«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ ´, 3)
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τόν κόσμο ὅπου ζοῦμε σήμερα, ἕναν κόσμο ἀνασφάλειας καί ἀποστασίας, ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, ἔχει καταδικάσει τόν ἑαυτό του νά
πορεύεται μακράν τοῦ Θεοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά ζεῖ σ’ ἕναν διαρκῆ βασανισμό
τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς του. Κι ὅμως, ὁ Πανάγαθος Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο ἀπό
ἄπειρη ἀγάπη, γιά νά τόν καταστήσει μέτοχο τῆς δικῆς Του ζωῆς καί Βασιλείας. Τόν
δημιούργησε μέ ὅλες τίς πνευματικές προϋποθέσεις, προικισμένο μέ τό αὐτεξούσιο, γιά
νά γευθεῖ τῆς θείας μακαριότητος, νά φθάσει στή θέωση.
Στήν Ἁγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, εἶναι ἄφθονα τά χωρία ὅπου γίνεται
λόγος γιά τήν ὕπαρξη τῶν Ἀγγέλων, τή δημιουργία τους, τή φύση τους, τίς ἰδιότητές
τους, τίς ἐμφανίσεις τους, τό ἔργο τους καί τήν ἀποστολή τους.
Κατά τή Θεία Λειτουργία ἀναφερόμαστε
πολύ συχνά στήν παρουσία τῶν Ἀγγελικῶν Δυνάμεων. «Πᾶσα κτίσις λογική καί νοερά Σοί
λατρεύει … Σέ αἰνοῦσιν Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι
… τά πολυόμματα Χερουβείμ…» (εὐχή Ἁγίας
Ἀναφορᾶς). Στήν ἁγιογράφηση τῶν Ναῶν μας ὁ
εἰκονογραφικός κύκλος πλουτίζεται μέ παραστάσεις τῶν οὐρανίων Ἀγγέλων. Στό Δωδεκάορτο, ὅπως ἐξελίσσονται τά θαυμαστά γεγονότα
τῆς Θείας Οἰκονομίας, βλέπουμε στίς περισσότερες εἰκόνες ἀπό τόν Εὐαγγελισμό ἕως
τήν Κοίμηση, νά πρωτοστατοῦν ἤ νά διακονοῦν, ὡς ἐξαστράπτοντες νεανίσκοι, οἱ Ἅγιοι
Ἄγγελοι. Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ὡς μυσταγωγός τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, ὁ
Ἀρχιστράτηγος Μιχαήλ ὡς μέγας τῶν Ἀσωμάτων Ἔξαρχος, ὅλο τό σύστημα τῶν νοερῶν
Ταγμάτων καί ἐπουρανίων τάξεων εἰσέρχονται, θείᾳ βουλήσει, στήν ἱστορία τοῦ κόσμου
καί διακονοῦν τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.
Ὡς προστάτες τοῦ κόσμου θεόσταλτοι καί ἀσφαλεῖς φύλακες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς
καθοδηγοῦν εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί μᾶς λυτρώνουν ἀπό τοῦ κόσμου τά δεινά. Φρουροῦν, φυλάττουν καί σκέπουν τούς ἀγωνιζομένους ὑπέρ τῆς ἀληθείας. Μᾶς λυτρώνουν
ἀπό τά σκάνδαλα τοῦ πολεμήτορος καί μᾶς διασώζουν ἀπό κάθε αἵρεση καί παγίδα
τοῦ ἀλάστορος.
Σήμερα πού οἱ ἀπειλές καί οἱ προκλήσεις τῶν καιρῶν καί τῶν σημείων αὐξάνουν τό
ἄγχος καί τήν ἀγωνία, ἡ παρουσία τῶν Ἀγγελικῶν Δυνάμεων στή ζωή μας ἐξασφαλίζει
τή βεβαιότητα καί τήν ἐγγύηση τῆς θείας βοηθείας καί ἐπισκοπῆς.
Σήμερα πού ὁ τρόμος ἑνός νέου παγκοσμίου πολέμου, μέ τό ἐνδεχόμενο μιᾶς συνακόλουθης οἰκολογικῆς καί πυρηνικῆς καταστροφῆς, ἀναστατώνει τήν οἰκουμένη, ἔχουμε
ὅσο ποτέ ἄλλοτε, τήν ἀνάγκη νά ἐνστερνισθοῦμε τόν ἀγγελικό ὕμνο: «Δόξα ἐν ὑψίστοις
Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη».
Σήμερα πού οἱ καταστροφικές παραθρησκεῖες καί ἡ ὀργανωμένη λατρεία τοῦ σατανᾶ αἰχμαλωτίζουν χιλιάδες θύματα στήν ἀπώλεια, ἡ φοβερά προστασία τῶν οὐρανίων
στρατιῶν μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἄλλη διάσταση: «Πρόσχωμεν, Στῶμεν καλῶς».
Οἱ φωτοειδεῖς Ἄγγελοι, κατ’ ἐνώπιον Θεοῦ παριστάμενοι καί τῷ θείῳ φωτί καταλαμπόμενοι ὡς «φῶτα δεύτερα νοερά ἐκ τοῦ πρώτου καί ἀνάρχου φωτός τόν φωτισμόν
ἔχοντα», μᾶς καθοδηγοῦν μέ τή φωτεινή παρουσία τους πρός τό Φῶς. Εἶναι οἱ παντοτινοί μας φύλακες καί προστάτες. «Ἀγγέλους ἐπέστησας φύλακας τοῖς ἀνθρώποις ὡς
εὔσπλαχνος, διακόνους τε ἀνέδειξας, Χριστέ, τῆς σωτηρίας τῶν σῶν θεραπόντων» ( Ὠδή
γ΄, Κανών ἑορτῆς Ταξιαρχῶν, 8ης Νοεμβρίου). Στήν προαίρεσή μας εἶναι νά ἀκολουθήσουμε τή φωτεινή πορεία.

ΦΩΤΕΙΝΟΙ
ΦΥΛΑΚΕΣ
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Θεία Εὐχαριστία: Συνέχιση καί διαιώνιση
τοῦ σωτήριου θανάτου τοῦ Κυρίου

Τ

ό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἶναι πραγματική ἀναπαράσταση τοῦ ἐξιλαστηρίου
θανάτου τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἀκόμη ἡ
συνέχιση καί διαιώνιση τοῦ σωτήριου
θανάτου τοῦ Κυρίου, δηλαδή τῆς ἴδιας τῆς ἐπί τοῦ Σταυροῦ θυσίας. Καί
θά συνεχίζεται ἡ ἀναπαράσταση αὐτή
μέχρι τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. Μετά τόν θάνατο ἐκεῖνον καί τήν
Ἀνάσταση, ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα τελεῑται ἀναίμακτη πλέον, καί ὄχι
αἱματηρή θυσία, ὅπως στόν Σταυρό,
καί ἔτσι κηρύττεται στόν κόσμο ὅλον,
πιστῶν καί ἀπίστων, ὅτι ὁ θάνατος, μέ
τό νά εἶναι θάνατος ἀκούσιος, θάνατος
τοῦ ἐνανθρωπήσαντος ἀναμάρτητου
καί Ἁγίου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ, εἶναι ἡ ὕψιστη καί ἁγιότατη θυσία πού πρόσφερε Ἐκεῖνος
πρός τόν Πατέρα γιά τόν ἐξιλασμό,
τή δικαίωση τῶν ἁμαρτωλῶν καί τήν
ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν τους.
Καί αὐτό τό Μυστήριο, πού εἶναι ἡ
θυσία τοῦ Σταυροῦ, εἶναι καί τό Πάσχα
ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν, ὅπως ρητῶς τό
ἀναφέρει ὁ θεῖος Παῦλος, ὅταν λέει:
«Τό Πάσχα ἡμῶν ὑπέρ ἡμῶν ἐτύθη
Χριστός» (Α΄ Κορ. ε΄ 7). Τό δικό μας
χριστιανικό Πάσχα εἶναι ἡ σταυρική
θυσία καί Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ,
πού ἔγινε γιά χάρη μας. Καί, ὅπως λέει
καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:
«ὅταν κοινωνεῖς ἀξίως, τότε Πάσχα
ἐπιτελεῖς» (Κατά Ἰουδαίων Λόγος Γ΄,
PG 48, 868). Αὐτό, λοιπόν, εἶναι τό

μέγα Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας,
τό ὁποῖο καί «Εὐχαριστία» λέγεται καί
«εὐλογία» καί «Κυριακό Δεῖπνο» καί
« Ἅγιο Ποτήριο» καί «Θεία Κοινωνία», «Θεία Μετάληψη» καί «θυσία»
καί «προσφορά» καί ἀπό τήν ἄποψη
τῶν σωτηρίων ἀποτελεσμάτων του,
«φάρμακο ἀθανασίας» καί «ἐφόδιο
ζωῆς αἰωνίου» κ.ο.κ.

Τό δικό μας χριστιανικό
Πάσχα εἶναι ἡ σταυρική
θυσία καί Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ, πού ἔγινε γιά
χάρη μας. Καί ὅπως λέει
καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Χρυσόστομος: «ὅταν κοινωνεῖς ἀξίως, τότε Πάσχα
ἐπιτελεῖς».
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὡς πρός τή
σύσταση τοῦ Ἁγίου Μυστηρίου ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «Κάθε φορά
πού τρῶτε τόν Ἄρτο αὐτόν καί πίνετε
τό Ποτήριο αὐτό, κηρύττετε καί ὁμολογεῖτε δημόσια, μέ πίστη καί εὐγνωμοσύνη, τόν θάνατο πού ὑπέστη ὁ Κύριος
γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Κι ἔτσι
ἡ ὁμολογία αὐτή καί ἡ ἀνάμνηση τοῦ
σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου θά γίνεται συνεχῶς καί ἀδιάκοπα, μέχρι νά
ἔλθει ὁ Κύριος κατά τή Δευτέρα του
Παρουσία» (Α΄ Κορ. ια΄ 26).
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Ὁ πνευματικός σύνδεσμος τοῦ
Ἁγ. Γερασίμου Κεφαλλονιᾶς καί
τοῦ Ἐπισκόπου Μαΐνης Ἱερεμίου

Μ

εγάλος Ἅγιος, θαυματουργός καί
λαοφιλής ὁ Ὅσιος Γεράσιμος
ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ, ἱδρυτής τῆς περιφήμου Ἱερᾶς Μονῆς παρά τήν θέσιν
Ὁμαλά τῆς νήσου κατά τό ἔτος 1561.
Γόνος ἀριστοκρατικῆς οἰκογενείας,
τῶν περιφήμων Νοταράδων, ὁ Ἅγιος
Γεράσιμος διεκρίθη γιά τήν ἀφοσίωσή
του στόν Θεό, τήν ἀσκητική του βιοτή
καί τόν διδακτικό του λόγο. Ἐκοιμήθη
ὁσιακῶς στίς 15 Αὐγούστου τοῦ ἔτους
1579 στήν Κεφαλλονιά, ἀλλά τό σῶμα
του παρέμεινε ἄφθορο παρά τήν πάροδο τῶν ἐτῶν. Τά θαύματά του, ὡς εἶναι
γνωστόν, εἶναι πολλά καί πρόκειται γιά
ἕναν λαοφιλῆ Ἅγιο σέ ὁλόκληρη τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Πῶς τώρα, ὅμως, συνδέεται ἕνας
Ἐπίσκοπος ἀπό τήν Πελοπόννησο μέ
τήν νῆσο Κεφαλλονιά, καί εἰδικότερα
μέ τόν Ἅγιο Γεράσιμο; Εἶναι ἕνα ἐνδιαφέρον θέμα.
Κατ’ ἀρχάς, τό ὄνομα τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι Ἱερεμίας (Κατσαΐτης), ὁ
ὁποῖος διετέλεσε Ἐπίσκοπος τῆς ἱστορικῆς Ἐπισκοπῆς Μαΐνης κατά τάς
ἀρχάς τοῦ 17ου αἰῶνα.
Ἡ Ἐπισκοπή Μαΐνης ὑφίσταται ἀπό
τόν 10ο αἰῶνα καί κατεριθμεῖτο ὡς Ἐπισκοπή μεταξύ τῶν ὑπό τήν Μητρόπολιν
Κορίνθου τότε ὑποκειμένων ἐπισκοπῶν.
Μάλιστα, ἡ πρώτη ἀναφορά τῆς Ἐπι262

σκοπῆς Μαΐνης ἀπαντᾶται στό Τακτικό
τοῦ Λέοντος ΣΤ’, πού κατετέθη τό 907
στό Πατριαρχικό Ἀρχεῖο. Ἡ Ἐπισκοπή
Μαΐνης καί πρό τοῦ 10ου αἰῶνος περιελάμβανε ὁλόκληρη τήν Μάνη. Ἀργότερα, τόν 13ο αἰῶνα, ὅταν προήχθη εἰς
Μητρόπολιν ἡ Μονεμβάσια, ὑπήχθη
καί ἡ Ἐπισκοπή Μαΐνης σ’ αὐτή τήν
νέα Μητρόπολη. Ἕδρα δέ τῆς Ἐπισκοπῆς Μαΐνης ἦταν τό ἀρχαῖο Οἴτυλο,
κέντρο τῆς Μέσα Μάνης, μέ βυζαντινά
καί φραγκικά κάστρα, ὁ δέ Ἐπίσκοπος
διέμενε σέ μικρά Ἱερά Μονή (Βλ. Τάσου
Γριτσόπουλου, λῆμμα Μάνη, ΘΗΕ τόμ.
Η’, στίχ. 563 ἐπ.).
Εἰδικότερα, ὁ Ἐπίσκοπος Μαΐνης
Ἱερεμίας καταγόταν ἀπό τό Ληξούριον
Κεφαλλονιᾶς, γόνος εὐσεβοῦς, ἀρχοντικῆς οἰκογενείας καί μέ ἱκανή παιδεία.
Νέος στήν ἡλικία ἐγένετο Ἐπίσκοπος,
ἀλλά παρέμεινε ὀλίγον χρόνον ὡς Ἐπίσκοπος στό Οἴτυλο.
Ἀπό ἀγάπη πρός τό πρόσωπον
καί τήν ἁγιότητα τοῦ συμπατριώτου
του Ὁσίου Γερασίμου, ὁ Ἐπίσκοπος
Μαΐνης Ἱερεμίας φεύγει ἀπό τό Οἴτυλο καί ἔρχεται στή γενέτειρά του τήν
Κεφαλλονιά, παραιτούμενος ἀπό τήν
Ἐπισκοπή. Ὡς πρῴην Μαΐνης πλέον, τό
ἔτος 1603 ἀναλαμβάνει, μετά ἀπό ἐκλογή, τήν ἡγουμενεία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Νέας Ἱερουσαλήμ τῶν Ὁμαλῶν, στούς

πρόποδες τοῦ ὄρους Αἴνου, τήν ὁποία
εἶχε ἱδρύσει ὁ Ἅγιος Γεράσιμος. Ὁ Ἱερεμίας διετέλεσε ἐπί μία πεντηκονταετία (1603-1652) ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς καί ὁ εὐλαβέστατος βίος του, ἡ
ἔμπνευσή του ἀπό τά ἱερά πνευματικά κατορθώματα τοῦ Ὁσίου Γερασίμου, ὁ ἀγώνας του νά τόν μιμηθεῖ στήν
ἄσκηση, στήν προσευχή, στή νηστεία,
στή μελέτη τῶν θείων Γραφῶν, ὡς καί
ἡ ὅλη του δράση ἦταν σημεῖα ἐξόχως
σημαντικά, πού κάμνουν ἕναν σύγχρονό
του, τόν Ἱερόθεο Ἀββάτιο, νά γράφει:
« Ἡ μονή αὕτη διοικεῖται μέ τόν αὐτόν
κανονισμόν καί σύστημα καί φροντίδι
ἐπιμελεστάτῃ ὑπό τοῦ θεοφιλοῦς πρῴην
Μαΐνης, ἐπισκόπου Ἱερεμίου Κατσαΐτη,
γέροντος ἐναρέτου καί σεβαστοτάτου
ἐν τῇ νήσῳ τῆς Κεφαλληνίας, μεγάλης
εἰς τόν τόπον φήμης καί διδασκάλου
ἐν λόγοις καί ἔργοις ἐν τῷ μοναστηρίῳ
τούτῳ, ὑπογραμμοῦ καί παραδείγματος
παντός ἐκκλησιαστικοῦ βαθμοῦ καί πιστοῦ πνευματικοῦ συμβούλου παντός
Χριστιανοῦ Ὀρθοδόξου» ( Ἠλ. Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Β’,
ἐν Ἀθήναις 1960, σελ. 234).
Τό σημαντικότερο, ὅμως, σημεῖο
τοῦ βίου του ἦταν ἡ μεγάλη συμβολή
του γιά τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου
Γερασίμου. Δύο φορές ἀποτάθηκε μέ
ἀξιόλογες ἐπιστολές του στόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλο Α’
(τόν Λούκαρι), καί τόν Ἰούλιο τοῦ ἔτους
1622 ἔχουμε ἐπίσημα τήν ἁγιοκατάταξη
τοῦ Ἁγίου Γερασίμου μέ εἰδικό Πατριαρχικό Σιγίλλιο, τό ὁποῖο καί βρίσκεται
στήν Ἱερά Μονή, ὡς μέγα θησαύρισμα
(Βλ. Ντ. Ἀντωνακάτου, Περί τοῦ Ἱερεμία Κατσαΐτη, Ἐπισκόπου Μαΐνης καί
ἡγουμένου τῆς Μονῆς Νέας Ἱερουσαλήμ Κεφαλληνίας, ἀνατ. ἐν Ἀθήναις
1980).

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τρία χρόνια
μετά τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου Γερασίμου, κατά τό ἔτος 1625 τυπώνεται στό
Λονδῖνο μέ ἐπιμέλεια καί δαπάνη τοῦ
Ἐπισκόπου, πρώην Μαΐνης, Ἱερεμίου
ἡ πρώτη βιογραφία καί ἀκολουθία τοῦ
Ἁγίου μέ συγγραφέα τόν ἱερομόναχο
Μητροφάνη τόν Ναυπλιέα. Ὁ τίτλος
τῆς ἐκδόσεως ἔχει ὡς κάτωθι: «Βιβλίον
τοῦ ὀρθοῦ λόγου, βεβαίωσις καλούμενον, τυπωθέν διά δαπάνης καί ἐπιμελείας τοῦ Θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου
πρῴην Μαΐνης κυρίου Ἱερεμίου, Ἐν
Λονδώνῃ παρά Ἰωάννῃ τῷ Ἄβιλαντ
κατά τό αχκε’ ἔτος τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας».
Σήμερα, ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου
Γερασίμου Κεφαλλονιᾶς «φιλοξενεῖ»
τόν φίλον τοῦ Ἁγίου, τόν ἀοίδιμον Ἐπίσκοπον πρῴην Μαΐνης Ἱερεμίαν στούς
ἁγιασμένους μοναστηριακούς χώρους
της.
Μητροπολίτης Μάνης
κ. Χρυσόστομος Γ’
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

«ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ»

Π

ροτοῦ προχωρήσουμε νά μελετήσουμε τούς πνευματικούς θησαυρούς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, θά ἀναφέρουμε μερικές ἀκόμη μαρτυρίες, οἱ
ὁποῖες ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη εἶναι Λόγος τοῦ Θεοῦ, καί ἑπομένως βρίσκονται σέ πλάνη ὅσοι τήν κατηγοροῦν καί τήν ὑποτιμοῦν. Ἀντίθετα μέ
αὐτούς, οἱ θεοφόροι Πατέρες διδάσκουν
ὅτι εἶναι ἰσόκυρος μέ τήν Καινή Διαθήκη.
Ὁ ἄριστος ἑρμηνευτής τῶν Γραφῶν
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, πολλές
φορές κάνει λόγον γιά τίς προφητεῖες
καί τονίζει ὅτι ἡ Καινή Διαθήκη εἶναι
σύμφωνη μέ τήν Παλαιά Διαθήκη καί
κηρύττουν τόν ἴδιο Θεό καί οἱ δύο. Σέ
μιά ὁμιλία του γράφει τά ἑξῆς: «Πρέπει νά διψοῦμε τά θεῖα καί νά πεινοῦμε
τά οὐράνια καί νά ἔχουμε ἄφθονη τήν
ἀπόλαυση ἀπό τό βασιλικό τραπέζι τοῦ
Χριστοῦ, νά κρατοῦμε γερά τό Εὐαγγέλιο
τῆς σωτηρίας, τό ὁποῖο δέν ἄρχισε τώρα,
στούς χρόνους τῆς Καινῆς Διαθήκης,
ἀλλά θεμελιώθηκε στούς Προφῆτες καί
κτίστηκε στούς Ἀποστόλους. Δέν ἄρχισε
τό Εὐαγγέλιο ἀπό τότε πού φάνηκε ὁ
Χριστός, ἀλλά ριζώθηκε στά βιβλία τῶν
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Προφητῶν, καί βλάστησε στό κήρυγμα
τῶν Ἀποστόλων» (Χρυσ. P.G. 56, 397).
Ὁ εἰδικός μελετητής τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
γράφει στό σπουδαῖο σύγγραμμά του,
Εἰσαγωγή εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην τά
ἑξῆς: «Εἶναι ἀδύνατον νά ἐννοήσῃ τις
τήν διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καταγγελθεῖσαν καί πραγματοποιηθεῖσαν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἐάν μή γνωρίζῃ τάς ἀπαρχάς καί τάς ρίζας αὐτῆς ἐν τῇ Παλαιᾷ
Διαθήκῃ. Ἐπίσης, ὅμως, ἀδύνατον εἶναι
νά κατανοήσῃ τις τήν Παλαιάν Διαθήκην,
ἐάν μή ἔχῃ πρό ὀφθαλμῶν τήν ἐν τῇ
Καινῇ Διαθήκῃ πλήρωσιν αὐτῆς» (Π.
Μπρατσιώτου, Ἐπίτομος Εἰσαγωγή εἰς
τήν Παλαιάν Διαθήκην, σελ. 3).
Πολύ ὀρθῶς καί ὁ γιός τοῦ ἀνωτέρω
καί Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν γράφει τά
ἑξῆς: « Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι
τό κέντρον τῆς θεολογίας τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης καί αὐτόν συνεχῶς δεικνύει ἡ
θεία Ἀποκάλυψις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης» (Νικ. Π. Μπρατσιώτου, Εἰσαγωγή
εἰς τήν Θεολογίαν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, σελ. 55).
Ἔχουμε, ὅμως, πολλές μαρτυρίες καί
ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο, ὁ ὁποῖος μετά
τήν Ἀνάσταση, στήν πορεία πρός Ἐμμαούς, ἐλέγχει μέ αὐστηρότητα τούς δύο
Μαθητές καί τούς λέγει: « Ὦ ἄνθρωποι,
πού δέν ἔχετε φωτισμένο νοῦ, γιά νά
κατανοεῖ τίς Γραφές, καί ἡ καρδιά σας
εἶναι βραδυκίνητη καί δύσκολη νά πιστέψει σ᾽ ὅλα ὅσα εἶπαν οἱ προφῆτες!».

Καί ἀφοῦ ἄρχισε ἀπό τίς προφητεῖες
καί τίς προεικονίσεις πού περιέχονται
στά βιβλία τοῦ Μωϋσῆ, κατόπιν τούς
ἀνέφερε ἀπ᾽ ὅλους τούς Προφῆτες τά
χωρία πού μιλοῦν γιά τόν Μεσσία. Καί
στή συνέχεια τούς ἐξηγοῦσε τίς προφητεῖες πού ἀναφέρονταν στόν ἑαυτό του.
Γεμάτος ἀγάπη καί κατανόηση ὁ Κύριος ἐξήγησε στούς λυπημένους Μαθητές του ποιό εἶναι τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ
γι᾽ αὐτόν, πού εἶναι ὁ Μεσσίας. Τότε
τούς μετέδωσε θεῖο φωτισμό καί τούς
ἄνοιξε τόν νοῦ, γιά νά κατανοοῦν τίς
Γραφές. Καί ἀφοῦ τούς ἀνέπτυξε τίς
κυριότερες προφητεῖες, τούς εἶπε ὅτι
ἔτσι ἔχει γραφεῖ προφητικά στίς Γραφές, καί ἔτσι ἔπρεπε, σύμφωνα μέ τίς
προφητεῖες αὐτές, νά πάθει ὁ Χριστός
καί τήν τρίτη ἡμέρα ἀπό τόν θάνατό του
νά ἀναστηθεῖ ἀπό τούς νεκρούς.
Ὅπως εἶναι φυσικό, καί οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, καί ἰδίως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
ἀποδέχονται τήν Παλαιά Διαθήκη καί τή
χρησιμοποιοῦν. «Κατά τάς γραφάς» (Α´
Κορ. ΙΕ´ 3). «Σύμφωνα μέ ὅσα προφητεύθηκαν στίς Γραφές». Τότε δέν εἶχε
γραφεῖ ἡ Παλαιά Διαθήκη, καί ἑπομένως
ἡ φράσις αὐτή σημαίνει σύμφωνα μέ τίς
προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Τέλος, ὁ Καθηγητής Παναγιώτης
Τρεμπέλας γράφει: « Ἡ Καινή Διαθήκη
εἶναι ἡ ἐξιστόρησις γεγονότων, τά ὁποῖα
ἐν τῇ Παλαιᾷ Διαθήκῃ προλέγονται ὡς
προφητεῖαι. Καί οἱ εὐαγγελισταί καί οἱ
ἀπόστολοι ἔγραψαν τήν ἱστορίαν ἐκείνων, τά ὁποῖα πρό αἰώνων προεκήρυξαν
οἱ προφῆται. Εἰς τρόπον ὥστε ἡ ἐπα-

λήθευσις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὑπό
τῆς Καινῆς καί ἡ συμφωνία τῆς Καινῆς
Διαθήκης πρός τήν Παλαιάν ἀποτελεῖ
ἀπόδειξιν τῆς ἀληθείας ἀμφοτέρων. Ἄς
ἀναγινώσκομεν τήν Παλαιάν Διαθήκην
ὡς προφητείαν περί τοῦ Χριστοῦ, καί
μετ᾽ ἐπιμελείας καί εὐγνωμοσύνης ἄς
ἐγκύπτωμεν εἰς τήν Καινήν Διαθήκην ὡς
ἑρμηνείαν καί ἐξήγησιν τῆς Παλαιᾶς»
(Ν. Βασιλειάδη, Ἡ Παλαιά Διαθήκη
στήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, σελ. 146).
Δέν πρέπει, ὅμως, νά λησμονοῦμε ὅτι
ἡ Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε γιά ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί, κατά κάποιον τρόπο, εἶναι προσαρμοσμένη πρός
τίς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ὥστε
νά γίνεται κατανοητή ἀπό τούς ἀνθρώπους πρός τούς ὁποίους ἀπευθύνεται.
Ἔχει πολλές ἀνθρωποπαθεῖς ἐκφράσεις,
ἀναγκαῖες γιά τήν ἐποχή ἐκείνη. Ἐμεῖς
οἱ Χριστιανοί, μέ τό πλούσιο φῶς τῆς
Καινῆς Διαθήκης πού ἔχουμε, μποροῦμε
νά τήν κατανοήσουμε καί νά ὠφεληθοῦμε. Θά βροῦμε πολλά σπουδαῖα
διδάγματα στίς σελίδες της, ὅπως θά
δοῦμε στή συνέχεια τῶν ἄρθρων αὐτῶν.
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
265

Πνευματική ζωή καί
φαρμακευτική ἀγωγή

Ἀ

ναμφισβήτητα ἡ πρόοδος τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης εἶναι ἁλματώδης
τά τελευταῖα χρόνια. Καί αὐτή ἡ
πρόοδος, ὅπως κάθε ἀληθινή πρόοδος
τοῦ ἀνθρώπου, ὀφείλεται πρωτίστως
«στόν Πατέρα τῶν Φώτων», ἀπό τόν
Ὁποῖο πηγάζει «πᾶσα δόσις ἀγαθή»
καί κάθε φωτισμός.
Παρά ταῦτα, συχνό εἶναι τό φαινόμενο νά ἀποφεύγεται ἡ προσφυγή στούς
γιατρούς καί στά φάρμακα, ἰδιαίτερα
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σέ προβλήματα νευρολογικῆς καί ψυχιατρικῆς φύσεως, μέ τήν ἀσεβεστάτη
καί ἀνόητη δικαιολογία ὅτι ἀρκεῖ μόνον
ἡ πίστη, ἡ προσευχή στούς θαυματουργούς Ἁγίους καί ἡ συμμετοχή στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ προσευχή,
ὅμως, καί τά Μυστήρια δέν ἀκυρώνουν,
ἀλλά συμπληρώνουν τή βοήθεια τῶν
φαρμάκων καί τῶν ἰατρῶν, οἱ ὁποῖοι κατά τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας - δέν εἶναι ... «ὄργανα
τοῦ διαβόλου» (!), ἀλλά «δῶρα τοῦ
Θεοῦ».
* * *
Ὁ Ἁγιορείτης Γέροντας Ἰωσήφ ὁ
Ἡσυχαστής († 1959) σέ μία ἐπιστολή
του πρός ἕνα πνευματικοπαίδι του πού
ἀντιμετώπιζε προβλήματα μέ τά νεῦρα
του, γράφει:
«Θάρρος! Δέν εἶσαι μόνον ἐσύ. Εἶναι
κόσμος πολύς. Παλαιότερα ἦλθαν κοντά μου πολλοί, καί μέ προσευχή καί
νηστεία θεραπεύθηκαν. Τώρα, ὅμως,
δέν μέ ἀκούει ὁ Κύριος, γιά νά μάθω
καί τά φάρμακα καί τούς γιατρούς ...
Διάβασα καί τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τίς
ἐπιστολές, καί εἶδα πόσο πρόστρεχε
στούς γιατρούς καί τά φάρμακα ἕνας
τόσο μεγάλος Ἅγιος! Ἐγώ, ὁ φτωχός
ἀσκητής γέρασα στήν ἔρημο, καί ἤθελα
μόνο μέ τήν πίστη νά θεραπεύσω. Τώρα
μαθαίνω καί ἐγώ ὅτι χρειάζονται καί τά
φάρμακα καί ἡ Χάρις!... Λοιπόν, τώρα
θά λέω καί ἐγώ σάν τόν Ἅγιο: «Κύτταξε
νά γίνεις καλά· νά διορθώσεις τά νεῦρα
σου...· καί θά βρεῖς πάλι τήν προσευχή

σου καί τήν εἰρήνη...» (ἀπό τό βιβλίο του
ἰδίου, Ἔκφρασις Μοναχικῆς Ἐμπειρίας
Ἔκδοση 1985, σελ. 284).
Εἶναι ἄξιο πολλῆς προσοχῆς ὅτι
ἕνας γερασμένος στήν ἄσκηση ἡσυχαστής Ἁγιορείτης τονίζει ὅτι προϋπόθεση
ὑγιοῦς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ - καί μέ
φάρμακα - ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας
τοῦ νευροψυχικά ἀσθενοῦς.
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, στόν ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ Γέροντας Ἰωσήφ, ἀπευθυνόμενος σέ μία πνευματική του θυγατέρα
λέει τά ἑξῆς:
«Περί τῆς καταστάσεώς σου, σοῦ
λέγω ὅτι εἶναι ἀποτελέσματα ἐν μέρει
τῆς ἀσθενείας σου. Φαίνεται ὅτι καί σύ
εἶσαι ὑστερική, καί ἡ νόσος ἐξασθένησε
τό νευρικό σου σύστημα καί σέ κατέστησε νευροπαθῆ καί πολύ εὐαίσθητη... Ὁ
πειρασμός ἐπωφελεῖται ἀπό τήν πάθησή σου καί σέ θλίβει, ἀποδίδοντας ὅλη
τήν ἐκ τῆς ὑστερικῆς σου καταστάσεως
νευροπάθεια στήν ἀδιόρθωτη γνώμη σου,
καί ἔτσι σέ ὠθεῖ στήν ἀπελπισία. Μάθε,
λοιπόν, ὅτι αὐτά πού σοῦ ὑποβάλλει ὁ
πονηρός εἶναι ψευδῆ, καί μή τά δέχεσαι.

Φρόντισε νά ἐνισχύσεις λίγο τό νευρικό
σου σύστημα, καί πάψε νά ταράζεσαι
ἀπό τούς λογισμούς... Ὅταν θεραπευθῆ
τό σῶμα σου, θά θεραπευθῆ καί ἡ ψυχή
σου. Ἄκουσέ με, λοιπόν, καί φρόντισε
γιά τήν θεραπεία σου... νά σοῦ στείλει
ὁ γιατρός φάρμακα...». (Ποιμαντικές
Ἐπιστολές Ἁγίου Νεκταρίου, Ἐκδόσεις
Ὑπακοή, 2000, σελ. 59).
* * *
Τά ψυχο-νευρολογικά, λοιπόν, προβλήματα - ἐκτός ἀπό τήν ἀπαραίτητη
προσευχή καί συμμετοχή στή Μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας - χρειάζονται καί
τή χημική βοήθεια τῆς φαρμακευτικῆς
ἀγωγῆς, ἡ ὁποία ρυθμίζει καί θεραπεύει
τή σωματική διάσταση τοῦ προβλήματος
καί ἐξασφαλίζει τίς προϋποθέσεις ἰσορροπημένης καί ὑγιοῦς καλλιέργειας τῆς
πνευματικῆς ζωῆς.
Ἡ πεῖρα καί ὁ λόγος τῶν θεοφόρων
συγχρόνων Ἁγίων Πατέρων, πού ἀναφέραμε, εἶναι ἀποκαλυπτικός καί καθοδηγητικός. Νά ἔχουμε καί τίς εὐχές τους.
Ἀρχιμ. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
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Ἕνα σημεῖο στίξεως

Σ

τό Ἀβερώφειο Γυμνάσιο Ἀλεξανδρείας εἴχαμε μιά ὑπέροχη φιλόλογο, τήν ἀείμνηστη Διονυσία Τζιράνη, ἡ
ὁποία ἤξερε, ἀφενός νά ἐμπνεύσει μία
συναρπαστική - διαρκῆ ἀπό τότε - ἀγάπη γιά τή γλῶσσα καί τή λογοτεχνία, καί
ἀφετέρου μέ ἀξιοθαύμαστο τρόπο μᾶς
παρότρυνε νά ἐνεργοποιοῦμε τή σκέψη
μας.
Συχνά, ὅταν καταλάβαινε ὅτι εἴχαμε
κουραστεῖ ἀπό τήν ἀνάλυση ἑνός δύσκολου κειμένου, μέ ἕνα κάπως παιχνιδιάρικο ὕφος ἔλεγε «τώρα εἶναι ὥρα νά
παίξουμε !».
Βεβαίως, τό παιχνίδι εἶχε καί πάλι ὡς
ἀντικείμενο τή γλῶσσα. Ὅμως, ψάχνοντας, γιά παράδειγμα, νά βροῦμε λέξεις
μέ τρεῖς συνδέσμους, ἤ συμπλέγματα
τριῶν συμφώνων, ἤ τρία ὑγρά σύμφωνα,
νιώθαμε τό μυαλό μας νά «ἀκονίζεται»
κι ἕνα χαμόγελο φώτιζε τά πρόσωπά
μας, ὅταν εἰσπράτταμε τά ἐπαινετικά
της σχόλια.
Μία φορά, σ’ ἕνα ἀπ’ αὐτά τά παιχνίδια, μᾶς ζήτησε νά διαλέξουμε «ποιό
ἀπό τά σημεῖα στίξεως θά θέλαμε νά ε ἴ
μ α σ τ ε καί γιατί». Γιά νά μᾶς διευκολύνει, δέ, μᾶς ἔδωσε κι ἕνα παράδειγμα:
- Ἄν διάλεγα ἐγώ νά εἶμαι, π.χ., τό
ἐρωτηματικό, θά ἦταν διότι ἡ περιέργεια εἶναι πηγή μαθήσεως καί διότι μιά
ἐρώτηση μπορεῖ νά γίνει ἡ ἀρχή μιᾶς
γόνιμης ἀμφισβήτησης.
Χωρίς νά τό πολυσκεφτῶ, ὅταν ἦρθε
ἡ σειρά μου, εἶχα διαλέξει νά εἶμαι τό
«κόμμα». Ἴσως ἐπειδή, συχνά στίς
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ἐκθέσεις μου, ἡ καθηγήτριά μας σημείωνε: «Καλή, ἀλλά λείπουν μερικά κόμματα, γιά νά ἔχει τό κείμενό σου ἀναπνοές». Γιά νά ἐξηγήσω, λοιπόν, καί τήν
αἰτία τῆς προτιμήσεώς μου, μοῦ φάνηκε
εὔστοχο νά χρησιμοποιήσω...τά δικά της
λόγια, καί εἶπα:
- Γιά νά εἶμαι ἡ ἀναπνοή τῶν κειμένων.
Χαμογέλασε καί πρόσθεσε:
- Καλή προτίμηση, καλή καί ἡ ἀπάντηση, ἀλλά ἐλλιπής.
Κοντοστάθηκε, τό βλέμμα της ἔγινε,
κάπως, στοχαστικό καί συνέχισε:
-Τό κόμμα ἔχει κι ἄλλες ἰδιότητες.
Γιά παράδειγμα, σ’ ἀφήνει μέν νά πάρεις
ἀναπνοή, ἀλλά, συγχρόνως, ἐμπεριέχει
καί μιά δέσμευση γιά κάποιες ἑπόμενες
σκέψεις πού πρέπει νά ἀκολουθήσουν.
Ἐμπεριέχει δηλαδή μιά «ἀτέλεια», κάτι
μισοτελειωμένο. Σκέψου το κάπως ἔτσι
καί, σίγουρα, θά βρεῖς νά προσθέσεις κι
ἄλλα χαρακτηριστικά σ’ αὐτό τό σημεῖο
στίξεως.
Αὐτή ἡ παλιά καί ξεχασμένη προτροπή τῆς καθηγήτριάς μας ἄστραψε
ξαφνικά στό μυαλό μου, ὅταν σ’ ἕνα
ταξίδι μας ἐπισκεφθήκαμε τό Μουσεῖο Σύγχρονης Κινέζικης Λογοτεχνίας
στό Πεκίνο. Ἕνα καλαίσθητο κτήριο,
στό ὁποῖο ἐκτίθενται σέ ἐντυπωσιακές
προθῆκες, διάφορα ἐνθυμήματα, προσωπικά ἀντικείμενα, φωτογραφικό ὑλικό,
χειρόγραφα, ζωγραφικές καί γλυπτικές
ἀπεικονίσεις αὐτῶν πού θεωροῦνται μεγάλοι Κινέζοι λογοτέχνες.

«[(:-,/;\!). ]»...
.

Ἔξω ἀπό τήν κεντρική πύλη, στήν
ὄμορφη αὐλή, δεσπόζουν δύο ἐντυπωσιακά στοιχεῖα: Ἡ γωνιώδης χάλκινη προτομή τοῦ συγγραφέα Λού Ξιούν, Νέστορα τῆς κινέζικης λογοτεχνίας, καί ἕνας
μεγάλος μονόλιθος ἀπό ἀχάτη, στό κέντρο τοῦ ὁποίου ὑπάρχει μιά διαμπερής
ὀπή μέ παράξενο μακρόστενο σχῆμα.
Γνωρίζοντας τή σημασία τῶν συμβολισμῶν, ἀλλά καί τήν κινέζικη σοφία,
κατάλαβα πώς αὐτό πού ἔβλεπα, θέλει
κάτι νά πεῖ. Τί ὅμως; Μιά παροιμία πού
πρωτύτερα εἶχε ἀναφέρει μιά γηραιά καθηγήτρια Πανεπιστημίου, πού ἐρχόταν
ἐθελοντικά στό Μουσεῖο, γιά νά προσφέρει πληροφορίες καί γνώσεις στούς
ἐπισκέπτες, ἔλεγε:
- Ἀνάμεσα στούς τρεῖς ἀνθρώπους
πού συναντᾶς στόν δρόμο σου, θά ὑπάρχει τουλάχιστον ἕνας ἀπό τόν ὁποῖο
μπορεῖς νά μάθεις κάτι.
Γύρισα, λοιπόν, πρός τήν ξεναγό μας,
γιά νά ρωτήσω. Ἐκείνη, ἔχοντας παρατηρήσει τήν προσήλωσή μου σ’ αὐτό τό
περίεργο ἄνοιγμα στήν πέτρα, πλησίασε
κι ἔσπευσε νά μοῦ ἐξηγήσει :
- Αὐτό εἶναι τό ἔμβλημα τοῦ Μουσείου. Παριστάνει τό «κόμμα» πού
χρησιμοποιοῦμε στή γραφή μας. Ἔγινε
τό ἔμβλημα ἐδῶ, γιατί θεωροῦμε ὅτι τό
κόμμα - σέ ἀντίθεση μέ τήν τελεία συμβολίζει ὅτι ὑπάρχει καί ἀναμένεται
συνέχεια στήν Πνευματική Δημιουργία.
Μιά ἀναπάντεχη συγκίνηση, μέ
ἀπρόσκλητους συνειρμούς, μέ κράτησε
καθηλωμένη ἐκεῖ. Βρέθηκα ξαφνικά στήν
τάξη μου, μέ τήν καθηγήτριά μας νά
μᾶς μιλᾶ γιά τή σημασία τῶν σημείων

στίξεως.
Τό κόμμα. Παράξενη πού εἶναι ἡ
ζωή... Εἶχε ἔρθει ἀπρόσκλητο νά μέ συναντήσει στό μακρινό Πεκίνο. Αὐτό τό
σημεῖο στίξεως πού, ἀπο τή μιά ὑπαινίσσεται, λαχταράει καί ὑπόσχεται μιά σ υ ν έ χ ε ι α, κι ἀπό τήν ἄλλη, «ἀνεπαισθήτως», δεσμεύει τόν γράφοντα, ἀλλά καί
τόν ἀναγνώστη, γιά τή συμπλήρωση μιᾶς
ἀ-τέλειας. Πρόκειται γιά μιά σημειολογία
ἐκκρεμότητας, ἡ ὁποία παίρνει καί μιά
διάσταση ὑποχρέωσης ἤ νομοτέλειας,
συμβολίζοντας τό «μεταξύ», πολυσήμαντο καί ἀμφίσημα συνδετικό.
Στεκόμουν ἀκίνητη μπροστά στό
πέτρινο κόμμα καί ἀναλογιζόμουν τίς
ἄλλες διαστάσεις πού εἶχε ὑπαινιχθεῖ
ἡ καλή μας καθηγήτρια. Μήπως, καί
στή ζωή μας μ’ αὐτό τό συγκεκριμένο
σύμβολο, δέν ὁρίζεται τό ἀπροσδιόριστο «μεταξύ»; Αὐτό πού ὁριοθετεῖται
ἀνάμεσα στόν χῶρο, τόν ὁρατό καί τόν
ἄυλο, ἀλλά καί στή διαδρομή μεταξύ
τοῦ «ἐδῶ» καί τῆς «ἀπέναντι ὄχθης».
Ἕνα εὐλογημένο κόμμα - ὄχι μιά τελεία
– εἶναι αὐτό πού στέκει ἀνάμεσα στό
παρόν καί στό μέλλον, προδικάζοντας
μιά προσδοκώμενη συνέχεια ...
Ἡ ὑπόλοιπη ὁμάδα εἶχε ἤδη ἀπομακρυνθεῖ καί ὁ ἄνδρας μου μέ καλοῦσε
νά προχωρήσω. Καθώς ἄφηνα πίσω μου
τό ἀσυνήθιστο σύμβολο, σκέφτηκα ὅτι,
ἴσως, ἡ ἀξέχαστη ἐκείνη καθηγήτρια νά
ἔβρισκε πιό πλήρη τήν τωρινή ἀπάντησή
μου...
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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«Ὁ ἐμός φιλόσοφος»

Ἡ

Συρία βρίσκεται στή δίνη μιᾶς ἀνελέητης σύγκρουσης, πού συνεχίζεται
ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια. Χιλιάδες τά θύματα
τοῦ πολέμου, συνήθως ἄμαχοι, καί ἀπερίγραπτες οἱ ὑλικές καταστροφές. Ἀνάμεσα
στούς νεκρούς καί τούς πρόσφυγες εἶναι
καί χιλιάδες χριστιανοί, καί μάλιστα Ὀρθόδοξοι. Πρίν ἀπό τόν πόλεμο ἀριθμοῦσαν
πληθυσμό 1,5 ἑκατομμυρίου, καί διέθεταν
πολλούς Ναούς καί Μοναστήρια. Σήμερα,
πολλοί χῶροι λατρείας καί ἄσκησης ἔχουν
ἐρειπωθεῖ ἤ ἐγκαταλειφθεῖ.
Παλαιότερα, τήν περίοδο ἀπό τόν 5ο ἕως
τόν 7ο αἰ. μ.Χ., ἡ Συρία ὑπῆρξε ἀπό τά μεγαλύτερα μοναστικά κέντρα τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἀνέδειξε σπουδαίους Πατέρες, πού ἄφησαν
ζωντανή τή μνήμη καί τήν παρουσία τους
στήν Ἐκκλησία. Ἀπό αὐτούς ξεχωρίζουν: ὁ
Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος, ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ
Σύρος, ὁ Ὅσιος Ἰσαάκος κ.ἄ.
Στόν πρῶτο ἀπό αὐτούς θά ἀναφερθοῦμε στή συνέχεια.

Ἐλάχιστα γνωρίζουμε γιά τή ζωή τοῦ
Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, ἄν καί ὑπῆρξε
ἀπό τούς μεγαλύτερους ἀσκητές Πατέρες.
Μάλιστα, ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
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ἔτρεφε γι’ αὐτόν ἀπεριόριστη ἀγάπη καί τόν
ἀποκαλοῦσε: «ὁ ἐμός φιλόσοφος».
Ἔζησε τόν 7ο μ.Χ. αἰ. καί εἶχε γεννηθεῖ στή Νινευή τῆς Μεσοποταμίας. Ἔγινε
μοναχός καί μόνασε σ’ ἕνα κοινόβιο, ὅπου
ἐπιδόθηκε σέ σκληρούς ἀσκητικούς ἀγῶνες.
Χωρίς τή θέλησή του, ἐξελέγη Ἐπίσκοπος
στή Νινευή. Σύντομα, ὅμως, παραιτήθηκε
καί κατέφυγε στήν ἔρημο.
Ὁ Ἅγιος Ἰσαάκ μᾶς ἄφησε παρακαταθήκη ἕνα σπουδαῖο σύγγραμμα. Αὐτό εἶναι
οἱ «Ἀσκητικοί Λόγοι», στό ὁποῖο δίνει σοφές συμβουλές καί ὁδηγίες γιά τήν πνευματική προκοπή τοῦ ἀνθρώπου. Καταχωροῦμε,
στή συνέχεια, μερικές πολύ χρήσιμες συμβουλές του:
• Ὁ θυμός, ἡ σύγχυση, ἡ ἐχθρότητα, τό
μίσος, ὁ φθόνος, ἡ κακότητα γενικά,
εἶναι τοξίνες πού δηλητηριάζουν καί
τόν σωματικό καί τόν ψυχικό ὀργανισμό. Ἀντίθετα, ἡ ἀγάπη εἶναι γλυκυτέρα
ἀπό τή ζωή.
• Ὅταν θέλεις νά συμβουλεύσεις κάποιον
στό καλό, πρῶτον νά τόν ἀναπαύσεις
σωματικά καί νά τόν τιμήσεις μέ λόγο
ἀγάπης. Διότι τίποτε ἄλλο δέν πείθει τόν
ἄνθρωπο τόσο πολύ, ὥστε νά ντραπεῖ
καί νά μεταστρέψει τόν ἑαυτό του ἀπό
τήν κακία στήν ἀρετή, ὅσον ἡ σωματική
περιποίηση καί ἡ τιμή πού βλέπει ἀπό
σένα.
• Ἡ ἀρχή τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ
ἐπιείκεια καί ἡ πραότητα, ἡ ὁποία ἀνέχεται τίς ἀδυναμίες τῶν ἀνθρώπων, καί
εἶναι κατόρθωμα γενναίας ψυχῆς.
• Ἀνάγκασε τόν ἑαυτό σου, ὅταν συναντήσεις τόν πλησίον σου, νά τόν τιμήσεις
περισσότερο ἀπό ὅσο τοῦ ἀξίζει (…),
παίνεψέ τον, ἀκόμη καί γιά ἀρετές πού
δέν ἔχει. Καί ὅταν χωρισθεῖτε, νά πεῖς γι’

αὐτόν τά καλύτερα λόγια. Μέ τέτοια καί
μέ παρόμοια τόν ἑλκύεις στό καλό καί
τόν ἀναγκάζεις νά ντρέπεται γιατί, χωρίς
νά τό ἀξίζει, τόν χαιρέτησες μέ τόσο καταδεκτικό τρόπο. Ἔτσι, σπέρνεις στήν
ψυχή του σπέρματα ἀρετῆς. Κι ἄν ἔχει ὁ
πλησίον σου κάποια ἐλαττώματα, ἀφοῦ
τόν τιμᾶς, εὔκολα δέχεται ἀπό σένα τή
θεραπεία, γιατί ντρέπεται νά διαψεύσει
ὅσα τιμητικά εἶπες γι’ αὐτόν.
• Μή λυπᾶσαι στίς στενοχώριες καί τίς
κακοπάθειες τοῦ σώματος, διότι ὅταν ὁ
Θεός δεῖ τήν ὑπομονή σου, τίς ἀφαιρεῖ
τελείως ἀπό σένα.
• Ἡ ἀγάπη δέν ξέρει οὔτε νά θυμώνει,
οὔτε νά ἐρεθίζεται, οὔτε νά κατηγορεῖ
μέ πάθος.
Γ. Δ. Κούβελας

Συμμετοχή τῆς Χριστιανικῆς Στέγης
Καλαμάτας στήν 8η Ἔκθεση Ὀρθόδοξου
Χριστιανικοῦ Βιβλίου
Οἰ Εκδόσεις Ἐν Πλῷ, μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου, καί μέ κύριο σκοπό τήν προβολή
καί τή διάδοση τοῦ ποιοτικοῦ χριστιανικοῦ βιβλίου, διοργάνωσαν γιά 8η συνεχῆ χρονιά
Ἔκθεση Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ Βιβλίου, στό Ξενοδοχείο Divani Caravel (Βασ.
Ἀλεξάνδρου 2, Ἀθήνα), ἀπό τό Σάββατο 2 μέχρι καί τήν Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019
(10:00΄ - 22:00΄) μέ μεγάλη ποικιλία τίτλων ὀρθόδοξης πνευματικότητας σέ συνεργασία
μέ πολλούς ἐκδοτικούς οἴκους καί μοναστήρια.
Ἡ Ἔκθεση πλαισιωνόταν κι ἀπό ἐνδιαφέρουσες παρουσιάσεις βιβλίων πού ἐκδόθηκαν
πρόσφατα καί συζητήσεις μέ διακεκριμένες προσωπικότητες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου.
Στήν 8η Ἔκθεση Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ Βιβλίου συμμετεῖχε καί ἡ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ἐνημερώνοντας τούς ἐπισκέπτες γιά
τίς δράσεις της, τήν προσφορά στήν πόλη τῆς
Καλαμάτας καί τόν τοπικό Ραδιοφωνικό Σταθμό της.
Ξεχωριστή θέση εἶχε τό περιοδικό της,
Σύνδεσμος, πού ἐκδίδεται ἐπί 53 συνεχῆ ἔτη
μέ πλούσια ψυχωφελή ὕλη. Πολλοί ἐπισκέπτες
γνώρισαν τό περιοδικό γιά πρώτη φορά κι ἀρκετοί
ἀπό αὐτούς γράφτηκαν συνδρομητές.
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Τό κομποσκοίνι ὡς μέσον περισσότερης
καί ποιοτικότερης προσευχῆς
Τό κομποσκοίνι εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο
προσευχῆς, πού τό χρησιμοποιοῦν κυρίως οἱ μοναχοί στόν μοναχικό τους κανόνα. Βοηθᾶ πολύ στή συγκέντρωση τοῦ
νοῦ καί τόν προφυλάσσει ἀπό ποικίλους
πειρασμούς καί μετεωρισμούς. Εἶναι συνήθως μάλλινο καί πλεγμένο σέ διάφορα
μεγέθη: 12άρι (δηλαδή μέ 12 κόμπους,
γιά τόν δείκτη μας), 33άρι (δηλαδή
μέ 33 κόμπους), 50άρι, 100άρι ἤ καί
300άρι. Ὁ κάθε κόμπος του πλέκεται μέ
εὐχή καί ἀποτελεῖται ἀπό 9 πλεγμένους
σταυρούς, πού συμβολίζουν τά ἑννέα
τάγματα τῶν ἀγγέλων. Γιά τόν λόγο αὐτό
ἀποτελεῖ καί φυλακτήριο γιά τόν πιστό
πού τό κρατᾶ μέ εὐλάβεια στό χέρι ἤ
τό φέρει ἐπάνω του καί μαζί μέ τόν ἐπιστήθιο σταυρό του ἀποτελεῖ ἀλεξιτήριο
κατά πάσης σατανικῆς ἐνέργειας καί
ἐπηρρείας, μαγείας, βασκανίας καί ζηλοφθονίας. «Σταυρός ὁ φύλαξ πάσης τῆς
οἰκουμένης» ( Ἐξαποστηλάριο ἑορτῆς
Τιμίου Σταυροῦ).
Χρησιμοποιώντας τό κομποσκοίνι, σέ
κάθε κόμπο πού περνᾶ ἀνάμεσα στά δάχτυλά του, ὁ προσευχόμενος ἐπαναλαμβάνει τήν εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
ἐλέησόν με».
Ἡ ἴδια εὐχή μπορεῖ νά λέγεται καί γιά
ὅλους τούς συνανθρώπους μας μέ κατάληξη «ἐλέησον ἡμᾶς» ἤ καί γιά κάποιο
ἤ κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα «ἐλέησον τόν δοῦλον σου» ἤ «τούς δούλους
σου». Στόν πρῶτο κόμπο ἀναφέρουμε
ὀνομαστικά τό πρόσωπο ἤ τά πρόσωπα: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον τόν
δοῦλον σου Ἀνδρέα» ἤ «Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ, ἐλέησον τούς δούλους σου Γε272

ώργιο, Μαρία, Παναγιώτη, Δέσποινα».
Στούς ὑπόλοιπους κόμπους τοῦ συγκεκριμένου κομποσκοινιοῦ γιά τά πρόσωπα
αὐτά συνεχίζουμε νά λέμε: «Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ, ἐλέησον τόν δοῦλον σου ἤ τούς
δούλους σου», χωρίς νά ἐπαναλαμβάνουμε κάθε φορά τά συγκεκριμένα ὀνόματα, τά ὁποῖα ἐννοεῖται ὅτι εἶναι αὐτά
πού μνημονεύσαμε στόν πρῶτο κόμπο.
Ἡ εὐχή μπορεῖ νά συμπληρωθεῖ καί
μέ τήν ἐπίκληση τῆς Παναγίας μας καί
τῶν Ἁγίων μας: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Σου Μητρός καί πάντων σου τῶν Ἁγίων (ἤ τοῦ
δεῖνα Ἁγίου), ἐλέησον με ἤ ἐλέησον τόν
δοῦλον σου (ἤ τούς δούλους σου).
Μποροῦμε, ἐπίσης, νά ἐπικαλούμαστε μόνο τήν Παναγία μας λέγοντας:
« Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον με ἤ σῶσον
ἡμᾶς», καθώς καί: « Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον τόν δοῦλον σου δεῖνα ἤ τούς
δούλους σου τάδε». Ἀνάλογα μποροῦμε
νά λέμε: « Ὑπεραγία Θεοτόκε, βοήθει
μοι ἤ βοήθησον τόν δοῦλον σου ἤ τούς
δούλους σου …».
Κατά ἀνάλογο τρόπο μποροῦμε νά
ἐπικαλούμαστε καί ὅλους τούς Ἁγίους
μας (πάντων τῶν Ἁγίων) ἤ κάποιον ἤ
κάποιους συγκεκριμένους Ἁγίους, τούς
ὁποίους εὐλαβούμαστε ἤ εἶναι προστάτες μιᾶς κατηγορίας ἀνθρώπων ἤ θεραπεύουν κάποια συγκεκριμένη ἀσθένεια:
«Ἅγιοι Πάντες, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἐμοῦ
ἤ ἡμῶν» ἤ «Ἅγιοι Ἀνάργυροι καί Θαυματουργοί, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἐμοῦ ἤ
ἡμῶν» ἤ « Ἅγιε Νεκτάριε, ἴασαί με ἤ
ἴασαι τόν δοῦλον σου …ἤ τούς δούλους
σου …».

Μέ ἀνά λογους τρόπους
μποροῦμε νά ἐπικαλούμαστε τόν
Χριστό μας ἤ τήν
Παναγία μας ἤ τούς
Ἁγίους μας γιά κάποιο συγκεκριμένο
αἴτημά μας ἤ ἄλλων
συνανθρώπων μας,
προσθέτοντας κάθε
φορά τήν ἀνάλογη κατάληξη: «ἐλέησον καί
ἴασαι» ἤ «ἐλέησον καί
φώτισον» ἤ «ἐλέησον
καί στήριξον» ἤ «ἐλέησον καί συγχώρησον»
ἤ «ἐλέησον καί σῶσον»
κ.λ.π.
Μέ παρόμοιο τρόπο εὐχόμαστε καί ὑπέρ
τῶν κεκοιμημένων πατέρων, μητέρων καί ἀδελφῶν
ἡμῶν: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἀνάπαυσον τήν ψυχήν
τοῦ δούλου σου ἤ τῶν δούλων
σου» ἤ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, πρεσβείαις τῆς Παναχράντου σου Μητρός,
ἀνάπαυσον τήν ψυχή τοῦ δούλου σου
ἤ τῶν δούλων σου» ἤ «Κύριε Ἰησοῦ

Χριστέ, πρεσβείαις τῆς Παναχράντου
σου Μητρός καί πάντων σου τῶν Ἁγίων,
ἀνάπαυσον τήν ψυχήν τοῦ δούλου σου
ἤ τῶν δούλων σου».
Μποροῦμε, ὡσαύτως, νά λέμε:
« Ὑπεραγία Θεοτόκε, βοήθησον τήν
ψυχήν τοῦ δούλου σου ἤ τάς ψυχάς
τῶν δούλων σου» ἤ « Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ ἤ
Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἤ Ἅγιοι Ἀρχάγγελοι,
βοηθήσατε τήν ψυχήν τοῦ δούλου σας
ἤ τῶν δούλων σας».
Ἡ προσευχή μας γιά τούς ἄλλους
εἶναι ἐκδήλωση τῆς ἰδιαίτερης ἀγάπης
καί τῆς φιλανθρωπίας μας. Εἶναι ἕνα
εἶδος πνευματικῆς ἐλεημοσύνης, ἀκόμη
πιό σημαντικῆς καί ἀπό τήν ὑλική ἐλεημοσύνη. Τό ἄνοιγμα αὐτό πρός ὅλους
τούς ἄλλους ἀδιακρίτως δίνει ποιότητα
καί ἀνεβάζει τήν προσευχή μας, την
«πτεροποιεῖ», ὅπως χαρακτηριστικά
μᾶς λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: «Πτερόν ἐστί τῆς εὐχῆς ἡ ἐλεημοσύνη· ἐάν μή ποιήσῃς πτερόν τῇ εὐχῇ
σου οὐκ ἄν ἔρχεται εἰς ὕψος· ὅταν δέ
πτεροποιηθῇ ἡ εὐχή σου ἵπταται εἰς
τόν οὐρανόν. Ὥσπερ γάρ πῦρ, ἐάν μή
ἔχῃ ἔλαιον ἐπίσταζον, σβέννυται· οὕτως
καί ἡ εὐχή, ἐάν μή ἔχῃ ἐλεημοσύνην,
ἀφανίζεται» (Ἅγιος Ἰωάννης Κλίμακος,
Περί Προσευχῆς, σχόλιο ΙΣΤ΄, MG 88,
1144C).
Μετά τά παραπάνω, γίνεται ἀντιληπτό ὅτι τό κομποσκοίνι στήν Ὀρθοδοξία δέν εἶναι ἕνα ἁπλό κόσμημα γιά
τόν καρπό μας, ἀλλά εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο
περισσότερης καί ποιοτικότερης προσευχῆς τοῦ κάθε πιστοῦ.
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου,
Προηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς
Μεγάλου Μετεώρου
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Ὑπάρχει πρόβλημα!
Πρίν ἀπό λίγα χρόνια – καί τότε
πού δέν ὑπῆρχε τηλεόραση – ὅλοι οἱ
σταθμοί στό καθημερινό τους πρόγραμμα, μετέδιδαν καί δημοτικά τραγούδια.
Σήμερα τά ἀκοῦμε «στή χάση καί στή
φέξη». Κυριαρχοῦν μοντέρνα, δικά μας
καί ξενόγλωσσα, και «ἀφρικανικά ταμ
– τουμ».
Ὑπάρχει πρόβλημα!
Ὁ ἀείμνηστος Σίμων Καρράς, συμμάζεψε τή μουσική μας παράδοση, ἡ
δέ Δόμνα Σαμίου μέ ἱκανούς συναδέλφους της ἐργάστηκαν δυναμικά. Σήμερα
στίς ἐπάλξεις βρίσκεται ὁ Παναγιώτης
Μυλωνᾶς μέ καλή ὁμάδα, ἐργάζονται
ἐντατικά, ἀλλά ἡ πορεία «ἔχει πάρει
τήν κάτω βόλτα», εἶναι φθίνουσα.
Ὑπάρχει πρόβλημα!
Σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη – ἀφήνουμε τήν Ἀμερική – κυριαρχεῖ, πέρα ὡς
πέρα, τό λατινικό ἀλφάβητο. Μοναδική
ἐξαίρεση – ὀρφανό, φτωχούλι – τό δικό
μας ἀλφάβητο. Ἀγκομαχεῖ, ἀγωνιᾶ νά
διατηρήσει τήν παρουσία του, ἀμυνόμενο.
Ὑπάρχει πρόβλημα!
Σέ ὁλόκληρη τή χώρα οἱ ἐπιγραφές
γράφονται μέ λατινικό ἀλφάβητο. Ἔγινε μόδα. Ἀκολούθησε διαταγή νά χρησιμοποιεῖται παράλληλα καί ἑλληνική
ἐπιγραφή. Εἰς μάτην! Ἀναδιπλώνεται
τό δικό μας, συρρικνώνεται, «σταγόνα
μέσα στόν εὐρωπαϊκό ὠκεανό».
Ὑπάρχει πρόβλημα!
Τά προϊόντα super market ἔχουν
λατινικό ἀλφάβητο. Τό ἴδιο καί τά φάρμακα. Τό ἀλφάβητό μας σέ κλοιό πολιορκίας. Τό «κάστρο» του μέ σοβαρά
ρήγματα. Θά ἀντέξει;
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Ὑπάρχει πρόβλημα!
Μετά ἀπό δεκαετίες, λίγες ἤ πολλές
- ἀδιάφορο - μήπως τό αλφάβητό μας
τό συμπαρασύρει τό ὁρμητικό λατινικό
ρεῦμα; Τί θά γίνει τότε; Θά μνημονεύεται ἡ Ἑλλαδίτσα μας στά λατινικά ὡς
πατρίδα τοῦ Σωκράτη, τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου, τοῦ Ἀριστοτέλη, τοῦ Πλάτωνα καί τῶν ἄλλων κλασικῶν μας συγγραφέων;
Ὑπάρχει πρόβλημα!
Παλαιότερα, σ’ ὅλα σχεδόν τά χωριά
ὑπῆρχε δυάδα μουσικῶν ὀργάνων (κλαρίνο, βιολί, μπουζούκι, σαντοῦρι, λαοῦτο
καί πίπιζα – καραμούζα μέ τύμπανο).
Στά πανηγύρια, στούς γάμους καί σέ
κάθε χαρά, τρανταζόταν ὁλόκληρο τό
χωριό. Ὅλοι, μικροί, μεγάλοι τραγούδι καί χορό. Σήμερα ὅλα αὐτά, εἶναι
προνόμιο ὁρισμένων ἐπαγγελματικῶν
σωματείων, πού φιγουράρουν στήν τηλεόραση. Ὁ λαός δέν τραγουδᾶ, δέν
χορεύει, ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων.
Ὅλα πέρασαν στήν Ἱστορία...
Ὑπάρχει πρόβλημα!
Φεύγουν: ἔθιμα, χοροί, δημοτικά τραγούδια, ἀλφάβητο! Τί γίνεται; Μήπως
μπῆκε σέ λειτουργία αὐτό πού λέει ὁ
σοφός λαός μας; «Τό μεγάλο ψάρι τρώει τό μικρό» καί στό τέλος – τέλος θά
κινδυνεύσει καί ἡ ἴδια μας ἡ γλῶσσα;
Ἀρκετές γλῶσσες ἐξαφανίζονται κάθε
χρόνο! Σημεῖα τῶν καιρῶν!
Ὑπάρχει ἤ δέν ὑπάρχει πρόβλημα;
Ἀντώνης Καλύβας,
Ἀναδημοσίευση ἀπό τήν καθημερινή
ἐφημερίδα Θάρρος, 13/08/2019, σελ. 6

Γιά ἀκόμα περισσότερο προβληματισμό
Κάποτε ἡ Ἑλλάδα εἶχε δύο Πανεπιστημιακά Ἱδρύματα (Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης) καί
τρεῖς Ἀνώτερες Σχολές (τό Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο, τή Γεωπονική Ἀθηνῶν καί τήν Ἀνωτάτη Ἐμπορική (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). Σήμερα κατέχει
παγκόσμιο ρεκόρ σέ ἀριθμό Πανεπιστημιακῶν
Τμημάτων! Μέ τούς ἀλλεπάλληλους νόμους
τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Γαβρόγλου
ἔχουμε «συνωστισμό στόν ἀκαδημαϊκό χάρτη».
Ἡ Ἑλλάδα διαθέτει πλῆθος Πανεπιστημίων μέ ἑκατοντάδες Πανεπιστημιακά Τμήματα.
Μετά τήν ἀνωτατοποίηση μερικῶν Τ.Ε.Ι. φτάσαμε νά ἔχουμε 430 Πανεπιστημιακά Τμήματα!
Στό μηχανογραφικό δελτίο δέ, πού οἱ ὑποψήφιοι
τῆς Τριτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης συμπλήρωσαν
φέτος, προστίθενται καί τά 120 ὑφιστάμενα
ἀκόμα Τ.Ε.Ι.
Συνέπειες τοῦ ὑπερτροφικοῦ Πανεπιστημιακοῦ τοπίου:
• Ποῦ θά βρεθοῦν Καθηγητές νά καλύψουν
τίς ἀνάγκες 550 ἀνωτάτων Τμημάτων; Κατ’
ἀνάγκην οἱ ὁποιοιδήποτε Καθηγητές τῶν
Τ.Ε.Ι. θά ὀνομαστοῦν Καθηγητές Πανεπιστημίου, χωρίς φυσικά νά διαθέτουν τήν
ἀνάλογη ἐπιστημονική βαρύτητα.
• Ποῦ θά βρεθοῦν φοιτητές γιά ὅλες αὐτές
τίς ἐκατοντάδες τῶν Πανεπιστημικῶν Τμημάτων; Κάποτε σέ πέντε ὑποψηφίους ἕνας
εἰσήρχετο στό Πανεπιστήμιο. Ὑπῆρχε δυνατότητα ἐπιλογῆς καί ἀξιολογήσεως. Φυσικά, τό ἀγαθό τῆς Παιδείας εἶναι γιά ὅλους,
ἀλλά δέν εἶναι ὅλοι γιά ἀνωτάτη παιδεία.
• Ποῦ θά βρεθοῦν τά κονδύλια γιά τή λειτουργία τῶν 550 Πανεπιστημιακῶν Τμημάτων; Καί πῶς θά καλύψουν οἱ γονεῖς τά
ἔξοδα γιά τή διαμονή τῶν παιδιῶν τους σέ
πόλεις ἤ κωμόπολεις ἑκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά;
• Παιδεία, ναί! Ἀλλά Παιδεία ποιότητας. Παιδεία, ναί! Ἀλλά Παιδεία ἀξιοκρατική καί
ἀξιολογική. Παιδεία, ναί! Ἀλλά μέ ἀνάλογα
ἀκαδημαϊκά καί ἐπαγγελματικά προσόντα
τῶν Πτυχιούχων. Παιδεία, ναί! Ἀλλά μέ
κίνητρα ἀριστείας. Παιδεία, ναί! Ἀλλά μέ
καλλιέργεια ἤθους καί τιμίων χαρακτήρων.

•

•

Παιδεία ἀνωτάτη μέ σοβαρό ἀντικείμενο
σπουδῶν, γιά νέους καί νέες, πού διαθέτουν τή νοητική δυνατότητα προσλήψεως
ὑψηλῶν ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν. Ἡ ἀξιοκρατία καί ἡ ἀριστεία δέν εἶναι ρατσισμός.
(Τό παραπάνω κείμενο ἀποτελεῖ ἀναδημοσίευση ἀπό τό Ὀρθόδοξο περιοδικό Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, τεῦχος 653, Αὔγουστος
2019, σελ. 125 – 126)
|{ |{

Ἐπίσης, μεγάλον προβληματισμό προκαλεῖ
καί ἡ γελοιογραφία τῆς σελίδας αὐτῆς, πού
ἀναδημοσιεύεται ἀπό τήν Ἐφημερίδα Βῆμα
τῆς Κυριακής τήν 20η Ὀκτωβρίου 2019.
Τό δημογραφικό πρόβλημα τῆς πατρίδας
μας μέ τό πέρασμα τοῦ καιροῦ γίνεται ὅλο
καί πιό ἔντονο. Ὁ πληθυσμός ἐξαρτᾶται ἀπό
δύο Ἰσοζύγια: Τό φυσικό (γεννήσεις - θάνατοι) καί τό μεταναστευτικό (εἴσοδοι - ἔξοδοι).
Ἀπό τό 2011 ἡ Ἑλλάδα ἔχει μπεῖ σέ μιά νέα
πρωτοφανῆ φάση. Τό φυσικό Ἰσοζύγιο πλέον
γίνεται ἀρνητικό (οἱ θάνατοι εἶναι περισσότεροι
ἀπό τίς γεννήσεις), ἀλλά καί τό μεταναστευτικό
Ἰσοζύγιο, παρά τήν προσφυγική κρίση, εἶναι κι
αὐτό ἀρνητικό, καθώς πολλοί Ἕλληνες φεύγουν ἀπό τή χώρα ἀναζητώντας καλύτερη τύχη
στό ἐξωτερικό. Ταυτόχρονα, ὁ πληθυσμός της
ἐξακολουθεῖ νά γερνάει.
Τά παραπάνω ἀποτυπώνονται χαρακτηριστικά στή γελοιογραφία αὐτή. Ἔχουμε φτάσει στό σημεῖο νά ὑπάρχουν πολλά ὀλιγομελῆ
σχολεῖα.
Ὑπάρχει πρόβλημα!
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Δυσκολευόμαστε
νά ἐπαινέσουμε...
Ἡ σύγχρονη κοινωνία, ὅπως ἔχει διαμορφωθεῖ καί παγιωθεῖ, εἶναι ἀπόλυτα
ἀνταγωνιστική. Σέ ὅλους τούς τομεῖς.
Ἡ σημερινή ἀνταγωνιστικότητα δέν διαθέτει, βέβαια, οὔτε ἕνα κοινό χαρακτηριστικό μέ τήν εὐγενῆ ἅμιλλα τῶν
προγόνων μας, μέ τίς ἀξίες τῶν πρωτείων, τῆς ἀριστείας καί τῶν ἐν γένει
ἀρετῶν. Ἀντίθετα, ἐμφανίζεται ὡς ἕνα
πολύ σκληρό ἄθλημα, πού ἀσκεῖται πεισματικά καί ἀσύστολα, ἀκόμα καί μέ
βία, καί στοχεύει - μέ κάθε τρόπο - στήν
προσωπική ἀναρρίχηση ἤ διάκριση ἑνός
συγκεκριμένου ἀτόμου.
Σύν τοῖς ἄλλοις, τό οἰκονομικό, πολιτικό καί κοινωνικό περιβάλλον πού
διαμορφώθηκε κυρίως μέσα ἀπό τά
Μ.Μ.Ε. τά τελευταῖα τριάντα χρόνια,
ἄσκησε τεράστια ἐπιρροή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ
τήν κατάκριση, τήν ἀπαξίωση, τόν ἐκμηδενισμό, καί τόν ἀφανισμό ἀξιωμάτων,
συμβόλων, προσωπικοτήτων, χωρίς κανένα στοιχεῖο ἀξιοκρατίας, δικαιοσύνης,
προβολῆς ἤ ἐπιβράβευσης τῶν ἄξιων,
ἠθικῶν καί συνεπῶν πολιτῶν.
Ἡ ἐπιρροή αὐτή δημιούργησε ἐν τέλει ἕνα ἐθιστικό πρός τήν κατάκριση
περιβάλλον, μία ἐνδημία πού ὁδηγεῖ
στήν κατάχρηση ἐκ μέρους ὁποιουδήποτε ὑποκειμένου. Μάλιστα, μέσῳ τῆς
εὐρείας πλέον διαδικτυακῆς ἐπικοινωνίας, ἐκεῖ βρίσκει βῆμα νά κυριαρχήσει
ἡ καθημερινή ἠθική ἔκπτωση καί κάθε
εἴδους χλεύη, ἐνῶ ὁ ἔπαινος ἐμφανίζεται
νά εἶναι τόσο σπάνιος καί δυσεύρετος
ὅσο καί ἕνας πολύτιμος λίθος!
Ἔπαινος εἶναι ἡ ἀναγνώριση καί δι276

άκριση ἑνός ἀτόμου γιά τίς ἰδιαίτερες
ἱκανότητες του, τίς ἀρετές, τή συμπεριφορά του καί κυρίως τίς πράξεις του.
Εἶναι ἡ ἔκφραση θαυμασμοῦ πρός αὐτό
καί ὁ προσωπικός ἥ συλλογικός ἐγκωμιασμός του μέσω τῆς ἀπονομῆς τιμητικῶν διακρίσεων καί βραβείων.
❖❖❖❖
Τό βάρος τῆς εὐθύνης γι’ αὐτή τή μεγάλη σύγχρονη ἔνδεια ἐπαίνου, ἐπιβράβευσης, ἐπιδοκιμασίας, ἐνθάρρυνσης,
προώθησης καί στήριξης ἑνός ἀτόμου
γία τίς ἐξαιρετικές του ἐπιδόσεις καί
πράξεις πρέπει καθένας ἀπό ἐμᾶς νά
τήν ἀναζητήσει περισσότερο μέσα στόν
ἴδιο τόν ἑαυτό του.
Μέσα μας ὑπάρχουν πάντα ἐλλείμματα καί μειονεξίες, πού μᾶς ἐμποδίζουν
νά ἐκφράσουμε τόν θαυμασμό μας γιά
ἕναν συνάνθρωπο πού διακρίνεται στούς
τομεῖς τῶν γραμμάτων, τῆς ἐπιστήμης,
τῆς τέχνης, τῆς ἄθλησης κ.ο.κ.
Ὑπάρχει μέσα μας ὁ κρυμμένος,
ἀλλά ἐπίπονος ψιθυριστής τῆς ἄρνησης,
τῆς ἀποδοκιμασίας, τῆς εὔκολης ἀπόρριψης. Κι’ αὐτός δέν εἶναι ἄλλος παρά
τό διογκωμένο μας Ἐγώ, πού προβάλλει
ἀπαιτητικό καί μᾶς ὑπαγορεύει ἐπίμονα
νά μήν θεωροῦμε κανέναν ἄλλον ἀνώτερο ἤ καλύτερο ἀπό ἐμᾶς.
Ἡ προσωπική μας ἔπαρση ἤ ὁ κακός
σπόρος τῆς ζήλιας, κι’ ἀκόμα ὁ ἀναίτιος
καί ψυχοφθόρος φθόνος μᾶς δημιουργοῦν ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια στό νά φανοῦμε γενναιόδωροι ἀπέναντι σέ ἕναν
συνάθρωπό μας, πού ξεχωρίζει μέσα
στήν κοινωνία μας.

Αὐτά τά ἐλαττώματα δέν μᾶς κάνουν
μόνο φειδωλούς ὡς πρός τήν ἀναγνώριση τῆς ἀριστείας, τῆς δεξιοτεχνίας, τῆς
εὑρηματικότητας καί εὑρεσιτεχνίας τῶν
συνανθρώπων μας, ἀλλά ὅπως λέει καί
ἕνας συγγραφέας, ἀποτελοῦν μερικούς
ἀπό τούς κλέφτες τῆς προσωπικῆς μας
εὐτυχίας, ἀφοῦ μᾶς κάνουν νά φθίνουμε διαρκῶς, καθώς μᾶς κρατοῦν φυλακισμένους μέσα στήν ἐγωπάθεια, τήν
ἀπομόνωση καί τήν ἄρνησή μας.
❖❖❖❖
Ὡστόσο ὁ ἔπαινος ἀποτελεῖ μία μεγάλη κινητήριο δύναμη γιά κάθε δημιουργικό ἀποτέλεσμα ἤ ἐπίτευγμα καί
εἶναι ἕνα ἰσχυρό κίνητρο ὤθησης γιά
ἐργατικότητα, προσπάθεια, τόλμη, ἀποφασιστικότητα καί δημιουργία.
Ὁ ἔπαινος, καί ἰδιαίτερα ἡ ἐνθάρρυνση, θά πρέπει νά ξεκινάει μέσα ἀπό τήν
ἴδια τήν οἰκογένεια. Τά παιδιά, ἰδιαίτερα, ἔχουν μεγάλη ἀνάγκη ἀπό τή θετική
συνδρομή καί τόν ἔπαινο ἐκ μέρους τῶν
γονιῶν τους σέ κάθε τους προσπάθεια,
ἀρκεῖ αὐτή νά γίνεται μέσα στά πλαίσια
τοῦ μέτρου, χωρίς ὑπερβολές καί «ἄδεια
χειροκροτήματα».
Ἐπιβραβεύουμε, δηλαδή, στά παιδιά
τήν προσπάθεια, τήν ἀφοσίωση στόν
σκοπό, τή συμμετοχή στίς οἰκογενειακές
πρακτικές ἀνάγκες, τό θάρρος, τήν τόλμη, καί παράλληλα, τά ἐνθαρρύνουμε
καί τά παρακινοῦμε μέ μία διακριτική,
ἀφανῆ καθοδήγηση, ἀλλά καί ἀδιάλειπτη συνδρομή.

Καί οἱ σύζυγοι, ὅμως, μεταξύ τους
δέν θά πρέπει νά εἶναι ἀδιάφοροι καί
ἀμέτοχοι στίς ὁποιεσδήποτε ἐπιτυχίες
ἑνός ἑκάστου. Ἀπό μία ἐπάξια προαγωγή στήν ἐργασία, μέχρι μία μυρωδάτη σπανακόπιτα στό σπίτι! « Ἥδιστον
ἄκουσμα ὁ ἔπαινος», δηλαδή «Εὐπρόσδεκτο ἄκουσμα ὁ ἔπαινος», μᾶς λέει
ὁ Ξενοφῶν! Πόσο γλυκαίνει τήν ψυχή
μας ἕνας καλός λόγος καί πόσο μᾶς
ἐνθαρρύνει νά συνεχίσουμε ὁποιαδήποτε, ἀκόμα καί ἐπίπονη προσπάθεια γιά
χάρη τῶν οἰκείων μας, τῶν φίλων, τῶν
συνανθρώπων μας!
Ἀκόμα, στό ἐργασιακό καί ἐπιχειρησιακό περιβάλλον, ὅπου ἡ ἀνταγωνιστικότητα θεριεύει, ὁ ἄξιος καί εἰλικρινής
ἔπαινος ἔχει τή δύναμη νά μεταβάλλει
τούς ἐργαζόμενους σέ κινητήριους μοχλούς προόδου, παραγωγικότητας, δημιουργικότητας.
❖❖❖❖
Ὁ καθένας μας ἄς ὑπερβαίνει, ἔστω
καί μέ δυσκολία, κάθε προσωπικό περιορισμό, ἄς ἀπελευθερώνεται ἀπό τίς
ὅποιες ἐσωτερικές ἤ ἐξωτερικές δεσμεύσεις καί ἄς ἐκφράζει ἁπλόχερα, ἀκόμα
καί στούς σημερινούς φοβικούς καί
ἐσωστρεφεῖς καιρούς, τή γενναιοδωρία
του μέσα ἀπό τόν ἔπαινο γιά τό καλό,
τό χρήσιμο, τό εὐγενές, τό ἄριστο!
Κύκλοι Μητέρων
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
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Ἐπειδή μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ἡ
ὅλη εἰκόνα δέν ἄλλαξα κανάλι καί
εἶπα στόν ἑαυτό μου: «Ἄς τήν παρακολουθήσω νά δῶ τί θά ποῦν»!
Δέν γνώριζα οὔτε τή δημοσιογράφο, οὔτε καί τόν «ἀνακρινόμενο»! Πρώτη φορά τούς ἔβλεπα
στήν τηλεόραση.
Ὅσο περνοῦσε ἡ ὥρα τῆς συνέντευξης, τόσο καί πιό ἐνδιαφέρουσα γινόταν αὐτή, μέ ἀποτέλεσμα
νά τήν παρακολουθήσω μέχρι τό τέλος
καί νά λυπηθώ, γιατί δέν τήν εἶχα παρακολουθήσει ἀπό τήν ἀρχή!
Ἐπειδή, ὅμως, δέν εἶδα τήν ἀρχή,
ὅπου ἀσφαλῶς θά παρουσίαζε τήν προσωπικότητα τοῦ συνεντευξιαζόμενου,
δέν μποροῦσα νά καταλάβω ποιός ἦταν.
Ἔτσι, ὅταν τελείωσε ἡ ἐκπομπή, ἄνοιξα τόν ὑπολογιστή μου καί μέσῳ τοῦ
διαδικτύου (αὐτοῦ τοῦ τόσον ἐξυπηρετικοῦ ἐργαλείου, ἀλλά καί τοῦ δυνητικά
τόσον καταστροφικοῦ γιά τίς ψυχές τῶν
νέων μας!) καί στό σχετικό «λῆμμα»
βρῆκα ὅτι λέγεται Κύρος Πατσαλίδης.
Γεννήθηκε στή Λευκωσία τῆς Κύπρου
καί εἶναι Μονοδός – Βαρύτονος, ἀλλά
καί ἀπόφοιτος τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὕστερα ἀπό
πολλές ὑποτροφίες γιά σπουδές στήν
Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό, ἔχει καθιερωθεῖ στούς καλλιτεχνικούς κύκλους
τῆς Εὐρώπης ὡς ἕνας ἀπό τούς σημαντικότερους Ἕλληνες μουσικούς στό
εἶδος του. Ἀπό τό 1989 συνεργάζεται
μέ τήν Ἐθνική Λυρική Σκηνή καί ἔχει
ἑρμηνεύσει πρωταγωνιστικούς καί βασικούς ρόλους σέ τουλάχιστον 15 ὄπερες.
Διαθέτει εὐρύτατο ρεπερτόριο, καί τό
1995 κέρδισε τό Α΄ Βραβεῖο στόν Διεθνῆ
Διαγωνισμό Τραγουδιοῦ στήν Κρατική
Ὄπερα τῆς Βουδαπέστης.
Ἐκτός τῶν ἄλλων ἐρωτήσεων, ἡ δη-

σέ πρΩτο
πρόσωπο
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Ἕνα βράδυ, παίζοντας μέ τό τηλεχειριστήριο τῆς τηλεόρασης, «ἔπεσα»
στό κανάλι τῆς Κυπριακῆς Τηλεόρασης

« Ἐπρόκειτο νά δοθεῖ μιά
μεγάλη συναυλία, στήν
ὁποία πάρα πολύ ἐπιθυμοῦσα νά πάρω μέρος.
Ἔκανα πολλή προσευχή
γιά τήν εὐόδωση αὐτῆς τῆς
ἐπιθυμίας μου. Παραδόξως,
ὅλα ἀνάποδα μοῦ πήγαιναν
καί τελικά δέν ἔλαβα μέρος.
Καί εὐτυχῶς πού δέν ἔλαβα μέρος, γιατί ἦταν ἄλλοι
οἱ σκοποί της, ὄχι καλλιτεχνικοί. Δέν ἔγινε ἔτσι τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιά νά μέ
προφυλάξει;»
ΡΙΚ καί εἶδα νά πραγματοποιεῖται μία
συνέντευξη σέ ἕναν ἁπλό χῶρο, χωρίς
κουρτίνες, γραφεῖα, ἀνθοδέσμες κ.λ.π.,
πού συνήθως ἀποτελοῦν ντεκόρ σέ παρόμοιες συνεντεύξεις.
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τήν Ἐκκλησία μας, ἄν κάποτε βρεθοῦν
λόγῳ τῆς κοσμικῆς ἐπικοινωνίας τους
μέ ἄλλους χριστιανούς συνανθρώπους
τους σέ ἐκκλησιαστικό χῶρο. Λές καί ὁ
Θεός ἔχει ἀνάγκη τῆς ἀγάπης καί τοῦ
σεβασμοῦ μας καί ὄχι ἐμεῖς, οἱ ἀδύνατοι
ἄνθρωποι, τή βοήθεια καί συμπαράστασή Του στά προβλήματα τῆς ζωῆς μας.
Ὅλους αὐτούς, κυρίως τούς πολιτικούς
μας, πολύ θά ἤθελα νά τούς ἔβλεπα
τήν ἡμέρα (πού ὁπωσδήποτε θά ἔλθει
καί γι’αὐτούς) κατά τήν ὁποία θά ἐξέρχονται ἀπό κάποιο ἰατρεῖο, κρατώντας
στά χέρια τους τίς ἰατρικές ἐντολές γιά
ἐργαστηριακές ἐξετάσεις σχετικά μέ
τήν ὑγεία τους, πόσον ἄθεοι εἶναι καί
ποιά θά εἶναι ἡ στάση τῶν ἰδίων καί τῶν
οἰκείων τους. Θά εἶναι «ὡς μή ἔχοντες
ἐλπίδα» ἤ «ὡς ἔχοντες ἐλπίδα στόν
Ἀναστάντα Κύριό μας»;
Ὁλόψυχα εὔχομαι νά εἶναι τό δεύτερο.
Σ.

Δωρεές

• Ὁ κος Ἰωάννης Τσέντος καί ἡ κα Χρυσῆ Μανωλοπούλου – Τσέντου,
Ἀθήνα, 100 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων τους, Διονυσίου Μανωλόπουλου καί
Καλλιόπης Ἀδάμη - Μανωλοπούλου.
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σέ πρΩτο πρόσωπο

μοσιογράφος τόν ρώτησε ποιά εἶναι ἡ
σχέση του μέ τή θρησκεία μας.
Χωρίς περιστροφές ἐκεῖνος ἀπάντησε ὅτι πιστεύει ἀπόλυτα στή χριστιανική
μας θρησκεία καί ὅτι ἀπό παιδί ψάλλει
στούς Ἱερούς Ναούς, πού, κατά συγκυρία, ἦταν πολύ κοντά στά σπίτια ὅπου
κατά καιρούς διέμενε. Σήμερα δέ, πού
διαμένει στή Βιέννη, ψάλλει στόν ἐκεῖ
Ὀρθόδοξο Ναό. Τόση δέ εἶναι ἡ πίστη
του στόν Θεό, πού, ὅπως εἶπε, συμπορεύεται μαζί Του καί Αὐτός ἀποφασίζει
γιά τή ζωή του. Αὐτό τό ἔχει ζήσει σέ
πολλά γεγονότα. Ὅταν τοῦ ζητήθηκε νά
ἀναφέρει ἕνα τέτοιο γεγονός, ἐκεῖνος
ἀπάντησε τό ἑξῆς: « Ἐπρόκειτο νά δοθεῖ
μιά μεγάλη συναυλία, στήν ὁποία πάρα
πολύ ἐπιθυμοῦσα νά πάρω μέρος. Ἔκανα πολλή προσευχή γιά τήν εὐόδωση
αὐτῆς τῆς ἐπιθυμίας μου. Παραδόξως,
ὅλα ἀνάποδα μοῦ πήγαιναν καί τελικά
δέν ἔλαβα μέρος. Καί εὐτυχῶς πού δέν
ἔλαβα μέρος, γιατί ἦταν ἄλλοι οἱ σκοποί της, ὄχι καλλιτεχνικοί. Δέν ἔγινε
ἔτσι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιά νά μέ
προφυλάξει;»
Ὅταν ἄκουσα τήν τόσο ξεκάθαρη
ὁμολογία πίστεως, σκέφθηκα μερικούς
νεοέλληνες, πού, γιά νά εἶναι «ἐντός τοῦ
πνεύματος τῆς ἐποχῆς», σέ ἀνάλογη
ἐρώτηση ἀπαντοῦν ὅτι δέν πιστεύουν
στήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα, ἐπιδεικτικά κάποιοι δέν ἐκκλησιάζονται,
οὔτε κάνουν τόν σταυρό τους, οὔτε
κἄν δείχνουν τόν σεβασμό τους πρός

Βιβλία πού λάβαμε
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΔΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗΣ
«ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 – 9 (Α΄ - Θ΄)»

Στό πόνημα αὐτό περιέχεται
ἑρμηνεία τοῦ θεόπνευστου βιβλίου
τῆς ζωῆς τῆς πρώτης Ἐκκλησίας,
αὐτοῦ τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, πού εἶναι ἔργο τοῦ Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ. Δέν γίνεται ἀναφορά σέ θαύματα, ἀλλά σέ πράξεις
τῶν Ἀποστόλων. Οἱ πράξεις εἶναι
ἀξιοθαύμαστα κατορθώματα τῶν
Ἀποστόλων, καί στό βιβλίο αὐτό,
ἐκτός ἀπό ἀναφορά σέ αὐτά γίνεται
ἀναφορά καί στόν βίο τους. Εἶναι
ἕνα ἐγχειρίδιο πολύ κατάλληλο γιά
Ἁγιογραφικούς Κύκλους.
Σχ. 14 x 20,4, σελ. 286, διεύθυνση συγγραφέα: Χριστοκοπίδου 12, Ἀθήνα 10554, τηλ. 210
3212713, 210 9765440, e-mail:
info@ioannisvaptistis.gr.
γ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ»
«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2020 “ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ” ΜΕ ΑΦΙΕΡΩΣΗ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟ ΖΩΗ»

Ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιο τοῦ ἑπόμενου ἔτους. Τό περιεχόμενό του
εἶναι ἀφιερωμένο στόν χρόνο, πού
χωρίζεται σέ τρία μέρη: παρελθόν,
παρόν, μέλλον. Τό παρόν δέν ἀποτελεῖ τίποτα περισσότερο ἀπό μιά
διαχωριστική τομή ἀνάμεσα στό
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παρελθόν καί στό μέλλον. Ὑπάρχει
τό πρό καί τό μετά. Στή μέση τό
παρόν ἤ μᾶλλον ὁ Παρών, πού εἶναι
Ἄχρονος Θεός. Ὅλα τά σχετικά μέ
τό θέμα αὐτό κείμενα τοῦ Ἡμερολογίου εἶναι πολύ ἐνδιαφέροντα.
Σχ. 8,5 x 12, σελ. 64, Ὀρθόδοξος
Χριστιανικός Σύλλογος « Ἰωάννης
ὁ Βαπτιστής», τηλ. 210 3212713,
210 9765440, ἱστοσελίδα: www.
ioannisvaptistis.gr, e-mail: info@
ioannisvaptistis.gr.
γ

Γ. Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
Θεολόγος, τ. Γυμνασιάρχης,
Συγγραφέας
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Ὁ πολυγραφότατος καί ἐκλεκτός,
μόνιμος συνεργάτης τοῦ Συνδέσμου
ἐξέδωσε ἀκόμα ἕνα βιβλίο του, πού
διακρίνεται γιά τά ἱστορικά στοιχεῖα
πού περιέχει καί τή θεολογία του.
Στό πόνημά του αὐτό γίνεται ἀναφορά στούς 14 ἀναγνωρισμένους
Ἁγίους πού εὐλογήθηκε ἀπό τόν
Θεό νά ἔχει ὁ Νομός Μεσσηνίας.
Ἀγωνίστηκαν καί ἀσφαλῶς μέ πολλά τραύματα καί πολλές πτώσεις,
ἀντιμετώπισαν νικηφόρα τούς τρεῖς
βασικούς ἐχθρούς τοῦ ἀνθρώπου:
τό σῶμα, τόν «κόσμο» καί τόν διάβολο. Οἱ βίοι τῶν Μεσσηνίων Ἁγίων
παρουσιάζονται κατά χρονολογική
σειρά, σύμφωνα μέ τό ἔτος τῆς ἐν
Χριστῷ κοιμήσεώς τους. Εἶναι ἕνα
καλαίσθητο βιβλίο, πολλαπλῶς ὠφέλιμο γιά κάθε Ὀρθόδοξο χριστιανό
ἀναγνώστη.

Σχ. 17 x 24, σελ. 180, Ἐκδόσεις
« Ἔλυτρον», Ἰατροπούλου 1, Καλαμάτα, 24133, τηλ. 27210 94173, διεύθυνση
συγγραφέα: Λακωνικῆς 76, Καλαμάτα
24133, τηλ. 27210 25360.
γ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣ.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ταξίαρχος Ἀερ. Ε.Α. – Νομικός
«203. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019»

Ἀπάνθισμα ἄρθρων, ἐπιφυλλίδων,
μελετῶν, ὁμιλιῶν καί παρατηρήσεωνσχολίων σοβαρῶν προσωπικοτήτων
καί δημοσιογράφων, συνεργατῶν τοῦ
Ἑλληνικοῦ Τύπου καί Στρατιωτικῶν
περιοδικῶν, δημοσιευθέντων ἀπό μηνός Μαΐου 2019 μέχρι καί Σεπτεμβρίου
2019. Ἕνα ἀκόμα τεῦχος ἔχει ἐκδοθεῖ
μέ ἐξαιρετική ἐπιμέλεια καί πολύ ἐνδιαφέρον περιεχόμενο.
Σχ. 21 x 29,5, σελ. 208, διεύθυνση:

Ἀφῶν Διδασκάλου 68, 15669 Παπάγου,
τηλ. 210 6514195.
γ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
«ΠΑΡΟΥΣΙΑΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ»
ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
– ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Περιοδικό τῆς Ἕνωσης Αἰτωλοακαρνάνων Λογοτεχνῶν (Ε.ΑΙ.Λ.) μέ
ἐκλεκτή ὕλη. Περιέχεται ἀφιέρωμα γιά
τόν Παλαμᾶ καί τόν Δροσίνη, δοκίμια
ἐνδιαφέρουσας θεματολογίας καί ποίηση διακεκριμένων προσωπικοτήτων.
Σχ. 17 x 24, σελ. 138, Ἕνωση Αἰτωλοακαρνάνων Λογοτεχνῶν (Ε.ΑΙ.Λ.),
Σόλωνος 100, Ἀθήνα 10680, 1ος ὄροφος, τηλ. 210 3638319, e-mail: apoea@
otenet.gr.

Κυκλοφόρησε τό Ἡμερολόγιο τοῦ 2020,
πού ἐκδόθηκε ἀπό τή Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας.

ἡμερολόγιον

2020

ΑΛΑΜ ΑΤΑΣ

33 • Καλαμάτα
7210 26478
ail: info@xristegi.gr
εζας: 220/480206-34
2204 8020 634

ΜΑΤΑ Σ
ΧΡΙΣΤ ΙΑΝΙΚ Η ΣΤΕΓ Η ΚΑΛΑ

Προσπάθειά μας εἶναι τό Ἡμερολόγιο αὐτό νά ἀποτελέσει ἕνα ἐγχειρίδιο πνευματικῆς στήριξης καί συντροφιᾶς
γιά τό 2020. Τά κείμενά του νά μᾶς προσφέρουν ἔστω
κάτι λίγο, συμβάλλοντας ἔτσι στήν πνευματική ἀνάταση
τοῦ καθενός μας.
Εὐγενική ὑπενθύμιση γιά τήν ἀποστολή τῆς δικῆς σας
συνδρομῆς, προκειμένου νά συνεχίσουμε νά καλύπτουμε
τό πολυδάπανο κόστος τῆς μηνιαίας ἔκδοσης τοῦ Συνδέσμου. Τέλος, νά ἐκφράσουμε τίς εὐχαριστίες μας σέ
ὅσους ἤδη μᾶς ἔχουν ἀποστείλει χρήματα καί μᾶς ἔχουν
ἐνισχύσει πνευματικά μέ ἐπιστολές τους.
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Πετράδια
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
«Αἰτεῖτε καί δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε καί εὑρήσετε, κρούετε καί ἀνοιγήσεται ὑμῖν».
Ματθ. ζ΄ 7

Γυρεύετε ἀπό τόν Θεό καί θά σᾶς
δοθεῖ, ζητᾶτε καί θά βρεῖτε, χτυπᾶτε
τήν πόρτα τῆς θείας προστασίας καί
θά ἀνοιχθεῖ.

« Ἐξῆλθεν εἰς τό ὄρος προσεύξασθαι καί ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ
προσευχῇ».
Λουκ. ε΄ 22

Βγῆκε ὁ Ἰησοῦς στό ὄρος, γιά νά
προσευχηθεῖ καί πέρασε ὁλόκληρη
τή νύχτα προσευχόμενος.

« Ἀκατάπαυστα νά προσεύχεσθε,
γιά καθετί νά εὐχαριστεῖτε τόν Θεό».
Α΄ Θεσσαλονικεῖς ε΄ 17 - 18

«Μήν ἀποθαρρυνθεῖς καί μήν
ἀποκάμεις στήν προσευχή σου».
Σ. Σειρ. ζ΄ 10
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«Τοῦ Θεοῦ μνημονευτέον μᾶλλον
ἤ ἀναπνευστέον».
Γρηγόριος Θεολόγος

Πρέπει νά μνημονεύουμε τόν Θεό
περισσότερο ἀπ’ ὅσο ἀναπνέουμε.

« Ὅποιος στερήσει τόν ἑαυτό του
ἀπό τήν προσευχή, θά πάθει ὅ,τι καί
τό ψάρι, ὅταν στερηθεῖ τό νερό, θά
νεκρωθεῖ».
Μέγας Βασίλειος

« Ὅταν προσεύχεσαι, μάθε καλά
μπροστά σέ ποιόν βρίσκεσαι καί νά
εἶναι ὁλόκληρη ἡ ψυχή σου καί ὁλόκληρη ἡ καρδιά σου σ’ Αὐτόν».
Ἐφραίμ ὁ Σύρος

« Ὅπως ὁ ἥλιος εἶναι τό φῶς γιά
τό σῶμα, ἔτσι καί ἡ προσευχή γιά
τήν ψυχή».
Ἰωάννης Χρυσόστομος

«Δέν ὑπάρχει τίποτα πιό δυνατό
ἀπό τήν προσευχή, οὔτε ἰσοδύναμο».
Ἰωάννης Χρυσόστομος

« Ἄν ἐπιθυμεῖς νά προσεύχεσαι,
ὅπως πρέπει, μήν στενοχωρήσεις
ἄνθρωπο· διαφορετικά ἀγωνίζεσαι
μάταια».
Νεῖλος ὁ Ἀσκητής

« Ἄν εἶσαι θεολόγος, θά προσεύχεσαι ἀληθινά, κι ἄν ἀληθινά προσεύχεσαι, εἶσαι θεολόγος».
Νεῖλος ὁ Ἀσκητής

«Προσευχή εἶναι συγχώρηση τῶν
ἁμαρτημάτων, γέφυρα πού σώζει ἀπό
τούς πειρασμούς, τεῖχος πού προστατεύει ἀπό τίς θλίψεις».
Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης

«Δέν πρέπει νά παύουμε προσευχόμενοι, ἀκόμη κι ἄν δέν δίνεται
ἀπάντηση στίς προσευχές μας».
Παναγιώτης Τρεμπέλας

« Ὅλοι ὅσοι δέν προσεύχονται
στή ζωή τους στόν Θεό, δέν προσεύχονται γιατί ἔχουν μέσα τους κρυφή
ὑπερηφάνεια».
Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης

« Ὅποιος ὑπακούει στούς θεούς
καί οἱ θεοί τόν εἰσακούουν».
Εὐριπίδης

«Μέ προσευχές ἄν τιμᾶς τούς
θεούς, θἄχεις λαμπρές μέρες ζωῆς».
Εὐριπίδης

«Στή δίκαιη προσευχή ὁ Θεός δέν
κλείνει τό αὐτί του».
Μένανδρος

« Ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσεύχεται,
εἰσπνέει τόν Θεό».
Χέμπελ

«Μέ τήν προσευχή μέσα σέ λίγες
στιγμές θεραπεύτηκαν θαυματουργικά ἀσθενεῖς πού ἔπασχαν ἀπό ἀνίατες ἀσθένειες».
Ἀλεξίς Καρρέλ

« Ἡ προσευχή κινεῖ τό χέρι, τό
ὁποῖο κινεῖ τόν κόσμο».
Λαμεννέ
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος †
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ΤΥΠΟΥ Ε ΡΕΘΙ Σ Μ ΑΤΑ
ΤΟΥ

« Ἀγωνία στόν Περσικό Κόλπο»
(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 17-09-2019)
Ἡ περιοχή τοῦ Περσικοῦ Κόλπου,
ἴσως περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο σημεῖο τοῦ πλανήτη προκαλεῖ ἀγωνία
στούς λαούς της. Ποιά ἡ αἰτία; Τό
πετρέλαιο ἤ οἱ ἡγέτες τῶν χωρῶν της
καί τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς;
«Σέ ἔξαρση τά ἐμφράγματα
λόγῳ ἀνεργίας τό 2019»
(ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 1809-2019)
Ἐκτός ἀπό τίς οἰκονομικές συνέπειες γιά ἄτομα καί οἰκογένειες, ἐκτός
ἀπό τά ψυχολογικά καί κοινωνικά
προβλήματα, δυσμενεῖς συνέπειες
καί στήν ὑγεία! Οἱ αὐτοκτονίες;
«Ἀπό τήν ἰδεολογική ἐπιθετική ρητορεία στήν οὐσία τῆς πολιτικῆς διακονίας»
(ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, 19-09-19)
Πόσο θά ἤμασταν καλύτερα, ἄν
ἐπρυτάνευε ἡ διάθεση, ἡ φιλοδοξία
διακονίας τοῦ λαοῦ, ἀντί ἐκείνη τῆς
νομῆς τῆς ἐξουσίας!
«Τό Κέντρο Νέων Καλαμάτας
ἀνοίγει καί φέτος τίς πόρτες του»
(ΘΑΡΡΟΣ, 20-09-2019)
Ἀξιέπαινη κάθε σωστή ἐθελοντική
προσπάθεια προσφορᾶς στούς νέους
μας σέ διάφορους τομεῖς.
«Τρόμος: Ἡ ἀνθρωπότης
πεινᾶ!»
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 20-092019)
Ὄχι μόνον σέ μεγάλα τμήματα τοῦ
πληθυσμοῦ πολλῶν ὑπανάπτυκτων
χωρῶν, ἀλλά καί σέ εὐημεροῦσες
χῶρες τῆς Δύσεως. Λησμονοῦμε ὅτι
καί στήν πατρίδα μας τό πρόβλημα
ὑπάρχει;
«Οἱ Σκοπιανοί παραβιάζουν
ἀνοιχτά τίς Πρέσπες (χρησιμο284

ποιοῦν τό ὄνομα Μακεδονία), ἐνῶ
‘κλέβουν’ τή φέτα»
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 21-09-2019)
Καί σοβαρότερα θά κάνουν εἰς
βάρος μας, ἀφοῦ ὑποστηρίζονται
ἀπό τούς ἑταίρους καί συμμάχους
μας!
«Ρίμινι: Τό ξεχασμένο ἕπος
στήν Ἰταλία»
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 22-09-2019)
Ξεχασμένο ἀπό ὅσους τό εἶχαν
πληροφορηθεῖ, ἄγνωστο ἀπό τούς
νέους μας, ἀλησμόνητο ἀπό ὅσους
τό πραγματοποίησαν, ξεχασμένο καί
ἀπό τούς συμμάχους, πού ὀφελήθηκαν στρατιωτικά, γεωπολιτικά!
«ΕΝΦΙΑ: Ἴδιος λογαριασμός
γιά τή βίλα καί τήν γκαρσονιέρα»
(ΤΑ ΝΕΑ, 23-09-2019)
Αὐτή τή φορολογική ἀδικία δέν
τή βλέπουν οἱ ἐπιβλέποντες «θεσμοί»;
«Νέα ὑπερσύγχρονα τουρκικά
drones μέ στόχο Αἰγαῖο-Κούρδους»
(ΕΣΤΙΑ, 24-09-2019)
Ἡ Τουρκία ἀξιοποιεῖ ὅ,τι μπορεῖ,
γιά νά ἀναδειχθεῖ σέ περιφερειακή
ὑπερδύναμη, γιά νά ἀπειλεῖ, γιά νά
ἐκβιάζει!
«Σέ ἔξυπνη ἀνάπτυξη-ἀπασχόληση ἡ βαρύτητα τῆς Ε.Ε.
γιά τό 2020»
(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 25-09-19)
Ἀνάπτυξη γιά τόν ἄνθρωπο, ὄχι
γιά τίς τράπεζες!
« Ἡ Λιβύη ἀμφισβητεῖ τίς
ἔρευνες ἀνοιχτά τῆς Κρήτης»
(ΤΟ ΒΗΜΑ, 29-09-2019).
Νά περιμένουμε παρόμοια ἐνέργεια τῆς Ἀλβανίας γιά ἔρευνες στό
Ἰόνιο. Ἡ Τουρκία καί ἐκεῖ θά ἐπέμβει!
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

«EΡΩΤΌΚΡΙΤΟΣ»

Τό ἔργο αὐτό τοῦ Βιτσέντζου Κορνάρου παρουσιάστηκε στό θέατρο Δάσους (Θεσσαλονίκη) στίς 15 Σεπτεμβρίου.
Ὁ βασιλιάς τῆς Ἀθήνας Ἡράκλης
καί ἡ γυναῖκα του Ἄρτεμη ἔχουν μιά
πανέμορφη κόρη, τήν Ἀρετούσα.
Ἕνας σύμβουλός του, ὁ Πεζόστρατος,
ἔχει ἕναν ἐνάρετο γιό, τόν Ἐρωτόκριτο,
πού συχνάζει στό παλάτι καί ὁ Ρήγας
«σάν τέκνο τόν ἐκράτη». Ὁ Ἐρωτόκριτος
ἐξομολογεῖται στόν φίλο του Πολύδωρο
ὅτι ἔχει ἐρωτευθεῖ τήν Ἀρετούσα. Ἐπειδή
βασανίζεται ἀπό τό αἴσθημά του, ἀραιώνει
τίς ἐπισκέψεις του στό παλάτι. Τά βράδια,
παρέα μέ τόν Πολύδωρο, τραγουδᾶ μέ τή
συνοδεία λαγούτου ἔξω ἀπό τό παλάτι. Ἡ
Ἀρετούσα ἐξομολογεῖται στήν παραμάνα της
ὅτι ἐρωτεύθηκε τόν νυχτερινό τραγουδιστή
καί ἐπιθυμεῖ σφοδρά νά τόν γνωρίσει. Πολύδωρος καί παραμάνα μάταια προσπαθοῦν
νά λογικεύσουν τούς ἐρωτευμένους. Γιά νά
νικήσει τό πάθος του, ὁ Ἐρωτόκριτος ξενιτεύεται. Κοντά του καί ὁ Πολύδωρος.
Λόγῳ ἀσθενείας τοῦ πατέρα του ὁ
Ἐρωτόκριτος ἐπιστρέφει στό σπίτι του. Ἡ
Ἀρετούσα ἔχει πεισθεῖ ὅτι τῆς νύχτας ὁ τραγουδιστής εἶναι ὁ Ἐρωτόκριτος, πού τώρα
συχνάζει πάλι στό παλάτι. Τά μάτια τῶν νέων
τροφοδοτοῦν τό ἀμοιβαῖο ἐρωτικό αἴσθημα. Στή γκιόστρα πού ὀργανώνει ὁ Ρήγας,
παίρνουν μέρος φημισμένα ἀρχοντόπουλα
ἀπό διάφορα μέρη. Κατά τίς σκληρές, ἀνά
δύο ἔφιππους, συμπλοκές, ὁ Ἐρωτόκριτος
ἀναδεικνύεται νικητής καί στεφανώνεται
ἀπό τήν Ἀρετούσα μέ «στεφάνι ὁλόχρυ-

σο καί μαργαριταρένιο», ἀπό τά χέρια της
καμωμένο.
Ὀ Ρήγας ἀπορρίπτει μέ ὀργή τήν πρόταση γάμου τοῦ Ἐρωτόκριτου. Τόν ἐξορίζει
ἀπό τή χώρα ἐπί ποινῇ θανάτου. Οἱ δύο
νέοι δίνουν ὅρκο ἰσόβιας πίστεως καί μέ
σπαραγμό καρδιᾶς ἀποχωρίζονται. Φθάνουν προξενητές ἀπό τό Βυζάντιο, ἀλλά
ἡ Ἀρετούσα ἀρνεῖται. Ὁ Ρήγας ἐκδηλώνει πρωτοφανῆ ἀγριότητα. Τῆς κόβει τά
μαλλιά καί τή φυλακίζει στό ὑπόγειο μαζί
μέ τήν παραμάνα. Πάνω ἀπό τρία χρόνια
ἡ Ἀρετούσα θά ζήσει μέσα στή βρώμα καί
στό σκοτάδι, μέ ψωμί καί νερό, ντυμένη μέ
κουρέλια, πιστή, ὅμως, στήν ἀγάπη της.
Ὁ βασιλιάς τῆς Βλαχίας ἐκστρατεύει
ἐναντίον τῆς Ἀθήνας. Ὁ Ἐρωτόκριτος φθάνει καί μάχεται ὑπέρ τοῦ Ἡράκλη. Ὕστερα
ἀπό φονικές μάχες καί καταστροφές στή
χώρα, ἡ κατάσταση ὁδηγεῖται σέ ἀδιέξοδο.
Ἀποφασίζεται, τελικά, νά γίνει μονομαχία
μεταξύ δύο ἐκλεκτῶν πολεμιστῶν ἀπό τίς
δύο πλευρές. Ὁ Ἐρωτόκριτος ζητᾶ ἀπό
τόν Ρήγα νά ἀναμετρηθεῖ μέ τόν Ἄριστο,
ἐκλεκτό τῶν Βλάχων. Ἀκολουθεῖ σκληρή
μονομαχία. Ὁ Ἐρωτόκριτος νικᾶ σοβαρά
πληγωμένος. Γεμᾶτος εὐγνωμοσύνη γιά τή
σωτηρία τῆς ζωῆς του καί τοῦ βασιλείου του,
ὁ Ρήγας τόν περιποιεῖται στό παλάτι. Τοῦ
ἔχει ὑποσχεθεῖ νά εἶναι ὁ κληρονόμος του.
Μετά τήν ἀνάρρωσή του, ὁ Ἐρωτόκριτος
τοῦ ζητᾶ τήν Ἀρετούσα, πού πρίν τόν ἀναγνωρίσει, ἀρνεῖται. Τελικά, «τούτ’ ἡ ἀγάπη ἡ
μπιστική μέ τή χαρά ἐτελειώθη καί πληρωμή
στά βάσανα μεγάλη τώς ἐδόθη».
Ν. Τσιρώνης
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Δ

Τά γεράκια τοῦ
πολέμου ξαναχτυποῦν…

υστυχῶς, γιά μιά ἀκόμη φορά οἱ σελίδες τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητας γράφτηκαν μέ αἷμα, πόνο καί μνῆμες
ὀδυνηρές. Μόλις τίς προηγούμενες ἑβδομάδες ἡ Κυβέρνηση τῆς γείτονος χώρας
Τουρκίας -ὡς μή ὄφειλε- ἀποφάσισε, μέ
σκληρό καί ἀδίστακτο τρόπο, νά χτυπήσει τόν Κουρδικό πληθυσμό ἐντός
τῶν ὁρίων ἑνός ἄλλου αὐτόνομου καί
ἀνεξαρτήτου κράτους, τῆς Συρίας. Μέ
τό ψευδές ἐπιχείρημα ὅτι θέλει νά πατάξει τήν τρομοκρατία πραγματοποίησε
οὐσιαστικά εἰσβολή στή γειτονική της
Συρία καί ξεκίνησε νά χτυπᾶ στόχους,
πόλεις, παροχές καί ζωτικούς χώρους
τῆς Κουρδικῆς μειονότητας πού ζεῖ στά
βόρεια τῆς Συρίας. Συμμαχώντας δέ μέ
τόν αὐτόνομο ἐπαναστατικό συριακό
στρατό, χτύπησε τόν κουρδικό στρατό,
ἀλλά καί τά στρατεύματα τῆς κυρίαρχης
χώρας τῆς Συρίας, πού ὑπερασπίζονται
τή χώρα τους ἐνάντια στόν παράνομο
εἰσβολέα.
Παρακολουθήσαμε ξανά σκληρές
εἰκόνες ἀπό τούς τηλεοπτικούς μας δέκτες, ἀλλά καί τά ρεπορτάζ ἤ τά φωτογραφικά στιγμιότυπα τῶν πολεμικῶν
ἀνταποκριτῶν. Ἀντικρίσαμε ἀνθρώπους
ἐκτοπισμένους, πρόσφυγες πολέμου,
τραυματισμένους καί νεκρούς ἀμάχους,
παρά τίς ἀντίθετες δηλώσεις τῶν ὑπευθύνων. Εἴδαμε μικρά παιδιά νά σπαρταροῦν γιά τούς χαμένους γονεῖς καί
τά ἀδέρφια τους. Σκηνές πραγματικά
σκληρές, πού λυγίζουν ἀκόμη καί τόν πιό
ἀναίσθητο ἤ ἀδιάφορο. Ξύπνησαν καί
σ’ ἐμᾶς τούς Ἕλληνες μνῆμες φοβερές
ἀπό τήν Τουρκοκρατία, ἀλλά καί τήν
πιό πρόσφατη παράνομη εἰσβολή στήν
Κύπρο τό 1974 μέ τίς παρόμοιες εἰκόνες,
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πού δυστυχῶς ἀντικρίσαμε καί πάλι!
Καί ἀπό πλευρᾶς τῶν ὑπολοίπων
κυβερνήσεων τοῦ πολιτισμένου κόσμου
ἁπλῶς ἕνας πόλεμος δηλώσεων καί ἀνακοινώσεων, μιά υποκρισία καί κάποιες
διπλωματικές ἐνέργειες, χωρίς ἄμεσα
ἀποτελέσματα.
Ἀπαιτεῖται, ὅμως, πιό ἄμεση δράση
ἀπό μιά ἁπλῆ καταδίκη τέτοιων ἐνεργειῶν. Ἀπαιτεῖται σεβασμός στήν ἀνθρώπινη ζωή, νά μποῦν στάν ἄκρη τά ἀνθρώ-

πινα πάθη, τά συμφέροντα τῶν κρατῶν
καί τά γεωπολιτικά παιχνίδια. Χρειάζεται
νά συνασπισθοῦν τά κράτη καί, μέ ὅλα
τά μέσα πού διαθέτουν, νά ὑποχρεώσουν
σέ ὑποχώρηση ὅποιον δικτατορίσκο ἡγέτη ἐπιθυμεῖ πόλεμο. Ἀπαιτεῖται νά ἀγαπήσουν ὅλοι τήν ἀνθρώπινη ζωή καί στήν
πράξη νά τή σεβαστοῦν.
Πάνω ἀπ’ ὅλα, ὅμως, ἀπαιτεῖται νά
ἀσπασθοῦμε ὅλοι τήν ἀγάπη στόν Θεό,
γιά νά ἀγαπήσουμε καί τόν συνάνθρωπο· γιά νά μή γίνονται κάποιοι νέοι Κάιν
τῆς ἀνθρωπότητας· νά μή γίνονται φονιάδες τῶν λαῶν καί ἐγκληματίες. Τότε
μόνο θά ἁπλωθεῖ ἡ εἰρήνη στόν κόσμο, ἡ
πραγματική γαλήνη, καί μόνον τότε καί
ἡ ἀνθρωπότητα θά παύσει νά σπαράσσεται. Ἄς διώξουμε τά ἀνθρωποφάγα κοράκια, τά φονικά γεράκια τοῦ πολέμου
καί ἄς στείλουμε παντοῦ τά περιστέρια
τῆς Εἰρήνης!
Φώτιος Ρίζος,
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ

Ἐλαιοκαλλιέργειες καί οὐρανός τῆς Μεσσηνίας.
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