«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ ´, 3)
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Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
« Ἐάν οὖν ὁ υἱός ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε» ( Ἰω. η΄, 36)
Διψᾶ ἡ ψυχή μας τή σωτηρία. Λαχταρᾶ νά προσεγγίσει τό μυστήριο τῆς θεϊκῆς μεγαλωσύνης,
νά ψηλαφίσει τόν θρόνο τοῦ «Ἀπροσίτου» καί «Ἀκαταλήπτου» Θεοῦ, πού ἔρχεται κοντά μας νά
χάρισει στόν πεπτωκότα ἄνθρωπο τήν ἀνακαίνιση, τήν υἱοθεσία, τήν ἀποκατάστασή του στό «πρωτόκτιστο κάλλος». Νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου καί τήν ἐξουσία
τοῦ διαβόλου. Νά μᾶς ἐπαναφέρει στή δοξα τῶν «Πρωτοτόκων τέκνων Του», νά μᾶς χαρίσει τήν
πραγματική ἐλευθερία.
Ἐ λ ε υ θ ε ρ ί α! Τό μέγιστο καί θεῖο δῶρο τοῦ Δημιουργοῦ στόν ἄνθρωπο, ἡ σφραγίδα τοῦ «κατ’
εἰκόνα». Ἡ ἱστορική διαδρομή τοῦ ἀνθρώπου καταδεικνύει, ταυτόχρονα, πώς ἀποτελεῖ τό πλεόν
δύσκολο ἀγαθό στήν ἐφαρμογή καί τή διαχείρισή του. Ἀπό τούς πρωτοπλάστους μέχρι σήμερα ὁ
ἄνθρωπος ἔχει ἐσφαλμένη ἐντύπωση καί ἀντίληψη, κάνοντας πολύ κακή χρήση τοῦ ὅρου καί τῆς
ἔννοιας τῆς ἐλευθερίας. Τήν παραποίησε καί τή διαστρέβλωσε. Ἔφθασε στό σημεῖο τό πλάσμα νά
ἐναντιωθεῖ στόν Δημιουργό Του. Νά θελήσει νά χειραφετηθεῖ ἤ νά ἀποκοπεῖ τελείως ἀπ’ Αὐτόν, μέ
συνέπεια νά μετατραπεῖ καί νά μεταβληθεῖ ἡ κατάστασή του σέ ζοφερή κοιλάδα ὀδυνῶν καί δεινῶν.
Κατά τήν πάροδο τῶν αἰώνων καί τήν ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ, παρά τή βελτίωση τῶν συνθηκῶν
ζωῆς καί διαβιώσεως, ὁ ἄνθρωπος δέν σεβάστηκε
τήν ἐλευθερία πού τοῦ χάρισε ὁ Θεός, οὔτε τή
Ἐ λ ε υ θ ε ρ ί α! Τό μέγιστο
δική του, οὔτε τῶν συνανθρώπων του. Προσκολκαί θεῖο δῶρο τοῦ Δημιουργοῦ
λημένος στά συμφέροντά του καί στά γρανάζια
τῆς ὑλιστικῆς καί ἀτομοκεντρικῆς νοοτροπίας,
στόν ἄνθρωπο, ἡ σφραγίδα τοῦ
θεωρεῖ ὅτι ἐλευθερία εἶναι νά κάνει ὅ,τι θέλει καί
«κατ’ εἰκόνα».
νά ζεῖ ὅπως ἐκεῖνος ἀποφασίζει, μακριά ἀπό τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Χωρίς κανένα σεβασμό, χωρίς
κανένα φραγμό καί ὅριο. Ἡ «ἐλευθερία» αὐτή ἔφερε πολλές καταστροφές, ἀτομικές, κοινωνικές,
ἐθνικές. Ἄν κοιτάξουμε γύρω μας, θά δοῦμε ἀνθρώπους πού φέρουν ἐξωτερικά τό προσωπεῖο τοῦ
ἐλεύθερου πολίτη. Στήν πραγματικότητα, ὅμως, εἶναι δέσμιοι ὑλιστικῶν, ἄθεων, ἐμπαθῶν καί ἁμαρτωλῶν
θεωριῶν καί πράξεων. Ἴσως μερικοί ἀπό αὐτούς νά καμαρώνουν καί νά αὐτοαποκαλοῦνται «σωστοί»,
ἐπιτυχημένοι καί μοντέρνοι ἄνθρωποι, τολμηροί καί ἐλεύθεροι. Ἴσως μερικοί καί νά τούς θαυμάζουν.
Τό ξέρουν, ὅμως, πώς αὐτό εἶναι ἡ βιτρίνα πού φροντίζουν μέ κάθε ἐπιμέλεια. Γνωρίζουν καλά πώς καί
ἄν ἀκόμα οἱ ἁλυσίδες εἶναι χρυσές, δέν παύουν νά εἶναι ἁλυσίδες πού ὑποδουλώνουν παντοιοτρόπως
τόν ἄνθρωπο, ψυχικά καί σωματικά, χωρίς ἐλπίδα σωτηρίας καί λύτρωσης.
Ὁ Θεός ἀπό ἄπειρη ἀγάπη σπλαχνίστηκε τό πλάσμα Του, τόν ἄνθρωπο. Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ
κομίζει μήνυμα «Εὐαγγελισμοῦ» καί σωτηρίας. Ἡ Παναγία κόρη τῆς Ναζαρέτ γίνεται ἡ γέφυρα, γιά
νά ἔρθει ὁ Θεός στή γῆ. Ὁ Σωτήρ καί Ἐλευθερωτής Χριστός ἑνώνεται μαζί μας, παίρνει τήν ἀνθρώπινη φύση μας, τήν ἑνώνει μέ τή Θεότητά Του καί μᾶς ἐλευθερώνει. Καταργεῖ τήν αἰχμαλωσία τῆς
ἁμαρτίας, τή σκλαβιά τῶν παθῶν καί τῆς φθορᾶς, τήν ἐξουσία τοῦ διαβόλου, γιά νά εἴμαστε ὄντως
ἐλεύθεροι. « Ἐάν οὖν ὁ ὑἱός ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε» ( Ἰω. η΄, 36).
Ἡ πνευματική ἐλευθερία ὁδηγεῖ καί στήν Ἐθνική ἐλευθερία. Γι’ αὐτό οἱ πατέρες μας τοῦ 1821
ἀγωνίστηκαν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία». Ἔχυσαν τό αἷμα
τους καί μᾶς χάρισαν τήν Ἐλευθερία. Οἱ θυσίες τους ἀπαιτοῦν τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό κάθε πάθος, κακία καί ἠθική ἀδυναμία, γιά νά μᾶς «πρέπει ἡ λευτεριά», ὅπως τονίζει ὁ Ἐθνικός μας ποιητής.
Ὁ Θεός σαρκώθηκε καί ἦλθε κοντά μας καί μέ το Τίμιο Αἷμα Του «ἐξηγόρασε» τήν ἐλευθερία
μας ἀπό τήν τυραννία τοῦ διαβόλου. Ἡ δυνατότητα ὑπάρχει. Ἡ ἐπιλογή δική μας.
67

68

Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Ὁ ἀριθμός τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων

Τ

ά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἁγίας μας
Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας
εἶναι ἑπτά.
Πρῶτο, τό Βάπτισμα. Δεύτερο, τό
Χρίσμα. Τρίτο, ἡ Θεία Εὐχαριστία. Ἔπειτα
ἔρχονται, κατά τήν ἀνάγκη καί προαίρεση
τοῦ ἀνθρώπου, ἡ Ἱερά Μετάνοια καί
Ἐξομολόγηση, ἡ Ἱερωσύνη, ὁ Γάμος
καί τό Εὐχέλαιο ἤ Ἅγιο Ἔλαιο. Ἀπό
τά ἑπτά αὐτά Μυστήρια τά τέσσερα
πρῶτα εἶναι ὑποχρεωτικά. Χωρίς τά
ὑποχρεωτικά Μυστήρια ὁ ἄνθρωπος δέν

Τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἁγίας
μας Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἑπτά.
Πρῶτο, τό Βάπτισμα. Δεύτερο,
τό Χρίσμα. Τρίτο, ἡ Θεία Εὐχαριστία. Ἔπειτα ἔρχονται, κατά
τήν ἀνάγκη καί προαίρεση τοῦ
ἀνθρώπου, ἡ Ἱερά Ἐξομολόγηση, ἡ Ἱερωσύνη, ὁ Γάμος
καί τό Εὐχέλαιο. Ἀπό τά ἑπτά
αὐτά Μυστήρια τά τέσσερα
πρῶτα εἶναι ὑποχρεωτικά.
γίνεται Χριστιανός. Τ’ ἄλλα τρία εἶναι
προαιρετικά. Ἄν κάποιος δέν βαπτιστεῖ,
ἄν δέν λάβει τό Χρίσμα ἤ τό Ἅγιο Μύρο,
ἄν δέν κοινωνήσει καί δέν κοινωνεῖ τακτικά,
ἄν δέν ἐξομολογεῖται, τότε Χάρι Θεοῦ δέν
λαμβάνει καί ἄνθρωπος Θεοῦ δέν γίνεται.

ssss

Μέ τό Βάπτισμα ὁ Χριστιανός
ἀναγεννιέται. Γεννιέται ἐκ νέου, πνευματικά
αὐτή τή φορά. Μέ τό Χρίσμα προάγεται
στήν πνευματική ζωή. Μέ τή Θεία Κοινωνία
τρέφεται καί παίρνει μέσα του θεία ζωή, τόν
ἴδιο τόν Θεό καί Σωτῆρα. Μέ τή Μετάνοια
συγχωρεῖται γιά τίς ἁμαρτίες του. Αὐτά εἶναι
τά ὑποχρεωτικά. Κι ἀπό αὐτά, τό Βάπτισμα
καί τό Χρίσμα δέν ἐπαναλαμβάνονται, ἀλλά
τελοῦνται μιά φορά μόνο γιά κάθε πιστό.
« Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα», ἀναφέρει τό
Σύμβολο τῆς Πίστεως. Τό ἴδιο καί μέ τό
Χρίσμα. Ἐκτός ἄν κανείς ἐπιστρέψει στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό αἵρεση. Τότε γίνεται δεκτός, ἀφοῦ χρισθεῖ μέ τό Χρίσμα,
ἐφόσον ἔτσι κρίνει ἡ Ἐκκλησία. Τά ἄλλα
Ἱερά Μυστήρια, ἡ Μετάνοια, ἡ Θεία
Κοινωνία, τό Εὐχέλαιο, ἐπαναλαμβάνονται
σύμφωνα μέ τίς πνευματικές ἀνάγκες τοῦ
Χριστιανοῦ.

ssss
Τά προαιρετικά εἶναι ἡ Ἱερωσύνη, ὁ
Γάμος, τό Εὐχέλαιο. Ὅποιος θέλει γίνεται
ἱερέας, ἀρκεῖ νά τό ποθεῖ ἡ ψυχή του καί
νά τό ἀξίζει. Νά ἔχει κλίση ψυχῆς καί
κλήση Θεοῦ· νά τόν καλέσει, δηλ. ὁ Θεός
στήν Ἱερωσύνη, κατά τό «οὐχ ἑαυτῷ τις
λαμβάνει τήν τιμήν, ἀλλά καλούμενος ὑπό
τοῦ Θεοῦ» ( Ἑβρ. ε΄ 4), δηλαδή «κανείς
δέν παίρνει ἀπό μόνος του τήν ὑψηλή
τιμή τῆς ἀρχιερωσύνης, ἀλλά τή δέχεται,
ὅταν καλεῖται ἀπό τόν Θεό». Ὅποιος,
πάλι, θέλει ἔρχεται σέ Γάμο. Ἄν δέν θέλει,
μπορεῖ νά μείνει καί ἄγαμος, μπορεῖ νά
γίνει καί Μοναχός. Τό Εὐχέλαιο δέν εἶναι
τῆς ἀπολύτου ἀνάγκης, ὅπως τό Βάπτισμα
καί τό Χρίσμα, ἀλλά εἶναι ἀναγκαῖο κι αὐτό
γιά τήν ψυχική ὠφέλεια τοῦ Χριστιανοῦ,
ἰδιαίτερα μάλιστα ὅταν εἶναι ἀσθενής.
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«Ὅ

πως, ὅταν νηστεύσατε,
σᾶς ἔλεγα ὅτι ὑπάρχει
περίπτωση, ἐνῶ νηστεύει
κάποιος, στήν πραγματικότητα νά μή νηστεύει, ἔτσι καί τώρα σᾶς λέω ὅτι ὑπάρχει
περίπτωση νά νηστεύει κάποιος, ένῶ δέν
νηστεύει. Σᾶς φαίνεται ἴσως σάν αἴνιγμα
αὐτό πού ἀκοῦτε. Ἀλλ’ ἐγώ θά σᾶς δώσω
τήν ἐξήγησή του.
Πῶς εἶναι δυνατόν, ἐνῶ νηστεύει κάποιος,
στήν πραγματικότητα νά μή νηστεύει; Αὐτό
συμβαίνει, ὅταν κάποιος ἀπέχει μέν ἀπό
κάποια φαγητά, δέν ἀπέχει, ὅμως, ἀπό
ἁμαρτήματα. Καί πῶς εἶναι δυνατόν, ἐνῶ
δέν νηστεύει κάποιος, στήν πραγματικότητα
νά νηστεύει ἀληθινά; Αὐτό συμβαίνει, ὅταν
κάποιος γεύεται μέν τήν ὑλική τροφή, δέν
γεύεται ὅμως τήν ἁμαρτία.
Αὐτή ἡ νηστεία εἶναι καλύτερη ἀπό τήν
πρώτη, καί ὄχι μόνο καλύτερη, ἀλλά καί
εὐκολότερη. Διότι πολλοί προβάλλουν τή
δικαιολογία ὅτι ἡ νηστεία τῆς τροφῆς ἐξασθενεῖ τόν ὀργανισμό τους, τούς προκαλεῖ
ψωρίαση καί κνησμό. Ἄλλος ἰσχυρίζεται
ὅτι δέν μπορεῖ νά ὑποφέρει τήν «ἀλουσία»
ἤ ὅτι ἡ ὑδροποσία τόν καταβάλλει. Ἄλλος
πάλι λέει ὅτι δέν μπορεῖ νά τρώει συνέχεια
λαχανικά. Καί πολλές τέτοιες ἐνστάσεις ἔχω
ἀκούσει γιά τή νηστεία τῶν τροφῶν. Γιά τή
νηστεία, ὅμως, ἀπό τήν ἁμαρτία τίποτε ἀπ’
ὅλα αὐτά δέν μπορεῖ νά ἰσχυριστεῖ κανείς».
( Ἰ. Χρυσόστομος, Δ, 215-6).
Ἡ νηστεία, ἡ ἀποχή ἀπό τήν τροφή, εἶναι
πανάρχαιος καί πανανθρώπινος θρησκευτικός
θεσμός. Ὁ ἄνθρωπος πολύ νωρίς συνειδητοποίησε ὅτι ἡ ἀνάπτυξή του ἐξαρτᾶται ἀπόλυτα ἀπό τήν αὐτοκυριαρχία του. Βασικό δέ
στοιχεῖο τῆς αὐτοσυγκράτησης καί τῆς αὐτοκυριαρχίας θεώρησε ἐξ’ ἀρχῆς τόν ἔλεγχο
τῆς τροφῆς, τόν ἔλεγχο τῆς κοιλιοδουλείας.
Γιά τούς χριστιανούς ἡ νηστεία ἀπέκτησε
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καί ἁγιογραφική θεμελίωση, καθώς συνδέθηκε
μέ τήν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων, ἡ ἀδυναμία τῶν ὁποίων νά ἐλέγξουν τό ἔνστικτο
τῆς γεύσης, τούς κόστισε τόν Παράδεισο. Ὁ
Ἅγιος Σάββας σχολίασε πολύ χαρακτηριστικά
τήν περίπτωση αὐτή τῶν Πρωτοπλάστων:
«Ὡραῖος ἦν εἰς ὅρασιν καί καλός εἰς βρῶσιν
ὁ ἐμέ θανατώσας καρπός» ( Ἰ. Χρυσόστομος,
Δ, 210)
▲▼▲
Ὡστόσο, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος προχώρησε σέ μιά ὁλοκληρωμένη θεώρηση τῆς
νηστείας. Οἱ εἰδωλολάτρες νηστεύουν, γιά
νά νηστεύουν, ἀδιαφορώντας γιά ὁτιδήποτε
ἄλλο. Ἐπίσης, οἱ μή χριστιανοί νηστεύουν διαρχικά, μέ τήν ἔννοια ὅτι θεωροῦν τίς ὑλικές
τροφές καί τό σῶμα ὡς ὄργανα τοῦ κακοῦ.
Οἱ χριστιανοί, ὅμως, νηστεύουν χριστιανικά. Ἀπέχουν ἀπό ὁρισμένες ὑλικές τροφές,
ὄχι γιατί αὐτές καθεαυτές εἶναι αἰτίες τοῦ
κακοῦ, ἀλλά γιά λόγους ἄσκησης, γιά ἔλεγχο
τῶν παθῶν καί τῶν ἐνστίκτων τους.
Ὡστόσο, οἱ χριστιανοί δέν ἀπολυτοποιοῦν
τήν τροφική νηστεία. Ὅπως τονίζει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ὁ οὐσιαστικός στόχος τῆς
νηστείας εἶναι ἡ ἀποχή ἀπό τίς ἁμαρτίες.
Μιά μονομερής καί ἀπροϋπόθετη τροφική
νηστεία εἶναι δυνατόν νά μήν ἀνταποκρίνεται στόν σκοπό αὐτό. Ἀντίθετα, ὑπάρχει
περίπτωση νά νηστεύει κανείς ἀπό τροφές,
νά μή νηστεύει ὅμως ἀπό ἁμαρτήματα. Στις
περιπτώσεις αὐτές ὁ σκοπός τῆς νηστείας δέν
ἐκπληρώνεται καί οἱ νηστεύοντες ναυαγοῦν
μέσα στό λιμάνι...
Ἄριστος τρόπος νηστείας εἶναι ὁ συνδυασμός τῶν δύο: ἀποχή ἀπό τροφές, σέ
συνδυασμό μέ ἀποχή ἀπό ἁμαρτίες. Γι’ αὐτό
καί στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα ἡ νηστεία
συνδυάζεται μέ μετάνοια καί ἐξομολόγηση.
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀχελώου,
κ. Εὐθύμιος Κ. Στύλιος

Μιά σπάνια παράσταση
τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
Ὑπάρχει μιά ὡραία καί σπάνια παράσταση σέ εἰκόνα ἀπό τή ζωή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου. Δείχνει τόν Ἅγιο νά κάθεται σ’ ἕνα θρανίο καί νά γράφει, κρατώντας
τό μολύβι καί ἔχοντας μπροστά του βιβλία
καί χαρτί. Ὄπισθεν ἀκριβῶς ἀπό τόν ἅγιο
ἱστορεῖται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος
κοντά στό αὐτί τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ
λέει πῶς καί τί νά γράψει.
Ὅπως εἶναι γνωστόν, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος εἶχε διαβάσει τίς Ἐπιστολές τοῦ Ἁγίου
Παύλου, πού τίς βρίσκουμε μέσα στήν Καινή
Διαθήκη καί εἶναι 14, καί προφανῶς μετά
ἀπό 4 αἰῶνες, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐμφανίστηκε καί βοήθησε τόν Ἅγιο Ἱεράρχη νά
τίς ἑρμηνεύσει σωστά.
Αὐτό τό περιστατικό τό ξέρουμε ἀπό
ἕναν ἐναρετο μαθητή τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, πού τόν ἔλεγαν Πρόκλο. Ὁ τελευταῖος
(δηλαδή ὁ Πρόκλος) ἕνα βράδυ ἤθελε νά
εἰδοποιήσει τόν Ἱερό Χρυσόστομο ὅτι τόν
ζητοῦσε ἕνας αὐλικός πού εἶχε ἔλθει ἐπίσκεψη. Ὅταν ὁ Πρόκλος σιγά σιγά ἄνοιξε τήν
πόρτα τοῦ δωματίου μέσα στό ὁποῖο ἦταν
ὁ Χρυσόστομος καί ἔγραφε, τότε μέ κατάπληξη εἶδε τόν Ἀπόστολο Παῦλο (ὅπως
γράψαμε παραπάνω) νά εἶναι κοντά στό δεξί
αὐτί τοῦ Χρυσοστόμου καί νά τοῦ μιλᾶ. Κατάλαβε ὅτι ἦταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ὁ
Παῦλος ἀγαποῦσε τόν Χρυσόστομο καί ὁ
Ἱερός Χρυσόστομος τόν μεγάλο αὐτόν Ἀπόστολο Παῦλο. Οἱ Ἄγιοι γνωρίζονταν μεταξύ
τους. Γι’ αὐτό καί εὔστοχα ἐλέχθη: «Στόμα
Χριστοῦ ὁ Παῦλος καί στόμα Παύλου ὁ
Χρυσόστομος»!

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Ἱερός Χρυσόστομος μᾶς κληροδότησε 32 ὁμιλίες ἑρμηνευτικές στήν Πρός Ρωμαίους Ἐπιστολήν
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, 44 στήν Α΄ Πρός
Κορινθίους, 30 στή Β΄ Πρός Κορνθίους, 24
στήν Πρός Ἐφεσίους, 15 στήν Πρός Φιλιππησίους, 12 στήν Πρός Κολασσαεῖς, 11 στήν
Α΄ Πρός Θεσσαλονικεῖς, 5 στήν Β΄ Πρός
Θεσσαλονικεῖς, 18 στήν Α΄ Πρός Τιμόθεον,
10 στήν Β΄ Πρός Τιμόθεον, 6 στήν Πρός
Τίτον, 3 στήν Πρός Φιλήμονα, 6 στήν Πρός
Γαλάτας καί 34 στήν Πρός Ἑβραίους.
Καί βεβαίως, ἀφιερώνει 7 ὁμιλίες λίαν
ἐγκωμιαστικές στόν Ἀπόστολον Παῦλον.
Τό δεξιό χέρι τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
φυλάσσεται ἄφθαρτο στήν Ἱερά Μονή Φιλοθέου στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπως, ἐπίσης, καί
τό αὐτί στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου.
Ὅλα αὐτά μᾶς τά διασώζει ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία καί ἡ ἱερά Παράδοση.
Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης
κ. Χρυσόστομος Γ΄
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Γιά νά πετᾶμε
Πρίν λίγα χρόνια, ἄκουσα ἕνα ἔντεχνο χριστιανικό τραγουδάκι πού ἔλεγε:
«Γιά νά μάθουμε νά πετᾶμε πρέπει νά μάθουμε ν’ ἀγαπᾶμε...».
Ὅταν ὅμως τό ἐπανέλαβε ἕνας μικρός φίλος,
τό παιδάκι μπερδεύτηκε καί εἶπε:
«Γιά νά μάθουμε νά πετᾶμε, πρέπει νά μάθουμε νά... πετᾶμε»...
Κάποιος παρευρισκόμενος τό βρῆκε πολύ
πετυχημένο. « Ἔκτακτο!», ἀναφώνησε. Μέ τήν
ἔννοια ὅτι γιά νά εἶναι τό πέταγμά μας, ἡ πτήση
μας ἀνοδική καί ἀνάλαφρη, πρέπει νά βγάζουμε
καί νά πετᾶμε ὅσα βάρη μᾶς καθηλώνουν καί μᾶς
κρατοῦν χαμηλά. Καί ὑπάρχουν τόσα καί τόσα
βάρη! Ὅσα εἶναι τά πάθη μας καί οἱ παγίδες
τῶν δαιμόνων.
Ὅμως, γιά νά μεθοδεύουμε σωστά τίς κινήσεις
μας καί νά ἐπαναπροσεγγίζουμε κάθε φορά τούς

Ὅλοι οἱ πιστοί πρέπει νά
ἔχουν ὅραμα τίς ἐπαναστάσεις
πού παράγουν, ἦθος, ἀνθρωπιά, ἀρετή. Τά ὑπόλοιπα εἶναι
τά «μπαχαρικά», πού προσθέτουν μέν κάποιες «πινελιές»,
ἀλλά δευτερεύουσες καί ὑποδεέστερες. Ξεκινᾶμε ἐλέγχοντας καί ἀπορρίπτοντας σκουπίδια καί βαρίδια.
στόχους μας, εἶναι πολύ βασικό νά ξέρουμε τί
πρέπει «νά ἀφήσουμε ἐκτός». Νά ξεκαθαρίσουμε καλά τό ἔδαφος γύρω μας, ἀφοῦ «σταθερός
βατήρας-ἐπιτυχής ἀνύψωση».
Γιά νά ἔχει κάποιος «δυνατότητες πτήσεως»
ἤ- γιά νά τό ἀρχίσουμε ἀπό πιό βαθιά- γιά νά
καθαρίζει καί νά ὀμορφαίνει τή ζωή του ἀπό τίς
ἀσχήμιες τῆς ἁμαρτίας, ἡ ἁπλῆ λογική ὑπαγορεύει:
«Πρόσεχε πολύ τό περιεχόμενο πού ἐναποθέτεις στήν ψυχή σου. Ἀλλά κι ἄν ἔτυχε καί
λερώθηκες, φρόντισε νά καθαριστεῖς, φρόντισε
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νά διορθώσεις».
Σίγουρα δέν ἀρκοῦν ψευτοσκουπίσματα καί
προσχηματικές ἐνέργειες. Ἄν θέλουμε νά γίνει ἡ
σωστή δουλειά, πρέπει νά ἀνασκουμπωθοῦμε, νά
ἀναλάβουμε εὐθύνες, νά καταβάλουμε κόπους:
Νά ἐξομολογηθοῦμε. Τό ἄν ὑπάρχουν πολλοί πού
αὐτό δέν τό ἀντιλαμβάνονται ἤ δέν θέλουν νά τό
ἀντιμετωπίσουν μέσα ἀπό τόν δρόμο (μονόδρομο) τοῦ Χριστοῦ, ἐμένα αὐτό δέν μέ ἀμνηστεύει.
Δέν ἁπαλύνει τή δική μου ὑπόθεση καί τή δική
μου ὑποχρέωση ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί ἔναντι τῆς
ψυχῆς μου.
Πρέπει αὐτά νά τά βλέπουμε μέ βαθιά ἔγνοια
καί προσωπική στιβαρότητα. Νά τά ἐλέγχουμε
καί νά τά ρυθμίζουμε μέ φόβο Θεοῦ καί ἁγία
περίσκεψη. Καί ἀσφαλῶς πρώτιστα τά σημαντικά
καί βαριά, πού, ἄν στραβοπατήσεις ἐδῶ, δέν σοῦ
μένουν περιθώρια διαφυγῆς ἀπό τά καλοστημένα
δίχτυα τοῦ ἀντιπάλου μας Διαβόλου.
Ναί, ἡ διαδικασία εἶναι ἀρκετά δύσκολη,
ἀλλά καί ἀπόλυτα καθοριστική. Γιατί αὐτά τά
«βαρίδια» τῶν ψυχῶν μας εἶναι πού καταταλαιπωροῦν τίς ζωές μας. Ὄχι, φυσικά, πώς δέν
τιθασεύονται πάθη καί φιλάμαρτες τάσεις. Ἀλλά
οἱ ἐπιρροές τους εἶναι ἀνεξέλεγκτες καί λειτουργούν σάν χιονοστοιβάδα πού, ὅσο προχωράει,
μεγαλώνει συμπαρασύροντας τά γύρω. Καί, ἄν
φτάσουμε ἐκεῖ, χρειάζονται πιά τιτάνιες κινητοποιήσεις, ἐπαναστάσεις, ὅπως τίς προσδιόριζε
καί τίς ὁριοθετοῦσε ὁ μακαρίτης πιά, κορυφαῖος
καθηγητής τοῦ MIT Μιχάλης Δερτοῦζος, πού
ἔλεγε: «Μέ ἐνδιαφέρουν οἱ ἐπαναστάσεις πού
χτίζουν πολιτισμούς».
Ἀπό τήν πλευρά μας, λοιπόν, συγκεκριμενοποιοῦμε: Ὅλοι οἱ πιστοί πρέπει νά ἔχουν ὅραμα
τίς ἐπαναστάσεις πού παράγουν, ἦθος, ἀνθρωπιά,
ἀρετή. Τά ὑπόλοιπα εἶναι τά «μπαχαρικά», πού
προσθέτουν μέν κάποιες «πινελιές», ἀλλά δευτερεύουσες καί ὑποδεέστερες. Ξεκινᾶμε ἐλέγχοντας
καί ἀπορρίπτοντας σκουπίδια καί βαρίδια.
Αὐτά γενικόλογα καί ἀόριστα, στό φόντο τῆς
κατεξοχήν «ἀπορριπτικῆς» (γιά τά βαρίδια τοῦ
κόσμου καί τή σαβοῦρα τῶν καρδιῶν) περιόδου
τῆς Ἐκκλησίας, τό Ἅγιο Τριώδιο, κι ἐνῶ στό
βάθος φαντάζει ἡ ἀνοιχτή ἀγκαλιά τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ, πού μᾶς θέλει συναναστημένους
καί ἀπαστράπτοντες.

Ἀρχιμ. Γρηγόριος Λίχας
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ὸν φωτεινὸν τῆς Νηστείας, ἐνδυθέντες
χιτῶνα, κραιπάλης σκοτεινὸν καὶ
δυσαχθές, ἀποδυσώμεθα ἔνδυμα, καὶ φαιδροὶ γεγονότες, ταῖς θείαις ἀρεταῖς τὰ φωταυγῆ τοῦ Σωτῆρος, ἐν πίστει, ὀψόμεθα
παθήματα».
Ἀξιωθήκαμε νὰ γευτοῦμε καὶ φέτος τὸ
φίλεμα τῆς Ἐκκλησίας, φίλεμα νηστίσιμο,
ὡστόσο τόσο γευστικὸ καὶ λιτό, ποὺ πραγματικὰ μᾶς ἀναπαύει. Μᾶς ἀναπαύει, γιατὶ
ἡ προσφορὰ αὐτῆς τῆς καλωσύνης καὶ τῆς
ἐλεήμονος καρδίας Της, χαρίζει στὴν ψυχή
μας ἄφατη συγκίνηση, ἐπειδὴ συνάζει καὶ
ταμιεύει τὴν εὐαισθησία καὶ τὴν πιστη ἑνὸς
κόσμου, ἐκείνου τῆς Χάριτός Του, ποὺ ὡς
ἀρχὴ καὶ τέλος, Α καὶ Ω, δηλαδή, ἔχει τὴ
λιτότητα, τὴν ταπείνωση καὶ τὴ φιλαδελφία:
στὸν ἁπλό, πονεμένο, «ἀποσυνάγωγο» (
Ἰω.16, 2 ) καὶ ἐγκρατῆ πιστό. Αὐτόν, δηλαδή,
ποὺ ταπεινώνεται μπροστὰ στὸ μεγαλεῖο τοῦ
Θεοῦ, καὶ παράλληλα τὸ βιώνει ὡς εὐεργεσία
καὶ μάθημα εὐπειθοῦς θεογνωσίας.
Ὡστόσο, ξημέρωσε καὶ φέτος ἡ Μεγαλή Σαρακοστὴ καὶ στὶς ἐκκλησιὲς ψάλλεται
μὲ πᾶσαν μεγαλοπρέπεια τό, «Φαιδρῶς
εἰσδεξώμεθα, τῆς Νηστείας τὴν εἴσοδον πιστοί», ποὺ μᾶς προκαλεῖ τόσην ἐντύπωση,
ἀφοῦ γίνεται ἔξαφνα τὸ σκαλοπάτι ποὺ
ἀφανίζει τὸ ὅποιο σκοτάδι τῆς ἀπόγνωσης
καὶ τῆς δυσθυμίας.
Ἀλήθεια, πόσοι καταλαβαίνουμε τὰ
ἀγαθὰ αὐτῆς τῆς Νηστείας, τῆς ὁποίας τὸ
μονοπάτι καλούμεθα νὰ τὸ περπατήσουμε
μὲ φαιδρότητα, μὲ κάθε λαμπρότητα, εὐθυμία καὶ ἔνθεο διάθεση; Γιατὶ μονάχα ἔτσι
θὰ φανοῦμε στοὺς ἄλλους ὅτι θεοπειθῶς

καὶ ἀγογγύστως τιμοῦμε «τὴν πάνσεπτον
ἐγκράτειαν», πασχίζοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ
ν᾿ ἀποβάλουμε κάθε ρυπαρὸ χιτῶνα ποὺ

Χαμογελαστούς, αἰσιόδοξους
καὶ φωτεινοὺς μᾶς θέλει, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία καὶ σ᾿ αὐτὴν
τὴν περίοδο, συνειδητοποιημένους πιστούς, καὶ παράλληλα
μετόχους τῶν Μυστηρίων Της,
«πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν
ἡμῶν». Τίποτε ἄλλο.
μὲ τὸν καιρὸ προσθέσαμε πάνω στὸν ἄλλο,
τὸν χιτῶνα, τὸν φωτεινό, ποὺ λάβαμε στὸ
Θεῖο Βάπτισμα.
Χαμογελαστούς, αἰσιόδοξους καὶ φωτεινοὺς μᾶς θέλει, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία καὶ σ᾿
αὐτὴν τὴν περίοδο, συνειδητοποιημένους
πιστούς, καὶ παράλληλα μετόχους τῶν Μυστηρίων Της, «πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν
ἡμῶν». Τίποτε ἄλλο.
Λοιπόν, ὁ ὡραιότατος, καιρὸς ἐφέστηκεν,
ἡ ἀξιέπαινος, ἡμέρα ἔλαμψε, τῆς ἐγκρατείας,
ἀδελφοί, γι᾿ αὐτὸ ἄς ἔχουμε ὑπόψιν μας,
ὅπως ὁ καθένας μας ἐγκρατῶς διανύσῃ τὴν
τῆς νηστείας προθεσμίαν, μὴ μόνον γαστρός,
ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων εἰσόδων τῆς ἁμαρτίας
κρατῶν». Ἀμήν.

π. Κ. Ν. Καλλιανός
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Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

ἩΡΩΙΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΑΦΝΕΣ

Στήν Ἑλλάδα οἱ ἡρωίδες γυναῖκες παραμένουν, συνήθως, ἀφανεῖς. Αὐτή εἶναι μιά σκέψη πού ἔχει περάσει
ἀρκετές φορές ἀπό τό μυαλό μου, μέ διάφορες ἀφορμές,
ἀλλά, κυρίως, ὅταν γιορτάζουμε τίς μεγάλες Ἐθνικές μας
ἐπετείους. Θά προσπαθήσω, λοιπόν, σχεδόν ἐπιγραμματικά, νά ἰχνηλατήσω τά στοιχεῖα πού συγκροτοῦν αὐτή
τή σκέψη, ἀρχίζοντας ἀπό τή μεγάλη διπλῆ γιορτή τῆς
25ης Μαρτίου.
Ἡ γιορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
τιμᾶ τήν ἀπερίγραπτη μέ λόγια στιγμή, κατά τήν
ὁποία ὁ Θεός ἀνύψωσε τή γυναίκα μέχρι τό ἅγιο
χέρι Του. Τήν εὐλόγησε καί τήν ἀξίωσε νά γίνει
αὐτή ἡ ὑπέροχη πηγή τοῦ μυστηριακοῦ μεγαλείου
τῆς ζωῆς, ἡ Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν. Αὐτή πού
θά κρατήσει στήν ἀγκαλιά της τόν Θεάνθρωπο,
καί θά γίνει: « Ἡ τῶν ἀπελπισμένων μόνη ἐλπίς
καί τῶν πολεμουμένων βοήθεια».
Συγχρόνως, πιστεύω ὅτι μέ τήν ἐθνική μας
γιορτή τιμᾶται καί ἡ διαχρονική, πολυδιάστατη,
οὐσιαστική καί ἀδιαμφισβήτητη συμβολή τῶν
γυναικῶν στήν ἐθνεγερσία τοῦ 1821. Χαρακτηρίζω
δέ αὐτή τή συμβολή διαχρονική καί πολυδιάστατη,
γιατί μέσα ἀπό αὐτήν, ἀφ’ ἑνός προετοιμάστηκε
καί σαρκώθηκε ὁ ξεσηκωμός τοῦ γένους, καί ἄφ
ἑτέρου γεννήθηκε καί γαλουχήθηκε τό φρόνημα
καί ὁ ἡρωισμός πού σφράγισε τήν Ἐπανάσταση
τοῦ 1821 καί ὄχι μόνο. Εἶναι αὐτά ὅλα πού ἔκαναν
τόν Διονύσιο Σολωμό νά γράψει γιά τίς Ἑλληνίδες
τούς καίριους στίχους:
« Ἡ ψυχή μου ἀναγαλλιάζει
πῶς ὁ κόρφος κάθε μιᾶς
γλυκοβύζαχτο ἑτοιμάζει
γάλα ἀνδρείας καί λευθεριᾶς».
Κι ἀκόμα:
«Θαυμάζω τίς γυναῖκες μας καί στ’ ὄνομά
τους μνέω».
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***
Συνήθως, ὅταν ἀναφερόμαστε σ’ αὐτή τήν
ἱερή χρονολογία, ἡ σκέψη μας ἐπικεντρώνεται
στά πυκνά γεγονότα πού ἐξακτινώνονται γύρω
ἀπό αὐτήν, καί «μετρᾶ τά λαμπρά παλικάρια»,
μνημονεύοντας τά ὀνόματα αὐτῶν πού
ταυτίστηκαν μέ τόν θρύλο. Ὀνόματα κυρίως
ἀνδρῶν καί ἐλάχιστων μόνο γυναικῶν πού, σέ
διάφορες περιστάσεις, διακρίθηκαν. Ὅπως, γιά
παράδειγμα, τῆς Μαντῶς Μαυρογένους, τῆς
Μπουμπουλίνας καί τῆς Δέσπως Μπότσαρη.
Ὡστόσο, ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 δέν
εἶναι παρά ἡ κατάληξη μιᾶς μακροχρόνιας
προετοιμασίας, στήν ὁποία ἐμπεριέχονται πράξεις
ἀντίστασης, ἐξεγέρσεις καί ὁλοκαυτώματα, μέ
πολλούς γνωστούς ἤ ἀφανεῖς ἥρωες, ἀλλά καί
ἡρωΐδες, πού «πρωτοσπείρανε τῆς λευτεριᾶς τόν
σπόρο» καί γίνανε σύμβολα καί ὁδηγοί γιά τίς
κατοπινές γενιές. Ἀρκεῖ νά θυμηθοῦμε τόν Ρήγα
καί τούς Φιλικούς.
Εἶναι, ὅμως, καί πολλοί ἄλλοι, ἡρωικοί καί
πρωτοπόροι ἀγωνιστές καί ἀγωνίστριες, πού
ἔδρασαν μέσα στή μαυρίλα τῶν χρόνων «πού ὅλα
τἄσκιαζε ἡ φοβέρα καί τά πλάκωνε ἡ σκλαβιά».
Ὅμως, τά ὀνόματα καί οἱ ἡρωισμοί τους
παραγκωνίστηκαν ἤ σκεπάστηκαν, στή συνέχεια,
ἀπό τή μεγαλειώδη λάμψη τοῦ θαύματος τοῦ
1821.
***

Εἰδικότερα, πάντως, διαβάζοντας τά κείμενα
τῶν ἱστοριογράφων τοῦ περασμένου αἰῶνα, μένει κάποιος μέ τήν ἐντύπωση ὅτι οἱ γυναῖκες
ἐλάχιστο ρόλο ἔπαιξαν σ’ αὐτό τό παγκοσμίως
γνωστό ἱστορικό γεγονός. Κι αὐτό, γιατί οἱ
ἱστορικοί τῆς ἐθνεγερσίας μας, τήν ἐποχή τῶν
καταγραφῶν τους, εἶχαν, ὅπως ἦταν φυσικό, τίς
ἔντονα ἀνδροκρατικές ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς
τους. Καί θεώρησαν ἀνάξιο λόγου ἤ ἴσως, καί
κάπως ὑποτιμητικό, τό νά ἀσχοληθοῦν μέ τήν
ὅποια προσφορά τῶν γυναικῶν, ἀφοῦ οἱ ἄνδρες
ἦσαν αὐτοί πού ὀργάνωναν καί, κατά κύριο λόγο,
πρωτοστατοῦσαν στούς ἀγῶνες. Ἄς θυμηθοῦμε
πῶς ὑπαινίσσεται αὐτή τήν ἄδικη ἀποσιώπηση
στούς ἀθάνατους στίχους του ὁ ἄλλος ἐθνικός
μας ποιητής, Κωστῆς Παλαμᾶς :
«...Κανείς περίγελο,
κανείς ντροπή δέν πρέπει νά ’χει
ὅτι γυναίκα ὁδηγεῖ τή λεβεντιά στή μάχη.
Ἄς τρέμει κάθε ἀγαρηνό σπαθί, κάθε σαρίκι.
Γυναῖκες ἦταν κι οι θεές,
αρθένα εἶν’ ἡ Νίκη...»
Μόνο στό τέλος τοῦ περασμένου αἰῶνα
ἄρχισαν νά δημοσιεύονται σχετικά ἄρθρα, νεκρολογίες καί μονογραφίες, ἀπό ἱστορικούς,
ἀνθρ ώπου ς τῶν γραμμάτων μας καί
δημοσιογράφους πού εἶχαν εὐρύτερες ἀντιλήψεις
καί ἐπιχείρησαν νά ἀναγνωρίσουν τόν σημαντικό
ρόλο πού ἡ γυναίκα διεδραμάτισε.
Πάντως, κανείς δέν μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ τό
γεγονός ὅτι ὅλοι οἱ τότε ἡρωικοί, καθημερινοί
ἄνθρωποι, γνωστοί καί ἄγνωστοι, εἶχαν μιά μάνα
πού τῆς φιλοῦσαν τό χέρι κι ἔλεγαν «Μάνα μου
δόσ’ μου μιάν εὐχή, νά πάω νά πολεμήσω». Κι
αὐτό, γιατί οἱ ἑλληνίδες μανάδες, σάν ἄγρυπνες
ἱέρειες, κράτησαν ἀναμμένο συνεχῶς τό καντήλι
μπροστά στά εἰκονίσματα, ἀλλά καί τό καντήλι
τῆς πίστης στό ἰδανικό τῆς ἐλευθερίας καί τῆς
πατρίδας.
***
Οἱ Ἑλληνίδες, λοιπόν, δέν ἔμειναν ποτέ
στήν ἀσφάλεια τῶν μετόπισθεν, ὅπως καί ποτέ
δέν πολέμησαν γιά δόξα ἤ γιά ἀξιώματα καί
ἀναγνώριση. Ἀγωνίστηκαν τόν ἀγῶνα τόν καλό,

κι ὅταν χρειάστηκε, πολέμησαν ἡρωικά, ὅπως οἱ
Μανιάτισσες, ὑπακούοντας μόνο στήν προσταγή
τῆς ἑλληνικῆς καί χριστιανικῆς καρδιᾶς τους.
Γι αὐτό τούς ἀξίζει νά γονατίσουμε μπροστά

Πάντως, κανείς δέν μπορεῖ νά
ἀρνηθεῖ τό γεγονός ὅτι ὅλοι
οἱ τότε ἡρωικοί, καθημερινοί
ἄνθρωποι, γνωστοί καί ἄγνωστοι, εἶχαν μιά μάνα πού τῆς
φιλοῦσαν τό χέρι κι ἔλεγαν
«Μάνα μου δόσ’ μου μιάν
εὐχή, νά πάω νά πολεμήσω».
Κι αὐτό, γιατί οἱ ἑλληνίδες μανάδες, σάν ἄγρυπνες ἱέρειες,
κράτησαν ἀναμμένο συνεχῶς
τό καντήλι μπροστά στά εἰκονίσματα, ἀλλά καί τό καντήλι τῆς πίστης στό ἰδανικό τῆς
ἐλευθερίας καί τῆς πατρίδας.
στό μεγαλεῖο τῆς διαχρονικῆς τους προσφορᾶς
καί νά τούς προσφέρουμε, σάν συμβολική δάφνη,
μιά δική μας ὑ π ό σ χ ε σ η:
« Ἐμεῖς οἱ σύγχρονες Ἑλληνίδες σέ χαλεπούς
καί πάλι καιρούς, παλεύοντας ἐνάντια στήν
παρακμή καί τήν ἀπαξίωση τῶν ἰδανικῶν πού
ἐκεῖνες ὑπηρέτησαν, θά προσπαθήσουμε, ὅσο
μπορεῖ, μέ ὅποιον τρόπο καί ἀπό ὅποια θέση
μπορεῖ ἡ καθεμιά μας, νά σταθοῦμε ὄρθιες μέ
πίστη, ἔχοντας γιά στήριγμα καί ὁδηγό τό δικό
τους διαχρονικό παράδειγμα».

ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Τοῦρκοι κρυπτοχριστιανοί

Πληροφορίες ἀκόμη καί ἀπό τουρκικές ἐφημερίδες ἀναφέρουν ὅτι πολλοί Τοῦρκοι πᾶνε στά ἐκεῖ ὀρθόδοξα
προσκυνήματα καί ἐκδηλώνουν τήν
εὐλάβειά τους. Ἰδιαίτερα τιμοῦν τόν
Ἅγιο Γεώργιο. Κάποιοι ἀπό αὐτούς
εἶναι κρυπτοχριστιανοί, ἴσως ἑλληνικῆς
καταγωγῆς ἀπό τούς γονεῖς τους, πού
ἔμειναν στήν Τουρκία ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή. Δέν εἶναι λίγοι καί
ἐκεῖνοι πού βαπτίζονται κρυφά.
✾✾✾
Πρόσφατα διάβασα μιά προσωπική
ἐμπειρία πού εἶχε Ἑλληνίδα δικηγόρος,
ἡ ὁποία ἀναφέρει τό γεγονός της ὡς
« Ἀλεξία Τ.». Λέει, λοιπόν, ἡ ἴδια:
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«Χτύπησε δειλά τήν πόρτα τοῦ γραφείου μου ἕνα χειμωνιάτικο πρωινό.
-Καλημέρα, μπορῶ νά περάσω, σᾶς
παρακαλῶ;
Μιά νεαρή γυναίκα, μέ φωνή χαμηλή
καί συνεσταλμένη, φάνηκε στήν πόρτα,
ἐνῶ ἡ ὁμιλία της ἔδειχνε ὅτι τά ἑλληνικά
της ἦταν κάπως σπαστά.
-Περᾶστε, τῆς ἀπάντησα καί ἀμέσως
μοῦ συστήθηκε.
-Μέ λένε Σεβντά καί εἶμαι Τοῦρκος
ὑπήκοος, κάτοικος Κωνσταντινούπολης,
ἀλλά οἱ γονεῖς μου μένουν ἐδῶ στή
Θράκη. Ἐάν μπορεῖτε, θά ἤθελα νά μέ
βοηθήσετε μέ κάποια χαρτιά γιά τόν
ἡλικιωμένο πατέρα μου.
Παρά τόν φόρτο τῆς ἐργασίας, ἡ
αἴτηση πού ζητοῦσε ἦταν κάτι ἁπλό,
ὁπότε τῆς εἶπα νά περιμένει, γιά νά
τήν ἑτοιμάσω.
Ὅση ὥρα περίμενε, μοῦ εἶπε ὅτι
γεννήθηκε στήν ἀκριτική μας πόλη ἀπό
Μουσουλμάνους γονεῖς. Ὅταν ἐνηλικιώθηκε, πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη
νά σπουδάσει καί ἐκεῖ ἔφτιαξε τή δική
της οἰκογένεια μέ ἀνώτατο ὑψηλόβαθμο στέλεχος τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ. Ἡ
ἴδια, μέ ἄριστες γνῶσεις, κατεῖχε ὑψηλή
κοινωνική θέση καί γι’ αὐτόν τόν λόγο
ἀποφάσισε νά παραμείνει ἐκεῖ. Κατά
τακτά χρονικά διαστήματα ἐπισκεπτόταν
τούς Μουσουλμάνους γονεῖς της στήν
Ἑλλάδα, ἀλλά λόγῳ τῶν ὑποχρεώσεών
της δέν μποροῦσε νά μείνει γιά πολύ
κοντά τους».
Συνεχίζει τήν ἀφήγηση ἡ Ἑλληνίδα
δικηγόρος:
«Κάποια στιγμή σταμάτησε νά μιλάει... Γύρισα καί τήν κοίταξα. Τό βλέμμα της ἦταν προσηλωμένο στήν εἰκόνα

τοῦ Ἐσταυρωμένου πού βρισκόταν στό
γραφεῖο μου. Τό πρόσωπό της ἱλαρό,
στραμμένο ἐκεῖ. Στόν Ἐσταυρωμένο...
Ἔνιωσα ἀμήχανα. Δέν μίλησα. Ἔνιωθα μιά παράξενη ἀνατριχίλα, βλέποντας
μιά Τουρκάλα νά στέκεται σιωπηλή μέ
δέος μπροστά στόν Ἐσταυρωμένο.
Ὅταν γύρισε νά με κοιτάξει, τά μάτια
της ἦταν βουρκωμένα.
-Εἶμαι Χριστιανή, ψέλλισε, βαπτισμένη Ὀρθόδοξη Χριστιανή. Τό
χριστιανικό μου ὄνομα εἶναι Ἀγάπη. Καί
ἐγώ καί ὁ ἄντρας μου, ὁ ὁποῖος εἶναι
ἱερέας στήν Πόλη. Ξέρεις, ἐκεῖ τά πράγματα εἶναι πολύ δύσκολα καί τό κρατᾶμε
κρυφό... Ὅμως, ἔνα θά σοῦ πῶ, κορίτσι
μου, καί νά τό θυμᾶσαι: Εἴμαστε πολλοί κρυπτοχριστιανοί ἐκεῖ πέρα. Ἡ
Κωνσταντινούπολη ἀπό κάτω, στά
ὑπόγεια καί στούς ὑπονόμους, λειτουργεῖται...
Δέν μίλησα. Μόνο ἔσκυψα τό κεφάλι... Σηκώθηκε ὄρθια νά φύγει. Τά
βλέμματά μας διασταυρώθηκαν.
-Ἀγάπη, τῆς εἶπα, μιά χάρη, πρίν φύγεις, θέλω νά σοῦ ζητήσω. Μή μέ ξεχνᾶς
στίς προσευχές σου. Καί νά πεῖς στόν
ἄντρα σου νά μέ μνημονεύει κι ἐμένα
στίς Θεῖες Λειτουργίες πού τελεῖ ἐκεῖ
κάτω, στά ἅγια ὑπόγεια τῆς Πόλης...».

«Εἶμαι Χριστιανή, ψέλλισε, βαπτισμένη Ὀρθόδοξη Χριστιανή.
Τό χριστιανικό μου ὄνομα εἶναι
Ἀγάπη. Καί ἐγώ καί ὁ ἄντρας
μου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἱερέας στήν
Πόλη. Ξέρεις, ἐκεῖ τά πράγματα εἶναι πολύ δύσκολα καί τό
κρατᾶμε κρυφό... Ὅμως, ἔνα
θά σοῦ πῶ, κορίτσι μου, καί νά
τό θυμᾶσαι: Εἴμαστε πολλοί
κρυπτοχριστιανοί ἐκεῖ πέρα. Ἡ
Κωνσταντινούπολη ἀπό κάτω,
στά ὑπόγεια καί στούς ὑπονόμους, λειτουργεῖται...»

✾✾✾
Τά γεγονότα αὐτά μᾶς θυμίζουν μιά
προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ὁ δάσκαλος τοῦ Γένους μας εἶχε
προφητεύσει ὅτι θά ἔλθει ἐποχή πού
τό ἕνα τρίτο τῶν Τούρκων θά ἀσπαστεῖ
τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί θά βαπτισθεῖ.
Ἴσως ἄρχισε νά ἐκπληρώνεται ἡ προφητεία τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ.
Γ. Δ. Κούβελας
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Ὁ Γιῶργος Θεοτοκᾶς σήμερα

ήμερα πού οἱ θεσμοί τῆς Δημοκρατίας δοκιμάζονται, σήμερα πού ἀμφισβητοῦνται
οἱ ἀξίες καί οἱ παραδόσεις πού ἔθρεψαν καί
συντήρησαν τόν Ἑλληνισμό, σήμερα πού ἔν
ὄψει τῶν προτάσεων ἀναθεωρήσεως ἄρθρων τοῦ
Συντάγματος οἱ ὀπαδοί τοῦ γαλλικοῦ ἄθρησκου
κράτους καί τῆς παγκοσμιοποίησης ὠρύονται,
σήμερα πού, σέ ἐπίπεδο κορυφῆς, εἶναι ἀνύπαρκτη ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας, σήμερα πού εἶναι
προφανής ἡ ἰδεολογική ἀνεπάρκεια τῆς φιλελεύθερης καί πατριωτικῆς διανόησης, σήμερα εἶναι
ἀναγκαῖο νά μελετηθεῖ τό ἔργο τοῦ κορυφαίου
Ἕλληνα λογοτέχνη καί διανοούμενου Γιώργου
Θεοτοκᾶ (Κωνσταντινούπολη, 27 Αὐγούστου
1906 - Ἀθήνα, 30 Ὀκτωβρίου 1966).
Ἐπειδή ζητεῖται καί συζητεῖται ἡ ἀναθεώρηση
τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος καί ἡ μετατροπή
τῆς Ἑλλάδος σέ «οὐδετερόθρησκο» κράτος,

Τό ἀρνητικό γιά τόν Ἑλληνισμό σήμερα εἶναι ὅτι ἡ διάσταση πώς «ἡ Ὀρθοδοξία, ὅπως
παρουσιάζεται στά μάτια τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ, εἶναι θρησκεία ἐθνική, συνυφασμένη
ἀξεδιάλυτα μέ τά ἤθη του καί
τόν ὁμαδικό του χαρακτῆρα...»
λείπει καί σέ Ἕλληνες διανοούμενους πού, ἀκολουθώντας τούς ξένους, ἀγνοοῦν ἤ
ἀρνοῦνται αὐτή τή σχέση.
ἐπίμονο αἴτημα τῆς ἄθεης ἰντελιγκέντσιας, σημειώνεται τί γράφει ὁ Θεοτοκᾶς τά Χριστούγεννα τοῦ 1960:
«Οἱ ξένοι συγγραφεῖς, διάσημοι, καί μή,
πού δημοσιεύουν πολύ συχνά βιβλία μέ θέμα
τή σημερινή Ἑλλάδα, ὅπως τή βλέπουν καί
τήν καταλαβαίνουν, λησμονοῦν ἤ ἀγνοοῦν, κατά
γενικό κανόνα, ἕνα θεμελιακό γνώρισμα τοῦ χαρακτῆρα της, ὅτι δηλαδή ἡ Ἑλλάδα εἶναι χώρα
χριστιανική, δεμένη μάλιστα μέ τήν ἱστορία τοῦ
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Χριστιανισμοῦ ἀπό τήν πρώτη ὥρα. Αὐτός εἶναι
ἕνας ἀπό τούς κύριους λόγους, ἴσως ὁ κυριότερος, πού τά βιβλία αὐτά, ὅσο κι ἄν εἶναι ἔξυπνα
καί χαριτωμένα, ὅταν τά κοιτάξουμε ἀπό πιό
κοντά μᾶς δίνουν πολλές φορές μιάν ἐντύπωση
κουφότητας καί ἐπιπολαιότητας: τούς λείπει μιά
ὁρισμένη διάσταση, πού χωρίς αὐτήν ἡ εἰκόνα
τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ δέν εἶναι ἀληθινή».
Τό ἀρνητικό γιά τόν Ἑλληνισμό σήμερα εἶναι
ὅτι ἡ διάσταση πώς «ἡ Ὀρθοδοξία, ὅπως παρουσιάζεται στά μάτια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, εἶναι
θρησκεία ἐθνική, συνυφασμένη ἀξεδιάλυτα μέ
τά ἤθη του καί τόν ὁμαδικό του χαρακτῆρα...»
λείπει καί σέ Ἕλληνες διανοούμενους πού, ἀκολουθώντας τούς ξένους, ἀγνοοῦν ἤ ἀρνοῦνται
αὐτή τή σχέση.
Καί ἐπειδή μεταξύ ἐκείνων πού ὑποστηρίζουν τόν χωρισμό κράτους - Ἐκκλησίας εἶναι ὁ
ἀνεψιός τοῦ Γιώργου Θεοτοκᾶ, Ὁμότιμος Καθηγητής Νίκος Ἀλιβιζάτος, ὑπενθυμίζεται τί ἔγραψε
ὁ θεῖος του γιά τό θέμα: «Αὐτή ἡ θαλπωρή, αὐτά
τά ζεστά πνευματικά κύματα πού μεταδίδονται
ἀκατάπαυστα, σ’ ὅλην τήν Ἑλλάδα, ἀπό τούς
ὀρθόδοξους ναούς κι ἀπό τίς βυζαντινές τους
ἀκολουθίες, ἀποτελοῦν στοιχεῖο συστατικό, ἐκ
τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς. Γιά τοῦτο
καί δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ στήν Ἑλλάδα χωρισμός
Ἐκκλησίας καί Πολιτείας...».
Ὁ κ. Νίκος Ἀλιβιζάτος σέ ἄρθρο του στήν
ἐφημερίδα Καθημερινή (5-6/01/2019) ἔγραψε
τό λατινικό μότο τοῦ Παρισιοῦ, ἀπό τό 1358,
«Fluctuat, nec mergitur», πού σημαίνει «κλυδωνίζεται, ἀλλά δέν βυθίζεται». Δέν ἐξηγεῖ γιατί
τό γράφει. Πιθανόν νά τό ἀναφέρει γιά τή Δημοκρατία, κάτι πού δέν ἐπαληθεύεται ἀπό τήν
Ἱστορία. Οἱ ἐξηγήσεις πού δίδονται γιά τό μότο
εἶναι ἕωλες. Ἀγνοεῖται ὅτι στή χριστιανοσύνη
μέ πλοῖο συμβολίζεται ἡ Ἐκκλησία. Πρῶτος ὁ
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (4ος αἰώνας), σέ ἐπιστολή του, τό ἔγραψε: « Ἐκκλησίας οὐδέν ἴσον...
Πολεμουμένη νικᾶ, ὑβριζομένη λαμπροτέρα καθίσταται... Κλυδωνίζεται, ἀλλ’ οὐ καταποντίζεται.
Χειμάζεται, ἀλλ’ οὐ ναυάγιον ὑπομένει» (ΕΠΕ
33, 110). Χωρίς ἴσως νά τό θέλει, ὁ κ. Νίκος
Ἀλιβιζάτος ἔγραψε τήν ἀλήθεια.

Γιῶργος Ν. Παπαθανασόπουλος

Προτάσεις από τις Εκδόσεις της Χριστιανικής Στέγης Καλαμάτας
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Ἡ 25η Μαρτίου
καί τό χρέος
μας
Τό

ἡμερολόγιο, πού θά δείξει 25η
Μαρτίου, θά μᾶς θυμίσει τή
διπλῆ γιορτή μας. Τή θρησκευτική, μέ
τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, καί τήν
ἐθνική, καθώς θά φέρει στή μνήμη μας
τόν ξεσηκωμό τῶν Ἑλλήνων ραγιάδων
ἐναντίον τῶν Ὀθωμανῶν. Ἕναν ξεσηκωμό, πού ἄνοιξε τή θύρα στήν ἀλυσοδεμένη μέχρι ἐκείνη τήν ἡμέρα Ἐλευθερία,
γιά νά ξαναθρονιαστεῖ στό βάθρο της
πού ἀπό αἰώνων τό κατεῖχε.
Ἀπό τότε κύλησαν στό αὐλάκι τοῦ
χρόνου 197 χρόνια. Κοντά δύο αἰῶνες.
Σάν νά ’ταν χτές, σάν νά ’ταν σήμερα,
πού οἱ σκλαβωμένοι ὁρκίστηκαν « Ἐλευθερία ἤ Θάνατος» καί ἀγῶνα «γιά τοῦ
Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία».
Θά γιορτάσουμε καί φέτος τή μεγἀλη
διπλογιορτή μας. Πῶς, ὅμως; Ὄχι μόνο
μέ Δοξολογίες, σημαιοστολισμούς καί
ἐκφωνήσεις πανηγυρικῶν, παρελάσεις
καί τά συμπαρομαρτοῦντα. Καί βέβαια,
μέ ὅλα αὐτά. Ἀλλά καί μέ κάτι περισσότερο. Γιατί, ἄν σταθοῦμε σέ αὐτά μόνο,
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ὁ ἑορτασμός θά εἶναι λειψός. Πρέπει
νά βιώσουμε τήν ἡμέρα σέ βάθος, μέ
ὅλη τήν οὐσία της, σέ ὅλο τό περιεχόμενό της. Καί νά προβληματιστοῦμε,
νά στοχαστοῦμε, νά ἔλθωμε εἰς ἑαυτόν
καί νά ἰδοῦμε τί κάνουμε ἐμεῖς σήμερα.
Εἴμαστε ἄξιοι τῆς παρακαταθήκης πού
μᾶς κληρονόμησαν οἱ ἥρωες τοῦ ’21;
Ἤ προσπαθοῦμε νά ἀπομυθοποιήσουμε τήν ἀπόφασή τους καί τόν ἡρωϊσμό
τους, «ξαναγράφοντας» τήν ἱστορία;
Κάποιοι προσπαθοῦν νά ἀμαυρώσουν τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας. Μά αὐτή
ἔχει τούς ἥρωες καί τούς μάρτυρές της.
Καί, ἄν ἡ Ἐκκλησία δέν ἐνέπνεε τούς
ἀγωνιστές, ὁ Κολοκοτρώνης δέν θά ἔλεγε: « Ὅταν πιάσαμε τά ἅρματα, εἴπαμε
πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ
Πατρίδος».
Ἄλλοι θέλουν νά τή χαρακτηρίσουν
«ταξική» καί λένε ὅτι ἦταν ἀπόρροια
τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως. Πάλι
ὁ Κολοκοτρώνης ἔχει τήν ἀπάντηση:
«Σάν μιά βροχή ἔπεσε σέ ὅλους μας
ἡ ἐπιθυμία τῆς Ἐλευθερίας μας, καί

ὅλοι, οἱ κληρικοί, οἱ προεστοί καί οἱ
καπεταναῖοι, καί οἱ πεπαιδευμένοι, καί
οἱ ἔμποροι μικροί καί μεγάλοι, ὅλοι συμφωνήσαμε στόν σκοπό αὐτό καί κάναμε
τήν ἐπανάσταση».
Γι’ αὐτά καί γιά ἄλλα μέ τά ὁποῖα
κάποιοι θέλουν νά ἀμαυρώσουν ἤ νά
ἀλλοιώσουν τό πνεῦμα τῆς Ἐπαναστάσεως του 1821, καλούμαστε νά ἀναβαπτισθοῦμε στήν κολυμβῆθρα τοῦ γνήσιου πατριωτισμοῦ, νά τιμήσουμε τούς
ἁγνούς ἀγωνιστές καί ἥρωες καί νά ἀνανεώσουμε τά ἰδανικά μας. Μέ ὁμοψυχία καί ὄχι μέ διχαστικούς λόγους, πού
θολώνουν τήν ἀτμόσφαιρα. Πολλά μᾶς
ἑνώνουν καί λίγα μᾶς χωρίζουν. Ὁ Μακρυγιάννης μᾶς φωνάζει καί μᾶς λέει:

«Τούτην τήν πατρίδα τήν ἔχομεν ὅλοι
μαζί καί σοφοί καί ἀμαθεῖς καί πλούσιοι
καί φτωχοί καί πολιτικοί καί στρατιωτικοί καί οἱ πλέον μικρότεροι ἄνθρωποι.
Τό λοιπόν, δουλέψαμε ὅλοι μαζί, νά
τήν φυλᾶμεν καί ὅλοι μαζί, καί νά μήν
λέγει ὁ δυνατός ‘ἐγώ’, οὔτε ὁ ἀδύνατος. Ξέρετε πότε λέγει ὁ καθείς ‘ἐγώ’ .
Ὅταν ἀγωνιστῇ μόνος του νά φτειάσῃ
ἤ νά χαλάσῃ, νά λέγῃ ‘ἐγώ’. Ὅταν,
ὅμως, ἀγωνίζονται πολλοί νά φτειάσουν, τότε λέμε ‘ἐμεῖς’. Εἴμαστε στό
‘ἐμεῖς’ κι ὄχι στό ‘ἐγώ’».
Στῶμεν καλῶς στήν 25η Μαρτίου καί
«Χρόνια Πολλά»!
Στάθης Ἠλ. Παρασκευόπουλος
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Ὁ Ὀρθόδοξος
Ἱερέας τοῦ Θεοῦ
Τ

ίποτα δέν εἶναι ἀνώτερο ἀπό τόν ἱερέα τοῦ
Θεοῦ, τόν παπᾶ. Ἀφοῦ τό πᾶν εἶναι ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, ὁ δέ ἱερέας εἶναι ὁ ἀντιπρόσωπος
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δέν ὑπάρχει τίποτα ἄλλο ἀνώτερο ἀπό τόν ἱερέα τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἱερέας εἶναι ὁ μέσος μεταξύ τοῦ Θεοῦ κι
ἀνθρώπων. Παίρνει ἀπό τόν Θεό τά θεῖα μηνύματα
καί τή Χάρη Του καί τά δίνει στούς ἀνθρώπους.
Παίρνει ἀπό τούς ἀνθρώπους τά διάφορα αἰτήματά τους καί τά μεταφέρει στόν Θεό, κάνοντας
προσευχή γι’ αὐτούς.
Ὁ ἱερέας διακρίνεται ἀπό μακριά,
φορώντας τό τίμιο ράσο! Αὐτό τό ράσο
τῶν ἱερέων στάζει αἷμα μαρτύρων καί
δάκρυα μετανοούντων! Ἡ πρώτη ἑλληνική σημαία ἔγινε μ’ ἕνα κομμάτι ἀπό
τό ράσο τοῦ παπᾶ καί μ’ ἕνα κομμάτι
ἀπό τή φουστανέλα τοῦ Ἕλληνα ἀγωνιστῆ. Τό ράσο ἔχει, ἀκόμη, σπογγίσει τά
δάκρυα τῶν μετανοούντων ἁμαρτωλῶν.
Τό ἔργο τοῦ ἱερέα εἶναι διπλό.
Πρῶτον, νά τελεῖ τά Ἱερά Μυστήρια,
πού μᾶς μεταδίδουν τή Χάρη τοῦ Θεοῦ.
Δεύτερον, νά κηρύττει τόν Λόγο τοῦ
Θεοῦ, ὥστε να βοηθήσει τούς πιστούς
ν’ ἀποκτήσουν θεογνωσία. Ὁ Προφήτης
Μαλαχίας ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὅτι
«ὁ λαός κρεμιέται ἀπό τά χείλη τοῦ ἱερέα, ζητώντας ἀπό αὐτόν
λόγο» (Προφ. Μαλαχ. 2,7).
✾ ✾ ✾
Κάθε φορά πού κάποιος πιστός συναντᾶ ἕναν ἱερέα, πρέπει νά
τοῦ φιλάει τό χέρι. Ὁ ἱερέας «δανείζει» τό χέρι του στόν Θεό καί
μ’ αὐτό τό χέρι του ὁ ἱερέας τελεῖ τά Ἱερά Μυστήρια. Κατά τόν
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ἀσπασμό τοῦ χεριοῦ τοῦ ἱερέα, πρέπει νά λέγεται καί ἡ φράση «Εὐλογεῖτε». Αὐτό δέν σημαίνει
ἁπλῶς ὅτι ζητεῖται ἀπό τόν ἱερέα ἡ εὐλογία του,
ἀλλά βαθύτερα σημαίνει ὅτι ζητεῖται ἀπό αὐτόν «ὁ
Λόγος», τόν ὁποῖο ἔχει ἰδιαίτερα ὁ ἱερέας μέ τήν
ἱερωσύνη του. «Λόγος» εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
πού ἀποκαλεῖται καί «Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ».
Ἐπίσης, ἀπευθυνόμενοι σέ ἱερέα, χρησιμοποιοῦμε καί τή φράση: «Τήν εὐχή σας, πάτερ».
Μέ αὐτή τή φράση δέν ζητεῖται ἀπό τόν ἱερέα
μόνο ἡ εὐχή του γιά ἕνα καλό κατευόδωμα, ἀλλά
ζητεῖται καί ἡ «προσευχή» του γιά ἐμᾶς, γιατί αὐτό
σημαίνει ἡ λέξη «εὐχή» στήν Ἁγία Γραφή. Καί
ἡ προσευχή τῶν χριστιανῶν πρέπει
νά περνάει καί ἀπό τήν προσευχή
τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τήν προσευχή
τῶν ἱερέων, γιά νά εἰσακουστεῖ ἀπό
τόν Θεό.
Μέ τά παραπάνω γίνεται κατανοητή ἡ τιμή καί ὁ σεβασμός πού
πρέπει νά δείχνεται στό πρόσωπο
κάθε ὀρθόδοξου ἱερέα. Ἡ τιμή πρός
τό πρόσωπό του εἶναι τιμή πρός τόν
Ἴδιο τόν Θεό.
Ἀπό τόν ἱερέα βαπτιστήκαμε.
Ἀπό τόν ἱερέα παντρευτήκαμε. Ἁπό
τόν ἱερέα ἀνακουφίζεται ἡ ψυχή μας
στήν κάθε Ἐξομολόγησή μας. Ἀπό
τόν ἱερέα μεταλαμβάνουμε τά Ἄχραντα Μυστήρια.
Ἀπό τά ψαλσίματα τοῦ ἱερέα καί μέ τά δικά του
χέρια θά κατεβοῦμε ὅλοι στόν τάφο τῆς γῆς.
Τό ἑλληνικό ἔθνος μας σήμερα, ἴσως περισσότερο ἀπό ἄλλοτε, ἔχει ἀνάγκη ἀπό καλούς ἱερεῖς.
Καί οἱ καλοί ἱερεῖς προέρχονται συνήθως ἀπό καλές
χριστιανικές οἰκογένειες μέ χριστιανικές ἀρχές. Ἄς
προσπαθήσουμε νά δημιουργήσουμε οἱ ἴδιοι, ἀλλά
καί νά προστατεύσουμε τέτοιες οἰκογένειες!
Δημήτρης Καλαμάτης
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Ἀναζητώντας τήν
ὑπευθυνότητα
Ἡ ὑπευθυνότητα εἶναι μιά ἀρετή
πού σπανίζει στήν ἐποχή μας, ἀφοῦ
τό πνεῦμα τῆς ἀνευθυνότητας εἶναι
διάχυτο γύρω μας καί ὅλοι ὑφιστάμεθα
τίς συνέπειες, ἀπό τόν δημόσιο
ὑπάλληλο πού θά ἐπισκεφθοῦμε στήν
Ἐφορία, μέχρι τόν ἀνεύθυνο γιατρό
πού θά θελήσει νά ἐκμεταλλευτεῖ τόν
ἀνθρώπινο πόνο.
Γενικά, θά θέλαμε τά παιδιά μας
νά γίνουν ἄνθρωποι ὑπεύθυνοι. Γιατί ἡ ὑπευθυνότητα εἶναι σημαντικό
ἐφόδιο, πού σηματοδοτεῖ τήν ἐνήλικη
ζωή μας. Συμβουλές τοῦ τύπου: «Μήν
ἀνησυχεῖς πού τό παιδί σου εἶναι
ἀνεύθυνο. Μικρό εἶναι, θά τό ξεπεράσει
μέ τόν καιρό… Τά περισσότερα παιδιά
ἔτσι φέρονται…», δέν πρέπει νά μᾶς
καθησυχάζουν, γιατί ἡ ὑπευθυνότητα
δέν εἶναι θέμα χρόνου καί ἡλικίας, οὔτε
εἶναι ἔμφυτη στά παιδιά. Ἀντίθετα, διδάσκεται καί καλλιεργεῖται ἀπό νωρίς,
καί γίνεται τρόπος ζωῆς.
s

s

s

s

s

Γιά νά μεγαλώσουμε ὑγιῆ, ὥριμα,
κοινωνικά καί ὑπεύθυνα παιδιά, ἀπαιτοῦνται οἱ ἑξῆς βασικές προϋποθέσεις:
•
Δημοκρατικές σχέσεις καί
πνεῦμα ἐλευθερίας, πού βασίζονται
στόν ἀμοιβαῖο σεβασμό ἀνάμεσα στά
μέλη τῆς οἰκογένειας· τῆς οικογένειας
πού προσφέρει στό παιδί τή δυνατότητα
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ἐπιλογῆς καί συμμετοχῆς στίς ἀποφάσεις. Δέν ὑπάρχει ὑπευθυνότητα, ἄν δέν
ὑπάρχει ἐλευθερία. Ἔτσι, τό παιδί θά
εἶναι ὑπεύθυνο μόνο γιά τό ὅ,τι τό ἴδιο
ἐλεύθερα ἀποφασίσει νά κάνει. Ὅλοι
ξέρουμε π.χ. πόσο ἀνώφελο εἶναι νά
ἀναγκάσουμε μέ ὁποιοδήποτε τρόπο,
ἕνα παιδί νά γίνει ἐπιμελής μαθητής,
ἄν δέν νιώσει πρῶτα ὅτι ἡ μελέτη εἶναι
δική του ὑπόθεση.
Βέβαια, ἡ ἀνάθεση τῶν εὐθυνῶν, ὡς
συνέπεια τῆς ἐλευθερίας, χρειάζεται νά
γίνεται μέ μεγάλη προσοχή καί σύνεση,
γιατί κρύβει τέτοιους κινδύνους, ὅπως
τό νά ἐμπιστευθοῦμε σέ κάποιον ἕνα
ὅπλο. Θά θέλαμε, ὅμως, νά ξεκινήσουν
τά παιδιά μας ἄοπλα τή ζωή τους;
Ἀφοῦ, λοιπόν, πρέπει νά ὡριμάσει,
ὀφείλει καί νά ἀποτολμᾶ. Μέσα σ’
ἕνα χρυσό κλουβί, κανείς δέν γίνεται
ὑπεύθυνος καί ὥριμος.
Μερικές φορές, οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς
χρησιμοποιοῦν μιά ἰδιάζουσα μορφή
ὑποδούλωσης, χρησιμοποιώντας τό
«δόλωμα» τῶν ὑλικῶν παροχῶν, γιά νά
αἰχμαλωτίσουν τά παιδιά τους καί νά
τά κρατοῦν συναισθηματικά δέσμια, μέ
τίς γνωστές φράσεις: « Ἐγώ πού ἔκανα
τόσες θυσίες γιά σένα…» ἤ ἀκοῦμε
αὐτούς πού ἦταν στερημένοι στά νιάτα
τους νά λένε: «Θέλω τό παιδί μου νά
ἔχει εὐχάριστες ἀναμνήσεις ἀπό μένα…
Νά χαρεῖ τώρα πού εἶναι νέος…», καί
ἀρχίζει μιά ἀνεξέλεγκτη παροχή ἀγαθῶν,

καταστρεπτική γιά τό παιδί.
• Ἐνθάρρυνση τῶν προσπαθειῶν.
Ἐνθάρρυνση καί ἔπαινος εἶναι
ἡ διαδικασία, κατά τήν ὁποία
ἐπικεντρώνουμε τήν προσοχή μας στά
θετικά σημεῖα τοῦ παιδιοῦ, μέ σκοπό
νά καλλιεργήσουμε τήν αὐτοεκτίμησή
του καί νά νιώσει ὅτι ἔχει ἱκανότητες.
Ἕνα τέτοιο παιδί δέν ἔχει ἀνάγκη ν’
ἀναπτύξει καταστρεπτικές συνήθειες
ἤ νά καταφύγει στήν ἐξέγερση,
γιά νά τραβήξει τήν προσοχή τοῦ
περιβάλλοντός του, ἀφοῦ οἱ σχέσεις
του στηρίζονται στήν ἀμοιβαία
ἐμπιστοσύνη.
Οἱ γονεῖς μέ τή μέθοδο τῆς
ἐνθάρρυνσης καί τοῦ ἐπαίνου,
βοηθοῦν τά παιδιά τους νά δεχθοῦν
τά λάθη τους καί νά μάθουν ἀπό αὐτά.
Ἔχουμε περισσότερο τήν τάση νά τό
ἀποθαρρύνουμε, κυρίως ὅταν νιώθουμε
ὅτι τό παιδί μέ τή συμπεριφορά του,
ἀμαυρώνει τή δική μας εἰκόνα, πού θέλουμε νά προβάλλουμε στόν κόσμο:
Νά εἴμαστε, δηλαδή, οἱ καλύτεροι
γονεῖς!
Ὁ γονιός, ὅμως, πρέπει νά ἔχει
τό θάρρος νά ζεῖ μέ τίς δικές του
ἀνεπάρκειες καί νά ἀγωνίζεται νά
τίς βελτιώσει. Πρέπει νά γνωρίζει ὅτι
ἀρνητικές καί δυσάρεστες ἐκφράσεις,
ὅπως: «Τό βλέπω ἐγώ, ἀγράμματος θά
μείνεις…», ἤ « Ἐσύ δέν διορθώνεσαι
μέ τίποτα…», καλλιεργοῦν μειονεκτικά
συναισθήματα ἤ ἀντίδραση.
• Ὄχι στόν ἀνταγωνισμό ἀνάμεσα
στά ἀδέρφια. Μερικοί γονεῖς ἐπαινοῦν
τό παιδί πού ἔχει πετύχει καί
ἐπικρίνουν ἐκεῖνο πού ἔχει ἀποτύχει.
Αὐτό τό ἀνταγωνιστικό κλίμα ἐπηρεάζει
ἀρνητικά τό παιδί καί δέν τό βοηθάει
νά γίνει ὑπεύθυνο στούς τομεῖς πού
πλεονεκτεῖ.

• Χρήση τῶν φυσικῶν καί λογικῶν
συνεπειῶν, σέ ἀντικατάσταση τῆς
ἀμοιβῆς καί τῆς τιμωρίας. Ἕνα παιδί
πού φέρεται ἀρνητικά, δέν ὠφελεῖται
ἀπό τήν τιμωρία. Ἀντίθετα, πρέπει νά
ὑποστεῖ τή δυσάρεστη συνέπεια καί
νά διδαχθεῖ ἀπό τήν πραγματικότητα.
Εἶναι, ὅπως ἡ ἐνόχληση πού νιώθει
τό παιδί, ὅταν βγεῖ στό κρύο χωρίς
παλτό. Διδάσκεται ἀπό τή φυσική
τάξη τῶν γεγονότων. Δέν ἀπειλοῦμε,
δέν διαφωνοῦμε, οὔτε συμβιβαζόμαστε,
ἀλλά τοῦ ἐπιτρέπουμε ν’ ἀνακαλύψει
μόνο του τά πλεονεκτήματα τῆς
αὐτοπειθαρχίας.

« Ὀφείλουμε νά διδάσκουμε τά
παιδιά πώς εἴμαστε ὑπεύθυνοι,
ὄχι μόνο γιά ὅ,τι πράττουμε, ἀλλά
καί γιά ὅ,τι παραλείπουμε νά
πράξουμε»
(Μολιέρος).
• « Ὀφείλουμε νά διδάσκουμε τά
παιδιά πώς εἴμαστε ὑπεύθυνοι, ὄχι
μόνο γιά ὅ,τι πράττουμε, ἀλλά καί
γιά ὅ,τι παραλείπουμε νά πράξουμε»
(Μολιέρος). Αὐτός ὁ λόγος εἶναι
μεγίστης σημασίας, ἀλλά πρέπει νά
περάσει στά παιδιά μας μέ ἀγαπητικό
κι ὄχι ἐνοχικό τρόπο. Π.χ. ἄν κάποιος
κινδυνεύει, ἄν ἔπεσε καί χτύπησε,
συκοφαντήθηκε ἤ ἐνοχοποιήθηκε
ἄδικα, ἡ ἀδιαφορία εἶναι ἔλλειψη
ὑπευθυνότητας.
Ἄς δείξουμε στά παιδιά μας τόν
δρόμο νά εἶναι ὑπεύθυνα. Εἶναι
πολύ σημαντικό «δῶρο», πού θά τά
συνοδεύει σέ ὅλη τους τή ζωή.
Κύκλοι Μητέρων
« Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
85

Δός ἡμῖν
Οἱ πιό πολλοί ἐπιδιώκουμε γιά τήν
κάθε μέρα ὄχι τό ψωμάκι, δηλαδή τά
ἀπαραίτητα, ἀλλά τά πλεῖστα ὅσα. Καί
βέβαια χρειάζεται σχεδιασμός καί προγραμματισμός -καί μάλιστα γιά πολύ περισσότερο διάστημα τοῦ 24ώρου- ἀλλά
μέ μέτρο, χωρίς νά μᾶς κατατρῶνε οἱ
ἔγνοιες γιά τά μελλούμενα καί ἡ ἀκατάπαυστη προσπάθεια.
Ἡ ἀγωνιώδης, πυρετώδης μέριμνα
γιά τό αὕριο, πολλές φορές κάνει νά
λοξοδρομοῦν καί σοβαροί ἀκόμη ἄνθρω-
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ποι σέ ἐπαγγελματίες ἐμπόρους ἐλπίδων, μέντιουμ καί στούς «σύν αὐτοῖς»,
ἄν καί εἶναι γνωστό ἀπό τήν ἐμπειρία
αἰώνων ὅτι οἱ πύλες τοῦ μέλλοντος δέν
παραβιάζονται.
Γιά τόν πιστό εἶναι μονόδρομος ἡ
ἐμπιστοσύνη στήν πατρική πρόνοια καί
στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ.
Προσπάθεια, λοιπόν, γιά ὁποιαδήποτε δυνατή βελτίωση, ναί. Ἀγωνία καί
ἄγχος, ὅμως, ὄχι!
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση

Αγαπητοί μας Συνδρομητές,
Ὁ μήνας Μάρτιος εἶναι ὁ μήνας πού γιορτάζουμε δύο πολύ μεγάλα γεγονότα.
Τό πρῶτο εἶναι ὁ Εὐαγγελισμός τοῦ ἐρχομοῦ
τοῦ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστού στή γῆ καί τό
δεύτερο εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση τῆς πατρίδος
μας ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό.
Οἱ σώφρονες καί φιλοπάτριδες πρόγονοί
μας φρόντισαν τά δύο αὐτά μεγάλα γεγονότα
νά τά συνεορτάζουμε, γιά νά τιμήσουμε τούς
ἀγωνιστές πού θυσίασαν τή ζωή τους «γιά τοῦ
Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία καί τῆς πατρίδος
τήν ἐλευθερία».
Τά χρόνια, οἱ αἰῶνες, πέρασαν καί φθάσαμε
στή σημερινή ἐποχή, πού ὅλοι μας βιώνουμε.
Τώρα ξαναβρισκόμαστε ὑπό κατοχή τῆς πατρίδος μας ἀπό τίς ξένες σκοτεινές δυνάμεις. Ἡ
κατοχή ὅμως αὐτή τῆς πατρίδος μας δέν εἶναι
μέ τή δύναμη τῶν ὅπλων. Εἶναι κατοχή μέ τή
δύναμη τοῦ «μαμωνᾶ»!
Πουλήσαμε τήν ψυχή μας ἀντί «πινακίου
φακῆς»!
Θέλετε παραδείγματα;
Ἡ συμμετοχή μας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση,
ὅπως μᾶς ἔλεγαν, εἶναι μιά νομισματική-οἰκονομική ἕνωση τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν γιά τήν
ἐπίλυση τῶν οἰκονομικῶν τους προβλημάτων.
Αὐτά δέν μᾶς ἔλεγαν; Καί γι’ αὐτό δέν χαιρόμαστε γιά τήν ἕνωσή μας; Ποιός μᾶς εἶπε καί
ποιός μᾶς ρώτησε ἄν θέλουμε νά ὑποκύψουμε,
ὥστε νά μποροῦν «οἱ ἔχοντες τά χρήματα» νά
κανονίζουν τά «πιστεύω» μας καί νά μποροῦν
νά καταργήσουν τίς παραδόσεις μας, τά ἤθη
καί τά ἔθιμά μας;
Μέ θλίψη καί κατάπληξη ἄκουσα τόν Πρωθυπουργό μας ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς τῶν

Σ.
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σέ πρΩτο πρόσωπο

σέ πρΩτο
πρόσωπο

Ἑλλήνων νά ὁμολογεῖ ὡς μεγάλη ἐπιτυχία
τῆς Κυβερνήσεώς του τήν ὑπογραφή τοῦ
Νόμου «συμφώνου συμβίωσης» τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί νά ζητάει καί «συγγνώμη» ἀπό τίς Βρυξέλλες, γιατί ἄργησε
νά ἐφαρμόσει τή σχετική directive τους.
Καί γιά νά μήν παραξηγηθοῦμε, δυστυχῶς
καί πάλιν δυστυχῶς, τόν Νόμο αὐτό τόν
ψήφισαν βουλευτές ἀπό ὅλα τά κόμματα!
Ἄλλο καί τοῦτο! Ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει
Κυβέρνηση, Κοινοβούλιο καί Λαό, γιά νά
κανονίσει «τά τοῦ οἴκου της», ἀλλά κυβερνᾶται μέ directives (πού μάθαμε τί θά πεῖ
καί αὐτή ἡ ἄγνωστη μέχρι πρότινος λέξη γιά
τούς Ἕλληνες), πού σημαίνει «ἐντολές πρός
ἐκτέλεσιν καί ὄχι πρός συζήτησιν»!!!
Θέλετε κι ἄλλες ντιρεκτίβες; Οἱ σχέσεις
« Ἐκκλησίας-Πολιτείας», ἡ ἀλλαγή τοῦ Συντάγματος τῆς χώρας, τό ἐκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, ἡ κατάργηση τῶν παρελάσεων τῶν παιδιῶν
μας, ἡ κατάργηση τῶν θρησκευτικῶν-χριστιανικῶν μαθημάτων στά σχολεῖα μας, ἡ ἀφαίρεση τῶν θρησκευτικῶν εἰκόνων στά δικαστήρια,
στά σχολεῖα καί στούς δημόσιους χώρους, οἱ
κατηγορίες ὅσων ἀγαποῦν καί μιλᾶνε γιά τήν
Ἑλλάδα, τήν πατρίδα μας, ὅτι εἶναι Φασίστες Ναζί, ἡ ἀφαίρεση ἀπό τά ὑπουργικά γραφεῖα
τῶν εἰκόνων καί ἡ ἀνάρτηση τῆς φωτογραφίας
τοῦ Βελουχιώτη κ.ἄ., ὅλα ὑπάγονται στόν σχεδιασμό τοῦ ἀφελληνισμοῦ τῆς γῆς στήν ὁποία
γεννηθήκαμε καί μεγαλώσαμε.
Ὁ Μάρτιος εἶναι ὁ μήνας τῆς Μεγάλης
Ἐπανάστασης τῶν Ἑλλήνων, γιατί «τοῦ Ἕλληνα ὁ τράχηλος ζυγό δέν ὑπομένει»!
Πῶς καταντήσαμε τώρα νά εἴμαστε ὑπόδουλοι σέ ξένους, ἀλλότριους ἀπό τίς δικές μας
καταβολές καί πεποιθήσεις; Πῶς ἀνεχόμαστε
αὐτή τήν κατάσταση; Πῶς δέν ἐπαναστατοῦμε
στή θέλησή τους νά μᾶς περάσουν ἀπό «μιά
κρεατομηχανή καί νά μᾶς κάνουν ὅλους ἕναν
πνευματικό κιμᾶ», ὅπως βροντοφώναζε ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος;
Ἰδού καιρός γιά μιάν ἀκόμη Ἐπανάσταση
τοῦ λαοῦ μας. Θά βρεθοῦν οἱ πρωτοπόροι σέ
αὐτή τήν Ἐπανάσταση τῶν ἰδεῶν; Ἀμφιβάλλουμε, γιατί δυστυχῶς «ὁ μαμωνᾶς» ἔχει καταλάβει
τίς ψυχές μας!

Βιβλία πού λάβαμε
Ἀρχιμανδρίτη ΒΑΡΝΑΒΑ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
«ΦΟΒΟΣ Ή ΕΛΠΙΔΑ»
Ὁ μόνος ὑγιής φόβος εἶναι ὁ φόβος καί ἡ ἀγωνία μας νά μήν χωριστοῦμε ἀπό τόν Θεό. Αὐτός ὁ σωτήριος φόβος εἶναι ὁ μόνος φόβος πού
δίνει νόημα στό μέλλον τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου. Ἕνα βιβλίο μέ
ἀναφορά στό λυπηρό φαινόμενο τῆς
ἐποχῆς μας, τήν προφητο-υστερία.
Ἀπαντήσεις σέ σημαντικά ἐρωτήματα
περί τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς
μαγείας.
Σχ. 11,9 x 19,5, σελ. 88, Ἔκδοση
Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ, τ.κ.
48100 Πρέβεζα, τηλ. 26820 51161 καί
fax 26820 52144.
γ

Ἀρχιμανδρίτη ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ
ΜΑΥΡΟΛΕΟΝΤΟΣ
«ΑΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ»
Ἕνα μικρό, ἀλλά πολύ ἀξιόλογο
ἐγχειρίδιο μέ τίς θέσεις τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν σέ θέματα ἐκπαίδευσης,
συμπεριφορᾶς ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν, ἐλέγχου, ποινῶν, ἐπαίνων, καί
πολλά ἄλλα. Σημειώνεται ὅτι σέ κάθε
θέμα ἀναφέρονται οἱ θέσεις καθενός
Ἱεράρχη ξεχωριστά, σύμφωνα μέ ὅσα
ἔχουν καταγραφεῖ καί τεκμηριώνονται
ἀπό λόγους τους.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 29, Ἐκδόσεις Ἑπτάλοφος Α.Β.Ε.Ε., Ἀρδηττοῦ 12 – 16, τ.κ. 11636 Ἀθήνα, τηλ.
210 9217513, 210 9214820 καί fax
210 9237033, e-mail συγγραφέα:
fkallinikos@gmail.com.
γ
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ΣΤΑΘΗ ΗΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
«ΠΟΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΗΜΑΚΙΟΥ
(ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ)»
Μιά ἐπιστημονική ἐργασία πού
ἀναφέρεται στήν ποιμενική ζωή τῶν
χωριῶν Μύρου καί τοῦ συνοικισμοῦ
Ἀλημακίου Τριφυλίας τῆς Μεσσηνίας. Μνημονεύονται ὀνομασίες ζώων,
ἄλλα λαογραφικά στοιχεῖα, ἤθη καί
ἔθιμα γιά τά γιδοπρόβατα σέ ὅλη τή
διάρκεια τοῦ ἔτους, στοιχεῖα σχετικά
μέ τήν τροφή τῶν ζώων, τραγούδια
καί παροιμίες πού σχετίζονται μέ τά
ζῶα. Οἱ σελίδες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ θά
θυμίσουν πολλά σέ ὅσους ἔζησαν παλαιότερα σέ χωριό. Και οἱ νέοι, ὅμως,
θά ἔχουν νά μάθουν πολλά γιά τό πῶς
ἔζησαν καί μεγάλωσαν οἱ γονεῖς καί οἱ
παπποῦδες τους.
Σχ. 14,5 x 20,5, σελ. 222, δ/νση
συγγραφέα: Ὑακίνθου 14, τ.κ. 15343
Ἁγία Παρασκευή Ἀττικῆς, τηλ. 210
6001312.
γ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ
Θεολόγου
«ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ – ΑΓΩΓΗΣ
ΨΥΧΗΣ»
Ἡ ἐπικαιρότητα καί ἡ σοβαρότητα
τοῦ θέματος τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἀγωγῆς καί διδασκαλίας τῶν
νέων, ἡ ὁποία χλευάζεται καί πολεμεῖται, ὁδήγησε στήν ἔκδοση αὐτοῦ
τοῦ πονήματος. Ὑλιστικές καί ἀθεϊστικές ἰδεοληψίες ἀλλοιώνουν τήν
οὐσία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα. Ὁ συγγραφέας μέ
τήν εὔστοχη ἐπιχειρηματολογία του
ἀποδεικνύει ὅτι ἕνα θρησκευτικό μά-

θημα πού δέν προσφέρει τήν ἀλήθεια τοῦ
Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου Του, ἀλλά τίς
διάφορες μορφές τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου, δέν στηρίζει ψυχές.
Σχ. 14 x 21, σελ. 223, Ἔκδοση τοῦ Κέντρου Ἑνότητος καί Μελέτης – Προβολῆς
τῶν Ἀξιῶν μας « Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη»,
Μοναστηρίου 225, τ.κ. 54628 Μενεμένη
Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 552207 καί fax
2310552209, www.enromiosini.gr, email: contact@enromiosini.gr.

γιά τήν ὄμορφη εἰκονογράφησή του. Μέσα
ἀπό τίς σελίδες του τά παιδιά ἔχουν τήν
εὐκαιρία μέ εὐχάριστο τρόπο νἀ γνωρίσουν τίς ἀλήθειες τῆς Ὀρθόδοξης πίστης
μας καί πολλά ἀκόμα ἐνδιαφέροντα θέματα. Εἶναι μιά πολύ καλή πρόταση γιά μαθητές καί μαθήτριες, ἀλλά καί Κατηχητικά,
νά γίνουν συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ.
Σχ. 21 x 28,5, σελ. 194, Καρύτση 14,
τ.κ. 10561 Αθήνα, τηλ. 210.77.90.597,
210.32.34.479.

γ

γ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ,
ΤΕΥΧΟΣ 6Ο , ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ»
Τό παρόν εἶναι τό πρῶτο ἀστρονομικό
βιβλίο γιά μαθητές Δημοτικοῦ Σχολείου,
πού ἀποτελεῖ ἕναν πολύτιμο ὁδηγό γιά καλύτερες ἀστρονομικές γνώσεις. Περιγράφεται τό ἡλιακό σύστημα, οἱ ἀστέρες, οἱ
γαλαξίες, τό σύμπαν, ἡ Διαστημική καί οἱ
νέες ἀστρονομικές θεωρίες καί ἀνακαλύψεις. Εἶναι γραμμένο ἁπλᾶ, κατανοητά καί
μέ προοδευτική ἀνάπτυξη, ὥστε οἱ νέες
ἔννοιες νά στηρίζονται στίς προηγούμενες. Ἀποτελεῖται ἀπό 5 ἑνότητες μέ ὄμορφη εἰκονογράφηση, κατάλληλη γιά παιδιά
αὐτῆς τῆς ἡλικίας.
Σχ. 19 x 27, σελ. 215, Ἔκδοση Ἐταιρείας Ἀστρονομίας καί Διαστήματος,
Γ. Καρτάλη 72, τ.κ. 38333 Βόλος, τηλ.
24210 51061, www.astronomos.gr, e-mail:
ead-volos@astronomos.gr.
γ

«Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
Μηνιαῖο Χριστιανικό Περιοδικό
Τόμος Τευχῶν 2018, Ἔτος 73ο
Ἐξαιρετικά ἐπιμελημένο καί ξεχωριστό στό εἶδος του. Χριστιανικό περιοδικό
πού ἀπευθύνεται σέ παιδιά Δημοτικού καί
Γυμνασίου κυρίως (αλλά καί Λυκείου) μέ
ἐνδιαφέρουσα θεματολογία, διαγωνισμούς,
παιχνίδια, ανέκδοτα. Διακρίνεται ἰδιαίτερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
«ΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ»
Ἐνημερωτικό Δελτίο Ἑξαμηνιαίας
Ἔκδοσης
Νέο φύλλο μέ ἐνδιαφέροντα ἄρθρα διακεκριμένων προσωπικοτήτων τῆς Κρήτης
καί παράλληλη ἀναφορά στίς δραστηριότητες τῆς Ἑνώσεως γιά τό τρέχον ἑξάμηνο
Ἰανουαρίου – Ἰουνίου 2019.
Σχ. 21 x 29,3, σελ. 8, Ἔκδοση Δ.Σ.
Χριστιανικῆς Ἕνωσης « Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος», Ὑπεύθυνος: Ἠλίας Μετοχιανάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου, τηλ. 2810
283053.
γ

«ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΠΙΣΤΕΩΣ»
Τριμηνιαῖο Περιοδικό Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου – Ἱ.
Μ. Ἀλεξανδρουπόλεως
Τεύχη 21ο, 23ο καί 24ο
Τά παραπάνω τεύχη καταδεικνύουν τή
ζωντάνια καί τόν δυναμισμό τῆς Ἐνορίας. Ἡ ὕλη του εἶναι πάντα πλούσια, μέ
ἐνδιαφέρουσα θεματολογία, ἀναφορά σέ
δραστηριότητες τῆς Ἐνορίας καί τίς πύρινες Ἐγκυκλίους τοῦ Μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμου.
Σχ. 20 x 27,5, Σελ. 32 κάθε τεῦχος,
Ὑπεύθυνος: Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Λαφτσῆς,
Πρωτοσύγκελος Ἱ. Μ. Ἀλεξανδρουπόλεως, Πλατεῖα Μητροπόλεως, τ.κ. 68132
Ἀλεξανδρούπολη, τηλ. 25510 26693, fax
25510 36893, e-mail: stagonespisteos@
gmail.com.
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Πετράδια
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΡΗΝΗ
«Μάκαριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι
αὐτοί υἱοί Θεοῦ κληθήσονται».
Ματθ. ε΄ 9
Πανευτυχεῖς ὅσοι ἔχουν καί μεταδίδουν εἰρήνη, γιατί αὐτοί θά ἀνακηρυχθοῦν υἱοί τοῦ Θεοῦ.
«Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην
τήν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθώς ὁ
κόσμος δίδωσι, ἐγώ δίδωμι ὑμῖν».
Ἰω. ιδ΄ 27
Σᾶς ἀφήνω τήν εἰρήνη, σᾶς δίνω τή
δική Μου ἀναφαίρετη εἰρήνη. Δέν
σᾶς δίνω ψεύτικη εἰρήνη, ὅπως δίνει
ὁ κόσμος.

«Εἰ δυνατόν, τό ἐξ’ ὑμῶν, μετά
πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες».
Ρωμ. ιβ΄ 18
Ἄν εἶναι δυνατόν, ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπό
σᾶς, νά ἔχετε εἰρήνη μέ ὅλους τούς
ἀνθρώπους.
«Εἰρήνη πολλή κυριαρχεῖ στήν
ψυχή ἐκείνων πού ἀγαποῦν τόν
Νόμο Σου».
Ψαλμ. 118, 165

«Δόξα καί τιμή καί εἰρήνη παντί
τῷ ἐργαζομένῳ τό ἀγαθόν».
Ρωμ. β΄ 10
Δόξα καί τιμή καί εἰρήνη θά δοθεῖ σέ
καθέναν πού κάνει τό καλό.

« Ἐκεῖνος πού φανερά ἐλέγχει τόν
ἄλλον πού τοῦ φταίει, τοῦ χαρίζει
εἰρήνη».
Παροιμίες ι΄ 10

« Ἡ ἐνάρετη γυναίκα εὐφραίνει
τόν ἄνδρα της καί τά χρόνια τῆς
ζωῆς του θά τά γεμίσει μέ εἰρήνη».
Σ. Σειράχ, κς΄ 2

«Εἰρήνευσε μέσα σου καί θά σοῦ
εἰρηνεύσει ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ».
Ἰσαάκ ὁ Σῦρος

«Τό ὄνομα τῆς εἰρήνης πανταχοῦ, τό δέ πρᾶγμα οὐδαμοῦ».
Γρηγόριος Θεολόγος

« Ἡ εἰρήνη εἶναι ἀγαπητική διάθεση γιά τόν συνάνθρωπό μας».
Γρηγόριος Νύσσης
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«Ἀληθινή εἰρήνη εἶναι αὐτή πού
σεμνύνεται γιά τή δικαιοσύνη καί
τήν εὐσέβεια».
Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης

«Φέρνει στούς ἀνθρώπους ἡ μεγάλη εἰρήνη τά πλούτη καί τά πιό
ὄμορφα γλυκά τραγούδια».
Βακχυλίδης
«Στόν καιρό τῆς εἰρήνης τά παιδιά θάβουν τούς πατέρες τους,
ἐνῶ στόν πόλεμο οἱ γονεῖς θάβουν
τά παιδιά τους».
Ἡρόδοτος
« Ἡ εἰρήνη τῆς καρδιᾶς εἶναι ταπεινό βότανο, πού θά τό κορφολογήσουν μόνο ὅσοι σκύβουν».
« Ἡ κατάργηση τοῦ πολέμου καί ἡ
παγίωση τῆς εἰρήνης στόν κόσμο
ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά πιό ὑψηλά
ἰδανικά, πρός τό ὁποῖο πρέπει νά
κατατείνει ἡ ἀνθρωπότητα».
Λάιμπνιτς
« Ὅπου ἐπικρατεῖ (ψυχική) εἰρήνη, ἐκεῖ ὑπάρχει πάντα χῶρος γιά
τόν Θεό».

« Ἄν ἡ εἰρήνη βασιστεῖ στόν
ἄνθρωπο, γρήγορα καταλύεται,
ἄν ὅμως βασιστεῖ στόν Θεό, δέν
καταλύεται».
Ἰωάννης Χρυσόστομος
«Μή μολύνεις τή σάρκα σου μέ
αἰσχρές πράξεις καί μή μιαίνεις
τήν ψυχή σου μέ πονηρούς λογισμούς, καί ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ
θά ἔρθει στήν καρδιά σου, φέρνοντας τήν ἀγάπη».
Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
« Ἡ εἰρήνη δίνει ψωμί στόν γεωργό, ἀκόμη κι ἄν βρίσκεται ἀνάμεσα στά βράχια, ἀντίθετα ὁ πόλεμος τοῦ φέρνει δυστυχία, ἀκόμη
κι ἄν βρίσκεται στόν πιό πλούσιο
κάμπο».
Μένανδρος
« Ὁ παιδαγωγός πρέπει νά μαθαίνει τό παιδί ν’ ἀγαπάει δυό πράγματα, τήν εἰρήνη καί τήν ἐργασία,
καί νά μισεῖ ἕνα πρᾶγμα, τόν πόλεμο».
Ἀνατόλ Φράνς

«Βρές τήν εἰρήνη ἐσύ, καί χιλιάδες ἄνθρωποι θἄρθουν νά τή
βροῦν κοντά σου».
Ἁγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος †
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ΤΟΥ

ΤΥΠΟΥ Ε ΡΕΘΙ Σ Μ ΑΤΑ

«Ληστεία ἄυλων περιουσιακῶν
στοιχείων» (τῆς Μακεδονίας μας).
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 19-1-19
Μέ τή συγκατάθεση τῶν κυβερνώντων
μας, ὑποτελῶν στήν Εὐρώπη καί τίς Η.Π.Α.!
« Ἡ δημοκρατία προϋποθέτει ἐντιμότητα»
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 20-1-19
Καί ἐπειδή στό πολιτικό προσωπικό μας,
στήν πλειονότητά του, δέν βλέπουμε ἐντιμότητα, ἡ δημοκρατία μας πάσχει σοβαρά!
«Γίναμε ρεζίλι σέ ὅλο τόν κόσμο».
ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 20-1-19
Γινόμαστε ρεζίλι χάρι στό πολιτικό
προσωπικό, πού δέν ἐνδιαφέρεται γιά τά
προβλήματα τοῦ λαοῦ, δέν προστατεύει τήν
πατρίδα μας.
«Αὐταρχική ἀντίδραση μπροστά
στούς ἑκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές πού διαδήλωσαν στήν Πλατεῖα Συντάγματος γιά τή Μακεδονία».
ΤΑ ΝΕΑ, 21-1-19
Ἀνεπιθύμητη στούς κυβερνῶντες ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ λαοῦ.
« Ἐπέλεξα τόν δύσκολο δρόμο. Καί
πρόταση μομφῆς καί ‘Ναί’ στίς Πρέσπες» (Σταύρος. Θεοδωράκης).
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 23-1-19
Ὁ δύσκολος δρόμος εἶναι ὁ σωστός
γιά τήν πατρίδα, τό Ἔθνος. Ἄς κρίνουν
οἱ ὁπαδοί του.
«Ἀποῦσα (ἐπισήμως) ἡ Ἐκκλησία
ἀπό τό συλλαλητήριο γιά τή Μακεδονία».
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 23-1-19
Δέν ἀναλογίζονται τίς εὐθῦνες τους γιά
τήν ἀπογοήτευση τοῦ λαοῦ; Εἶναι πνευματικοί ἡγέτες;
«Συμφωνία ἐν ὀνόματι, ἀλλά ἐρήμην τοῦ λαοῦ»
ΕΣΤΙΑ, 24-1-19
Οἱ δημοκρατικότατοι ἀριστεροί κυβερνῶντες δέν ἀντλοῦν τή δύναμή τους ἀπό
τόν ἑλληνικό λαό, ἀλλά ἀπό ξένα κέντρα
ἐξουσίας!

«Ἀντίθετος ὁ λαός στή Συμφωνία
τῶν Πρεσπῶν. Ἀγώνας γιά Δημοκρατία καί Ἐθνική Κυριαρχία»
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, 24-1-19
Ἄν εἴχαμε δημοκρατία, ἄν εἶχε διασωθεῖ
ἡ ἐθνική κυριαρχία, θά μποροῦσε νά περάσει
ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν;
« Ὁ λαός νά ἀναλογισθεῖ τάς
εὐθύνας του».
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 25-1-19
Καί νά εἶναι Π ρ ο μηθεύς καί ὄχι Ἐ
π ι μηθεύς!
« Ἐπένδυση σέ προϊόντα ὀμορφιᾶς
ἀπό ἑλληνικά βότανα».
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 25-1-19
Πνευματικό καί ὑλικό συμφέρον μας
νά ἀξιοποιοῦμε σωστά ὅ,τι μᾶς ἔχει δοθεῖ.
«Μιά νέα πλειοψηφία γεννιέται».
ΕΘΝΟΣ, 26-1-19
Μιά νέα πλειοψηφία κατασκευάζεται
στά μαγειρεῖα τῶν ἐξωθεσμικῶν κέντρων
ἐξουσίας ἐρήμην τοῦ «κυρίαρχου» ἑλληνικοῦ λαοῦ!
«Βαθύ ρῆγμα σέ κοινωνία καί πολιτική».
ΤΟ ΒΗΜΑ, 27-1-19
Χωρίς σοβαρή πνευματική θεμελίωση
ὁ λαός μας γίνεται θῦμα. Τά ξένα κέντρα
ἐξουσίας γνωρίζουν πολύ καλά πῶς νά μᾶς
χειραγωγοῦν!
«Μετά τίς Πρέσπες στροφή στήν
κοινωνία».
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ,
28-1-19
Μετά τήν ἐφαρμογή σχεδίου σαλαμοποίησης τῆς πατρίδας μας, ψηφοθηρία γιά
νά μή χάσουν τή νομή τῆς ἐξουσίας.
«Νά δεσμευτεῖ τώρα ἡ κυβέρνηση
ὅτι θά ἀποζημιώσει τούς ἐλαιοπαραγωγούς».
ΘΑΡΡΟΣ, 30-1-19
Ἡ ἀγροτική παραγωγή εἶναι ἐκτεθειμένη σέ κινδύνους πού ἄλλοι κλάδοι δέν
ἀντιμετωπίζουν. Οἱ ἀγρότες μας πρέπει νά
προστατεύονται.
Μ. Πολίτης
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΚΆΘΕ ΤΡΊΤΗ ΜΈ ΤΌΝ ΜΌΡΙ

Πολύ ἐνδιαφέρον τό περιεχόμενό του, πρωτότυπο στή γραφή του
καί στήν παράστασή του τό ἔργο
αὐτό τῶν Τζέφρευ Χάτσερ καί Μίτς
Ἄλμπομ πού παρουσιάζεται στό ΘΕΑΤΡΟ ΙΛΙΣΙΑ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ σέ
σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.
Παίζουν οἱ ἠθοποιοί Γρηγόρης Βαλτινός καί Γιάννης Σαρακατσάνης.
Ἕνα ἀξιοπρόσεκτο στοιχεῖο τῆς
παραστάσεως ἀποτελεῖ ἡ παρουσίαση τῆς σωματικῆς ἐξουθένωσης τοῦ
Πανεπιστημιακοῦ καθηγητοῦ, ἑνός ἀπό
τά δύο πρόσωπα, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται
τόσο μέ τήν ἀμφίεση, ὅσο καί μέ τή χρήση
ὑποστηρικτικῶν μέσων. Ἀκόμη καί μέ τό
γεγονός ὅτι στίς τελευταῖες φάσεις τῆς
ζωῆς του δέν βγαίνει ἀπό τό διαμέρισμά
του. Ἡ ὑπόθεση ἐκτυλίσσεται μέ τίς ἐνέργειες τῶν προσώπων, τούς διαλόγους τους
καί τίς ἀφηγήσεις τους.
Τό ἔργο ἐκθέτει τή σχέση ἑνός Πανεπιστημιακοῦ δασκάλου στήν Ἀμερική
μέ ἕναν ἀπό τούς φοιτητές του. Ἔχουμε
φάσεις τῆς ζωῆς τους καί τῆς σχέσεώς
τους στό Πανεπιστήμιο καί ἀλλοῦ. Ἡ διαφορά ἡλικίας τους τριάντα χρόνια, ἀλλά
ἡ πνευματική χημεία τους σημαντική. Στή
σχέση τους σημειώνεται ἕνα κενό δεκαέξι
χρόνων.
Σύγχρονο τό κοινωνικό πλαίσιο τῆς
ζωῆς τους. Ὁ νέος δραστηριοποιεῖται στόν
χῶρο τῆς τηλεόρασης. Δίδονται ἀφορμές
νά ἐπισημανθοῦν σύγχρονα προβλήματα,
ἀλλά καί παλιά ἀνθρώπινα θέματα καί
ἀντιλήψεις. Κάποια τἐτοια εἶναι: Ὅτι οἱ
γονεῖς συντελοῦν στή συνέχιση τῆς ζωῆς,

ἀλλά ὅτι ἡ ἀπόκτηση παιδιῶν προϋποθέτει ὑπευθυνότητα. Ὅτι ἡ περίοδος τῆς
νεότητας θεωρεῖται πλεονεκτική, ἐνῶ τα
γεράματα ἔχουν ὅλα τά μειονεκτήματα.
Ὅτι, ὡστόσο, τά γηρατειά φέρνουν
πνευματικό καταστάλαγμα. Ὅτι ἡ
ἀποκτηθεῖσα πεῖρα καί γνώση ἀποκρυσταλλώνονται σέ σοφία, πολύτιμο
περιουσιακό στοιχεῖο, πού πλουτίζει τή
ζωή αὐτῶν πού παίρνουν τή σκυτάλη.
Καί, τέλος μιά σοφή ρήση πού
ἐκπέμπει τό ἔργο, πού δέν μᾶς ἔχουν συνηθίσει ἄλλα ἔργα: ἡ
μνεία τοῦ θανάτου.
Οἱ ἀσκοῦντες τήν
τῆς ψυχῆς ἐπιστήμη, στό παρελθόν
καί τώρα, πολύ σοφά ἐπισημαίνουν τή
μεγάλη ἀξία της.
Ὅσο γιά τήν τηλεόραση διατυπώνεται ὁ προβληματισμός γιἀ τό πόσο ἐποικοδομητικά ἀξιοποιεῖ τίς δυνατότητές της. Σκοτάδι τά φῶτα
τῆς δημοσιότητας γιά τούς ἐργάτες της.
Φῶς χρειαζόμαστε γιά μιά σωστή πορεία
ζωῆς, ἀτομικῆς καί συλλογικῆς. Σέ ἄπλετο
φῶς πρέπει νά ἀσκεῖται ἡ διαχείριση τῶν
κοινῶν, ὄχι ἀπό ὑπόγειους διαδρόμους.
«Χωρίς ἀγάπη εἴμαστε πουλιά χωρίς
φτερά» μᾶς ἐπισημαίνει ὁ Καθηγητής.
Εἴμαστε δημιουργήματα τῆς Ἀγάπης. Ἡ
ἀγάπη καταξιώνει τή ζωή μας. Καί ἡ αἰώνια ζωή εἶναι ἡ ζωή ἐν τῇ Ἀγάπῃ.
Νίκος Τσιρώνης
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Μέ τέτοιες οἰκογένειες
θά ζήσει ἡ Ἑλλάδα…

Ἀνηφορίσαμε μέσα στόν παγωμένο χειμῶνα
ἀπό τήν καρδιά τῆς Μακεδονίας μας, τήν πανέμορφη Θεσσαλονίκη, στή θρυλική Καστοριά. Τά πάντα
γύρω χιονισμένα. Ἀλλά οἱ καρδιές ζεστές… πάλλονταν ἀπό τήν ἀναμονή μιᾶς μοναδικῆς στιγμῆς, πού
πραγματικά καταγράφτηκε ὡς μιά συγκλονιστική
μαρτυρία στούς ἀγῶνες γιά τή Μακεδονία μας.
Ἐκείνη τήν ἡμέρα μιά ὑπερπολύτεκνη οἰκογένεια
θά βάπτιζε τόν 9ο χαριτωμένο βλαστό της, ἕνα
γλυκύτατο κοριτσάκι, κάτω ἀπό τούς θόλους τοῦ
ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καστοριᾶς.
Θ’ ἀπορήσετε, ἴσως τί τό ἰδιαίτερο ἔχει ἡ
Βάπτιση ἑνός μικροῦ παιδιοῦ, ἰδίως στήν ἐποχή
μας, ὅπου κάποιοι, ἀπό μιά ἄθεη στάση ζωῆς, οὔτε
κἄν σκέπτονται νά προχωρήσουν σέ μιά τέτοια
ἐνέργεια. Ἐκτός, ὅμως, ἀπό τό ὅτι αὐτή ἡ τρυφερή
ὕπαρξη θά ἔπαιρνε τήν πιό σημαντική ἰδιότητα
τῆς ζωῆς της, αὐτῆς τοῦ μέλους τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, πού ἀποτελεῖ ἐφόδιο ζωῆς,
τό ὅλο γεγονός θά εἶχε κι ἕναν ἰδιαίτερο συμβολισμό.
Ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἀποστόλου καί τῆς Εἰρήνης
Τσαντήλα, μέ καταγωγή ἀπό τή Δυτική Ἑλλάδα,
τό Ἀγρίνιο, ἐνῶ διαμένει στήν Ἀττική, πῆρε τήν
ἀπόφαση νά ἀνέλθει στή Μακεδονία, καί μάλιστα
στήν Καστοριά, γιά νά δώσει τή δική της μαρτυρία
γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας. Ὄχι ἁπλᾶ,
γιά νά βαπτίσει τό τελευταῖο παιδάκι της, ἀλλά γιά
νά τοῦ δώσει καί ν’ ἀκουστεῖ τό ὄνομα «Ναταλία»,
πρός τιμήν τῆς ἀειμνήστου συζύγου τοῦ Παύλου
Μελᾶ, Ναταλίας, ἐκεῖ στήν Καστοριά, ὅπου δίπλα
στόν Μητροπολιτικό Ναό, στό παρεκκλήσιο τῶν
Ταξιαρχῶν βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ ἡρωικοῦ ἀρχηγοῦ
τῶν σωμάτων τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα καί τῆς
συζύγου του.
Παρόντες πολλοί φίλοι καί γνωστοί τῆς
οἰκογένειας, μέ προεξάρχοντα καί ἱερουργό τοῦ
Μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ. Ἰδιαίτερη
μυσταγωγία καί συγκίνηση ἐπικράτησε κατά
τή διάρκεια τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου, ἀλλά καί
ἐνθουσιασμός, καθώς ὁ ξεχωριστός συμβολισμός
τοῦ ὅλου γεγονότος μιλοῦσε στίς καρδιές ὅλων
μας. Πρόσωπα φωτισμένα, ψυχές προσευχόμενες, ὑπάρξεις πού ριγοῦσαν ἀπό χαρά καί ἐθνική
ὑπερηφάνεια συνέθεταν τό σκηνικό.
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Πρωταγωνίστρια ἀσφαλῶς ἡ μικρή Ναταλία, ἡ
ὁποία ἦταν ὁλοφώτεινη, γεμάτη ζωντάνια, εὐτυχισμένη μέσα στήν ἀγκαλιά τῆς μάνας Ἐκκλησίας
καί τῆς εὐλογημένης οἰκογένειάς της. Οἱ φωτογραφίες καί τά βίντεο πού κυκλοφόρησαν ἔπειτα
ἀποτυπώνουν μέ πολλή γλαφυρότητα τή χαρούμενη
καί ἁγιασμένη ἀτμόσφαιρα.
Ἡ καταληκτήρια ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου
ἔβαλε τή σφραγίδα καί ἐγχάραξε μέ τά ζεστά λόγια του στή μνήμη μας τή σπουδαιότητα τοῦ γεγονότος. Μίλησε γιά τή μικρή Ναταλία, εἶπε ὅτι ἡ
φωτογραφία της θά ὑπάρχει γιά ὅσο ζεῖ στήν πιό
περίοπτη θέση τοῦ γραφείου του στό Ἐπισκοπεῖο
τῆς Καστοριᾶς, ἐπαίνεσε τούς γονεῖς, κάλεσε τόν
λαό νά τούς καταχειροκροτήσει, βροντοφώναξε
γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας καί τόνισε
ὅτι γιά μᾶς δέν ἀλλάζει τίποτε. Ὅτι θά μείνουμε
σταθεροί στα ἴχνη τῆς ἱστορίας, ὅπως τά ἔγραψαν
οἰ ἀρχαῖοι πρόγονοι μας καί τά ὑπερασπίστηκαν
οἱ Μακεδονομάχοι, ὅπως ὁ Παῦλος Μελᾶς.
Καί ἔκλεισε λέγοντας μέ στεντορεία φωνή ὅτι
«τέτοιες οἰκογένειες θά σώσουν τή Μακεδονία,
θά βοηθήσουν τήν Ἑλλάδα».
Πόσο δυνατά μίλησε σ’ ὅλους μας τό γεγονός!
Μοναδικό καί ἀξιοσημείωτο! Μιά ἰσχυρή μαρτυρία
γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονικῆς γῆς ἀφενός,
ἀλλά καί παράδειγμα ἀγωγῆς ἀφετέρου, γιά τό πῶς
μιά οἰκογένεια μπορεῖ καί πρέπει νά μεγαλώνει τά
παιδιά της. Νά τά ἀναθρέφει μέ ἀγάπη, στοργή
καί φροντίδα, ὄχι, ὅμως, μόνον ὑλική, ἀλλά καί
πνευματική. Νά ἐπενδύει στήν ἀγωγή τῆς ψυχῆς
καί στήν παροχή ἀξιῶν πού θά ἀποτελέσουν τίς
γερές ρίζες, γιά ν’ ἀναπτυχθεῖ ἕνα μικρό βλαστάρι καί ν’ ἀνθίσει, ἀλλά καί ν’ ἀντέξει μέσα στή
βαρυχειμωνιά τῆς σύγχρονης κοινωνίας. Νά, μιά
οἰκογένεια πού ἀκολουθεῖ τό παιδαγωγικό «δόγμα»
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ «ψυχή καί Χριστός
σᾶς χρειάζεται», που μεταλαμπαδεύει τήν ἀγάπη
στόν Θεό καί τήν Ἑλλάδα, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ βασικό καί ἀδιάσειστο θεμέλιο ζωῆς, πού καλλιεργεῖ
ἐλεύθερους καί ἀνοιχτούς ἀνθρώπους, οὔτε “κολλημένους” ἤ φανατικούς, ἀλλά οὔτε χειραγωγήσιμους
ἀπό τίς πονηρές προκλήσεις τῶν καιρῶν!
Μπράβο στήν οἰκογένεια τοῦ Ἀποστόλου καί
τῆς Εἰρήνης! Ὁ Θεός νά τούς εὐλογεῖ, νά χαίρονται
τά 9 χαριτωμένα τέκνα τους! Μέ τέτοιες οἰκογένειες
θά ζήσει ἡ Ἑλλάδα! Μακάρι νά βροῦν μιμητές!

Φώτιος Ρίζος
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ
Ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
καί Πλατεία 23ης Μαρτίου στήν Καλαμάτα.
Τήν 23η Μαρτίου 1821 ἀπελευθερώθηκε ἡ Καλαμάτα ἀπό τούς Τούρκους κατακτητές.
Κάθε χρόνο πραγματοποιεῖται τήν ἡμέρα αὐτή Δοξολογία πρός τιμήν τῶν ἡρώων τοῦ 1821
στόν Ἱερό Ναό. Ἀκολουθεῖ ἀναπαράσταση τῆς κατάληψης καί τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς
πόλης μέ Στρατιωτική, Μαθητική παρέλαση καί παραδοσιακούς χορούς.
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