«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ΄, 3)
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Υἱοθεσία καί Υἱοθεσίες

zp\s| pigzs| gqxvy{w| uyhx| [rz^h
n{s|gwl|yqs|mVzdvuqvse|l|mVzdv]
yzaxy{w|r{wfwlb|gwl|xl|nhx|{Budlxzx]
y{w| r{o{nvpknjx{| nju{| uyh| cxdoT]
rwxk| tzwx`xq{e| rlo^zmx| Wn`s
mVzdvuqvs|t{q|mVzdvuqvs|t{q|nq{|Z{uwth
Vzdvuq{e
|$fwzs|Y|0kuzas|@owuyis|nAs|fq]
f{Uv| xl| rozuvm^in{uyv| uyix| Lvi]
P{yjo{b|nj|yi|/Plyvo|HnSxeee.|JO{yde
)bIe|+pzw|zV|@owuyw{xzq|M^zmnv|mVzdv]
ykdX|fwl|yza|0kuza|@owuyza|t{q|M^zmnv
yi|nvglpz|rozxinwz|t{q|yh|fmx{yiyky{
xl|v$n{uyv|r{wfwl|yza|Lvza|P{yjo{e
Oj|yi|Zlrywunl|n{s|5x`dht{nv|uyi
P{xlgwz|;Sn{|yza|@owuyzae|<gqx{nv
njpk|yza|;Tn{yis|Fzme|'4ANOMLQ;AH
G"PBQ-MP>Q:JOMQ7FAQO+LQ<BJOM(LQ:NQ,HFQ2
JO#Q*DJP>@QJPFQ;AHQM9LQ,HFJO=NQ:.K2
<OBJ0DOMQ ,HFJO=NQ :NM767KJ0M& JE{pe
b|7)]7(Ie||3re|P{apzs|yzxqNvw|Wyw|Y
Lvis|nj|yhx|crjo{xyk|cglrk|Fzm|nAs
[UjpvUv|'<H=Q?KOK.PC+LQ?=JIPGEEEQM9L
G"P0MJBKNQ 7FAQ *DJP>Q ,HFJOP>Q M9L
K1O=NEEE& J<_e|9b|te5eIe|Fi|gwzx|Pxva|]
n{b| fwl| ySx| gq`x| Omuykoq`x| yXs
<ttpkuq{s| n{s| nAs| t{dwuyA| dvyz\s
mVz\s|yza|Lvzae|'1Q;AHQ:CA.MOMQ<NM>Q2
IKQ 7PGCMBKLQ <ACFNQ M9LQ =.PN@Q $CC
:CA.MOMQ4NM>IKQG"P0MJBKL@Q:NQQ?HA)PQ2
IMNQ $..Q Q 4KO8HEQ 1O=Q O=Q 4NM>IK
JGIIKHOGHM%Q O#Q <NM6IKOFQ INQ OF
:JI5NQ O5?NKQ -MP>EEE& J6`ne| b| 9]9(I
t{q| tpkozxinzw| yXs| Z{uwpvq{s| Fzme
%Gyh|vRx{w|H|nvg{p\yvok|mVzdvuq{|t{q
nAs|5xTxvw|Wpzms|t{q|gwxin{uyv|cfvp]
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_zq|yza|nvglpzm|cfvp_za|n{s|0kuza
@owuyza| t{q| nvy{U\| n{s| t{q| yjtx{
yza|Lvza|P{yjo{|J0`e|7 b9(Ib|/zV|rzp]
pzq| x| uSn{| [unjx| [x| @owuyb| Y| fj
t{dD| vs| cpphp`x| njpk.| J6`ne| 97bIb
t{y{ogzaxy{w| Wpvs| zV| fw{_zojs| t{q
yl|rlxy{|5xTxzxy{w|[x|@owuye|'4AN2
OMLQ;AHQ"PBQ-MP>Q:JOMQ7FAQO+LQ<BJOM(L
:NQ ,HFJO#Q *DJP>EEEQ P1?Q NFQ *PG7K%PL
P175Q CCDNEEEQ7P>CPLQP175Q:CM60MHPL@
P1?QNFQHJMNQ Q0+CGQ<ANOMLQ;AHQIM%L
MLQ:JO5Q:NQ,HFJO#Q*DJP>&QJE{pe|b|7)]
7Ie
rlo^zmx| t{q| zV| cxdoTrwxvs
mVzdvuqvse|P{wfwl|rz\|gwl|fw{_iozms
pigzms| M^{u{x| yz\s| gzxvQs| yzms| t{q
vRx{w| nix{| nju{| uyix| tiunzb| cx{Nk]
yzax| uyzogh| t{q| cglrke| rlo^zmx
t{q|cxfoigmx{|rz\|fjx|t{yTod`u{x
xl|crztyhuzmx|r{wfwl|t{q|djpzmx|t{q
cx{Nkyzax| r{wfwlb| gwl| xl| fTuzmx
cglrk| t{q| uyzoghe| 8{q| Kppzw| rz\
M^zmx| fwtl| yzms| t{q| mVzdvyzax| t{q
Kpp{|cri|cglrkb|gwl|xl|yl|[xylUzmx
uyhx| tzwx`xq{| yXs| zBtzgvxvq{se| ;j
{Gyjs| yqs| rvowryTuvws| H| rzpwyvq{| nj
yz\s|xinzms|yks|rojrvw|xl|fwvmtzp\xvw
cppl|t{q|xl|roz_mplUvw|yqs|mVzdvuqvse
Fl|r{wfwl|xl|Zovdzax|uj|zBtzgjxvwvs
rz\| M^zmx| yqs| rxvmn{ywtjs| t{q| zBtz]
xznwtjs|roz rzdjuvws|xl|cx{plZzmx
yhx|vGd\xk|yXs|Yn{pXs|t{q|t{yl|Lvix
cg`gXs|t{q|rozuy{uq{s|yzmsb|yXs|Cm]
^wtXs|t{q|u`n{ywtXs|4gvq{s|yzms|t{q
yXs|tzwx`xwtXs|t{y{Uq`uhs|yzmse
Fvpvmy{Q{b| fmuym^Ssb| H| zmph
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ySx|#pphx`x|[Ch_wuv|xinz|gwl|mVzdv]
uq{|r{wfwSx|cri|Ynz_mpi_wp{|/Nvm]
glow{.e|yuwb|t{yz^moTxvy{w|nj|xinz
H| fw{uyoz_hb| rz\| YfkgvQ| uj| Ynkoq{
rpXdzs| #ppkxirzmp{e| vZ{q`sb| s
odifzUzw|@owuyw{xzq|*_vqpzmnv|xl
cg{rAnv| t{q| xl| umnrzxzanv| tldv
Kxdo`rzb|Wuz|"n{oy`pis|t{q|Kx|vRx{w
Jgwl|Wpzms|pdv|Y|@owuyis|uyix|tiunz
]|%|Fwne|9b9Ie|-|Ynz_mpz_wpq{b|Wn`sb
vRx{w| fw{uyoz_hb| vRx{w| cxyqdvyk| cri
yhx| _muwth| t{q| _muwzpzgwth| u^juk
cxlnvu{|uyl|f\z|_ap{b|Wr`s|Y|Lvis
yl|Mrp{uv|/Kouvx|t{q|dXpm|[rzqkuvx
{Gyz\s.|JE{pe|9b7(Ie|:Rx{w|cx{yozrh
yXs| ylUv`s| t{q| yXs| "onzxq{sb| rz\
Mdvuv|Y|Lvis|uyh|>knwzmogq{e|<x{x]
ywTxvy{w|uyi|xinz|t{q|uyi|djpkn{|yza
Lvza|t{q|cxywuyo{yv\vy{w|uyi|utzri
yXs|u`ykoq{s|yza|cxdoTrzme|EwD|{Gyi
t{q|H|mVzdvuq{|r{wfwSx|cri|Ynz_mpi]
_wp{| /Nvmglow{.| vRx{w| cr{olfvtyke
>jx|vRx{w|fmx{yix|xl|gqxzmx|zV|Kxdo`]
rzw| {Gyzq| roiymr{| zBtzgvxvq{se| Fl
r{wfwl|nwAs|yjyzw{s|mVzdvuq{s|fjx
vRx{w| fmx{yix| xl| M^zmx| gwl
nkyjo{| x{x|Kxfo{|t{q|gwl
r{yjo{|nwl|gmx{Qt{e|-|5xi]
yky{| ySx| f\z| _\p`x| nju{

uyhx| zBtzgjxvw{| fw{u{pv\vy{w| uyqs
r{wfwtjs|Cm^jse|Fo{mn{yqNzxy{we|Ew{yq
dl|yz\s|pvqrvw|H|uyzogh|yXs|nkyjo{s
t{q| cxyquyzw^{| yi| uyhowgn{| yza| P{]
yjo{e| >\utzp{| dl| rozu{onzuyzax
uyi|tzwx`xwti|yzms|rvowZlppzxe
s|nh|fknwzmogzanv|fmuym^wunj]
xvs| 4rloUvws| t{q| fw^{unjxvs| rozu`]
rwtiykyvse|,V|Zzmpvmyjs|n{s|crvfvq^]
dku{x|gwl|Kppk|nwl|_zol|nwtoiyvozw
ySx|rvowuyluv`xe|Oj|[rwrzp{wiyky{
t{q| BfvzpkCqvs| JCk_zdkowtjs| utzrw]
niykyvsI| xznzdjyku{xb| nj| croiZpv]
ryvs| umxjrvwvs| gwl| yhx| rzovq{| yza
dxzms|n{se|0u^\vw|Y|pigzs|yza|Lvza'
'1QI8Q?KOKIMBNMFQO=Q4NM>IKQIPGQ:N
OP%LQ$N0H<PFLQOP6OPFLEEEQ7FAQO=QM NKF
K1OP6LQJAH?KL&QJEvxe|)bIe|+y{x|H|fw{]
uyoz_h| rozZlppvy{w| t{q| t{yz^moT]
xvy{w| nj|xinz|yza|8olyzms|Jnj|rzwl
Wn`s| towyhow{=I| zV| umxjrvwvsb| Cm^z]
pzgwtjsb|umx{wudkn{ywtjsb|Zwzpzgwtjsb
rz\|dl|M^zmx|{Gyl|yl|r{wfwlb|dl|vRx{w
*pjdowvs|gwl|yl|$fw{|t{q|yhx|tzwx`xq{
n{se| EwD| {Gyib| Wr`s| yiuzw| t{q| yiuzw
vBfwtzq|uyi|djn{b|pjnv|t{q|nvQs'|| ^w
uj|mVzdvuqvs|cri|cxdoTrzms|Ynz_m]
pz_qp`x|u^juv`x|t{q|cxywphCv`xe
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Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

«Καταξίωσον, Κύριε ἐν τῇ ἡμέρα ταύτῃ ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς», ψάλλουμε στόν
ὄγδοο στίχο τῆς Δοξολογίας.
Παρακαλοῦμε, δηλαδή, τόν Θεό
νά μᾶς ἀξιώσει τήν ἡμέρα αὐτή,
πού βρισκόμαστε στή ζωή, νά
ζήσουμε ἀναμαρτήτως, κάτω
ἀπό τήν προστατευτική του δύναμη καί ἰσχύ. Ὁ μόνος χρόνος
πού μᾶς δίνεται γιά νά συνεισφέρουμε γιά τή σωτηρία μας
εἶναι τό παρόν. Γι’ αὐτό ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε
νά ζητᾶμε ἀπό τόν ἐπουράνιο
Πατέρα μας, τό Θεό, τό «δός
ἡμῖν σήμερον». Μόνο αὐτό μᾶς
ἀνήκει, ἀφοῦ τό παρελθόν δέν
μποροῦμε νά τό ἀλλάξουμε.
Ἀλλά καί τό μέλλον μᾶς εἶναι
ἄγνωστο. Ὅποιο μέρος τοῦ μέλλοντος ἤθελε νά μᾶς δοθῆ, θά
μᾶς δοθεῖ κι αὐτό σάν παρόν,
γιά νά τό ἀξιοποιήσουμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἡ διαρκής ἱκεσία μας πρός τό
Θεό πρέπει νά ἐπικεντρώνεται
στό νά προσπαθοῦμε νά μιμούμαστε τίς ἐπουράνιες δυνάμεις,
παρουσιάζοντας πάνω στή γῆ
διαγωγή ἴδια μέ τή δική τους.
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Γι’ αὐτό, διαρκές αἴτημά μας
πρός τό Θεό θά πρέπει νά εἶναι
ἡ στροφή μας στή μόνιμη καί
συνεχή ἀναζήτησή Του. Εἴθε
κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας νά
στρέφεται πρός τόν Θεό, τό
τρισδιάστατο τῆς ψυχῆς, ἤτοι
τό βουλητικό, τό νοητικό καί τό
συναισθηματικό.
Ἡμέρα καινουργοῦμε σωτήριον
Καθώς ὁ λειτουργός τῆς
Ἐκκλησίας «παίρνει καρό», δηλαδή προετοιμάζεται γιά ν’ ἀρχίσει τή Θεία Λειτουργία, ἔτσι
καλεῖται καθένας μας νά ζεῖ
ἀξιοκρατικά τήν ἡμέρα Κυρίου,
δηλαδή ν’ ἀξιοποιεῖ τόν χρόνο
τόν ὁποῖο τοῦ δίνει ὁ Θεός. Θεωρώντας τόν χρόνο πού μᾶς δίνει
ὁ Θεός ὡς λειτουργικό παρόν,
τόν ζοῦμε σάν μία τρισδιάστατη
πραγματικότητα μέ τήν πίστη,
τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη. Μέσα
ἀπ’ αὐτές τίς Θεολογικές ἀρετές
ζοῦμε τήν ὥρα Κυρίου, ὁ ὁποῖος
διαρκῶς ὑπάρχει καί ἔρχεται
ἀναζητώντας μας, κατά μία ἔκφραση τοῦ Κλήμεντα τοῦ Ἀλεξανδρέα.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἡ ῾Αγιογραφική ἔννοια: «Θεός Κύριος»
Τοῦ Μητροπ. Ἀχελώου Εὐθυμίου Κ. Στύλιου

α) Ὁ Θεός ὡς Δημιουργός καί κυρίαρχος τοῦ σύμπαντος κόσμου: Βασική διδαχή τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι
ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ κόσμου: «Αὕτη ἡ Βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καί γῆς, ὅτε ἐγένετο· ᾗ ἡμέρᾳ
ἐποίησεν Κύριος ὁ Θεός τόν οὐρανόν
καί τήν γῆν» (Γεν. β΄ 4).
Ἡ ἁγιογραφική αὐτή Ἀποκάλυψη,
περί Δημιουργοῦ τοῦ κόσμου καί τῆς
γῆς, τόν καθιστᾶ ταυτοχρόνως Κυρίαρχον καί ἐξουσιαστήν, «Κύριον» τῆς
ὑπαρκτῆς κτιστῆς πραγματικότητος.
β) «Ἐγώ εἰμί Κύριος ὁ Θεός σου»
(Ἐξόδ. κ΄ 2): Ὁ χαρακτηρισμός «Κύριος», τόσο στήν ἀρχαία ἐποχή ὅσο
καί στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ ἀποδιδόταν στούς Ἡγεμόνες καί ἄρχοντες τῶν
Λαῶν, τούς ὁποίους, μάλιστα, οἱ ἄνθρωποι καί θεοποιοῦσαν1. Στήν Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία λ.χ. ὁ Αὐτοκράτωρ ὀνομαζόταν «Dominus» (Κύριος)
καί ἐθεωρεῖτο θεός, στόν ὁποῖο ἀποδίδονταν λατρευτικές τιμές2. Μέ τόν τρόπον αὐτό, οἱ Αὐτοκράτορες καί ἡγεμόνες καταλογίζονταν μεταξύ τῶν ἄλλων
θεῶν (Εἰδώλων).
Μία πρώτη, λοιπόν, ἐπιδίωξη τῆς

Ἀποκαλύψεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
ἦταν νά διδάξει τούς ἀνθρώπους νά μή
θεοποιοῦν τούς ἄρχοντες καί ἡγεμόνες.
Ἤδη ἡ πρώτη Ἐντολή τοῦ Δεκαλόγου ἀναφερόταν στό θέμα αὐτό: «Ἐγώ
εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου… οὐκ ἔσονταί
σοι θεοί ἕτεροι πλήν ἐμοῦ» (Ἐξ. κ΄ 2).
Οἱ ἀποδέκτες τοῦ Δεκαλόγου, ὁ λαός
τοῦ ἀρχαίου Ἰσραήλ, ὅταν ἀναφερόταν
στόν ἕνα Θεό, τόν ἀποκαλοῦσαν «Κύριον»: «Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον» (Ψαλμ. 103, 1).
γ) Ὁ ὅρος «Κύριος» στήν Π. Διαθήκη εἶχε, ἑπομένως, τήν ἔννοια ὅτι ὁ
ἕνας καί ἀληθινός Θεός, ὡς Δημιουργός τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου,
ἦταν ὁ μόνος Κυρίαρχος καί Ἐξουσιαστής, τόν Ὁποῖον οἱ ἄνθρωποι ὀφείλουν νά πιστεύουν, νά σέβονται καί νά
ὑπακοῦνε. Τό κήρυγμα τῶν Προφητῶν
τῆς Π. Διαθήκης περί τοῦ Θεοῦ ὡς
«Κυρίου», ἦταν ἐκεῖνο τό ὁποῖο διατήρησε τόν ἀρχαῖο ἰσραηλιτικό λαό στήν
πίστη στόν ἕνα καί μοναδικό Θεό καί
τόν ἐπροφύλαξε ἀπό τήν εἰδωλολατρία
τῶν ὁμόρων λαῶν. «Μή πεποίθατε ἐπ’
ἄρχοντας ἐπί υἱοῖς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ
ἔστι σωτηρία» (Ψαλμ. 145, 3).

1. Λέγεται ὅτι καί ὁ Μ. Ἀλέξανδρος ἐθεωρεῖτο ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ Ἄμμωνος.
2. Ὡς γνωστόν μία αἰτία, γιά τήν ὁποία οἱ Χριστιανοί τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας συνελαμβάνονταν, φυλακίζονταν καί ὑφίσταντο φρικτά μαρτύρια ἦταν τό ὅτι ἠρνοῦντο νά ὀνομάσουν
τόν Αὐτοκράτορα Dominus καί νά τοῦ ἀποδώσουν λατρευτικές τιμές (συνήθως θυμιάματα).
«Ὀγδοήκοντα καί ἕξ ἔτη δουλεύω αὐτῷ (τόν Χριστόν) καί πῶς δύναμαι βλασφημῆσαι τόν
βασιλέα μου;» (Μαρτύριον Πολυκάρπου 9,3).
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Γιάνάμή«χάσουμε»τόκαλοκαίρι…
Αὐτήτήνπερίοδοτοῦἔτουςσυνηθίζεται
ὅλοιμαςνάἔχουμεἀλλαγέςστόκαθημερινό
μαςπρόγραμμα.Γιάτούςμαθητές,τάσχολεῖαθάκλείσουν.Γιάτούςφοιτητές,θάὁλοκληρωθοῦν οἱ ἐξετάσεις τους. Γιά τούς
ἐργαζόμενους, θά μειωθεῖ ἤ θ’ αὐξηθεῖ ὁ
ρυθμός τῆς δουλειᾶς τους, ἀνάλογα μέ τό
ἀντικείμενότους.Γιάτούςσυνταξιούχους,
θάπεριοριστοῦνοἱφροντίδεςγιάτήνὑποστήριξη τῶν παιδιῶν τους καί τήν φύλαξη
τῶνἐγγονῶντους.
Ὁκαιρόςθάγίνειπιόζεστόςκαίὅλοι
μαςθάκάνουμεσχέδιαγιάτίςκαλοκαιρινές
μαςδιακοπές.Ὅμως,μέσασ’αὐτάτάσχέδιάμαςπρέπεινάμήνπαραλείψουμενάβάλουμετόνΚύριόμας!Στόδικόμαςχέριεἶναι
νάδιαμορφώσουμετήνκαλοκαιρινήμαςἀνάπαυλακαίνάεἴμαστεψυχικάὠφελημένοι.
Τόνἐλεύθεροχρόνοπούθάἔχουμεστήνδιάθεσή μας νά τόν ἀφιερώνουμε σέ κάποια
πνευματικήδραστηριότητα.Ἔχουμεπολλές
ἐπιλογέςπούσυνδυάζουνταυτόχρονατήνξεκούρασήμαςκαίπούμᾶςφέρουνπιόκοντά
στόνΧριστό.
Γιάνάμήν«χάσουμε»τόκαλοκαίριἀκολουθοῦνμερικέςἐνδεικτικέςπροτάσεις:
 Νάξεκινᾶμεκαίνάὁλοκληρώνουμε
κάθεἡμέραμαςμέπ ρ ο σ ε υ χ ή.Μάλιστα,
λόγω τοῦ περισσότερου ἐλεύθερου χρόνου
πούθάἔχουμε,νάτήνἐμπλουτίσουμεμέπερισσότερεςεὐχέςτῆςἘκκλησίαςμαςἤμέ
προσωπικήαὐτοσχέδιαπροσευχή.
Νάμήνπαραλείπουμετόνοἰκογενειακόἐ κ κ λ η σ ι α σ μ ό μαςτίςΚυριακέςκαί
τίςἑορτές.
 Νάκ λ ε ί σ ο υ μ ε  τ ή ν  τ η λ ε ό ρ α σ η πούἔχουμεστάσπίτιαμαςἤἀκόμα
καίτάδωμάτιάμας.
 Νά μ ε λ ε τ ή σ ο υ μ ε  τ ή ν
Ἁ γ ί α  Γ ρ α φ ή  μέπερισσότερησπουδή
καίπροβληματισμόἄναὐτάπούμᾶςὑποδει-
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κνύονταιἀπότόνΚύριόμαςτάἐφαρμόζουμε
στήνκαθημερινήμαςζωή.
 Νά μελετήσουμε β ι β λ ί α πού τό
περιεχόμενότουςθάμᾶςἀναπαύσεικαίθά
μᾶςἀνεφοδιάσειψυχικά.
 Νά φροντίσουμε νά ἐπισκεφθοῦμε
τόνπνευματικόμαςἱερέαγιάτήνπνευματική
μας ἀναγέννηση, μέσω τοῦ Ἱ ε ρ ο ῦ  Μ υ στηρίουτῆςἘξομολογήσεως.
ΝάἐπισκεφθοῦμεἹ ε ρ έ ς  Μ ο ν έ ς
κ α ί  Π ρ ο σ κ υ ν ή μ α τ α  τοῦτόπουμας.
ΝάσυναναστραφοῦμεμέτούςΜοναχούςκαί
τίςΜοναχέςἐπιδιώκονταςψυχωφέλιμεςσυζητήσειςμαζίτους.
 Νάφροντίσουμενάπᾶνετάπαιδιά
μας σέ χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ έ ς  Κ α τ α σ κ η ν ώ σ ε ι ς , γιάνάδιδαχθοῦνπερισσότερα
πράγματαγιάτήνπίστημας.
Νάπροσφέρουμεστήνλειτουργίατῶν
χριστιανικῶν Κατασκηνώσεων μέ τήν δ ι α κ ο ν ί α μαςσέκάποιονἀπότούςτομεῖςτης.
Νάἐπιδιώξουμεκ ο ι ν έ ς  δ ι α κ ο π έ ς  μέ ἄλλους ἀνθρώπους ἤ οἰκογένειες
πούκάνουντόνἴδιοπνευματικόἀγώναμέτόν
δικόμας.
Αὐτά εἶναι μόνο μερικά κι ἐνδεικτικά
ἀπόαὐτάπούμποροῦμενάκάνουμεστόφετινό μας καλοκαίρι κι ἔχουν ἕναν κοινό
στόχο: Ν ά  ὠ φ ε λ η θ ο ῦ μ ε  ψ υ χ ι κ ά
αὐτότόκαλοκαίρι.
Ἄςἔχουμετάπαραπάνωὡςπροτεραιότηταγιάτόἑπόμενοδιάστημακαίνάεἴμαστεσίγουροιὅτιτότετόκαλοκαίριμαςδέν
θάεἶναιἁπλάκαιρόςπούπέρασε,ἀλλάθά
εἶναι καιρός πού πέρασε «καλά» γιά τήν
ψυχήμαςκαίἡὑπενθύμισητῶνεἰκόνωνπού
ζήσαμε. Ἔτσι, τό καλοκαίρι θά μᾶς δίνει
κουράγιοσ’ὅλητήνσκληρήχειμερινήπερίοδοπούθάἀκολουθήσει,γιάνάἀντιμετωπίσουμετίςνέεςδυσκολίεςτης.
Δημήτρης Καρτσώνης
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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χωρίζουν μέσα στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας σάν
ὑπέρλαμπροι ἀστέρες πρώτου μεγέθους τῆς πνευματικῆς ζωῆς. β) Μετέχουν καί οἱ δύο τῆς ζωῆς καί
τοῦ φωτός τοῦ Χριστοῦ καί ἀπέκτησαν ἴσο ὕψος,
δόξα καί λαμπρότητα. γ) Ἐκοπίασαν περισσότερο
ἀπ’ ὅλους τούς Ἀποστόλους. Καί, μάλιστα, ἔκαναν
κόπους καί θυσίες πού «πονᾶνε» χάριν τοῦ Χριστοῦ
καί χάριν τῆς ἀλήθειας. δ) Σάν ἄλλοι Ἡρακλεῖς καθάρισαν τήν κόπρο τοῦ Αὐγείου τῆς πλάνης καί τῆς
διαφθορᾶς τοῦ ἀρχαίου εἰδωλολατρικοῦ κόσμου.
Πολλοί θέλησαν, ὅσο ζοῦσαν, νά τούς διασπάσουν. Ἀλλά ἐκεῖνοι ἐργάσθηκαν ἑνωμένοι στό ἔργο
τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία τούς γιορτάζει μαζί,
γιά νά δείξει τήν ἀγάπη καί τήν ἑνότητα πού εἶχαν,
ἀλλά καί ξεχωριστά ἀπό τούς ἄλλους Ἀποστόλους,
γιατί προεξάρχουν καί εἶναι Πρωτόθρονοι καί Πρωτοκορυφαῖοι.
Ἄκουσαν τή φωνή τοῦ Χριστοῦ «πορευθέντες
σέ ὅλο τόν κόσμο κηρύξατε τό Εὐαγγέλιο σέ ὅλη
τήν κτίση, βαπτίζοντές τους στό ὄνομα τοῦ Πατρός
καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» καί «διδάσκοντές τους νά ἐφαρμόζουν ὅλες τίς ἐντολές Του».
Γι’ αὐτό καί ἦταν μαζί τους ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς
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Οἱ ἑορτές τῶν ῾Αγίων εἶναι ἀφορμή εὐφροσύνης καί χαρᾶς
καί πρόξενοι μεγάλης
πνευματικῆς ὠφέλειας.
Διότι μᾶς προτρέπουν
σέ μεγαλύτερη εὐσέβεια καί ἀρετή. Πολύ
περισσότερο ἡ ἑορτή
τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί
πανευφήμων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, πού ὁ ὑμνογράφος
τούς χαρακτηρίζει «πέτρα τῆς πίστεως» καί
«καύχημα τῆς οἰκουμένης». Εἶναι κορυφαῖες
Μορφές τοῦ Χριστιανισμοῦ. Φωστῆρες τῆς
οἰκουμένης, Πρωτομάστορες στό κτίσιμο τῆς
οἰκοδομῆς τῆς Ἐκκλησίας. Θεμέλιοι λίθοι,
στῦλοι καί βάσεις τῆς
πίστης μας. Σάλπιγγες
τῶν δογμάτων καί παθημάτων τοῦ Χριστοῦ.
Κοινοί Πατέρες καί καθοδηγητές ὅλων πού
ἔχουν τό ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ.
Τό ἀνώτερο ἀξίωμα
στήν Ἐκκλησία εἶναι
τό ἀποστολικό: «Οὕς
μέν ἔθετο ὁ Θεός ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους» (Α΄ Κορ. 12,
28). Γι’ αὐτό: α) Ξε-
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τους. Ὅπως ἔστειλε ὁ ἐπουράνιος Πατέρας τόν Χριστό στόν κόσμο, ἔτσι
καί Αὐτός ἔστειλε τούς Ἀποστόλους.
Καί τούς ἔθεσε ὅρο νά ἀπαρνηθοῦν
κάθε ἐπίγειο δεσμό. Νά μήν πάρουν
στό ζωνάρι τους χρυσό ἤ ἀσημένιο ἤ
χάλκινο νόμισμα οὔτε σακίδιο γιά τό
δρόμο οὔτε διπλά ροῦχα οὔτε ὑποδήματα οὔτε ραβδί (Ματθ. 10, 9-10) καί
τούς ἀνήγγειλε ὅτι θά ἔπρεπε νά ἀντιμετωπίσουν θλίψεις καί διωγμούς γιά
νά δώσουν μαρτυρία γι’ Αὐτόν. Τούς
ἔστειλε σάν πρόβατα ἀνάμεσα στούς
λύκους. Καί τούς συνέστησε νά ἔχουν
τή σύνεση πού ἔχουν τά φίδια καί τήν
ἀκεραιότητα πού ἔχουν τά περιστέρια. Θά εἶναι μισούμενοι ἀπό ὅλους
γιά τό ὄνομά Του. Θά τούς ὁδηγήσουν
μπροστά σέ ἄρχοντες καί ἐξουσιαστές
ἐξαιτίας Του γιά νά δώσουν μαρτυρία
γι’ Αὐτόν. Θά τούς σύρουν στά δικαστήρια, ἀλλά νά μήν ἀγωνιοῦν γιά τό
τί θά ποῦν ἤ πῶς θά τό ποῦν. Ὁ Θεός
θά τούς φωτίσει ἐκείνη τήν ὥρα τί θά
ποῦν γιατί δέν θά εἶναι οἱ ἴδιοι πού θά
μιλοῦν ἀλλά τό Πνεῦμα τοῦ Πατέρα
πού θά μιλάει μέσα τους.
Μάρτυρες τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου μας τόσο μέ τή ζωή τους ὅσο καί
μέ τό κήρυγμά τους ἦταν οἱ Ἅγιοι
Ἀπόστολοι. Γι’ αὐτό καί μέχρι σ’
ἐκείνη τήν ὥρα πεινοῦσαν, διψοῦσαν,
γύρναγαν μέ κουρέλια, ξυλοδαρμένοι
ἀπό τόπο σέ τόπο χωρίς σπίτι καί
μοχθοῦσαν γιά νά ζήσουν δουλεύοντας
μέ τά ἴδια τους τά χέρια. Στούς
ἐμπαιγμούς ἀπαντοῦσαν μέ καλά
λόγια, στούς διωγμούς μέ ὑπομονή,
στίς συκοφαντίες μέ λόγια φιλικά. Κα-
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ταντήσανε σάν τά σκουπίδια ὅλου τοῦ
κόσμου, τούς θεωροῦσαν ἀποβράσματα τῆς κοινωνίας, ὥστε μέ τή
θυσία τους νά οἰκοδομηθεῖ ἡ Ἐκκλησία πάνω στή δύναμη τοῦ Θεοῦ καί
ὄχι τῶν ἀνθρώπων.
Νά, λοιπόν, γιατί ἡ φωνή τους
ἀκουγόταν σ’ ὅλη τή γῆ καί τά λόγια
τους ἔφθασαν στά πέρατα τῆς οἰκουμένης.
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου
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Οἱ γονεῖς δέν θά εἶναι μαζί μας γιά πάντα
Μὲ ἀφορμὴ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ
ἕνα κείμενο τοῦ ἀείμνηστου Κωνσταντίνου Τσάτσου, θέλω νὰ ἀπευθυνθῶ σ’
ἐκείνους πού ἔχουν τὴν τύχη, στήν
ὥριμη ἡλικία τους, νὰ ἔχουν ἀκόμα
κοντά τους καὶ τοὺς δύο ἤ, ἔστω, τὸν
ἕναν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους, καὶ χαίρονται τὴ ζωντανὴ παρουσία τους.
Γράφει ὁ Τσάτσος στό βιβλίο του «Ἡ
Ζωή σέ Ἀπόσταση»:
«Ὁ πιὸ ζωηρός μου πόθος, ἕνας
ποὺ κάθε λίγο ξανάρχεται ἴδιος,
εἶναι νὰ ἀνασταίνονταν ἡ μάνα καὶ
ὁ πατέρας μου, νὰ ζήσω ἕναν καιρὸ
μαζί τους, νὰ τοὺς διηγηθῶ τὴ ζωή
μου. Κι ἐγὼ ποὺ τώρα τελείως ἀδιαφορῶ γιὰ τὴ γνώμη τοῦ κόσμου, θὰ
ἤθελα ἐκεῖνοι νὰ μὲ καμαρώσουν.
Μεγαλύτερη ἀγαλλίαση δὲν θὰ μποροῦσα νὰ νιώσω. Ξέρω πὼς τὰ λίγα

ποὺ κατόρθωσε ὁ γυιός τους θὰ τοὺς φαίνονταν σπουδαῖα. Καὶ θὰ τοὺς ἔδιναν ἀπέραντη εὐχαρίστηση».
Πόσο καλὰ ἐκφράζουν τὰ λίγα αὐτὰ λόγια τὰ συναισθήματα ποὺ πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς
ἔχουμε νιώσει, ὅταν οἱ γονεῖς μας ἔφυγαν
ἀπό αὐτήν τήν ζωή κι ἀρχίσαμε, σιγά-σιγά,
νὰ ἀναλογιζόμαστε καὶ νὰ συνειδητοποιοῦμε
τὸ πόσο φτωχὰ καὶ λίγα ἦταν, τελικῶς, αὐτὰ
ποὺ τοὺς χαρίσαμε, ὅσο ζοῦσαν, ἀπὸ τὰ συναισθήματα ποὺ πλημμύριζαν πάντα τὴν
καρδιά μας γι’ αὐτούς, ἀλλὰ ἐμεῖς τὰ κρατούσαμε, μὲ τσιγκουνιά, βουβὰ καὶ διπλοκλειδωμένα.
Πόσα πολλὰ θὰ θέλαμε καὶ θὰ εἴχαμε
τώρα νὰ τοὺς ποῦμε, ἂν μπορούσαμε... Μὲ
πόση χαρὰ κι ἀγαλλίαση θὰ καθόμασταν
δίπλα τους, σὲ μιὰ ἤρεμη ὥρα ἀφιερωμένη
μόνο σ’ αὐτούς, καὶ κρατώντας τὸ τρεμάμενο
ἴσως χέρι τους θὰ τοὺς μιλούσαμε. Θὰ μοιραζόμασταν μαζί τους ὅσα κάποτε ζητοῦσε
ἡ ἄηχη προσμονὴ στὸ βλέμμα τους, σιωπηλὰ
καὶ διακριτικά, ἀλλὰ πάντα μὲ λαχτάρα καὶ
ἀγάπη. Κι ἄν, τότε, ἐκεῖνοι δέν τολμοῦσαν νά
ρωτήσουν, μήπως καί ἀποκαλύψουν τό ὅτι
γι’ αὐτούς ποτέ δέν παύουμε νά εἴμαστε παιδιά, ἐμεῖς, ἔχοντας τώρα δικά μας παιδιά,
πόσο πιό κοντά τους θά νιώθαμε καί πόσο
πιό εὔκολα θά τούς ἀνοίγαμε τήν καρδιά
μας.
Ὅμως, τότε πού ἐκεῖνοι περίμεναν, ἐμεῖς,
μέσα στὴ δίνη καί στὴ βουὴ τῆς καθημερινότητας, μέσα ἴσως στὶς δυσκολίες καὶ τίς δοκιμασίες πού μᾶς ἐπιφύλαξε ἡ ζωή, ἢ καί
ἀπό τὴν δίψα γιὰ δραστηριότητες, ἐπιτυχίες
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καὶ κατακτήσεις στόχων, εἴχαμε πάψει νὰ ξεχωρίζουμε τὸ οὐσιαστικὸ μήνυμα τῆς ζωῆς, ποὺ
περνᾶ καὶ φεύγει. Εἴχαμε ἀφήσει νὰ τὸ πνίξουν
ἦχοι ἀπὸ τύμπανα καὶ σάλπιγγες ἐγωισμοῦ,
ἐπαγγελματικῆς ἤ κοινωνικῆς καταξίωσης καί
πλεονεξίας, προσωπικῶν κατακτήσεων καί ἱκανοποιήσεων.
Καὶ εἴχαμε τὴν ἀνόητη πεποίθηση ὅτι, σίγουρα... «ἔχω καιρό». «Κάποτε», λέγαμε, «θὰ
καταφέρω νὰ ἐξοικονομήσω λίγο περισσότερο
χρόνο γιὰ τοὺς γονεῖς, ποὺ εὐτυχῶς εἶναι
καλά. Κάποτε θὰ μπορέσω νὰ τοὺς κάνω λίγο
περισσότερη συντροφιά, θὰ βρῶ μία εὐκαιρία
γιὰ μία ὡραία βόλτα. Κάποτε θὰ τοὺς πῶ μέ
ἠρεμία ὅλα ὅσα αἰσθάνομαι γι’ αὐτοὺς καὶ θὰ
τοὺς δείξω πόσο συνειδητοποιῶ τὴν ἀγάπη
ποὺ τόσο πλουσιοπάροχα αὐτοί μοῦ πρόσφεραν, χωρὶς ποτὲ νὰ περιμένουν ἀντάλλαγμα».
Κι αὐτὸ τὸ «κάποτε», ποὺ ὅλο ἀναβάλλεται, ἴσως, ὅταν φτάσει, νὰ μᾶς εἶναι ἄχρηστο,
γιατί οἱ γονεῖς ἔχουν πιά στερηθεῖ τήν χαρά τῆς
ἐπικοινωνίας ἤ ἔφυγαν ἤδη γιά τήν ἀπέναντι
ὄχθη. Τότε εἶναι πού, αὐτό τό «κάποτε» στοιχειώνει, θαρρεῖς, κι ἀρχίζει νὰ μᾶς κυνηγᾶ καὶ
νὰ μᾶς παιδεύει. Τότε εἶναι πού μετανιώνουμε
καὶ ἀναθεωροῦμε, ἐκ τῶν ὑστέρων δυστυχῶς,
στάσεις καὶ πράξεις ζωῆς.
* * *
Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ ἔχω ἀκούσει
ἀξιοσέβαστους ἀνθρώπους, ποὺ θεωροῦνται καὶ
εἶναι ἐπιτυχημένοι στὴν ζωή τους, οἱ ὁποῖοι καθόλου δὲν παραμέλησαν τοὺς γονεῖς τους ὅσο
αὐτοί ζοῦσαν, νὰ ὁμολογοῦν, μέ θλίψη, πὼς
ὧρες-ὧρες βασανίζονται ἀπὸ τὴν σκέψη ὅτι,
τότε ποὺ ἔπρεπε, δὲν διέθεσαν ἀπὸ τὸν ἑαυτό
τους ὅσα θὰ ἤθελαν, γιὰ νὰ τοὺς δώσουν χαρὰ
καὶ νὰ τοὺς ἐκδηλώσουν τὴν ἀγάπη τους.
Ἄλλοτε πάλι, αὐτοί οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι, μυ-
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στικά καί ἀνομολόγητα, σέ ὧρες
ἐσωτερικοῦ διαλόγου μέ τόν ἑαυτό
τους, νιώθουν νά ξαναγυρίζει ἐπίμονα στό μυαλό τους ἐκείνη ἡ
ἄστοχη κουβέντα πού, κάποτε
εἶχαν ξεστομίσει, ἐκνευρισμένοι ἀπό
μιά ὑπόδειξη τοῦ ἡλικιωμένου γονιοῦ. Καί τόν εἶχαν πικράνει. Ἀλλά
πῶς νά ζητήσουν τώρα πιά συγγνώμη;
Κι ἀκόμα, εἶναι καί κάποιες
ἄλλες περιπτώσεις, πιό δύσκολες,
πιό σκληρές. Αὐτές, πού γίνονται
ἀβάσταχτες ὅταν ἡ πίκρα ἀπό τήν
συμπεριφορά ἑνός γονιοῦ, ἔμεινε νά
βασανίζει τό παιδί γιά ὅλη του τήν
ζωή. Δέν θά μποροῦσε, ἴσως, ὅσο ὁ
γονιός ζοῦσε, νά εἶχε βρεθεῖ ἡ εὐλογημένη στιγμή μιᾶς σωστῆς κουβέντας καί μιᾶς - χωρίς ὅρους καί
ὑποκρισίες - ἐξομολόγησης, πού θά
ἀποκάλυπτε τήν πληγή καί θά
ἔκανε τόν γονιό ν’ ἀλλάξει συμπεριφορά; Ποιός μπορεῖ νά τό πεῖ;
Εἶναι γι’ αὐτό κρίμα ν’ ἀφήνουμε τὶς μέρες καὶ τὰ χρόνια νὰ
φεύγουν ἄδεια ἀπὸ μικρές - ἀλλὰ
μέγιστες σὲ σημασία - ἐκδηλώσεις
ἀγάπης πρὸς αὐτοὺς πού μᾶς ἔδωσαν τήν ζωή καί ὅλα ὅσα μπόρεσαν νά μᾶς προσφέρουν - μέ τά
ὅποια ἀνθρώπινα λάθη τους, ὅμως
- πάντα μέ μοναδικό γνώμονα τήν
ἀγάπη τους καί τήν ἔγνοια τους
γιά τήν δική μας προκοπή καί
χαρά.
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Παν/μίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Δ

Ἀρχιμ. ΑΝΙΗΛ
Γ. ΕΡΑΚΗΣ
Ἕνας
πολυγραφότατος
κληρικός

Α

ΓΝΩΣΤΟΣ ἀνά τήν Ἑλλάδα ἀλλά
καί πέραν αὐτῆς ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Ἀεράκης ἐπιτελεῖ, μιά ὁλόκληρη
ζωή, ἕνα πολύπλευρο καί λαμπρό πνευματικό ἔργο, ποιμαντικό, κοινωνικό, συγγραφικό. Μέ ἀφορμή τό καινούργιο του
βιβλίο «Ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό» σκέφθηκα νά γράψω κάτι γιά τήν ὅλη του
δραστηριότητα. Πολλοί ἀσφαλῶς γνωρίζουν τό μεγάλο καί θεοφιλές ἔργο του,
ἀλλά θά ὑπάρχουν καί μερικοί πού τό
ἀγνοοῦν. Ἀξίζει, λοιπόν, νά γίνει γνωστό
καί σ’ αὐτούς.
ΤΟΠΡΟΣΦΑΤΟβιβλίοτοῦπ.Δανιήλ«Ἀπότήγῆστόνοὐρανό»(σελ.301)
εἶναιὁδεύτεροςτόμοςἀπότόὁμώνυμο
προηγούμενο.Ἀναφέρεταισέπρόσωπα,
πούπέρασαντίςπύλεςτῆςαἰωνιότητας
καί ἀνήκουν τώρα στή θριαμβεύουσα
Ἐκκλησία.Πρόσωπαγνωστάἤἄγνωστα
στό εὐρύτερο κοινό, τά ὁποῖα ἔζησαν
κατάΧριστόνκαίἄφησανπίσωτουςφωτεινάἴχνη.Σέἀρκετέςπεριπτώσειςπαρέστη καί ὁ π. Δανιήλ στήν ἐξόδιο
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Ἀκολουθία καί μίλησε μέ λόγο
ἐκκλησιαστικό. Θά θυμηθοῦμε
πολλά γνωστά μας πρόσωπα καί
θά γνωρίσουμε πολλά ἄλλα πού
βίωσαντήνἈλήθειατοῦΕὐαγγελίου.
ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕὅτιὁπ.Δανιήλ
εἶναι ἀπό τούς πολυγραφότερους
κληρικούςτῆςἙλλάδος.Τάβιβλία
τουξεπέρασαντόνἀριθμότῶνἑκατό(100)!Ἀρκετάκυκλοφοροῦνσέ
δεύτερη,τρίτη,τέταρτηἤκαίπερισσότερες ἐκδόσεις. Καί τά πιό
πολλάεἶναιπολυσέλιδα,μέκαλαίσθητο ἐξώφυλλο, εἰκονογράφηση
καί πολύ καλή ἐκτύπωση. Πρώτη
σειράστόνκατάλογοεἶναιτάβιβλία
πούπεριλαμβάνουνὁμιλίεςκαίκηρύγματατοῦπ.Δανιήλ(21βιβλία).
Ἀκολουθοῦν τά Κατηχητικά Βοηθήματαγιάτούςτρεῖςκύκλουςτῶν
ΚατωτέρωνκαίΜέσωνΚατηχητικῶν
Σχολείων.Μιάἄλληὁμάδαβιβλίων
ἀπευθύνονται στούς νέους καί τά
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προβλήματά τους. Ξεχωριστή θέση στό
συγγραφικόἔργοτοῦπ.Δανιήλκατέχουν
τάἙρμηνευτικά.Ἔχειἑρμηνεύσει(μετάφραση,ἀνάλυση)τάπερισσότεραβιβλία
τῆςΚαινῆςΔιαθήκηςκαίσυνεχίζει.Ἀκολουθεῖ ἡ σειρά «Πνευματικά Θέματα».
Ὅπως: «Πότε καί πῶς νά κοινωνεῖς»,
«Πότεκαίπῶςνάἐξομολογεῖσαι»,«Πότε
καίπῶςνάἐκκλησιάζεσαι»,«Πῶςἀντιμετωπίζειςτίςδοκιμασίεςκαίτόθάνατο;»
κι ἄλλα. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν καί
τά15βιβλίαμέτόντίτλο«ΛειτουργικάἙορταστικά»,τάὁποῖαἀποβλέπουνστήν
καλύτερηγνώσηκαίτήνοὐσιαστικήσυμμετοχήτοῦπιστοῦστήνὀρθόδοξηλατρεία.
Μιά ἀκόμη σειρά βιβλίων τοῦ λαμπροῦ
κληρικοῦεἶναιτά«Πατερικά».Πρόκειται
γιάτό«ΧρυσοστομικόΛεξικό»,μιάὀγκώδηςκαίπολύμοχθηἐργασίασέπέντετόμουςκαίμέ480σελίδεςὁκαθένας!Ἕνα
ἡράκλειοἔργομέἀλφαβητικήκωδικοποίηση ὅλης τῆς διδασκαλίας τοῦ μεγάλου
πατρόςτῆςἘκκλησίας.
ΣΤΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟἔργοτοῦπ.Δανιήλ,πέραντῶν100βιβλίων,θάπρέπεινά
ἐντάξουμεκαίτόπαλαίμαχοὀρθόδοξοχριστιανικό περιοδικό «Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής», ὄργανο τοῦ ὁμωνύμου Συλλόγου.
Κυκλοφορεῖ ἐγκαίρως, στίς ἀρχές κάθε
μήνακαίσυντάσσεταιἐξὁλοκλήρουσχεδόν ἀπό τόν π. Δανιήλ. Ἤδη εἰσῆλθε,
κατά τή νεώτερη περίοδο τῆς ἱστορίας
του,στό61οἔτος.Ἰδιαίτεροἐνδιαφέρον
παρουσιάζειἡστήλη«Ἐλεύθεροισχολιασμοί»πάνωσέἐπίκαιραθέματαμέκρίσεις
διατυπωμένεςμέτόλμηκαίπαρρησία.
Η ΔΡΑΣ
Α ΤΗΡΙΟΤΗΤΑ τοῦ π. Δαν
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α τική διακονία του,
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ὅπως: κηρύγματ
α α καί ὁμιλίες
ατ
σέ Ναούς καί αἴ
αἴθ
ἴθουσες, τέλεση Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν,
Ἐξομολογήσεις, Κύκλοι Μελέτ
λέ
έτη
της Ἁγ
Ἁ ίας
α Γραφῆς, συ
ας
σ νάξεις
νέων, συ
σ γκεντρώσεις γονέων,
κατ
α ασκηνώσεις μαθ
ατ
α ητῶν καί
αθ
πολλ
λ ά ἄλλ
λλ
λ α. Πολύ
λλ
λ τιμος συλύ
νεργάτ
ά ης του εἶ
άτ
εἶν
ἶναι τά πνευματ
α ικά του παιδιά. Πνευμαατ
τικό του Κέντρο: Χριστοκοπίδου 12, 105 54, Ἀθ
Ἀ ήνα.
ΘΥΜΑΜΑΙτόνΔημήτρη
(αὐτόἦταντόλαϊκότουὄνομα
τοῦ π. Δανιήλ) συμφοιτητή
στή Θεολογική Σχολή τοῦ
ΠανεπιστημίουἈθηνῶν.Σοβαρός, λιγόλογος, παραδοσιακός,καλλιεργημένοςπνευματικά, μέ θερμό ζῆλο γιά
τήν Ὀρθοδοξία, πνευματικό
παιδί,ἄλλωστε,τοῦμακαριστοῦ φλογεροῦ ἱεροκήρυκα
π. Αὐγουστίνου Καντιώτη.
Ἀπέφευγενάδείχνειτίςἱκανότητέςτουπούθάἐκδηλωθοῦνἀργότερα,ὅτανθάγίνει
κληρικός.
Ο ΑΓΙΟΣ Τριαδικός
Θεόςεἴθενάχαρίζειστόνπ.
Δανιήλ ὑγεία, φωτισμό,
πνευματική δύναμη, ἀγωνιστικότητα,ὑπομονήστίςδοκιμασίεςκαίκάθεκαλό,γιά
νάσυνεχίζειγιάπολλάἀκόμη
χρόνιατόθεοφιλέςἔργοτου.
Γ. Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Μεγάλες οἱ εὐθύνες
τοῦ Κώστα Γαβρόγλου
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

174

Ὁ κ. Κώστας Γαβρόγλου ἀπό τή γέννησή του, τό 1947, ἕως τά δεκαοκτώ του
χρόνια καί τό πέρας τῆς ἐγκύκλιας ἐκπαίδευσής του στό Ζωγράφειο Ἐκπαιδευτήριο, ἔζησε στήν Κωνσταντινούπολη. Στά
χρόνια αὐτά κάποια ἐμπειρία ἀπέκτησε
ἀπό τήν ζωή τῶν Ρωμιῶν στήν Πόλη. Εἶχε

κοντά του τήν Ἁγιά Σοφιά, τή Μονή τῆς
Χώρας, τό Μπαλουκλῆ, τό Φανάρι, τό
Σταυροδρόμι, τή Μεγάλη τοῦ Γένους
Σχολή...
Ἐπί πλέον, ἐπιστημονικά, ὁ κ. Κώστας Γαβρόγλου ἦταν leader τοῦ project
«Ἑλληνομνήμων». Πρόκειται γιά τή δημιουργία ψηφιακῆς βιβλιοθήκης, πού περιλαμβάνει ὅλα τά φιλοσοφικά καί ἐπιστημονικά χειρόγραφα, τά γραμμένα στά
ἑλληνικά ἀπό τό 1600 ἕως τό 1821.
Ἀκόμη, ὑπό τήν εὐθύνη του ἦταν τό ὑψηλότατης δαπάνης πρόγραμμα «Ἀνθέμιον». Σέ αὐτό οἱ ἐρευνητές κατέγραψαν
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Μεγάλες εἶναι οἱ ἱστορικές
εὐθύνες τοῦ κ. Κώστα Γαβρόγλου ὡς Ὑπουργοῦ Παιδείας,
Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων
τῆς Ἑλλάδας. Μεγάλες, διότι
ἐφαρμόζει τόν πολιτικαντισμό
στήν ἐκπαίδευση καί ἀκόμη
μεγαλύτερες, διότι σέ ὅλα τά
ἐπίπεδά της, μέ τήν ἔγκρισή
του, ὑποσκάπτεται ἡ ψυχή τῆς
ἰδιοπροσωπίας μας, ἡ Γλώσσα,
ἡ Ἱστορία καί ἡ Ὀρθοδοξία.
Οἱ εὐθύνες του εἶναι βαρύτερες ἀπό αὐτές τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα
καί τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Νίκου Φίλη. Οἱ δύο
τους διέθεσαν τόν μέγιστο χρόνο τους στά κομματικά καί
συνδικαλιστικά τους καθήκοντα. Χωρίς εἰδικές σπουδές σέ
ζητήματα θεολογίας, γλώσσας
καί ἱστορίας, ὅσα γνωρίζουν
προέρχονται ἀπό τά ἰδεολογικά
φροντιστήρια τῶν Κομμάτων,
τῶν ὁποίων ἦσαν μέλη. Ἀντίθετα, ὁ κ. Κώστας Γαβρόγλου,
κατά τεκμήριο, γνωρίζει τήν
Ἱστορία τοῦ Γένους μετά τήν
Ἅλωση. Γνωρίζει ὅτι ὁ «Νεοελληνικός Διαφωτισμός» προέρχεται ἀποκλειστικά ἀπό κληρικούς καί ἀπό λαϊκούς πιστούς στήν Ἐκκλησία.
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τά σωζόμενα ἐνοριακά καί κοινοτικά
ἀρχεῖα στίς 38 ἀπό τίς 42 Κοινότητες
τῆς Κωνσταντινούπολης καί φωτογράφησαν περισσότερες ἀπό 1.000.000 σελίδες. Δέν συγκλόνισαν τόν κ. Κώστα
Γαβρόγλου ὅλα αὐτά τά εὐρήματα τῆς
ἐποποιίας ἐπιβίωσης τοῦ Γένους, χάρη
στήν Ἐκκλησία καί δέν αἰσθάνεται
ἔναντί της εὐγνωμοσύνη; Δέν θέλω νά
πιστέψω ὅτι ἀκολουθεῖ τή λογική τοῦ
Στάλιν ὅτι «εὐγνωμοσύνη ἔχουν μόνο τά
σκυλιά».
Ὁ κ. Κώστας Γαβρόγλου ἦταν μέλος
τῆς ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς τοῦ Γ. Βλαχάκη, πού
εἶχε ὡς θέμα: «“Ἡ Φυσική” τοῦ (Ἀρχιεπισκόπου Χερσῶνος) Νικηφόρου Θεοτόκη στήν ἐπιστημονική σκέψη τοῦ 18ου
αἰώνα». Σέ αὐτήν ὁ ἐρευνητής σημειώνει
ὅτι «εἶναι τό πρῶτο συγκροτημένο βιβλίο
Φυσικῆς τοῦ «Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ». Ἡ θετική ἀντιμετώπιση τῶν ἐπιτευγμάτων τῶν θετικῶν Ἐπιστημῶν ἐκ
μέρους τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων κληρικῶν δέν ἔπεισε τόν κ. Κώστα Γαβρόγλου ὅτι τό Κράτος ὀφείλει νά ἀντιμετωπίζει μέ σεβασμό καί σύμφωνα μέ τή
σμιλεμένη ἀπό αἰῶνες ἰδιοπροσωπία τοῦ
λαοῦ, τήν Ἐκκλησία καί τή θρησκευτική
ἀγωγή τῶν ἑλληνοπαίδων; Δέν ἀντελήφθη
ὅτι ἡ κοινωνία μας εἶναι προοδευτικότερη, ἀνθρωπινότερη καί δημοκρατικότερη ἐκείνων τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καί
Προτεσταντικῶν λαῶν;
Ὁ κ. Κώστας Γαβρόγλου δέν ἔχει
καμία δικαιολογία γιά τή στάση του
ἔναντι τῆς πλειονότητας τοῦ λαοῦ, γιατί,
ἐνῶ γνωρίζει, ὑποχωρεῖ στήν ἰδεολογία
του καί, βεβαίως, διατηρεῖ τή θέση του.
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Παρακολουθεῖστε τήν ἱστοσελίδα
τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας.
Ἐνημερωθεῖτε γιά τό κοινωνικό ἔργο,
τίς ἐκδόσεις, τό περιοδικό,
τό βιβλιοπωλεῖο μας.

Συντονιστεῖτε μέ τόν

Ραδιοφωνικό Σταθμό

Χριστιανικής Στέγης Καλαμάτας
πού ἐκπέμπει ὅλο τό 24ωρο
στήν συχνότητα τῶν 102 FM
γιά τόν Νομό Μεσσηνίας.
Παρακολουθεῖστε
τό ψυχωφέλιμο Πρόγραμμά του
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Tempora inimica Virtutis
(Καιρός ἐχθρικός
γιά τήν Ἀρετή)

ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ

Kαθημερινά βλέπουμε ἀκοῦμε
καί βιώνουμε πράγματα πού δέν
ἁρμόζουν σέ ἀνθρώπους πολιτισμένους. Μιλᾶμε γιά πρόοδο καί δημοκρατία, γιά ἐκσυγχρονισμό καί Παγκοσμιοποίηση, ἀλλά στήν πραγματικότητα ἔχουμε ἀναρχία, τραμπουκισμούς, διαφθορά, ληστεῖες, φόνους
καί γενικῶς μιά κοινωνία ζούγκλας.
Zoῦμε σέ ἐποχή πού οἱ ἀξίες καταρρακώνονται καθημερινά. “Ἡροστράτεια” τή χαρακτήρισε ὁ κ. Σ.
Καργάκος καί λίαν ἐπιτυχῶς καί
εὐστόχως. Γιατί ὁ Ἡρόστρατος
ἔκαυσε τό Ναό τῆς Ἐφεσίας Ἀρτέμιδος (ἕνα ἀπό τά ἑπτά θαύματα
τοῦ κόσμου) γιά νά μείνει τό ὄνομά
του στήν Ἱστορία!… Ἀλλά καί «βανδαλική» θά μπορούσαμε νά τήν χαρακτηρίσουμε, ἀφοῦ οἱ σύγχρονοί
μας ξεπέρασαν τούς βαρβάρους
ἐκείνους σέ καταστροφές καί μάλιστα ὄχι μόνον μνημείων καί κτιρίων,
ἀλλά καί πνευματικῶν ἀξιῶν καί
αὐτῆς ἀκόμα τῆς φύσεως…
«Γιά πρώτη φορά ἕνας πολιτισμός
δέν γνωρίζει τόν λόγο τῆς ὑπάρξεώς
του», εἶπε ὁ Andre Malraux.
Ἡ ἀρετή σήμερα ὄχι μόνον δέν
προβάλλεται καί δέν τιμᾶται, ἀλλά
συνήθως γίνεται αἰτία χλευασμοῦ
καί ἀφορμή εἰρωνικῶν σχολίων. Ὁ
176
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ἐνάρετος ἄνθρωπος κρίνεται ὡς
σκοταδιστής καί συντηρητικός ἀπό
τούς σύγχρονους προοδευτικούς …
φωταδιστές, πού καῖνε π.χ. τό Πολυτεχνεῖο καί τά καταστήματα τῆς
ὁδοῦ Πατησίων, γιά νά ἐπιδείξουν
τά “δημοκρατικά” τους φρονήματα
καί τίς ἐπαναστατικές τους ἀξίες
πού κρύβουν κάτω ἀπό μαῦρες κουκοῦλες.
Βέβαια, εἶναι καί ἐκεῖνοι πού δέν
χρειάζονται κουκοῦλες, αὐτοί ἔχουν
ἄλλο εἶδος ἀπόκρυψης. Ἔχουν τά
προσχήματα. Ἔτσι, μέ ἐμφανές τό
πρόσωπό τους ἐν ὀνόματι τῆς εἰρήνης καί τῆς πάταξης τῆς τρομοκρατίας, κατατρομοκρατοῦν τό Σύμπαν.
Ἐπιβάλλουν τίς θελήσεις τους μέ
εἰρηνικές βόμβες, ἀπεμπλουτισμένου
οὐρανίου καί πυραύλους Τόμαχοκ.
Ἄλλοι πάλι πού δαπανοῦν δισεκατομμύρια, γιά νά προβάλλουν τό
ὁλοκαύτωμα τῆς φυλῆς τους, οἱ ἴδιοι,
σήμερα, δημιουργοῦν ὁλοκαυτώματα
στούς γείτονές τους.
Γυρίσαμε στήν ἐποχή πού τό δίκαιο ἀνήκει στόν ἰσχυρότερο. Ὁ
Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, κεφ. κδ΄
12 ἐδάφιο, μᾶς λέει «καί διά τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ
ἀγάπη τῶν πολλῶν». Ὁ Δημοσθένης πάλι (Κατά Φιλίππ. δ΄ 68) γράφει: «καί γάρ τοι τούτων μέν ἐκ
πτωχῶν ἔνιοι ταχύ πλούσιοι γίγνον-
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ται καί ἐξ ἀνωνύμων καί ἀδόξων ἔνδοξοι καί γνώριμοι, ὑμεῖς
δέ τουναντίον ἐκ μέν ἐνδόξων
ἄδοξοι ἐκ δ’ εὐπόρων ἄποροι»
(ἀπό τότε συνέβαιναν αὐτά).
Ἀλλά, καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Ρωμ. Γ΄, 10) γράφει: «Γέγραπται ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος
οὐδέ εἷς, οὐκ ἔστιν ὁ συνιῶν,
οὐκ ἔστιν ὁ ἐκζητῶν τόν Θεόν.
Πάντες ἐξέκλιναν ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα. Οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός».
Αὐτά, βέβαια, τά ἔλεγε γιά
τούς τότε εἰδωλολάτρες. Φαίνεται ὅμως ὅτι σήμερα ἐμεῖς
γίναμε χειρότεροι ἀπό τούς τότε
εἰδωλολάτρες. Ὁ μακαρίτης Π.
Κανελλόπουλος γράφει: «Τῶν
μεγάλων λαῶν τά βήματα εἶναι
ταυτόχρονα βήματα μεγάλων
ἀνδρῶν». Εἶχε ἄδικο; Τί θά
ἦταν ἡ Γαλλική Ἐπανάσταση
χωρίς τόν Ναπολέοντα καί ἡ
Ἑλληνική Ἐπανάσταση χωρίς
τόν Κολοκοτρώνη, τόν Μαυρομιχάλη, τόν Καποδίστρια, κλπ.;
Ἴσως αὐτό εἶναι τό ἐλλεῖπον
τῆς ἐποχῆς μας. Στερούμεθα
ὄχι μόνον μεγάλων ἀνδρῶν. Στερούμεθα ἀκόμα καί ἀπό ἀνθρώπους πνευματικούς καί ἔντιμους.
Καί αὐτοί πού ὑπάρχουν (ἄν
ὑπάρχουν), κρύβονται, γιά νά
μή θεωρηθοῦν ὀπισθοδρομικοί…

Συντροφιά γιά τό καλοκαίρι
θά τά βρεῖτε στό Βιβλιοπωλεῖο

Κων. Γ. Ποντίκης (†)

τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας
καί σέ συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεῖα.
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Τί«εἶναι»ὁΓάμος
Οἰκειότητα βαθιά καί οὐσιαστική.
Αὐτό, ὅμως, δέν σημαίνει ἀτημέλητη
ἐμφάνιση, λόγια ἀνεξέλεγκτα καί κριτική πάντων.
Ἀμοιβαῖο ἐνδιαφέρον. Ἔχεις κάποιον νά ἐνδιαφέρεται γιά σένα.
Νά εἶσαι παντρεμένος σημαίνει ὅτι
κάποιος σέ ἔχει δεῖ σέ δύσκολες στιγμές, ἀλλά συνεχίζει νά σέ ἀγαπᾶ, ἀρκεῖ
νά μήν ἐκμεταλλεύεσαι αὐτή τήν ἀγάπη.
Νά χαίρεται ὁ ἕνας τήν συντροφιά
τοῦ ἄλλου. Νά βγαίνετε κάποτε-κάποτε
οἱ δύο σας. Μήν ἐπιζητεῖτε πάντοτε τήν
παρουσία τρίτων.
Νά μήν μπορεῖς νά φανταστεῖς τήν
ζωή σου χωρίς τόν ἄλλον. Ὅταν, ὅμως,
ὁ Θεός ἀλλάζει τίς καταστάσεις, ἄς Τοῦ
ἔχουμε ἐμπιστοσύνη.
Εἶστε δύο διαφορετικοί ἄνθρωποι.
Μερικές συνήθειες δέν ἀλλάζουν. Ὁ
Χριστός δέν ἐπέβαλε σέ κανέναν τίποτα. Οὔτε θέλησε ν’ ἀλλάξει κανέναν
μέ τό ζόρι. Ὁ ἴδιος ἦταν ἡ ἀπόλυτη ἀλήθεια. Ἀγκάλιαζε ὅλους, χωρίς νά πιέζει
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Δυστυχῶς, ἡ ὀμορφιά τῆς οἰκογενειακῆς ἑστίας στίς ἡμέρες μας περνάει
κρίση. Σχεδόν καθημερινά μαθαίνουμε
γιά κάποιο διαζύγιο καί διάλυση τῆς
οἰκογενειακῆς συνοχῆς.
Γιά τό μεγάλο αὐτό θέμα, πού πρέπει νά μᾶς ἀπασχολήσει ὅλους μας,
ἀφοῦ μᾶς ἀφορᾶ ὡς γονεῖς γιά τά παιδιά
καί ἐγγόνια μας ἤ ὡς ὑποψηφίους νά
ἔρθουμε «εἰς γάμου κοινωνία», πολύ θά
μᾶς βοηθήσει νά μελετήσουμε καλά καί
νά ἐφαρμόσουμε αὐτά πού γράφονται
παρακάτω ἀπό τούς Φιλικούς Κύκλους
τῶν Μητέρων τοῦ «Ἀποστόλου Παύλου».

κανέναν. Ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ὅ,τι πιό ὑπέροχο, ὅταν τήν ζεῖς μέ τρόπο
φωτισμένο. Τότε, ἀφήνεις τόν καθένα νά
πάρει τόν χρόνο του καί νά νιώσει τήν
κατάλληλη στιγμή γιά τήν ψυχή του.
Χῶρος ψυχικῆς ἀπόλαυσης. Τό σπίτι
μας εἶναι μία ὄαση γιά ὅλους. Ν’ ἀνυπομονοῦν πότε θά φθάσουν γιά νά ποῦν
κάτι, γιά νά μοιραστοῦν κάτι, ἔστω κι
ἀσήμαντο. Νά τούς ἐκπλήσσουμε καί μέ
κάποιο γλυκό ἤ φαγητό πού ἀρέσει ἤ
κάποιο ἀστεῖο.
Ν’ ἀγαπιέστε τόσο πού στήν ἀρρώστια τοῦ ἄλλου νά στέκεστε μέ κατανόηση κι ἀπεριόριστη ὑπομονή.
Στίς συγκρούσεις, ἄς ἐπικεντρώνουμε τήν προσοχή μας καί στίς δικές
μας ἀδυναμίες καί νά μήν βρίσκουμε συνέχεια δικαιολογίες γιά τόν ἑαυτό μας.
Ὅταν δέν μποροῦμε ν’ ἀλλάξουμε τόν
ἑαυτό μας, πῶς θέλουμε νά διορθώσουμε
τόν ἄλλον;
Προσοχή καί στίς προσδοκίες μας.
Ἄλλο τί προσδοκῶ, ἄλλο τί μοῦ χρειάζεται κι ἄλλο τί μοῦ προσφέρεται.
Νά μιλᾶμε αὐθεντικά καί χωρίς προσποίηση, περιμένοντας νά μαντέψει ὁ
ἄλλος.
Νά εἶσαι παντρεμένος σημαίνει ὅτι
ἀποφασίζεις νά δώσεις τόν καλύτερο
ἑαυτό σου. Ὁ λόγος μας νά μήν περιέχει
διδασκαλία καί ἔλεγχο, ἀλλά νά συγχωρεῖ καί ν’ ἀγκαλιάζει. Νά στηριζόμαστε
στήν θερμή κι ἀδιάλειπτη προσευχή καί
στήν συμμετοχή μας στά Μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας μας.
Τέλος, νά ζητοῦν οἱ δύο σύζυγοι τή
Θεία Χάρη, γιά νά ξεπερνοῦν τίς δυσκολίες μέσα στό γάμο, ἀλλά καί νά γιά νά
μπορέσουν νά γνωρίσουν τήν πραγματική ἀγάπη καί καλοσύνη.
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Τί«δένεἶναι»ὁΓάμος
Δέν εἶναι χῶρος γιά τούς δειλούς καί
τούς φυγόπονους (κοινῶς, ἀραλίκι).
Ἀπαιτεῖ πολύ σκληρή προσπάθεια. Γι’
αὐτό καί οἱ γονεῖς πρέπει νά συμμετέχουν στήν προετοιμασία τῶν παιδιῶν
τους καί μέ τό παράδειγμα καί μέ τίς
ἀνάλογες λεκτικές τοποθετήσεις.
Δέν εἶναι δικτατορικό καθεστώς.
Δέν παίρνεις ὅ,τι θέλεις, ὅπως θέλεις,
ὅποτε τό θέλεις. Δέν σημαίνει ὅτι κερδίζεις πάντα, γιατί αὐτό συνεπάγεται ὅτι
ὁ σύζυγος χάνει. Ἐσύ, βέβαια, μπορεῖ νά
χαίρεσαι, ἄν γίνεται πάντα τό δικό σου,
ἀλλά ὁ Γάμος σίγουρα δέν ὠφελεῖται.
Δέν εἶναι πυρηνική φυσική. Οἱ ἀρχές
του εἶναι πολύ ἁπλές: εὐγένεια, σεβασμός, ἀγάπη, δέν φωνάζουμε, δέν ὑποτιμοῦμε, δέν μισοῦμε.
Δέν εἶναι κάτι πού ἀναζωογονεῖται
ἀπό μόνο του. Θέλει κέφι, ὄρεξη, προσπάθεια, προσευχή καί συμμετοχή στά
Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά ἐπιδιώκουμε νά μένουμε κάποτε – κάποτε
μόνοι, ἀλλά καί νά προγραμματίζουμε
οἰκογενειακές ἐκδρομές, ὄχι μακρινές
καί δαπανηρές, ἐπισκέψεις σέ Μοναστήρια, συμμετοχή σέ διαλέξεις, ἐπισκέψεις
σέ Μουσεῖα, κ.λ.π..
Οἱ χαρές τοῦ Γάμου δέν εἶναι ἁπτές
κι ἀναλώσιμες. Εἶναι συναισθηματικές.
Ἄν ἀγοράσω, δηλαδή, ἕνα ἔπιπλο ἤ πίνακα ζωγραφικῆς, θά τά βλέπω καί θά
χαίρομαι. Ἄν μέ τά ἴδια χρήματα πάω
ἕνα ταξίδι, αὐτό πού θ’ ἀποθησαυρίσω
μέσα μου, δέν θά τό βλέπω, ἀλλά θά τό
αἰσθάνομαι.
Δέν εἶναι κατάσταση γιά τούς ἀνυπόμονους.
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Δέν «σηκώνει» κακομεταχείριση,
κριτική, φωνές καί βία. Τό θέμα εἶναι
πολύ σοβαρό κι ἴσως χρειαστεῖ ἡ βοήθεια εἰδικῶν. Πάντως, ἐμεῖς ἄς προσπαθήσουμε νά μή ρίχνουμε «λάδι» στή
φωτιά, κριτικάροντας πρόσωπα καί καταστάσεις πού βλέπουμε ἤ διαισθανόμαστε ὅτι πειράζουν τόν ἄλλο. Τίποτε δέν
ἀξίζει περισσότερο ὅσο οἱ ὄμορφες στιγμές μέσα στό σπίτι. Μήν τό ξεχνᾶμε.
Δέν εἶναι αὐτοσυντηρούμενος. Χρειάζεται φροντίδα. Πρῶτα ὁ σύζυγος καί
μετά τά παιδιά. Τό ἀντίθετο συνιστᾶ
παθογένεια. Πολλές μητέρες ρίχνουν ὅλο
τό ἐνδιαφέρον στά παιδιά καί ὁ σύζυγος
θεωρεῖται παρείσακτος, μέ ἀποτέλεσμα
ἡ σχέση τῶν γονιῶν νά μήν εἶναι ἡ πρέπουσα καί τά παιδιά νά μήν ἑτοιμάζονται
σωστά γιά τήν ζωή τους.
Δέν εἶναι βαρετός, ἀλλά θά γίνει ἄν
δέν φροντίζουμε ν’ ἀνανεώνουμε τήν
σχέση καί νά προσευχόμαστε γι’ αὐτήν.
Δέν θά πρέπει νά ξεφεύγει τῆς προσοχῆς μας ὅτι ὑπῆρξαν ζευγάρια μέ ἤ
χωρίς παιδιά πού ἁγίασαν. Εἶναι οἰκογένειες μαρτύρων πίστεως, πού μέ τήν
θυσία τους λάμπρυναν τό θεσμό τῆς οἰκογένειας καί ἀνέδειξαν τήν ἱερότητά του.
Δέν εἶναι μονίμως ἕνα ἀπάνεμο λιμάνι. Σίγουρα θά ὑπάρχουν καί συγκρούσεις. Πρέπει, ὅμως, νά ξέρεις πῶς νά
διαφωνεῖς καί πῶς νά διαχειρίζεσαι τόν
θυμό σου. Κάθε σύγκρουση δέν προβάλλει ξαφνικά. Ὅπως καί στά ἡφαίστεια,
κάποια στιγμή ἡ λάβα ἔρχεται νά βγεῖ
πρός τά ἔξω.
Ἀπό τούς Κύκλους Μητέρων
«Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Μία ἰατρική συνταγή πού μελετήθηκε καί ἀνήκει στούς φοιτητές
τῆς Ἰατρικῆς, στό Οἰκοτροφεῖο τῆς
ὁδοῦ Τσόχα. Αὐτό πού στέγαζε περί
τούς 100 οἰκοτρόφους κάθε χρονιά,
γιά νά σταματήσει τή λειτουργία του
μετά τό 1960.
Ἦταν ἕνας πολύ ὄμορφος χῶρος,
πού διευκόλυνε τή συγκέντρωση στή
φοιτητική μελέτη, μέ πολλούς χώρους συγκέντρωσης καί ἀναψυχῆς,
καλή διατροφή καί καλή πνευματική
καθοδήγηση.
Τό ὑλικό τῶν φοιτητῶν ἦταν
ὁμοιογενές, χωρίς διαμαρτυρίες, ἐγωισμούς, μπαϊράκια καί παρεκκλίσεις
ἀπό τήν κατεύθυνση πού παρείχετο
κατά τρόπο σαφῆ, ὕστερα ἀπό συζητήσεις στή μεγάλη τραπεζαρία.
Ἐν τούτοις, οἱ οἰκότροφοι φοιτητές Ἰατρικῆς δέν ἦταν ἄσχετοι μέ
τόν τρόπο κοινῆς ζωῆς καί διέθεταν
τήν ἐμπειρία τους κοντά στό χριστιανικό ἔργο τῆς ἐπαρχιακῆς καταγωγῆς τους. Ἕνα ἔργο πού εὐδοκιμοῦσε σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί ἐξασφάλιζε μία συνειδητή ζωή. Αὐτός
ἦταν ὁ λόγος πού ἡ κατήχηση πού
τόσο παρεξηγήθηκε (μή μοῦ κάνεις
Κατηχητικό!) δέν ἐμφανίστηκε στή
ζωή τῶν οἰκοτρόφων.
Ὕστερα ἀπό 5 ἤ 6 χρόνια φοίτησης δημιουργήθηκαν πολλοί δεσμοί
φιλίας πού κρατήθηκαν μέχρι τώρα.
Στή φωτογραφία ὑπάρχουν ἀριστερά
πρώτη σειρά: Ε. Κεφαλογιάννης, Γ.
Φαρσακίδης, Ἰ. Χαραλαμπάκης, Π.
Πολίτης. Δεύτερη σειρά:Ἰ. Παπαγεωργίου, Σ. Σταυρόπουλος, Ε. Μαρκομιχελάκης, Ε. Παπαευαγγέλου,
Δ. Ἀποστολίδης καί Μ. Αὐτζίδης.
Ἀπουσιάζουν: Γ. Καβαλίνης, Νικά180
180
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ΗΕΓΚΡΑΤΕΙΑ
ΜΕΙΑΤΡΙΚΗΣΥΝΤΑΓΗ
κης, Π. Μέντης, Ἀθ. Παπαδημητρίου, Ν.
Παναγόπουλος, Κ. Τυμπανίδης, Π. Φαληρέας καί πολλοί ἄλλοι.
Στόν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ οἰκοτροφείου ἤκμαζαν οἱ ἀθλοπαιδιές καί μέ τό
σούρουπο ἄρχιζαν οἱ συζητήσεις, πού τελείωναν ἀργά μέσα στή νύχτα. Ἐκεῖ ἀναζητήθηκε μία συνταγή γιά τήν ἐγκράτεια.
Ἡ ἐγκράτεια, σάν ἀρετή, δέν εἶναι κατανοητή ἀπό πολλούς, δέν εἶναι ἐφικτή, δέν
μπορεῖ νά ἐφαρμοστεῖ, δέν εἶναι φυσιολογική.
*
*
*
Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία ξεκινᾶ μέ τό «Ἄμωμοι ἐν ὁδῷ, ἀλληλούια». Κατά τήν Ἀρβελέρ, καθηγήτρια
τῆς Βυζαντινολογίας στή Σορβόννη τῶν Παρισίων (1962), «ἄμωμος» εἶναι ὁ μή διαφθαρείς, ὁ ἐγκρατής. «Ἄμωμος» σημαίνει τή
μή διαφθορά τοῦ ἄνδρα, σέ ἀντίθεση μέ τόν
ἀρχαῖο κόσμο τῆς Ἑλλάδας. Ὁ ἄμωμος στό
Βυζάντιο περικλείει ὅλον τόν νεωτερισμό,
τό μοντέρνο στοιχεῖο τῆς νέας θρησκείας
τοῦ Χριστιανισμοῦ τοῦ Βυζαντίου.
Ἡ νέα μοντέρνα θρησκεία διαθέτει
πλέον τήν πληθώρα τῶν μοναχῶν, πού ξεμάκρυναν ἀπό τίς τότε κοινωνίες καί γέμισαν στή συνέχεια τίς σπηλιές, τίς ἐρήμους,
τίς Μονές καί τά Μοναστήρια. Ἀφορᾶ
στούς χριστιανούς μετά τήν ὁριστική ἐπήρεια τοῦ Εὐαγγελίου στή ζωή τους.
Στήν ἐποχή μας τό «ἄμωμος» προσδιορίζει τό μέγιστο ποσοστό τῶν κληρικῶν τῆς
Ἑλλάδος - ἔγγαμοι ἤ μή- καί αὐτῶν πού
ἔζησαν καί ζοῦν τήν ἁγνότητα.
Ἡ ἐγκράτεια, μέ τή γενικότερη ἔννοια,
ἀφορᾶ βεβαίως στή σεξουαλική ζωή τοῦ
ἀτόμου, ἀλλά περιλαμβάνει ἐπίσης τή γλώσ-
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σα, τήν ὅραση, τήν ἀκοή, καί τήν ψυχική διαταραχή.
*

*

*

Ἰδού τά συμπεράσματα τῶν νυχτερινῶν συζητήσεων τοῦ αὐλόγυρου τοῦ
Οἰκοτροφείου:
● Ἡ ἐγκράτεια εἶναι ἐφικτή.
● Νά μήν παραμένουν χρονικά κενά,
γιά νά χωρέσουν ἄσχετες σκέψεις καί
στή συνέχεια δημιουργία καί ἐπεξεργασία ἄλλων θεωριῶν καί σκέψεων.
● Τό μεγαλύτερο, ὅμως, συμπέρασμα στό ὁποῖο συμφώνησαν ὅλοι οἱ συζητητές
τῆς
ἄτυπης
βραδινῆς
συνέλευσης τοῦ Οἰκοτροφείου εἶναι ὅτι
ἡ ἐγκράτεια δημιούργησε:
α) Ὅλες τίς στρατιές τῶν Ἁγίων,
τῶν Μαρτύρων τῶν πρώτων χρόνων,
ὅλων αὐτῶν πού ἐφήρμοσαν τόν Χριστιανισμό καί ἔδωσαν τή ζωή τους γι’
αὐτόν.
β) Ὅλες τίς μυριάδες τῶν ἀσκητῶν,
τῶν μοναχῶν καί τῶν ἀφιερωμένων στό
Θεό συνανθρώπων μας. Πῶς νά ἐξηγηθεῖ αὐτή ἡ πληθώρα τῶν μοναστηριῶν ὄχι μόνο τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τῶν Μετε-
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ώρων, ἀλλά καί ὅλων τῶν ἄλλων διάσπαρτων σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα καί
σέ χῶρες τῆς Εὐρώπης ἀλλά καί τῶν
Βαλκανίων!
γ) Δέν εἶναι θέατρο ἤ αὐθυποβολή
ἡ θέα τῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Μοναχοί νεαροί, ἐπιστήμονες, ὁ ἕνας
μετά τόν ἄλλο νά πλησιάζουν τό Ἅγιο
Ποτήριο, διαρκούσης τῆς πρωϊνῆς Θείας
Λειτουργίας, σ’ ἕνα περιβάλλον θεοσκότεινο μέ μία καντήλα μόνο ἀναμμένη. Τί σκιές μοναδικές, ἀτέλειωτες!
Μποροῦν νά προσποιοῦνται εὐσέβεια ἤ
νά ἐπιτελοῦν διατεταγμένες ἐντολές;
δ) Εἶναι, λοιπόν, ἀφ’ ἑαυτοῦ σαφές:
ἡ ἐγκράτεια ἀποκτᾶται μέ πολύ κόπο
καί διατηρεῖται μέ πολύ προσπάθεια.
ε) Εἶναι ἀπόλυτα σαφές, ἐπίσης,
ὅτι ἡ ἐγκράτεια εἶναι δυνατή γιά ὅλους,
γιά αὐτούς πού προτιμοῦν τήν ἄγαμη
ζωή, ἤ καί τούς ἄλλους πού προτιμοῦν
τήν ἔγγαμη ζωή μέ ὅλες τίς γνωστές δυσκολίες της.
Εὐάγγελος Ἰ. Παπαευαγγέλου
Χειρουργός, Καθ. Ἰατρικῆς Σχολῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΔΥΟ ΑΞΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ
Τόν περασμένο αἰώνα ὑπῆρχε ἕνα
ἐργοστάσιο στήν πόλη τῆς Καλαμάτας, εἶχε ἕνα μικρό Ἱερό Ναό, τήν Ἁγία
Βαρβάρα, στό προαύλιό του, μέσα σέ
ἄνθη καί φυτά. Τώρα, δέν ὑπάρχει τό
ἐργοστάσιο. Ἀπό ἐργοστάσιο παραγωγῆς οἴνων καί οἰνοπνευμάτων ἔγινε
οἰκόπεδα καί στή συνέχεια πολυκατοικίες. Εὐτυχῶς, ὁ Ναός ὑπάρχει ἀκόμα.
Σέ αὐτόν τόν Ἱερό Ναό, γιά ἀρκετά
χρόνια ἐφημέριος ἦταν ὁ ἀείμνηστος
πατήρ Εὐσέβιος Θεριακής, ἱερομόναχος καταγόμενος ἀπό τήν Μικρά Ἀσία
καί πνευματικός τῆς Χριστιανικῆς
Ἑνώσεως Καλαμάτας.
Ὅσοι εἶχαν τήν εὐλογία νά παρακολουθήσουν τίς Θεῖες Λειτουργίες
στήν Ἁγία Βαρβάρα μέ λειτουργό τόν
π. Εὐσέβιο, ἀκόμα θυμοῦνται τό ψυ-
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χικό ἀνέβασμα πού αἰσθάνοντο ἀπό
τόν τρόπο τῆς τέλεσης τῆς Θείας Λειτουργίας.
Ὁ π. Εὐσέβιος ἦταν καί ὁμαδάρχης στίς Χ.Μ.Ο.
Σέ μιά συνάντησή μας, μᾶς λέει
νά μή πηγαίνουμε στό ἱερό τῶν Ναῶν
καί νά ἀποφεύγουμε νά εἴμαστε «παπαδάκια». Ἡ προτροπή του αὐτή μᾶς
ξένισε. Ἐμεῖς, τά «χριστιανόπουλα»
νά μή εἰσερχόμαστε στό ἱερό; Πολύ
παράξενο πράγμα μᾶς φάνηκε αὐτό
καί διατυπώσαμε τίς ἀντιρρήσεις μας.
«Εἶστε μικροί ἀκόμα» μᾶς ἀπάντησε ὁ π. Εὐσέβιος. «Ὅταν μεγαλώσετε,
θά καταλάβετε αὐτό πού σᾶς λέω.
Πάντως, στό ἱερό νά μή πηγαίνετε».
Πέρασαν τά χρόνια καί μία Κυριακή παρακολούθησα ἀπό τό ἱερό
μιά Θεία Λειτουργία, σέ ἕνα ἐνοριακό
Ναό, μέ δύο ἱερεῖς. Καλλίτερα νά μή
τήν παρακολουθοῦσα! Καμία σοβαρότητα ἀπό τούς ἱερεῖς. Ἔδειχναν ὅτι δέν
καταλάβαιναν τί ἔκαναν. Κουβέντιαζαν
μεταξύ τους, τσακωνόντουσαν μέ τά
«παπαδάκια» καί τούς ἄλλους πού
ἔκοβαν τό ἀντίδωρο κ.λ. Χασκογελοῦσαν καί ἀστειεύοντο καί στά διαλείμματα ἐκφωνοῦσαν τίς εὐχές τῆς
Θείας Λειτουργίας πού ἦταν ἐντελῶς
ἀσύνδετες μεταξύ τους. Κυριολεκτικά
χάος! Δυστυχῶς, αὐτό γίνεται στούς
περισσότερους Ναούς.
Τότε θυμήθηκα τόν πατέρα Εὐσέβιο, πόσο δίκιο εἶχε πού μᾶς ἀπέτρεπε
ἀπό τήν εἴσοδό μας στό ἱερό. Τότε θυ-
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μήθηκα καί τόν διευθυντή τοῦ Οἰκοτροφείου μας, τόν ἀείμνηστο κ. Μπάστα,
πού ἐπανειλημμένα τόνιζε στούς θεολόγους οἰκοτρόφους πού θά γινόντουσαν
ἱερεῖς, νά προσέξουν πολύ τό πρόβλημα
τῆς «συνήθειας» κατά τήν τέλεση τῆς
Θείας Λειτουργίας. «Κάθε φορά πού θά
τελεῖτε τήν Θεία Λειτουργία, νά συμπεριφέρεσθε, τόνιζε, ὅπως κάνατε στήν
πρώτη σας Θεία Λειτουργία!».
***
Τό ὑπόγειο τοῦ Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου τῆς Ἀθήνας, τήν δεκαετία τοῦ
1950, κάθε Κυριακή μετατρεπόταν σέ
Ἱερό Ναό! Ἀργότερα, ἔγινε ἡ ἀνοικοδόμηση τοῦ ὑπάρχοντος σήμερα Ναοῦ.
Ἱερεύς-λειτουργός ἦταν
ὁ ἀείμνηστος
ἱερομόναχος
πατήρ Εὐσέβιος Γιαννακάκης.
Τό ἐκκλησίασμα, οἱ ἀσθενεῖς καί μερικοί ἄλλοι,
μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἐγώ
γιά ἀρκετές φορές, παρακολουθούσαμε
τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας πολύ
κοντά στήν Ἁγία Τράπεζα καί βλέπαμε
πῶς τελεῖται τό Μυστήριο ἀπό τόν
ἱερέα.
Δέν ἔχω ξαναδεῖ τέτοια Λειτουργία.
Κυριολεκτικά, ὁ ἀείμνηστος π. Εὐσέβιος
δέν πάταγε τή γῆ. Αἰσθανόσουνα καί ἐσύ
πού ἤσουν ἐκκλησιαζόμενος ὅτι κάτι γί-
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νεται πού σέ ἀνεβάζει στούς οὐρανούς.
Ἀκίνητος μπροστά στήν Ἁγία Τράπεζα
ἐκφωνοῦσε μέ νόημα ὅλες τίς εὐχές, καί
δέν ἔκανε καμία κίνηση οὔτε ἔβγαζε
καμία ἄλλη λέξη ἐκτός ἀπό ὕμνους ἀπό
τό στόμα του. Μέ τόν μικρό του βοηθό,
πού ἦταν καί παιδί τοῦ Κατηχητικοῦ
μου στόν Ἅγιο Δημήτριο, συννενοοῦντο
μέ τά μάτια. Ὅταν τελείωνε ἡ Λειτουργία, φεύγαμε ἀπό τό ὑπόγειο τοῦ Νοσοκομείου ἄλλοι ἄνθρωποι!
***
Διά τήν ἱστορία, οἱ δύο αὐτοί ἱερομόναχοι εἶχαν ὁσιακό τέλος.
Ὁ πρῶτος, ὁ πατήρ Εὐσέβιος Θεριακής, ἀπεβίωσε στό Γηροκομεῖο τῆς
Ἀδελφότητος τοῦ «Σωτῆρος» καί ὁ
δεύτερος, ὁ πατήρ Εὐσέβιος Γιαννακάκης, στήν Ἱερά Μονή πού εἶχε ἱδρύσει
στήν Κορινθία.
Τά «παπαδάκια» μέ τούς ἄτακτους
ἱερεῖς, ὅταν ἔφτασαν στήν ἐφηβεία, δέν
ξαναπάτησαν στήν Ἐκκλησία καί τό
«παπαδάκι» τοῦ Ἱπποκρατείου ἔγινε
ἱερέας καί λειτουργεῖ τώρα κάπου στήν
Ἀθήνα.
Τώρα σκέπτομαι. Πόσον δίκαιο εἶχε
ὁ πατήρ Εὐσέβιος πού μᾶς ἀπέτρεπε
ἀπό τήν εἴσοδό μας στό Ἱερό. Πόσο διαφορετική θά ἦταν ἡ Ἐκκλησία μας, ἄν
οἱ ἱερεῖς μας πρόσεχαν περισσότερο τή
συμπεριφορά τους καί ἐν γένει τή ζωή
τους. Δυστυχῶς, πλεονάζουν οἱ «ἐπαγγελματίες» ἱερεῖς ἀπό τούς ἱερεῖς πού
ἔχουν «φόβο Θεοῦ» καί αὐτό εἶναι τό
πρόβλημα.
Π.Ι.Μ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Μεγάλος θόρυβος ἔγινε στή Βουλή
γιά τό νομοσχέδιο πού θά ἐπιτρέπει
στά ὁμόφυλα ζευγάρια νά βαπτίζουν
καί νά υἱοθετοῦν παιδιά.
Πολύ ἐντύπωση μοῦ ἔκανε τό
«ἠθικό ἐπίπεδο» τῶν βουλευτῶν μας.
Διάβασα στό διαδίκτυο τό ἑξῆς:
«Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας
στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς,
τάχτηκε ὑπέρ τῆς ἐπίμαχης ρύθμισης,
λέγοντας πώς ὑπάρχει σχετική εὐρωπαϊκή νομολογία».
Δηλαδή!! Δέν μοῦ ἀρέσει τό σχετικό νομοσχέδιο, ἀλλά θά τό ψηφίσω,
ἐπειδή αὐτό μᾶς τό ἐπιβάλουν οἱ
Εὐρωπαῖοι μέ τούς δικούς τους νόμους!
Πολλές φορές θυμᾶμαι τόν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο,
πού ἔλεγε ὅτι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση
θέλει νά μᾶς περάσει ὅλους ἀπό μία
«κρεατομηχανή», γιά νά μᾶς κάνει
«κιμά»! Ἐπιθυμία καί ἐπιδίωξή της
εἶναι νά ἐξαφανίσει τά ἤθη καί τά
ἔθιμα τῶν κρατῶν πού ἀνήκουν σέ
αὐτή τήν Ἕνωση, καί νά γίνουν ὅλοι
ὅπως αὐτοί θέλουν! Καί ἀφοῦ «αὐτοί»
εἶναι χωρίς κανένα ἠθικό φραγμό καί
πίστη σέ ἰδανικά, ἀλλά μόνον τό
χρῆμα τούς ἐνδιαφέρει, καταπιέζουν
τούς λαούς καί τούς ἐκβιάζουν μέ τά
χρήματά τους νά ἀκολουθήσουν ὅ,τι
αὐτοί διατάσσουν σέ ὅλα τά ἐπίπεδα!
184
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Ἀπορίας ἄξιον εἶναι ποιός Πρωθυπουργός τῆς πατρίδος μας δέχθηκε τή
συμφωνία νά μποροῦν «αὐτοί» νά
καθορίζουν καί τά δικά μας ἤθη καί
τή δική μας θρησκεία.
Ἔτσι, τώρα, μποροῦμε νά ἐξηγήσουμε γιατί γίνεται τόση φασαρία γιά
τόν χωρισμό Πολιτείας καί Ἐκκλησίας, κατάργηση τῶν θρησκευτικῶν
ἀπό τά σχολεῖα μας, κ.λ. Κάποια ξενόφερτη ἐντολή θά εἶναι, στήν ὁποία
τυφλά ὑπακούουν καί ἐκτελοῦν, δυστυχῶς, μέ μανία, καί οἱ σημερινοί
κυβερνῶντες μας, πού ἐξελέγησαν
ἀπό τόν λαό, γιά νά μᾶς ἐλευθερώσουν ἀπό τά εὐρωπαϊκά δεσμά.
Ἐπειδή αὐτό δέν γίνεται μόνον
στήν πατρίδα μας, ἀλλά καί σέ ἄλλα
κράτη τῆς Εὐρώπης, γι’ αὐτό βλέπουμε νά ἀντιδροῦν οἱ λαοί της μέ τό
νά ἐκλέγουν κυβερνῆτες πού ὑπόσχονται τήν ἀπαλλαγή τους ἀπό αὐτή
τήν «κρεατομηχανή», πού τόσον πετυχημένα ὀνόμασε ὁ ἀείμνηστος Χριστόδουλος.
Γιά μᾶς ἄραγε ὑπάρχει κάποια
ἐλπίδα ἀπαλλαγῆς; Δυστυχῶς, στόν
ὁρίζοντα δέν φαίνεται κάτι τέτοιο.
Μόνον ὁ Χριστός μας μπορεῖ νά
μᾶς σώσει, ἀλλοιώνοντας τίς ἀντιλήψεις καί ἐπιθυμίες τῶν συμπολιτῶν
μας νά ψηφίζουν γιά κυβερνῆτες τους,
ἀνθρώπους μέ ἠθικό ἀνάστημα ἀντίστασης κατά τῆς ψυχικῆς τους
φθορᾶς, ἀπό τό νά ὑποκύπτουν στά
μικροσυμφεροντά τους.
Σ.
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Mιά καλή ἀρχή
Ὅταν δέν μποροῦμε νά ἀλλάξουμε τήν ροή τῶν γεγονότων, ὅταν
δέν μποροῦμε νά ἐπηρεάσουμε
συνθῆκες καί προϋποθέσεις στό
οἰκογενειακό ἤ ἐργασιακό περιβάλλον, μέ δυό λόγια, ὅταν δέν ἀλλάζουν
οἱ ἄλλοι, ἄς προσπαθήσουμε νά
ἀλλάξουμε ἐμεῖς. Πάντα εἶναι κατάλληλη ἡ στιγμή, γιά νά ἀρχίσουμε.
Ἀλλά ἡ αὐτοβελτίωση δέν εἶναι καί
τό πιό εὔκολο πράγμα σέ ἡλικίες
ὅπου ἔχουν παγιωθεῖ συνήθειες καί
ἀντιλήψεις ἐτῶν. Ὡστόσο, μήν καθυστεροῦμε καί μήν ἀναβάλλουμε.
Δέν εἶναι ἀνάγκη νά μένουμε ἐπίμονα
προσκολλημένοι στά παλιά. Ἄς δοκιμάσουμε, μέ περίσκεψη, νά προσαρμοστοῦμε καί στά καινούργια.
Σιγά-σιγά, μεθοδικά, μέ ὑπομονή, ἄς ἐξετάσουμε τί κάνουμε ἤ
τί δέν κάνουμε καθημερινά καί ἄς
δοῦμε τί ἀπ’ αὐτά κάνουμε ἤ τί δέν
κάνουμε μπορεῖ νά ἀλλάξει στό καλύτερο, ἔστω καί λίγο. Γιατί τάχα
δέν μπορῶ νά πῶ πιό ἐγκάρδια καλημέρα στόν γείτονα, γιατί δέν
μπορῶ νά ἐξηγήσω στούς οἰκείους
τήν ἀξία πού ἔχει γιά τήν ὑγεία
μας ἡ σωστή διατροφή δίνοντας,
φυσικά πρῶτος ἐγώ τό καλό παράδειγμα. Καί τόσα πολλά ἀρνητικά
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στοιχεῖα, ὅπως τήν
σπατάλη, τόν ὑπερκαταναλωτισμό, τήν
ἰσοπεδωτική κριτική
(γιατί ἀκόμα καί ἡ
ἀλήθεια, ὅταν σερβίρεται ὠμή, δέν εἶναι
εὐπρόσδεκτη) τήν κακεντρέχεια, τόν κομπασμό γιά τίς ἱκανότητές μας, ἡ ὑπερτίμηση τῶν ὁποίων τίποτε καλό δέν προοιωνίζεται.
Ἀλλά, ἄς ἑστιάσουμε καί στίς καθημερινές παραλείψεις. Μήπως
παρέλειψα νά δείξω ἐνδιαφέρον καί
ἀγάπη, ἔστω καί τηλεφωνικῶς
στόν μοναχικό φίλο; Ἄν διατηρῶ
δυνάμεις, μήπως δέν πρόσφερα
ὑπηρεσίες ἐκεῖ πού χρειάζονται;
Μήπως ἦταν ἀνύπαρκτη ἡ ὑπομονή
μου; Μήπως ἀπορροφημένος ἀπό
τήν ἐγωκεντρική μου τάση δέν
ἤμουν σήμερα πρόθυμος, εὐγενικός
ἀκροατής;
Ἡ αὐτοκριτική εἶναι μιά καλή
ἀρχή.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Γιά τήν ἐκμετάλλευση
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς
εἰς τό ἱερόν τοῦ Θεοῦ καί
ἐξέβαλε πάντας τούς πωλοῦντας καί ἀγοράζοντας ἐν
τῷ ἱερῷ καί τάς τραπέζας τῶν
κολλυβιστῶν κατέστρεψε καί
τάς καθέδρας τῶν πωλούντων τάς περιστεράς».
(Ὁ Ἰησοῦς μπῆκε στόν
ναό τοῦ Θεοῦ καί ἔδιωξε
ὅσους πουλοῦσαν καί ἀγόραζαν στόν χῶρο τοῦ ναοῦ
καί ἀναποδογύρισε τά τραπέζια τῶν ἀργυραμοιβῶν καί τά
καθίσματα αὐτῶν πού πουλοῦσαν τά περιστέρια).
Ματθ. κα΄ 12
β. «Ἀλίμονό σας, γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι, ὑποκριτές, γιατί κατατρῶτε τίς
περιουσίες τῶν χηρῶν, κάνετε ὅμως μεγάλες προσευχές, γιά νά φανεῖτε καλοί· γι’
αὐτό ἡ τιμωρία σας θά εἶναι
ἰδιαίτερα αὐστηρή».
Ματθ. κγ΄ 13
γ. «Νά προσέχετε ὅσους
δημιουργοῦν διχόνοιες καί
σύγχυση καί διδάσκουν πράγματα ἀντίθετα μέ ὅσα ἔχετε
μάθει. Τέτοιους ἀνθρώπους
νά τούς ἀποφεύγετε, γιατί
δέν ὑπηρετοῦν τόν Κύριό μας
τόν Χριστό, ἀλλά τά συμφέροντά τους, ἐξαπατώντας τούς
ἀφελεῖς μέ ἠθικολογίες καί
ψευδοευλάβειες».
Ρωμ. ιστ΄ 17-18

δ. «Ἄς μήν ἐκμεταλλεύεται καί ἄς μήν ἐκβιάζει κανένας ἄνθρωπος τόν πλησίον
του. Πρέπει νά φοβᾶσαι
πάντα τόν Κύριο τόν Θεό
σου».
Λευιτικό κε΄ 17
ε. «Δέν θά βάλουν ἐπί τέλους ποτέ γνώση καί δέν θά
συνετιστοῦν ὅλοι αὐτοί πού
διαπράττουν τίς παρανομίες;
Αὐτοί πού κατατρῶνε τόν
λαό μου μέ τόση εὐκολία καί
χαρά, μέ ὅση τρῶνε τό ψωμί
τους;».
Ψαλμ. 52, 5
στ. «Ἡ καταδυνάστευση
καί ἡ ἐκμετάλλευση κάνει
καί αὐτόν τόν σοφό νά παραφέρεται καί τήν καρδιά του
νά χάνει τή γενναιότητά
της».
Ἐκ. ζ΄ 7
ζ. «Μήν καταδυναστεύετε
καί μήν ἐκμεταλλεύεσθε τή
χήρα, τό ὀρφανό, τόν ξένο».
Ζαχ. ζ΄ 10
η. «Ὁ δίκαιος δέν θά καταδυναστεύει ἄνθρωπο, θά
ἀποδίδει τό ἐνέχυρο τοῦ
φτωχοῦ χρεωφειλέτη, δέν θά
ἁρπάζει ξένα πράγματα».
Ἰεζ. ιη΄ 7
θ. «Νά μήν ἐκμεταλλεύεσαι τίς συμφορές τῶν ἀνθρώπων, οὔτε τίς θεομηνίες νά
βλέπεις σάν εὐκαιρίες πλουτισμοῦ. Μήν κάνεις πιό

¥

βαθιά τά τραύματα ὅσων μέ τίς δοκιμασίες ἤδη μαστιγώνονται».
Ἱερός Χρυσόστομος,
ΕΠΕ 7, 332
ι. «Ὅταν κρύβεις στήν ἀποθήκη
σου τό στάρι καί ἀνεβάζεις τήν τιμή
του καί μηχανεύεσαι ποικίλους τρόπους γιά ἐκμετάλλευση, ποιά ἐλπίδα
σωτηρίας θά σοῦ μείνει; Πῆρες τήν
ἐντολή νά δίνεις δωρεάν στόν πεινασμένο καί σύ δέν τοῦ τό πουλᾶς οὔτε
μέ τήν κανονική τιμή!».
Ἱερός Χρυσόστομος,
ΕΠΕ 19, 468
ια. «Ὑπάρχει αὐταρχισμός χειρότερος ἀπ’ αὐτόν, ὅταν σᾶς παίρνουν
καί τήν περιουσία σας καί τήν ἐλευθερία σας καί τήν ἀξιοπρέπειά σας
καί πάλιν δέν ἡσυχάζουν; Οὔτε κἄν
δοῦλοι σᾶς ἐπιτρέπουν νά εἶστε. Σᾶς
μεταχειρίζονται πιό περιφρονητικά
καί ἀπό ὅ,τι ἀγορασμένους δούλους».
Ἱερός Χρυσόστομος,
ΕΠΕ 19,624
ιβ. «Ποιό τό ὄφελος ἄν δημιουργεῖς πολλούς φτωχούς μέ τήν ἐκμετάλλευση καί κατόπιν ἀνακουφίζεις
ἕναν μέ τήν ἐλεημοσύνη; Ἄν δέν
ὑπῆρχε τό πλῆθος τῶν ἐκμεταλλευτῶν, δέν θά ὑπῆρχε οὔτε τό
πλῆθος τῶν ἐξαθλιωμένων».
Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης,
Μ.P.G. 46, 445
ιγ. «Ὁ Θεός δέν μᾶς ἔδωσε τούς
ἀνθρώπους, γιά νά τούς ἐκμεταλλευόμαστε, ἀλλά γιά νά τούς προστατεύουμε».
Ἅγ. Ἰωάννης Βατάτζης,
Αὐτοκράτορας Βυζαντίου
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ιδ. «Ἄλλοι σκάπτουσιν ἀμπέλους, ἕτεροι μεθιοῦσι».
Βυζαντινό λόγιο
ιε. «Ἄλλοι μέν σπείρουσι, ἄλλοι
δέ ἀμήσουσι (θερίζουν)».
Ὅπ. π.
ιστ. «Πηγαίνει κάποιος σέ ἕνα
μακρινό καί ἀπόμερο σταυροδρόμι
καί φτιάχνει κάποιο πανδοχεῖο, στό
ὁποῖο δέχεται τούς κουρασμένους
ταξιδιῶτες... Ἀντί ὅμως νά τούς δεχθεῖ ὡς φίλους καί νά τούς προσφέρει
τίς ἐξυπηρετήσεις, πού ἐπιβάλλει ἡ
φιλοξενία, τούς ματαχειρίζεται ὡς
ἐχθρούς, πού ἔχουν πέσει αἰχμάλωτοι στά χέρια του καί τούς ἀφήνει νά
φύγουν μόνο ἄν πληρώσουν ὑπέρογκα καί ἄδικα λύτρα».
Πλάτωνος Νόμοι 919Α
ιζ. «Μήπως ἡ ὅποια οἰκονομική
κρίση δέν εἶναι τελικό προϊόν κρίσης
ἀξιῶν, φανερῆς ἤ λανθάνουσας τάσης
γιά ἐκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπό
ἄνθρωπο καί τελικά ἔλλειψη καλλιέργειας, ἰδανικῶν, ἔλλειψη παιδείας μέ τήν πιό βαθιά καί
οὐσιαστική της ἔννοια;».
Γεωργ. Μπαμπινιώτης,
“Βῆμα” 11/7/2010
ιη. «Ἐμεῖς στή Δύση πρέπει νά
ἔχουμε στό μυαλό μας ὅτι οἱ φτωχές
χῶρες εἶναι φτωχές, κυρίως ἐπειδή
ἐμεῖς τίς ἔχουμε ἐκμεταλλευτεῖ μέσα
ἀπό πολιτική καί οἰκονομική ἀποικιοκρατία».
Μάρτιν Λοῦθερ Κίνγκ
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«Ἡ Παιδεία στήριξε τόν Ἑλληνισμό ἐπί
αἰῶνες», Κωνσταντῖνος Χολέβας (ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 18-4-18).
Γι’ αὐτό οἱ πολέμιοι τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐπιδιώκουν νά ἀποκόψουν τόν λαό μας ἀπό
αὐτήν τή ρίζα του.

«Καλλιεργοῦσαν στήν Ἐκάλη τό ναρκωτικό τῶν πλουσίων» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 18-418).
Δέν εἶναι εὐτυχεῖς οἱ πλούσιοι; Χρειάζονται ναρκωτικά, γιά νά μπαίνουν στόν
“παράδεισο”;

«Ἄς ποῦμε καί καμιά ἀλήθεια» (Η ΑΥΓΗ,
19-4-18).
Ἔτσι γιά στάχτη στά μάτια τοῦ “κυρίαρχου” λαοῦ, γιά νά μένουν μέ τήν ἐντύπωση
ὅτι ὑπηρετοῦμε τήν ἀλήθεια, πολιτικό προσωπικό καί ΜΜΕ, καί ἄς μήν ἔχουμε καμία
σχέση μέ τήν Ἀλήθεια!

«Ἡ ἀδιοριστία τῶν ἐφημερίων περιθωριοποιεῖ τήν Ἐκκλησία» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, 19-418).
Διεξάγεται πολύπλευρος, μεθοδικός
πόλεμος ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, δηλαδή ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων.

«Νά τεθοῦν ἐκ ποδῶν οἱ Φάκελλοι Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ, 20-4-18).
Νά ἀντιδράσουν μέ αὐτόν τόν τρόπο χιλιάδες πολίτες-γονεῖς τῶν μαθητῶν γιά νά
δώσουν μάθημα στούς πολέμιους τοῦ λαοῦ
μας, τοῦ Ἔθνους μας.

«Κιτρίνισαν οἱ κάμποι ἀπό τήν ἐλαιοκράμβη» (ΕΘΝΟΣ, 21-4-18).
Ἀξίζει νά ἐπεκταθεῖ ἡ καλλιέργειά της
γιά τό ἰδιωτικό καί τό δημόσιο συμφέρον,
ἀφοῦ ἔχει καλές ἀποδόσεις.

«Ἀνεκμετάλλευτος τουριστικά ὁ πολιτιστικός θησαυρός» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 22-418).
Μήπως πρέπει νά ἀναλάβουν τήν ἀξιοποίησή του οἱ “θεσμοί”, ξένα κέντρα;
«Ἠχηρή προειδοποίηση Παυλόπουλου
188

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

καί Τσίπρα πρός Ἐρντογάν»
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 22-4-18).
Νά γίνει καί σοβαρά, ὑπεύθυνα θεμελιωμένη σέ στρατιωτική καί διπλωματική
ἰσχύ.

«Ρεσιτάλ παροχολογίας μέ διαγραφές
δανείων, ὀφειλῶν καί ἀναδρομικά» (ΤΑ
ΝΕΑ, 23-4-18).
Παλιά τέχνη ψηφοφορίας γιά μόνιμη
νομή τῆς ἐξουσίας!

«Πλεόνασμα 10,9 δισ. ἀπό ἀχρείαστα
μέτρα ἔκοψε τήν ἀνάπτυξη» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ, 24-4-18).
Ἐφτωχοποίησαν τόν ἑλληνικό λαό,
ἐφούντωσαν τήν ἀνεργία καί ἔστειλαν χιλιάδες μορφωμένους νέους μας στό ἐξωτερικό!

«Ἀκόμη καί στόν ΣΥΡΙΖΑ διαφωνοῦν.
Ἐπιστολές βουλευτῶν κατά τῆς υἱοθεσίας
ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια» (ΕΣΤΙΑ, 25-4-18).
Οἱ ὑγιεῖς δυνάμεις τῆς κοινωνίας μας
θά δείξουν ἀδιαφορία γιά ἕνα τόσο σοβαρό
θέμα;

«Στίς 16 Μαΐου στήν Καλαμάτα. Ἀναπτυξιακή ἡμερίδα γιά τουρισμό καί πολιτισμό» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 26-4-18).
Ἀξιέπαινη πρωτοβουλία! Εὐχόμαστε νά
ἔχει ἐπιτυχία ἡ ἡμερίδα καί ἱκανοποιητικά
πραγματικά ὀφέλη, οἰκονομικά καί πολιτισμικά.

«Μέ αὐξημένη ἐποπτεία μετά τήν
ἔξοδο» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 274-18).
Οἱ δανειστές τῶν Μνημονίων μετονομάστηκαν “θεσμοί”, διάβαζε μονιμοποίηση τῆς
ὑποταγῆς στούς δανειστές! Τρίτο στάδιο:
«αὐξημένη ἐποπτεία»! Καλά δέν πᾶμε;

«Ἡ δημοκρατία πεθαίνει στό σκοτάδι»
(ΤΟ ΒΗΜΑ, 29-4-18)
Τή Δημοκρατία σκοτώνουμε μέ τό ἐντός
μας σκοτάδι, προϊόν τῆς περιφρονήσεως
τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν, τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν!
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«XOHΦOΡOI»

Δεύτερη τραγωδία τῆς «Ὀρέστειας» τοῦ
Αἰσχύλου ἔχει ἐνταχθεῖ στό πρόγραμμα τοῦ Φεστιβάλ Ἐπιδαύρου 2018 (Μικρό Θέατρο Ἐπιδαύρου 6 καί 7 Ἰουλίου).
Ἡ Κλυταιμνήστρα καί ὁ ἐραστής της Αἴγισθος ἀπολαμβάνουν ἀνενόχλητοι τήν ἐξουσία, κυβερνώντας τό Ἄργος δεσποτικά. Ὅπως βλέπουμε
στήν τραγωδία τοῦ Σοφοκλῆ «Ἠλέκτρα», ἡ Ἠλέκτρα θρηνεῖ τόν πατέρα της Ἀγαμέμνονα καί περιμένει τόν ἀδελφό της Ὀρέστη νά τιμωρήσει τούς
φονιάδες του. Ἐπικρατοῦσε ἡ ἀντίληψη ὅτι ὁ μεγαλύτερος γιός ἔπρεπε νά ἐκδικηθεῖ γιά τόν φόνο
τοῦ πατέρα του. Ὅταν ἀνδρώθηκε ὁ Ὀρέστης,
ἐπῆγε στούς Δελφούς καί συμβουλεύθηκε τόν θεό
Ἀπόλλωνα μέ ποιό τρόπο ἔπρεπε νά ἐκδικηθεῖ τόν
φόνο τοῦ πατέρα του. Ὁ Ἀπόλλωνας τόν συμβούλευσε νά πάρει ἐκδίκηση μέ τόν ἴδιο τρόπο πού
δολοφονήθηκε ὁ πατέρας του, μέ δόλο, ὄχι μέ πόλεμο.
Ὁ Ὀρέστης ἔρχεται στό Ἄργος μέ τό φίλο του
Πυλάδη. Τούς βλέπουμε νά πλησιάζουν τόν τύμβο
τοῦ Ἀγαμένονα. Ζητᾶ τήν βοήθεια τοῦ Ἑρμῆ καί
ἀπευθύνεται στόν νεκρό πατέρα του. Οἱ δύο νέοι
ἀποσύρονται βλέποντας μαυροντυμένες γυναῖκες
νά ἔρχονται πρός τόν τάφο. Εἶναι Τρωαδίτισσες
σκλάβες τοῦ ἀνακτόρου, πού μέ ἐπικεφαλῆς τήν
Ἠλέκτρα ἔρχονται νά προσφέρουν χοές κατ’
ἐντολήν τῆς Κλυταιμνήστρας. Ὁ Ὀρέστης ἐμφα-
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νίζεται στήν Ἠλέκτρα καί
ἀκολουθεῖ ἐκτενής διάλογος, στόν ὁποῖον παρεμβαίνει ὁ Χορός (χοηφόρες). Τά
δύο ἀδέλφια ἀναγνωρίζονται, μοιρολογοῦν τόν πατέρα
τους, ἐκθέτουν τήν δυστυχία
τους, ἐκφράζουν ἀποφασιστικότητα γιά ἐκδίκηση, ἐπικαλούμενοι τήν βοήθεια τῶν
θεῶν. Χορός, Ὀρέστης καί
Ἠλέκτρα παρακαλοῦν τόν
Ἀγαμέμνονα νά βοηθήσει νά
τιμωρηθοῦν οἱ δολοφόνοι του.
Ὀρέστης καί Πυλάδης παρουσιάζονται στό παλάτι ὡς
ξένοι καί ἀναγγέλλουν τόν δῆθεν θάνατο τοῦ Ὀρέστη. Μπαίνοντας στό ἀνάκτορο ὁ Αἴγισθος
ἀντιμετωπίζει τόν τιμωρό Ὀρέστη. Ὑπηρέτης ἐπιβεβαιώνει τή
θανάτωσή του καί διακηρύσσει
ὅτι οἱ Ἀργεῖοι «ἀνακτοῦν τήν
ἐλευθερία ...». Κατά τόν διάλογο
μέ τήν μητέρα του Κλυταιμνήστρα, ὁ Ὀρέστης διστάζει νά
τήν σκοτώσει. Ὁ Πυλάδης τοῦ
ὑπενθυμίζει τόν χρησμό καί τήν
προτροπή τοῦ Ἀπόλλωνα. Ὁ
Ὀρέστης προχωρεῖ στήν μητροκτονία. Δείχνει στόν λαό τοῦ
Ἄργους νεκρούς τούς ἐνόχους,
φονιάδες τοῦ πατέρα του. Σύντομα ἀρχίζει ἡ καταδίωξή του
ἀπό τίς Ἐρινύες. Ἔξαλλος φεύγει γιά τούς Δελφούς.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ppkoz_zokdht{nv| cri| yl| Oju{| O{NwtXs
<xknvoTuv`s|gwl|yhx|utpkoh|[rqdvuk|[x{xyqzx
yza| >knlo^zm| Lvuu{pzxqtks| te| Ewlxxk| Orzm]
yloke|x|r{o{tzpzmdhuvw|t{xvqs|yl|Zqxyvz|rz\
t{yjgo{C{x| yi| Wpz| rvowuy{ywtib| ro{gn{ywtl
pmrAy{w| gwl| yh| utpkoh| Zq{| rz\| [tfkpTdktve
8lrzwzw|cg{x{tywunjxzw|rzpqyvs|cxyjfo{u{x|t{q
Umpz_ioy`u{x|yix|>hn{o^z|Lvuu{pzxqtksb|uj
[tfhp`uk| gwl| yhx| nxhnk| yXs| Evxztyzxq{s| ySx
Pzxyq`xe
+pzw|t{y{fqt{u{x|yhx|Zq{wk|{Gyh|[rqdvuk
u\uu`nzs|Y|rzpwywtis|tiunzsb|rzppzq|fknzuwz]
gol_zw| t{q| Oju{| O{NwtXs| <xknjo`ukse| O{Nq
yzms|yhx|t{y{fwtlNzmnv|tw|[nvQse|pp`uyvb|rojrvw
xl|t{y{fwtlNvy{w|tldv|nzo_h|Zq{s|crD|Wrzm|tw
Kx|rozjo^vy{wb|Wrzwz|^oSn{|tw|Kx|M^vw|?|Wrzw{
rzpwywth| t{q| tznn{ywth| ^ozwle| -| Zq{| fjx| vRx{w
ctozfvUwl|?|cowuyvohb|ctoz{owuyvoh|?|Yywfhrzyv
Kppze|:Rx{w|"rpl|Zq{|t{q|vRx{w|Yr`ufhrzyv|t{]
y{fwt{uyj{e|
Pzppzq|nqpku{x|?|Mgo{C{x|gwl|_zZvohb|fzpz]
_zxwth| J&I| ?| *og{x`njxk| [rqdvuke| :BrTdkt{x
cu_{pSs|t{q|rzppjs|4rvoZzpjsb|cxlpzg{|t{q|nj
yhx| rzpwywth| yzrzdjykuk| tlrzw`xe| 8{yl| rTs
_{qxvy{w|y{x|nq{|rkg{q{|cg{xltykuk|yza|rph]
dzmsb|rz\|fmuym^Ss|Yfhgkuv|t{q|uyh|u`n{ywth
Zq{e|OAppzx|^w|tlyw|*og{x`njxzb|Wr`s|Bu^moq]
Nzxy{w|tlrzwzw|gwl|xl|tvofquzmx|nwtozrzpwywtl
?|xl|gqxzmx|t{q|2nloymovs1e|
jZ{w{b|vRx{w|crzoq{s|KUwz|gw{yq|crzto\_yktv
crD| Wp{| yl| fkniuw{| roiu`r{| t{q| yqs| rzwtqpvs
fkpTuvws| t{q| yzrzdvyhuvws| yza| Y| ro{gn{ywtis
pigzs| rz\| roztlpvuv| yhx| u_zfoh| cxyqfo{uk
yza|umgtvxyo`njxzm|rphdzms|t{q|yhx|Zq{wk|[rq]
dvuke|kunixku{x|xD|cx{_jozmx|t{q|xl|t{y{fw]
tluzmx|yhx|pvtywth|Zq{|rz\|Kutkuv|Y|te|Orzm]
yloks| uyh| nxhnk| ySx| dmnly`x| yza| Pzxyw{tza
#ppkxwunzab|Wy{x|roi|HnvoSx|t{q|nj|{Bu^oi|t{q
4Zowuywti| pvUwpigwz| vRrv| uj| umxjxyvmUh| yzm| uj
Ujxz|ykpvzrywti|njuz|Wyw|fjx|yix|xzwlNvw|riuzms
ppkxvs|Mu_{Uv|Y|8vnlp|uyh|Owto{uw{ywth|8{]
y{uyoz_he| 3u_{pSs| fjx| fwt{wzpzgvQy{w| Myuw| H
[rqdvuk|t{q|yi|U\pz|rois|yix|te|Orzmylokb|[Uk]
gvQy{w|Wn`s|yi|gw{yq|Mgwxve|
>jx|nrzovQyvb|te|Orzmylokb|xD|cutvQyv|cxvxi]
^pkyzs| yjyzw{| pvtywth| Zq{| t{q| xl| rozt{pvQyve
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3uvZvQyv|uyqs|5t{yinZvs|ySx|dmnly`x|yza|Fzmo]
twtza| !{uwunzae| Pozt{pvQyv| yz\s| crzgixzms
yzmse|<xz^pvQyv|c_lxy{uy{|Wpzms|n{sb|Wpz|yix
#ppkxwuni|t{q|yhx|Vuyzoq{|yzme|@Tow{|yi|Wyw|Y
>hn{o^zs| Lvuu{pzxqtks| JKtzmuzx| Ktzmuzx&I
crzt{pvQ| yl| ;tirw{| O{tvfzxq{| ?| [rwdmnvQ| yh
nvyzxzn{uq{|yXs|Yfza|yza|gqzm|>knkyoqzm|uj
8vnlp|3y{yz\ote|,$|utjCvws|{Gyjs|fjx|vRx{w|ok]
yzowth|nquzmsb|Wr`s|dl|urv\uzmx|Yowunjxzw|xl
^{o{tykoquzmxe|:Rx{w|"rpjs|cphdvwvsb|rz\|H|_{]
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