«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ΄, 3)
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Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία!
Στό Σύμβολο τῆς πίστεως ὁμολογοῦμε ὅτι πιστεύουμε «εἰς ἕνα Θεόν...»
καί «εἰς μίαν Ἁγίαν Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν». Ἀπό τά πρῶτα
βήματα τῆς Ἐκκλησίας ἐμφανίσθηκαν
αἱρετικές δοξασίες ἀπό λαϊκούς ἤ κληρικούς, καί μάλιστα ἐπισκόπους, «ἐκ φιλαρχίας καί κενοδοξίας ἤ ἰδιωματισμοῦ»
(Μεγ. Βασιλείου, Περί κρίματος Θεοῦ) κινούμενοι. Ἀλλά καί κάθε πιστός πού
ἀποκόπτεται θεληματικά ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική κοινότητα, ἀποσχίζεται, δημιουργεῖ κενό καί ἐκθέτει τόν ἑαυτό του
σέ μεγάλο κίνδυνο. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι
Μία, γιατί ἕνα εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ.
Μία Θεία Λειτουργία ἐπιτελεῖται, γιατί σέ
κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι ὁ Χριστός
παρών, πού ἐνεργεῖ τά πάντα.
Ὁ Ἀπ. Παῦλος γράφει στούς Κορινθίους καί τούς ἐφιστᾶ τήν προσοχή, γιατί
εἶχαν δημιουργηθῆ παρατάξεις στήν
Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου. «Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί, νά ἔχετε ὁμοφωνία καί
νά μή δημιουργοῦνται σχίσματα καί νά
ἔχετε ὁμόνοια καί ὁμογνωμοσύνη» (Α΄
Κορ. 1,10). Καί ἀλλοῦ: «Ἀκούω ὅτι ὑπάρχουν σχίσματα μεταξύ σας» (Κορ. 11, 18).
Ἀργότερα στή πορεία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας δημιουργήθηκαν πολλά
σχίσματα καί ὁμάδες ὁλόκληρες ἀποσχίσθηκαν ἀπό τήν Μία Ἐκκλησία, μέ μεγαλύτερο τό σχῖσμα τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας
μέ τά αἱρετικά δόγματα καί τίς παράλογες
ἀπαιτήσεις τοῦ Πάπα.
Τό σχῖσμα εἶναι μεγάλη ἁμαρτία,
γιατί διασπᾶ τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας,
ἀθετεῖ στήν πράξη δόγματα. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι «Μία», γιατί ἕνας εἶναι ὁ Χριστός, καί ὅλοι μαζί ἀποτελοῦμε τό ἕνα
Σῶμα, τό σῶμα Του. Ὅ,τι κακό κάνει ἡ
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αἵρεση τό ἴδιο κάνει καί τό σχῖσμα. Ὁδηγοῦν μακριά ἀπό τήν Μία Ἀλήθεια καί τή
Μία Ἐκκλησία.
Ἐπειδή τελευταία ἀκούγονται πολλά
γιά τά σχίσματα μέσα στήν Ἐκκλησία καί
αὐξάνει τό φαινόμενο τοῦ φυλετισμοῦ,
καί πίσω ἀπό ἐκκλησιαστικά κρύβονται
πολιτικές σκοπιμότητες παγκοσμίου ἐπιπέδου, χρειάζεται σύνεση, ἐπαγρύπνηση
πνευματική καί πολλή προσευχή. Νά μή
παρασυρόμαστε σέ ἐνέργειες πού ἐκθέτουν
καί κλονίζουν τήν πίστη μας καί τήν ἐμπιστοσύνη μας στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός,
ἑνωμένος μέ τά μέλη τοῦ σώματός Του,
πού εἴμαστε ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί.
Οἱ τοπικές Ἐκκλησίες, ὅπου κι ἄν βρίσκονται στόν κόσμο, εἶναι πάντοτε ἑνωμένες διά τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τῆς Θείας Λειτουργίας. Ὅλοι
κοινωνοῦμε στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, γιατί
«ἕν σῶμα ἐσμέν πάντες καί μέλη ἀλλήλων». Τίποτε δέν εἶναι τόσο δυνατό ὅσο
ἡ Θεία Λειτουργία, πού ἑνώνει οὐρανό
καί γῆ, ἐπουράνια καί ἐπίγεια! Ἡ Ἐκκλησία, μέσα στήν ὁποία ὑπάρχει ὅλος ὁ Χριστός μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο
Πνεῦμα, τούς ἀγγέλους καί τούς Ἁγίους
μας, ζῶντας καί κεκοιμημένους, εἶναι ἡ
Μία Ἁγία καί ἀδιαίρετη Ἐκκλησία, πού
«πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς».
Ἀπευθύνομε ταπεινή ἱκεσία καί παράκληση σέ κάθε Ἐπίσκοπο καί Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας μας: «Παρακαλοῦμεν Ὑμᾶς, Σεβαστοί μας Πατέρες καί
Διδάσκαλοι διά τοῦ Ὀνόματος τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τό αὐτό λέγητε
πάντες, καί μή ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δέ
κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ καί ἐν τῇ
αὐτῇ γνώμῃ...» (Α΄ Κορ. 1, 10).
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ «ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ» ΑΝΑΙΚΑΙΝΙΣΗΣ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μία
καί ἑνιαία. Ἀρχίζει στόν παρόντα
κόσμο καί συνεχίζεται στήν ἀτέρμονα αἰωνιότητα. Ἡ ἀπαρχή τῆς «ἐν
Χριστῷ» ἀνακαίνισης, πού θά μᾶς
ὁδηγήσει στήν αἰωνιότητα, γίνεται
σ’ αὐτήν ἐδῶ τή φάση τῆς ζωῆς, μέ
τήν πλήρη ἀνάπτυξη καί ἐνεργοποίηση ὅλων τῶν δυνατοτήτων καί λειτουργιῶν τοῦ ἀνθρώπου.
Ἰδιαίτερη ἔμφαση δίνεται ἀπό
τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας στή
μεταστροφή τῆς θέλησης τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τό κακό πρός τό
ἀγαθό. Ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώπου,
παρατηρεῖ ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ἔχει πλασθεῖ γιά τό ἀγαθό,
καθώς τό μάτι ἔχει πλασθεῖ γιά τό
φῶς. «Τήν θέλησιν οὐκ ἔστι ζῆν καί
ἐνεργόν εἶναι μή ἐν τῷ Χριστῷ μένουσαν, καθάπερ ὀφθαλμός οὐκ ἄν
ἔχη τι ποιεῖν μή τῷ φωτί χρώμενος».
Δηλαδή, ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώπου
δέν μπορεῖ νά ἐνεργοποιηθεῖ πρός
τό ἀγαθό χωρίς τόν Χριστό, καθώς
τό μάτι δέν μπορεῖ νά δεῖ κάτι χωρίς
τό φῶς.
Τό ἀγαθό ὅμως, γιά τό ὁποῖο
ἔχει πλασθεῖ ἡ θέλησή μας, δέν μπορεῖ νά εἶναι αὐτόνομο. Τό ἀγαθό
εἶναι, στόν βαθμό πού ὑπηρετεῖ τήν
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ἕνωσή μας μέ τόν Θεό. Ἡ ἀπαρχή
τῆς «ἐν Χριστῷ» ἀνακαίνισης συντελεῖται καί ὁλοκληρώνεται ὄχι
μόνο μέ τίς δικές μας δυνάμεις καί
δυνατότητες, ἀλλά καί μέ τή Χάρη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἡ θέληση τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ
Θεία Χάρη ἐκδηλώνονται ταυτόχρονα καί δέν μποροῦν νά νοηθοῦν ἡ
μία δίχως τήν ἄλλη στήν ὑπόθεση
τῆς «ἐν Χριστῷ» ἀνακαίνισης. «Προελθοῦσαι εἰς ταὐτόν δικαιοσύνη
ἔργων καί Πνεύματος Χάρις», παρατηρεῖ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης.
Δηλαδή, ἐνεργοῦν καί βρίσκονται
μαζί ἡ δικαίωση ἀπό τά ἀνθρώπινα
ἔργα καί ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Σέ ὅλα τά στάδια ἀπό τά ὁποῖα
περνάει ἡ «ἐν Χριστῷ» ἀνακαίνιση,
ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου, ὁ σκοπός
εἶναι ἕνας: ἡ κοινωνία τῆς ἀνθρώπινης θέλησης μέ τή θέληση τοῦ Χριστοῦ. Ἔξοχο εἶναι τό παράδειγμα
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού μποροῦσε νά λέγει «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ
δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ. 2, 20). Δηλαδή, δέν ζῶ πιά ἐγώ, ἀλλά ζεῖ μέσα
μου ὁ Χριστός. Αὐτό ἦταν τό μεγαλεῖο του!
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἡ ῾Αγιογραφική ἔννοια: «Ἐκκλησία καί δουλεία»
Τοῦ Μητροπ. Ἀχελώου Εὐθυμίου Κ. Στύλιου

Ἡ Ἐκκλησία στό θέμα τῆς δουλείας ἀκολούθησε τή γραμμή τοῦ Χριστοῦ. Δέν ἡγήθηκε κοινωνικῆς ἐπαναστάσεως γιά τήν
κατάργηση τῆς δουλείας, ἀλλά συνέχισε τό
σωτηριολογικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, γιά τήν
ἀπελευθέρωση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας, τῆς ρίζας αὐτῆς τοῦ κοινωνικοῦ κακοῦ.
α) Τό κήρυγμα τῆς ἐν Χριστῷ ἰσότητος
τῶν ἀνθρώπων: Ἡ βασική θέση τῆς Ἐκκλησίας γιά τό θέμα τῆς δουλείας εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι εἶναι ἴσοι καί ἐλεύθεροι ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ (Χριστοῦ), ὅπως τό διετύπωσε ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος: «Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ
Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ
ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ. Πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστέ
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. γ΄, 28 καί Κολ. γ΄, 11).
Ὁ λόγος αὐτός τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν
ἦταν ἡ πρώτη Διακήρυξη τῶν Ἀνθρωπίνων
Δικαιωμάτων, δύο σχεδόν χιλιάδες χρόνια,
πρίν ἀπό τή σχετική Διακήρυξη τοῦ ΟΗΕ, τό
1948.
β) Ἡ Ἐκκλησία καί οἱ δοῦλοι: Ἡ Ἐκκλησία δέν ἀνέλαβε εἰδική κοινωνική καί ἐπαναστατική πρωτοβουλία γιά τήν κατάργηση τῆς
δουλείας καί τήν ἀπελευθέρωση τῶν δούλων.
Τό κήρυγμα περί τῆς ἰσότητος ἔγινε ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, γράφοντας πρός τούς χριστιανούς
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κολοσσαέων, συμβουλεύει
χαρακτηριστικά: «Οἱ Κύριοι τό δίκαιον καί
τήν ἰσότητα τοῖς δούλοις παρέχεσθε, εἰδότες
ὅτι καί ὑμεῖς ἔχετε Κύριον ἐν οὐρανοῖς» (Κολ.
δ΄, 1).
γ) Οἱ δοῦλοι καί ἡ Ἐκκλησία: Τό κή262
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ρυγμα τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ἰσότητα τῶν
δούλων διαδόθηκε σύντομα μεταξύ τῶν δούλων τῆς πρώτης χριστιανικῆς ἐποχῆς, πολλοί
ἀπό τούς ὁποίους ἔσπευδαν νά γίνουν Χριστιανοί. Εἶναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό, ὅτι
χριστιανοί δοῦλοι ἔγιναν καί ἱεραπόστολοι,
ἐκχριστιανίζοντας τούς κυρίους στούς ὁποίους ὑπηρετοῦσαν ὡς δοῦλοι. Λέγεται ἀκόμη
ὅτι χριστιανοί δοῦλοι συνετέλεσαν, ὥστε νά
διαδοθεῖ ἡ χριστιανική πίστη μέσα στά Ἀνάκτορα τῶν Ρωμαίων Αὐτοκρατόρων.
Ἀπό τό ἄλλο μέρος, ἡ Ἐκκλησία, ἀρκούμενη στήν ἐν Χριστῷ ἀπελευθέρωση τῶν δούλων, δέν συνιστοῦσε οὔτε ἐνθάρρυνε τούς
χριστιανούς δούλους νά στρέφονται ἐκδικητικά ἐναντίον τῶν κυρίων των, οὔτε νά δραπετεύουν ἀπό τήν ἐργασία τους. Γιά τήν
Ἐκκλησία τό μεῖζον ἦταν ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία τῶν χριστιανῶν δούλων. Ἄλλωστε, μιά ἐκ
μέρους τῆς Ἐκκλησίας ὑποκίνηση τῶν χριστιανῶν δούλων ἐναντίον «τῶν κατά σάρκα
κυρίων» τους, θά ἔθετε σέ μεγάλο κίνδυνο
τόσο τούς ἴδιους ὅσο καί τήν Ἐκκλησία, τήν
ὁποία θά κατηγοροῦσαν, ἐκτός τῶν ἄλλων,
ὅτι ὑποκινεῖ τήν ἐξέργερση τῶν δούλων.
Γι’ αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, προβλέποντας αὐτόν τόν κίνδυνο, ἔγραφε στούς
Χριστιανούς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κολοσσῶν:
«Οἱ (Χριστιανοί) δοῦλοι ὑπακούετε κατά
πάντα τοῖς κατά σάρκα κυρίοις, μή ἐν ὀφθαλμοδουλίαις, ὡς ἀνθρωπάρεσκοι (γιά νά ἀρέσετε στά ἀφεντικά σας), ἀλλ’ ἐν ἁπλότητι
καρδίας, φοβούμενοι τόν Θεόν. Πᾶν ὅ,τι ἐάν
ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ Κυρίῳ καί
οὐκ ἀνθρώποις» (Κολ. γ΄, 22-23).
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Ρητορικά σχήματα στόν Χρυσοστομικό λόγο
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ´
Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἦταν ὁ μεγαλύτερος καί ὁ ἱκανότερος στή ρητορεία Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας.
Χαρακτηρίστηκε, ὡς ὁ πρύτανις τῶν
ἱεροκηρύκων. ῾Ο λόγος του ὑπέροχος, ἄψογος, λίαν ὠφέλιμος καί διδακτικός, ὄχι
μόνον γιά τούς ἀκροατές τοῦ 4ου αἰώνα,
ἀλλά διαχρονικά ἀποτελεῖ πνευματικό
στήριγμα γιά τούς πολλούς χριστιανούς.
Ὁ ἱερός πατήρ γιά τήν οἰκοδομή τοῦ
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας χρησιμoποιοῦσε κατά πολύ τούς κανόνες τῆς ρητορικῆς τέχνης, τῆς ὡραίας αὐτῆς τοῦ
πνεύματος καί τῆς ἐκφράσεως τοῦ λόγου
ὑψηλοῦ ἐπιπέδου τέχνης.
Θά παραθέσωμεν μετά τῶν ἀναλόγων
παραδειγμάτων, τέσσερα σχήματα λόγου
ρητορείας, προκειμένου νά διαπιστώσουμε τήν δυνατότητα τοῦ ἀπαράμιλλου
Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος καί διά τῆς μεθόδου αὐτῆς σκοπόν εἶχε νά ὁδηγήσει ψυχές
εἰς Χριστόν καί εἰς σωτηρίαν.
Πρῶτον σχῆμα ρητορείας ἦταν ἡ ἀλληγορία. Μέ τό ρητορικό αὐτό σχῆμα παρατηρῶμεν μέ ζωηρά εἰκόνα ἕνα ἀντικείμενο
μέ ὅλες του τίς ἰδιότητες καί ἐνέργειες καί
κάμνομε μεταφορά ἐννοιῶν. Εἶναι δε χαρακτηριστικό ὅτι ἡ ἑρμηνεία τῆς μεταφορᾶς
δέν ἐκτίθεται ἀμέσως ἀλλ’ ἀφίεται στή
σκέψη τοῦ ἀκροατοῦ. Ἕνα παράδειγμα
ἀπό τόν Ἱ. Χρυσόστομο εἶναι τό παρακάτω, ἀπό τήν πρώτη του ἐπιστολή πρός
τήν Ὀλυμπιάδα, ὅπου ἐκτίθεται ἡ τότε
δεινή κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας.
Γράφει: «Θάλασσαν ὁρῶ μαινομένην
πάντοθεν ἀπ’ αὐτῆς κάτωθεν ἀναμοχλευομένην τῆς ἀβύσσου... τάς σανίδας τῶν
πλοίων διαλυομένας, τά ἱστία διαρρηγνύμενα... σκότος πάντα βαθύ καί ἀφεγγές καί
ζοφῶδες, οὐδέ τούς πλησίον ἐπιτρέποντα
βλέπειν καί πολύν τόν πάταγον τῶν κυμάτων καί θηρία θαλάττια πάντοθεν τοῖς
πλέουσιν ἐπιτιθέμενα... Ἀλλ’ ὅμως καί
ταῦτα εἰδώς οὐκ ἀπογιγνώσκω τῆς χρηστοτέρας ἐλπίδος τόν κυβερνήτην τοῦδε τοῦ
παντός ἐννοῶν, ὅς οὐ τέχνη περιγίνεται
τοῦ χειμῶνος, ἀλλά νεύματι λύει τήν ζάλην».

Δεύτερον σχῆμα λόγου εἶναι ἡ σύγκρισις.
Ἰδού ἕνα παράδειγμα ἀπό τήν παραινετική δειλία
του ἡ ὁποία ἐλέχθη στό ναό τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας: «Καθάπερ γάρ τῆς γῆς ἡ φύσις ἀμελουμένη
μέν, βοτάνας ἐκφέρει πονηράς, συνεχῶς δέ γεωργικῶν ἀπολαύουσα χειρῶν, ὥριμον δίδωσι τόν
καρπόν· οὕτω δή καί ἀνθρώπου ψυχή, ἡ μέν ἐν
ῥᾳθυμίᾳ κειμένη, πλημμελημάτων ἀκάνθας τίκτει·
ἡ δέ ἀπολαύουσα προνοίας, κομῶντα τῆς ἀρετῆς
φέρει τόν καρπόν».
Ἕνα τρίτο σχῆμα λόγου τῆς ρητορικῆς τέχνης
εἶναι ἡ ἀπαρίθμησις. Τό παράδειγμα ἀπό τόν Ἱ.
Χρυσόστομο. Στήν ὁμιλία του στούς Ἀνδριάντας
λέγει: «Ποῦ γάρ ἑτέρωθι ταῦτα ἀκούσῃ ἅπερ
ἐνταῦθα φιλοσοφεῖς; Ἄν εἰς δικαστήριον ἀπέλθῃς,
ἀμφισβητήσεις ἐκεῖ καί μάχαι· ἄν εἰς βουλευτήριον,
ἡ τῶν πολιτικῶν πραγμάτων φροντίς· ἄν εἰς
οἰκίαν, τῶν ἰδιωτικῶν ἡ μέριμνα κατατρύχει πάντοθεν· ἄν εἰς συλλόγους καί συνέδρια τῆς ἀγορᾶς,
πάντα κἀκεῖ γήινα καί φθαρτά... Κἄν εἰς αὐτάς
δέ εἰσέλθῃς τάς βασιλικάς αὐλάς, καί ἐκεῖ πάλιν τά αὐτά ἀκούσῃ διαλεγομένων
ἁπάντων περί χρημάτων, περί δυναστείας, περί δόξης τῆς ἐνταῦθα τιμωμένης,
πνευματικόν δέ οὐδέν· ἐνταῦθα δέ (ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ) τοὐναντίον ἅπαν, περί
τοῦ οὐρανοῦ καί τῶν ἐν οὐρανῷ πραγμάτων, περί ψυχῆς, περί ζωῆς τῆς ἡμετέρας, καί τίνος ἔνεκεν γεγόναμεν, καί διά τί τοσοῦτον διατρίβομεν ἐνταῦθα
χρόνον... καί μεγάλα τῆς σωτηρίας ἡμῶν λαβόντες ἐφόδια, οὕτως ἐντεῦθεν
ἀπελευσόμεθα μετά χρηστῆς τῆς ἐλπίδος».
Ἕνα τελευταῖο πού ἐκφέρουμε σχῆμα λόγου εἶναι ἡ ἀνθυποφορά. Ὀνομάζεται ἔτσι τό σχῆμα αὐτό διά τοῦ ὁποίου ὁ ρήτωρ ἐρωτᾶ τούς ἀκροατές
καί προτείνει ἐνστάσεις, ἐκφράζει κάποια ἀπορία ἀλλ’ ἀμέσως φέρει καί
τήν λύση. Ὁ Ἱ. Χρυσόστομος στόν ἐγκωμιαστικό του λόγο πρός τόν μάρτυρα
Βαρλαάμ λέγει μεταξύ τῶν ἄλλων: «Καί πῶς δυνατόν, φησί, μιμήσασθαι μάρτυρας νῦν; οὐδέ γάρ ἐστι διωγμοῦ καιρός. Οἶδα κἀγώ· διωγμοῦ μέν καιρός
οὔκ ἔστιν, ἀλλά μαρτυρίου καιρός ἐστι· παλαισμάτων τοιούτων οὐκ ἐστι
καιρός, ἀλλά στεφάνων καιρός ἐστι· οὐ διώκουσιν ἄνθρωποι, ἀλλά διώκουσι
δαίμονες· οὐκ ἐλαύνει τύραννος, ἀλλ’ ἐλαύνει διάβολος, τυράννων πάντων
χαλεπώτερος· οὐχ ὁρᾷς ἄνθρακας προκειμένους ἀλλ’ ὁρᾷς φλόγα ἐπιθυμίας
ἀναπτομένην; Κατεπάτησαν ἐκεῖνοι τούς ἄνθρακας, κατεπόνησον σύ τῆς
φύσεως τήν πυράν· ἐπύκτευσαν ἐκεῖνοι πρός θηρία, χαλίνωσον σύ τόν
θυμόν, τό ἀνήμερον καί ἀτίθασον θηρίον... οὕτω μιμήση μάρτυρας».
Ἰδού, λοιπόν, δέν τοῦ ἀπεδόθη τοῦ ἁγίου πατρός Ἰωάννου ἐπί ματαίῳ, ὁ
πλέον ἐκφραστικός καί δόκιμος τίτλος «Χρυσόστομος». Οἱ ἄμβωνες τῆς
Ἀντιόχειας καί τῆς Κων/πόλεως ἰστορικοί ἄμβωνες, ἀπηχοῦν ἀνά τούς
αἰῶνες τά κηρύγματά του, τήν ἐκκλησιαστικήν του ρητορεία, τά χρυσά ρητορικά του σχήματα.
Εὐτυχεῖς ὅσοι ἐντρυφοῦν στούς θαυμασίους λόγους του, γιατί πράγματι
ἀντλοῦν σοφή καί ὑπέροχη θεία διδασκαλία, ἑρμηνεία τῶν Ἁγίων Γραφῶν,
τόσο ἀναγκαία γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς.
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ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

& ΑΠΟΗΧΟΙ

Σ

τό Δημοτικό Σχολεῖο, ἕνας πολύ
ἀγαπητός μας δάσκαλος μᾶς ἔλεγε
πώς: «Μιά καλή ἰδέα εἶναι ἕνα
δῶρο ἀπό τόν Θεό. Ὅμως, ἄν αὐτήν τήν
ἰδέα δέν τήν κάνετε πράξη ἤ δέν τήν πεῖτε
καί σέ ἄλλους, γιά νά φέρει κάτι καλό,
εἶναι σάν ἕνα ὡραῖο δῶρο πού σᾶς χάρισαν, ἀλλά ἐσεῖς –ἀπασχολημένοι μέ
ἄλλα– δέν ἀνοίξατε κἄν τό πακέτο καί τό
ἀφήσατε ξεχασμένο σ’ ἕνα ράφι».
Θυμήθηκα αὐτά τά λόγια, ὅταν μιά
καλή μου φίλη μοῦ ἔστειλε ἕνα ἀντίγραφο
ἀπό τό γράμμα πού μοίρασε τήν πρώτη
μέρα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς στά παιδιά τῆς Β΄ Δημοτικοῦ ἡ δασκάλα τους. Γεμάτη χαρά, τό ἔφερε νά τῆς τό δείξει ἡ
ἑπτάχρονη ἐγγονούλα της, κρατώντας κι
ἕνα μικρό χάρτινο κουτάκι πού συνόδευε
αὐτό τό γράμμα.
Θέλοντας, λοιπόν, νά ἐφαρμόσω τίς
συμβουλές ἐκείνου τοῦ παλιοῦ δασκάλου,
θεώρησα χρήσιμο νά σᾶς μεταφέρω –
χωρίς δικές μου παρεμβάσεις καί σχόλια
– τήν ὑλοποιημένη ἰδέα τῆς καλῆς αὐτῆς
δασκάλας. Γι’ αὐτό καί σᾶς παραθέτω
αὐτούσιο –ἀλλά σέ πολυτονική γραφή– τό
γράμμα της, τό ὁποῖο εἶχε στολίσει καί μέ
μικρές ἀντίστοιχες, χαριτωμένες ζωγραφιές.

Λέει:
«Μικρό μου ἀγαπημένο,
Καλῶς ἦρθες στή Β΄ Δημοτικοῦ! Πρώτη
μέρα στό σχολεῖο καί νιώθω μεγάλη χαρά
πού θά εἴμαστε μαζί γιά μιά ἀκόμα χρονιά. Ἐλπίζω κι ἐσύ !
Γιά νά κάνω τή μέρα αὐτή γιά σένα κάπως «μαγική», σοῦ ἑτοίμασα ἕνα πουγκί
μέ ἰδιαίτερους «θησαυρούς», πού εὔχομαι
νά κάνουν πιό «πλούσια», καί ὄμορφη τήν
φετινή σχολική σου ζωή κι ὄχι μόνο.
Μέσα στό πουγκί θά βρεῖς:
–Ἕνα κοχύλι, γιά νά κρατᾶς πάντα
στήν ἄκρη τοῦ μυαλοῦ σου τή θαλασσινή
αὔρα καί τίς ὄμορφες εἰκόνες τοῦ καλοκαιριοῦ πού μόλις πέρασε...
–Ἕνα πούπουλο, γιά νά χαϊδεύεις κάθε
μέρα τρυφερά ὅσους ἀγαπᾶς. Ὅλοι τό
ἔχουν ἀνάγκη, ἄς μήν τό λένε...
– Ἕνα κομμάτι πάζλ, γιά νά θυμᾶσαι
πάντα ὅτι, γιά νά εἶναι ἑνωμένη ἡ μικρή
μας ὁμάδα, ὅλα τά κομμάτια εἶναι τό ἴδιο
σημαντικά, καί μόνο ἡ καλή συνεργασία
φέρνει σωστά ἀποτελέσματα...
- Ἕνα μικρό κλειδί, γιά νά ἀνοίξουμε
μαζί ὅσες πιό πολλές πόρτες τῆς γνώσης,
τῆς φαντασίας καί τῆς δημιουργίας μποροῦμε...

Μιά ὡραῖα ἰδέα
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– Ἕνα λουλούδι, πού θά σοῦ λέει, κάθε
μέρα, ὅτι γιά νά ἀνθίσει ὁ «κῆπος» τῆς
τάξης μας, χρειάζεται ὁ καθένας μας, νά
καλλιεργεῖ τό δικό του «λουλούδι», τή δική
του ψυχή, τά πιό ὄμορφα συναισθήματα
καί τίς πιό καλές σκέψεις του...
– Μιά καρδούλα, γιά νά ἔχεις πάντα
μέσα στή δική σου καρδούλα τή σκέψη ὅτι
ἡ ἀγάπη ὅλα τά γιατρεύει, τά ἠρεμεῖ καί
τά ὀμορφαίνει...
– Ἕνα ἀστεράκι, γιά νά θυμᾶσαι πάντα
πόσο σπουδαῖο, λαμπερό καί σημαντικό
εἶσαι στά δικά μου μάτια, ἄν καί εἶσαι
ἀκόμα μικρό...
Καλή Σχολική Χρονιά,
Ἡ δασκάλα σου».
***
Ἀναλογίζομαι πόσα ὡραῖα μηνύματα
προσπάθησε, μ’ αὐτόν τόν τρόπο, νά δώσει
στούς μικρούς μαθητές της ἡ καλή δασκάλα. Καί πόσο σημαντικό εἶναι τό ὅτι,
σέ μιά ἐποχή πού, δυστυχῶς, νομίζουμε
ὅτι μποροῦμε νά ἐπικοινωνοῦμε πιά μόνο
προφορικῶς, ἤ μέ μηνύματα σέ μιά ἠλεκτρονική ὀθόνη καί ἀπό τηλεφώνου, τά
παιδιά πῆραν στά χέρια τους λόγια γραμμένα σέ μιά σελίδα χαρτιοῦ. Μιά σελίδα
πού, ἄν, στή συνέχεια, οἱ γονεῖς θελήσουν
νά δείξουν τήν ἀνάλογη φροντίδα, μπορεῖ
νά ἀναρτηθεῖ σέ μιά εὐδιάκριτη θέση, σέ
ἕναν πίνακα ἀνακοινώσεων, δίπλα στό νέο
σχολικό ἡμερήσιο πρόγραμμα. Ἔτσι, μέ
ὅποια σχετική εὐκαιρία, μπορεῖ νά γίνεται
μιά ἀνάγνωση καί ὑπενθύμιση τῶν ὅσων
ἐκεῖ ἀναφέρονται, ἴσως καί μέ λίγη συζήτηση γιά συμπληρωματικά μηνύματα καί
ἐποικοδομητικές προεκτάσεις. Καί, πάντως, μ’ ἕνα μεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» γιά
ὅλα τά θεῖα δῶρα πού ἔχουμε καί χαιρόμαστε.
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Θά ἤθελα νά προσθέσω ἀκόμα ὅτι ἡ
καλή ἰδέα τῆς δασκάλας, πού δείχνει τήν
ἔγνοια της γιά τούς μαθητές της, μπορεῖ
νά εἶναι γενικότερα ἐφαρμόσιμη. Ἄς
ποῦμε, ἀπό ὅλες τίς νηπιαγωγούς καί τούς
ἐκπαιδευτικούς, πού θά ἔφτιαχναν καί θά
ἀναρτοῦσαν, σέ κάθε τάξη τοῦ Νηπιαγωγείου καί τοῦ Δημοτικοῦ, μιά ἐπιγραφή
πού θά ἔλεγε: «Αὐτό πού δέν θέλεις νά σοῦ
κάνουν, νά μήν τό κάνεις ἐσύ στούς
ἄλλους». Ἔτσι, μετά τήν πρωινή «καλημέρα», τά παιδιά θά τήν διαβάζουν, θά τήν
ἐπαναλαμβάνουν σάν ποίημα, ὥστε νά τήν
συνειδητοποιήσουν ἀπό νωρίς καί νά βιώσουν τήν πραγματική σημασία της γιά τήν
ἀποφυγή τῆς ἐνδοσχολικῆς βίας.
Τέλος, ἡ ἰδέα αὐτή, μπορεῖ νά εἶναι
ἐφαρμόσιμη ἀπό ὅλους μας. Ἀρκεῖ νά συνειδητοποιήσουμε τή σημασία πού εἶναι
δυνατόν νά ἔχουν λίγα γραπτά λόγια,
βγαλμένα ἀπό τήν καρδιά μας, στήν κατάλληλη στιγμή, ἤ μέ τήν κατάλληλη
εὐκαιρία. Ἔχοντας, στήν οὐσία, καταργήσει πιά τήν ἀλληλογραφία - ὑποκαθιστώντας την μέ σύντομα καί ἐφήμερα μηνύματα
- χάσαμε καί τή χαρά πού μᾶς ἔδιναν
ἄλλοτε οἱ ἐπιστολές ἀγαπημένων προσώπων. Αὐτές πού, σάν πολύτιμους θησαυρούς κρατούσαμε, καί, πότε-πότε, εἴχαμε
τήν ἐπιθυμία νά τίς ξαναδιαβάσουμε, μέ
νοσταλγία καί συναισθηματική ἀνταπόκριση.
Κλείνω αὐτές τίς σκέψεις μ’ ἕνα ἐγκάρδιο νοερό «εὐχαριστῶ» στήν καλή δασκάλα...
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

•

π. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ
Ἡ παιδική καί νεανική του ζωή

Σ

τό προηγούμενο τεῦχος τοῦ “Συνδέσμου” ἔγινε ἀναφορά στήν παιδική καί νεανική ζωή τοῦ μακαριστοῦ
Ἀρχιμανδρίτη καί λαμπροῦ συγγραφέα π. Ἰωάννου
Ἀλεξίου, μέλους τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Η ΖΩΗ»,
μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση -στίς 17 Ὀκτωβρίου 2018ἀκριβῶς 18 χρόνων ἀπό τήν ἐν Κυρίῳ κοίμησή του.
Ὅσα ἀναφέρθηκαν τότε καί ὅσα θά ἀναφερθοῦν
στήν σημερινή συνέχεια εἶναι γραμμένα ἀπό τόν ἴδιο
τόν π. Ἰωάννη στήν αὐτοβιογραφία του πού μοῦ εἶχε
δώσει. Γράφει, λοιπόν, ὁ ἀείμνηστος π. Ἰωάννης Ἀλεξίου
(σέ τρίτο πρόσωπο): «Ὁ Γιάννης Ἀλεξίου μέ τή θρησκευτική διαπαιδαγώγηση τοῦ σπιτιοῦ, (στό σημεῖο αὐτό
ἄς ἀναφέρουμε, ὅτι στό σπίτι τοῦ Γεωργίου Ἀλεξίου ἐφιλοξενοῦντο κάθε τόσο θρησκευτικές προσωπικότητες,
ὅπως ὁ καθηγητής Ἀλέξανδρος Τσιριντάνης, ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος Κοτσώνης (κατόπιν Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν), ὁ μαθηματικός Δ. Φιλάρετος, ὁ π. Ἀμφιλόχιος
Μακρῆς, ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰωακείμ, ὁ Κύπριος χωρεπίσκοπος Γεννάδιος, ἡ Μάρθα καί Ἀμαλία
Φαραζουλῆ καί ἄλλοι). Μέ τήν ἀνελλιπῆ παρακολούθηση
ὅλων τῶν Βαθμίδων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, πρῶτα
τοῦ Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου στήν Ἁγία Ζώνη Κυψέλης. Κατόπιν ὑπῆρξε μαθητής τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου
μέ τόν Ἀλέξανδρο Γκιάλα στή Μεταμόρφωση Πλάκας
καί μέ τόν π. Χριστοφόρο στήν Χρυσοσπηλιώτισσα, καί
μέ συνεχή ἐξομολόγηση στόν π. Σεραφείμ Παπακώστα.
Μόλις τελείωσε τό Γυμνάσιο τόν Ὁκτώβριο 1940, ἔδωσε
εἰσαγωγικές ἐξετάσεις καί μπῆκε πρῶτος στήν Θεολογική
Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τό πρωί τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ὁ Γιάννης
Ἀλεξίου φοιτητής, ἄνοιξε τή σιδερένια πόρτα τοῦ σπιτιοῦ
τους στήν Ἁγ. Παρασκευή καί ὑποδέχθηκε τόν π. Σεραφείμ
Παπακώστα, πού ἐρχόταν νά συναντήσει τόν Ἀλ. Τσιριντάνη, πού ἔμενε τότε στό μικρό σπιτάκι στό κτῆμα
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τοῦ Γ. Ἀλεξίου. Καί τότε θυμόταν σ’ ὅλη του τή ζωή τό
χαιρετισμό τοῦ π. Σεραφείμ
στόν Καθηγητή Ἀλέξανδρο Τσιριντάνη: «οὗτοι ἐν ἅρμασι καί
οὗτοι ἑν ἵπποις, ἡμεῖς δέ ἐν
ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν
μεγαλυνθησόμεθα». Καί μπῆκαν στό σπίτι οἱ δυό ἄνδρες
γιά τήν πρώτη τους συνεργασία
μετά τήν κήρυξη τοῦ πολέμου
τοῦ 1940...
Τρεῖς-τέσσερις μέρες μετά
τήν 28η Ὀκτωβρίου μέ ἐντολή
τοῦ π. Σεραφείμ ὁ Γιάννης Ἀλεξίου ἔπαιρνε τίς βαλίτσες του
ἀπό τό σπίτι του καί ἐγκαθίστατο λίγα μέτρα πιό πέρα,
στό τόσο γνώριμό του περιβάλλον, στό κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ “Ζωή”.

•

Ἡ χαρά του ἦταν ἀνείπωτη. Δούλεψε λίγες μόνο
μέρες στή Διεκπεραίωση (στήν ὁδό Ξιφίου) κοντά
στόν Ν. Τσιτσιράγκο καί τόν κάλεσε ὁ π. Σεραφείμ
νά τοῦ ἀναθέση ἄλλες ἀσχολίες: Μέ τήν παρακολούθηση τοῦ Πανεπιστημίου, τήν ἐκμάθηση τῶν Γαλλικῶν
στό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο καί τῆς Ἀγγλικῆς μέ τόν Γ.
Περρῆ, θά βοηθοῦσε τόν Ἀλ. Γκιάλα (Γ. Βερίτη) μαζί
μέ τόν Ἠλία Μαστρογιαννόπουλο στίς ἔρευνές του,
θά ἦταν κατηχητής καί θά ἦταν στή Χ.Φ.Ε., ὅπου
ἐξελέγη Γραμματέας στό πρῶτο της Δοικητικό Συμβούλιο.
Στήν Κατοχή δέχτηκε ὁ τότε καχεκτικός Γιάννης
Ἀλεξίου τήν περιποίηση τῆς Ἀδελφότητος, ἔγινε ὁ
πρῶτος “νεωκόρος” στό Ἐκκλησάκι τῆς Μεταμορφώσεως, λειτουργοῦντος τοῦ π. Σεραφείμ.
Δημοσίευσε, μέ προτροπή καί ἐπίβλεψη τοῦ
Ἀλεξάνδρου Γκιάλα, τό πρῶτο του δημοσίευμα στίς
ἀρχές τῆς Κατοχῆς στό περιοδικό “Ἀκτῖνες”, γιά τόν
Φρανσουά Μωριάκ, μέ τό ψευδώνυμο Ἱ. Ἑρμωνικός.
Μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδος πῆγε
στρατιώτης (5η ΕΣΣΟ) καί ὑπηρέτησε στή Θρησκευτική Ὑπηρεσία τοῦ Στρατοῦ στήν Ἀθήνα καί στή Θεσσαλονίκη. Στή Θεσσαλονίκη ἦταν πολύ κοντά στόν
στρατιωτικό ἱερέα Ἀρχιμ. Λεωνίδα Παρασκευόπουλο.
Μιλοῦσε σέ διάφορα στρατόπεδα καί εἶχε ὧρες γραφείου. Συνυπηρετοῦσε μέ τον θεολόγο Γεώργιο Ραβάνη, τεσσεράμιση ἐν ὅλω χρόνια.
Μόλις ἀπολύθηκε, τόν κάλεσε ὁ π. Σεραφείμ καί
τοῦ ἀνήγγειλε τήν ἀπόφασή του νά καταταγεῖ στόν
κλῆρο. Μέ βαθειά συγκίνηση δέχθηκε, καί στίς 16
Ἰουλίου 1950 στή Μεταμόρφωση τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, χειροτονήθηκε σέ διάκονο ἀπό τόν Μητροπολίτη Λευκάδος Δωρόθεο, συλλειτουργοῦντος τοῦ
π. Σεραφείμ καί ἄλλων.
Ἔμεινε τέσσερα χρόνια διάκονος (λόγω τῆς
ἀσθενείας τοῦ π. Σεραφείμ) καί μετά τόν θάνατο τοῦ
π. Σεραφείμ χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καί ἔλαβε
τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη στίς 16 Σεπτεμβρίου
1954 ἀπό τόν βοηθό Ἐπίσκοπο Ρωγῶν Διονύσιον (κα-
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τόπιν Μητροπολίτην Κοζάνης)
καί διάκονον τόν τότε διάκονο
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ,
Διονύσιο Μπαϊρακτάρη (κατόπιν
Μητροπολίτη Χίου). Ἀργότερα,
ὅταν ὁ π. Ἰωάννης Ἀλεξίου τούς
συναντοῦσε τούς ἔλεγε: “Δύο καλλίφωνοι χειροτονήσατε ἕναν παράφωνο”!».
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀρχικά, ἀπό τό ΄΄πέρασμα΄΄. Τό πέρασμα τῆς προφορᾶς τῆς λέξεως ΄΄Ἀγάπη΄΄
πρέπει νά περνάει πρῶτα ἀπό τήν καρδιά
καί ὕστερα ἀπό τό μυαλό. Οἱ σύζυγοι, πού
ἀποτελοῦν τόν πυρήνα κάθε οἰκογένειας,
πρέπει νά δείχνουν ἔμπρακτα τήν Ἀγάπη

τους ὁ ἕνας στόν ἄλλο… νά τόν ξεκουράζουν… νά τόν ἀναπαύουν.
Ὕστερα, μέσω τῆς αὐτογνωσίας καί τῆς
ρύθμισης τῶν προτεραιοτήτων. Ἡ κάθε μητέρα καί ὁ κάθε πατέρας πρέπει νά βροῦνε
τή θέση τους μέσα στήν οἰκογένεια. Νά συνειδητοποιήσουν ὅτι τούς ἔχει δοθεῖ ἀπό
τόν Θεό μία μεγάλη εὐλογία, νά γίνουν ἀναδημιουργοί μ’ Ἐκεῖνον καί νά ἀναθρέψουν
τά παιδιά πού τούς χάρισε. Ὁ κάθε πατέρας
ἀποτελεῖ τόν ἐγκέφαλο τῆς οἰκογένειας, ἐνῶ
ἡ μητέρα τήν καρδιά. Πιό ἀναλυτικά, ἡ μητέρα εἶναι ἡ δημιουργός, ἡ τροφός, ἡ παιδαγωγός, ἡ σύντροφος, ἡ ἴδια ἡ στοργή καί
τό ἐνδιαφέρον. Ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση, θέλει τή μητέρα νά εἶναι γέφυρα ἐπικοινωνίας ἀνάμεσα στόν Θεό καί στίς ψυχές
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Ἡ οἰκογένεια παλεύει καθημερινά... στά περισσότερα Ἑλληνικά σπίτια δουλεύουν καί οἱ δύο
γονεῖς, γιά νά μήν λείψει τίποτα
στό παιδί τους . Ἀγωνίζονται νά
πάει σέ κάποιο καλό σχολεῖο…
νά μάθει ξένες γλῶσσες… νά
ἀσχοληθεῖ μέ ἐξωσχολικές δραστηριότητες… νά παρακολουθήσει ἐκπαιδευτικές ἐκδρομές… νά
τοῦ ἱκανοποιήσουν κάθε ὑλική
ἐπιθυμία… μποροῦν δέν μποροῦν… ἀρκεῖ νά τό δοῦνε χαρούμενο. Πολλές φορές, δέν προχωροῦν στό νά ἀποκτήσουν ἕνα
δεύτερο ἤ καί ἕνα τρίτο παιδί, γιά
νά μήν στερήσουν ἀπό τό
πρῶτο παιδί τήν ἀποκλειστική
φροντίδα…
Καί πάλι ὅμως κάτι λείπει…
Θά ἔπρεπε τά παιδιά νά εἶναι
τρισευτυχισμένα…
Θά μποροῦσε νά εἶναι ἡ
Ἀγάπη ἡ ἀπάντηση στά ἐρωτήματά μας;… Ἀλλά ποιά Ἀγάπη;
Ἡ ἔννοια τῆς Ἀγάπης ὑπάρχει στίς περισσότερες οἰκογένειες
ὡς ἕνα συναίσθημα πού διαχέεται
στήν ἴδια της τήν ἀτμόσφαιρα
… Πολύ συχνά, λέμε στόν σύζυγό
μας… ὅτι τόν ἀγαπᾶμε… ἀγκαλιάζουμε τά παιδιά μας καί λέμε
ὅτι τά ἀγαπᾶμε… δέν ὑπάρχει
ὅμως αὐτή ἡ σχέση τῆς ΄΄ἐμπειρίας΄΄. Νά βιώνουμε τήν καθημερινότητα… τίς χαρές καί τίς λύπες
πού φέρνει ἡ ζωή μέσα ἀπό τήν
ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης.
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τῶν παιδιῶν της. Θέλει τή μητέρα
σύμβολο Ἁγιότητας, σύμβολο ἐργατικότητας. Ὁ πατέρας, ἀπό τήν
ἄλλη, εἶναι τό στήριγμα κάθε οἰκογένειας. Προσπαθεῖ καθημερινά μέ
τήν ἐργασία του νά προσφέρει τά
ὑλικά ἀγαθά πού χρειάζεται τό σπιτικό του. Ἀποτελεῖ πρότυπο γιά τά
παιδιά του, τά βοηθάει νά ἰσορροπήσουν ὡς ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες, νά αἰσθανθοῦν ἀσφάλεια,
σιγουριά καί προστασία. Μέσω τῆς
συνειδητοποίησης τῶν ρόλων, οἱ
σύζυγοι πρέπει νά βάλουν τίς προτεραιότητές τους, ὥστε νά ἔχουν
χρόνο γιά τό κάθε παιδί ξεχωριστά.
Ἡ μαμά μπορεῖ νά ρυθμίζει τίς ὧρες
της, ὥστε νά παίζει καθημερινά μέ
τά παιδιά της, νά τούς λέει παραμύθια, νά μαγειρεύει καί νά συζητᾶ,
ἐνῶ ὁ πατέρας, τήν ὥρα πού γυρίζει
ἀπό τήν δουλειά, νά ἀσχολεῖται μαζί
τους… νά παίζουν, νά χαίρονται
ὅλοι μαζί…!
Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης ἔρχεται
καί μέσω τῆς θυσίας. Οἱ σύζυγοι, συνειδητοποιώντας τούς ρόλους τους,
θά αἰσθανθοῦν ὅτι δέν μπορεῖ νά
ὑπάρξουν ὡς πατέρας ἤ μητέρα, ἐάν
δέν θυσιάσουν κάποιες ἐπιθυμίες καί
ἐλεύθερο χρόνο! Θυσιάζουμε τή δική
μας βόλτα, γιά νά πᾶμε ἕναν οἰκογενειακό περίπατο… τή δική μας ξεκούραση, γιά νά συζητήσουμε μετά
τήν ἐργασία μας μέ τά παιδιά… Οἱ
μικροί ἥρωες τῆς καθημερινότητάς
μας ἔχουν ἀνάγκη τήν προσοχή
μας! Ἔρευνες ἔχουν δείξει ὅτι ὅλες
οἱ παιδικές ἀσθένειες περνᾶνε πιό
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εὔκολα στήν ἀγκαλιά τῆς μαμᾶς καί τοῦ
μπαμπά!
Στή συνέχεια, ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης
ἔρχεται μέσω τῆς Χαρᾶς! Πόσο εὐλογημένο καί χαρούμενο εἶναι τό σπίτι πού,
ὅσες δυσκολίες καί ἐάν ἔχει, εἶναι χαρούμενο! Ὁ Σαίξπηρ ἔλεγε ὅτι τό χαμόγελο
εἶναι ἡ μουσική τῆς ζωῆς, ἡ λιακάδα μέσα
στό σπίτι! Ἄς παραμερίσουμε γιά λίγο τά
διάφορα ΄΄ἐγώ΄΄ μας καί ἄς προσπαθήσουμε
νά κάνουμε κάθε μέλος τῆς οἰκογένειάς
μας, χαρούμενο… ἄς γίνει στόχος μας ἡ
δημιουργία τῆς Χαρᾶς. Νά βρίσκουμε
ἀφορμές, γιά νά περνάει ἡ κάθε οἰκογένεια
στιγμές μαζί… νά χαίρεται … νά χαμογελάει… Ἄς δείξουμε στά παιδιά μέ τό παράδειγμά μας ὅτι, γιά νά εἶναι χαρούμενα καί
εὐτυχισμένα, δέν ἀρκεῖ νά ἔχουν πολλά
ὑλικά ἀγαθά καί ἀνέσεις, ἀλλά ὑγεία, ὁμόνοια καί εὐτυχία μέσα στήν οἰκογένεια. Ἄς
γνωρίσουμε στά παιδιά μας τήν εὐγνωμοσύνη μέσα ἀπό κάθε τί μικρό πού ἔρχεται
στή ζωή τους καί ἄς μεταμορφώσουμε τό
κάθε σπιτικό σέ ἕνα πολύχρωμο κῆπο
Χαρᾶς!
Τέλος, τό ἐπιστέγασμα ὅλων καί ἡ
προϋπόθεση γιά νά ἐπιτύχει αὐτή ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης, εἶναι ἡ σχέση τῶν παιδιῶν
μας μέ τόν Θεό.
Ὁ Θεός «ἀγάπη ἐστι». Ἔτσι καί ἐμεῖς
κοντά Του μαθαίνουμε νά ἀγαπᾶμε Ἀληθινά καί νά συνειδητοποιοῦμε τελικά πόσο
εὐλογημένο εἶναι νά εἶσαι γονιός! Ὄχι
ἁπλά ἕνας πατέρας ἤ μία μητέρα… ἀλλά
ἕνας χαρούμενος πατέρας καί μία χαρούμενη μητέρα! Ἔφτασε ἡ στιγμή μέσα ἀπό
τήν ΄΄ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης΄΄ νά ζήσουμε
Ἀληθινά μέ τά παιδιά μας!
Ἰωάννα Σκαρλάτου
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ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ
ΤΗΣ ΘΕOTΟΚΟΥ
Ὁ Νοέμβριος εἶναι ὁ μεσαῖος μήνας τοῦ Φθινο
Φθινοπώρου. Ἔχει καί αὐτός τίς δικές του ἑορτές, ὅπως
εἶναι τῶν Ἀρχαγγέλων Γαβριήλ καί Μιχαήλ, τοῦ
Ἁγίου Μηνά, τοῦ Ἁγίου Φιλίππου, τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα καί ἄλλες. Κυρίαρχη
ὅμως ἑορτή τοῦ Νοεμβρίου εἶναι ἡ Θεομητορική
ἑορτή, τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, πού ἡ Ἐκκλησία
μας τά ἑορτάζει στίς 21 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα μέ τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας,
οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας, ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα, δέν
εἶχαν παιδιά καί σέ προχωρημένη ἡλικία –διαρκῶς
προσευχόμενοι γιά τήν ἀπόκτηση τέκνου– ἀξιώθηκαν
νά ἀποκτήσουν τή Μαρία, πού ἐπρόκειτο νά γίνει ἡ
Θεομάνα. Τό θεϊκό αὐτό δῶρο δέν τό ξέχασαν καί σέ
ἡλικία μόλις τριῶν ἐτῶν ὁδήγησαν τήν Παναγία στό
Ναό καί τήν ἀφιέρωσαν σ’ Αὐτόν.
Στήν εἴσοδο τοῦ Ναοῦ τούς ἀνέμενε ὁ ἀρχιερέας
Ζαχαρίας, ὁ ὁποῖος εὐφρόσυνα τούς ὑποδέχτηκε μέ
ἱερό ἀσπασμό. Τήν ὁδήγησε -μάλιστα- στά Ἅγια τῶν
Ἁγίων, ἐκεῖ ὅπου φυλασσόταν ἡ κιβωτός τῆς Διαθήκης
μέ τίς δέκα Ἐντολές, ἡ ράβδος τοῦ Ἀαρών καί τό
μάννα, ἐκεῖ, δηλαδή, πού εἰσερχόταν μόνο ὁ Ἀρχιερέας
ἅπαξ τοῦ ἔτους, ἀφοῦ, προηγουμένως, εἶχε προσφέρει
270
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θυσία στόν Θεό, ζητῶντας
συγχώρηση γιά τίς ἁμαρτίες
του καί γι’ αὐτές τῆς οἰκογενείας του.
Γιά τήν Εἴσοδο τῆς
Θεοτόκου στόν Ναό ἡ θ΄
ὠδή μᾶς λέει καί μᾶς θυμίζει πώς: «Ἄγγελοι τήν
εἴσοδον τῆς Παρθένου
ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο πῶς
παραδόξως εἰσῆλθεν εἰς τά
ἅγια τῶν ἁγίων».
Ἡ Παναγία ἔμεινε
στόν Ναό, γιά ἀρκετά χρόνια, μέχρις ὅτου ἦλθε τό
«πλήρωμα», γιά ν’ ἀρραβωνιαστεῖ μέ τόν προστάτη
της Ἰωσήφ. Στό διάστημα
τῆς παραμονῆς της στόν
Ναό εἶχαν ἐκδημήσει καί ὁ
Ἅγιος Ἰωακείμ, ὕστερα ἀπό
τέσσερα χρόνια, καί ἡ Ἁγία
Ἄννα, μετά ἀπό ἕξι χρόνια.
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῞ α
Σχεδόν ολ

Ὁ Ἰωσήφ ἐπωμίσθηκε νά
“παίξει”, τόν θεῖο ρόλο τοῦ
προστάτη τῆς Θεοτόκου, ὥστε,
ὅταν θά ἔμενε ἔγκυος διά Πνεύματος Ἁγίου, νά μήν κατηγορηθεῖ ἀπ’ τούς Ἰσραηλίτες καί
τιμωρηθεῖ σύμφωνα μέ τόν Ἰουδαϊκό Νόμο.
Κατά τούς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας, ἡ Παναγία εἶχε
ὡς ἀγγελιοφόρους τούς Ἀγγέλους, ὡς Γραμματεῖς τούς Εὐαγγελιστές καί ὡς ἀκολούθους
τούς Ἀποστόλους. Ὅλους δέ
ἐμᾶς, τούς πιστούς, ὡς ὑμνητές
της, ἀφοῦ γιά τό Ἅγιον Πρόσωπό της ἔχουν γραφεῖ οἱ περισσότεροι καί μελωδικότεροι
ὕμνοι.
Καί ἄν ὁ πρῶτος Ναός
ἦταν ἡ Σκηνή τοῦ Μαρτυρίου,
ὁ δεύτερος ὁ Ναός τοῦ Σολωμώντα, ὁ τρίτος εἶναι τῆς Παναγίας, ὁ καθαρότερος Ναός
τοῦ Κυρίου. Ὑπάρχουν στήν
πατρίδα μας πολλοί Ναοί τῶν
Εἰσοδίων.
Οἱ ξωμάχοι μας, καθώς ἡ
ἑορτή τῶν Εἰσοδίων συνέπιπτε
μέ τή σπορά τῶν ἀγρῶν, ἔλεγαν
τήν ἡμέρα “Μεσοσπορίτισσα”
-μέσα τῆς σπορᾶς- καί τήν κρατοῦσαν ὡς ἀργία, κάνοντας ταυτόχρονα καί μία ἀνάπαυλα στήν
κοπιαστική τους ζωή.

Πλήν θανάτου, σχεδόν ὅλα μπορεῖ νά
ξαναγίνουν, νά ξαναγεννηθοῦν, νά ξανανθίσουν. Ὁποιαδήποτε κι ἄν εἶναι ἡ ἀπώλεια,
ὅσο χαμηλά κι ἄν ἔπεσε κανείς, πάντα ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα ἀνόρθωσης. Ἡ ἀπελπισία δέν
ταιριάζει στόν πιστό ἄνθρωπο. Ἄλλοι παραιτοῦνται, ἄλλοι ἀποθαρρύνονται, ἄλλοι ἀντιπαλεύουν κάθε εἴδους ἀτυχία. Συγκυρίες
δύσκολες, ἀπρόοπτες διαψεύσεις ἐλπίδων,
σοβαρά θέματα ὑγείας, οἰκονομική δυσπραγία
καί μύρια ὅσα προβλήματα τῆς καθημερινότητας ἄς τά ἀντιμετωπίζουμε μέ κουράγιο, μέ
διάθεση ἀντίστασης. Μακριά μας ἡ ἠττοπάθεια, ἡ ἀπογοήτευση, ἡ θλιμμένη ἀπραξία.
Ψηλά τό κεφάλι! Μέ σωτήρια προσευχή, μέ
στήριγμα τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα, πάντα
ὄρθιοι, ἀντιπαλεύουμε κάθε τί ἀρνητικό στή
ζωή.
Οἱ περιστάσεις, καλές καί κακές, ἀλληλοδιαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλη, ἀλλά σέ αὐτά
τά γυρίσματα τῶν καιρῶν, ἔχουμε σταθερή τήν
ἀπάντηση: «Γενηθήτω τό θέλημά Σου», «Δόξα
τῷ Θεῶ, πάντων ἕνεκεν».
Κλειώ – Σταυρούλα Κουράση

Στάθης Παρασκευόπουλος
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ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ
Ἔχουμε μπεῖ γιά τά καλά στήν ἑορταστική περίοδο τῶν Χριστουγέννων καί τῆς
Πρωτοχρονιᾶς. Οἱ δημόσιοι καί ἰδιωτικοί
χῶροι ἔχουν πάρει τό ἑορταστικό τους
χρῶμα. Οἱ βιτρίνες τῶν καταστημάτων συναγωνίζονται ἡ μία τήν ἄλλη σέ πρωτοτυπία καί εὐρηματικότητα. Ὁλοστόλιστα, μέ
λαμπιόνια καί δῶρα, χριστουγεννιάτικα δένδρα, καλοθρεμμένοι Ἅγιο-Βασίλιδες, τάρανδοι, ἐλαφάκια, ἔλκυθρα καί ὅ,τι ἄλλο
φαντασθεῖ ὁ ἐπιχειρηματικός νοῦς τῶν
ἐμπόρων καί διακοσμητῶν, πού τέτοιες ἡμέρες περνοῦν τήν καλλίτερη ἐποχή τους. Τά
ζαχαροπλαστεῖα προβάλλουν τίς ἐπίκαιρες
λιχουδιές τους. Τά καταστήματα δώρων
στήν καλύτερή τους ἐμφάνιση, περιμένουν
τούς πελάτες τους καί τόν 13 μισθό.... Ἄλλοι
προγραμματίζουν τίς ἐκδρομές τους στίς
βουνοπλαγιές καί τά χιονοδρομικά κέντρα
ἤ σέ μαγευτικές χῶρες καί ἐξωτικά μέρη τοῦ
ἐξωτερικοῦ.
Αὐτή εἶναι γενικά ἡ εἰκόνα τῆς κοινωνίας μας κατά τίς ἑορταστικές ἡμέρες
αὐτές. Μιᾶς κοινωνίας: ἐκσυγχρονισμένηςεὐρωπαϊκῆς.
Ὅλα αὐτά καλά εἶναι, δίνουν μία χαρούμενη ὄψη στή γκρίζα πραγματικότητα,
μιά ἀνάπαυλα στό καθημερινό ἄγχος καί τήν ἀγωνία. Ἔχουν ὅμως ἀπό
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μόνα τους πρόσκαιρο καί ἐπιφανειακό χαρακτήρα. Ὅταν παρέλθουν οἱ ἡμέρες καί ἡ
χρυσόσκονη τῶν ἑορτῶν, δέν μένει τίποτε τό
οὐσιαστικό καί ἡ πραγματικότητα προβάλλει πάλι τό σκληρό πρόσωπό της. Καί δέν
μένει τίποτε, ἀφοῦ ὅλα αὐτά δέν ἔχουν
σχέση μέ τό βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς
τῶν Χριστουγέννων. Ἑορτή πανανθρώπινη
κατά τό νόημά της. Τήν κρύα χειμωνιάτικη
ἐκείνη νύχτα στή Βηθλεέμ συντελέστηκε τό
Μέγα Μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ
Λόγου καί ἔγινε ἡ ἀπαρχή τῆς σωτηρίας
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους: «Εὐαγγελίζομαι
ὑμῖν χαράν μεγάλην... ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ...», ἀνήγγειλε ὁ Ἄγγελος
στούς ποιμένες καί κατ’ ἐπέκταση σ’ ὅλο
τόν κόσμο. Ἀπό σήμερα, ἄνθρωπε, μπορεῖς
νά σωθεῖς, μπορεῖς νά ἐλπίζεις, ἔχει νόημα
ἡ ζωή σου, μπορεῖς νά βγεῖς ἀπό τή μιζέρια
σου, νά ἀπαλλαγεῖς ἀπό τίς δεισιδαιμονίες
σου καί τούς ψεύτικους Θεούς, πού σέ τίποτε δέν ὠφέλησαν καί δέν σοῦ ἔδειξαν ἀληθινά πρότυπα καί ἰδανικά.
Τή νύχτα ἐκείνη ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ
χρόνου, γιά νά ἀρχίσει μιά νέα ἐποχή γιά
τόν ἄνθρωπο. Μιά ἐποχή πού τήν ἀναζητοῦσαν μάταια οἱ φιλόσοφοι καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, μή ἱκανοποιούμενοι
πλέον ἀπό τό δωδεκάθεο καί τά μυθικά
ἀνθρωποπαθῆ κατασκευάσματά τους.
Τή νύχτα ἐκείνη, μαζί μέ τό πανανθρώπινο γεγονός τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ,
ἀκούστηκε καί τό μεγάλο μήνυμα τῆς εἰρήνης: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς
εἰρήνη...»: Εἰρήνη ὄχι μόνο ὡς γεγονός κα-

•

ταπαύσεως τῶν πολέμων καί τῶν συγκρούσεων, ἀλλά μιά ἄλλη εἰρήνη: ἡ πάντα νοῦν
ὑπερέχουσα: Εἰρήνη πρῶτα στήν ψυχή μας,
στήν καρδιά μας, στήν οἰκογένειά μας, στούς
συνανθρώπους μας.
Ἡ εἰρήνη δέν εἶναι μονοσήμαντη ἀλλά
πολυδιάστατη, στηριζομένη στίς ἀρετές τῆς
ἀγάπης, τῆς πίστεως, τῆς δικαιοσύνης, τῆς
κατανοήσεως καί ἀνεκτικότητας, τῆς καταλλαγῆς καί συμφιλιώσεως.
Τόσο σημαντική εἶναι ἡ ἔννοια τῆς εἰρήνης γιά τή ζωή καί τή δραστηριότητα τοῦ
ἀνθρώπου, ὥστε σήμερα γίνεται εὐρύτατα
λόγος γιά τό ἀγαθό αὐτό. Ὑπάρχουν συμβούλια καί διεθνεῖς ὀργανώσεις, ἐπιτροπές καί
ὀργανισμοί, πού ἐπαγγέλονται ὅτι ἐργάζονται,
τήν εἰρήνη, γιά νά ἐπικρατήσει μία παγκόσμια
εἰρήνη, πού θά μαλακώσει τόν πόνο, θά περιορίσει τή δυστυχία καί θά στεγνώσει τά δάκρυα τοῦ πόνου καί τοῦ θανάτου.
Γιατί, ὅμως, τελικά ὅλη αὐτή ἡ προσπάθεια πού γίνεται γιά τήν εἰρήνη δέν ἔχει τά ἐπιθυμητά ἀποτελέσματα; Γιατί οἱ μεγάλες
διακηρύξεις τῶν εἰρηνιστικῶν κινημάτων δέν
εἰσακούονται; Γιατί τελικά ἡ ἀνθρωπότητα
ἀσφυκτιᾶ σήμερα ἀπό τήν ἀβεβαιότητα τοῦ
αὔριο; Γιατί ζῆ κάθε στιγμή μέ τήν ἀπειλή
ἑνός νέου πολέμου καί ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων
ἐξαρτᾶται ἀπό τό πῶς ἀντιλαμβάνονται οἱ
ἰσχυροί τῆς γῆς τήν μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος μέ τίς πυρηνικές τους δοκιμές καί τά ραδιενεργά κατάλοιπα πού ἑκλύονται
καθημερινά στήν ἀτμόσφαιρα καί τή θάλασσα; Φωνάζουν οἱ ἀκτιβιστές, διαμαρτύρονται οἱ εἰρηνιστές. Κανείς ὅμως δέν τούς ἀκούει.
Δέν τούς ἀκούει, διότι αὐτή ἡ εἰρήνη,
ὅπως τήν ἐννοοῦν καί τήν ἐφαρμόζουν, δέν
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πείθει πλέον, ἔχει χρεοκοπήσει, εἶναι
κάλπικη καί ὑποκριτική, ψεύτικη καί
ὑστερόβουλη.
Εἰρήνη χωρίς Χριστό, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ἀξίες ἀνώτερες καί
ἀκατάλυτες, δέν πείθει πλέον, εἶναι κίβδηλη. Ἡ θεήλατη εἰρήνη ριζώνει στίς
καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί ἐφαρμόζεται ἀπό τούς φορεῖς της πρός πᾶσαν
κατεύθυνσιν, χωρίς περιορισμούς, δεσμεύσεις καί διακρίσεις. Δέν περιορίζεται ἀπό φυλετικές καί οἰκονομικές
καί ἐθνολογικές διακρίσεις. Αὐτή τή
γνήσια καί ἀνόθευτη εἰρήνη τήν ἐπαγγέλθηκε ὁ σαρκωμένος Θεός, ἡ πηγή
τῆς εἰρήνης, λέγοντας «Εἰρήνη τήν
ἐμήν δίδωμι ὑμῖν».
Ἄς ἀνοίξουμε, λοιπόν, τά μάτια
μας, τά αὐτιά καί τήν ψυχή μας κατά
τίς γιορτινές αὐτές ἡμέρες γιά νά
ἀκούσουμε τόν ἐναρμόνιο ὕμνο τῶν
ἀγγέλων τῆς Βηθλεέμ γιά τόν ἐρχομό
τῆς σωτηρίας καί τῆς εἰρήνης στόν
ἄνθρωπο. Μέ τέτοιες σκέψεις μποροῦμε νά νοιώσουμε τό νόημα τῶν
ἑορτῶν αὐτῶν καί σίγουρα θά γίνουμε
καλύτεροι ὡς ἄτομα καί ὡς κοινωνία.
Γεώργιος Καζᾶς
τ. Γυμνασιάρχης
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«Τῆς πίστεως
ἐν πέτρᾳ με στερεώσας»
Τό χριστεπώνυμο πλήρωμα ἀντιπροσωπεύει ἕναν πληθυσμό πού το μέγεθός του εἶναι δύσκολο νά ὑπολογιστεῖ. Ἐκτός ἀπό τούς χριστιανούς
τῆς ἐπίγειας Ἐκκλησίας, ὑπάρχουν καί τά ἑκατομμύρια τῶν μελῶν τῆς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας.
Οἱ τελευταίοι βλέπουν τόν Κύριο. Οἱ ζῶντες ἐπικοινωνοῦν μαζί τους μέ τήν πίστη. Ἡ πίστις εἶναι
«ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἒλεγχος οὐ
βλεπομένων» (Ἑβρ. ια΄ 1).
Ἡ δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νά πιστεύει
εἶναι ἕνα δῶρο πού ἔδωσε ὁ Θεός. Πόσο περιορισμένος ὑπαρξιακά εἶναι ὁ ἄθεος! Ζεῖ σ’ ἕνα δωμάτιο χωρίς πόρτες καί παράθυρα. Ἡ πίστις εἶναι
παράθυρο πρός τόν ἀόρατο κόσμο καί πρός τόν
ἂπειρο χρόνο τῆς ὑπάρξεως.
Νά μήν παρεξηγοῦμε τή σημασία τῆς λέξεως «πιστεύω». Δέν σημαίνει, ὅπως νομίζουν μερικοί, ὅτι παραιτοῦμαι ἀπό τό νά χρησιμοποιῶ τήν
κρίση μου καί προσλαμβάνω ἄκριτα κάτι πού μοῦ
μετέδωσαν ἢ μοῦ ἐπέβαλαν ἄλλοι. Σημαίνει ὃτι
σκέφθηκα καί βρῆκα ὅτι «πιστός ὁ λόγος καί
πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος»∙ ὅτι χρησιμοποίησα καί τή
σκέψη, ἄκουσα καί τή διαίσθησή μου.
Στήν πίστη δέν μᾶς ὁδηγοῦν σκέψεις ἀποκλειστικά ὠφελιμιστικές, τά καλά δηλαδή πού
μᾶς προσφέρει. Γιατί ἀπό τό ἕνα μέρος μᾶς προσφέρει ἐλπίδα καί παρηγοριά, ἀπό τό ἄλλος μέρος
μᾶς ἐμποδίζει νά ἱκανοποιήσουμε πολλές ἐπιθυμίες μας (νηστεῖες, ἐγκράτεια, κ.τ.λ.).
Γιά μία κοινωνία ἀνθρώπων ἡ ἐπικράτηση
τῆς πίστεως εἶναι ἀγαθό ἀνεκτίμητο καί ἀναντικατάστατο.
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Δίνει νόημα στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι γνώρισμα
τῆς ἠθικῆς. Προσανατολίζει τήν ἀγωγή τῶν νέων πρός τή
σωστή κατεύθυνση. Κάνει τήν κοινωνία των ἀνθρώπων νά
εἶναι πολιτισμένη συνύπαρξη καί ὄχι ἀγέλη θηρίων πού
ἀλληλοτρώγονται φανερά ἢ ὓπουλα. Εἶναι ἕνα παράθυρο
ἀπό τό ὁποίο ἀτενίζουμε ἕναν κόσμο καλύτερο ἀπό αὐτόν
στόν ὁποίο ζοῦμε.
Παρ’ ὅλα ταῦτα βλέπουμε σ’ ἕνα μέρος τῆς «διανόησης» μία τάση νά θεωρεῖται ὃτι ἡ πίστις καθώς καί ἡ
ἠθική ἀνήκουν σέ μία παρωχημένη ἐποχή. Τί λόγο ἔχουμε
νά δεχθοῦμε ὃτι οἱ ἀπόψεις αὐτές δέν ἔχουν θέση στήν
ἐποχή μας; Μήπως ἔγινε καμία ἀνακάλυψη πού νά δείχνει
ὃτι τό σύμπαν τό ἔφτιαξαν ἄνθρωποι και ὄχι ὁ Θεός; Ἤ ὃτι
ὑπάρχει μόνο ὃ,τι βλέπουμε καί δεν ὑπάρχει ὃ,τι δέν βλέπουμε; Καί ποῦ θά στηριχθεῖ ἡ ἠθική χωρίς τήν πίστη; Καί
πῶς θά ζήσει ὁ κόσμος χωρίς τήν ἠθική; Θά ἐπικρατήσει
τό «homo homini lupus».
Θρασυβούλος Βεν. Κετσέας,
Ὀφθαλμίατρος

•

Τό ψάρι στήν νηστεία τῶν Χριστουγέννων
Τῆς Πελαγίας Μπιχαλτζῆ

Φ

τάνουμε σιγά σιγά στό κατώφλι τῆς Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων. Μιᾶς περιόδου
νηστείας τόσο σωματικῆς ὅσο καί πνευματικῆς.
Μιᾶς περιόδου πού πέρα ἀπό τήν ἐγκράτεια στό
φαγητό πρέπει νά ἑστιάσουμε καί στόν ἀγώνα
ἐνάντια στά πάθη μας. Ἡ ἔναρξη τοῦ Σαρανταημέρου σηματοδοτεῖται στίς 15 Νοεμβρίου, ἀλλά
δέν χαρακτηρίζεται ἀπό τήν αὐστηρότητα τῆς
νηστείας τοῦ Πάσχα, καθώς ἐπιτρέπεται ἡ κατανάλωση τοῦ ψαριοῦ – ἐκτός Τετάρτης καί Παρασκευῆς – ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἕως τίς 17 Δεκεμβρίου. Τό ψάρι εἶναι μία πλούσια καί εὐεργετική
τροφή γιά ὅλους τους ἀνθρώπους, ἀνεξάρτητα
ἀπό τήν ἡλικία τους.
Ἄς ρίξουμε μία πιό ἀναλυτική ματιά στή
θρεπτική τους ἀξία.

Μέταλλα
Τά ψάρια εἶναι πηγή φωσφόρου, ἀσβεστίου καί μαγνησίου, τριῶν μετάλλων πού
παίζουν καθοριστικό ρόλο στήν ὑγεία τῶν
ὀστῶν. Ἐπιπλέον, περιέχουν ψευδάργυρο, ὁ
ὁποῖος διαθέτει ἀντιοξειδωτικές ἰδιότητες,
στηρίζει τό ἀνοσοποιητικό καί ἀναπαραγωγικό σύστημα καί τήν ὑγεία τῶν ματιῶν.

Μακροθρεπτικά συστατικά-Πρωτεΐνη
Τά ψάρια ἔχουν ὑψηλή περιεκτικότητα
πρωτεΐνης, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν
ἀνθρώπινο ὀργανισμό, καθώς χρησιμοποιεῖται
σέ πολλαπλές λειτουργίες του. Οἱ πρωτεΐνες στηρίζουν τό μυϊκό σύστημα, ἔχουν ἐπουλωτικές καί
ἀναπλαστικές ἰδιότητες, ἀπελευθερώνουν ἐνέργεια στό σῶμα καί αὐξάνουν τό αἴσθημα κορεσμοῦ - μᾶς κρατᾶνε γιά περισσότερη ὥρα
χορτάτους, δηλαδή. Ἐπιπλέον, ἡ πρωτεΐνη τῶν
ψαριῶν εἶναι φτωχή σέ λίπος, καθιστώντας την
ἰδανική ἐπιλογή γιά ὅσους ἀκολουθοῦν ἕνα ὑγιεινό πρότυπο διατροφῆς.
Μικροθρεπτικά συστατικά-Βιταμίνες
Τά ψάρια εἶναι πλούσια σέ βιταμίνη Α, πού
συμβάλλει στήν καλή λειτουργία τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ καί τῆς ὅρασης, ἀλλά καί στήν καλή ὑγεία
τῶν ὀστῶν, νυχιῶν, δέρματος καί μαλλιῶν. Ἐπίσης, περιέχουν βιταμίνη D, πού εἶναι ἀπαραίτητη
γιά τήν ἀπορρόφηση τοῦ ἀσβεστίου ἀπό τόν
ὀργανισμό μας.
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Ω3
Τά ἰδιαίτερα δημοφιλῆ τά τελευταία χρόνια λιπαρά ὀξέα Ω3 εἶναι εὐεργετικές «βόμβες» γιά τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό. Στηρίζουν τό καρδιαγγειακό σύστημα, ἐνισχύουν
τή μνήμη καί βοηθοῦν στόν ἔλεγχο τῶν τριγλυκεριδίων. Ἔρευνες ἔχουν ἀποδείξει ὅτι συσχετίζονται μέ τή βελτίωση τῆς διάθεσης καί
τήν ἀντιμετώπιση τῆς κατάθλιψης. Τέλος, τά
Ω3 συμβάλλουν ἐνεργά στή μείωση τῶν ἐπιπέδων της κακῆς χοληστερόλης (LDL) καί
στήν αὔξηση τῆς καλῆς χοληστερόλης (HDL).
Ἄς προσπαθήσουμε νά τηρήσουμε πιό
πιστά αὐτή τήν περίοδο τήν εγκράτεια τῶν
τροφῶν, ὥστε νά ἐπιτύχουμε καί τήν ἐγκράτεια στά πάθη, πού βαρύνουν τή συνείδησή
μας καί θά θέλαμε ν’ ἀπαλλαγοῦμε ἀπ’ αὐτά.
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«Μαράν ἀθά»
Φράση πού τή συναντᾶμε στό Βιβλίο «Διδαχή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων»:
«Ἐλθέτω χάρις
καί παρελθέτω ὁ κόσμος οὗτος.
Ὡσαννά τῷ οἴκω Δαυίδ.
Εἰ τίς ἅγιος ἐστιν, ἐρχέσθω·
εἰ τίς οὐκ ἔστι, μετανοείτω·
Μαράν ἀθά
(ἀραμαϊκά = Ἔρχου Κύριε). Ἀμήν».
Ἡ «Διδαχή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων» περιέχει ὁδηγίες γιά τό πῶς πρέπει
νά γίνεται ἡ Θεία Εὐχαριστία, ἀντίστοιχες εὐχές, προτροπές γιά τήν ἀποφυγή
τῶν ψευδοπροφητῶν καί ἄλλες χρήσιμες
ὁδηγίες γιά τόν χριστιανικό βίο.
Εἶναι ἀραμαϊκή φράση καί σημαίνει
«Ἔρχου Κύριε» ἤ «Ὁ Κύριος ἔρχεται» ἤ
«Ὁ Κύριος ἦλθε».
Ἡ ἀραμαϊκή ἦταν γλώσσα πού ὁμιλεῖτο ἀρχικά στή Μεσοποταμία, ἀργότερα στή Συρία καί ἐπεξετάθη καί στήν
Παλαιστίνη, σέ βαθμό πού οἱ Ἑβραῖοι,
ἰδίως μετά τήν καταστροφή καί αἰχμαλωσία ὑπό τῶν Βαβυλωνίων, εἶχαν ξεχάσει τά ἑβραϊκά καί προτιμοῦσαν τά
ἀραμαϊκά. Γι’ αὐτό καί τό πρῶτο Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου ἐγράφη ἀρχικά στά
ἀραμαϊκά. Ἀλλά ὁ Ματθαῖος, πού ἦταν
πολύ μορφωμένος, ἐπειδή ἤδη ἡ ἀραμαϊκή ἀντικαθίστατο ραγδαίως ἀπό τήν
ἑλληνική, τό μετέφρασε ὁ ἴδιος στά
ἑλληνικά καί ἔτσι ἔχουμε ὅλο τό πρωτό276
276
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τυπο τῆς Καινῆς Διαθήκης γραμμένο
στά ἑλληνικά!
Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος μέ τήν κατάκτησή του εἶχε καθιερώσει τήν Ἑλληνική Γλώσσα, ἡ
ὁποία, σημειωτέον, ἄντεξε στήν πολυετῆ κατάκτηση τῶν Ρωμαίων, ἐξετόπισε καί τά Λατινικά καί παρέμεινε ἡ
Ἐπίσημη γλώσσα τοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ,
ὅπως βλέπουμε στό Κατά Ἰωάννην, ιθ΄
19-20: «Ἔγραψε δέ καί τίτλον ὁ
Πιλᾶτος καί ἔθηκεν ἐπί τοῦ σταυροῦ ἦν
δέ γεγραμμένον Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ
Βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων. Τοῦτον οὖν τόν
τίτλον πολλοί ἀνέγνωσαν τῶν ἰουδαίων
ὅτι ἐγγύς ἦν τῆς πόλεως ὁ τόπος ὅπου
ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς καί ἦν γεγραμμένον ἑβραϊστί, ἑλληνιστί, ρωμαϊστί».
Πρέπει νά τονίσουμε τόν σεβασμό
πού ἔτρεφε ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος στή
Μονοθεϊστική θρησκεία τῶν Ἑβραίων
ἀφοῦ, ὅταν, τόν ὑποδέχτηκε ὁ Ἀρχιερεύς
τῶν Ἰουδαίων μέ τήν Ἱερατική του
στολή, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τόν προσεκύνησε καί τοῦ φίλησε τό χέρι (ἄς τό
ἀκούσουν οἱ σημερινοί κυβερνῶντες),
τόσο πού σέ ἐρώτηση τοῦ ἔκπληκτου
Παρμενίωνα ἀπάντησε: «Δέν προσκυνῶ
αὐτόν, ἀλλά τόν Θεό πού ἐκπροσωπεῖ
καί πού εἶναι ἀληθινός Θεός, διότι τόν
ἔχω δεῖ σέ ὄνειρο καί μέ ἔχει διαβεβαιώσει ὅτι θά κατακτήσω τήν Ἀσία!»
Γιά νά ὁλοκληρώσουμε τό γλωσ-
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σικό, πρέπει νά ποῦμε δύο λόγια γιά τήν
Παλαιά Διαθήκη. Τό ἱερό αὐτό Βιβλίο τῶν
Ἑβραίων εἶχε φθάσει σέ σημεῖο νά μή μπορεῖ νά διαβαστεῖ ἀπό τούς ἴδιους τούς
Ἑβραίους (!) λόγω - ὅπως ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ - τῆς «ἀπωλείας» τῆς ἑβραϊκῆς
γλώσσης καί τῶν λανθασμένων μεταφράσεων στήν ἀραμαϊκή (πού ἦταν ἄλλωστε
ὑπό ἐκτοπισμό ἀπό τήν ἑλληνική). Στήν
Ἀλεξάνδρεια τό 280 π.Χ., μέ ἐντολή τοῦ
διαδόχου του Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, Πτολεμαίου τοῦ Β΄, συνεκλήθη Σύνοδος 72
σοφῶν ὅπου προεκρίθη γιά ἐπίσημη μετάφραση ἡ Ἑλληνική Γλώσσα (γιά τά πολλά
της προσόντα, καί μεταξύ τῶν ἄλλων, τόν
πλοῦτον τῶν λέξεων).
Ἔτσι καθιερώθηκε ἡ λεγομένη «μετάφραση τῶν ἑβδομήκοντα».
Ἡ φράση «Ἔρχου Κύριε» ἀπαντᾶ σέ
πολλά βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί
ἰδίως στό Βιβλίο «Δανιήλ».
Ὁ Προφήτης Δανιήλ ἦταν ἕνας ἀπό
τούς ἀξιολογότερους ἀνθρώπους τοῦ Παγκοσμίου Στερεώματος! Εὐτύχησε νά ζήσει
ὅλες τίς καταστάσεις τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ
ἀπό τόν ξεριζωμό καί τήν αἰχμαλωσία τῶν
Βαβυλωνίων (μαζί μέ τούς τρεῖς Παῖδες ἐν
τῇ καμίνῳ), ἐν συνεχείᾳ τῶν Μήδων καί
τῶν Περσῶν, μέχρι καί τήν ἀπελευθερωμένη Παλαιστίνη, πεθαίνοντας σέ βαθιά
γεράματα. Δύο φορές ὁ Βασιλιάς τόν ἔβαλε
στόν λάκκο τῶν λεόντων, ἀλλά οἱ λέοντες
συμπεριφέρθηκαν σάν ἀρνάκια, τόσο πού ὁ
Βασιλιάς νά ζητωκραυγάσει ὑπέρ τοῦ
«Θεοῦ τοῦ Δανιήλ» καί νά βάλει τούς ἱερεῖς
τῶν εἰδώλων στόν λάκκο ὅπου τούς κατεσπάραξαν οἱ λέοντες. Εἶχε τέτοιο ἦθος,
ἱκανότητα καί Θεία φώτιση, ὥστε οἱ ἑκάστοτε Βασιλιάδες τοῦ ἔδιναν τά ὑψηλότερα
ἀξιώματα τοῦ κράτους καί τόν εἶχαν πολύτιμο σύμβουλο.
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Ἡ παραπάνω φράση «Ἔρχου Κύριε»
ἀπαντᾶται καί στόν τελευταῖο στίχο τῆς
Καινῆς Διαθήκης, ὅπου κλείνει τό Βιβλίο
τῆς Ἀποκαλύψεως!
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Α΄ πρός
Κορινθίους Ἐπιστολή, κεφ.16 στίχ.22
γράφει: «Εἰ τις οὐ φιλεῖ τόν Κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα μαράν ἀθά»
καί ἡ ἑρμηνεία: «Ἐάν κανείς δέν ἀγαπᾶ μέ
τήν καρδιά του τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἄς εἶναι χωρισμένος ἀπό τό σῶμα τῆς
Ἐκκλησίας. Ὁ Κύριος θά ἔλθει (μαράν
ἀθά) καί θά ἀπωλέσει κάθε ἀναθεματισμένον (χωρισμένον ἀπό τήν Ἐκκλησίαν)».
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πού ἵδρυσε καί
ὀργάνωσε τήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου
θέλει ὅλα τά μέλη της νά ἀγαποῦν μέ τήν
καρδιά τους τόν Κύριον, ἀλλιῶς ἀποκόπτονται.
Τό σπουδαιότερο: Τό «Μαράν ἀθά»
εἶναι, μέ ἄλλα λόγια, ἡ ἴδια ἡ διδασκαλία
τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί τοῦ ἴδιου
τοῦ Χριστοῦ: «Ἤγγικεν ἡ Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν», ἡ Κυριακή Προσευχή: «Ἐλθέτω
ἡ Βασιλεία Σου» καί ἡ ἐναρκτήριος εὐχή
τῆς Θείας Λειτουργίας: «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία…» καί ἡ καταληκτική ὁμολογία
«Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν». Στό Σύμβολον τῆς Πίστεως ὁμολογοῦμε: «Πιστεύω... καί πάλιν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶνας καί νεκρούς…».
Τό πότε θά ἔλθει ὁ Κύριος (Δευτέρα
Παρουσία) εἶναι καί ἄδηλον ἀλλά καί πρόδηλον, πού συμβαίνει μέ τόν σίγουρο θάνατο τοῦ καθενός.
Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού ὁ Ἀπόστολος,
στήν ἴδια Ἐπιστολή (Α΄ Κορ. ιστ΄ 13) δίνει
τό ἀδιάλειπτο σύνθημα: «Γρηγορεῖτε…».
Νικόλαος Γ. Πιερράκος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Στά προηγούμενα ἄρθρα μας περιγράψαμε, μέ λίγα λόγια, τήν κατάσταση πού καθημερινά βιώνουμε.
Ἡ διαίσθηση ὅλων μας εἶναι ὅτι
τά «πράγματα» ὅσο πᾶνε καί χειροτερεύουν.
Τό πρόβλημά μας τώρα πρέπει νά
εἶναι, ὅτι κάτι πρέπει νά γίνει, γιά νά
σταματήσει αὐτή ἡ κατάσταση.
Τί λοιπόν «πρέπει νά γίνει»;
Ἄς μοῦ ἐπιτρέψετε νά σᾶς μεταφέρω μερικές μου σκέψεις, πού ἴσως
μᾶς βοηθήσουν στή λύση αὐτοῦ τοῦ
προβλήματος.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός
Ρωμαίους ἐπιστολή του, στό 12ο κεφάλαιο γράφει πρός τούς χριστιανούς
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ἀλλά καί διαχρονικά σέ ὅλους μας.
«Μή συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι
τούτῳ, ἀλλά μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶν, εἰς τό δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τό
ἀγαθόν καί εὐάρεστον καί τέλειον».
Καί σέ νεοελληνική γραφή: «Μήν συμμορφώνεσθε μέ τά φρονήματα καί τόν
τρόπο τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων τῆς
ὑλόφρονος αὐτῆς ἐποχῆς, ἀλλά συνεχῶς νά μεταμορφώνεσθε καί νά διακρίνετε ποῖον εἶναι τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ, τό ὁποῖον εἶναι ἀγαθόν, εὐάρεστον εἰς Αὐτόν καί τέλειον».
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Αὐτή, λοιπόν, εἶναι ἡ πρώτη καί
κύρια λύση. Ἡ μή ὑποχώρησή μας καί
μή συμπόρευσή μας μέ τόν «κόσμο».
Δυστυχῶς, ὅμως, πολλοί ἀπό
τούς χριστιανούς μας, μπροστά στά
πράγματι δύσκολα προβλήματα πού
ἀντιμετωπίζουν κυρίως μέ τά παιδιά
τους, ὑποχωροῦν ἀπό τίς «ἀρχές»
τους, μέ συνέπεια τά παιδιά τους νά
ἔχουν περιπέτειες στή ζωή τους, ἀφοῦ
πνευματικά εἶναι ἀνερμάτιστα.
Προσοχή, λοιπόν, στίς «ἀρχές»
μας. Καμία ὑποχώρηση, ὅση πίεση καί
ἄν δεχόμαστε.
Ἀφοῦ ἀπό τήν πολιτεία, μέ τά
σχολεῖα της, δέν διδάσκεται τό πρῶτο
μάθημα πού θά ἔπρεπε νά διδάσκεται
περί «ἤθους», καλῆς συμπεριφορᾶς,
σεβασμοῦ στίς ἀξίες (πατρίδα, θρησκεία, οἰκογένεια) κ.λ.π., ἀπόλυτη
ἀνάγκη εἶναι τό «μάθημα» αὐτό νά τό
διδάξει κάθε γονέας μέ λόγια, ἀλλά
καί μέ ἔργα στά παιδιά του. Προσοχή!
Ἡ συμπεριφορά μας καί ἡ ἀπόλυτη
τήρηση καί ἐφαρμογή τῶν λόγων μας,
διδάσκει περισσότερο τά παιδιά μας.
Πρέπει τό σπίτι τοῦ καθενός μας νά
ξαναγίνει (ἀπό ξενοδοχεῖο πού εἶναι
τώρα) τόπος διδασκαλίας, ἀγωγῆς καί
μάθησης.
Τό πρόβλημά μας εἶναι πολύ μεγάλο καί θά χρειαστεῖ νά συνεχίσουμε
τόν ἑπόμενο μήνα.
Σ.
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Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
τίμησε τόν Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλο

Μ

έ χαρά πληροφορηθήκαμε
τήν παρασημοφόρηση ἀπό
τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τοῦ διακεκριμένου φιλολόγου, λογοτέχνη καί ἐπιμελητή
τῶν Ἁπάντων τοῦ Παπαδιαμάντη κ. Νίκου Τριανταφυλλόπουλου.
Συγκεκριμένα: Στίς 26 Σεπτεμβρίου καί στό Προεδρικό Μέγαρο, σέ μιά σεμνή τελετή, παρουσία τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἰερωνύμου, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος ἀπένειμε στόν κ. Τριανταφυλλόπουλο τό παράσημο τοῦ
ταξιάρχη τοῦ τάγματος τῆς τιμῆς
γιά τή φιλολογική καί κριτική
ἐπιμέλεια καί ἔκδοση τῶν ἁπάντων τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἀποδεχόμενος τήν τιμητική διάκριση ὁ
κ. Νίκος Τριανταφυλλόπουλος
καί ἀντιφωνώντας τόν κ. Πρόεδρο
εἶπε: «Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, εὐχαριστῶ ἐκ
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βαθέων τήν Ἐξοχότητά σας γιά τήν τιμητική παρασημοφόρησή μου. Ἡ Ἐκκλησία
διδάσκει ὅτι ἡ ἀποδιδόμενη ἀπό τούς πιστούς τιμή στίς εἰκόνες «ἐπί τό πρωτότυπον
διαβαίνει». Στήν περίπτωσή μου καί τηρουμένων ἀσφαλῶς τῶν ἀναλογιῶν, ἡ
τιμή πού μοῦ ἀπονείματε διαβαίνει ἀκέραια στόν πένητα τῆς Σκιάθου Ἀλέξανδρο
Παπαδιαμάντη. Σᾶς εὐχαριστῶ καί πάλι».
Ὁ «Σύνδεσμος» συγχαίρει θερμά τόν
διακεκριμένο λογοτέχνη καί ἐξαίρετο πνευματικό ἄνθρωπο κ. Νῖκο Τριανταφυλλόπουλο καί εὔχεται ὅπως ὁ Ἅγιος Θεός τοῦ
χαρίζει ὑγεία, φώτιση, πνευματική δύναμη
καί κάθε καλό, γιά νά συνεχίζει ἐπί πολλά
χρόνια ἀκόμη τό γραπτό ἔργο του, πού
ἀποπνέει ἄρωμα ὀρθόδοξης πνευματικότητας.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ἀξιότιμοι κύριοι,
Παρακολουθῶ τόν «Σύνδεσμο» καί σημειώνω τή συνεχῆ του βελτίωση. Σέ καιρούς κατά πάντα δύσκολους τό μικρό αὐτό περιοδικό
ἐκπέμπει μία δυνατή φωνή.
Μέ εἰλικρινεῖς χαιρετισμούς,
Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας,
Διδάκτορας Νομικῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Neuchatel τῆς Ἐλβετίας,
Συγγραφέας

Περί ἀθεΐας πιστῶν καί κριτικῆς
Κύριε Διευθυντά,
Κάποιοι συνεργάτες τῆς «Καθημερινῆς», ὅπως ἔχουν κάθε δικαίωμα,
εἶναι ἄθεοι. Ἡ προκειμένη τοποθέτησή τους νομίζω ὅμως ὅτι δέν τούς
δίνει τό δικαίωμα νά διακωμωδοῦν τά πιστεύω, τίς δοξασίες ἤ τίς ἐνέργειες
πιστῶν σέ θρησκεῖες.
Πολύ περισσότερο ὅταν αὐτή ἡ ἄμεση ἤ ἔμμεση χλευαστική στάση
ἀσκεῖται μόνον σ’ ὅ,τι ἀφορᾶ «πιστεύω», ἤ πρόσωπα τοῦ χριστιανισμοῦ,
δεδομένου ὅτι γιά τίς ἄλλες θρησκεῖες ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά θεωρηθοῦν
«ρατσιστές» «ἀντισημίτες», κ.λπ. μέ ποινικά ἐπακόλουθα.
Ἄς ἀγνοήσουνε καλύτερα τόν χριστιανισμό, ἀφοῦ δέν τούς ἀφορᾶ.
Ὑπάρχουν τόσα ἄλλα σημαντικά θέματα, γιά νά προβάλλουν ἐλεύθερα
τίς θέσεις τους.
ΔΙΟΝΥΣΗΣ Κ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ
Ἀναδημοσίευση ἀπό τήν ἐφημερίδα
«Καθημερινή», 12-10-2018
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ
(1936-2018)
Ἕνας καταξιωμένος ἐκπαιδευτικός
καί συγγραφέας πέρασε τίς πύλες τῆς
αἰωνιότητας τό περασμένο καλοκαίρι (22
Ἰουνίου 2018). Πρόκειται γιά τόν ἀγαπητό σέ ὅλους μας Γιάννη Μενοῦνο, ἐξαίρετο πνευματικό ἄνθρωπο. Ὑπῆρξε
διακεκριμένος φιλόλογος, ἱστορικός, λυκειάρχης. Γεννήθηκε στήν Ἀθήνα καί
σπούδασε στή Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀνακηρύχθηκε Διδάκτωρ τῆς Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τοῦ
Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων.
Τό συγγραφικό του ἔργο εἶναι ἀξιόλογο καί σημαντικό. Ἀπό τά βιβλία του
ἀναφέρουμε τά: 1) «Γ. Βερίτης, ἡ ζωή
καί τό ἔργο του» 2) «Ὁ πατήρ Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός (Διηγηματική βιογραφία)» 3)
«Παπαδιαμαντικά» 4) «Τό σήμερα καί
τό αὔριο», δοκίμια κ.ἄ. Τό τελευταῖο βιβλίο
του (2014) εἶναι «Ἡ ἐπιστροφή τοῦ Δόν
Κιχώτη στήν βιβλιοθήκη τῶν αἰώνων».
Ἐκεῖνο ὅμως πού ξεχωρίζει ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ
διδακτορική του διατριβή «Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ διδαχές καί βιογραφία». Πρόκειται
γιά μία οὐσιαστική προσφορά, γραμμένη
μέ ἀντικειμενικότητα, ἱστορική εὐθύνη καί
ὀρθόδοξο βίωμα. Σέ συνεργασία μέ τούς
μαθητές του ἐξέδωκε τά βιβλία «Φιλέλληνες». «Ἑλληνικό χιοῦμορ» καί ἕνα ἄλλο
γιά τήν Δημητσάνα. Ἰδιαίτερη μνεία πρέπει
νά γίνει γιά τό περιοδικό «Τά νειάτα», τό
ὁποῖο ἵδρυσε μαζί μέ τόν μακαριστό Θεολόγο
Γιάννη Κωλέττη. Ἕνα χριστιανικό περιοδικό, ζωντανό, μαχητικό, μέ χιοῦμορ,
μέ ἐνδιαφέροντα θέματα, πού διαβάζονται
μέ εὐχαρίστηση ἀπό μικρούς καί μεγάλους.
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ΕΚΔΗΜΙΕΣ
Πλῆθος ὑπῆρξαν τά ἄρθρα του καί οἱ ἐπιστολές του σέ
ἐφημερίδες καί περιοδικά (μεταξύ αὐτῶν καί στόν «Σύνδεσμο»). Ἐξ’ ἄλλου ἦταν μεγάλη ἡ ἀγάπη του στή δημοσιογραφία. Τήν ὑπηρέτησε (ἐρασιτεχνικά) μέ τήν διμηνιαία ἐφημερίδα του «Δημοσιογραφική» (19872006).
Νά σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι ἕνα καλοκαίρι ἦταν ἀρχηγός
σέ κατασκήνωση μαθητῶν τῆς Χριστιανικῆς Στέγης στόν
Ταΰγετο.
Γενικά, στό συγγραφικό ἔργο τοῦ Μενούνου διαπιστώνουμε τήν ἄρτια φιλολογική του κατάρτιση, τό λογοτεχνικό του ταλέντο, τόν κριτικό στοχασμό, τό πνευματικό
θάρρος, τό πηγαῖο χιοῦμορ, τή μεθοδική τεκμηρίωση τῶν
ἀπόψεών του, τό διαυγές ὕφος του. Τά Νεοελληνικά Χριστιανικά Γράμματα ἔχουν νά ἐπιδείξουν, ἀνάμεσα σέ τόσους ἄλλους, ἕναν ἀκόμα ἄξιο ἐκπρόσωπό τους.
Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως ὁ ἀξέχαστος Γιάννης Μενοῦνος
ὑπῆρξε μιά ἄγρυπνη καί γρηγοροῦσα συνείδηση, ἕνας πιστός ὀρθόδοξος χριστιανός, πού ἀγωνιζόταν πάνοπλος στό
κάστρο τῆς πονεμένης Ρωμιοσύνης. Ἕνας παλαίμαχος
καί ἐνθουσιώδης μαχητής στή Λεγεώνα τοῦ Καλοῦ, ἕνας
ἀσυμβίβαστος ἀγωνιστής ὑπέρ τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσης καί παιδείας.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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ΓΙΑ ΤHN ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ
μάτια Του μέ ἱλαρότητα καί εὐμένεια στούς εὐθεῖς καί ἀγαθούς
ἀνθρώπους”.
Ψαλμ. 10, 7
ε. “Ὁ Κύριος εἶναι πάντοτε
κοντά σέ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι τόν
ἐπικαλοῦνται μέ πίστη, σέ ὅλους
ὅσοι τόν ἐπικαλοῦνται μέ εἰλικρίνεια καρδιᾶς”.
Ψαλμ. 144, 18

Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. “Ἐν ἁπλότητι καί εἰλικρινείᾳ
Θεοῦ... ἀνεστράφημεν τῷ κόσμῳ”.
(Μέ ἁπλότητα καί εἰλικρίνεια,
ὅπως θέλει ὁ Θεός..., συμπεριφερθήκαμε στόν κόσμο).
Β΄ Κορ. α΄,12
β. “Κηρύττουμε μέ εἰλικρίνεια,
ὅπως μιλάει ἕνας πού ἐμπνέεται
ἀπό τόν Θεό, ἔτσι μιλᾶμε μπροστά
στόν Θεό, ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό”.
Β΄ Κορ. β΄,17
γ. “Οἱ δοῦλοι νά ὑπακοῦτε
στούς κατά κόσμο κυρίους σας μέ
φόβο καί τρόμο· νά τούς ὑπηρετεῖτε μέ εἰλικρίνεια στήν καρδιά,
ὅπως θά κάνατε στόν Χριστό”.
Ἐφ. στ΄,5
δ. “Ὁ Κύριος εἶναι δίκαιος καί
ἀγαπᾶ δικαιοσύνες, στρέφει τά
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στ. “Προτιμότερος εἶναι ὁ φτωχός πού συμπεριφέρεται μέ ἁπλότητα καί εἰλικρίνεια, παρά ὁ
δόλιος στά λόγια του”.
Παρμ. ιθ΄,1
ζ. “Αὐτή εἶναι ἡ προϋπόθεση
τῆς εὐσεβοῦς καί φιλοσοφημένης
ζωῆς, τό νά εἶναι κανείς ἀπροσποίητος μέ σύνεση, αὐτό εἶναι
ἀγγελική ζωή”.
Ἱ. Χρυσόστομος, ΕΠΕ 11,472
η. “Στόν γιατρό, ὅταν τοῦ ζητοῦμε φάρμακα, δείχνουμε καί
τήν πληγή”.
Ἱ. Χρυσόστομος, ΕΠΕ 6, 272
θ. “Δίδαξε τό στόμα σου νά λέει
ὅσα ἔχει ἡ καρδιά σου”.
Γεροντικό, Ἀββᾶς Ποιμήν 63
ι. “Ὅταν κανείς ἔχει εἰλικρίνεια
καί δέν ὑπολογίζει τόν ἑαυτό του,
εἶναι ἁπλός, ἔχει ταπείνωση. Ὅλα
αὐτά δίνουν ἀνάπαυση καί στόν

•

ἴδιο, ἀλλά εἶναι αἰσθητά καί στόν
ἄλλον”.
Ἅγ. Παΐσιος, Λόγοι, Α΄, σελ. 285
ια. “Ὅταν κανείς ἔχει εἰλικρίνεια
χωρίς διάκριση, μπορεῖ νά κάνει διπλό
κακό· πρῶτα στόν ἑαυτό του καί
ὕστερα στούς ἄλλους, γιατί αὐτή ἡ εἰλικρίνεια δέν ἔχει σπλάγχνα”.
Ἅγ. Παΐσιος, Λόγοι Β΄, σελ. 77
ιβ. “Ἡ εἰλικρίνεια εἶναι δεῖγμα ἐλευθερίας”.
Δημόκριτος
ιγ. “Κάθε τί πού προέρχεται ἀπό εἰλικρινή προαίρεση, δημιουργεῖ στούς
εὐεργετημένους ἀγάπη πού δύσκολα
σβήνεται”.
Πολύβιος
ιδ. “Κάνε ἔμβλημα τῆς ζωῆς σου τήν
εἰλικρίνεια”.
Γιουβενάλης
ιε. “Ἡ εἰλικρίνεια καί ἡ ἀλήθεια εἶναι
τά θεμέλια τῆς ἀρετῆς”.
Κομφούκιος
ιστ. “Ἡ εἰλικρίνεια εἶναι τό ἀπαραίτητο θεμέλιο τῆς συνείδησης καί συνεπῶς κάθε θρησκείας”.
Κάντ

ιθ. “Ἡ βαθιά καί ἄδολη εἰλικρίνεια
εἶναι τό πρῶτο γνώρισμα τῶν ἡρωικῶν
ἀνδρῶν”.
Θωμᾶς Καρλάυλ
κ. “Ἡ εἰλικρίνεια προσφέρει εὐτυχία
καί ἡ εὐτυχία εἰλικρίνεια”.
Τολστόι
κα. “Ἡ εἰλικρίνεια εἶναι σύνθετη,
ἀπό τή δικαιοσύνη καί τή φιλαλήθεια”.
Ντίκενς
κβ. “Ἡ εἰλικρίνεια εἶναι ἡ σφραγίδα
τῆς εὐγενικῆς ψυχῆς, τό στολίδι καί τό
καύχημα τοῦ ἄνδρα, τό γλυκύτερο θέλγητρο τῆς γυναίκας, ἡ χλεύη τῶν παλιανθρώπων καί ἡ σπανιότερη ἀρετή
τῆς κοινωνίας, μέσα στήν ὁποία ζοῦμε”.
Στερνό
κγ. “Ἡ εἰλικρίνεια εἶναι τό πρόσωπο
τῆς ψυχῆς, ἐνῶ ἡ ὑποκρισία εἶναι ἡ
μάσκα της”.
Ντουντάι
κδ. “Ἡ εἰλικρίνεια εἶναι θρησκεία
προσωποποιημένη”.
Σερόν, Γαλλίδα ποιήτρια (1648-1711)
κε. “Ἡ εἰλικρίνεια εἶναι τό λαμπρότερο κόσμημα τῆς κριτικῆς”.
Ντισραέλι

ιζ. “Οἱ ἀδύνατοι ἄνθρωποι δέν μποροῦν νά εἶναι εἰλικρινεῖς”.
Λαροσφουκώ

κστ. “Ἡ εἰλικρίνεια εἶναι συνοπτική
σοφία”.
Τσέστερφιλντ

ιη. “Ὅποιος λέει τήν ἀλήθεια, μέ
πνεῦμα εἰλικρινείας ἔχει μάτια φωτεινά,
σάν τόν ἔναστρο οὐρανό, ἐνῶ ὅποιος
λέει ψέματα καί μελετάει σκοτεινούς
σκοπούς ἔχει μάτια θολωμένα καί
συχνά ἀλλοίθωρα”.
Ἔμερσον

κζ. “Ὁ μόνος ὁδηγός τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι ἡ συνείδησή του. Ἡ μόνη ἀσπίδα
τῆς μνήμης του εἶναι ἡ εὐθύτητα καί ἡ
εἰλικρίνεια τῶν πράξεών του”.
Τσώρτσιλ
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«Ὅσο πιό ἀνίκανοι εἶναι αὐτοί πού
ψηφίζονται, γιά νά ἀντιμετωπίσουν τά
προβλήματα τῆς χώρας, ἄλλο τόσο ἀφόρητοι τούς φαίνονται ὅσοι τολμοῦν νά τό
ἐπισημαίνουν» (ΤΑ ΝΕΑ, 17-9-18).
Σπουδαῖος, ἀπαραίτητος, ἀναντικατάστατος ὁ ρόλος τῆς τέταρτης ἐξουσίας
(ΜΜΕ) γιά τή χαλιναγώγηση τῆς ἐκτελεστικῆς κυρίως ἐξουσίας.
«Μιά Καλαμάτα μέσα στό Περιστέρι...
Πολύ πετυχημένη ἡ προβολή της στήν
ἔκθεση “Λάδι Κρασί, Μέλι, Ἐλιά”» (Θάρρος, 18-9-18).
Εὖγε στούς διοργανωτές. Νά συνεχίσουν καί νά προβάλλουν ὅλα τά προϊόντα
τῆς Μεσσηνίας.
«Ὁ Ἄγνωστος Στρατιώτης δέν εἶναι
Σαντορίνη! “Πάρτυ” γάμου ἐνώπιον τοῦ
ἱστορικοῦ μνημείου τῶν πεσόντων. Ὁ
Ἄγνωστος Στρατιώτης δέν εἶναι πίστα γιά
φιγούρα» (ΕΣΤΙΑ, 20-9-18).
Ἡ πνευματική μας ἔνδεια εὐτελίζει
ἱερά καί ὅσια!
«Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή Περιφερειῶν
γιά τό προσφυγικό: Ζητούμενο ἡ ἁρμονική συμβίωση» (Η ΑΥΓΗ, 21-9-18).
Δύσκολο ζητούμενο νά σταματήσει τό
ξερίζωμα ἀπό τίς ἑστίες τους χιλιάδων προσφύγων καί μεταναστῶν. Νά ζοῦν ἀσφαλεῖς καί εὐτυχεῖς στίς πατρίδες τους.
«Ἔκθεση “κόλαφος” γιά τά ΑΕΙ. Ὑποχρηματοδότηση, ὑπεράριθμοι φοιτητές,
λειτουργικά προβλήματα». (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
22-9-18).
Ἐθνικό ἔγκλημα καί σ’ αὐτόν τόν τομέα!
Ἀπίστευτη τύφλωση!
«Ὅλα εἶναι σχεδόν ἕτοιμα νά θυσιασθοῦν στόν βωμό τῆς μάχης γιά τήν ἐξουσία καί μόνον γιά αὐτήν» (ΤΟ ΒΗΜΑ,
23-9-18).
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Καιρός γιά ἐμᾶς τούς
πολίτες, τούς ψηφοφόρους νά ἀποκτήσουμε κρίση καί μνήμη.
«Στή γραμμή Τσίπρα καί ὁ Τσακαλῶτος.
Ὁ θάνατος τῶν 70άρηδων θά σώσει τό
Ἀσφαλιστικό!» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 23-9-18).
Γιατί μπορεῖ νά ἔχει διαφορετική
γραμμή ἀπό τόν ἐκλεκτό τῶν ξένων κέντρων ἐξουσίας;
«Οὐρές ἀπό Κινέζους γιά τήν ἀγορά
ἀκινήτων» (ΕΘΝΟΣ, 24-9-18).
Συνέπεια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως.
Προσφορά, γιά νά εἰσαχθοῦν κεφάλαια μέ
τό μέτρο “Χρυσή Βίζα” καί λόγω οἰκονομικῶν
ἀναγκῶν τῶν ἰδιοκτητῶν προσφορά σέ χαμηλές τιμές.
«Στά 3,15 δισ. € τό πλεόνασμα τοῦ
ὀκταμήνου» (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ,
25-9-18).
Προϊόν ὑπερφορολόγησης, καθυστέρησης πληρωμῆς συντάξεων καί ἐφάπαξ
σέ συνταξιούχους, περικοπῶν σέ Ὑγεία,
Παιδεία, Ἄμυνα, καθυστέρησης πληρωμῆς
ὀφειλῶν τοῦ Δημοσίου.
«Τί ἐπιδιώκει τελικά ἡ “Ἕνωση Ἀθέων”;»
(ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 26-09-18)
Νά ἀφοπλίσει πνευματικά τούς ἀνθρώπους. Νά τούς ἀφαιρέσει κάθε στήριγμα,
κάθε ἐλπίδα, κάθε νόημα ζωῆς.
«Οἶκος Moody’s: Δέν ἀναβάθμισε τήν
ἑλληνική οἰκονομία» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ,
27-9-18).
Μόνον τούς δανειστές μας ἐνδιαφέρει αὐτό. Ἐμεῖς ὑφιστάμεθα τήν καθίζηση
τῆς οἰκονομίας τῆς πατρίδος μας.
«Ἱεραί Μοναί: Κάστρα Ὀρθοδοξίας»
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 28-09-18).
Γι’ αὐτό πολεμοῦνται ἀπό δεδηλωμένους ἐχθρούς φανερά καί ψευδαδέλφους ὕπουλα.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ

•

«ΟΡΕΣΤΗΣ»
Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Εὐριπίδη (484-406 π.Χ.), πού διδάχθηκε στήν Ἀθήνα τό 408 π.Χ., παίχθηκε σέ διάφορα μέρη
τῆς πατρίδας μας κατά τούς θερινούς μῆνες.
Τόν γιό τοῦ Ἀγαμέμνονα Ὀρέστη συναντᾶμε στίς ἀκόλουθες τραγωδίες: Στήν τραγωδία ῾’Ιφιγένεια ἐν Αὐλίδι” τοῦ Εὐριπίδη τόν φέρνει βρέφος ἡ μητέρα του Κλυταιμνήστρα, πού
ἔρχεται στήν Αὐλίδα γιά τόν δῆθεν γάμο τῆς Ἰφιγένειας μέ τόν
Ἀχιλλέα. Στίς τραγωδίες “Χοηφόροι” τοῦ Αἰσχύλου καί “Ἡλέκτρα” τοῦ Σοφοκλῆ καί τοῦ Εὐριπίδη ἔρχεται στό Ἄργος μέ
τόν συγγενή καί φίλο του Πυλάδη νά τιμωρήσει τούς φονιάδες
τοῦ πατέρα του. Στήν τραγωδία τοῦ Αἰσχύλου “Ἐὐμενίδες”,
διωκόμενος ἀπό τίς Ἐρινύες γιά τήν μητροκτονία μετά τούς
Δελφούς, καταφεύγει στήν Ἀθήνα, ὅπου δικάζεται και ἀθωώνεται ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο καί τήν ψῆφο τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς.
Στήν τραγωδία τοῦ Εὐριπίδη “Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις” κατ’
ἐντολή τοῦ Ἀπόλλωνα ἔρχεται μέ τόν Πυλάδη νά πάρει τό
ξόανο τῆς θεᾶς Ἄρτεμης καί βρίσκει στόν ναό τήν ἀδελφή του
Ἰφιγένεια. Στήν τραγωδία τοῦ Εὐριπίδη “ Ἀνδρομάχη” ἔρχεται
στή Φθία Θεσσαλίας καί παίρνει τήν ἐξαδέλφη του, Ἑρμιόνη,
γιά νά τήν νυμφευθεῖ.
Ἡ ὑπόθεση τῆς τραγωδίας «Ὀρέστης» ἐκτυλίσσεται στό
Ἄργος. Ὁ μητροκτόνος κείτεται ἄρρωστος μπροστά στό πατρικό
ἀνάκτορο. Εἶναι ψυχικό καί σωματικό ράκος. Συνέπεια τῆς ἐπιθέσεως τῶν Ἐρινύων -προσωποποίηση τῶν τύψεων τῆς συνειδήσεως. Δίπλα του ἡ ἀδελφή του Ἠλέκτρα. Περιμένουν ἀπό
τόν ἀδελφό τοῦ πατέρα τους, Μενέλαο, νά ἐξευμενίσει τούς
Ἀργείους, πού εἶναι ἐναντίον τους λόγῳ τῆς μητροκτονίας.
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Ὁ Μενέλαος, τελικά,
δέν προσφέρει τή βοήθειά
του. Ὁ Ὀρέστης παρίσταται στή συνέλευση τῶν
Ἀργείων, ἀλλά ἀποτυγχάνει νά τούς ἐξευμενίσει.
Ἀποφασίζουν τή θανάτωση τοῦ Ὀρέστη καί τῆς
Ἠλέκτρας. Ὁ Πυλάδης θά
συμμερισθεῖ τήν τύχη τους.
Ὀρέστης καί Πυλάδης
μπαίνουν στό ἀνάκτορο,
γιά νά συλλάβουν καί θανατώσουν τήν Ἑλένη. Τούς
διαφεύγει. Συλλαμβάνουν
τήν Ἑρμιόνη, τήν κρατοῦν
ὅμηρο.
Ὅταν ἔρχεται ὁ Μενέλαος, βλέπει τόν Ὀρέστη
στή στέγη τοῦ ἀνακτόρου.
Ἀπειλεῖ νά σφάξει τήν
Ἑρμιόνη καί νά πυρπολήση
τό ἀνάκτορο. Ὁ Μενέλαος
καλεῖ σέ βοήθεια τούς Ἀργείους. Ἐμφανίζεται ὁ Ἀπόλλωνας καί ἀναγγέλει τήν ἀνάληψη τῆς Ἑλένης στούς
οὐρανούς, τήν ἀθώωση τοῦ
Ὀρέστη στήν Ἀθήνα, ἐπικυρώνει τόν γάμο τοῦ Πυλάδη
καί τῆς Ἠλέκτρας, ἀνακοινώνει ὅτι ὁ Ὀρέστης θά νυμφευθεῖ τήν Ἑρμιόνη.
Ὅταν ἐμεῖς φθάνουμε
σέ ἀδιέξοδα, στά ὄρια τῶν
δυνατοτήτων μας, ὁ θεῖος
παράγοντας δίνει τή λύση.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Ἕνας ἀκόμη κρίκος
στήν ἁλυσίδα τῶν ἐθνομαρτύρων
Τοῦ Φωτίου Ρίζου, θεολόγου
Ἀνήμερα
τῆς φετινῆς 28ης
Ὀκτωβρίου, τῆς
ἐθνικῆς μας ἐπετείου, κατά τήν ὁποία
γιορτάζουμε τήν ἀποτίναξη τοῦ φασισμοῦ, καί
πού ἀποτελεῖ σύμβολο ἀντιστάσεως σέ κάθε καταλύτη τῆς ἐλευθερίας, ἔφτασε συγκλονιστική ἡ
εἴδηση τοῦ χαμοῦ ἑνός Ἕλληνα πατριώτη, τοῦ
35χρονου Κωνσταντίνου Κατσίφα στά αἱματοβαμμένα χώματα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐκεῖ,
στό χωριό Βουλιαράτες, ὅπου βρίσκεται καί τό
νεκροταφεῖο τῶν Ἑλλήνων στρατιωτῶν πού ἔπεσαν μαχόμενοι στό ἑλληνοαλβανικό μέτωπο,
κατά τόν πόλεμο κόντρα στή φασιστική Ἰταλία
τό 1940-41, ἕνα νεαρό παλικάρι, ἑλληνόψυχο,
ὕψωσε τήν ἑλληνική σημαία καί ἀμέσως διώχθηκε ἀπό τίς ἀλβανικές εἰδικές ἀστυνομικές δυνάμεις. Ἐνεπλάκη μάλιστα σέ ἀνταλλαγή πυρῶν
μέ τήν ἀστυνομία, καί κατόπιν πυροβολήθηκε
μέχρι θανάτου. Πολύ πιθανόν νά τοῦ δόθηκε καί
χαριστική βολή, κάτι πού ἀσφαλῶς παραπέμπει
σέ στυγνή δολοφονία.
Βέβαια ἤδη διερευνᾶται τό ὅλο περιστατικό
ἀπό τίς ἀλβανικές ἀρχές, ἀλλά συστάθηκε καί
εἰδική ἐπιτροπή ἀπό τίς ἑλληνικές ἀστυνομικές
ἀρχές, καθώς τό θέμα ἀφορᾶ ἕνα μέλος τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς μειονότητας, πού ὑπάρχει στό κράτος τῆς Ἀλβανίας.
Μόλις ἔγινε γνωστό τό περιστατικό ἀπό τά
Μ.Μ.Ε., ἡ ἑλληνική πλευρά ἀπέστειλε διάβημα
διαμαρτυρίας, κάλεσε τήν Ἀλβανίδα πρέσβη στήν
Ἀθήνα καί ζήτησε ἐξηγήσεις, ἀπέστειλε εἰδικούς,
γιά νά ἐξετάσουν τό ὅλο ζήτημα. Ἀπό τήν πλευρά
τῆς Ἀλβανίας ὅμως ἀκούστηκαν ἐθνικιστικές
κορῶνες καί σημειώθηκαν ἀκραία περιστατικά.
Ὁ Πρωθυπουργός, Ἔντι Ράμα, χαρακτήρισε τόν
ἀδικοχαμένο Κατσίφα ὡς “τρελό ἐξτρεμιστή”,
τήν ἴδια ὥρα ὅπου οἱ ὀπαδοί τῆς ὁμάδας Παρτιζᾶν Τιράνων, ὅπου Γενικός Διευθυντής εἶναι ὁ
ἀδελφός του, ἀναρτοῦσαν πανό σέ ποδοσφαιρικό
ἀγώνα, ὅπου καθύβριζαν τούς Ἕλληνες καί τούς
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νεκρούς τους. Ἐπίσης, ἡ οἰκογένεια Κατσίφα
ὁδηγεῖται «ἀπό τόν Ἄννα στόν Καϊάφα» σέ ἀνακριτές καί εἰσαγγελεῖς. Φέρνουν προσκόμματα
στούς Ἕλληνες ἀπεσταλμένους στήν ὅλη ἔρευνα,
ὅπως στόν ἰατροδικαστή πού πῆγε στά Τίρανα
καί τόν ἄφησαν νά ἐξετάσει τή σορό μακροσκοπικά καί γιά 5΄! Ἡ σορός του, τελικά, παραδίδεται στήν οἰκογένειά του δέκα ημέρες μετά τό
πρῶτο ἐπίσημο αἴτημα στίς ἀλβανικές ἀρχές.
Τά ὅσα διαδραματίζονται εἶναι δραματικά
καί θλιβερά. Εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῶν
νεκρῶν του. Φαίνεται γιά μία ἀκόμη φορά τό μένος καί τό ἐθνικιστικό μίσος τῶν Ἀλβανῶν ἔναντι
κάθε τί ἑλληνικοῦ! Ἀπ’ ὅτι φαίνεται ὑπῆρχε βεντέτα ἐναντίον τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα ἀπό
τήν ἀλβανική ἀστυνομία, ἐπειδή στό συλλαλητήριο γιά τή Μακεδονία εἶχε ὑψώσει πανό ἐκ μέρους
τῆς μειονότητας, ὅπως ἀκούστηκε.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι γιά μία ἀκόμη φορά
ἀφήνουμε ἀνεξέλεγκτο τόν ἀλβανικό μεγαλοϊδεατισμό. Δέν ὑπερασπιζόμαστε τούς ὁμοεθνεῖς
μας, ὅπως πρέπει. Καί ὁπωσδήποτε τά συμβάντα
εἶναι ὑπό τό πρίσμα ἐρεύνης, ὅσον ἀφορᾶ καί τό
ὅπλο πού κρατοῦσε ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος
καί ἡ συμπεριφορά τῶν Ἀλβανῶν ἀστυνομικῶν,
πού μᾶλλον δέν ἐξάντλησαν ὅλα τά περιθώρια
γιά τή σύλληψή του, ἀλλά θά ἔπρεπε οἱ ἑλληνικές
κυβερνήσεις νά ἐνισχύουν πιό σθεναρά τους ὁμογενεῖς μας ἐκεῖ. Καί νά μήν ἐπιτρέπουν νά ἀκούγονται προσβλητικές φωνές, πού λένε νά μήν
ἡρωοποιοῦμε τόν Κατσίφα, ὅπως πρόσφατα δήλωσε ὁ εὐρωβουλευτής τοῦ Σύριζα Δημήτρης Παπαδημούλης, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἐκθειάζει
πρόσωπα ἀμφιβόλου ἠθικῆς καί ἀναρχικούς.
Πραγματικά, μόλις προχθές ἕνας ἀκόμη
ἥρωας καί πατριώτης προστέθηκε στήν ἁλυσίδα
τῶν ἐθνομαρτύρων, πού ἐμπνέει γνήσιο, ἀτόφιο
πατριωτισμό καί ἀπό τήν δική μας γενιά. Ἄς
ὑψώσουμε φωνή μέ νηφαλιότητα καί ἐπιχειρήματα, γιά νά ὑπερασπιστοῦμε τόν ἑλληνισμό
ὅπου γῆς, χωρίς νά ἐγκαταλείπουμε τά ἀδέλφια
μας!
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