Ποιός, π.χ., θυμᾶται ἤ σχολιάζει σήμερα τό
πόσο ὄμορφο μπορεῖ νά ἦταν τό πρόσωπο τοῦ
Σωκράτη ἤ τοῦ Παύλου, τοῦ Ἀποστόλου τῶν
Ἐθνῶν; Ποιός δίνει σημασία στήν αἰσθητική
ἐμφάνιση ἑνός ἐπιστήμονα πού εὐεργετεῖ μέ
τό ἔργο του τήν ἀνθρωπότητα;
δ) Ἡ μονοσήμαντη ἐμμονή τοῦ ἀνθρώπου
στό νά νικήσει τά σημάδια τοῦ χρόνου καί οἱ
διάφορες προσπάθειες πού γίνονται γι’ αὐτόν
τόν σκοπό, μπορεῖ νά καταλήξουν σέ γελοιοποίηση.
ε) Τέλος, ὅσο ὁ ἄνθρωπος, μέσα ἀπό μιά
σωστή Παιδεία, δέν αὐτοβελτιώνεται ὡς
π ρ ό σ ω π ο , μέ τήν ἔννοια πού άναφέρεται
στήν Χριστιανική μας Πίστη, καί ὅσο δέν συνειδητοποιεῖ τά στοιχεῖα πού δομοῦν ποιότητα καί πολιτισμό, εἶναι καταδικασμένος
νά μένει δέσμιος καί δοῦλος τῆς φθαρτῆς
«ἐπιδερμίδας» του.

***
Τά λόγια ἑνός πολύ ἔξυπνου φίλου μας πού
εἶχε γεννηθεῖ τυφλός, θά μείνουν ἀνεξίτηλα
στήν μνήμη μου: «Ἕνα καλό πού ἔχει ἡ ἀναπηρία μου εἶναι τό ὅτι μπορῶ νά γνωρίζω
καλά τούς ἀνθρώπους, χωρίς νά ἐπηρεάζομαι
ἀπό τήν εἰκόνα τους…».
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Μελέτιος Καλαμαρᾶς, γεννημένος στήν
Ἀλαγονία τῆς Μεσσηνίας, ὑπῆρξε
μιά φωτισμένη καί ξεχωριστή μορφή
τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἄρτια θεολογική
του συγκρότηση, ἡ γλωσσομάθεια, ἡ
μεγάλη συγγραφική του δράση (βραβευμένος ἀπό τήν Ἀκαδημία
Ἀθηνῶν), τό ὀρθόδοξο ἦθος του, ὁ
ἀσκητικός βίος του, τό φωτεινό παράδειγμά του, ἡ πολύπλευρη ποιμαντική του διακονία, ἀποτελοῦν μιά
λαμπρή σελίδα στήν ἱστορία τῆς
Ἠπειρωτικῆς αὐτῆς Μητρόπολης.
Ἀλλά καί πέραν αὐτῶν. Ἡ ἐπισκοπική παρουσία τοῦ Μελετίου συνιστοῦσε «τή ζωντανή φωνή τῆς
συνείδησης τῆς ὅλης Ἐκκλησίας»,
ὅπως ἔγραψε ὁ συγγραφέας Νῖκος
Ζερβῆς.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ἔργο του, ἀπό τά
σπουδαιότερα, ὑπῆρξε ἡ ἀνέγερση ἐκ
θεμελίων τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἠλιού
καί ἡ ἐπάνδρωσή της μέ νέους καί
44

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ἐπίλεκτους μοναχούς καί ἱερομονάχους. Δέν γνωρίζω πόσες ἄλλες
Μονές διαθέτουν τόσους ἱερομονάχους, πτυχιούχους διαφόρων Πανεπιστημιακῶν σχολῶν, καί μέ διπλᾶ
πτυχία, μάλιστα. Καί εἶναι λυπηρό
πού ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἀγνόησε καί συνεχίζει νά
ἀγνοεῖ τό διαλεχτό αὐτό δυναμικό.
Καί δέν τό ἐπιστρατεύει καί δέν τό
ἀξιοποιεῖ γιά τήν ἀνανέωση τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Κρίμα! Καί
ἀδικία μεγάλη!
Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ Μητροπολίτης Μελέτιος, φιλομόναχος καί ἀσκητικός, εἶχε διαγνώσει τή μεγάλη
ἀνάγκη νά ἀνασυσταθεῖ ἡ παλαιά
Μονή τοῦ Προφήτη Ἠλία, ἡ ὁποία
εἶχε πυρποληθεῖ ἀπό τούς κατακτητές στήν Κατοχή. Μεταφέρθηκε, λοιπόν, ἀπό τό Ἡλιοβούνι κοντά στήν
Κοινότητα Φλάμπουρο, 15 χιλιόμετρα
ἀπό τήν Πρέβεζα. Γιά τήν ἀνάγκη
ἀνασύστασης τῆς Μονῆς γράφει ὁ
Σεβασμιώτατος Μελέτιος στό βιβλίο
του «Ὁ Προφήτης Ἠλίας»:
«Ἡ ἀνάγκη στήν Ἱερά Μητρόπολη πνευματικῶν μου τέκνων πού
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ἀναζητοῦσαν συνειδητή μοναχική ζωή,
ἔκαμε πρώτη ἀνάγκη τήν ἐξεύρεση χώρου
γιά τήν ἀναβίωση τῆς Μονῆς καί τήν
πραγμάτωση τοῦ πόθου τους». Ἡ θεμελίωσή της ἔγινε τό 1982 καί τά ἐγκαίνια
τό 1992. Τό καθολικό τῆς Μονῆς τιμᾶται
στό ὄνομα τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί
ἐγκαινιάσθηκε στίς 9 Ἰουνίου 1996. Καθηγούμενος τῆς Μονῆς ἀπό τήν ἵδρυσή
της εἶναι ὁ Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τουμπέκης,
ἀπό τόν Πύργο τῆς Ἠλείας, γόνος πολύτεκνης καί εὐσεβοῦς οἰκογένειας. Σήμερα, στό Μοναστήρι τοῦ Προφήτου
Ἠλιού τῆς Πρέβεζας ἐγκαταβιώνουν 21
ἱερομόναχοι, μεταξύ τῶν ὁποίων καί Μεσσήνιοι.
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ τῶν πατέρων τῆς
Μονῆς αὐτῆς στήν τοπική Μητρόπολη
εἶναι μεγάλη καί πολύπλευρη. Ὅλοι, μέ
ζῆλο καί ἐνθουσιασμό, διακονοῦν στό
ἱεραποστολικό καί πνευματικό ἔργο τῆς
Μητροπόλεως μέ τήν καθοδήγηση τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτη Νικοπόλεως κ. Χρυσοστόμου. Ἀλλά ἡ προσφορά τους ἐπεκτείνεται καί εὐρύτερα στήν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καί στό Ἐξωτερικό
μέ ὁμιλίες καί διαλέξεις, εἰσηγήσεις σέ
ἐκκλησιαστικά συνέδρια κ.λ.π. Μεγάλη
ἐξ ἄλλου εἶναι καί ἡ συγγραφική δρα-
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στηριότητα τῆς Μονῆς. Ἐκτός ἀπό τό
μηνιαῖο περιοδικό «Λυχνία Νικοπόλεως»
–ἕνα 4σέλιδο ἔντυπο μέ καλογραμμένα
καί οὐσιαστικά ἄρθρα– ἐκδίδονται συχνά
νέα βιβλία, εἴτε ἀπό τά κατάλοιπα τοῦ
μακαριστοῦ Μελετίου εἴτε ἀπό τή συγγραφική παραγωγή τῶν πατέρων τῆς
Ἀδελφότητος.
ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ τήν ἀναφορά μας
στήν Ἱερά Μονή τοῦ Προφήτου Ἠλιού
τῆς Πρέβεζας μ’ ἕνα χαρακτηριστικό
ἀπόσπασμα ἀπό μιά συνέντευξη τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτη Μελετίου Καλαμαρᾶ. Ἀπαντώντας στήν ἐρώτηση «ὁ
βαθμός ἀνάμιξης τῶν μοναχῶν στήν κοινωνία ἀποτελοῦν σχέδιο ἤ ἀνάγκη», εἶπε:
«Ἀνάγκη εἶναι ὄχι φιλοτιμία μας. Ἀνάγκη
γιά τόν φωτισμό τοῦ λαοῦ. Στόχος μας
δέν εἶναι νά ἀποκτήσει τό Μοναστήρι
κοινωνική προβολή. Τά πολλά ἀνοίγματα
ὁδηγοῦν ἀργά ἀλλά σταθερά σέ ἐκκοσμίκευση. Ἐμεῖς πρέπει νά ζοῦμε στά μέτρα
πού ἀπαιτεῖ ὁ Θεός. Ἐκεῖνος θά βρεῖ τρόπους νά σώσει τόν κόσμο Του, «ὅτι Αὐτῷ
μέλει περί ἡμῶν».
ΑΥΤΗ εἶναι ἡ Ἱερά Μονή Προφήτου
Ἠλιού Πρέβεζας. Ἕνα πρότυπο μοναστικῆς κοινότητας.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Στὴν ἐποχή μας, ποὺ οἱ αὐθεντικοὶ λογοτέχνες ἀποτελοῦν εἶδος σὲ ἀνεπάρκεια καὶ
τὰ ὑψηλὰ πνευματικὰ ἀναστήματα συμπαρασύρονται ἀπὸ τὸ ρεῦμα τῶν πονηρῶν
ἡμερῶν μας, ἡ διατήρηση τῆς μνήμης μιᾶς
αὐθεντίας τῶν γραμμάτων, ἑνὸς ἁγίου κοσμοκαλόγερου, ποὺ τὸ κορυφαῖο του ἔργο
εἶναι γνωστὸ καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορα τῆς
χώρας μας, ὅπως εἶναι ὁ μεγάλος Κυρ Ἀλέξανδρος, εἶναι ἐπιβεβλημένη. Ὁ μοναδικὸς
αὐτὸς Σκιαθίτης λογοτέχνης ἔζησε τὴν ἑκούσια
φτώχεια, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ τραγουδήσει
μὲ τὴν πέννα του τὰ πάθια καὶ τοὺς ἀτέλειωτους καημοὺς τοῦ κόσμου.
Δὲν τὸν ἐνθυμούμαστε μόνο στὶς 3 Ἰανουαρίου, τὴν ἡμέρα τῆς ὁσιακῆς του ἐκδημίας,
ἀλλὰ καθημερινά, ἀφοῦ ὁ Παπαδιαμάντης
εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρος. Ὁ λόγος του σαγηνεύει, οἱ γραφές του ἀνυψώνουν, ἡ πίστη
του στερεώνει, τὸ παράδειγμα τῆς ζωῆς του
μετουσιώνει, οἱ ἥρωές του, γνήσια ἡρωϊκοί,
ἁπλοί, Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες μαζὶ μὲ τοὺς Ἁγίους τῶν ἐξωκλησιῶν καὶ τοῦ Ἁγίου Ἐλισσαίου
κατανύσουν καὶ εὐφραίνουν τὴ διάνοια τῶν
ἀναγνωστῶν του. Τί κι ἄν πέρασε πάνω ἀπὸ
ἕνας αἰῶνας ἀπὸ τὸ θάνατό του. Ζεῖ καὶ θὰ
ζεῖ, γιὰ νὰ εὐφραίνει σὰν καλλίφωνος ψάλτης
τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ καθαρὸ μέταλλο φωνῆς
καὶ λόγο, ὅπως σημειώνει ὁ ἑπόμενος τῶν
τρόπων του καὶ τῆς γραφίδος του, σύγχρονος
μεγάλος λογοτέχνης μας, Παντελῆς Β. Πάσχος,
καὶ νὰ ἑνώνει νοσταλγικὰ Ἑλλάδα καὶ Ὀρθοδοξία. Ἔχει καταφέρει ὁ Κυρ Ἀλέξανδρος νὰ
προσφέρει στοὺς νεοέλληνες ἕνα ἰδανικὸ
ἀμάλγαμα γνήσιας καὶ ὑψηλῆς τέχνης, ποὺ

Μέγα Ὑμνογράφου
τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων
Ἐκκλησίας
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ἐκφράζει τὴν καρδιὰ καὶ τὴν ψυχὴ
τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, τὶς πληγὲς καὶ
τὰ ὁράματα τοῦ Γένους μας.
Τὸ πρόσωπὸ τοῦ μεγάλου μας λογοτέχνη καὶ τὸ ἔργο του στέκεται πολὺ
ψηλὰ καὶ εἶναι τόσο ἱερό, ποὺ μόνο
μὲ θαυμασμό, ἀγάπη, ἐνδόμυχη ὑποχρέωση στὴν προσφορά του καὶ τὴ
συνέπεια τοῦ βίου του μποροῦμε ν'
ἀναφερόμαστε σ' αὐτὰ. Ὅποιο ἐγκώμιο καὶ ἂν γράψει κανεὶς γιὰ τὸν Κυρ
Ἀλέξανδρο εἶναι ἀδύνατο νὰ σταθεῖ
μπροστὰ στὰ πνευματικὰ ὑψώματα
τοῦ γίγαντος αὐτοῦ τοῦ ἀθανάτου
ἑλληνικοῦ πνεύματος.
Στὰ Παπαδιαμαντικὰ γράμματα
προβάλλεται ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ
πορεύεται μέσα στὴν κοσμικὴ ματαιότητα, γιὰ νὰ κάνει τὸν κόσμο Ἐκκλησία, γιὰ νὰ θεώσει τὸν ἄνθρωπο. Καταγράφει «τὰ πάθια καὶ τοὺς καημούς», τὰ βάσανα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ
δὲν ἔχουν τελειωμό. Καὶ μὲ τὴν καταγραφή τους ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας
δὲ μένει ἀπαθής, ἀλλὰ συγκλονίζεται
ἀπ' αὐτά, ποὺ γίνονται καὶ δικά του
πάθη, ἀφοῦ ζεῖ βιωματικὰ τὴν Ἐκκλησία. Σ' αὐτὴν ὅλοι ἔχουν τὴ θέση τους
καὶ ὅλοι καταξιώνονται, ὅταν ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς.
Τὸ μεγάλο μυστήριο ποὺ ἱερουργεῖται
στὰ κείμενα τοῦ Παπαδιαμάντη εἶναι
ἡ μεταμόρφωση τῶν ἀνθρώπων τοῦ
κόσμου καὶ τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας
σὲ εὐχαριστιακὴ σύναξη καὶ θεαν-
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θρώπινη κοινότητα. Ἴσως μονάχα τὸ λογοτεχνικὸ χάρισμα
καὶ ἡ συνέπεια τῆς ζωῆς τοῦ
Κυρ Ἀλέξανδρου, ποὺ συνδύαζε
ἀγωνιστικὸ πνεῦμα, ταπείνωση
καὶ θεῖο φωτισμό, μποροῦν νὰ καταγράψουν καὶ νὰ φανερώσουν αὐτὴ
τὴ μεγάλη δυνατότητα τῆς ἁγιότητος,
τὸ πῶς, δηλαδή, ἕνας κόσμος πεπερασμένος γίνεται αἰώνιος καὶ μιὰ κοινωνία πόνου καὶ δακρύων μεταβάλλεται σὲ εὐχαριστιακὴ κοινότητα ἁγιωσύνης.
Δὲν κοιμήθηκε γιὰ νὰ περάσει στὴ
φθορὰ στὶς 3 Ἰανουαρίου τοῦ 1911
πάμφτωχος στὴ Σκιάθο ὁ Κυρ Ἀλέξανδρος ψάλλοντας τὸ περίφημο δοξαστικὸ τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων
«Τὴν χεῖρά Σου τὴν ἁψαμένην τὴν
ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου».
Κοιμήθηκε γιὰ νὰ περάσει στὴν ἀφθαρσία, ἀφοῦ ἔκτοτε ὄχι μόνο ἡ γῆ τῆς
Σκιάθου, ἀλλὰ ὅλη ἡ πνευματικὴ γῆ
τῆς Ἑλλάδος μοσχοβόλησε μὲ τὰ λογοτεχνικὰ κείμενά του, τοῦ φτωχοῦ
σὲ ὑλικὰ ἀγαθά, ἀλλὰ πλουσίου σὲ
πνευματικά, Κυρ Ἀλέξανδρου. Αὐτοῦ
ποὺ ἄν δὲν πέθαινε ἀπὸ ἀσθένεια, τὸ
κρύο ἐκεῖνο γενναριάτικο ξημέρωμα
στὴ Σκιάθο, θὰ πέθαινε σὲ λίγο ἀπὸ
τὴν πεῖνα, γιατὶ αὐτὴ εἶναι ἡ κοινὴ
μοῖρα τῶν ἀνθρώπων ποὺ θέλουν νὰ ζοῦν τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ,
τὴ ζωὴ τῆς εὐσεβείας καὶ τῆς
χρηστοηθείας.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

δικες ἐπιθέσεις δέχεται ἡ Ἱερά
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος γιά τό περιεχόμενο
τοῦ Δελτίου Τύπου, τό ὁποῖο ἐξέδωσε
καί ἀναφέρεται στήν ὀνομασία τοῦ γειτονικοῦ κράτους. Ὁ ἀρνητικός σχολιασμός προέρχεται, κυρίως, ἀπό «ρεαλιστές» νεοφιλελεύθερους καί νεοαριστερούς, καθώς καί ἀπό «ἐκσυγχρονισμένους» ἰδεολόγους-ὀπαδούς τῆς παγκοσμιοποίησης καί τοῦ κοσμοπολιτισμοῦ.
Ὅλοι εἶναι ὑπέρ ἑνός ἔντιμου συμβιβασμοῦ. Τά ἐπιχειρήματά τους περιορίζονται
στήν ἕως σήμερα πραγματικότητα καί
οὐδείς τολμᾶ νά σκεφθεῖ τί μπορεῖ νά
συμβεῖ τήν ἑπόμενη ἡμέρα τοῦ συμβιβασμοῦ. Κανείς δέν θέλει νά παραδεχθεῖ
πώς μιά κακή λύση εἶναι χειρότερη ἀπό
τή μή λύση.
Τά ἀρνητικά σχόλια εἶναι γιά τρία
σημεῖα τοῦ Δελτίου Τύπου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου:
Τό πρῶτο εἶναι ἐκεῖνο πού ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ Ἐκκλησία, κλῆρος καί λαός,
θυσιάστηκαν καί μαρτύρησαν γιά νά
εἶναι ἐλεύθερη ἡ Μακεδονία. Οὐδείς
μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει τήν προσφορά
της. Ἡ δράση καί τά βάσανα τῶν: Δράμας Χρυσοστόμου (τοῦ μετέπειτα Ἁγίου
ἐθνοϊερομάρτυρος Σμύρνης), Καστορίας Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, Γρεβενῶν
Αἰμιλιανοῦ καί ὅλων τῶν ἄλλων Μητροπολιτῶν, κληρικῶν καί Μακεδονο48
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μάχων, εἶναι ὁ ἀδιάψευστος μάρτυρας
αὐτῆς τῆς προσφορᾶς.
Τό δεύτερον εἶναι τό σημειούμενο,
ὅτι λόγω τῆς προσφορᾶς της ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ τήν ἀπονομή
τοῦ ὅρου «Μακεδονία» ἤ παραγώγου
του ὡς συστατικοῦ ὀνόματος ἄλλου
Κράτους. Διερωτᾶται κανείς, ἡ ἐκφραζόμενη ἄποψη ἀποτελεῖ παρέμβαση
στήν κυβερνητκή πολιτική; Ἡ Ἐκκλησία
δέν ἐπιτρέπεται νά ἐκφράζει τήν ἄποψή
της; Πρέπει νά φιμωθεῖ, ὅπως συνέβαινε
στά ὁλοκληρωτικά καθεστώτα τοῦ περασμένου αἰῶνα; Καί αὐτό τό πολυφορεμένο «ἀπόδοτε τά τοῦ Καίσαρος τῷ
Καίσαρι...», πού εἶπε ὁ Χριστός στούς
ἀντιπάλους καί σταυρωτές Του, τί
σχέση ἔχει μέ τήν ἐλευθερία νά ἐκφράσει τήν ἄποψη της ἡ Ἐκκλησία; Μήπως
ἡ Δ.Ι.Σ. ζήτησε νά ἀναλάβει τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν;
Σημειώνεται ὅτι ὁρισμένοι, πού διαφωνοῦν σήμερα νά ἐκφράζει τήν ἄποψή
της ἡ Ἐκκλησία, ἦσαν μεταξύ ἐκείνων
πού προσκάλεσαν τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα νά συμμετάσχει καί νά ὁμιλήσει
στό παλλαϊκό συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης, στίς 14 Φεβρουαρίου 1992,
πού ἐξέφρασε τήν ἀντίθεσή του στήν
ὀνομασία τοῦ γειτονικοῦ κράτους!
Τό τρίτο εἶναι ἡ διατύπωση τῆς ἀνησυχίας τῆς Συνόδου, ὅτι τυχόν ἀποδοχή
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τοῦ ὅρου «Μακεδονία» θά ἔχει ἐπιπτώσεις καί στήν ὀνομασία τῆς αὐτοαποκαλούμενης ἐκκλησίας τῆς «Μακεδονίας». Ἐγγράφη ὅτι ἡ «Ἐκκλησία τῆς
Μακεδονίας» ἱδρύθηκε τό 1968 καί
ἐτέθη εἰρωνικά τό ἐρώτημα ἄν χρειάστηκε μισός αἰώνας γιά νά τό ἀντιληφθεῖ ἡ Ἱερά Σύνοδος. Τό συγκεκριμένο
ἀρνητικό σχόλιο δείχνει ἄγνοια τῆς
σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας. Τό
1967 οἱ τέσσερις Μητροποπολίτες, πού
κάλυπταν ποιμαντικά τό σημερινό γειτονικό κράτος καί ἀνήκαν στή Σερβική
Ἐκκλησία, ἀποφάσισαν νά ἀνακηρύξουν τήν «Αὐτοκέφαλη Μακεδονική
Ἐκκλησία». Ἡ ἀπόφασή τους δέν ἔγινε
δεκτή ἀπό τό Σερβικό Πατριαρχεῖο, στό
ὁποῖο ἀνῆκαν. Ἡ Σερβική Ἱεραρχία, τόν
Σεπτέμβριο τοῦ 1967, ἀποφάσισε νά
διακόψει κάθε λειτουργική καί κανονική σχέση μέ τούς ἐν λόγῳ Μητροπολῖτες. Τήν ἀπόφαση τῆς Σερβικῆς
Ἐκκλησίας ἀποδέχθηκαν ὅλες οἱ Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες —φυσικά καί ἡ Ἑλλαδική Ἐκκλησία. Ἔκτοτε
ἕως καί σήμερα, ἡ σχισματική «Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας» παραμένει ἀπομονωμένη.
Ἡ Σερβική Ἐκκλησία τό 2002 προχώρησε ἕνα ἀκόμη βῆμα στήν ἀντίθεσή
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της πρός τήν σχισματική Ἐκκλησία.
Τότε, ἵδρυσε στά Σκόπια αὐτόνομη, ὑπ’
αὐτήν Ἐκκλησία, μέ τό ὄνομα Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρῖδος καί χειροτόνησε Ἀρχιεπίσκοπό της καί Μητροπολίτη Σκοπίων
τόν Ἰωάννη Ζόραν, καθώς καί ἄλλους
τρεῖς Ἀρχιερεῖς. Τήν Ἀρχιεπισκοπή
Ἀχρῖδος ἀποδέχονται ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ὡς κανονική καί ὄχι τούς
σχισματικούς τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας».
Τόν περασμένο Νοέμβριο οἱ σχισματικοί Μητροπολίτες τῶν Σκοπίων,
σέ συνεργασία μέ τήν Κυβέρνησή τους
καί ἐν ὄψει τῶν διαπραγματεύσεων γιά
τήν ὀνομασία τοῦ κράτους τους, ἀποφάσισαν νά συνεργασθοῦν μέ τό Βουλγαρικό Πατριαρχεῖο καί διά μέσου
αὐτοῦ νά πετύχουν τήν αὐτοκεφαλία
τους. Σημειώνεται ὅτι ἡ Βουλγαρική
Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ὀνομασία
«Ἐκκλησία τῆς Μακεδονίας», μέ τήν
σύμφωνη γνώμη τῆς κυβερνήσεως τῆς
Σόφιας. Ἔτσι, διά μέσου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Βουλγαρίας, πού ἀναγνωρίζει ὡς
«ὅμαιμους καί ὁμοεθνεῖς» τούς Σλάβους τῶν Σκοπίων, αὐτοί ἐπιχειροῦν νά
περάσει στό κράτος τους τό ὄνομα
«Μακεδονία». Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού
ἀναμιγνύεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
στήν ὀνομασία τοῦ γειτονικοῦ κράτους.
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Ἡ Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας χάνεται
στά βάθη τῶν αἰώνων καί εἶναι αὐταπόδεικτη
καί ἀδιαμφισβήτητη.
«Ἔστιν μέν οὖν Ἑλλάς καί ἡ Μακεδονία»,
διεκήρυξε ἤδη ἀπό τοῦ 1ου π.Χ. αἰῶνος ὁ μεγαλύτερος Γεωγράφος τῆς Ἀρχαιότητος Στράβων, περιγράφοντας τόν Ἑλληνικό χῶρο.
Τέσσερις χιλιάδες καί πλέον χρόνια ἀδιαμφισβήτητης Ἑλληνικότητας μαρτυρεῖ ὁ κατάστικτος ἀπό ἀρχαιολογικούς χώρους Χάρτης
τῆς Μακεδονίας καί ἐπιβεβαιώνει κατά τόν
πλέον ἀδιάψευστον τρόπο τή συνεχή καί ἀδιάσπαστη συμβολή καί παρουσία τῶν κατοίκων
της στήν Ἑλληνική Ἱστορία. Ὁ Μακεδονικός
χῶρος εἶναι κατάσπαρτος ἀπό Ἑλληνικές
μνῆμες καί παραδόσεις. Κάθε περίοδος τῆς
Ἱστορίας καί τῆς Τέχνης ἀντιπροσωπεύονται
ἐπάξια μέ ἀνεπανάληπτα καλλιτεχνικά δημιουργήματα.
Ἡ Μακεδονία, εἶναι ἕνας χῶρος στήν Ἑλλάδα, ὅπου ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη ἀποδεικνύει
κατά κόρον τῆς Ἑλληνικότητά του μέ τήν
ἀνεύρεση χιλιάδων ἀριστουργημάτων τῆς τέχνης καί ἐπιγραφῶν στά ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Τά
διάφορα εὑρήματα τῶν ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν σέ διάφορες περιοχές τῆς Μακεδονίας καί
τῆς Θράκης, ἐπιβεβαιώνουν κατά τόν πλέον
ἀδιάψευστο τρόπο τήν ἱστορική ἀλήθεια, κατά
τήν ὁποία ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνική ἀπό
ἀμνημονεύτων χρόνων.
Ἡ Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας, δέν πιστοποιεῖται μόνον ἀπό τά ἀναρίθμητα ἀρχαιολογικά εὑρήματα στή Μακεδονία καί σέ ἄλλα
μέρη τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί ἀπό ὅσα ἄλλα
εὑρήματα ἀνακαλύφθηκαν καί διαρκῶς ἀνακαλύπτονται στήν Ἀσία καί τήν Ἀφρική,
δηλαδή σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς ἀχανοῦς Αὐτο50
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κρατορίας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί τῶν
Μακεδόνων διαδόχων του.
Ἡ Μακεδονία ἀποτελεῖ ἀνέκαθεν τό πρός
Βορρᾶν προπύργιο τῆς ἄμυνας τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι τό ἀπ’ αἰώνων «πρόφραγμα» κατά
τῆς εἰσβολῆς τῶν βαρβαρικῶν Φυλῶν στόν
Ἑλληνικό χῶρο. Τήν ἱστορική αὐτή ἀποστολή
τῶν Μακεδόνων, τήν περιγράφει χαρακτηριστικά ὁ ἱστορικός Πολύβιος μέ τίς ἑξῆς χαρακτηριστικές φράσεις:
«Ποίαν καί πόσον μεγάλην τιμήν πρέπει νά
λάβουν οἱ Μακεδόνες, οἱ ὁποῖοι τό μεγαλύτερον διάστημα τῆς ζωῆς των δέν παύουν νά
ἀγωνίζωνται κατά τῶν βαρβάρων διά τήν
ἀσφάλειαν τῶν Ἑλλήνων».
Ὑπέρ τῆς Ἑλληνικῆς ἰδιότητος τῶν Μακεδόνων, τάσσονταν, μεταξύ ἄλλων καί οἱ Θουκυδίδης, Τίτος Λίβιος καί Δημοσθένης, καθώς
καί ὁ Αἰσχύλος.
Παρ’ ὅλες τίς ἐπιδρομές πού ἐδέχθη ἡ Μακεδονία, ὁ εἰς αὐτήν διαβιῶν Ἑλληνικός πληθυσμός, παρέμεινε οὐσιαστικῶς ἀμετακίνητος
καί ἀρραγής.
Ἡ Μακεδονία ἐδῶ καί 4000 καί πλέον χρόνια, εἶναι μία, ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ἐν «Λίθοις φθεγγομένοις καί μνημείοις σωζομένοις», διαλαλοῦσα τήν ἱστορική ἀλήθεια. Δέν ἔχει δέ οὐδείς
δικαίωμα νά βεβηλώση τήν Ἱστορία της καί
τήν αἱματοποτισμένη ἱερή Γῆ της. Πολύ δέ
περισσότερο νά ἀμφισβητήση τήν ταυτότητα
τῶν Μακεδόνων ὡς Ἑλλήνων πού ἀνενδοίαστα
προκύπτει ἀπό τά κείμενα τῆς Παλαιᾶς καί
τῆς Καινῆς Διαθήκης, τῶν ἀρχαίων συγγραφέων, ἀπό χιλιάδες Ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν,
ἀπό τήν συμμετοχή τῶν Μακεδόνων στούς
Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες, στίς Ἀμφικτυονίες κ.λπ,
ἀπό τό γεγονός ὅτι στήν ἀρχαία Μακεδονία
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ὑπῆρχαν θέατρα καί παίζονταν Ἑλληνικές
Τραγωδίες, ἀπό τή γλῶσσα τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων καί τά κύρια ὀνόματά τους, τά παλαιά
τοπονύμια τῆς Μακεδονίας, τά ὀνόματα τῶν
μηνῶν καί τῶν ἑορτῶν, ἀπό τό γεγονός ὅτι
στήν Μακεδονία ἔζησαν κατά καιρούς ἐπιφανεῖς
Ἕλληνες (λόγιοι, ποιητές, καλλιτέχνες) καί
ἀπό τήν θρησκεία τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων,
οἱ ὁποῖοι, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἄλλοι Ἕλληνες
πίστευαν στούς Δώδεκα Θεούς πού κατοικοῦσαν
στόν Ὄλυμπο, βουνό τῆς Μακεδονίας, ὅπως
ἀναφέρει καί ὁ Ὅμηρος.
Τήν ταυτότητα, συνεπῶς, τῶν Μακεδόνων,
οὐδείς δύναται νά τήν ἀμφισβητήση καί νά τήν
σφετερισθῆ, οὔτε εἶναι ποτέ δυνατόν νά ἀποτελέση ἀντικείμενο διαπραγματεύσεως ἤ συμβιβασμοῦ. Ὁποιοδήποτε ὄνομα καί ἄν πάρη
τελικῶς τό κρατίδιο τῶν Σκοπίων, οἱ κάτοικοι
του δέν μποροῦν νά ὀνομάζωνται Μακεδόνες.
Ἡ ταυτότητα τῶν Σκοπιανῶν ὡς Μακεδόνων,
εἶναι ἀπαράδεκτη καί ὡς θέμα ἀρχῆς, διότι δέν
ὑπάρχει προηγούμενο ἕνας λαός νά πάρη τό
ὄνομα καί τήν ἱστορία ἄλλου λαοῦ.
Οἱ Μακεδόνες ἀπό τά βάθη τῶν αἰώνων
μέχρι τῶν ἡμερῶν μας, ὄχι μόνον εἶναι
Ἕλληvνες, ἀλλά, σύμφωνα μέ τόν Πατέρα τῆς
Ἱστορίας Ἡρόδοτο, ἀποτελοῦν τόν πρωταρχικό πυρήνα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Πέραν ὅλων τῶν ἄλλων πού ἀναφέραμε ἡ
Μακεδονία δέν εἶναι ἀνέκαθεν μόνο τό πρός
Βορρᾶν προπύργιο τῆς ἄμυνας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τό ἀπ’ αἰώνων «πρόφραγμα» κατά τῆς
εἰσβολῆς τῶν βαρβαρικῶν φυλῶν στόν Ἑλληνικό χῶρο καί τό βάθρο τῆς Ἑλληνικῆς καί τῆς
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Παγκόσμιας Ἱστορίας καί τοῦ Πολιτισμοῦ,
ἀλλ’ ὑπῆρξε καί ἡ κοιτίδα τοῦ Ἀνθρωπίνου Γένους. Τήν συγκλονιστική αὐτή ἀποκάλυψη,
ἔκαμε ὁ γνωστός Ἀνθρωπολόγος Ἄρης Πουλιανός μέλος τοῦ Μονίμου Διεθνοῦς Συμβουλίου Ἀνθρωπολογικῶν καί Ἐθνολογικῶν
Ἐπιστημῶν, ὡς καί τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τῆς Νέας Ὑόρκης, κατά τήν διάρκεια
ἐκδηλώσεως τοῦ Παραρτήματος Θεσσαλονίκης τῆς «Ἀμφικτυονίας Οἰκουμενικοῦ Ἑλληνισμοῦ» πού ἔγινε τήν 29η Νοεμβρίου 1996
στήν Αἴθουσα διαλέξεων τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν στή Θεσσαλονίκη, κατά τήν
ὁποία μίλησε μέ θέμα: «Μακεδονία-Κοιτίς τοῦ
Ἀνθρωπίνου Γένους - Ἀνθρωπολογία τοῦ Ἑλληνικοῦ Χώρου».
Εἰδικότερα, ὁ κ. Πουλιανός, ἀνέφερε χαρακτηριστικά, ὅτι ἡ κοιτίδα τοῦ Ἀνθρωπίνου Γένους εἶναι ἡ Μακεδονία καί ὄχι ἡ Ἀφρική,
ὅπως ἐπιστεύετο μέχρι τοῦδε. Μέχρι τώρα
ἦταν γνωστό, ὅτι ἡ ἀνθρώπινη παρουσία στή
Γῆ ἄρχιζε πρίν ἀπό τέσσερα ἑκατομμύρια χρόνια. Ἡ κνήμη, ὅμως, ἀνθρώπου σέ πέτρα
(ἀπολιθωμένη) πού βρέθηκε τόν Σεπτέμβριο
τοῦ 1996 σέ ἀνασκαφές στή Νέα Τρίγλεια
Χαλκιδικῆς καί ἀνῆκε σέ ἄνθρωπο ἡλικίας 25
περίπου ἐτῶν καί ὕψους 1,20 μέτρων, κατά τίς
ἐκτιμήσεις τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων εἶναι 11
ἑκατομμυρίων ἐτῶν, τά ἀνατρέπει ὅλα αὐτά.
Σήμερα, ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνικός Λαός,
ἑνωμένος καί ὁμόψυχος, βρίσκεται σέ ἐπαγρύπνηση καί εἶναι ἕτοιμος γιά κάθε θυσία, προκειμένου νά ὑπερασπισθῆ τήν Ἑλληνικότητα
τῆς Μακεδονίας καί τά ἀναμφισβήτητα, ἀδιαπραγμάτευτα καί ἀπαράγραπτα δίκαιά της.
Νά ὑπερασπισθῆ τήν Ἑλληνικότητα καί τήν
ἐδαφική ἀκεραιότητα καί ἀνεξαρτησία τῆς Μακεδονίας ἡ ὁποία ὡς τεῖχος καί προμαχών τοῦ
Ἑλληνισμοῦ, μέ τούς συνεχεῖς ἀγῶνες της
ἐναντίον τῶν βαρβάρων, ἀπέτρεψε πολλάκις
τήν ὑποδούλωση τῆς Ἑλλάδος καί ἔγινε συντελεστής τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτιστικοῦ μεγαλείου της.
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Τοῦ Κωνσταντίνου Δ.Ρίζου, ἐπιτίμου Σχολικοῦ Συμβούλου Οἰκονομολόγων
«Ἡ κόλαση εἶναι οἱ ἄλλοι».
Ἡ ρήση αὐτὴ ἀποδίδεται στὸν διάσημο
Γάλλο ὑπαρξιστὴ φιλόσοφο καὶ συγγραφέα
Ζᾶν Πὼλ Σάρτρ καὶ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ
γνωστὰ ἀποφθέγματα παγκοσμίως. Εἶναι
μία φράση ποὺ εὔκολα πιστεύει κανεὶς πὼς
τὴν καταλαβαίνει, ὅμως δύσκολα τὴν συνειδητοποιεῖ.
Ὁ ἴδιος ὁ Σάρτρ σὲ συνέντευξή του, ποὺ
περιλαμβάνεται στὸ βιβλίο τοῦ «Ὁ ὑπαρξισμὸς
εἶναι ἀνθρωπισμὸς» (Ἐκδόσεις Ρούγκα), ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων: «Οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι
ἀποτελοῦν τὴν κόλαση ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι
ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ γεννιέστε βρίσκεστε σὲ
μία κατάσταση στὴν ὁποία εἶστε ἀναγκασμένος νὰ ὑποταχτεῖτε. Γεννιέστε σὰν γιὸς
ἑνὸς πλουσίου, ἢ ἑνὸς Ἀλγερινοῦ, ἢ ἑνὸς
γιατροῦ, ἢ ἑνὸς Ἀμερικανοῦ. Καὶ τὸ μέλλον
σᾶς εἶναι αὐστηρὰ προσχεδιασμένο, ἕνα μέλλον ποὺ ἔφτιαξαν ἄλλοι γιὰ σᾶς. Δὲν τὸ δημιούργησαν ἄμεσα, ἀλλὰ ἀποτελοῦν ἕνα μέρος μίας κοινωνικῆς τάξεως ποὺ κάνουν
αὐτὸ ποὺ εἶσθε. Ὅλα αὐτὰ σωριάστηκαν
πάνω σας ἀπὸ ἄλλους ἀνθρώπους. Κι ἡ
σωστὴ περιγραφὴ τῆς ὑπάρξεως αὐτῆς εἶναι
κόλαση».
Κατ’ ἀρχήν, νὰ ποῦμε ὅτι σήμερα οἱ ἄνθρωποι ζοῦν σὲ μικρὲς ἢ μεγάλες κοινωνίες. Ὑπὸ
τὴν ἔννοια αὐτὴ «οἱ ἄλλοι» ἀποτελοῦν ἀναπόφευκτα συμπλήρωμα τοῦ «ἐγώ», ἀφοῦ
ὅλοι ἀποτελοῦν μέρη ἑνὸς πλέγματος κοινωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν σχέσεων. Καὶ γιὰ
ἕνα ἁπλὸ παιχνίδι χρειάζεται ἡ παρουσία
δύο ἢ περισσότερων ἀτόμων. Ἄλλωστε μὴ
λησμονοῦμε τὴ λαϊκὴ παροιμία «ἕνας ἄνθρω52
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πος οὔτε στὸν παράδεισο δὲν κάνει μόνος
του». Αὐτὸ δὲν ἰσχύει μόνο γιὰ τοὺς ἀσκητές,
ποὺ ἐπέλεξαν νὰ ζοῦν μόνοι τους μακριὰ
ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Καὶ αὐτοί, ὅμως, κατὰ περιόδους ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ ἄλλους ἀνθρώπους.
Ὑπάρχουν περιπτώσεις στὴ ζωή μας ποὺ
«οἱ ἄλλοι» γίνονται ὄντως κόλαση. Μερικὰ
παραδείγματα. Οἱ συμμετέχοντες σὲ διαγωνισμὸ γιὰ τὴν κατάληψη μίας θέσεως εἶναι
ἀνταγωνιστές. Ἡ ἐπιτυχία ὁρισμένων σημαίνει
ἀποτυχία ἄλλων. Ἡ ἐπιβουλὴ καὶ ἀφαίρεση
τῆς περιουσίας ἢ τῆς ζωῆς ἑνὸς ἀνθρώπου
εἶναι γι’ αὐτὸν κόλαση. Ἐπίσης ἡ ἀνάμιξη σὲ
πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις ἑνὸς λαοῦ εἶναι κόλαση.
Ὑπάρχουν ὡστόσο πολλὲς ἄλλες περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες «οἱ ἄλλοι» ἀποτελοῦν
τὸν παράδεισο. Οἱ γείτονες πολλὲς φορὲς
ἔχουν ὁ ἕνας τὴν ἀνάγκη τοῦ ἄλλου. Ἄλλες
φορὲς πάλι ἐξαιτίας μίας ἀτυχίας ἢ καταστροφῆς δημιουργεῖται ἡ ἀνάγκη γιὰ βοήθεια
ἀπὸ «τοὺς ἄλλους». Ὅταν αὐτοὶ ἀνταποκρίνονται καὶ προσφέρουν τὴ βοήθειά τους
ἀποτελοῦν παράδεισο.
Κατὰ συνέπεια, «οἱ ἄλλοι» δὲν ἀποτελοῦν
γιὰ μᾶς οὔτε κόλαση οὔτε παράδεισο.
Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ ὅλων μας.
Ἂν κυρίαρχα στοιχεῖα εἶναι ἡ ζήλεια, τὸ μίσος,
ἡ φιλαυτία, ὁ ἐγωισμός, τότε ὁ ἕνας εἶναι
γιὰ τὸν ἄλλο κόλαση. Ὅταν, ὅμως, κυριαρχοῦν
ἡ ἀγάπη, ὁ σεβασμός, ἡ ἀνθρωπιά, ἡ ἀλληλοπεριχώρηση καὶ ἡ ἀλληλεγγύη, τότε ἐπικρατεῖ ἡ εἰρήνη καὶ ὅλα θυμίζουν παράδεισο.
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Μιά βροχή, βροχούλα, ξέπλυνε, δρόσισε, ἀναζωογόνησε.
Τό ἴδιο καί ἡ βροχή τῆς μετάνοιας. Ὅποιο καί ἄν εἶναι τό
λάθος μας, ἡ ἀπροσεξία μας, τό σφᾶλμα μας, ἠθελημένα ἤ
ἀπό ἀμέλεια, μικρό ἤ μεγάλο, κάποια ἀρνητική πράξη ἤ καί
παράλειψη θετικῆς πράξης, ἡ βροχούλα τῆς μετάνοιας, σάν
ζωογόνο μῦρο, θά ξεπλύνει τό κακό, καί θά μᾶς παρουσιάσει
πάλι μέ καθαρό χιτώνα στόν Πατέρα.
Ἄς μή μᾶς συντρίβουν οἱ ἐνοχές, ἄς μήν παραμένουμε ἄπραγοι, βυθισμένοι στίς τύψεις μας, κυρίως διορθώνοντας ὅ,τι
μποροῦμε, ἐπανορθώνοντας ὅτι ἐπανορθώνεται, ζητώντας συγγνώμη καί προσπαθώντας -τό κυριότερο- νά μήν ἐπαναλαμβάνουμε τά ἴδια, ἄς καταφεύγουμε στή μετάνοια.
Οὐδείς ἀναμάρτητος, ἀλλά ἡ εἰλικρινής καί ἔμπρακτη μετάνοια σώζει.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Ἀπὸ τοὺς ΚΥΚΛΟΥΣ ΜΗΤΕΡΩΝ
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
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ἶναι μία συνήθης ἐρώτηση πού
ἀπευθύνεται, ὑπὸ τύπον ἀστεϊσμοῦ, ὡστόσο δὲν εἶναι ἄνευ σημασίας οὔτε στερεῖται σοβαρότητας.
Πρῶτα –πρῶτα, σημαίνει ὅτι ἔχει χαθεῖ
ἡ πίστη πὼς ὁ γάμος εἶναι ἕνας δεσμὸς
ἀδιάλυτος, ἰσόβιος καὶ ἱερός, εἶναι δὲ
τόσα πολλὰ στὶς μέρες μας τὰ διαζύγια,
ὥστε νὰ ἀποτελοῦν ἐξαίρεση οἱ ἄνθρωποι
ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὸ γάμο τους. Δυστυχῶς, τὰ τελευταία χρόνια, εἶναι σύνηθες νὰ χωρίζουν ἀκόμη καὶ ζευγάρια
ποὺ ζοῦν πολλὰ χρόνια μαζί. Εἶναι τὰ
διαζύγια τῶν "γκρίζων κροτάφων". Τί
φταίει λοιπόν;
Ἕνας λόγος διάλυσης πολύχρονων
γάμων εἶναι ἡ ἀπογοήτευση καὶ ἡ ρουτίνα. Σ’ αὐτὰ ἔρχεται νὰ προστεθεῖ καὶ
ἡ ἐνηλικίωση τῶν παιδιῶν καὶ πιθανὸν
καὶ ἡ ἀπομάκρυνσή τους ἀπὸ τὴν οἰκογένεια. Ἐπίσης, ἡ συνταξιοδότηση τοῦ
ἑνὸς ἢ καὶ τῶν δύο συζύγων ἐνδεχομένως
δημιουργεῖ νευρικότητα καὶ αἴσθημα
ἀσφυξίας, γιατί δὲν ὑπάρχει ἡ καθημερινὴ
διέξοδος ὡς ἐκτόνωση. Σ' αὐτὸ τὸ στάδιο
δοκιμάζεται ἡ συζυγικὴ σχέση περισ-
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σότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά.
Ὁ γάμος, πράγματι, εἶναι γιὰ
ὅλους μία ἔκπληξη, ἐπειδὴ δὲ γνωρίζει κανεὶς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴν πορεία του, τὴν ἐξέλιξη καὶ τὴν κατάληξή του. Ἡ μετάβαση ἑνὸς
ἀνθρώπου, ἀπὸ τὴ γονικὴ οἰκογένεια στὴ δική του, ἔχει δυσκολίες.
Οἱ γονεῖς μᾶς εἶναι οἱ πρῶτοι
μας δάσκαλοι. Ἄν, λοιπόν, ὁ ἕνας,
ἢ καὶ οἱ δύο, ἀπὸ τὸ νέο ζευγάρι
ἔχουν εἰκόνες γιὰ τὸ γάμο ποὺ δὲν
ἔχουν σχέση μὲ τὴν πραγματικότητα,
τὸ πιθανότερο εἶναι νὰ ἔχουν σοβαρὲς
συγκρούσεις. Στὴν πραγματικὴ ζωή, οἱ
σχέσεις σίγουρα δὲν εἶναι βγαλμένες
ἀπὸ παραμύθι. Οἱ μισοὶ γάμοι εἶναι μὲ
προβλήματα, ὅπως ἔλλειψη ἐπικοινωνίας,
ἀγάπης, κατανόησης, ἔλλειψη ἐπαφῆς.
Μικρὰ - μικρὰ καθημερινὰ προβλήματα,
ποὺ δροῦν συσσωρευτικά, καὶ ἂν δὲν
καταλήξουν σὲ διαζύγιο, κάνουν τὸ γάμο
ἀληθινὸ μαρτύριο. Ἀλλὰ ἂν τὰ προσπερνάει κανεὶς μὲ δουλειὰ καὶ τὴ Χάρη
τοῦ Θεοῦ, τότε φέρνουν εὐτυχία στὴν
κοινὴ ζωὴ τοῦ ζευγαριοῦ. Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος μᾶς λέει: «Ἐν τῇ ἑνώσει τὸ
εἶναι ἔχομεν».
Ἂς δοῦμε, ὅμως, καὶ τοὺς ἄλλους λόγους ἑνὸς «γκρίζου» διαζυγίου. Μπορεῖ
νὰ εἶναι, γιὰ παράδειγμα, ἕνα τρίτο πρόσωπο. Ὁ ἄνδρας ἀλλὰ καὶ ἡ γυναίκα
στὴν ἡλικία τῶν 45 χρόνων καὶ ἄνω,
ἀρχίζουν νὰ συνειδητοποιοῦν ὅτι ἔχουν
μεγαλώσει ἀρκετά, ὅτι δὲν ἔχουν πιὰ
τὶς ἴδιες εὐκαιρίες μὲ τοὺς νεότερους,
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ νιώθουν ὅτι τοὺς
λείπει μία δεύτερη νεότητα. Τὸ ζευγάρι
ἀπομακρύνεται ψυχικά, ἀλλὰ καὶ σωματικά. Στὸ παρελθόν, ἡ σωματικὴ ἐπαφὴ
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ἦταν ταμποὺ καὶ κάτι κακό, βρώμικο.
Μέσα στὴν ὀρθόδοξη οἰκογένεια, ὅμως,
ἡ Ἀγάπη καὶ ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ ἐξαφανίζει τὴν ἁμαρτία. Ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ
τὴν πνευματικὴ ἕνωση καὶ τὴν σαρκική.
Γιά νὰ μὴ φτάσει ἡ σχέση σὲ σημεῖο
δυσαρμονίας, ἂς ἀκουστοῦν τὰ παράπονα
ποὺ λέγονται καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές.
Οἱ ἐπαγγελματικὲς ὑποχρεώσεις, τὰ παιδιά, οἱ κοινωνικὲς ὑποχρεώσεις ἔχουν
στερήσει χρόνο ἀπὸ τὴ σχέση. Κάτι ποὺ
πρέπει νὰ προσεχθεῖ, ἐπίσης, εἶναι ἡ
ἀδιαφορία γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ ἐμφάνιση
καὶ ἀπὸ τὰ δύο μέρη. Κάτι τέτοιο δὲ
βοηθάει τὴ σχέση.
Ἀκόμη, ὅταν ὑπάρχει ἡ συνήθεια νὰ
ἀρνούμαστε καὶ νὰ ἀπωθοῦμε τὰ συναισθήματά μας, τότε δυσκολευόμαστε
καὶ νὰ μιλήσουμε γι’ αὐτά. Σὲ μία διαπροσωπικὴ σχέση, ὅπως ὁ γάμος, πρέπει
νὰ μιλᾶμε, νὰ ἐκφραζόμαστε, προτοῦ
φθάσουμε σὲ σημεῖο πλήρους φθορᾶς.
Εἶναι σπουδαῖο θέμα καὶ ἀπαιτεῖ σοβαρότητα. Ἂς μάθουμε, λοιπόν, στὰ παιδιά
μας, μία καὶ εἴμαστε οἱ πρῶτοι δάσκαλοί
τους, νὰ ἐκφράζουν τὰ συναισθήματά
τους, γιὰ νὰ γίνουν στὴ ζωὴ τους καλύτεροι σύζυγοι, τέκνα, φίλοι.
Ἀλλὰ καὶ ἡ «ἐνηλικίωση» εἶναι μία
ἐπίπονη ἀλλὰ οὐσιαστικὴ διαδικασία.
Οἱ σχέσεις, ὁ γάμος, ἡ γονεϊκότητα, ἡ
φιλία καὶ ἡ ἐργασία θέλουν κυρίως κόπο,
συστηματικότητα, πειθαρχία. Κι ἂν
κάτι τέτοιο δὲν τὸ ἔχουν μάθει οἱ
ἄνθρωποι, ὅταν εἶναι ὁ καιρός, τὰ
γεγονότα στὴ ζωή, τοὺς ἀπογοητεύουν
καὶ τοὺς κουράζουν ψυχικὰ εὔκολα.
Ὡριμότητα καὶ ὑπευθυνότητα, λοιπόν,
ἀπαιτοῦνται ὁπωσδήποτε, ἰδίως σὲ
μία σχέση ὅπως ὁ γάμος.
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Τέλος, καμμία σχέση δὲν μπορεῖ νὰ
πετύχει, ἂν ὁ καθένας δὲν ἐκτιμᾶ τὸν
ἑαυτό του. Ἡ χαμηλὴ αὐτοεκτίμηση εἶναι
«σαράκι» σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς. Ἂς
γίνεται αὐτοκριτική. Σ’ αὐτὸ βοηθᾶ πολὺ
ὁ καλὸς πνευματικός. Ἂς μάθουν ὅλοι
νὰ λένε «συγγνώμη», νὰ παραδέχονται
τὰ λάθη καὶ νὰ μαθαίνουν ἀπὸ αὐτά.
Ὅταν λείπει καὶ δὲν καλλιεργεῖται ἡ
ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ τῆς οἰκογένειας, ἡ
οἰκογένεια πάσχει.
Ἂν κάποια ζευγάρια δὲ χώρισαν ἀκόμη,
αὐτὸ συμβαίνει διότι ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια
της κοινῆς τους ζωῆς, ἀγωνίστηκαν νὰ
διατηρήσουν ζωντανὴ τὴ φλόγα τῆς
ἀγάπης τους καὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν
σωστὰ καὶ ἔγκαιρα τὰ σημεῖα φθορᾶς ἢ
γήρανσης τοῦ γάμου τους.
Ὁ π. Ἀνδρέας Κονάνος μᾶς συμβουλεύει: «Σοῦ ἀξίζει σίγουρα μία πιὸ ὄμορφη
ζωή. Μὴν περιμένεις ὅμως νὰ στὴ χαρίσουν καὶ νὰ τὴ χτίσουν ἄλλοι. Ἐσὺ θὰ
τὴ χτίσεις μὲ τὸ αἷμα τῆς καρδιᾶς σου,
καὶ μὲ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Μὲ τὸ
δάκρυ καὶ τὸ χαμόγελό σου. Μὲ τὸν
ἀγώνα καὶ τὶς θυσίες σου. Μὲ τὴ δουλειὰ
ποὺ θὰ κάνεις κυρίως μέσα σου...».
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α. «Πᾶς ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μέν οὖν ἵνα φθαρτόν
στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δέ ἄφθαρτον».
(Κάθε ἀθλητής ἐγκρατεύεται ἀπό
ὅλα. Ἐκεῖνοι, γιά νά πάρουν φθαρτό
στεφάνι, ἐνῶ ἐμεῖς γιά νά πάρουμε ἀπό
τόν Θεό ἄφθαρτο).
Α΄ Κορ. θ΄ 25.

β. «Ὁ καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη, ἡ μακροθυμία, ἡ καλοσύνη, ἡ ἀγαθότητα, ἡ
πίστη, ἡ πραότητα, ἡ ἐγκράτεια».
Γαλ. ε΄ 22-23.

γ. «Μήν πορεύεσαι πίσω ἀπό τίς ἐπιθυμίες καί ἐμπόδιζε τόν ἑαυτό σου ἀπό
τίς σαρκικές ὀρέξεις σου».
Σοφ. Σειρ. ιη΄ 30

Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

δ. «Δέν ὑπάρχει ὁποιοδήποτε ζύγι
ἀντάξιο, γιά νά ζυγίσει τόν ἐγκρατῆ
ἄνθρωπο;»
Σοφ. Σειρ. κστ΄ 15

ε. «Βαριά εἶναι ἡ ἄσκηση καί δυσβάστακτη ἡ ἐγκράτεια, ἀλλά τίποτε δέν
εἶναι πιό γλυκό ἀπό τόν οὐράνιο Νυμφίο».
Μ. Ἀθανάσιος, ΕΠΕ 11, 212

στ. «Πρέπει ἡ ψυχή νά ἀσκεῖ πρίν ἀπ’
ὅλα τήν ἐγκράτεια, πού εἶναι ἀσφαλής
φρουρός τῆς σωφροσύνης καί δέν ἐπιτρέπει στόν ἡγεμόνα νοῦ νά διασπᾶται
ἐδῶ καί ἐκεῖ».
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 9, 488

ζ. «Ἡ πραγματική ἐγκράτεια ὁρίζει
μέτρο στή γλώσσα, περιορισμούς στά
μάτια καί γιά τά αὐτιά ἀκοή πού
ἀρνεῖται νά ἀκούσει ἀκατάλληλα ἀκούσματα· ἐκεῖνος πού δέν τηρεῖ αὐτά
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εἶναι ἀκρατής καί ἀκόλαστος».
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 8, 264

η. «Νά μήν ἐγκρατεύεται ἡ γυναίκα
χωρίς τή θέληση τοῦ ἄνδρα, οὔτε ὁ
ἄνδρας χωρίς τή θέληση τῆς γυναίκας».
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 1Β, 522

θ. «Ἡ ἐγκράτεια εἶναι ἀναγκαία γιά
νά ἀξιωθοῦμε νά ἰδοῦμε τόν Θεό, εἴτε
ζοῦμε τήν παρθενική ζωή, εἴτε στόν
πρῶτο γάμο, εἴτε στό δεύτερο. Ἐγκράτεια, γιά νά πετύχουμε τή βασιλεία τῶν
οὐρανῶν».
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 1Β, 548

ι. «Ἡ ἐγκράτεια καθαρίζει τό πνεῦμα
ἀπό τίς κακές σκέψεις, ὑποτάσσει τή
σάρκα στό πνεῦμα καί διαλύει τήν κακή
ἐπιθυμία».
Ἱερός Αὐγουστίνος
ια. «Ἄν θέλεις νά νικήσεις τούς ἐμπαθεῖς λογισμούς, ἀπόκτησε ἐγκράτεια
καί ἀγάπη πρός τόν πλησίον».
Ὅσ. Θαλάσσιος, Φιλοκαλία, Β΄, σ. 273
ιβ. «Χαῖρε, τό ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας·
χαῖρε, τό στέφος τῆς ἐγκρατείας».
Ἀκάθιστος Ὕμνος, Οἶκος Ν΄

ιγ. «Ὅταν ἡ σάρκα σφριγᾶ, ἄς κρατήσουμε τήν ἐγκράτεια παντοῦ καί πάντοτε. Ὅταν δέ ἠρεμεῖ, -πρᾶγμα πού δέν
πιστεύω ὅτι κατορθώνεται πρό τοῦ
τάφου-, ἄς ἀποκρύψουμε τήν ἐργασία
μας».
Ἰωάννου Σιναΐτη, Κλῖμαξ ΙΔ΄ 6
ιδ. «Νά συζεύξεις μέ τήν ἐγκράτεια
τήν ταπείνωση, γιατί χωρίς τή δεύτερη,
ἡ πρώτη ἀποδεικνύεται ἀνωφελής».
Ἰωάννου Σιναΐτη, Κλῖμαξ ΙΕ΄, 38

ιε. «Μέ τήν ἐγκράτεια δουλαγωγοῦμε

¥

τό ὑγιές σῶμα μας καί ἀσθενοποιοῦμε τά
πάθη μας».
῞Αγ. Βαρσανούφιος

ιστ. «Ὅπως ὁ πλούσιος ἐκεῖνος στό Εὐαγγέλιο, λέγοντας στόν ἑαυτό του: “φάγε, πίε,
εὐφραίνου”, κατέστησε τόν ἑαυτό του ὁ
ἄθλιος ἄξιο τῆς αἰώνιας φλόγας καί ἀνάξιο τῆς
παρούσης ζωῆς, ἔτσι ἐμεῖς ἄς ποῦμε ἀντίστροφα στούς ἑαυτούς μας νά ἐγκρατευόμαστε καί νά νηστεύουμε, νά γρηγοροῦμε καί νά
συμμαζευόμαστε, νά ταπεινωνόμαστε καί νά
κακοπαθοῦμε χάρη τῆς σωτηρίας μας».
Ἅγ.Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ΕΠΕ 9, 1
ιζ. «Ἡ ὀρθόδοξη ἐγκράτεια, καί γενικά ἡ
πνευματική ἄσκηση, ἀποβλέπει πάντα σέ
ἀνώτερο πνευματικό σκοπό, στόν ἁγιασμό τῆς
ψυχῆς».
Ἁγ. Παϊσίου, Λόγοι, Γ΄, σ. 231
ιη. «Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐγκράτεια θεοποιοῦν τήν ψυχή».
π. Ἄγγελος Νησιώτης

ιθ. «Γνώρισε τόν ἑαυτό σου. Ἀσκήσου στήν
ἐγκράτεια. Τά αἰσχρά νά τά ἀποφεύγεις».
Χίλων

κ. «Νά συγκρατεῖς τόν ἑαυτό σου ἀπό τίς
ἡδονές».
Κλεόβουλος

κα. «Νά εἶσαι ἐγκρατής στή γλώσσα, στήν
κοιλία καί στίς ἀφροδίσιες ἡδονές».
Ἀνάχαρσης

κβ. «Γιά τήν ἀπόκτηση κάθε καλοῦ ἀγαθοῦ
προηγεῖται ὁ κόπος ὁ σύμφωνος μέ τήν ἐγκράτεια».
Πυθαγόρας

κγ. «Ἀπό τά εὐχάριστα, αὐτά πού γίνονται
σπανιότατα, προπαντός εὐχαριστοῦν πιό
πολύ. Ἄν ὅμως κανείς ξεπεράσει τό μέτρο, τότε
τά πιό εὐχάριστα γίνονται τά πιό ἀνιαρά».
Δημόκριτος
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κδ. «Σωφροσύνη εἶναι ἡ ἐγκράτεια στίς ἐπιθυμίες καί τίς ἀπολαύσεις».
Πλάτωνας Πολιτεία 430 Ε

κε. «Αὐτό πού μᾶς ζημιώνει εἶναι ἡ ἀδικία
καί ἡ ἀλαζονεία, ἐνῶ μᾶς προστατεύει ἡ δικαιοσύνη καί ἡ ἐγκράτεια».
Πλάτωνος Νόμου, 906Β

κστ. «Φαίνεται πώς ἡ ἐγκράτεια καί ἡ σταθερότητα τοῦ χαρακτήρα ἀνήκουν στήν κατηγορία τῶν σπουδαίων καί ἐπαινετῶν
διαθέσεων, ἡ ἀκράτεια πάλι καί ἡ μαλθακότητα στά κακά καί στά ἄξια γιά ἐπίκριση».
Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια 1145Β
κζ. «Ἀνέχου καί ἀπέχου». (Νά ἔχεις ὑπομονή
καί ἐγκράτεια).
Ἐπίκτητος

κη. «Ἡ ἐγκράτεια καί τό μέτρο κατά τή νεότητα εἶναι τό εἰσιτήριο γιά τά εὐτυχισμένα γηρατειά».
Πλούταρχος

κθ. «Τό νά ἔχουμε σταθερές ἀρχές καί νά τίς
ἀκολουθοῦμε, παρά τίς ἀντίθετες ὁρμές καί
πειρασμούς, αὐτό εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνο πού
ὀνομάζουμε ἐγκράτεια».
Σοπενχάουερ

λ. «Ἄν εἶσαι ἐγκρατής καί σώφρων, θά εἶσαι
ὑγιής».
Φραγκλίνος

λα. «Ἡ ἐγκράτεια καί ἡ ἐργατικότητα εἶναι
τά πραγματικά φάρμακα τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ
ἐργασία αὐξάνει τήν ὄρεξή του καί ἡ ἐγκράτεια
μαθαίνει νά τήν ἐλέγχει».
Ζάν Ζάκ Ρουσσώ

λβ. «Ἐγκράτεια εἶναι τό δένδρο τοῦ ὁποίου
ρίζα εἶναι ἡ ὀλιγάρκεια καί κλάδος ἡ ἡσυχία
καί ἡ εἰρήνη».
Γιάννη Σμυρνιωτάκη, Παγκόσμια Σοφία, σ. 75
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«Ἄσυλο παραβατικότητας τά ΑΕΙ»
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 17-12-17).
Ὑπάρχει στήν ὑφήλιο παρόμοιο κατάντημα πανεπιστημίων; Γιατί ἀνεχόμαστε
αὐτήν τήν ἐγκληματική ἀνοχή τῶν Ἀρχῶν;
«Εἶναι ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχουμε. Νά
κρατήσουμε ζωντανή τή γλῶσσα μας...»
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 17-12-17).
Ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ. Καίριο στοιχεῖο
τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας.
«Ὁ Τράμπ “φιμώνει” τούς ἐπιστήμονες τοῦ Κέντρου Ἐλέγχου καί Πρόληψης
Ἀσθενειῶν, τήν πιό σημαντική ὑπηρεσία
στίς ΗΠΑ γιά τή δημόσια ὑγεία» (ΤΑ ΝΕΑ,
18-12-17).
Ἡ Ἐξουσία ἔχει τήν τάση πρός αὐθαιρεσία. Γι’ αὐτό ἡ διάκριση τῶν ἐξουσιῶν
πρέπει νά τηρεῖται καί στήν πράξη.
«Ψηφίζεται ἀπόψε ὁ τελευταῖος
μνημονιακός προϋπολογισμός» Γ. Χουλιαράκης, ἀναπληρωτής ὑπουργός οἰκονομικῶν (Η ΑΥΓΗ, 19-12-17).
Δηλώσεις καί διαβεβαιώσεις γιά
ἀνεγκέφαλους! Καλά νά παθαίνουμε
ἀφοῦ διαπρέπουμε, στήν πλειονότητά
μας, στήν ἀμνησία καί στήν ἀκρισία!
«Οἱ μισοί Ἕλληνες δέν αἰσθάνονται
ἐμπιστοσύνη γιά τόν θεσμό τῆς Ε.Ε.»
(ΕΣΤΙΑ, 20-12-17).
Εἶναι λυπηρό πού τό ποσοστό δέν
ἐγγίζει τό 90% τέτοια πού ἔχει ἀποδειχθεῖ
ἡ Ε.Ε.
«Ἡ σκανδαλώδης πρακτική τῶν πολυεθνικῶν ἑταιριῶν τροφίμων ἔναντι
τῶν ἀσθενέστερων οἰκονομικά χωρῶν
ἐντός τῆς Ἕνωσης» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 21-1217).
Πλανηθήκαμε ἐάν ἐλπίσαμε ὅτι δέν
θά ἴσχυε ὁ νόμος τῆς οἰκονομικῆς ζούγκλας στήν Ε.Ε.
«Η.Π.Α.-ΙΕΡΟΥΣΑΜΗΜ: Τά σχέδια τῶν
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σκοτεινῶν κέντρων πρό
τῶν πυλῶν» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ, 22-12-17).
Δέν αἰφνιδιαζόμαστε, διότι ἔχουμε
προειδοποιηθεῖ. Δέν φοβόμαστε, διότι ὁ
Νικητής μᾶς ἔχει διαβεβαιώσει: «ἐν τῷ
κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ
νενίκηκα τόν κόσμον».
«Ξαναγράφεται ἡ Παιδεία ἀπό νηπιαγωγεῖο ἕως τό λύκειο» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ, 23-12-17).
Σ’ ὅλους τούς τομεῖς πειραματισμοί.
Στόν εὐαίσθητο χῶρο τῆς Παιδείας οἱ περισσότεροι;
«Παγκόσμιος συναγερμός γιά τήν
κλιματική ἀλλαγή» (ΤΟ ΒΗΜΑ, 24-12-17).
Δυστυχῶς δέν ὑπάρχει. Μακάρι νά
ἀρχίσει τό συντομώτερο, διότι ἔχει ἤδη
γίνει σοβαρή ζημιά στό περιβάλλον.
«Τί ... δέν εἶδε ὁ ὑπουργός στό κέντρο ὑποδοχῆς τῆς Μόριας» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 27-12-17).
Τί ἀρνοῦνται νά ἰδοῦν οἱ ὑπεύθυνοι
τοῦ δράματος χιλιάδων προσφύγων ἀπό
Ἀσία καί Ἀφρική!
«Πατρίδα, οἱ “300” μᾶς ὁδηγοῦν στόν
Καιάδα, δέν τό βλέπεις;» Ἀριστοτέλης
Φράγκος (ΘΑΡΡΟΣ, 28-12-17).
Δέν βλέπουμε, δέν κρίνουμε, εὔκολα
λησμονοῦμε γι’ αὐτό δέν συνετιζόμαστε!
«Ἀλχημεῖες μέ τό ἐπίδομα θέρμανσης. Δίνουν 15.000.000 εὐρώ παίρνουν
55.000.000 εὐρώ» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ, 29-12-17).
Ἀριστοτέχνες στήν πολιτική μαγειρική
οἱ πολιτικοί μας!
«Τό Ε.Σ.Υ. ἀλλάζει» (ΕΘΝΟΣ, 30-12-17).
Ἀναμένουμε τίς ἀλλαγές γιά νά
ἰδοῦμε ἐάν θά εἶναι πρός τό καλύτερο γιά
τούς πολίτες ἤ πρός τό χειρότερο.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ»

Ἡ

ἀριστοτεχνικῆς δομῆς τραγωδία αὐτή τοῦ Σοφοκλῆ (496-406 π.Χ.) παίζεται στό θέατρο
ΑΛΚΜΗΝΗ σέ σκηνοθεσία Τηλέμαχου Μουδατσάκι.
Ἡ ἁμαρτωλότητα τῶν ἀνθρώπων μολύνει τό φυσικό περιβάλλον. Ὁ Ἱερέας ἀναφέρει στόν βασιλέα
Οἰδίποδα τό σοβαρό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει ἡ
Θήβα: «μαραίνονται πρίν δέσουν οἱ καρποί τῆς γῆς,
ψοφοῦν βοδιῶν κοπάδια κι εἶναι ἄγονες τῶν γυναικῶν οἱ γέννες». Ὁ Οἰδίποδας γνωρίζει τό πρόβλημα καί ἔχει στείλει τόν γυκαικαδελφό του
Κρέοντα στό Μαντεῖο τῶν Δελφῶν νά μάθει τρόπο
θεραπείας.
Ἐπιστρέφει ὁ Κρέοντας καί ἀνακοινώνει τόν χρησμό τοῦ Ἀπόλλωνα: πρέπει νά σκοτώσουν ἤ νά
ἐκδιώξουν ἀπό τήν Θήβα τόν φονιά τοῦ προηγούμενου βασιλιᾶ τους Λάϊου. Ὁ Οἰδίποδας ζητᾶ πληροφορίες γιά τόν φόνο, καταριέται τόν φονιά καί
διακηρύσσει ὅτι θά τόν τιμωρήσει.Ἐπειδή κανένας
δέν τόν ἀποκαλύπτει, γιατί εἶναι ἄγνωστος, ὁ Οἰδίποδας καλεῖ τόν μάντη Τειρεσία.
Ὁ μάντης ἀρχικά διστάζει νά μιλήσει, ἀλλά τελικά
ἀναγκάζεται νά ἀποκαλύψει ὅτι αἰτία τοῦ κακοῦ
πού πλήττει τήν χώρα, τό μίασμα ἀπό τό ὁποῖο
πρέπει νά καθαρθεῖ εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Οἰδίποδας. Ἄν
καί δέν δέχεται τήν κατηγορία τοῦ Τειρεσία, ὁ Οἰδί-
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ποδας προχωρεῖ στή σχετική
ἔρευνα. Ἀπό τόν διάλογό του
μέ τήν γυναῖκα του Ἰοκάστη
καταλαβαίνει ὅτι αὐτός εἶχε
σκοτώσει τόν Λάϊο σέ δρόμο
πρός τούς Δελφούς, προηγούμενο ἄντρα της, βασιλέα τῆς
Θήβας. Συνοδός τοῦ Λάϊου,
πού δέν εἶχε σκοτωθεῖ κατά
τήν συμπλοκή στό μοιραῖο
τρίστρατο, ἐπιβεβαιώνει τό γεγονός. Κορίνθιος ἀγγελιοφόρος
ἀποκαλύπτει ὅτι δέν ἦταν
πραγματικός γιός τῶν βασιλέων
τῆς Κορίνθου Πόλυβου καί Μερόπης, ὅπως πίστευε. Αὐτός
τόν εἶχε πάρει βρέφος ἀπό Θηβαῖο βοσκό, δοῦλο τοῦ Λάϊου
καί τούς τό εἶχε δώσει ἐπειδή
ἦσαν ἄτεκνοι.
Ἡ Ἰοκάστη διαισθάνεται τό
φοβερό μυστικό. Ἱκετεύει τόν
Οἰδίποδα νά μήν ἐπιμείνει στήν
ἐξιχνίαση τῆς καταγωγῆς του.
Μάταια ὅμως. Οἱ ἀποκαλύψεις
τοῦ βοσκοῦ τους ἐπιβεβαιώνουν
τούς φόβους της. Ὁ Οἰδίποδας
εἶναι γιός της καί τοῦ Λάϊου. Γιά
νά ἀποφύγουν ἐπαλήθευση χρησμοῦ τοῦ Ἀπόλλωνα ἔδωσαν τό
βρέφος σέ βοσκό νά τό πετάξει
στόν Κιθαιρῶνα. Ὁ χρησμός
ὅμως ἐπαληθεύτηκε. Ὁ Οἰδίποδας ἐσκότωσε τόν πατέρα του
καί νυμφεύθηκε τήν μητέρα του.
Ἡ συγκλονιστική ἀποκάλυψη
τῶν ἀκούσιων ἀνοσιουργημάτων
ὁδηγεῖ τήν Ἰοκάστη στήν αὐτοκτονία καί τόν Οἰδίποδα στήν
αὐτοτύφλωση.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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****

π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΕΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΑΝΗΣ
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Ἡ χαρὰ μᾶς εἶναι μεγάλη γιὰ τὴν
ἐκλογὴ ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τοῦ π. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου, ὡς νέου Μητροπολίτου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης (πρώην Ἱερὰ
Μητρόπολη Γυθείου καὶ Οἰτύλου).
Ὁ π. Χρυσόστομος (Χρυσόστομος
Σεκοῦνδος) ἀπὸ πολλὰ χρόνια, εἶναι ἐκ
τῶν κυριότερων συντακτῶν τοῦ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ». Τὰ ἄρθρα του, πάντα καλογραμμένα καὶ οἰκοδομητικά, εἶναι εὐπρόσδεκτα ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες του, καθὼς
καὶ ὅλα τὰ βιβλία του ποὺ ἔχουμε ἐκδώσει
καὶ κυκλοφοροῦν ἀπὸ τὸν τομέα τῶν Ἐκδόσεων τοῦ Συλλόγου μας.
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Ὁ π. Χρυσόστομος, ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια ἔγινε μέλος τῶν Χριστιανικῶν Μαθητικῶν Ὁμάδων, τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἕνωσης καὶ τῆς Χριστιανικῆς Ἕνωσης Ἐπιστημόνων. Τελείωσε τὶς σπουδές του στὸ Πανεπιστήμιο
Ἀθηνῶν καὶ ἀναγορεύτηκε Διδάκτωρ τῆς
Νομικῆς καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Συνέχισε τὶς
σπουδές του στὴ Γενεύη καὶ στὸ Παρίσι
καὶ ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ γίνει
κληρικὸς καὶ νὰ ὑπηρετήσει τὴν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος στὴν ἐπιτελικὴ θέση τοῦ
ἀλληλογράφου τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καὶ στὴ συνέχεια
Διευθυντοὺ τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Β΄.
Ὡς λειτουργός, ὑπηρέτησε ὡς Προϊστάμενος καὶ Ἱεροκήρυκας στὸν Καθεδρικὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Ἀθήνας,
τὸν ὁποῖον βλέπαμε καὶ ἀκούγαμε κάθε
Κυριακὴ ἀπὸ τὴν τηλεόραση καὶ τὸ ραδιόφωνο.
Ἀκούραστος στὴν προσφορὰ ἀγάπης
καὶ συμπαράστασης σὲ κάθε χριστιανικὴ
προσπάθεια, προσέφερε τὸν «Λόγον τῆς
Ἀληθείας» σὲ πολλὲς πόλεις τῆς πατρίδος
μας, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦταν καὶ ἡ Καλαμάτα, ὡς προσκεκλημένος τοῦ Μητροπολίτου μας Χρυσοστόμου.
Πολὺ μεγάλη εἶναι ἡ προσφορά του
στὰ παιδιὰ τῶν Χ.Μ.Ο. τῆς Ἀθήνας καὶ
στὰ μέλη τῆς Χ.Φ.Ε. μὲ τὶς εἰδικὲς Θεῖες
Λειτουργίες, ἐξομολογήσεις, ὁμιλίες, κ.λ.
στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν κατασκήνωση τοῦ
Παρνασσοῦ.
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Ὁ Κύριός μας τώρα τὸν ἀξίωσε νὰ
ἀνέλθει στὸ ἀνώτατο ἀξίωμα τῆς ἱεροσύνης γιὰ νὰ ποιμάνει τὸν λαὸ τῆς πολὺ γειτονικῆς σὲ μᾶς Ἱερᾶς Μητρόπολης Μάνης.
Τὰ ὅρια τῆς Μητροπόλεως ἀρχίζουν
ἀπὸ τὰ τελευταία σπίτια τῆς ἀνατολικῆς
Καλαμάτας, διασχίζουν ὅλη τὴν δυτικὴ
πλευρὰ τοῦ Ταϋγέτου μέχρι τὴν ἄκρη τοῦ
Τενάρου καὶ στὴ συνέχεια στὸ Γύθειο μέχρι τὰ ὅρια τῆς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης.
Ἡ ὅλη περιοχὴ εἶναι ὀρεινὴ μὲ λίγους κατοίκους, ἀλλὰ πλούσια σὲ ἱστορία.
Ἀπὸ τὴν Μάνη ὑπῆρξε πληθώρα ἀγωνιστῶν τοῦ ἐπαναστατικοῦ ἀγώνα τοῦ
1821, ποὺ καμαρώνουν γι’ αὐτοὺς οἱ σημερινοὶ Μανιάτες καὶ τοὺς τιμοῦν σὲ κάθε
εὐκαιρία. Λαὸς ἀποκομμένος μέχρι πρὶν
ἀπὸ λίγα χρόνια ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη
Ἑλλάδα, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε κεντρικὸς δρόμος ἐπικοινωνίας, διατήρησε τὰ ἤθη καὶ
τὰ ἔθιμά του καὶ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν
πατρίδα.
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Μὲ τὸ πέρασμα τῶν χρόνων, ποὺ τὰ
πάντα ἀλλάζουν, ἀλλάζει καὶ ἡ ὄμορφη
Μάνη μας, ἀφοῦ ὑφίσταται καὶ αὐτὴ τὴν
μετακίνηση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὴν εἴσοδο
καὶ κατάληψή της ἀπὸ πληθώρα εὐρωπαίων τουριστῶν.
****
Μικρὴ ἡ Μητρόπολη, ἀλλὰ εἴμαστε
βέβαιοι ὅτι ὁ νέος Μητροπολίτης της θὰ
τὴν καταστήσει μεγάλη σὲ παραγωγὴ
πνευματικοῦ ἔργου ποὺ θὰ ἀκτινοβολήσει
καὶ στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα.
Πράγμα, ποὺ μὲ ὅλη μας τὴν ψυχὴ
εὐχόμαστε στὸν Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μάνης Κὸν Χρυσόστομον, ὁ Θεὸς νὰ
τὸν ἀξιώσει νὰ πραγματοποιήσει ὅλα του
τὰ ὄνειρα.
Μαζὶ μὲ ὅλους ἀναφωνοῦμε καὶ ἐμεῖς
τὸ ΑΞΙΟΣ.
«Χρυσοστόμου τοῦ Σεβασμιωτάτου
καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς
Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Μάνης, πολλὰ
τὰ ἔτη».
Σ.

Ὁ κ. Παναγιώτης Καροῦνος, Ἀθῆνα 60 €,
εἰς μνήμην προσφιλῶν του νεκρῶν.
Ὁ κ. Θεόδωρος Ρωμανίδης, Θεσσαλονίκη
50 €, εἰς μνήμην Ἀρχιμανδρίτου Νεόφυτου Παντζῆ.
Ὁ κ. Ἠλίας Φραγκούλης, Ἀθήνα, 70 €, εἰς
μνήμην τοῦ ἀξέχαστου οἰκογενειακοῦ
φίλου Τάκη Κουτσομητόπουλου.
Ὁ κ. Χρῆστος Χριστόπουλος, Ἅγιος Στέφανος Ἀττικῆς, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ
ἀλησμόνητου φίλου Παναγιώτη Κουτσομητόπουλου.
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Ὁ Φασισμός στό μεγαλεῖο του…
ὐτὲς τὶς ἡμέρες ποὺ ἔχει ἔρθει
ἔντονα στὸ προσκήνιο τῆς διπλωματικῆς σκακιέρας τὸ ζήτημα τῆς
Μακεδονίας καὶ παράλληλα τὸ θέμα τῆς
ὀνομασίας τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου τῶν
Σκοπίων, πολλὰ λέγονται καὶ γράφονται.
Πολλὲς φορὲς ἀνυπόστατα καὶ ἀνιστόρητα. Ἀκοῦμε γιὰ παράδειγμα τὴ νεολαία
τοῦ κυβερνῶντος κόμματος νὰ ὁμιλεῖ γιὰ
“ἐκδικητικούς” Ἕλληνες ποὺ τὰ ἔβαλαν
μὲ ἕνα ἀδύναμο κράτος. Κάνουν λόγο
γιὰ ἑλληνικὸ ἐθνικισμό, ποὺ καλλιέργησε
μίσος γιὰ τοὺς Σκοπιανούς. Ἀλλὰ μιλοῦν
καὶ γιὰ ἱστορικὲς ἀνακρίβειες ἑκατέρωθεν,
τόσο ἀπὸ τὰ Σκόπια ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα. Ἐπίσης, ἀκούστηκαν σκέψεις,
ὅπως κάποιων Ὑπουργῶν τῆς Κυβερνήσεως, ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Μακεδονία
εἶναι ἑλληνική, διότι τὴν ἀπελευθέρωσε
ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς τὸ 1912 ἢ ἄλλους
ποὺ διακηρύττουν ὅτι δὲν πρέπει νὰ
ἔχουμε τὴν ἀποκλειστικότητα τοῦ ὄρου
“Μακεδονία”. Κάποιοι ἐκ τῶν πολιτικῶν
μᾶς ἀρνοῦνται τὸ δικαίωμα τοῦ λαοῦ νὰ
ἐκφράζεται μαζικὰ σὲ συλλαλητήρια, χαρακτηρίζοντας τὰ ἐθνικιστικὰ παραληρήματα καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ
προσῆλθαν σὲ αὐτὰ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα.
Ἀρνοῦνται δὲ στὴν Ἐκκλησία νὰ διατρανώνει τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας
καὶ νὰ καταθέτει τὴν ἄποψή της, συνδέοντάς την μὲ κόλπους τῆς “Χρυσῆς Αὐγῆς”.
Ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ φαίνεται τὸ “θέατρο τοῦ
παραλόγου", μέσα στὸν ὁποῖο ζοῦμε εἶναι
ἡ προπαγάνδα τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης, ποὺ ὑποτιμοῦν, λοιδοροῦν ἢ
προσδίδουν πονηρὰ κίνητρα στὴν μαζικὴ
προσπάθεια τοῦ λαοῦ νὰ ἐκφραστεῖ. Τὰ
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περισσότερα κόμματα, ἐπίσης, λοιδοροῦν
τὸν λαὸ καὶ δὲν θέλουν νὰ ἀκούσουν τὴν
φωνή του, ἀρνοῦνται τὸ δικαίωμά του
νὰ διαδηλώνει εἰρηνικὰ καὶ νὰ ἐκφράζεται
γιὰ ἕνα τόσο σημαντικὸ ἐθνικὸ θέμα.
Ὀργανώσεις ἀναρχικῶν καὶ ἀντιεξουσιαστῶν, ὅπως ὁ “Ρουβίκωνας” ἀπειλεῖ
τοὺς πολίτες ἀνεξέλεγκτα. Χάθηκε πιὰ ἡ
δημοκρατία σ’αὐτὴ τὴ χώρα? Εἶναι ν’
ἀπορεῖ καὶ νὰ θλίβεται κανεὶς μὲ ὅλη
αὐτὴ τὴν προπαγάνδα καὶ τὴν ἀνελευθερία
ποὺ ἐπικρατεῖ. Ὀφείλουμε νὰ ἐπιτρέψουμε
στὸν λαὸ νὰ ἐκφραστεῖ. Ἀκομμάτιστα,
γνήσια, εἰρηνικὰ καὶ δημοκρατικά. Νὰ
ἀφήσουμε τὶς ἰδεοληψίες καὶ τὶς ἰδεολογίες
μας ἢ τὰ προσωπικὰ μᾶς συμφέροντα
στὴν ἄκρη. Κυρίαρχος, ἄλλωστε, εἶναι ὁ
λαός. Ἂς τὸ σεβαστοῦν ὅσοι ἀριστεροὶ ἢ
δεξιοὶ ἢ κεντρῶοι ἢ τυχὸν ἀκραῖοι διαφόρων ἀποχρώσεων ὁμιλοῦν γιὰ δικαιώματα καὶ δημοκρατία, ἀλλὰ τελικῶς δὲν
εἶναι τόσο δημοκράτες ὅσο φαίνονται,
ἀλλὰ ἀντίθετα δικτατορίσκοι καὶ φασίστες. Ὄχι, κύριοι, δὲν εἶναι ἀκροδεξιοὶ
καὶ φασίστες ὅσοι κατεβαίνουν στοὺς
δρόμους γιὰ τὴ Μακεδονία μας. Οὔτε
τοὺς κατέλαβε ἐθνικιστικὴ παράκρουση.
Ἀγαποῦν γνήσια τὴν πατρίδα τους καὶ
τὴν ὑπερασπίζονται καὶ λένε Ὄχι στὸ
ξεπούλημά της. Ἀφῆστε τὸν λαὸ νὰ μιλήσει! Ἀκοῦστε τὴν φωνή του! Ὄχι στὸν
φασισμό σας, κύριοι τῶν ὑψηλῶν θέσεων
ἐξουσίας! Ναὶ στὴν δημοκρατία! Καὶ θυμηθεῖτε τo: Ἡ Μακεδονία εἶναι μία, ἑλληνικὴ καὶ ἀδιαπραγμάτευτη!
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Φωτο ὀπισθοφύλλου: Καστάνια, Πύργος Δουράκη, Μάνη
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Μηνιαῖο περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
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