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

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Π

ολλά καί μεγάλα τά προβλήματα
πού ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μας.
Πνευματικά καί ὑλικά, πολιτικά καί
κοινωνικά, πού δημιουργοῦν ἀγωνία καί
φόβο γιά ὅλους. Μιά βαθειά θλίψη, μαρασμός καί μελαγχολία ἁπλώνεται γύρω
μας. Οἱ νέοι μας φεύγουν γιά ξένες χῶρες
ἀναζητοῦντες λύση στά προβλήματά τους
(σπουδές, ἐργασία κ.λ.π.). Ἀξιοποιοῦν μέ
τή Xάρη τοῦ Θεοῦ τίς δυνατότητές τους
καί τά χαρίσματά τους. Πολλοί ἀπό αὐτούς μεγαλουργοῦν καί τιμοῦν τήν Πατρίδα μας. Ἡ χώρα μας ὅμως στερεῖται τή
δυναμικότητά τους καί τίς ἱκανότητές
τους καί πτωχεύει.
Ἐκτός ἀπό τή μετανάστευση τῶν
νέων μας, ἔχομε τήν πλημμυρίδα τῶν
ξένων, πού κατακλύζουν τή χώρα μας,
ἀπό ἄλλες χῶρες (Ἀφρική καί Ἀσία) καί
τήν εἰσβολή τῶν ξένων ἑταιρειῶν, πού
ἐξαγοράζουν τά πάντα (κόκκινα δάνεια,
ὑπερχρεωμένες ἐπιχειρήσεις, ἀκόμα καί
δυναμικές καί κερδοφόρες). Οἱ θησαυροί
τῶν φυσικῶν πηγῶν ἐνεργείας καί τῶν
ἀρχαιολογικῶν μας χώρων, τῶν Μουσείων
καί πολλῶν ἄλλων ἐκχωροῦνται σέ ξένους
«ἐπενδυτές», γιά νά «πληρωθῆ τό χρέος», καί τό Κράτος παραμένει χρεωκοπημένο.
Περισσότερο ὅμως μᾶς πονᾶ ἡ πνευματική μας πτώχευση. Περιφρονοῦνται
ἀξίες πνευματικές, ἡ παιδεία μας, ἡ ὑγεία
μας, ἡ καλλιέργεια τοῦ λαοῦ μας. Ἀλλοιώνεται τό φρόνημά μας καί οἱ παραδόσεις
μας, ἡ ἴδια ἡ πίστη μας, ὁ πολιτισμός μας,
ἡ γλῶσσα μας. Ὅλα ἀπαξιώνονται καί
πολεμοῦνται.
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Οἱ πολιτικοί μας ἀποδείχθηκαν μικροί, γιά νά ἀντιμετωπίσουν τά μεγάλα
προβλήματα. Τούς ἐνδιαφέρει πρῶτα τό
Κόμμα καί ἡ ἐξουσία καί ὄχι ἡ Χώρα. Καταναλώνονται στίς μεταξύ τους ἀντιθέσεις
καί ἀντιπαλότητες μέ ἀλληλοκατηγορίες,
πού προσβάλλουν τόν λαό καί τούς νέους
μας καί κατεβάζουν τό ἦθος καί τήν
Ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια.
Ὅλα αὐτά εἶναι ἀληθινά καί μᾶς πιέζουν ἀσφυκτικά. Εἶναι ἐπίσης ἀλήθεια,
ὅτι πολλές φορές βρεθήκαμε στό χεῖλος
τοῦ γκρεμοῦ καί τῆς καταστροφῆς καί
πάλι ἀνακάμψαμε, ἀναγεννηθήκαμε καί
«ἰδού ζῶμεν». Λειτούργησαν τά πνευματικά μας ἀποθέματα, ἡ δύναμη τῆς πίστεως. «Ἀναπετάσαμεν χεῖρας πρός τόν
μόνον δυνάμενον (τόν Θεό)» νά μᾶς βοηθήσει, νά σώσει καί μᾶς καί τό Ἔθνος
μας. Ἡ μικρή ζύμη τῶν Ἁγίων μας ἐνεργεῖ
δυναμικά γιά τή σωτηρία τή δική μας καί
τοῦ τόπου μας, πού εἶναι γεμᾶτος ἀπό
Ναούς καί προσκυνήματα καί τάφους καί
λείψανα Ἁγίων. Αὐτοί ἀγρυπνοῦν ὑπέρ
ἡμῶν καί τοῦ γένους μας. Μέ τή δική τους
βοήθεια, τή χάρη καί τή δύναμη τοῦ
Θεοῦ, ἑνωμένοι καί μέ ἀγάπη ἀντιμετωπίσαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις,
ὅπως τό 1940, τόν ἐμφύλιο σπαραγμό
κ.λ.π. Αὐτά πού μᾶς ἑνώνουν εἶναι πιό δυνατά ἀπό αὐτά πού μᾶς χωρίζουν.
Ἄνθρωποι χρειάζονται μέ γνησιότητα, μέ ἦθος καί τόλμη, μέ γνώση καί
ἀρετή, νά ἡγηθοῦν καί νά ὁδηγήσουν τή
χώρα μας στή σωστή της πορεία. Ὅλοι
μποροῦμε νά ἐμπνευστοῦμε ἀπό τήν ἱστορία μας καί μέ σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα νά δουλέψουμε γιά τό καλλίτερο
αὔριο.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΜΕΤΑΠΤΩΤΙΚΗ ΘΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ἡ καθαρότητα ἀπό τήν ἁμαρτία ἔκαμε τόν προπτωτικό ἄνθρωπο «θεοειδή», κατά μία ἔκφραση. Σ’ αὐτόν ἡ
οὐσία τῆς ἀνθρώπινης συνειδήσεως ἐνεργοῦσε φυσιολογικά «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ.
Τοῦτο εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις τῆς προσωπικότητάς του, γνώση,
φρόνηση, πίστη, ἀγάπη κ.λ.π., νά φέρονται κατά Θεό. Ἀκόμη καί ὁ Χρόνος στόν
προπτωτικό ἄνθρωπο καλυπτόταν ἀπό τό
δοξολογικό περιεχόμενο τῶν προσευχῶν
του. Στό μεταπτωτικό, ὅμως, ἄνθρωπο τά
πράγματα ἄλλαξαν ριζικά.
ΜΕΤΑΠΤΩΤΙΚΗ ΘΟΛΩΣΗ
Ὁλόκληρος ὁ ψυχοσωματικός ὀργανισμός τοῦ ἀνθρώπου, ὕστερα ἀπό τήν
πτώση στήν ἁμαρτία ἔπαθε ἕνα εἶδος
«ἐμπλοκῆς», στό σχῆμα τῆς ἀλόγου φύσεως. Ἡ ζωή του, ἀπό πνευματική πού
ἦταν πρίν, μετατράπηκε σέ «βιολογική».
Τά θεοειδῆ χαρακτηριστικά τοῦ «κατ’
εἰκόνα» ἀλλοιώθηκαν καί ὑποτάχθηκαν
στήν ἄλογη φύση. Τή σύλληψη, τόν τόκο,
τήν αὔξηση, τή γήρανση, τή νόσο, τόν θάνατο. Ἡ ὑλικότητα πλέον αὐτή ἀγκαλιάζει ὁλόκληρο τόν ψυχοσωματικό ὀργανισμό τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι, ἔφτασε ὁ
ἄνθρωπος νά περιορίζει τήν ὕπαρξή του
στά στενά βιολογικά ὅρια, μέ ἀποτέλεσμα
νά αἰσθάνεται «ἔρημος, ἄπαις καί φερέοικος», κατά τήν ἔκφραση τοῦ Μεγάλου
Κανόνος. Καί αὐτές οἱ «πρός τό ζῆν δυνάμεις» μέ τίς ὁποῖες προικίστηκε ἀπό
τόν Θεό παχύνονται, ἐγκλωβίζονται στήν
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ὑλικότητα καί, ἀντί νά ὑψωθοῦν σέ πνευματικές, ξεπέφτουν σέ ἁπλές ψυχοσωματικές λειτουργίες. Ἕνα ἀκόμη γνώρισμα
τῆς μεταπτωτικῆς θόλωσης τοῦ ἀνθρώπου
ἦταν καί ἡ κατασπατάληση τοῦ χρόνου.
Πνιγμένος μέσα στόν πολυπράγμονα βίο,
ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ξεχνᾶ ὅτι ὁ χρόνος, τόν ὁποῖο τοῦ δίνει ὁ Θεός, ἔχει ἄλλο
σκοπό καί προορισμό. Ἔχει σκοπό νά
τόν ὁδηγήσει στή μετάνοια καί τήν κατά
Θεό ἐνσυνείδητη χριστιανική ζωή.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
«Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ
ταύτη, 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 ἀναμάρτητοι
κάτω ἀπό τήν πανίσχυρη προστατευτική
Του δύναμη καί ἰσχύ. Ὁ μόνος χρόνος
πού μᾶς δίνεται, γιά νά συνεισφέρουμε
τίς δικές μας δυνατότητες γιά τή σωτηρία
μας, εἶναι τό παρόν. Γι’ αὐτό ἄλλωστε ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε νά ζητᾶμε
ἀπό τόν οὐράνιο Πατέρα μας, τόν Θεό,
τό «δός ἡμῖν σήμερον». Μόνο τό παρόν
μᾶς ἀνήκει. Τό παρελθόν πάει πέρασε,
δέν μποροῦμε μέ τίποτε νά τό ἀλλάξουμε.
Πάλι τό μέλλον μᾶς εἶναι ἄγνωστο. Ὅποιο
κομμάτι τοῦ μέλλοντος ἤθελε μᾶς δοθεῖ,
θά μᾶς δοθεῖ· κι αὐτό σάν παρόν, γιά νά
τό ἀξιοποιήσουμε σύμφωνα μέ τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἡ ῾Αγιογραφική ἔννοια: «Ὁ ἄνθρωπος ὡς δοῦλος Χριστοῦ»
Τοῦ Μητροπ. Ἀχελώου Εὐθυμίου Κ. Στύλιου

α) Στήν Καινή Διαθήκη ἀντιστοίχως, ἐπικρατεῖ ὁ χαρακτηρισμός «Δοῦλος Χριστοῦ», ὁ
ὁποῖος σχετίζεται ἄμεσα μέ τόν Παλαιοδιαθηκικό ὅρο «Δοῦλος Θεοῦ», μέ διαφορετικό ὅμως
περιεχόμενο. Στήν προκειμένη περίπτωση,
προϋποτίθεται, ἀφ’ ἑνός, ἡ ἐνανθρώπηση καί
τό ἔργο τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί, ἀφ’ ἑτέρου, ἡ ἀπελευθέρωση τῶν
ἀνθρώπων ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας, τοῦ
διαβόλου καί τοῦ θανάτου.
β) Οἱ Ἅγιοι συγγραφεῖς τοῦ Εὐαγγελίου
ἀναφέρονται λεπτομερῶς, ἀφ’ ἑνός, στό μέγα
καί ὕψιστο ἱστορικό γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί, ἀφ’ ἑτέρου, στή
διδαχή καί τό ἔργο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ
γιά τήν ἀναδημιουργία καί ἀποκατάσταση τοῦ
κόσμου καί τοῦ ἐκπεσόντος ἀνθρώπου.
Οἱ Ἅγιοι συγγραφεῖς τῆς Καινῆς Διαθήκης,
συνεχίζοντας τήν παράδοση τῶν Προφητῶν
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀποκαλοῦν τόν Χριστό
Κύριο καί χαρακτηρίζουν πρῶτα τόν ἑαυτό
τους καί ἔπειτα τούς εἰς Χριστόν πιστεύοντας
«δούλους Χριστοῦ» (Ρωμ. α΄ 1), «Παῦλος
δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ρωμ. α΄ 1), «Ἰάκωβος,
Θεοῦ καί Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος» (Ἰακ.
α΄,1), «Συμεών Πέτρος, δοῦλος καί ἀπόστολος
Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Πέτρ. α΄, 1), «Ἰούδας,
230
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος (Ἰούδα α΄ 1).
γ) Στίς Ἐπιστολές τῆς Καινῆς Διαθήκης, οἱ
Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί, ἰδιαίτερα, ὁ ἀπόστολος
Παῦλος, ἀναφέρονται ἐπανειλημμένως στόν
ὄρο «Δοῦλος Χριστοῦ» καί ἀναπτύσσουν τίς
διάφορες ἔννοιές του. «Ὁ ἐν Κυρίῳ κληθείς
δοῦλος ἀπελεύθερος Κυρίου ἐστίν. Ὁμοίως καί
ὁ ἐλεύθερος κληθείς δοῦλος ἐστι Χριστοῦ.
Τιμῆς ἠγοράσθητε. Μή γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων» (Α΄ Κορ. ζ΄ 22-23). Τό νόημα εἶναι ὅτι ὁ
πιστός χριστιανός πού ἀποκαλεῖται «Δοῦλος
Χριστοῦ» ἔχει τήν ἔννοια ὅτι ὁ Χριστός τόν
ἐλευθέρωσε ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας καί
τοῦ κακοῦ καί ὁ ἀπελευθερωμένος ἀπό τόν
Χριστό καί αὐτός λέγεται δοῦλος Χριστοῦ,
διότι, ἐφόσον ὁ Χριστός τόν ἐλευθέρωσε ἀνήκει
πλέον στόν Χριστό, ἀφιερωμένος καί ὑπακούοντας ἀποκλειστικά σ’ Αὐτόν. Ο Χριστός
μᾶς ἐξαγόρασε ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας,
προσφέροντάς ὑψηλό τίμημα, τό τίμιο Αἷμα
Του. Μένετε, λοιπόν, δοῦλοι-ἀπελεύθεροι τοῦ
Χριστοῦ καί μή γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων. Ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος, μάλιστα, προχωρεῖ ἀκόμη
πιό πολύ, λέγοντας στούς πιστούς ὅτι ἐξαγορασμένοι ἀπό τόν Χριστό δέν θεωρεῖσθε πλέον
δοῦλοι, ἀλλά «υἱοί Θεοῦ», παιδιά τοῦ Θεοῦ
καί κληρονόμοι Θεοῦ (Γαλ. δ΄ 1-8).
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Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ´

Ἡ τρίτη ἡλικία, τὰ γηρατειά,
εἶναι ἕνα πολὺ σημαντικὸ κεφάλαιο
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Βέβαια τὸ
γῆρας εἶναι μιὰ βιολογικὴ-φυσικὴ
πορεία τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ὅλοι θὰ
διέλθουμε αὐτὸ τὸ στάδιο. Ὡστόσο
δὲν εἶναι μόνον θέμα βιολογικό. Εἶναι
ἕνα θέμα ποὺ ἔχει καὶ τὴν πνευματική του διάσταση. Σ᾿ αὐτὸ τὸ σημεῖο
ἀξίζει νὰ προσεγγίσουμε τὸν Ἱερὸ
Χρυσόστομο τὸν μεγάλο Πατέρα τῆς
Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ προσέξουμε τὶς
ἐπισημάνσεις του γιὰ τὰ γηρατειά.
Διδάσκει ὁ ἱερὸς πατὴρ καὶ λέγει ὅτι
ὁ ἡλικιωμένος, πιστὸς χριστιανός,
δὲν πρέπει νὰ σταματήσει τὸν πνευματικό του ἀγῶνα. Ἰδιαίτερα τώρα,
σ᾿ αὐτὴ τὴν ἡλικία, πρέπει, μάλιστα,
ν᾿ αὐξήσει τὴν εὐσέβειά του. Χαρακτηριστικὰ τονίζει ἀπευθυνόμενος
στὸν ἡλικιωμένο ὅτι: «Μὴ μοῦ ἀπαριθμεῖς τὰ παλαιὰ κατορθώματα,
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τώρα περισσότερο νὰ φέρεσαι σὰν νέος καὶ νὰ
αἰσθάνεσαι ἀκμαῖος». Καὶ συνεχίζει γράφοντας ὅτι
ἐδῶ στὴ πνευματικὴ ζωὴ δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ
τὴ δύναμη τοῦ σώματος, ἀλλὰ μὲ τὴ δύναμη τῆς
ψυχῆς.
Οἱ ἐπιθυμίες καὶ οἱ δόξες τῆς ζωῆς ποὺ κυριαρχοῦν στὴ νεότητα, στὸ γῆρας ὑποχωροῦν καὶ
τὸ ἀτίθασο τῆς ψυχῆς ἰσορροπεῖται. Ὁ πιστὸς σκεπτόμενος καὶ τὸ τέλος τῆς ζωῆς καὶ τὴν τελικὴ κρίση
ἐνώπιον τοῦ Δικαιοκρίτου Χριστοῦ καθίσταται περισσότερον προσεκτικός, πιὸ ὥριμος. Λέγει ἀκόμη
ὁ Ἱ. Χρυσόστομος ὅτι εἶναι κακὸ νὰ ἐνεργεῖ ἕνας γέρος ὡς νέος. «Πραγματικὰ εἶναι ντροπὴ καὶ πρᾶγμα
γελοῖο, ἀπὸ ἔξω νὰ στολίζεται κανεὶς μὲ ἄσπρα μαλλιὰ καὶ ἀπὸ μέσα νὰ σκέπτεται σὰν παιδί. Καὶ ἂν
τὸν προσβάλει κάποιος νέος ἀμέσως προβάλλει τὰ
ἄσπρα μαλλιά. Ἐσὺ νὰ τὰ σεβαστεῖς πρῶτος. Ἂν
ὅμως ἐσὺ δὲν σέβεσαι τὰ δικά σου καὶ μάλιστα,
ὅταν εἶσαι γέρος, πῶς ἔχεις τὴν ἀξίωση νὰ σεβαστεῖ
τὰ δικά σου ἄσπρα μαλλιὰ ὁ νέος; Δὲν σέβεσαι τὰ
ἄσπρα μαλλιά, ἀλλὰ τὰ ντροπιάζεις. Ὁ Θεὸς σὲ τίμησε μὲ τὰ ἄσπρα μαλλιά, σοῦ ἔδωκε μεγάλη τιμή».
Ὡραῖα τὸ γράφει: «Ὁ Θεὸς σὲ ἐτίμησε τῇ λευκότητι
τῶν τριχῶν, ἔδωκέ σοι προεδρίαν πολλήν». Καὶ συνεχίζει ὁ σοφὸς Ἱεράρχης: «Πῶς θὰ σὲ σεβασθεῖ ὁ
νέος, ὅταν ἀσελγεῖς περισσότερο ἀπ᾿ αὐτόν; Γιατὶ
τὰ γηρατειὰ τότε εἶναι σεβάσμια, ὅταν κάμνουν
ὅσα ἁρμόζουν σ᾿ αὐτά· ὅταν ὅμως οἱ γέροντες συμπεριφέρονται, ὅπως οἱ νέοι, τότε θὰ εἶναι πιὸ καταγέλαστοι ἀπὸ τοὺς νέους... Γιατὶ πραγματικὰ
τιμᾶμε τὰ λευκὰ μαλλιά, ὄχι ἐπειδὴ προτιμᾶμε τὸ
λευκὸ ἀπὸ τὸ μαῦρο χρῶμα, ἀλλὰ γιατὶ εἶναι ἀπόδειξη τῆς ἐνάρετης ζωῆς καὶ βλέποντας ἔτσι, ἀπ᾿
αὐτὸ σκεπτόμαστε τὴν ἐσωτερικὴ λευκότητα» (ΕΠΕ
24, Ὁμιλ. Ζ´ ). Νὰ εἶναι, λοιπόν, κεκοσμημένος ὁ
ἔχων ἡλικία μεγάλη, μὲ ἀρετές, αὐτὲς τῆς σωφροσύνης, τῆς ἀνδρείας, τῆς ὑπομονῆς, τῆς εὐχαριστίας
πρὸς τὸν Θεόν.
Ὅλοι μας, δέ, νὰ ἀποδίδουμε τιμὴ καὶ τὸν πρέποντα σεβασμὸ στοὺς γέροντες καὶ τὶς γερόντισσες, μὲ τὴν εὐχὴ πρὸς τὸν Θεόν: «Κύριε, τὸ γῆρας
περικράτησον».
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φράκτες
& παραθυράκια
Τοῦ Ἀρχιμ. Γρηγορίου Λίχα

Σ

έ ἕνα ζωολογικό κῆπο συνέβαινε τό
ἑξῆς: Ἕνα καγκουρό δραπέτευε συνέχεια ἀπό τόν εἰδικά περιφραγμένο
χῶρο. Οἱ ἁρμόδιοι ξέροντας ὅτι εἶναι ἰκανό
νά πηδάει ψηλά, βάζουν ἕναν φράκτη τρία
μέτρα ὕψος. Τό ἑπόμενο πρωινό τό καγκουρό
ἔκανε τίς βόλτες του στόν ζωολογικό κῆπο,
ἔξω ἀπό τό περιφραγμένο χῶρο του. Οἱ
ὑπεύθυνοι ὑψώνουν τόν φράκτη στά πέντε
μέτρα. Ἀλλά τό ἑπόμενο πρωί πάλι ἔξω τό
καγκουρό. Συνεχίζουν τήν ἴδια ἱστορία, κάθε
μέρα πιό ψηλό φράκτη, μά κάθε πρωί ἔξω τό
καγκουρό. Ὁ φράκτης τώρα εἶναι στά 15
μέτρα ὕψος. Τότε, μία μαϊμοῦ ἀπό τή διπλανή περίφραξη ρωτάει τό καγκουρό:
-Πόσο ψηλά πιστεύεις ὅτι θά φτάσουν τόν
φράκτη; Πῶς τά καταφέρνεις; Καί μάλιστα
οὔτε ἐμεῖς οἱ γείτονές σου δέν ἔχουμε δεῖ
ποτέ αὐτά τά μεγαλειώδη ἅλματά σου.
Μήπως θά ἔπρεπε νά βάλουν καί σέ σένα
πλέγμα στόν οὐρανό, ὅπως καί σέ μένα καί
στά αἰχμαλωτισμένα πτηνά;
-Ποτέ δέν θά σοῦ πῶ ψέματα. Ἄν εἶναι νά
ποντάρεις στό στοίχημα, πόνταρε μέ βεβαιότητα πώς καί στά 20 καί στά 30 καί στά 40
μέτρα ὕψους τοῦ φράκτη, ἐγώ θά βρίσκομαι
ἔξω. Ἀφοῦ κανένας δέν σκέφτεται νά κλειδώσει τή μισοσκουριασμένη πορτούλα, πού
ἔβγαζαν τά σκουπίδια παλιότερα, τότε πού
ἦταν τό κλουβί μου, τό κλουβί σου καί τά
γύρω κλουβιά ἑνιαῖος χῶρος καί εἶχαν τόν
ἐλέφαντα. Ἄφησέ τους! Ὅσους φράκτες κι
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ἄν σηκώνουν, ἐγώ ἔξω θά εἶμαι,
ἀφοῦ δέν προσέχουν τά χαμηλά παραθυράκια, τίς ταπεινές χαμηλές
διόδους.
Χρόνια πολλά τώρα, ὅλοι σηκώνουν φράκτες γύρω τους, νομίζοντας
ὅτι ἔτσι ἐξασφαλίζονται. Θωρακίζουν τά συμφέροντά τους, προστατεύουν τίς οἰκογένειές τους, τά
ὑπάρχοντά τους, τήν ἀξιοπρέπειά
τους. Θωρακίζουν -λένε- τή ζωή
τους. Ἀλλά, νά! ἐδῶ -καί σέ πολλές
ἄλλες περιπτώσεις- δέν ἐπαρκοῦν
τά τείχη τους. Καί σίγουρα δέν
ἐπαρκοῦν, ὅταν δέν δίνεται ἡ προσοχή πού πρέπει στό τί συμβαίνει
μέ κάποιες χαμηλές, μισοσκουριασμένες πορτοῦλες.
Τά τείχη μόνα τους «δέν λένε
πολλά». Αὐτό πού τά λέει ὅλα ὅσον ἀφορᾶ τήν πνευματική ζωήεἶναι ἡ ἐπαγρύπνηση καί ἡ νηφαλιό-
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τητα σέ ἀπόλυτη συναρμογή μέ τή σύνεση καί τή φρονιμάδα.
Ἐπιβάλλεται νά κοιτάζουμε προσεκτικά σέ κάθε πιθανή δίοδο διαφυγῆς,
σέ ὅλες τίς ἀφύλακτες διαβάσεις ἀπ’
ὅπου κινδυνεύει νά ἐξανεμιστεῖ ὁ θησαυρός μας. Πρωτίστως θησαυρός τῆς
ζωῆς μας εἶναι οἱ ἀξίες, τά ἰδανικά, ἡ
ἀνθρωπιά, ἡ πίστη καί ἡ ἐνάρετη
βιοτή. Ἄν χαθεῖ «ἕνα καγκουρό», λίγο
τό κακό. Ἄν ὅμως «διαρρεύσει» τό
ἐσωτερικό μας περιεχόμενο: ἡ ὑπομονή μας, ἡ αὐτοκυριαρχία μας, ἡ ὑποχωρητικότητά μας, ἡ ἀγάπη μας στό
Θεό καί τό συνάνθρωπό μας, κ.ἄ., ἀπό
μία ἀνάλογη ἐπιπολαιότητα καί ἀπερισκεψία, θά εἴμαστε ἀξιολύπητοι.
Μήν ἐπαναπαύεται, λοιπόν, κανένας
σέ κάποια «τείχη» καί σέ κάποιες θωρακίσεις, πού νομίζει ὅτι θά τοῦ λύνουν ὅλα τά προβλήματα γιά πάντα.
Καί ἰδιαίτερα ἄν πρόκειται γιά ἐγωπαθεῖς, ἀλαζονικές καί ὑστερόβουλες
θωρακίσεις. Γιατί, ἄν ὑπάρχει ἔπαρση
καί ἄμετρη αὐτοπεποίθηση, παραχωρεῖ ὁ Κύριός μας καί δέν ἀντιλαμβανόμαστε οὔτε τίς ἐμφανέστατες
πόρτες, καί πάει περίπατο ἡ συνετή
ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Μᾶς
μένει τότε μόνο «τό ἄδειο κλουβί»,
καταντώντας οἱ ἴδιοι ἄξιοι δακρύων
καί θρήνων.
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας τονίζουν ἐπιμελῶς καί
ἐκτενῶς τά δύο «Π» τῆς πνευματικῆς
πορείας: Προσοχή καί Προσευχή, πού
εἶναι ἀλληλένδετα καί ἀπόλυτα συνυφασμένα μέ τήν πρόοδό μας.
Ἄς τούς «δίνουμε σάρκα καί ὀστᾶ»,
ἄς τά «βάζουμε μπροστά»! Ὅλοι!
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Φθινοπωρινό
μήνυμα
Τό Φθινόπωρο μᾶς ἔστειλε τό μήνυμά του μέ τό πρῶτο ψιλόβροχο, μέ
τίς πρῶτες ψύχρες. Ὅσοι ζοῦμε στίς
σύγχρονες πόλεις δέν θά μάθουμε γιά
τόν ἐρχομό του ἀπό τά χρυσοκίτρινα
φύλλα πού στροβιλίζονται μέ τό
ἀεράκι, θά τό μάθουμε ἀπό κάτι πεζές
αἰτίες, ὅπως τά σχολεῖα πού ἀνοίγουν
πάλι -καί κουράγιο ἀγαπητά μου παιδιά- ἀπό τά μάλλινα πού πρέπει νά
ξαναβγοῦν στήν ἐπιφάνεια.
Τό εἶπαν μελαγχολικό γιά τίς συννεφιές πού μᾶς φέρνει. Θά τό ἔλεγα μία
καινούργια ἀρχή. Μία ἐπανασύνταξη
ἀπό τούς χαλαρούς ρυθμούς τῶν διακοπῶν καί τήν καλοκαιρινή ἀνεμελιά!
Τό μήνυμα εἶναι ἡ ἀνάγκη ἑνός νέου
προγράμματος γιά τό μακρύ διάστημα
πού ἀκολουθεῖ μέχρι τό ἑπόμενο καλοκαιράκι.
Ἴσως ξεκίνημα γιά ἕναν στόχο στήν
προσωπική ζωή, στή δουλειά μας.
Λίγο ψηλότερα, λίγο καλύτερα. Λίγο
περισσότερο δόσιμο ἀπό τό περίσσευμα τῆς καρδιᾶς μας, ἀπό τή χαρά
μας, ἀπό τήν ἀγάπη μας.
Ἐν ἀρχή ἦν ἡ ἀγάπη, καί τό φθινόπωρο εἶναι μία ἀρχή.
Κλειώ−Σταυρούλα Κουράση
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ

ὑποθῆκες

διαχρονικά κληροδοτήματα ἰδανικῶν, φιλοπατρίας καί
ἀξιοπρέπειας. Πολλοί ἱστορικοί καί κορυφαῖοι συγγραφεῖς
ἔχουν ἀσχοληθεῖ μέ τά ἱστορικά γεγονότα καί ἔχουν
ἐμπνευστεῖ ἀπό τά κατορθώματα τῶν γενναίων πολεμιστῶν. Γι’ αὐτούς τούς ἥρωες, ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος θά γράψει : «...Ποτέ στήν ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ,
τόσο λίγοι δέν προσέφεραν τόσα πολλά, μέσα σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», καί ἡ Πηνελόπη Δέλτα θά μᾶς χαρίσει τό ἱστορικό της μυθιστόρημα «Στά μυστικά τοῦ
Βάλτου».
* * *
Στό σύντομο κείμενο πού ἀκολουθεῖ, θέλησα νά σταχυολογήσω καί νά μεταφέρω λίγες μόνο γραπτές σκέψεις
καί ἐκφράσεις συναισθημάτων τοῦ Παύλου Μελᾶ, πού
ἔχουν, κατά καιρούς, δημοσιευθεῖ καί θεωρῶ ὅτι ἀποτελοῦν
ἀξεπέραστες ἐθνικές ὑποθῆκες. Προέρχονται, κυρίως, ἀπό
ἐπιστολές πού, κατά τίς πορεῖες καί τόν ἀγώνα του, ἔστελνε
κάθε μέρα πρός τήν πολυαγαπημένη του σύζυγο Νάτα, μητέρα τῶν δύο μικρῶν παιδιῶν τους. Περιλαμβάνονται στό
βιβλίο «Παῦλος Μελᾶς» τῆς Ναταλίας Μελᾶ, πού ἐκδόθηκε
τό 1998, ἀπό τίς ἐκδόσεις «Δωδώνη»:
«Δευτέρα, 8 Μαρτίου 1904, ὥρα 10:00΄ π.μ.
Ζήτω ἡ Μακεδονία!
Ἐτελείωσαν, Νάτα μου, τά βάσανά μας. Ἀπό τάς 4 τό
πρωί εὐρισκόμεθα μεταξύ τοῦ ἐγκαταλελειμμένου χωρίου
Ρομπάτι καί τῆς Φυλῆς τοῦ Ἁλιάκμονος... Οὐδέποτε, σέ βεβαιῶ, ἐπίστευσα τόσον εἰς τήν Θείαν Πρόνοιαν ὅσον ἐχθές
τήν νύκτα. Ὅταν ἐξεκινήσαμεν ἦτο σκότος βαθύ. Οἱ ὁδηγοί
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Προβληματιζόμενοι
καί ἀνήσυχοι γιά ὅσα συνέβησαν στίς Πρέσπες καί γιά
τίς ἀντίστοιχες συνέπειές
τους, εἶναι ἐπιβεβλημένο,
νομίζω, νά ἀνατρέχουμε καί
νά ἀναφερόμαστε σέ στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τόν πλήρως «ξεχασμένο» ἀπό
τούς ἁρμοδίους - Μακεδονικό Ἀγώνα. Μέ μόνη τήν
μνεία αὐτοῦ του ἀγώνα, μᾶς
ἔρχονται ἀμέσως στόν νοῦ
ὀνοματα πού γράφτηκαν μέ
αἷμα στίς σελίδες τῆς
ἐθνικῆς μας ἱστορίας, καί,
παρά τίς ὅποιες προσπάθειες διαγραφῆς τους, παραμένουν ἀνεξίτηλα.
Ὁ Παῦλος Μελᾶς (Μίκης Ζέζας), ὁ Σαράντος
Ἀγαπηνός (Τέλος Ἄγρας),
καί τόσα ἄλλα παλικάρια
ἀπό τήν Μακεδονία, τήν
Κρήτη, τήν Πελοπόννησο
καί ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδας,
μέ προσκλητήριο καρδιᾶς
καί ἐθνικῆς συνείδησης, μέ
τήν ψυχή γεμάτη ὄνειρα γιά
τήν πατρίδα καί μέ πίστη
στόν Θεό, ἀγωνίστηκαν
ἡρωϊκά καί θυσιάστηκαν,
γιά νά σώσουν καί νά ἐλευθερώσουν τή Μακεδονία
μας.
Ἡ ζωή τους, οἱ σκέψεις
καί οἱ πράξεις τους, συνιστοῦν μιά ἱερή κιβωτό μέ
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ἀμφέβαλλον καί πάλιν περί τοῦ δυνατοῦ
τῆς πορείας, ἀλλ’ ἐπειδή ἐπεμένομεν, ὑπήκουσαν. Μόλις ὅμως διήλθομεν εἰς τό σκότος τήν ἐπικίνδυνον τουρκικήν ζώνην, ἀμέσως τά πυκνά νέφη διελύθησαν καί ἡ
σελήνη καί τά ἄστρα μᾶς ἐφώτισαν τόν φοβερώτατον δρόμον... Ἐπί τρεῖς ὥρας ἠκολουθήσαμεν, διά μέσου παρθένων δασῶν,
κρημνῶν, ἀνωφερειῶν καί λοιπῶν. Ναί,
Νάτα μου, ἐπιστεύσαμεν ὅλοι, μέ ὅλην τήν
ψυχήν μας, ὅτι ὁ Θεός, ἐκείνη τήν στιγμήν
εὐλογεῖ τό ἔργον μας [...] Ἡ πεποίθησις
αὐτή μᾶς ἔδωσε δυνάμεις ὑπερανθρώπους
καί χωρίς νά τό ἐννοήσωμεν σχεδόν, ἐβαδίσαμεν ἐπί ἐννέα ὥρας, ἕκαστος φέρων
βάρος 15-20 ὀκάδων.
Δέν φαντάζεσαι πόσον ἀνυπομονῶ νά
φθάσω ἐκεῖ. Ἔχω τήν πεποίθησιν ὅτι... μέ
ὀλίγην γενναιότητα καί μέ πολλήν καλοσύνην καί φιλανθρωπίαν, θ’ ἀλλάξουν τά
πράγματα... Ὅταν συλλογίζομαι ὅτι ἴσως
μέ βοηθήση ὁ Χριστός νά ἐπιτύχω, νομίζω
ὅτι μοῦ ἔρχεται τρέλα. Τί χαρά δι’ ὅλους
μας ἄν γίνη τοῦτο, καί πρό πάντων τί εὐτύχημα διά τήν Πατρίδα, ἡ ὁποία θ’ ἀναθαρρήση καί θά ἰδῆ ὅτι ἄν κινηθῆ ὀλίγον, [...]
ἠμπορεῖ νά κάμη ὥστε νά παύση αὐτός ὁ
παμβουλγαρισμός εἰς τά μέρη ἐκεῖνα.
Εἰπέ εἰς τήν Ζωήν μου ὅτι ἐσφύριζα
κατά τήν πορείαν τραγουδάκια της καί τήν
ἐσυλλογιζόμην διαρκῶς. Ἐπίσης καί τό Μικάκι μου, τό ἐφανταζόμην εἰς τήν καρδιά
μου καί εἰς τήν ἀγκαλιά μου [...] Καί σᾶς
ὅλους ἀνεξαιρέτως σᾶς ἐσυλλογιζόμην
κατά σειράν καί σχεδόν διαρκῶς, καί σᾶς
ἀγαποῦσα. Σοῦ στέλνω δύο φύλλα κυκλαμίνων τῆς Μακεδονίας. Εἴθε μίαν ἡμέραν
νά ἔλθετε ἐδῶ νά τά κόψετε. [...] Χίλια
φιλιά μακεδονικά...
Σέ φιλῶ καί σέ λατρεύω, Παῦλος».
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* * *
Στίς 27 Αὐγούστου τοῦ 1904, πρίν
εἰσβάλει στά ἑλληνοτουρκικά σύνορα ἀπό τή
Θεσσαλία πρός τή Δυτική Μακεδονία, στό
Μοναστήρι τῆς Μερίτσας, κοινώνησε τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων. Γράφει:
«...Οὐδέποτε μέ τόσην κατάνυξιν μετέλαβα. Ὁ νοῦς μου διαρκῶς ἐστρέφετο πρός
Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος, χάριν ἡμῶν καί τῆς Θείας
Θρησκείας Του ὑπέστη τό μαρτύριον. Τό μέγεθος τῆς θυσίας Του, τό μέγεθος τῆς ἀποστολῆς Του, μ’ ἔκαμναν νά αἰσθάνωμαι
πόσον μικροί καί πόσον μακράν Αὐτοῦ εὑρισκόμεθα, ἀλλά καί συγχρόνως μ’ ἐνεθάρρυναν. Αἰσθάνομαι τώρα ἰσχυρός, γενναῖος καί
καλύτερος, ἕτοιμος νά κάμω τά πάντα. Μετά
τήν Μετάληψιν ἐπεράσαμεν τά σύνορα.
Χαῖρε ἀγάπη μου, μή μέ σκέπτεσαι πλέον
ἐμένα, ἀλλ’ εὐχήσου διά τήν ἐπιτυχίαν τῆς
ἁγίας ἀποστολῆς μας. Φίλησε τήν μητέρα καί
τούς ἀδελφούς μου ὡς ἐπίσης ὅλην τήν ἁγίαν
ἑλληνικήν καί χριστιανικήν οἰκογένειάν σου.
Τά παιδιά μας φιλῶ καί εὐλογῶ».
* * *
Στίς 13 Ὀκτωβρίου τοῦ 1904, ὁ θάνατος
τοῦ Παύλου Μελᾶ σήμανε τήν καμπάνα τοῦ
ξεσηκωμοῦ καί τῆς σωτηρίας τῆς Μακεδονίας, ἡ ὁποία καί συντελέστηκε μετά ἀπό
τέσσερα χρόνια.
Ἄς εὐχηθοῦμε, τέτοιοι ἥρωες, νά παραμείνουν πρότυπα γιά τούς νέους ἀξιωματικούς μας καί γιά ὅλα τά Ἑλληνόπουλα. Γιατί,
ποτέ ἄλλοτε, ἡ πατρίδα μας δέν εἶχε τόση
ἀνάγκη ἀπό νέους μέ τά ἰδανικά καί τό φρόνημα τῶν ἡρώων τῆς Μακεδονίας, ὅσο τώρα.
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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π. Ἰωάννης Γ. Ἀλεξίου

Ἡ παιδική & νεανική ζωή του
Δεκαοκτώ χρόνια συμπληρώθηκαν στίς 17 Ὀκτωβρίου 2018 ἀπό τότε πού πέρασε τίς πύλες τῆς αἰωνιότητας ὁ μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης καί λαμπρός
συγγραφέας π. Ἰωάννης Ἀλεξίου, μέλος τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων «ἡ Ζωή». Τακτικός συνεργάτης τοῦ «Συνδέσμου», ἀπό τούς πρώτους, καί
τακτικός ἐπισκέπτης τῶν Κατασκηνώσεων τῆς
Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας στόν Ταΰγετο,
ὅπως καί ἄλλων μαθητικῶν καί νεανικῶν κατασκηνώσεων. Παράλληλα ὑπῆρξε καί πνευματικός
καθοδηγητής ἑκατοντάδων νέων, φοιτητῶν, ἐπιστημόνων. Συχνά τόν θυμόμαστε καί ἀναζητοῦμε τήν παρουσία του στό πλῆθος τῶν βιβλίων πού μᾶς ἄφησε.
Ἀναπολοῦμε τόν γλυκό του λόγο καί τήν εὐλογημένη διδαχή του. Τόν θυμηθήκαμε
καί τώρα, μέ τήν εὐκαιρία πού συμπληρώθηκαν δεκαοκτώ χρόνια ἀπό τήν ἐν Κυρίῳ
κοίμησή του.
Ὅταν ζοῦσε ὁ ἀείμνηστος π. Ἰωάννης μοῦ εἶχε δώσει ἕνα πολυγραφημένο
αὐτοβιογραφικό κείμενό του. Σκέφθηκα, λοιπόν, μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, νά μεταφέρω ἐδῶ ὅσα γράφει γιά τήν παιδική καί νεανική του ζωή, ἐνῶ παράλληλα ἀναφέρεται σέ πρόσωπα καί γεγονότα, πού εἶχαν σχέση καί πρωταγωνιστοῦσαν στό
χριστιανικό ἔργο πού ἐπιτελοῦσε ἡ Ἀδελφότης Θεολόγων «ἡ Ζωή». Γράφει, λοιπόν,
ὁ μακαριστός π. Ἰωάννης (σέ τρίτο πρόσωπο):
«Ὁ Ἰωάννης Ἀλεξίου γεννήθηκε στίς 3 Ἰουνίου 1922 στόν Πειραιά. Ἦταν τό
πρῶτο παιδί τοῦ Γεωργίου Ἀλεξίου καί τῆς Βαρβάρας τό γένος Ξανθοῦ. Ὁ πατέρας
του ἦταν φαρμακοποιός. Εἶχε μεγάλο φαρμακεῖο στήν ὁδό Ἀθηνᾶς, στήν Ὁμόνοια
καί καταγόταν ἀπό ἕνα χωριό τοῦ Αἰγίου (τότε λεγόταν Μουρλά καί μετενομάσθηκε
σέ Ροδοδάφνη). Ἡ μητέρα του καταγόταν ἀπό γένος ἀριστοκρατικό, κόρη τοῦ Χειρούργου Νικολάου Ξανθοῦ, ἀπό τούς πρώτους γιατρούς στό Τζάνειο Νοσοκομεῖο
τοῦ Πειραιᾶ. Ἀκολούθησαν ἄλλα τέσσερα ἀδέρφια: ἡ Θεώνη, ὁ Νίκος, ἡ Ἑλένη
(πού πέθανε τό 1954) καί ἡ Βαρβάρα. Λίγες ἡμέρες μετά τόν ἐρχομό τοῦ πέμπτου
παιδιοῦ στόν κόσμο, στίς 3 Σεπτεμβρίου 1930, πέθανε ἡ μητέρα του στόν «Εὐαγγε236
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λισμό» καί γι’ αὐτό πῆρε τό ὄνομά
της τό στερνοπαίδι, τό ὄνομα Βαρβάρα.
Τότε συνέβη ἡ πνευματική μεταστροφή τοῦ φαρμακοποιοῦ Γεωργίου Ἀλεξίου ἀπό τήν κοσμική ζωή
σέ μία χριστιανική πορεία. Τό γεγονός σχολιάστηκε τότε ἀπό τόν τύπο
τῆς Ἀθήνας. Τό γεγονός ὀφείλετο
στήν γνωριμία του μέ τούς Σπυρίδωνα Καλόθετο καί Δημήτριο Παπαγεωργόπουλο, πού τόν γνώρισαν
στόν π. Σεραφείμ Παπακώστα, Προϊστάμενο τῆς «Ζωῆς». Ταυτοχρόνως, ὁ Γεώργιος Ἀλεξίου μέ τά πέντε
ὀρφανά μετώκησε στό προάστιο τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς καί ἐνοικίασε οἰκία στήν ὁδό Ἁγίου Ἰωάννου καί τήν
ἑπόμενη χρονιά ἀγόρασε οἰκόπεδο
καί ἔκτισε μεγάλο πέτρινο σπίτι στήν
ὁδό Ἀποστόλου Παύλου. Τό σπουδαιότερο, ὅμως, ἦταν ὅτι ὁ π. Σεραφείμ Παπακώστας ἔκανε μία τολμηρή πράξη ἀγάπης: ἐκάλεσε τήν
νέα ὑπάλληλο στό Αἴγιο, αἰγιώτισσα
Ἑλένη Νικολοπούλου καί τῆς ἐζήτησε νά ἔλθει στήν Ἀθήνα ὡς Παιδαγωγός τῶν πέντε ὀρφανῶν τοῦ Γεωργίου Ἀλεξίου. Αὐτή ἐδέχθη καί
ἐγκατεστάθη στό σπίτι τοῦ Γεωργίου
Ἀλεξίου καί δεκαπέντε χρόνια μέ
στοργή καί θρησκευτικό ζῆλο παιδαγώγησε καί ἀνέθρεψε τά πέντε ὀρφανά, ἐνῶ, συγχρόνως σπούδασε
Ἑλληνική Φιλολογία. Τόν πρῶτο
καιρό τῆς ὀρφάνιας παραστάθηκαν
στήν οἰκογένεια Γεωργίου Ἀλεξίου καί
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ἡ γιατρός Τασία Θεοφιλάκη καί ἡ ἀδερφή Νοσοκόμα Αἰκατερίνη Κακογιαννάκη.
Ἀπό τό 1930 ὡς καί τό 1940 ὁ Γιαννάκης
Ἀλεξίου (ὅπως τόν ἔλεγαν) ἔκανε τίς γυμνασιακές του σπουδές πρῶτα στήν Ἰόνειο Σχολή καί
κατόπιν στό Ε΄ Γυμνάσιο Ἀρρένων στά Ἐξάρχεια. Ὁ Γεώργιος Ἀλεξίου εἶχε κτίσει πολυκατοικία στήν ὁδό Σολωμοῦ 10, πού γιά ἕνα διάστημα
στέγασε καί τό Φοιτητικό Οἰκοτροφεῖο τοῦ
«Ἀποστόλου Παύλου».
Γιά τήν νεανική ζωή τοῦ π. Ἰωάννου Ἀλεξίου θά γίνει ἀναφορά στό ἑπόμενο τεῦχος τοῦ
«Συνδέσμου».
Γ.Δ. Κούβελας
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νά βρέχει. Ὅσο προχωρούσαμε στήν ὁδό Ἱπποκράτους γιά τό κέντρο τῆς Ἀθήνας, τόσο ἡ βροχή
δυνάμωνε. Ὅταν, τελικά, πήραμε τή στροφή γιά τό
τέρμα τοῦ Θησείου, ἦταν τόσο πολύ δυνατή ἡ βροχή
καί τό κατάστρωμα τοῦ δρόμου εἶχε τόσο πολύ
νερό, πού δέν κατάφερε ὁ ὁδηγός τοῦ λεωφορείου
νά προσεγγίσει τό πεζοδρόμιο, γιά νά κατεβάσει
τούς ἐπιβάτες του. Ἀναγκάστηκε νά πάρει στροφή
καί νά ἐπιστρέψει στοῦ Θῶν! Ἔτσι, δέν τά κατάφερα νά κατέβω καί ἐγώ ἀπό τό λεωφορεῖο καί νά
παρευρεθῶ στήν συνάντησή μας μέ τά παιδιά στόν
Ἱερό Ναό.
Τήν ἄλλη ἡμέρα, πού ἦταν ἡ ἡμέρα τοῦ Κατηχητικοῦ, εἶδα ἰδιαιτέρως τά παιδιά τῆς ὁμάδας τοῦ
Σαββάτου καί τούς εἶπα τί μου συνέβη καί γιατί
δέν μπόρεσα νά εἶμαι συνεπής στό ραντεβού μας.
Ὅταν τελείωσα, πετάγεται ἕνα παιδί καί μοῦ λέει:
«Τότε, Κύριε, γιατί τραγουδᾶμε ὅτι: «Τίποτα στόν
δρόμο δέ μᾶς σκιάζει, οὔτε ἡ μπόρα οὔτε τό χαλάζι
(στίχοι τοῦ γνωστοῦ τραγουδιοῦ «Τά Χριστιανόπουλα»);»
Τά λόγια αὐτά τοῦ μικροῦ Κατηχητόπουλου παρόλο πού ἔχουν περάσει 60 χρόνια ἀπό τότε ποτέ δέν τά ξέχασα! Μοῦ γυρίζουν συνέχεια στό
μυαλό καί μέ βασανίζουν. Τί νά τά κάνεις τά λόγια
του Κατηχητικοῦ, τίς συμβουλές, κ.τ.λ. ὅταν στήν
πράξη γκρεμίζεις αὐτά πού λές!
Προσπάθησα μέ ὅλες μου τίς δυνάμεις νά τοῦ
δώσω νά καταλάβει ὅτι αὐτό πού ἔγινε ἦταν πάνω
ἀπό τίς δυνάμεις μου καί ὅτι δέν ἑξαρτᾶτο ἀπό
ἐμένα ἀλλά ἀπό τίς καιρικές συνθῆκες. Δέν γνωρίζω
ἄν τό ἔπεισα ἤ ἄν κράτησε μέσα του κάποια ἀμφιβολία. Φοβᾶμαι ὅτι θά ἔγινε τό δεύτερο καί αὐτό
μέ στενοχωρεῖ.
Πάντως, ὅποιο καί νά ἦταν τό ἀποτέλεσμα
τοῦ τελευταίου διαλόγου μας, ἐκεῖνο πού ἔγινε ἦταν
ὅτι ὁ Κατηχητής πῆρε ἕνα μεγάλο μάθημα ἀπό τό
Κατηχητόπουλο γιά τή συνέπεια λόγων καί ἔργων!
Π.Ι.Μ.
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ταν ἤμουνα φοιτητής στήν Ἀθήνα,
ἐργάστηκα στόν τομέα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων
«ΖΩΗ», πού ἐκείνη τήν ἐποχή μεσουρανοῦσαν.
Μοῦ εἶχαν ἀναθέσει τήν εὐθύνη τοῦ
Κατώτερου Κατηχητικοῦ γιά τά παιδιά τοῦ
Δημοτικοῦ Σχολείου τῶν Ἄνω Πετραλώνων.
Τά μαθήματα γινόντουσαν στόν Ἱερό Ναό
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν κάθε Κυριακή, μετά
τή Θεία Λειτουργία.
Τότε, τά Ἄνω Πετράλωνα ἦταν μία
πολύ φτωχή περιοχή τῆς Ἀθήνας, μέ χαμηλά
σπίτια καί παράγκες. Ὅμως, εἶχε πολλά
ζωηρά καί καλά παιδιά.
Τά μαθήματα προχωροῦσαν κανονικά
καί μέ τίς παρουσίες καί ἀπουσίες τῶν παιδιῶν πού κρατούσαμε. Ξεχωρίζαμε τά παιδιά πού ἔδειχναν κάποιο μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον ἀπό τά ὑπόλοιπα. Τά «τακτικά» αὐτά
παιδιά τά ξεχωρίζαμε καί τούς κάναμε μία
εἰδική συνάντηση κάθε δεύτερο Σάββατο τό
ἀπόγευμα, μέ διαφορετικό πρόγραμμα ἀπό
αὐτό τῶν συναντήσεων τοῦ Κατηχητικοῦ.
Ἕνα, λοιπόν, τέτοιο Σάββατο, πῆρα
τό λεωφορεῖο τῆς γραμμῆς «Θῶν – Θησεῖον»
(σήμερα δέν ὑπάρχει αὐτή ἡ διαδρομή τῶν
λεωφορείων) γιά νά πάω ἀπό τήν περιοχή
τοῦ Θῶν (Ἀμπελόκηποι), ὅπου διέμενα, στό
Θησεῖο. Ἀπό τό τέρμα τοῦ Θησείου, προχωροῦσα στόν δρόμο τοῦ Ἀστεροσκοπείου
καί μετά ἀπό κάτι ἐρημιές καί βράχους βρισκόμουνα στόν Ἱερό Ναό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Ἀπό τή στιγμή
πού μπῆκα στό λεωφορεῖο, γιά νά
κάνω τή γνωστή
διαδρομή, ἄρχισε

ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΟΠΟΥΛΟ
ΔΙΔΑΞΕ ΤΟΝ ΚΑΤΗΧΗΤΗ ΤΟΥ!
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ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ
Τοῦ Δημητρίου Γάλλου

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἄκεφοι, ἀμίλητοι, σκυθρωποί, ἀγχωμένοι καί πολύ προβληματισμένοι. Μά τί λείπει, τέλος πάντων,
ἀπό ὅλους αὐτούς τούς ἀνθρώπους; Ἡ χαρά. Ὅπως ἀναζητοῦμε καθημερινά τήν τροφή
μας, ἄς ἀναζητήσουμε καί τή
χαρά μας!
Ὑπάρχουν βέβαια καί περιστάσεις στίς ὁποῖες ἡ καρδιά
μας εἶναι περίλυπη, πού ἡ ὑπομονή μας δοκιμάζεται στά ὅρια
της, πού τά προβλήματα φαίνονται μπροστά μας ἀπό μικρά
ἕως ἀξεπέραστα. Ποιός, ὅμως,
νά μιλήσει τότε γιά χαρά;
Ἀνέκαθεν ὁ ἄνθρωπος
ἀναζητοῦσε καί λαχταροῦσε τή
χαρά. Ἡ χαρά καί ἡ εὐχάριστη
διάθεση δέν εἶναι οὔτε προαιρετική, οὔτε εἶδος πολυτελείας.
Ἡ χαρά καί ἡ εὐχάριστη διάθεση εἶναι φυσική συνέπεια
ὅλων ἐκείνων πού δέχεται ὁ
ἄνθρωπος ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ.
Ἡ χαρά εἶναι ἰδιαίτερα χριστιανική ἀρετή. Τήν χαρά,
ὅμως, τήν ἀπαιτεῖ καί ὁ Ἑαυτός
μας. Ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Κυρίου
ἀρχίζει μέ ἕνα μήνυμα χαρᾶς,
τό «χαῖρε» τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
(Λουκᾶ α΄ 28). Τό πρῶτο
θαῦμα πού ἔκανε ὁ Κύριός μας
ἦταν νά προσφέρει χαρά στούς
καλεσμένους τοῦ Γάμου στήν
Κανά τῆς Γαλιλαίας (Ἰωάν. β΄
1-12).Ἡ πρώτη λέξη τοῦ Κυρίου

μετά τήν Ἀνάστασή Του ἦταν
ἐκεῖνο τό «χαίρεται» πρός τίς
Μυροφόρες (Ματθ. κη΄ 9). Ἐπίσης, ὅπως περιγράφεται στό Ἱερό
Εὐαγγέλιο (Λουκᾶ κδ΄ 41), ἕνα
παράξενο συναίσθημα χαρᾶς κατακλύζει τίς ψυχές τῶν Ἀποστόλων λίγο μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ
Κυρίου μας.
Μέ ὅσα ἀναφέρονται παραπάνω, δέν ὑποστηρίζεται πώς οἱ
χριστιανοί δέν δοκιμάζουν πόνους
καί δυσκολίες στή ζωή τους,
ἀλλά ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ χαρά
εἶναι ριζωμένη τόσο βαθιά μές
τίς καρδιές τους, ὥστε νά μήν
ἐπηρεάζεται ἀπό τά δύσκολα καί
δυσάρεστα γεγονότα.
Ἡ χαρά εἶναι καρπός τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καί αὐτό ἀποτυπώνεται ἀπό τήν ἐπιμονή τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου. Στίς ἐπιστολές του Πρός Θεσσαλονικεῖς γράφει «πάντοτε χαίρετε» (A΄ Θεσ.
ε΄ 16). Στήν Πρός Φιλιππησίους
γράφει «χαίρετε ἐν Κυρίω πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε» (Φιλιπ.
δ΄ 4). Στήν Πρός Κορινθίους
«Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, .... καί
ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί εἰρήνης
ἔσται μεθ’ ὑμῶν» (Β΄ Κορ. ιγ΄
11). Ἔτσι, τονίζεται ὅτι δέν εἶναι
τά γεγονότα πού δημιουργοῦν
χαρά ἤ λύπη, ἀλλά ἡ διάθεση
πού τά ἀντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, ἡ συνεχής χαρά εἶναι συνδεδεμένη μέ τήν συνεχῆ προσευχή καί τήν συνεχῆ εὐχαριστία
πρός τόν Θεό, ἀσχέτως ἐξωτε-
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ρικῶν συνθηκῶν καί γεγονότων
πού ἀντιμετωπίζουμε.
Συνεπῶς, ἡ χαρά συνδέεται
μέ τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς. Ἡ ἠρεμία τῆς ψυχῆς. Ἡ ἔλλειψη ἄγχους
καί ἀνασφάλειας. Ἡ χαρά στηρίζεται στήν πίστη ὅτι ὁ Θεός κυβερνᾶ τόν κόσμο καί ἡ βεβαιότητα ὅτι θά συσταυρωθοῦμε, θά
πεθάνουμε ἀλλά, τελικά, θά συναναστηθοῦμε μαζί Του καί θά
νικήσουμε.
Ἄς ἀναζητήσουμε τή χαρά
στά μικρά πράγματα τῆς ζωῆς
μας καί τῆς καθημερινότητάς
μας. Σκεφθήκαμε ἄραγε πόση
δύναμη κρύβει ἡ καλή διάθεση,
τό εὐχάριστο πρόσωπο, τό πηγαῖο
χαμόγελο; Ναί, μπορεῖ νά διαρκεῖ
μόνο μία στιγμή. Ἡ ἀνάμνησή
τους, ὅμως, διαρκεῖ συχνά μία
ὁλόκληρη ζωή.
«Πάντοτε χαίρετε!»
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ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΚΑΤΗΧΗΘΟΥΜΕ
Τοῦ Ἠλία Π. Καρυώτου, Θεολόγου

ΕΙΝΑΙ πράγματι ἀνάγκη ἐπιτακτική νά
κατηχηθοῦμε. Πολύ περισσότερο σήμερα
πού ἡ Ὀρθόδοξη κατήχηση περιφρονεῖται
ἀπό κάποιους στήν Ὀρθόδοξη χώρα μας.
Καταπολεμεῖται μέ προκλητική μανία στά
σχολεῖα μας. Τό ὁμολογιακό Ὀρθόδοξο
μάθημα ἔγινε θρησκειολογική γνώση!
Ἀγνοήθηκε ἡ πλειοψηφοῦσα θρησκευτικότητα τῶν Ὀρθοδόξων καί προτιμήθηκε ἡ
δῆθεν προστασία τῆς μειοψηφίας τῶν ἀλλοθρήσκων καί αἱρετικῶν. Σαφής, δηλαδή,
στρατηγική πολέμου τῆς στρατευομένης
ἀθεΐας κατά τῆς μόνης Ἀληθείας! Ἀλλόθρησκοι καί αἱρετικοί ἄς εὐνοοῦνται. Γκρεμίζουν πιό ἀποτελεσματικά! Πλανῶνται,
ὅμως, πλάνην οἰκτράν. Τῆς Ὀρθοδόξου
«Ἐκκλησίας πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν
αὐτῆς» (Λουκᾶ ζ΄,12). Τό τόνισε κατηγορηματικά τό ἀψευδές στόμα τοῦ Κυρίου
μας! Ὅταν ἀφυπνισθοῦν οἱ ποιμένες μας
καί ξυπνήσει ὁ Λέων πού λέγεται Ὀρθόδοξος λαός καί βρυγχηθῆ, τότε οἱ ἀστόχαστοι
πολέμιοι θά τραποῦν εἰς φυγήν. Θά ἰσχύση
καί ἐδῶ ἡ θεόλεκτη ρήση: «Σκληρόν σοι
πρός κέντρα λακτίζειν» (Πράξ. κς΄, 14).
Νικητής θά εἶναι πάντοτε Ἐκεῖνος, πού
«ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκάλ.
στ΄, 2).
Ὅμως, ὁ σημερινός προσωρινός σκοταδισμός πρέπει νά ἀντιμετωπισθῆ. Καί ἡ
πιό θετική ἀντίδραση -γιά νά μείνουμε στο
θέμα μας- εἶναι νά κατηχούμαστε ὀρθοδόξως διαρκῶς. Ἔτσι, ὅπως τό ὑπογραμμίζει
σέ ἄρθρο ἡ ἀρθρογράφος Σ.Π.Μ, πού δημοσιεύθηκε στό τεύχος περασμένου Μαΐου
στό «ΣΥΝΔΕΣΜΟ». Ἀπ’ αὐτό τό ἄρθρο
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δανεισθήκαμε τόν τίτλο τοῦ παρόντος.
Ἐπί τοῦ πολύ σημαντικοῦ θέματος τῶν
Μνημοσύνων θα θέλαμε νά προσθέσουμε
κάποιες ἐπί πλέον σκέψεις συμπληρωματικά:
Ὑπάρχουν κάποιοι ἀκατήχητοι Ὀρθόδοξοι πού λένε: Ἀνάγκη νά ἐπικοινωνοῦμε μέ
τίς ψυχές. Μνημόσυνα, ναί. Ἀλλ’ ὄχι ὅπως
αὐτά πού κάνουν οἱ παπάδες. Τό καλύτερο
μνημόσυνο εἶναι ἡ ἐλεημοσύνη! Δῶστε
στούς πτωχούς γιά νά «τό βροῦν» οἱ ψυχές,
καί ὄχι στούς παπάδες καί στούς ψάλτες,
οὔτε στά γραφεῖα κηδειῶν γιά τά κόλυβα!
Ἀκούγονται, δυστυχῶς, κάτι τέτοια ἀπό
ἀκατήχητους!
Ἀρχικά, πρέπει νά τονισθῆ τοῦτο. Κανείς
δέν ἀρνεῖται τή δύναμη τῆς χριστιανικῆς
ἐλεημοσύνης. Εἶναι ρητή ἐντολή τοῦ Κυρίου. Ἀλλά, ἡ ὑψίστη αὐτή ἔκφραση χριστιανικῆς ἀγάπης δέν εἶναι ποτέ δυνατόν
νά ἀκυρώνη λαυτρευτικές πράξεις, ὅπως
εἶναι τά Μνημόσυνα. Ἐλεημοσύνη πού
ἀντιστρατεύεται τήν ὀρθόδοξη Λατρεία δέν
ὁδηγεῖ πουθενά. Ἀπονευρώνεται καί ἀχρηστεύεται. Πρώτα, λοιπόν, Μνημόσυνα γιά
τίς ψυχές, καί ὕστερα ἐλεημοσύνη.
Καί γιατί πρωτίστως Μνημόσυνα; Διότι
τά τελεῖ ἡ Ἐκκλησία. Καί τί θά πῆ Ἐκκλησία; Σῶμα Χριστοῦ μυστικόν, μᾶς ἀπαντᾶ
ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος Παῦλος. Σῶμα
Χριστοῦ καί ἐμεῖς «μέλη ἐκ μέρους». Κεφαλή δέ Αὐτοῦ τοῦ μυστικοῦ σώματος ὁ
Χριστός! Ὅταν, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία τελεῖ
Μνημόσυνα μετέχει σ’ αὐτή τήν ἱκετήρια
τελετή γιά τίς ψυχές, καί ἡ κεφαλή της, ὁ
ἴδιος ὁ Σωτῆρας Κύριος! Μπορεῖ, ἑπομέ-
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ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ
νως, νά ὑπάρξη τίποτε ἄλλο
ἰσχυρότερο γιά τίς ψυχές; Γι’
αὐτό, ὁ Ὅσιος Πορφύριος, ὁ
νεοφανής Ἅγιος, φέρεται νά
ἔλεγε: «Πολλά μνημόσυνα τῆς
Ἐκκλησίας ἁρπάζουν ψυχές
ἀπό τήν κόλαση καί τίς μεταφέρουν στόν Παράδεισο». Πανίσχυρα, πράγματι τά Μνημόσυνα τῆς Ἐκκλησίας!
Ἄς τελειώσουμε μέ ἕνα σύγχρονο σχετικό περιστατικό. Τό
διάβασα πρό μηνῶν σέ Ἀθηναϊκή ἐφημερίδα: Σέ χωριό
Αἰγαιοπελαγίτικου νησιοῦ
μας, ὁ εὐλαβής ἐφημέριός του
πένθησε τόν θάνατο τῆς πρώτης κόρης του πάνω στόν πρῶτο τοκετό της. Ἐτέλεσε μέ
ἀκρίβεια ὅλα τά μνημόσυνά
της καί δέν παρέλειπε νά τή
μνημονεύει σέ κάθε Θεία Λειτουργία. Ὀργάνωσε, ὅμως, καί
συζητήσεις τῶν ἐνοριτῶν του
στό σπίτι του καί ἡ κουβέντα
τους ἦταν γύρω ἀπό τήν ἐπικοινωνία ζώντων και κεκοιμημένων.
Στόν ἀσεβήσαντα ἀδελφό
τοῦ ἱερέα, καπετάνιο τοῦ Ναυτικοῦ, πού ἀρνιόταν στίς συζητήσεις αὐτή τήν ἐπικοινωνία,
δόθηκε μέ θαῦμα ἐκπληκτική
ἀπάντηση. Μία νύχτα, μετά
τή συζήτηση ὁ ἱερεύς εἶδε στόν
ὕπνο του τήν κεκοιμένη κόρη
νά τοῦ λέει:
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«Πατέρα μου σ’ εὐχαριστῶ
γιά τά μνημόσυνά μου. Δέν
φαντάζεσαι πόση χαρά μοῦ
χάρισες. Ἀλλά σέ παρακαλῶ
νά πῆς τό εὐχαριστῶ μου καί
στό θεῖο μου τόν καπετάνιο,
γιά τό ψάρι πού μοῦ ἔστειλε».
Καί ἐξαφανίστηκε, ἀφήνοντας
σέ ἀπορία τόν πατέρα της γιά
τό ψάρι.
Στή συνάντηση τῆς ἑπόμενης
βραδιᾶς, ὁ εὐλαβής ἱερεύς διηγήθηκε τήν ὀπτασία του. Ἡ
συντροφιά βλέπει ἔκπληκτη
τόν καπετάνιο νά πετιέται
ὄρθιος, τρέμοντας καί δακρύζοντας. Ζητάει συγγνώμη ἀπό
τόν ἀδελφό του καί ἐξηγεί τήν
ἱστορία τοῦ ψαριοῦ: Τήν ἡμέρα
πού ἑτοιμάζονταν γιά τήν κηδεία τῆς ἀγαπημένης του ἀνηψιᾶς, ἦρθε ὁ ψαράς τοῦ χωριοῦ
καί τοῦ ἔφερε ἕνα ἐκλεκτό ψάρι: «Βρῆκες τήν ὥρα νἄ ’ρθης;»
τοῦ λέει. «Φύγε ἀπό μπροστά
μου. Ἔμεινε ἄφωνος ὁ ψαράς.
Ὁ καπετάνιος τόν λυπήθηκε.
Τοῦ πετάει ἕνα ἑκατοστάρικο
Εὐρώ καί τοῦ συνιστᾶ νά τό
χαρίση σέ φτωχή οἰκογένεια
γιά τήν ψυχή τῆς ἀνηψιᾶς. Γι’
αὐτό τό ψάρι δέχθηκε τίς εὐχαριστίες της. Θαυμαστή σχέση
καί ἐπικοινωνία ζώντων καί
κεκοιμημένων! Πρῶτα μέ τά
Ἱερά Μνημόσυνα καί ἔπειτα
μέ τήν ἐλεημοσύνη.
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Ἡ βεβήλωση τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας
Ἡ ἐκ μέρους τῆς Ἐρντογανικῆς
Τουρκίας νέα πράξη βεβήλωσης τοῦ
μεγίστου καί πανιερωτάτου Ναοῦ τῆς
Χριστιανοσύνης προκάλεσαν τίς εὔλογες διαμαρτυρίες Ἑλλήνων πολιτικῶν καί ξένων παραγόντων, ὅπως
τό State Department. Οἱ Ἕλληνες πολιτικοί ὀρθῶς ζήτησαν τήν προστασία
τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὡς πανανθρώπινου
μνημείου, πού ἀνήκει στήν παγκόσμια
κληρονομιά καί προστατεύεται ἀπό
τήν ΟΥΝΕΣΚΟ. Γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες στήν Ἁγία Σοφία καί στόν Παρθενώνα συμπυκνώνεται ἡ Ἱστορία
μας. Εἰδικότερα, κατά τόν Τάσο Λιγνάδη, «ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι ἡ δεύτερη
σφραγίδα, πού ἀποτυπώνει τή μετάβαση ἀπό τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό κόσμο
στόν βυζαντινό καί μεταβυζαντινό καί
γίνεται ἔμβλημα τῆς ἱστορίας τοῦ
νέου ἑλληνισμοῦ».
Παρά τίς κακοποιήσεις πού ἔχει
ὑποστεῖ τό οἰκοδόμημα-κόσμημα τῆς
Ὀρθοδοξίας ἀπό τούς κατακτητές,
ποτέ δέν ἔπαψε νά φωνάζει πώς εἶναι
«ἕνα κτίσμα δομημένο ἀπό μία συγκεκριμένη σύλληψη, μίαν ἀντίληψη
καί μίαν πίστη, τήν ὁποία μόνο αὐτή
ἐκφράζει, γιατί μέ βάση αὐτή μορφοποιήθηκε καί ἔλαβε ὑπόσταση ἰδιαί242
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τερη καί μοναδική», ὅπως σωστά
γράφει ὁ ἀείμνηστος γιατρός Χαράλαμπος Σταθάκης.
Ἡ δήλωση τοῦ Μουσταφᾶ Ντεστιτζί, πολιτικοῦ ἑταίρου τοῦ Ταγίπ
Ἐρντογάν, γιά μετατροπή τῆς Ἁγίας
Σοφίας σέ τέμενος, εἶναι ἡ συνέχεια
τῶν βαρβαροτήτων τῶν κατακτητῶν
προγόνων του. Θυμίζει τό γκρέμισμα
ἑκατοντάδων ἑλληνορθόδοξων ναῶν
μοναδικῆς ὡραιότητας καί τήν μετατροπή τους σέ τζαμιά. «Εἴμαστε κατακτητές καί συμπεριφερόμαστε
ὅπως μᾶς γουστάρει, ὅπως ταιριάζει
στόν πολιτισμό μας», ἡ ἀντίληψη τῶν
Τούρκων.
Ἴδια συμπεριφορά ἔδειχναν καί
στά ἔμψυχα τοῦ Ἑλληνισμοῦ οἱ Ὀθωμανοί κατακτητές. Μέ κυνισμό ἅρπαζαν τά φιντάνια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τούς
νέους καί τίς νέες, καί τά ὁδηγοῦσαν
στά σκλαβοπάζαρα ἤ στό νά γίνουν
γενίτσαροι. Γράφει Κασιώτικο δημοτικό τραγούδι: «...Χουσεΐν πασιᾶς
ἐπλάκωσεν ἀπό τήν Ἀλεξάντρια. Γίνονται στίβες τά κορμιά, τά αἵματα
ποτάμια. Σφάζουν τούς γέρους καί τίς
γριές κι ὅλα τά παλικάρια, τίς κοπελιές καί τά μωρά στή φλότα τούς
μπαρκάρουν σκλάβους νά τούς που-
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λήσουσι στῆς Μπαρμπαριᾶς τά μέρη...».
Τό ἕνα ζήτημα εἶναι ἡ συμπεριφορά τῆς κυβέρνησης Ἐρντογάν, ὡς
βαρβάρου κατακτητῆ. Τό ἄλλο εἶναι
ἡ σιωπή, πού ἔχει ἐπιβάλει στούς ὑπηκόους της. Ὅποιος μιλήσει καί πεῖ
κάτι ἀντίθετο ἀπό τήν ἄποψή της κινδυνεύει νά συλληφθεῖ καί νά φυλακιστεῖ γιά πολλά χρόνια. Ἀπόδειξη, οἱ
λίγοι Ἕλληνες πού ζοῦν στήν Κωνσταντινούπολη δέν μποροῦν νά μιλήσουν, νά διαμαρτυρηθοῦν, νά διαδηλώσουν γιά τό ἀνοσιούργημα στήν
Ἁγιά Σοφιά. Τήν ἴδια ὥρα οἱ τουρκόψυχοι Μουσουλμάνοι στή Θράκη συνεργάζονται ἀκωλύτως μέ τό Τουρκικό Προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς καί
προωθοῦν τά σχέδια τῆς γείτονος.
Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο,
ἀσφαλῶς, θά ἤθελε νά ἐκφράσει τή
λύπη του γιά τήν ἀνάγνωση τοῦ Κορανίου στόν Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας
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καί νά ζητάει νά παραμείνει Μουσεῖο. Δέν τό πράττει, καί ἐμεῖς οἱ
Ἕλληνες νοιώθουμε τή θέση του καί
τό δικαιολογοῦμε, ὅπως καί ὅλων τῶν
κληρικῶν καί λαϊκῶν, σέ Τουρκία καί
Ἑλλάδα, πού ὀργανικά συνδέονται
μαζί του.
Τέλος, εἶναι σημαντικό νά σημειωθεῖ ὅτι τήν 15η Σεπτεμβρίου 2018,
σύμφωνα μέ τόν τύπο, μπῆκε φρένο
στή μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ
τζαμί, μέ ἀπόφαση τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου τῆς Τουρκίας, ἀπορρίπτοντας σχετική προσφυγή τοῦ
Συνδέσμου Διαρκῶν Βακουφίων, Ἱστορικῶν Μνημείων καί Περιβάλλοντος, πού ὑποστήριζε ὅτι ἡ παραμονή
τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς Μουσεῖο καί ὄχι
ὡς τέμενος παραβιάζει τήν θρησκευτική ἐλευθερία τοῦ Συνδέσμου.
Γιῶργος Ν. Παπαθανασόπουλος
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«Πρόσθες ἡµῖν πίστιν» (Λουκ. ιζ΄ 5)
πίστη καί συνέπεια
Τί σημαίνει «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν»; πράγματι περισσότερη ἢ λιγώτερη, ἀνάΑὐτονόητο, θὰ πεῖτε· σημαίνει: «Δῶσέ λογα μὲ τὸ πόσο συνεπεῖς εἴμαστε στὴν
μας περισσότερη πίστη». Ναί, ἀλλὰ τί ἀφετηριακή μας παραδοχὴ ὅτι, ναί,
σημαίνει «περισσότερη πίστη»; Πραγ- ὑπάρχει Θεός· ἀνάλογα μὲ τὸ πόσο πρόματικά, ἂν πίστη στὸν Θεὸ
θυμοι εἴμαστε νὰ ἀφήσουμε
εἶναι ἁπλῶς ἡ καταφατικὴ
αὐτὴ τὴν παραδοχὴ νὰ ἀγκαΓΡΑΦΕΙ
ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα ἂν
λιάσει ὅλη μας τὴ ζωὴ καὶ ὅλες
ὑπάρχει Θεός, τότε τί πάει ὁ Ἰωάννης Τσέντος μας τὶς ἐπιλογές. Αὐτὸ εἶναι
νὰ πεῖ «περισσότερη πίτὸ μέτρον τῆς πίστεως.
στη»;
Ἀλλὰ ἡ συνέπεια δὲν εἶναι εὔκολο
Ἂν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπαντήσουμε πρᾶγμα. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ πατέρας ἐκεῖνος
σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα μονολεκτικά, θὰ τοῦ δαιμονισμένου νέου γιὰ τὸν ὁποῖο
λέγαμε ὅτι «περισσότερη πίστη» σημαίνει διαβάζουμε στὸ Κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγέ«περισσότερη συνέπεια»: Δεχόμαστε ὅτι λιο, ὅταν ἄκουσε τὸν Χριστὸ νὰ τοῦ λέει
ὑπάρχει Θεός. Πόσο ὅμως συνεπεῖς εἴμα- τό «εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ
στε σὲ αὐτή μας τὴν παραδοχή;
τῷ πιστεύσαντι», ἀναφώνησε μετὰ δαὉ Μέγας Βασίλειος καθιστᾷ κρύων, «Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου
σαφὲς τί σημαίνει συνέπεια, μέσα ἀπὸ τῇ ἀπιστίᾳ» (Μάρκ., θ΄ 23-24). Πόσες
ἕνα εὔγλωττο παράδειγμα: Ἂν ἄκουγες, φορές, ἀλήθεια, δὲν νιώθουμε τὴν ἀνάγκη
γράφει, ὅτι στὴν ἐκκλησία μοιράζουν νὰ ἀναφωνήσουμε καὶ ἐμεῖς τὸ ἴδιο;
χρυσάφι, ἀσφαλῶς δὲν θὰ ἔλεγες, «Δὲ Πρακτικά, αὐτὸ ποὺ μᾶς λείπει εἶναι ἡ
βαριέσαι· θὰ πάω καὶ μοῦ δώσουν συνέπεια.
αὔριο». Προφανῶς θὰ ἔσπευδες καὶ θὰ
Αὐτὸ πρέπει νὰ ἔχουμε κατὰ
ζητοῦσες πιεστικὰ τὸ χρυσάφι ποὺ σοῦ νοῦν, ὅταν, καὶ ἐμεῖς μὲ τὴ σειρά μας,
ἔταξαν. Τώρα ὅμως, ποὺ στὴν ἐκκλησία παρακαλοῦμε τὸν Θεό: «Πρόσθες ἡμῖν
δὲν προσμένεις νὰ πάρεις ὑλικὸ πλοῦτο, πίστιν». Ὁ Θεὸς δὲν μπορεῖ βέβαια νὰ
ἀλλά, ὅπως γράφει ὁ Μέγας Βασίλειος, ὑπάρχει περισσότερο ἢ λιγώτερο· μπορεῖ
«ψυχῆς καθαρότητα», κάτι ποὺ θεωρη- ὅμως νὰ εἶναι περισσότερο ἢ λιγώτερο
τικὰ λὲς ὅτι ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ παρὼν στὴ ζωή μας, ἀνάλογα μὲ τὸν
ὅλο τὸ χρυσάφι τοῦ κόσμου, ὄχι δὲν χῶρο ποὺ ἐμεῖς θὰ τοῦ ἀφήσουμε νὰ
σπεύδεις, ἀλλὰ ψάχνεις καὶ βρίσκεις χί- κατοικήσει μέσα μας· διότι δὲν πρέπει
λιες προφάσεις καὶ χίλιους λόγους νὰ νὰ ξεχνᾶμε ὅτι στόχος μας πρέπει νὰ
μὴν πᾷς. Τί ἄλλο εἶναι αὐτό, ἂν ὄχι εἶναι τό «κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ
ἀσυνέπεια;
τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν (ἘἩ πίστη μπορεῖ λοιπὸν νὰ εἶναι φεσ. γ΄ 17).
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Ἡ Ἑλληνική νίκη
τοῦ 1940-1941
ἀποτέλεσμα πίστεως
καί ὁμοψυχίας
Τοῦ Κωνσταντίνου Β. Χιώλου

Ε

βδομήντα ὁκτώ ὁλόκληρα χρόνια πέρασαν ἀπό τήν ἱστορική ἐκείνη ἡμέρα
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, κατά τήν
ὁποία ὁ ἐν Ἀθήναις Ἰταλός πρέσβυς
Ἐμμανοέλλε Γκράτσι ἐπέδωσε στόν Ἕλληνα
Πρωθυπουργό Ἰωάννη Μεταξά τό ἰταμό
ἐκείνο τελεσίγραφο, ζητώντας οὐσιαστικά
τήν ἀμαχητί παράδοση τῆς Πατρίδος μας
στίς φασιστικές ὀρδές τοῦ Μπενίτο Μουσσολίνι.
Ὁ Ἑλληνικός Λαός, ὡσάν ἕνας ἄνθρωπος,
ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς ἐτάχθη μέ πρωτοφανή ἐνθουσιαμό ὑπό τάς Σημαίας γιά τήν
σωτηρία τῆς κινδυνευούσης Πατρίδος, πού
εἶναι ὁ ὑπέρτατος νόμος, καί ἀντιμετώπισε
μέ ἀποφασιστικότητα καί ὁμοψυχία τήν
ἀπρόκλητη Ἰταλική ἐπίθεση.
Ἡ 28η Ὀκτωβρίου καί οἱ Ἕλληνες τοῦ
1940 μέ τίς περηφανεῖς νίκες τοῦ στρατοῦ
μας, πού συντελέσθηκαν χάρις στήν βοήθεια
καί τήν ἐνεργό συμπαράσταση τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τῆς Παναγίας μας, ἄνοιξαν,
κατά κοινή ὁμολογία τῶν συμμάχων μας, τόν
δρόμο τῆς νίκης καί τῆς Ἐλευθερίας γιά τήν
Εὐρώπη καί τόν κόσμο, πού ζοῦσαν ὑπό τήν
ἀπειλή τῶν σιδηροφράκτων Γερμανικῶν
στρατιῶν.
Τό ἀποφασιστικό “ΟΧΙ” τῶν Ἑλλήνων,
ἐστηρίχθη στήν ἀδάμαστη Ἑλληνική ψυχή,
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πού ἀνέκαθεν ἀγωνίζεται γιά τά ἀθάνατα
Ἑλληνοχριστιανικά μας ἰδανικά.
Ὁ Ἀγώνας τοῦ 1940-1941 ἦταν ἄνισος,
διότι ἡ Ἰταλία διέθετε ὑπέρτερο στρατό κατά
πολύ, μέ ἄφθονο καί σύγχρονο γιά τήν ἐποχή
ἐκείνη ὁπλισμό, μηχανοκίνητα μέσα καί
πολλά ἀεροπλάνα. Παρά ταῦτα, ὅμως, ἡ
Ἑλλάς πλεονεκτοῦσε, διότι πολεμοῦσε μέ
ὑψηλό ψυχικό φρόνημα, ἀνδρεία καί ἡρωϊσμό καί εἶχε καί ἀκράδαντη πίστη στόν Θεό.
Ὁ μικρός λαός μας, μέ τή βοήθεια τοῦ
Θεοῦ, κατενίκησε καί κατετρόπωσε τίς πανίσχυρες καί θεωρούμενες ὡς “ἀήττητες”
Ἰταλικές Δυνάμεις. Τοῦτο κατέστη δυνατόν,
πρωτίστως, χάρις στήν θερμουργό καί ζώσα
χριστιανική πίστη τῶν Ἑλλήνων, τήν ὁποία
ἐξεδήλωσαν οὗτοι μέ κάθε μέσον, τόσον στό
Μέτωπο, ὅσον καί στά μετόπισθεν.
Αὐτήν τήν ζῶσαν πίστιν πρέπει νά τήν ξανααποκτήσουμε καί νά τή διατηρήσουμε
ἀναλλοίωτη καί σήμερα. Νά καθικετεύσουμε
ἀπό τά μύχια τῆς καρδιᾶς μας τόν Παντεπόπτη Κύριο τῆς Δυνάμεως καί τῆς Δικαισύνης,
ἐπικαλούμενοι τήν πρός Αὐτόν ἱκεσίαν καί
τίς πρεσβείες τῆς Παναγίας Μητρός Του, νά
κάμη καί πάλιν τό θαῦμα Του καί νά σώση
τό περιούσιον Ἑλληνικό μας Ἔθνος ἀπό
τούς μυρίους κινδύνους πού καί πάλιν τό
ἀπειλοῦν.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

•

Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Δέν πιστεύω νά ὑπάρχει ἔστω καί ἕνας Ἕλλη
νας πού νά εἶναι εὐχαριστημένος ἀπό τή σημε
ρινή κατάσταση τῆς πατρίδος μας.
Ὅλοι μας ζοῦμε στήν ἀλλαγή τῆς νοοτροπίας
τῶν συνανθρώπων μας γιά τή ζωή. Καί δυστυχῶς,
ἡ ἀλλαγή αὐτή δέν προχωρεῖ πρός τό καλύτερο,
ἀλλά πρός τό χειρότερο!
Κάνει ἐντύπωση ἡ στάση τοῦ «πάρ’ ὀλίγον»
πρωθυπουργοῦ μας (γιά ἐλάχιστους ψήφους,
ἀντί αὐτοῦ ἐκλέχτηκε πρωθυπουργός ὁ κ. Κων
σταντῖνος Σιμήτης), αὐτοῦ του τραγικοῦ ἀνθρώ
που, πού καταδικάστηκε τελεσίδικα σέ πολυετῆ
φυλάκιση γιά τήν τέλεση ἀξιοποίνων πράξεων.
Μετά τήν καταδίκη του, ἔκανε δηλώσεις καί
ἔδωσε ἀρκετές συνεντεύξεις. Δέν βρῆκε οὔτε μία
λέξη νά ζητήσει συγγνώμη γιά τίς πράξεις του ἀπό
τόν Ἑλληνικό λαό. Δέν εἶχε συναίσθηση τῶν σφαλ
μάτων του. Ἀντίθετα, μίλησε γιά πολιτική σκευω
ρία καί ζήτησε αὔξηση τῆς σύνταξής του, γιατί δέν
ἀνταποκρίνεται στά ἔξοδά του! (Καί ἴσως, ἄν στό
μέλλον ὑπάρξουν οἱ ἀνάλογοι πολιτικοί συσχετι
σμοί, νά πάρει τά καθυστερούμενα!!).
Καί ἀπό τό γεγονός αὐτό, ἀλλά καί ἀπό
πολλά ἄλλα παρόμοια γεγονότα, γυρίζει ἔντονα
στό μυαλό μου ἡ συνομιλία μου, πρίν ἀπό πολλά
χρόνια, μέ τόν ἀείμνηστο πατέρα Ἐπιφάνιο Θεο
δωρόπουλο.
«Ἡ ἁμαρτία δέν εἶναι πρόβλημα», μοῦ εἶπε
ὁ π. Ἐπιφάνιος. «Ἄν δέν εἶναι ἡ ἁμαρτία πρό
βλημα (ἡ μή τήρηση τῶν Θείων Ἐντολῶν), τότε,
ποιό εἶναι τό πρόβλημα;» τόν ρώτησα. «Τό με
γάλο πρόβλημα», μοῦ ἀπάντησε, «εἶναι νά ἁμαρ
τάνεις καί νά μή καταλαβαίνεις ὅτι ἁμαρτάνεις!
Ἄν τό καταλάβεις, ὑπάρχει ἐλπίδα νά μετανοή
σεις, ἄν δέν τό καταλάβεις, δέν πρόκειται ποτέ νά
διορθωθεῖς!».
Τότε, μοῦ φάνηκε ὑπερβολική αὐτή ἡ σκέψη
τοῦ γέροντα. Μά εἶναι δυνατόν νά γίνει αὐτό;
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Εἶναι δυνατόν νά φθάσουμε στό σημεῖο τά πάντα
νά τά δικαιολογοῦμε καί νά μήν ἐλεγχόμαστε ἀπό
τίποτα;
Δυστυχῶς, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, ὁ ἀεί
μνηστος π. Ἐπιφάνιος βγῆκε ἀληθινός.
Αὐτό πού ζοῦμε ὅλοι μας, μέ τό νά ἔχει ἐπι
κρατήσει «τά πάντα ἐπιτρέπονται», χωρίς κανένα
περιορισμό καί φραγμό, βαδίζουμε ἀπό τό κακό
στό χειρότερο!
Δυστυχῶς δέ, αὐτό ἔχει ἐπικρατήσει στά
παιδιά μας, τά ὁποία ἀσύδοτα, καί μέ τήν ἀνοχή
καί προτροπή τῶν κρατούντων, γιά νά μή στενο
χωρήσουν τούς ψηφοφόρους τους, καταστρέ
φουν ἀνενόχλητα τά πάντα, χωρίς νά ἔχουν
ἐπίγνωση τῶν καταστροφῶν πού προκαλοῦν.
Τό χείριστο εἶναι ὅτι καταστρέφουν καί τόν
ἴδιο τους τόν ψυχικό κόσμο, μέ τρομερή αὔξηση
τῶν ἐξαρτημένων νέων ἀνθρώπων ἀπό τίς ναρ
κωτικές οὐσίες.
Ἐντυπωσιακή εἶναι ἡ ἐντελῶς ἀδικαιολόγητη
«κατάληψη» τῶν Ἑξαρχείων τῆς Ἀθήνας ἀπό τούς
«λεβέντες μας», πού δέν τά καταφέρνει τό Κράτος
μας (ὁλόκληρο Κράτος!), νά καθαρίσει τήν πε
ριοχή ἀπό τούς σχεδόν καθημερινούς ἐμπρηστές
της.
Ἄλλο παράδειγμα εἶναι ἡ αὔξηση τῶν ἐκτρώ
σεων ἀπό τά κορίτσια μας, ἀφοῦ «στά πάντα ἐπι
τρέπονται» συμπεριλαμβάνεται καί ἡ «σεξουα
λική ἀπελευθέρωση»!
Ἄπειρα εἶναι τά παραδείγματα πού ὁ διάβο
λος ἐπεξεργάζεται γιά τήν καταστροφή τῆς ψυχῆς
μας. Πρέπει νά κάνουμε ἀγώνα νά ξαναβροῦμε
τόν σωστό δρόμο τῆς ζωῆς μας, πού εἶναι ἡ
αἴσθηση τῆς πανταχοῦ παρουσίας τοῦ Θεοῦ, τῆς
γνώσης τῶν συνεπειῶν στή ζωή μας τῆς ὑπακοῆς
ἤ ἀνυπακοῆς τῶν ἐντολῶν Του, καί ἡ ἐπίγνωση ὅτι
δέν ἐπιτρέπεται ὅλα νά τά κάνουμε, ἄν ἐπιθυ
μοῦμε νά ζήσουμε «ἐν ἠρεμίᾳ καί ἀγάπῃ» τήν
ζωή μας σ’ αὐτόν τόν κόσμο.
Σ.

•

ἔκκληση
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Ὅπως βλέπετε, τό περιοδικό μας, πού κρατᾶτε στά χέρια σας, ἐξακολουθεῖ
νά κυκλοφορεῖ κανονικά κάθε μήνα, παρά τίς πολύ μεγάλες δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει καί αὐτό ἀπό τίς γνωστές οἰκονομικές δυσκολίες ὅλων μας.
Τά ἔξοδα ἐκτύπωσης, διεκπεραίωσης καί ταχυδρόμησής του εἶναι τεράστια. Πρέπει κάθε μήνα νά καλύψουμε τά ἔξοδά του, πράγμα πού πετυχαίνει
ἀπό τίς δικές σας συνδρομές, πού ὀφείλονται ἀσφαλῶς ἀπό τό ὑστέρημά σας.
Δέν ἔχουμε καμία Κρατική ἐπιχορήγηση ἤ μεγάλη οἰκονομική βοήθεια
ἀπό κάποιον Ὀργανισμό, οὔτε ἔχουμε διαφημίσεις, γιά ν’ αὐξήσουμε τά ἔσοδά
μας.
Θέλουμε τό περιοδικό μας νά εἶναι ἐλεύθερο ἀπό κάθε ἐξάρτηση καί νά
μεταδίδει τά μηνύματα τοῦ Εὐαγγελίου, τά μόνα πού μποροῦν νά κάνουν τήν
ἀνθρώπινη κοινωνία μας καλλίτερη.
Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσουμε σέ ὅλους σας τίς μεγάλες μας
εὐχαριστίες γιά τήν ἀποστολή τῆς προαιρετικῆς
συνδρομῆς σας καί νά παρακαλοῦμε τόν Κύριό
μας νά σᾶς τά ἀνταποδώσει πολλαπλάσια.
Μέ τό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019 πού σᾶς
στέλνουμε μαζί μέ τό παρόν τεῦχος, θέλουμε νά
σᾶς ὑπενθυμίσουμε καί νά σᾶς παρακαλέσουμε
γιά τήν ἀποστολή τῆς νέας σας συνδρομῆς. Ἰδιαίτερα, θέλουμε νά παρακαλέσουμε τούς συνδρομητές μας, πού γιά ἀρκετά χρόνια μᾶς ξέχασαν
καί δέν μᾶς ἔστειλαν οὔτε ἕνα εὐρώ, νά ἀνταποκριθοῦν στήν ἔκκλησή μας αὐτή.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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ΑΡΧΙΜ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Γ. ΑΕΡΑΚΗΣ
Ἱεροκήρυκας
«ΑΡΧΙΜ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΦΩΤΟΣ ΑΣΤΗΡ ΚΑΙ ΣΤΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»
Στήν παροῦσα ἔκδοση περιέχονται
οἱ ἐπιμνημόσυνες ὁμιλίες πού ἐκφωνήθηκαν σέ δέκα ἐτήσια μνημόσυνα
τοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπουλου. Γίνεται ἀναφορά στά πιστεύω, τίς θέσεις καί τίς
ἀπόλυτες τοποθετήσεις τοῦ Γέροντος π. Ἐπιφανίου στήν Ὀρθοδοξία.
Περιέχεται καί ψηφιακός δίσκος μέ
ὁμιλία τοῦ συγγραφέα.
Σχ. 14,1x20,5, σελ. 95, ἐκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου
3, Ἀθήνα, 10562, τηλ. - fax 2103224
819, ἱστότοπος: www.npanagopoulos.gr.
ΑΡΧΙΜ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Γ. ΑΕΡΑΚΗΣ
Ἱεροκήρυκας
«ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ & ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ»
Ἐγχειρίδιο μέ συνοπτικό βίο τοῦ
Ὁσίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοία. Ἐπίσης, περιέχονται οἱ Ἀκολουθίες τοῦ
Μικροῦ καί Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, τοῦ
Ὄρθρου, τῆς Θείας Λειτουργίας, τοῦ
Παρακλητικοῦ Κανόνα καί Μουσικό
Παράρτημα. Συνοδεύεται καί ἀπό
ψηφιακό δίσκο μέ τόν Παρακλητικό
Κανόνα τοῦ Ὁσίου.
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Σχ. 17x24, σελ. 71, ἐκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3,
Ἀθήνα, 10562, τηλ. - fax 2103224819,
ἱστότοπος: www. npanagopoulos.gr.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ταξίαρχος Ἀεροπορίας. ἔ.ἄ. - Νομικός
«196. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Συγκέντρωση, μέ ἐξαιρετική φροντίδα, ἄρθρων, ἐπιφυλλίδων, μελετῶν,
ὁμιλιῶν, παρατηρήσεων καί σχολίων
σοβαρῶν προσωπικοτήτων καί Συνεργατῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ τύπου καί
Στρατιωτικῶν περιοδικῶν, δημοσιευθέντων μέχρι καί τοῦ μηνός Ἰουνίου
2018. Κύριο χαρακτηριστικό τῆς συλλογῆς αὐτῆς εἶναι ἡ ἀνησυχία καί ἡ
ἀγωνία γιά τήν Ἑλλάδα, τίς ἀξίες καί
τήν σημερινή πορεία τοῦ ἀνθρώπου.
Σχ. 21x30, σελ. 194, δ/νση συγγραφέα: Ἀφῶν Διδασκάλου 68, Παπάγου,15669, τηλ. - fax 210 6514195.
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ»
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
«ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ
Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ,
ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ Α΄
Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ,
ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ Β΄
Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ Γ΄
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ΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ, ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ Α΄
Τέσσερα ἐξαιρετικά ἐπιμελημένα βοηθήματα γιά τήν ὀρθή κατήχηση τῆς νεολαίας
μέ τήν φροντίδα τῆς Ἀδελφότητας. Περιέχεται σέ καθένα ἀπό αὐτά ψηφιακός δίσκος μέ ὀπτικοακουστικό ὑλικό γιά τήν
ἀρτιότερη ἀνάπτυξη τῶν κατηχητικῶν θεμάτων σέ συνάξεις. Ἀναμένεται ἡ ἔκδοση
ἄλλων δύο τόμων γιά τό Μέσο Κατηχητικό.
Σχ. 15,8x20,5 (ὅλα τά Βοηθήματα), σελ.
183, 167, 181 καί 166 (ἀντίστοιχα), ἔκδοση
«Χριστιανική Ἐλπίς» Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα, τηλ. 2310 677136, 677380-2, fax
2310 677692, e-mail: xr_elpis@otenet.gr.
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΟΥΛΟΥ - ΧΑΡΔΑ
Θεολόγος, Δ/τρια Μέσης Ἐκπαίδευσης
καί ἐπιστημονικῆς συνεργάτης στήν Φιλοσοφική Σχολή τοῦ ΕΚΠΑ
«ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ»
Ἀνθολογία ὁμιλιῶν ποικίλου βιβλικοῦ θεματικοῦ περιεχομένου πού εἶναι καρπός
τῆς πολυετοῦς ἐκπαιδευτικῆς ἐμπειρίας
καί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βιώματος τῆς
συγγραφέως. Ἡ ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου
αὐτοῦ εἶναι ὠφέλιμη καί χρήσιμη γιά
ὅσους ἐπιθυμοῦν νά συνδυάσουν τή θεωρία καί τήν πράξη ὡς δύο ὄψεις μιᾶς ἀληθινῆς θεολογικῆς στάσης μέσα στήν ζωή.
Σχ. 16x22, σελ. 245.
ΑΡΓΥΡΩ ΖΑΝΝΙΚΟΥ - ΨΩΡΑ
«ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΡΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ»

γιά τήν Κατηχήτριά της Ἀγγελική Βασιλάκη-Εὐαγγελογιάννη μέ ἀναφορές στήν
ζωή της, τή μεταξύ τους γνωριμία καί τό
ἔργο της πού πλαισιώνονται μέ πλούσιο
σχετικό φωτογραφικό ὑλικό.
Σχ. 16x23, σελ. 72, δ/νση Συγγραφέως:
Ἀνδρονίκου ἤ Χαχόλου 27, Βροντάδος,
Χίος, 82200, Τηλ. &Fax: 22710 92394.

ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
♦ Ἡ κ. Μαρία Βλαχοπούλου,
Ζωγράφου, 30 €, εἰς μνήμην τοῦ
συζύγου της Χαραλάμπους καί τῶν
γονέων της Ἀγγέλου καί Χριστίνας.
♦ Ἡ κ. Ρένα Δασκαλάκη, Ἡράκλειο Κρήτης, 50 €, εἰς μνήμην τῶν
γονέων της Ιωάννου καί Μαρίας.
♦ Ἡ κ. Νίνα Κτεναβέα, Luke,
Η.Π.Α., 100 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Bill (Βασιλείου), τῶν γονέων της Δημητρίου καί Εὐφροσύνης καί τοῦ ἀδελφοῦ της Τάκη.
♦ Ἡ κ. Κυριακή Χατζημηνᾶ,
Ἔδεσσα, 20 €, εἰς μνήμην τοῦ
πατέρα της Εὐσταθίου Χατζημηνᾶ.

Εὐχαριστήριο πόνημα τῆς συγγραφέως
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
δ. “Ὁ Θεός φανερώθηκε ὡς
ἄνθρωπος, τό Πνεῦμα ἀπέδειξε
ποιός ἦταν, φανερώθηκε στούς
ἀγγέλους, κηρύχθηκε στά ἔθνη,
ἀναλήφθηκε μέ δόξα”.
Α΄ Τιμ. γ΄ 16
ε. “Ὁ Ἀβραάμ θά ἀναδειχθεῖ πατριάρχης μεγάλου καί
ἰσχυροῦ ἔθνους καί δι’ αὐτοῦ
θά λάβουν τίς θεῖες εὐλογίες
ὅλα τά ἔθνη τῆς γῆς”.
Γεν. ιη΄ 18

γ. “Ὁ Θεός δημιούργησε ἀπό ἕναν ἄνθρωπο ὅλα τά ἔθνη
τῶν ἀνθρώπων καί τούς ἐγκατέστησε πάνω σ’ ὅλη τή γῆ
καί ὅρισε πόσο καιρό θά ὑπάρχουν καί μέσα σέ ποιά σύνορα
θά κατοικοῦν”.
Πρ. ιζ΄ 26

θ. “Μή φοβᾶσθε. Περάσαμε
σάν ἔθνος τόσες μπόρες καί
δέν χαθήκαμε καί τώρα θά
φοβηθοῦμε τή θύελλα πού πάει νά ξεσπάσει; Οὔτε τώρα θά
χαθοῦμε. Ὁ Θεός μᾶς ἀγαπάει”.
Ἁγίου Παϊσίου, Λόγοι, σ.10

•
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η. “Ἡ δικαιοσύνη ἐξυψώνει
ἕνα ἔθνος, ἐνῶ οἱ ἁμαρτίες
ἐλαττώνουν ὁλόκληρες φυλές”.
Παρμ. ιδ΄, 34
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

στ. “Στόν Κύριο ἀνήκει δικαιωματικά ἡ βασιλεία καί
Αὐτός δεσπόζει πάνω σέ ὅλα
τά ἔθνη”.
Ψαλμ. 21, 29

α. “Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα
τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”.
Ματθ. κη΄ 19
β. “Τώρα, Κύριε, μπορεῖς νά
ἀφήσεις τόν δοῦλο Σου νά πεθάνει εἰρηνικά, ὅπως τοῦ ὑποσχέθηκες, γιατί τά μάτια μου
εἶδαν τόν σωτήρα πού ἑτοίμασες γιά ὅλους τούς λαούς, φῶς
πού θά φωτίσει τά ἔθνη καί
θά δοξάσει τόν λαό Σου τόν
Ἰσραήλ».
Λουκ. β΄ 29-32

ζ. “Τρισευτυχισμένο καί εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό εἶναι
τό ἔθνος ἐκεῖνο, τό ὁποῖο ἔχει
ὡς Κύριό του τόν ἀληθινό
Θεό”.
Ψαλμ. 32, 12

•

ι. “Παλιά τό ἔθνος μας ζοῦσε πνευματικά, γι’ αὐτό καί ὁ Θεός τό εὐλογοῦσε καί οἱ Ἅγιοι μᾶς βοηθοῦσαν
μέ θαυμαστό τρόπο καί νικούσαμε
τούς ἐχθρούς μας”.
Ὅπ.π., σ.45
ια. “Ἄν ὁποιοσδήποτε ζητοῦσε
ἀπό ὅλα τά ἔθνη τοῦ κόσμου νά διαλέξουν ποιούς νόμους θεωροῦν πιό
σωστούς, θά προτιμοῦσε ὁ καθένας
αὐτούς τῆς πατρίδας του”.
Ἡρόδοτος, Θάλεια
ιβ. “Τά ἔθνη πρέπει νά ἐνθυμοῦνται, γιά νά διδάσκονται”.
Θουκιδίδης
ιγ. “Καί τό ἀγαθό τοῦ ἑνός μόνο
εἶναι καλό, ἀλλά εἶναι καλύτερο τό
ἀγαθό τῶν ἐθνῶν καί τῶν πόλεων”.
Ἀριστοτέλης
ιδ. “Μόνο ἐκείνα τά ἔθνη εὐλογοῦνται, τῶν ὁποίων ὁ Κύριος εἶναι
ὁ Θεός”.
Λίνκονλ
ιε. “Ἡ δικαιοσύνη εἶναι αὐστηρή
ὑποχρέωση ἀνάμεσα σέ γειτονικά
ἔθνη, καθώς καί ἀνάμεσα στούς πολίτες κάθε ἔθνους. Ἕνα ἔθνος, ὅταν
κάνει ἕναν ἄδικο πόλεμο, δέν εἶναι
τίποτε ἄλλο ἀπό μιά μεγάλη συμμορία”.
Βενιαμίν Φραγκλίνος
ιστ. “Τό ἔθνος πρέπει νά μάθει νά
θεωρεῖ ἐθνικό ὅ,τι εἶναι ἀληθινό”.
Διονύσιος Σολωμός
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ιζ. “Ἔχω ἐμπιστοσύνη σέ ἀπόλυτο
βαθμό στόν Θεό. Μέ θαύματα ἔσωσε
τοῦτο τό ἔθνος ἐπί τέσσερις αἰῶνες,
θά τό σώσει καί στό μέλλον”.
Ἰωάννης Καποδίστριας
ιη. “Ἕνωση γιά λαϊκή σωτηρία, ἄν
θέλουμε νά μείνουμε ἔθνος ἀνεξάρτητο”. Μ. Ναπολέων
ιθ. “Ἡ δικαιοσύνη εἶναι τό ψωμί
τοῦ ἔθνους, πεινάει πάντοτε γι’ αὐτήν”.
Σατομπριάν
κ. “Τό ἔθνος νά λυπᾶσθε, ἄν φορεῖ
ἔνδυμα πού δέν ὕφανε. Ψωμί ἄν
τρώει, ἀλλά ὄχι ἀπό τή σοδειά του.
Κρασί ἄν πίνει, ἀλλά ὄχι ἀπό τό πατητήρι του”.
Χαλίλ Γκιμπράν,
Λιβανέζος ποιητής
κα. “Τά ἔθνη δέν φονεύονται οὔτε
μέ τήν πείνα, οὔτε μέ τίς χρεωκοπίες, οὔτε μέ τίς ἧττες· φονεύονται
συνήθως μέ τίς ἰδέες”.
Πολύβιος Δημητρακόπουλος
κβ. “Ἐκ τῶν γραμμάτων γεννᾶται
ἡ προκοπή μέ τήν ὁποίαν λάμπουν
τά ἐλεύθερα ἔθνη”.
Ρήγας Φεραῖος
κγ. “Ἡ μεγαλοψυχία εἰς τά ἔθνη
δέν μετριέται μέ τό στρέμμα, μέ τῆς
ψυχῆς τό πύρωμα μετριέται καί μέ
τό αἷμα”.
Κωστῆς Παλαμᾶς

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

•

“Ἰσχύς: Ἡ μόνη γλῶσσα πού καταλαβαίνου οἱ Τοῦρκοι”. (ΕΣΤΙΑ, 16-8-18).
Ναί, ἀλλά οἱ πολιτικοί μας δέν φαίνονται νά
τό ἔχουν καταλάβει.
“ Ἡ ἀνάπτυξη δέν ἔρχεται ὅσο φεύγουν
οἱ νέοι μας” (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 17-8-18).
Τά ξένα κέντρα ἐξουσίας πού κυβερνοῦν
τούς κυβερνῶντες μας δέν ἐνδιαφέρονται
οὔτε γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς πατρίδας μας, οὔτε
γιά τήν προκοπή τῶν νέων μας!
“ Τά 345 δισ. € ἔφτασε τό χρέος. Τό τρίτο
Μνημόνιο φόρτωσε μέ νέες ὀφειλές τά νοικοκυριά, ἀκυρώνοντας τό “κούρεμα” πού
ἔγινε στά ὁμόλογα” (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 18-8-18).
Συνειδητοποιοῦμε λαός καί πολιτικό πρόσωπο τήν εὐθύνη μας ἀπέναντι στά παιδιά
μας καί τά ἐγγόνια μας;
“Ἡ μεγαλύτερη πράξη ἀλληλεγγύης πού
ἔχει δεῖ ποτέ ὁ κόσμος”, Κλάους Ρέγκλινγκ,
Ἐπικεφαλής τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθερότητας (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 19-8-18).
Δημόσιο χρέος 345 δισ. €, συρρίκνωση τοῦ
ΑΕΠ, ἐκτόξευση τῆς ἀνεργίας, περικοπές
μισθῶν, συντάξεων, κλείσιμο ἐπιχειρήσεων,
πτωχοποίηση χιλιάδων οἰκογενειῶν καί πολιτῶν, αὐτοκτονίες, μετανάστευση χιλιάδων
νέων ἐπιστημόνων στό ἐξωτερικό, ἀπώλεια
ἐθνικῆς κυριαρχίας, κ.ἄ. Εἶναι αὐτά πράξη
ἀλληλεγγύης;”.
“Νηστικούς καί χωρίς ἀτομικό ἐξοπλισμό
ἔστειλαν τούς πυροσβέστες στά Ψαχνά”.
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 19-8-18).
Κράτος ἀρλούμπα σ’ ὅλους τούς τομεῖς, σ’
ὅλα τά ἐπίπεδα. Ἀδράνεια καί παθητικότητα
τῶν πολιτῶν εὐθύνονται γιά πολλά.
“Στή Βουλή τό ἔγκλημα στό Μάτι” (ΤΑ ΝΕΑ,
20-8-18)
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Περιμένουμε νά ἀναλάβουν τίς εὐθῦνες τους οἱ πολιτικοί
μας; Ἔγκλημα εἶναι μόνο ὁ θάνατος τόσων
συνανθρώπων μας, οἰκιῶν, αὐτοκινήτων κ.λ.π.
περιουσιακῶν στοιχείων, ἡ καταστροφή τοῦ
δάσους; Δέν ἀποτελεῖ ἔγκλημα ἡ παράνομη
πολεοδόμησή του;
“ Ἡ Γῆ σέ κλοιό ἀκρότατων φαινομένων.
Ἡ ραγδαία ἄνοδος τῆς θερμοκρασίας στόν
Ἀρκτικό Κύκλο θά πολλαπλασιάσει σέ ἐπικίνδυνο βαθμό τούς καύσωνες καί τίς πλημμύρες” (ΕΘΝΟΣ, 21-8-18).
Ἀγνοοῦμε ὅτι ἡ Γῆ εἶναι τό κοινό μας σπίτι;
“Μέ τροπολογία ἡ αὔξηση μισθῶν” (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 22-8-18).
Γιατί ἔγιναν οἱ μειώσεις μισθῶν καί συντάξεων; Δέν μᾶς ἐξηγοῦν. Τό γνωρίζουμε. Γιατί
αὔξηση; Ψηφοθηρία! Πάμε σέ ἐκλογές!
“Στό 1,5 δις εὐρώ τό πλεόνασμα τοῦ ΕΦΚΑ
στό τέλος τοῦ χρόνου”. (Η ΑΥΓΗ, 23-8-18).
Πλεόνασμα λόγω περικοπῶν συντάξεων καί
τῆς πολύμηνης καθυστερήσεως πληρωμῆς
συντάξεων. Θριαμβολογία γιά ἀνεγκέφαλους!
“Προτάσεις ἀπό τόν ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΩΝ ΗΠΑ. Εὐθύνη ὅλων ἡ πυροπροστασία τῶν δασῶν”. (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, 23-818).
Καί ἡ προστασία τους ἀπό παράνομη πολεοδόμηση;
“Ἀπογορευτικό τό κόστος δανεισμοῦ” (ΤΟ
ΒΗΜΑ, 26-8-18).
Γιατί νά ἔχουμε ἀνάγκη δανεισμοῦ;
“Πεντακάθαρη θάλασσα στήν Καλαμάτα”
(ΘΑΡΡΟΣ, 29-8-18)
Συμφέρον μας νά διατηροῦμε καθαρό το
φυσικό περιβάλλον.
Μ. Πολίτης

•

ΙΩΝ

Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Εὐριπίδη (484-406
π.Χ.) παρουσιάσθηκε σέ διάφορα μέρη τῆς
πατρίδας μας κατά τούς θερινούς μῆνες
πού πέρασαν.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται
στούς Δελφούς μπροστά στόν ναό τοῦ
Ἀπόλλωνα. Μπαίνει στή σκηνή τοῦ θεάτρου
ὁ θεός Ἑρμῆς καί μᾶς κατατοπίζει γι’ αὐτά
πού ἔχουν προηγηθεῖ. Ὁ Θεός Ἀπόλλωνας
μέ τή βία κατέστησε ἔγκυο τήν Κρέουσα,
κόρη τοῦ βασιλιά τῆς Ἀθήνας Ἐρεχθέα, σέ
σπήλαιο τῆς Ἀκροπόλεως. Ὅταν ἐγγένησε
ἡ Κρέουσα ἔβαλε τό μωρό σπαργανωμένο
σέ κούνια καί τό ἄφησε στήν ἴδια σπηλιά.
Μέ ἐντολή τοῦ Ἀπόλλωνα, ὁ Ἑρμῆς ἔφερε
τό βρέφος στούς Δελφούς. Ἡ Πυθία πού τό
βρῆκε στά σκαλοπάτια τοῦ ναοῦ, τό ἀνέθρεψε.
Καθώς ὁ νέος μπαίνει στή σκηνή, ὁ
Ἑρμῆς ἀποχωρεῖ προσφωνῶντας τον: «Ἴων!
Ἐγώ εἶμαι ἀπό ὅλους τούς Θεούς ὁ πρῶτος,
πού σέ φωνάζω μέ τ’ ὄνομα πού σοὔλαχε
νά φέρεις».
Ἡ Κρέουσα παντρεύτηκε τόν Ξοῦθο καί
ἐπειδή δέν ἔχουν παιδιά, ἔρχονται στούς
Δελφούς νά συμβουλευτοῦν τόν Ἀπόλλωνα.
Ὁ Ξοῦθος ἀπουσιάζει στό μαντεῖο τοῦ Τρο-
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φωνίου, ἡ Κρέουσα συναντᾶ
τόν Ἴωνα καί, κατά τήν συζήτήσή τους, ἀποκαλύπτει ἔμμεσα
τό πάθημά της μέ τόν Ἀπόλλωνα. Ὁ Ἴων ἀποκαλύπτει ὅ,τι
γνωρίζει ἀπό τό παρελθόν του.
Τόν εὐεργέτη του Ἀπόλλωνα
ὀνομάζει πατέρα του, χωρίς νά
ξέρει ὅτι εἶναι ὁ πραγματικός
του πατέρας. Ὁ Ξοῦθος μπαίνει
στόν ναό τοῦ Ἀπόλλωνα νά ζητήσει χρησμό. Ὁ Χορός τῆς τραγωδίας, ἀποτελούμενος ἀπό δοῦλες
τῆς Κρέουσας, παρακαλεῖ τίς θεές
Ἀθηνᾶ καί Ἄρτεμη νά βοηθήσουν
τήν Κρέουσα νά ἀποκτήσει γιό.
Βγαίνοντας ἀπό τόν ναό, ὁ Ξοῦθος συναντᾶ τόν Ἴωνα καί τόν
ἀποκαλεῖ γιό του. Στήν ἔκπληξη
καί στίς διαμαρτυρίες τοῦ νέου ὁ
Ξοῦθος τόν βεβαιώνει ὅτι σύμφωνα
μέ τόν χρησμό εἶναι γιός του. Ἡ
Κρέουσα, βλέπει τήν ἐξέλιξη αὐτή
ὡς νέα προσβολή τοῦ Ἀπόλλωνα, ἡ
δυστυχία της θά συνεχιστεῖ, διότι
θά μένει ἄτεκνη. Φοβᾶται τόν παραγκωνισμό της ἀπό τόν Ξοῦθο,
πού ἀπέκτησε διάδοχο. Ὀργανώνει
τήν ἐξόντωση τοῦ Ἴωνα, ἀλλά ἀποτυγχάνει. Καταδικάζεται σέ θάνατο, καταφεύγει στήν ἀσυλία βωμοῦ. Σώζεται μέ τήν ἐμφάνιση τῆς
Πυθίας, πού παρουσιάζει τήν κούνια. Ἡ ἀλληλοαναγνώριση ἼωναΚρέουσας ἐπιβεβαιώνεται μέ τήν
ἐπέμβαση τῆς Ἀθηνᾶς. Ὁ Ἴων θά
εἶναι ὁ γενάρχης τῶν Ἰώνων.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ο ΛΑΟΣ

Κ

μίλησε...

αί πάλι ὁ λόγος γιά τό τόσο ἐπίμαχο
καί μεῖζον θέμα τῆς Μακεδονίας μας.
Μόλις πρίν λίγες μέρες διενεργήθηκε τό κρίσιμο δημοψήφισμα στή γείτονα χώρα τῶν
Σκοπίων γιά τό ζήτημα τῆς ὀνομασίας της.
Τό ἀποτέλεσμα τοῦ τελικά ἀμφίρροπο καί
καθαρά ἀμφισβητήσιμο. Μόλις τό 36,91%
τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας ψήφισε
κι ἔδωσε ἀπάντηση γιά τό ἄν ἀποδέχονται
τήν προτεινόμενη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν
μέ τήν Ἑλλάδα ἤ ὄχι. Καί ναί μέν τό 91,46%
αὐτοῦ του τμήματος τοῦ πληθυσμοῦ, πού
προσῆλθε στίς κάλπες ψήφισε «Ναί» στή
συμφωνία, ἀλλά τό μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ
λαοῦ ἀπεῖχε πανηγυρικά.
Πολλοί, βέβαια, ἀπό τίς διεθνεῖς δυνάμεις
καί τούς ἐκπροσώπους ὀργανισμῶν καί φορέων, γιά νά ἐξυπηρετήσουν τά δικά τους
συμφέροντα, βιάστηκαν νά ποῦν ὅτι ὁ λαός
τῶν Σκοπίων ψήφισε συντριπτικά ὑπέρ τῆς
προτεινόμενης λύσης. Ἄλλοι τόνισαν ὅτι ἡ
χώρα τῶν Σκοπίων ἀποφάσισε ὑπέρ τῆς
εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς της καί τῆς ἐντάξεώς
της στό ΝΑΤΟ. Οἴ ἴδιοι οἱ κυβερνῶντες τήν
γείτονα ἔσπευσαν βέβαια πρό τοῦ δημοψηφίσματος νά δηλώσουν ὅτι ὁ ρόλος του θά
ἦταν μόνο συμβουλευτικός καί ὄχι δεσμευτικός. Ὑπῆρξε ἀσφαλῶς καί προβληματισμός
ὡς πρός τήν ἐγκυρότητά του, λόγω τῆς
μικρῆς προσέλευσης τοῦ λαοῦ. Προβληματίστηκαν, ἐπίσης, καί οἱ κυβερνῶντες τόν
δικό μας δύσμοιρο τόπο.
Τό ὅλο θέμα, ὅπως εἶναι φυσικό, γέννησε
προβληματισμό διεθνῶς καί χάλασε - εὐτυχῶς
- τά σχέδια τῶν μεγάλων, πού νομίζουν ὅτι
κυβερνοῦν τίς τύχες τῶν ἀνθρώπων, τῶν
λαῶν. Ὅμως, εἶναι πασιφανές ὅτι πολλοί
διπλωμάτες καί κυβερνῆτες προσπαθοῦν νά
ἐπιβάλουν τά δικά τους σχέδια μέ καθεστωτικές λύσεις καί μεθόδους, κάτι πού φυσικά
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δέν ἀποδέχονται οἱ λαοί. Εἶναι ἐξόφθαλμο
τό παράδειγμα τοῦ διαμεσολαβητῆ Μάθιου
Νιμιτς, ὁ ὁποῖος καί εἶχε δηλώσει ὅτι πρέπει
οἴ Σκοπιανοί νά ἀποδεχθοῦν τήν προτεινόμενη λύση, πρίν ἀλλάξει ἡ κυβέρνηση στήν
Ἑλλάδα. Δήλωση ἀντίστοιχη μέ αὐτή τοῦ
Πρωθυπουργοῦ τῶν Σκοπίων Ζάεφ, ὁ ὁποῖος
λίγο ἤ πολύ δήλωσε τίς ἴδιες ἀπόψεις. Τελικά,
τέτοιου εἴδους δηλώσεις ἀποτελοῦν οὐσιαστικά μομφή γιά τούς κυβερνῆτες τῆς πατρίδος μας. Ἐπιβεβαιώνουν ἐπιπλέον τούς
φόβους μας ὅτι ὅσοι διοικοῦν τόν τόπο μας
τά τελευταία χρόνια εἶναι φοβερά ἐνδοτικοί
σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἱστορική μας κληρονομιά
καί τίς ἀρχές, τά ἱερά καί τά ὅσια της φυλῆς
μας.
Τό ζητούμενο τῆς ὅλης ὑποθέσεως εἶναι
ὅτι ὁ λαός τῶν Σκοπίων μίλησε μέ τήν ἀποχή
τοῦ τελικά. Καί διαφαίνεται -δυστυχῶς- ξεκάθαρα, γιά μία ἀκόμη φορά, ὅτι τά θέλουν
ὅλα ἤ τίποτα! Ἀπαιτοῦν νά κλέψουν ὀνόματα
ἱερά, τήν ἱστορία καί τήν βαριά κληρονομιά
τῆς Μακεδονίας μας. Μποροῦμε νά τά δώσουμε; Ἀσφαλῶς καί ὄχι! Ἐπιτέλους πρέπει
καί οἴ δικοί μας πολιτικοί καί κυβερνῶντες
νά ἀκούσουν τήν φωνή τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ,
νά σεβαστοῦν τήν δημοκρατία μας, καί μάλιστα ὅσοι διατείνονται ὅτι εἶναι δημοκράτες.
Ἀκοῦστε κύριοι τόν λαό τῶν Ἑλλήνων, πού
λέει ἤ θά τό πεῖ σίγουρα, ὅταν τοῦ δοθεῖ ἡ
εὐκαιρία σέ δημοψήφισμα, κάτω τά χέρια
ἀπό τήν ἑλληνική Μακεδονία, μή παραδίδετε
καί προδίδετε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας,
πού εἶναι ἡ ψυχή μας! Ὄχι στούς ψευτομακεδόνες καί τούς ὑπερασπιστές τούς μέσα
στήν Ἑλλάδα!
Ὁ λαός μᾶς φωνάζει: «Ἡ Μακεδονία
ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι ἑλληνική».
Θεόφιλος Νικολάου
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