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

ολλές οἱ δυσκολίες καί πολλά τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας. Ἰδιαίτερα ὁ κίνδυνος τοῦ ἐπάρατου διχασμοῦ. Οἱ ἀφορμές
προσφέρονται. Ἡ ἐπαγρύπνηση εἶναι ἀναγκαία.
Πολύς ὁ λόγος γιά τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ποιά εἶναι ἡ καταγωγή του;
Γιατί τόσο μεγάλη ἡ διάδοσή του μέ τούς χιλιάδες νεκρούς σέ ὅλο τόν κόσμο;
Οἱ διαδόσεις, οἱ φῆμες κατακλύζουν τήν καθημερινότητά μας καί αὐξάνουν τήν
ἀγωνία μας. Εἶναι προϊόν κατασκευασμένο, καί ἄν ναί, ἀπό ποιούς καί γιατί;
Εἶναι ἐμπόλεμη κατάσταση; Εἶναι ὄντως ἕνας
ἐπικίνδυνος ἰός, πού συνέχεια μεταβάλλεται;
Ἡ Ἐπιστήμη ἔχει τόν λόγο καί τήν ἀπάντηση.
Οἱ διχογνωμίες, οἱ καχυποψίες καί οἱ πολλές
ἀμφισβητήσεις προκαλοῦν σύγχυση, πανικό καί
διχασμούς.
Οἱ ἐχθροί τοῦ Γένους μας καί τῆς Χώρας
μας ἀγρυπνοῦν καί μηχανεύονται πολλά. Οἱ
Οἱ ἐχθροί τοῦ Γένους
προκλήσεις εἶναι καθημερινές καί ἔντονες. Οἱ
χιλιάδες τῶν «προσφύγων» καί μεταναστῶν,
μας καί τῆς Χώρας μας
πού κατακλύζουν τή Χώρα μας καί ἰδιαίτερα
ἀγρυπνοῦν καί μηχανεύονται
τά νησιά μας, ἀποτελοῦν μάστιγα γιά τήν
πολλά. Οἱ προκλήσεις εἶναι
πατρίδα μας. Ἡ ἀνεξέλεγκτη εἰσβολή ὅλων
καθημερινές καί ἔντονες.
αὐτῶν ἀλλοιώνει τή σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ
Γιά ὅλα αὐτά μᾶς
μας, καί εἰσάγει νοοτροπίες καί ἤθη διαφορεχρειάζονται ὁμοψυχία,
τικά ἀπό τίς ἀρχές μας καί τά πιστεύω μας.
Μαζί μέ αὐτά οἱ ἀμφισβητήσεις τῶν συνόρων
ἑνότητα καί πνευματική
μας, οἱ δολιότητες τῶν γειτόνων μας, πού
ἐπαγρύπνηση. Βασικά
γίνονται συνέχεια καί πιό ἐπικίνδυνες, μᾶς
στοιχεῖα γιά μιά βαθύτερη
προβληματίζουν καί μᾶς ἀνησυχοῦν ἔντονα.
καί οὐσιαστική συνοχή
Γιά ὅλα αὐτά μᾶς χρειάζονται ὁμοψυχία,
εἶναι ὁ πλοῦτος τῶν
ἑνότητα καί πνευματική ἐπαγρύπνηση. Βασικά στοιχεῖα γιά μιά βαθύτερη καί οὐσιαστική
πνευματικῶν μας δυνάμεων
συνοχή εἶναι ὁ πλοῦτος τῶν πνευματικῶν μας
καί παραδόσεων.
δυνάμεων καί παραδόσεων. Ἡ καλλιέργεια
Ἡ καλλιέργεια τῆς γλώσσας
τῆς γλώσσας μας, τοῦ πολιτισμοῦ μας, τῆς
μας, τοῦ πολιτισμοῦ μας,
Ὀρθόδοξης πίστεως καί λατρείας μας. Ἡ
τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως
ἀπομάκρυνση ἀπό αὐτά ἀδυνατίζει τή συνοχή
καί ἑνότητά μας καί προκαλεῖ διασπαστικές
καί λατρείας μας.
κινήσεις, διχασμούς καί ἀκαταστασίες, πού
εὐνοοῦν τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας.
Ἀπό τά παθήματα τοῦ παρελθόντος ἄς πάρουμε μαθήματα γιά τό μέλλον,
ἀντιμετωπίζοντας τό παρόν μέ σύνεση, ἐπαγρύπνηση καί ὁμόνοια. Μόνον ἔτσι
μποροῦμε νά μεγαλουργήσουμε!

Ἐπαγρύπνηση
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Ἁγία Ταβιθᾶ (τιμᾶται τήν 25η Ὀκτωβρίου)
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Γάμου:
Ἀδιάλυτος καί Ἰσόβιος δεσμός. Κωλύματα.

Ὁ

Γάμος εἶναι ἰσόβιος δεσμός,
ἔχει τό ἀδιάλυτο, ἐκτός ἄν
συμβεῖ τό φοβερό ἁμάρτημα
τῆς συζυγικῆς ἀπιστίας, ἡ μοιχεία, τήν
ὁποία ὁ Κύριος καί ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζουν ὡς μόνον λόγο διαλύσεώς
του. « Ἐγώ λέγω ὑμῖν ὅτι ὅς ἄν ἀπολύσει τήν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτός λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτήν μοιχᾶσθαι»
(Ματθ. ε΄ 32). Δηλαδή, « Ἐγώ ὅμως
σᾶς λέω ὅτι ἐκεῖνος πού θά διώξει τή
γυναῖκα του χωρίς νά ὑπάρχει αἰτία
μοιχείας, συντελεῖ στό νά γίνει αὐτή
μοιχαλίδα, ἐάν συζευχθεῖ μέ ἄλλον».
Καί ἐδῶ ἔχουμε διαφορά στό ζήτημα
τοῦ Γάμου μέ τούς Παπικούς, διότι
αὐτοί, κι ἄν ἀκόμη συμβεῖ μοιχεία, δέν
δίνουν διαζύγιο, ὅπως δίνει τήν ἄδεια ὁ
Χριστός, ἀλλά ὁρίζουν χωρισμό ἰσόβιο
«ἀπό κοίτης καί τραπέζης».
  
Ὁρατά σημεῖα τοῦ Μυστηρίου τοῦ
Γάμου εἶναι ἡ ἀμοιβαία συναίνεση καί
συγκατάθεση τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας νά ἔλθουν σέ Γάμο. Εἶναι καί ἡ
τελετή τῆς Ἐκκλησίας μέ τά στέφανα,
μέ τά ὁποῖα τούς στεφανώνει καί μέ
τίς Εὐχές καί εὐλογίες της.
  
Ἀόρατο στοιχεῖο εἶναι ἡ Θεία Χάρις, πού ἁγιάζει, στεφανώνει καί συσφίγγει τόν φυσικό δεσμό τοῦ Γάμου.
  
Ὡς ἀρνητικές προϋποθέσεις (κωλύματα) πού κωλύουν τήν τέλεση τοῦ
Γάμου, προβλέπονται:

• Ἡ μή συμπλήρωση τοῦ δεκάτου
ὀγδόου (18ου) ἔτους τῆς ἡλικίας
τῶν μελλονύμφων.
• Ἡ παράλληλη ὕπαρξη Γάμου ἤ
Συμφώνου Συμβιώσεως μέ ἄλλο
πρόσωπο.
• Ἡ συγγένεια ἐξ αἵματος τῶν μελλονύμφων σέ εὐθεῖα γραμμή ἀπεριόριστα.
• Ἡ συγγένεια σέ πλάγια γραμμή ἕως
καί τόν τέταρτο βαθμό.
• Ἡ συγγένεια ἐξ ἀγχιστείας σέ εὐθεῖα
γραμμή ἀπεριόριστα.
• Ἡ συγγένεια ἐξ ἀγχιστείας σέ πλάγια γραμμή ὡς καί τόν τρίτο βαθμό.
• Ἡ συγγένεια ἐξ υἱοθεσίας.
• Ἡ διαφορά θρησκείας.
• Ἡ προΰπαρξη τριῶν γάμων.
• Ἡ πνευματική συγγένεια ἀπό τό
βάπτισμα.
• Ἡ ἰδιότητα τοῦ κληρικοῦ ἤ μοναχοῦ,
κατά τούς Ἱερούς Κανόνες καί τόν
Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος.
Σέ περίπτωση συνδρομῆς κωλυμάτων, ἡ Ἐκκλησία δύναται νά προσφεύγει στήν ἀρχή τῆς «οἰκονομίας»,
κατά περίπτωση καί κατά τήν κρίση
καί ποιμαντορική σύνεση τοῦ οἰκείου
Μητροπολίτου ἤ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Γι’ αὐτό οἱ ἐφημέριοι σέ περίπτωση
κατά τήν ὁποία ἔχουν ὁποιαδήποτε
ἀμφιβολία σχετικά μέ τήν ὕπαρξη κωλύματος, ἀπευθύνονται στήν οἰκεία
Ἱερά Μητρόπολη καί λαμβάνουν
ἔγκυρη ἀπάντηση καί ὁδηγίες.
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Ὁ Ἱερός Ναός
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
στό Μοναστηράκι Ἀθηνῶν
ἱστορικός Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Μοναστηρακίου, ἡ Παναγιά Παντάνασσα ἡ Ἀθηνιώτισσα, τό
Μοναστηράκι, ὅπως συνηθίζεται νά ὀνομάζεται, εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἀρχαιότερους
ἐν λειτουργίᾳ Ναούς τῆς Πρωτεύουσας.
Κτίσθηκε, σύμφωνα μέ τόν ἱστορικό Ἀθηναιογράφο, Δημήτριο Καμπούρογλου
καί τούς Ἀρχαιολόγους Καθηγητές Γ. Σωτηρίου καί Ἀ. Ὀρλάνδο, κατά τά τέλη τοῦ
8ου ἀρχές τοῦ 9ου αἰῶνα μ.Χ. καί ἀφιερώθηκε στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, Ἀειπάρθενο
Μαρία. Πρόκειται γιά καμαρο-σκέπαστη
τρίκλιτη βασιλική, τῆς ὁποίας τό κεντρικό
κλίτος καλύπτεται μέ ἐπιμήκη θολο-καμάρα, πού ἀνατολικά καί δυτικά καταλήγει
ἐσωτερικά σέ τέσσερα ἡμιχώνια. Ὁ τύπος
αὐτός παρουσιάστηκε πρῶτα σέ βασιλικές
τῆς Μεσοποταμίας καί εἶναι κάτι ἐνδιάμεσο
ἀνάμεσα στίς ξυλόστεγες βασιλικές ( Ἱερός
Ναός Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης) καί

Ὁ
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τίς τρουλλαῖες βασιλικές ( Ἱερός Ναός Παναγίας Σκριποῦ Βοιωτίας, Ἅγιοι Θεόδωροι
Ἀθηνῶν, κ.ἄ.). Στό κτήριο ἐξωτερικά ἔχουν
ἐντοιχιστεῖ ἀρχαῖα μέλη, καί συγκεκριμένα,
παλαιοχριστιανικά ἀνάγλυφα. Ἡ Ἁγία Τράπεζα ἀποτελεῖται ἀπό λεῖο μαρμαροκίονα
καί μαρμαρόπλακα ἀρχαῖα (πιθανῶς ἀπό
τή Βιβλιοθήκη τοῦ Ἀδριανοῦ ἤ ἀπό τήν
Ἀκρόπολη).
Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Παντάνασσας ἦταν
Καθολικό (δηλαδή κεντρικός Ναός) τῆς
Μονῆς τοῦ «Μεγάλου Μοναστηρίου»,
ὅπως ὀνομαζόταν. Καταλάμβανε τή σημερινή Πλατεῖα Μοναστηρακίου καί ἕνα
κομμάτι τῆς ὁδοῦ Ἀθηνᾶς, μέχρι τήν ὁδό
Ἁγίας Εἰρήνης. Σ’ αὐτή τήν Ἱερά Μονή,
ὅταν ἦταν ἀνδρώα, τόν 9ο αἰῶνα ἐκάρη

μοναχός ὁ Ὅσιος Λουκᾶς ὁ Στειριώτης
(896-953). Ἐπίσης, τό 1551 ἐκάρη μοναχή
ἀπό τόν Μητροπολίτη Ἀθηνῶν Κάλλιστο
ἡ Ὁσιομάρτυς Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία. Ἀπό
τό 1881 ἕως τό 1885 ὑπηρέτησε ὡς διάκονος ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως,
ὁ ὁποῖος κατά τό ἴδιο διάστημα διακονοῦσε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Εἰρήνης
ἐπί τῆς ὁδοῦ Αἰόλου. Σ’ αὐτό τόν Ναό
λειτουργοῦσε τακτικά ὁ Ἅγιος Νικόλαος
ὁ Πλανᾶς καί ἔψαλλαν οἱ Ἅγιοι τῆς λογοτεχνίας μας, Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης
καί Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης.
Ὁ Ἱερός Ναός Παντανάσσης διασώζει
ἀρκετά κειμήλια, μεταξύ τῶν ὁποίων πολλές παλαιές εἰκόνες πού προέρχονται ἀπό ἄλλους
Ἱερούς Ναούς τῶν
Ἀθηνῶν πού κατεδαφίστηκαν μετά
τήν Ἐπανάσταση
τοῦ 1821. Περιλαμβάνει πολλές
φορητές εἰκόνες
τοῦ Φώτη Κόντογλου, ἀξιόλογο τέμπλο,
προσκυνητάρια καί δεσποτικό θρόνο. Στή
διαμόρφωση τοῦ χώρου καταβλήθηκε προσπάθεια νά ἀποδοθεῖ ὁ κλασικός, παραδοσιακός Ἀθηναϊκός Ναός, μέ μοναστηριακό ὕφος. Μεταξύ τῶν κειμηλίων εἶναι
ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς
Ἐλεούσης, ὁ Σταυρός τῆς ἐπίστεψης τοῦ
παλαιοῦ τέμπλου, οἱ ὑπέροχες εἰκόνες τοῦ
Ἁγίου Παντελεήμονα, Συμεῶνος τοῦ Στυλίτου, οἱ δεσποτικές εἰκόνες τοῦ τέμπλου,
παλαιά Εὐαγγέλια ἐκδόσεως Βενετίας, κ.ἄ.
Στόν Ἱερό Ναό θησαυρίζονται τά ἱερά
λείψανα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, Ἀγάθης Μάρτυρος, Εἰρήνης
Μεγαλομάρτυρος, Ὁσίου Μακαρίου τοῦ
Νοταρᾶ, Νικηφόρου τοῦ Χίου, Νικῆτα
Νεομάρτυρος τοῦ Νισυρίου καί τοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου Πενταπόλεως.

Ὑπῆρξε μία ἀπό τίς δέκα (10) πρῶτες
Ἐνορίες τῶν Ἀθηνῶν, ὅταν ἀνακηρύχθηκε
ἐπί Ὄθωνος ἡ πόλη ὡς ἐπίσημη πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδας. Ἔγινε Ἐνοριακή
Μονή μέ ὑφαντήρια – ἀργαλειούς τῶν
καλογραιῶν. Τό 1870 – 1880 κατεδαφίστηκαν ὅσα κτίσματα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶχαν
ἀπομείνει. Ἡ Πλατεῖα διαμορφώθηκε καί
ὁ Ἱερός Ναός ἀνακαινίστηκε καί παραμορφώθηκε, σύμφωνα μέ τά νεοκλασικά
πρότυπα τῆς ἐποχῆς (ἁγιογραφίες Χατζηγιαννοπούλου, ἄμβωνας, γύψινα ἐπιχρίσματα στούς κίονες, σοβάτισμα ἐξωτερικά,
κτίσιμο τοῦ κωδωνοστασίου τό 1910).
Ὁ σεισμός τοῦ 1999 καί ἡ διάνοιξη τῆς
σήραγγας τοῦ Μετρό προξένησαν
ζημίες στόν Ἱερό
Ναό καί ἀποφασίστηκε ἀπό την
Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, τήν
ἑταιρεία Ἀττικό
Μετρό Α.Ε. καί
τήν Α΄ Ἐφορεία
Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων Ἀθηνῶν ἡ ἀναστήλωση καί στερέωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Ὁ Ἱερός Ναός ἔκλεισε γιά 12 ἔτη, συντηρήθηκε, στερεώθηκε, καθαρίστηκε ἡ
ἐξωτερική ὄψη του ἀπό τά ἐπιχρίσματα
καί φάνηκε ἡ ὑπέροχη τοιχοδομία του.
Ἀνασκαφές στό ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ ἀπεκάλυψαν θαυμάσιες τοιχογραφίες πού ἡ
Α΄ Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων θά
δημοσιεύσει ἐν καιρῷ.
Μέ ἐντολή τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερωνύμου Β΄, ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ
2011 ὁ Ἱερός Ναός ἀποδόθηκε καί πάλι
στή λατρεία καί λειτουργεῖ μέ τίς εὐλογίες
του κανονικά ὡς Ἐνοριακός Ναός.
Μητροπολίτης Μάνης
Χρυσόστομος Γ΄
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Γιορτάζοντας
τήν ἐπέτειο τοῦ «ΟΧΙ»

Π

έρασαν ἀκριβῶς ὀγδόντα χρόνια
ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα πού ἔμελλε
νά ἀποτελέσει μιά ἀπό τίς κορυφαῖες στιγμές τῆς διαχρονικῆς πορείας
τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Ξημέρωσε ἱστορική - γεμάτη ἀπό ἀντιφατικούς οἰωνούς
καί ἀμφίσημα προμηνύματα - γιά τήν
πατρίδα μας καί γιά τούς Ἕλληνες.
Ξημέρωσε ἡ ἡμέρα τοῦ «ΟΧΙ», μέ δύο
ἐντελῶς ἀντίθετα καί ἐμβληματικά χαρακτηριστικά. Ἀπό τή μιά, σάν νά τήν
ὁριοθετοῦσε κάτι πού ἔμοιαζε μ’ ἕναν
κατάμαυρο καί τρομακτικό ὁρίζοντα,
πού τόν διέσχιζαν, θαρρεῖς, κάτι κατακόκκινα αἱμάτινα ποτάμια, ξεκινώντας
ἀπό μιά πηγή πού εἶχε τό ὄνομα «πόλεμος». Ἀπό τήν ἄλλη, ὅμως, αὐτή ἡ
μέρα, φεγγοβολοῦσε κι ἔλαμπε μ’ ἐκεῖνο
τό ἀπερίγραπτο καί θαυμαστό φῶς, πού
πλημμύριζε τά πάντα, καθώς ξεχυνόταν
ἀπό τό χαμόγελο τῶν στρατευμένων παιδιῶν μας, πού ξεκινοῦσαν τραγουδώντας
γιά τό μέτωπο. Τί ἀσύλληπτη ἀντίφαση!
Ἀναλογίζομαι πώς, μέσα σ’ ἐκεῖνο
τό «ΟΧΙ», πού ἀπάντησε ὁ Ἰωάννης
Μεταξᾶς στό τελεσίγραφο τοῦ Ἰταλοῦ
πρέσβη, τό ὁποῖο, στή συνέχεια, τό ἐπικρότησε μέ ὅλη του τήν ψυχή, σύσσωμος ὁ ἑλληνικός λαός, ὑπάρχουν πολλά
ἐπί μέρους «ΟΧΙ». Ὅμως, ὑπάρχουν
καί πολλά ἀντίστοιχα «ΝΑΙ», τά ὁποῖα
δομοῦν τίς γενικότερες ἀμφισημίες καί
ἀντιφάσεις πού προανέφερα, ἐνῶ, συγχρόνως, στοιχειοθετοῦν καί οὐσιαστικές
δοκιμασίες τῆς λογικῆς.
Ἡ μικρή Ἑλλάδα καί οἱ λίγοι Ἕλλη232

νες, ἀντίθετα πρός ἄλλες μεγάλες καί
πολυπληθεῖς χῶρες, ἀντιστάθηκε στόν
πανίσχυρο ἐπιτιθέμενο αἱμοσταγῆ γίγαντα, πού πίστευε πώς ἡ κατάκτηση τῆς
πατρίδας μας θά ἦταν ἕνας στρατιωτικός
περίπατος. Γιατί; Μέ ποιές καταβολές,
μέ ποιό ψυχικό ὑπόβαθρο καί μέ ποιά
ἀκατάβλητη παρόρμηση; Ἄς προσπαθήσουμε νά κάνουμε μιά σύντομη σχετική
ἰχνηλάτηση.

Οἱ Ἕλληνες στίς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ
1940 εἶπαν:
ΟΧΙ στήν ταπεινωτική παραίτηση
ἀπό τά προαιώνια κληροδοτήματα τῆς
Ἱστορίας τους.
ΟΧΙ στή διαγραφή τοῦ ἀνεξίτηλου
«Μολών λαβέ».
ΟΧΙ στήν ὀρθολογική καί μονοσήμαντη ἀποδοχή τῆς ἀνισότητας τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων.
ΟΧΙ στήν ἀναξιοπρεπῆ δειλία.
ΟΧΙ στήν ἀποδοχή τῆς σκλαβιᾶς.
ΟΧΙ στό προαιώνιο δηλητήριο τοῦ
διχασμοῦ.

Συγχρόνως, ὅμως, μέ ὅλα αὐτά τά
ΟΧΙ, εἶπαν καί τό ἐμβληματικό ΝΑΙ
στόν «ὑπέρ πάντων ἀγῶνα». Μέσα
στή λέξη «πάντων», εἶχαν ὁριοθετηθεῖ
–ἀβίαστα– ἀπό τούς Ἕλληνες κάποιες
ἔννοιες ὑπέροχες καί ἱερές ἔννοιες, πού
στοιχειοθετοῦν διαχρονικές καί ἀκατάβλητες ἀξίες.

Σ’ αὐτές εἶπαν, τότε, τά μύχια καί
θαυματουργά ΝΑΙ:
ΝΑΙ στήν ἀγάπη πρός τήν πατρίδα.
ΝΑΙ στήν προτροπή «αἰέν ἀριστεύειν».
ΝΑΙ στόν ἀγῶνα τόν καλό γιά τό ἰδανικό τῆς ἐλευθερίας, τῆς πνευματικῆς
καί πολιτικῆς ἐλευθερίας, αὐτῆς πού
στηρίζεται στήν ἀρετή.
ΝΑΙ στήν Πίστη πρός τήν ἄχραντη
προστασία τῆς Παναγίας μας.
ΝΑΙ στήν εὐθύνη ἀπέναντι στίς
προδιαγραφές πού ἐνυπάρχουν μέσα
στήν ἔννοια τῆς ἄυλης
τιμῆς καί τῆς θυσίας
ὑπέρ ἑνός ἱεροῦ σκοποῦ.
Μέ αὐτά τά ΟΧΙ
καί τά ΝΑΙ δομήθηκε
τό βιωμένο φρόνημα
ἐκείνης τῆς ἡρωικῆς
γενιᾶς τοῦ 1940, τῶν
παππούδων καί τῶν
πατεράδων μας. Αὐτό
τό φρόνημα τούς
ἔκανε ἀτρόμητους
μαχητές, μέ ἀδιαμφισβήτητη ἀναγνώριση
ἀπό ἔθνη μέ μεγάλα
ὀνόματα καί πολυάριθμους στρατούς
πού, ὅμως, εἶχαν ὑποχωρήσει στή βία.

Στόν ἀπόηχο ὅλων αὐτῶν, στοχάζομαι
πώς ἡ ἐπέτειος τοῦ ΟΧΙ δέν πρέπει νά
εἶναι εὐκαιρία γιά πανηγυρισμούς, ἀλλά
μέρα μνήμης, τιμῆς, αὐτογνωσίας καί
προσευχῆς.
Μ ν ή μ η καί τ ι μ ή γιά ἐκεῖνα τά
ἡρωικά παιδιά πού πότισαν μέ τό αἷμα
τους τά βουνά τῆς Ἀλβανίας, ὅπου βρίσκονται ἀκόμα σκορπισμένα τά τιμημένα
ὀστᾶ τους.

Α ὐ τ ο γ ν ω σ ί α γιά μιά μύχια καί
εἰλικρινῆ ἀπάντηση σέ κάποια καταλυτικά ἐρωτήματα πού, ἴσως, ὁριοθετοῦν
οἱ σκιές πού τριγυρίζουν στήν Πίνδο:
«Συναισθανόμαστε στ’ ἀλήθεια τό μεγαλεῖο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου;» Κι ἀκόμα,
«εἴμαστε σήμερα ἄξιοι νά τιμοῦμε τή
μνήμη ἐκείνων τῶν ἡρώων, ἔχοντας κάνει
οὐσιαστική πράξη ζωῆς τά ΟΧΙ καί τά
ΝΑΙ πού αὐτοί μᾶς κληροδότησαν μέ
τήν αἱμάτινη ὑπογραφή τους;»
Π ρ ο σ ε υ χ ή γιά βοήθεια καί φώτιση, ὥστε νά ἀποφασίσουμε καί νά
ἀξιωθοῦμε, μέσα ἀπό
τήν Παιδεία καί τήν
ἀγωγή, ἀλλά καί μέ
τήν ἀτομική συμπεριφορά τοῦ καθενός
καί τῆς κάθε μίας
ἀπό ἐμᾶς, μέ ζωντανά
παραδείγματα καί μέ
τιμημένα πρότυπα,
νά ἐμπνεύσουμε στή
νεολαία μας ἕναν προσανατολισμό μέ ὡραῖα
ἰδανικά καί μιά ὑπεύθυνη στάση ζωῆς, πού
θά δικαιώνει τίς θυσίες
ἐκείνων.

Στούς δύσκολους καιρούς πού
περνᾶμε - ὅπως καί σέ κάθε δύσκολη
ἐποχή - ἡ πατρίδα μας, ἴσως, θά χρειαστεῖ καί πάλι ἄνδρες μέ ψυχή, πού νά
πάλλεται ἀπό τήν ἀγάπη τους γι’ αὐτήν,
καί θά θελήσουν, μέ κάθε τρόπο, μέ κάθε
θυσία, νά ὑπερασπιστοῦν τήν τιμή καί
τήν ἀξιοπρέπειά της.
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Ἀναμνήσεις ἀπό
τόν πόλεμο τοῦ 1940

Ὁ

Ὀκτώβριος εἶναι ὁ μήνας
πού θυμίζει σέ μᾶς τούς
μεγαλύτερους στήν ἡλικία,
τήν ἔναρξη τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου τοῦ 1940.
Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ἀναφερθῶ
σήμερα σέ προσωπικές ἀναμνήσεις
ἀπό ἐκείνη τήν ἐποχή.
Ἡ οἰκογένεια τοῦ πατέρα μου
ἦταν πολυμελής, ἀλλά πολύ συνδεδεμένη. Ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά,
ζοῦσαν ἤρεμα καί ἥσυχα, σάν μία
οἰκογένεια. Οἱ συναντήσεις τους ἦταν
συχνές καί βοηθοῦσαν στή σύσφιξη
τῶν δεσμῶν μεταξύ τῶν μελῶν τῆς
εὐρύτερης οἰκογένειας.
Ἕνας πρωτοξάδελφος τοῦ πατέρα
μου, ὁ Μίμης, ἦταν πολύ μεγαλύτερος
ἀπό μένα. Ἐγώ ἤμουνα ὁ μικρότερος
τῆς οἰκογένειας καί ὅλοι ἔπαιζαν μαζί
μου, πετώντας με στόν ἀέρα ἤ τρίβοντας τό κουρεμένο κεφάλι μου... Ὁ
Μίμης ξεχώριζε στά μάτια μου, γιατί
μέ ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα.
Ἕνα καλοκαίρι, στή θάλασσα
ὅπου κάναμε τά μπάνια μας, μοῦ
ἔφερε ἕνα μεγάλο τσίγκινο καραβάκι
50 περίπου ἑκατοστῶν, πού μέ ἔκανε
πανευτυχῆ, ἀφοῦ τότε δέν ὑπῆρχαν
τά πλαστικά καραβάκια πού ὑπάρχουν σέ ἀφθονία σήμερα.
Κηρύχτηκε, λοιπόν, ὁ πόλεμος
στίς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 καί
ὁ Μίμης ἐπιστρατεύτηκε καί ἔφυγε
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γιά τά βουνά τῆς Βορείου Ἠπείρου,
μαζί μέ τούς συστρατιῶτες του τοῦ
9ου Συντάγματος Πεζικοῦ.
Ἀπό τό μέτωπο ἀλληλογραφοῦσε
τακτικά μέ τόν πατέρα μου καί ἔτσι
μαθαίναμε τά νέα του.
Σέ ἕνα, λοιπόν, γράμμα του, ἔγραψε ὅτι συνέλαβε ἕναν Ἰταλό ἀξιωματικό καί τοῦ πῆρε ἕνα πολύ ὡραῖο
ξιφάκι, τό ὁποῖο θά τό φύλαγε, γιά
νά τό κάνει δῶρο σέ μένα!
Ἀσφαλῶς, φαντάζεστε πόση χαρά
πῆρα καί πόσα παιδικά ὄνειρα ἔκανα
γιά ἐκεῖνο τό ὡραῖο ξιφάκι. Πῶς θά
εἶναι, τί μῆκος θά ἔχει, πόσο ὄμορφη
θά εἶναι ἡ λαβή του, πῶς θά εἶναι ἡ
θήκη του κ.λ.π. Ξημεροβραδιαζόμουν
μέ αὐτές τίς εἰκόνες. Καί στόν ὕπνο
μου ἀκόμη ἔβλεπα τό ξιφάκι καί τό
πότε θά ἐπέστρεφε ὁ Μίμης ἀπό τόν
πόλεμο νά μοῦ τό φέρει.
Ἐν τῷ μεταξύ γιά τόν φόβο τῶν
βομβαρδισμῶν ἀπό τούς Ἰταλούς
στήν Καλαμάτα, ἡ μητέρα μου, ἡ
ἀδελφή μου καί ἐγώ μετακομίσαμε
καί μέναμε στόν Κάμπο, ἕνα χωριό
20 χιλιόμετρα ἀπό τήν Καλαμάτα. Ὁ
πατέρας μου, λόγῳ τῶν ὑποχρεώσεων
πού εἶχε, παρέμεινε στήν Καλαμάτα.
Ὁ πόλεμος τελείωσε μέ νίκη τῶν
Γερμανῶν καί οἱ στρατιῶτες μας ἐπέστρεφαν στήν πατρίδα.
Ἕνα πρωϊνό πῆρα τά «μαντάτα»
ὅτι ἔρχεται ὁ πατέρας μου. Ὅπως

ἦταν φυσικό, ἀφήσαμε κάθε ἄλλη
ἐργασία καί πήγαμε στήν πλατεῖα
τοῦ χωριοῦ νά δοῦμε τόν πατέρα
μας. Ἀναρωτιόμασταν πῶς ἔφθασε
στόν Κάμπο τέτοια ὥρα, ἀφοῦ δέν
εἶχε συγκοινωνία.
Τρέχοντας κι ἐγώ, βλέπω ἀπό μακριά νά ἔρχεται ὁ πατέρας μου μαζί
μέ τόν Μίμη! Ἦρθαν περπατώντας
γιά 4 περίπου ὧρες
ἀπό τήν Καλαμάτα.
Ὅταν
τούς
πλησίασα,
ὅπως ἦταν
φυσικό,
ζήτησα ἀπό
τόν Μίμη
τό ξιφάκι.
Ἡ ἀπάντησή του ἦταν
ἀπογοητευτική.
Ὅπως μοῦ
εἶπε, στήν
ὀπισθοχώρηση ἔπεσε
μιά ἰταλική
ὀβίδα
ἐπάνω στό
ἄλογο πού
κουβαλοῦσε
ὅλα του τά ὑπάρχοντα, σκότωσε τό
ἄλογο καί κατέστρεψε ὅλα ὅσα εἶχε
ἐπάνω του! Δέν στενοχωρήθηκα πού
ἔχασα τό ξιφάκι, πού τόσο περίμενα,
γιατί πίστεψα ὅσα μοῦ εἶπε ὁ Μίμης,
τόν ὁποῖο θεωροῦσα μεγάλο ἥρωα,
ἀφοῦ πολέμησε τούς Ἰταλούς!

Τά χρόνια πέρασαν καί ὁ Μίμης μπλέχτηκε στόν ἐμφύλιο καί
ἔγινε κομμουνιστής ἀντάρτης. Δυστυχῶς, δέν ἀρκέστηκε στό ἀντάρτικο στήν περίοδο τῆς Γερμανικῆς
Κατοχῆς, ἀλλά πῆρε τά βουνά καί
στό δεύτερο ἀντάρτικο, μέ ἀποτέλεσμα νά σκοτωθεῖ σέ μία μάχη στήν
περιοχή τοῦ Ταϋγέτου, ἐκεῖ ὅπου
εἶναι τώρα ἡ
Κατασκήνωση τῆς Χρισ τ ι αν ικ ῆ ς
Στέγης Καλαμάτας.
Τώρα πού
ξ αν ά ρ θ αν
σ τό μυ α λό μου ὅλα
αὐτά τά
γ ε γ ον ότα ,
αἰσθάνομαι
τήν ἀνάγκη
νά ἀφήσω
λίγα λουλούδια στόν
τάφο του.
Δυστυχῶς,
ὅμως, δέν
ὑπάρχει τάφ ο ς . . . Τά
λουλούδια
μου θά γίνουν προσευχή νά τόν λυπηθεῖ ὁ Θεός καί νά
τόν συγχωρέσει γιά τά τυχόν ἁμαρτήματά του, ἀφοῦ ὅσα ἔκανε, τά ἔκανε
γιά τό καλό τῆς πατρίδος μας, ὅπως
αὐτός τό ἔβλεπε.
Π.Ι.Μ.
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Ἑλένη Ἰωαννίδη:

Μάνα τοῦ ἔπους τοῦ ᾽40

Ἡ

ἐπέτειος τῆς
28 ης Ὀκτωβρίου 1940
εἶναι μία ἀπό τίς λαμπρότερες σελίδες τῆς
ἑλληνικῆς ἱστορίας. Κατά τίς ὧρες ἐκεῖνες,
ὁ λαός μας στάθηκε
ὄρθιος μπροστά στίς σιδερόφρακτες
στρατιές τοῦ φασισμοῦ καί ἔγραψε μέ
τήν αὐτοθυσία του καί τόν ἡρωϊσμό
του τό ἀθάνατο ἔπος τοῦ Σαράντα καί
τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης.
Στόν ἀγῶνα αὐτόν ὑπέρ βωμῶν
καί ἑστιῶν δέν ὑστέρησε κανένας.
Ἐπώνυμοι καί ἀνώνυμοι, μικροί καί

μεγάλοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, ὅλος
ὁ λαός ἔτρεξε νά βοηθήσει. Ἀνάμεσα
στίς γενναῖες Ἑλληνίδες ὑπῆρξε καί
ἡ Μεσσήνια Ἑλένη Ἰωαννίδη, ἀπό
τήν Κυπαρισσία. Πρόκειται γιά μία
σπουδαία γυναικεία μορφή, μία ἀπό
τίς ἡρωΐδες τοῦ ἔπους τοῦ ’40. Ἔδωσε
ἕνα ὑπέροχο παράδειγμα ἡρωΐσμοῦ
στήν τότε ἀγωνιζόμενη πατρίδα μας.
  
Εἶχε στείλει ἀπό τήν Κυπαρισσία,
στίς 2 Φεβρουαρίου 1940, στόν τότε
Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδας Ἀλέξανδρο Κορυζῆ*, τήν παρακάτω συγκινητική ἐπιστολή:

* Ὁ Ἀλέξανδρος Κορυζῆς (Πόρος, 1885 - Ἀθήνα, 18 Απριλίου 1941) ἦταν Νομικός,
Οἰκονομολόγος καί Πρωθυπουργός τῆς χώρας γιά μόνο 80 ἡμέρες, ἀπό τόν θάνατο τοῦ
Ἰωάννη Μεταξᾶ μέχρι καί τήν 12η ἡμέρα τῆς Γερμανικῆς Εἰσβολῆς. Χαρακτηρίστηκε
Πρωθυπουργός τοῦ 2ου «Ὄχι» τῆς Ἑλλάδας στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
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«Ὁ υἱός μου Εὐάγγελος Ἰ. Ἰωαννίδης ἀπωλέσθη εἰς τάς ἐπιχειρήσεις τῆς
Κλεισούρας. Παρήγγειλα εἰς τούς τέσσαρας ἤδη ὑπηρετοῦντας: Χρῆστον,
Κώσταν, Γεώργιον καί Νίκον νά ἐκδικηθῶσι τόν θάνατον τοῦ ἀδερφοῦ των.
Κρατῶ εἰς ἐφεδρείαν ἄλλους τέσσαρας: Πάνον, Ἀθανάσιον, Γρηγόριον καί
Μενέλαον Ἰωαννίδην, κλάσεων 1917 καί νεωτέρων. Παρακαλῶ κληθῶσιν
ὀνομαστικῶς καί αὐτοί. Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἀνάγκης τῆς πατρίδος ἤ τυχόν
ἀπωλείας ἑτέρου τέκνου μου πρός ἐκδίκησιν ἐχθροῦ.
Ὕστατον ἐπιφώνημα θέλει εἶναι: Ζήτω ἡ πατρίς!».
Ἀποστολέας τῆς ὑπέροχης αὐτῆς
ἐπιστολῆς ἦταν μία γενναία Ἑλληνίδα,
μάνα δέκα παιδιῶν, ἡ Ἑλένη Ἰωαννίδη. Ἔστειλε τήν ἐπιστολή στόν τότε
Πρωθυπουργό, ὅταν ἐπισήμως τήν
πληροφόρησαν γιά τόν θάνατο τοῦ
παιδιοῦ της.
Τιμώντας ἡ πατρίδα τό παράδειγμα τῆς ἄξιας αὐτῆς
Ἑλληνίδας, ἔστησε
την προτομή της
στόν τόπο ὅπου
ἔζησε, τήν Κυπαρισσία Μεσσηνίας,
στήν ὁδό Δημάρχου
Ἀθανασίου Ἰωαννίδη, ὁ ὁποῖος ἦταν γιός της. Μιλώντας
στά ἀποκαλυπτήρια ὁ ἔγγονός τῆς
Ἑλένης Ἰωαννίδη, ὁ Παῦλος Ἰωαννίδης, εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων: «Ἡ γιαγιά εἶναι ἐκείνη πού προσέφερε θυσία στήν πατρίδα, ἐκτός ἀπό τό παιδί
της, τόν Βαγγέλη, πού σκοτώθηκε στίς
ἐπιχειρήσεις τῆς Κλεισούρας, καί τά
ὑπόλοιπα ὀκτώ ἀγόρια της, νά ἐκδικηθοῦν τόν θάνατο τοῦ ἀδερφοῦ τους.
Ἡ τιμή εἶναι μεγάλη, ἀνήκει, ὅμως, σέ
ὅλες τίς μάνες πού μέ τόν ἕνα ἤ τόν
ἄλλο τρόπο, στήριξαν καί στηρίζουν
τίς οἰκογένειες, τίς κοινωνίες καί κάτ’

ἐπέκταση τήν πατρίδα (…). Ἡ γιαγιά
μου, Ἑλένη Ἰωαννίδη, δημιούργησε
μιά πολυμελῆ οἰκογένεια μέ δέκα
(10) παιδιά, τριάντα δύο (32) ἐγγόνια, πενῆντα πέντε (55) δισέγγονα καί
τριάντα ὀκτώ (38) τρισέγγονα. Πορεύτηκε μέ ἀγάπη
γιά τήν ἐργασία καί
τή ζωή. Ἐξόφλησε
τό χρέος της, πνευματικά καί ὑλικά,
δίδοντας πάντα τό
παράδειγμα». Καί
κατέληξε ὁ ἐγγονός
της: «Στήν ἁπλότητα τοῦ τρόπου καί
τοῦ χαρακτῆρα της
κρυβόταν μιά μεγάλη καρδιά. Πιστεύουμε ὅτι τιμώντας τούς ἄξιους, τιμᾶμε
τούς ἴδιους τούς ἑαυτούς μας καί τό
βαθύτερο ἠθικό νόημα τῆς ζωῆς»
(ἐφημερίδα Ἐλευθερία Καλαμάτας,
30-03-2009).
  
Τιμή καί δόξα στίς Ἑλληνίδες ὅλων
τῶν ἐποχῶν, πού δείχνουν τόν δρόμο
τῆς ἀγάπης καί τοῦ καθήκοντος. Ὑποκλινόμαστε ἐνώπιόν τους.
Γ. Δ. Κούβελας
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Ἡ ἱερή ἀποστολή

M

εταξύ τῶν Προφητῶν τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης ὁ Ἡσαΐας κατέχει ἐξέχουσα θέση.
Ὀνομάζεται «μεγαλοφωνότατος τῶν
προφητῶν», «εὐαγγελιστής προφήτης»,
καί «πέμπτος Εὐαγγελιστής». Ὁ ἱερός
Αὐγουστῖνος ὑποστηρίζει ὅτι «Εὐαγγελιστής μᾶλλον παρά προφήτης πρέπει
νά λέγεται».
Ὁ μέγας Προφήτης εἶδε ἕνα θαυμάσιο ὅραμα. Εἶδε τούς ἀγγέλους στό
ὑπερουράνιο θυσιαστήριο. Κατάπληκτος ἀπό τό ὅραμα αὐτό εἶπε μέ πολλή
συντριβή καί ταπείνωση: « Ὦ, ταλαίπωρος ἐγώ, διότι ἔχω βαθύτατα συγκινηθεῖ.
Ἐνῶ εἶμαι ἄνθρωπος καί ἔχω ἀκάθαρτα
χείλη καί κατοικῶ ἐν μέσω
ι λαοῦ πού
ἔχει χείλη ἀκάθαρτα, καί συνεπῶς οὔτε
ἐγώ, οὔτε ὁ λαός αὐτός εἴμαστε ἄξιοι νά
ὑμνοῦμε τόν Κύριο, ὅπως τόν ὑμνοῦν τά
Σεραφείμ. Καί ὅμως εἶδα μέ τά μάτια
μου τόν βασιλέα Κύριον τῶν δυνάμεων».


Ὁ Θεός, διά νά παρηγορήσει τόν
δοῦλον Του Ἡσαΐα, ἔστειλε ἕνα Σεραφείμ καί, ἀφοῦ πῆρε ἕνα κάρβουνο
ἀναμμένο ἀπό τό θυσιαστήριο, ἄγγιξε
τά χείλη του καί τόν καθάρισε.
Στή συνέχεια, ἀφοῦ καθαρίσθηκε ἀπό
τίς ἁμαρτίες του, διηγεῖται πῶς τόν κάλεσε ὁ Κύριος στό προφητικό ἀξίωμα:
«Καί ἤκουσα τῆς φωνῆς Κυρίου λέγοντος τίνα ἀποστείλω καί τίς πορεύσεται
πρός τόν λαόν τοῦτον; Καί εἶπα· Ἰδού
ἐγώ εἰμι. ἀπόστειλόν με». ( Ἡσ. στ´ 8).
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«Καί ἄκουσα μέ τά ἴδια μου τά αὐτιά τή
φωνή τοῦ Κυρίου, πού ἔλεγε· ποιόν νά
ἀποστείλω, καί ποιός θά πάει πρός τόν
λαόν αὐτόν; Καί εἶπα· Ἰδού ἐγώ εἶμαι
πρόθυμος νά πάω. Ἀπόστειλέ με».
Ἀποστέλλεται, λοιπόν, ἀπό τόν Θεό
ὁ Προφήτης Ἡσαΐας στούς Ἰσραηλῖτες,
γιά νά κηρύξει μετάνοια καί ἐπιστροφή
στόν Θεό, ὅπως λέγει ἡ συνέχεια τοῦ
ἱεροῦ κειμένου.
Πολλά καί σπουδαῖα μηνύματα καί
διδάγματα περιέχονται στούς στίχους
αὐτούς τοῦ θεόπνευστου κειμένου.
Μάλιστα, ἔχουν καί κάποια ἐπικαιρότητα. Ἰσχύουν καί γιά τόν σημερινό λαό
τοῦ Θεοῦ. καί γιά μᾶς, τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς. Ὁ Θεός καί σήμερα
ἀποστέλλει τούς δούλους του πρός τόν
ἀπειθῆ λαό καί αὐτός κωφεύει. Ὄχι
μόνον δέν πειθαρχεῖ, ἀλλά δείχνει περιφρόνηση πρός τούς ἀπεσταλμένους
τοῦ Θεοῦ, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος διά τούς
γραμματεῖς καί Φαρισαίους. Δι᾽ αὐτό
ἰδού ἐγώ κάνω τήν τελευταία προσπάθεια νά σᾶς σώσω καί σᾶς ἀποστέλλω
προφῆτες καί σοφούς καί γραμματεῖς,
τούς ἀποστόλους μου δηλαδή καί τούς
διαδόχους τους, πού θά εἶναι φωτισμένοι
καί σοφισμένοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα καί
τή διδασκαλία μου. Καί πολλούς ἀπό
αὐτούς θά φονεύσετε καί θά σταυρώσετε.
Μέ πολύ πόνο ὁ Κύριος ἐκφράζει
τό παράπονό του λίγο πρό τοῦ πάθους:
« Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, δυστυχισμένη καί ταλαίπωρε πόλη, σύ πού
φονεύεις τούς προφῆτες καί λιθοβολεῖς

«Ἰδού ἐγώ . ἀπόστειλόν με »
(Ἡσαΐου στ´ 8)
ἐκείνους πού σοῦ ἀπέστειλε ὁ Θεός! Πόσες φορές θέλησα νά μαζέψω τά παιδιά
σου μέ στοργή παρόμοια μέ ἐκείνη, μέ
τήν ὁποία περιμαζεύει ἡ ὄρνιθα τά πουλιά της κάτω άπό τά φτερά της, καί δέν
θελήσατε. Νά τώρα ἐγκαταλείπεται γιά
τιμωρία σας ἡ πόλη σας μέ τόν ναό της
ἔρημη καί ἀπροστάτευτη ἀπό τόν Θεό».

Ὁ πρῶτος στίχος τοῦ χωρίου πού μελετᾶμε εἶναι μία ἀνθρωποπαθής ἔκφραση. Κατά κάποιο τρόπο ὁ Θεός βρίσκεται σέ ἀπορία καί διερωτᾶται: «Ποιόν
νά στείλω;» Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν βρίσκει τόν κατάλληλο, διότι ὅλοι ἀπομακρύνθηκαν. Ὁ Ἡσαΐας προθυμότατα
ἀπαντᾶ: « Ἰδού ἐγώ εἰμι· ἀπόστειλόν
με». «Εἶμαι πρόθυμος νά πάω. Στεῖλε
με». Ὁ Θεός δέχεται τήν προθυμία καί
τοῦ δίδει ἐξηγήσεις καί ὁδηγίες. Ὁ λαός
στόν ὁποῖο θά ἀπευθυνθεῖ ὁ Προφήτης
βρίσκεται σέ πνευματική νάρκη. Σκληρύνθηκε ἡ καρδιά τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. Τά
αὐτιά τῆς ψυχῆς του εἶναι βαριά καί δέν
ἀκοῦν, καί τά μάτια του εἶναι κλειστά
καί δέν βλέπουν.
Ὁ Προφήτης ἐρωτᾶ: « Ἕως πότε,
Κύριε;». Ὁ Κύριος τοῦ ἀπαντᾶ: « Ἕως
ὅτου ἀπό κάποια ἐχθρική ἐπιδρομή θά
ἐρημωθοῦν οἱ πόλεις». Θά εἶναι, λοιπόν,
παραδειγματική ἡ τιμωρία τοῦ λαοῦ τῶν
Ἰσραηλιτῶν.
Τό θαυμαστό καί ἄξιο πολλῆς προσοχῆς εἶναι ὅτι ὁ Θεός δέν ἐγκαταλείπει
τόν λαό του, ἄν καί βρίσκεται σέ φοβερή

πόρωση καί λησμονεῖ τόν Θεόν. Στέλνει
τόν προφήτη. Δίνει κάποιες εὐκαιρίες
καί ἐλπίδες, διότι θέτει χρονικό ὅριο.
Μετά τήν τιμωρία καί ἐφ᾽ ὅσον θά μετανοήσουν, ὁ Θεός θά τούς ἐλεήσει.
Ἄς προσπαθήσουμε νά τά μεταφέρουμε αὐτά στήν ἐποχή μας καί στόν
ἑαυτό μας. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, παρά
τήν ἀμετανοησία μας, δέν μᾶς ἐγκαταλείπει. Ἐκλέγει ἀπό τόν λαό τούς
διακόνους του, τούς κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτοί μέ πολλή συντριβή καί
συναίσθηση ἀναλαμβάνουν τό ἔργο τοῦ
θείου κηρύγματος. Πόσοι, ὅμως, ἀπό
τούς ἀκροατές δέχονται τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ; Ἐλάχιστοι, καί μερικές φορές κανένας. Παρά τίς δοκιμασίες καί τίς πανδημίες, μένουμε ἀμετανόητοι. Ὁ Θεός
μακροθυμεῖ καί μᾶς περιμένει. Ἕως
πότε ὁ Κύριος θά μᾶς δίνει εὐκαιρίες
καί ἐμεῖς θά τίς περιφρονοῦμε; « Ἕως
ἄν παρέλθῃ ἡ ὀργή Κυρίου» ( Ἡσ. κστ´
28). Ὁ ἴδιος ὁ φιλάνθρωπος Κύριος
μᾶς εἶπεν ὅτι «διά τούς ἐκλεκτούς
κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι»
(Ματθ. κδ´ 22). Γιά τούς ἐκλεκτούς ὁ
Θεός θά λιγοστέψει τίς ἡμέρες ἐκεῖνες
τῶν δοκιμασιῶν, προνοώντας νά μήν
ταλαιπωρηθοῦν οἱ ἐκλεκτοί πολύ. Νά
προσευχόμαστε καί νά παρακαλοῦμε
τόν Θεό νά συντομεύσει τόν χρόνο τῶν
δοκιμασιῶν καί νά κολοβώσει τίς ἡμέρες, ἀφοῦ καταφύγουμε μέ πίστη καί
μετάνοια στόν θρόνο Του.
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
239

Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρός τούς
ἔξω, τόν καιρόν ἐξαγοραζόμενοι
«

(Κολ. δ΄ 5)

ν

ά συμπεριφέρεστε μέ σύνεση
καί φρόνηση πρός τούς ἀνθρώπους πού βρίσκονται ἔξω ἀπό τήν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἐκμεταλλευόμενοι κάθε εὐκαιρία, γιά νά πράττετε τό
ἀγαθό, κερδίζοντας ἔτσι τόν καιρό σας».

Ἡ προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού ἀναφέρεται στόν στίχο 5 τοῦ
δ΄ κεφαλαίου τῆς Πρός Κολλασαεῖς
Ἐπιστολῆς του, ἀφορᾶ στίς σχέσεις τῶν
Χριστιανῶν πρός τούς ἔξω ἀνθρώπους,
δηλαδή τούς εἰδωλολάτρες τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης, ἐνῶ σήμερα ἀναφέρεται, προφανῶς, σέ ὅλους τούς χριστιανούς
καί ἰδίως στούς χλιαρούς Χριστιανούς
–πού εἴμαστε οἱ περισσότεροι– στούς
ψυχρούς Χριστιανούς –πού εἶναι οἱ
ἀδιάφοροι καί οἱ «ἄπιστοι»– ἀλλά καί
στούς μή Χριστιανούς, πού λόγῳ τῆς
παγκοσμιοποίησης τούς συναντᾶμε καθημερινά στή ζωή μας.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, λοιπόν, μᾶς
συμβουλεύει καί μᾶς προτρέπει με τόν
στίχο αὐτό: Ὁ τρόπος ζωῆς καί συμπεριφορᾶς μας πρέπει νά χαρακτηρίζεται
ἀπό τή φρόνηση («ἐν σοφίᾳ»), ὥστε νά
μή δίνει ἀφορμές γιά δυσμενῆ σχόλια,
ἀλλά καί ἀπό κατάλληλη ἀξιοποίηση
τῶν διαφόρων εὐκαιριῶν γιά τή διάδοση τοῦ «λόγου τοῦ Χριστοῦ». Γι’ αὐτή
τή διάδοση τῆς πίστεως πρός τούς
εἰδωλολάτρες συζύγους τῶν γυναικῶν
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πού ἔγιναν Χριστιανές, ὁ Ἀπόστολος
Πέτρος συστήνει: «μέ τήν καλή σας
συμπεριφορά θά τούς κάνετε νά πιστέψουν χωρίς διδασκαλία» (Α΄ Πέτ. γ΄
1). Αὐτό, ὅμως, προϋποθέτει ἔμπρακτη
βίωση τῆς πίστης μας καί τοῦ Εὐαγγελικοῦ κηρύγματος, ὅπως τονίζεται στή
Σοφία Σολομῶντος (στ΄ 10): «Αὐτοί πού
φύλαξαν μέ εὐλάβεια τούς θείους νόμους, θά μπορέσουν νά ὑπερασπίσουν
τούς ἑαυτούς τους καί τήν πίστη τους».
Διαφορετικά θά ἀπαντᾶμε μέ βάση τά
ὑποκειμενικά ἤ νοθευμένα βιώματά
μας. Μιά τέτοια ἀπολογητική σημαίνει νά εἴμαστε πάντα προετοιμασμένοι
νά ἀπαντήσουμε ἤ νά ἀπολογηθοῦμε
σέ ὁποιονδήποτε ἀπαιτήσει μιά λογική
καί πειστική ὑποστήριξη τῶν ἀπόψεών
μας γιά τή χριστιανική μας πίστη καί
ἐλπίδα.
Χωρίς, ὅμως, τόν καταρτισμό μας
στήν Ὀρθόδοξη πίστη, πού πρέπει νά
ἀρχίζει ἀπό τά παιδικά χρόνια καί νά
συνεχίζεται ἐπιμελῶς στό μέλλον, πῶς
θά γίνουν κατορθωτές οἱ σωστές καί οἱ
ἀκριβεῖς ἀπαντήσεις μας; Καί ὅταν αὐτό
ἐπιτυγχάνεται, χρειάζεται πάλι προσοχή,
διότι, προσπαθώντας νά στηρίξουμε τήν
ἀλήθεια καί τήν ἀκρίβεια τοῦ Εὐαγγελίου, πολλές φορές γινόμαστε ἐνοχλητικοί ἤ φανατικοί ἐλεγκτές τῶν ἄλλων καί
ἀπαράδεκτα ἐγωιστές, στήν προσπάθειά
μας νά ἐπιβάλουμε τή γνώμη μας. Γι’
αὐτό ὁ Ἀπόστολος Πέτρος μᾶς τονίζει

ὅτι «ἡ ἀπολογία περί τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος» πρέπει νά γίνεται ὄχι βάναυσα
καί προκλητικά, χωρίς σεβασμό πρός
τόν Θεό καί χωρίς εὐγένεια πρός τό
ἀκροατήριο, «ἀλλά μετά πραΰτητος καί
φόβου». Νά ἐνεργοῦμε μέ φόβο Θεοῦ,
ἀναλογιζόμενοι ὅτι ἐκπροσωποῦμε μία
θεΐκή ὑπόθεση, γιά τήν ὁποία εἴμαστε
ὑπεύθυνοι ἔναντι τοῦ Χριστοῦ. Ἐλπίζοντας ὅτι γιά τήν ἀγαθή αὐτή πρόθεσή
μας, ὁ Χριστός θά μᾶς δώσει «στόμα
καί σοφίαν» (Λουκ. κα΄ 15), στά ὁποῖα
οἱ ἄλλοι δέν θά μπορέσουν νά ἀντισταθοῦν οὔτε νά μᾶς ἀντικρούσουν.

Ἡ φρόνηση πού ἔχει μητέρα τήν
ἐμπειρία, γεννιέται ἀπό τό λογικό τοῦ
ἀνθρώπου καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ.
Συντελεῖ στό νά κάνουμε αὐτά πού
πρέπει ἤ νά ἀποφεύγουμε ἐκεῖνα πού
δέν πρέπει, καί μᾶς ὑποδεικνύει πότε
νά μιλᾶμε καί πότε νά σιωποῦμε. Ὁ
φρόνιμος ἄνθρωπος ἐνεργεῖ μέ περίσκεψη καί γνώση, ἐνῶ ταπεινοφρονεῖ
χωρίς νά ὑπερφρονεῖ. Γι’ αὐτό ὁ Χριστός ἀποστέλλοντας τούς Μαθητές Του
στό κήρυγμα, τούς συνέστηνε «γίνεσθε
φρόνιμοι» (Ματ. ι΄ 16). Ὅταν, λοιπόν,
ἔτσι συμπεριφερόμαστε, ἀφενός μέν δέν

δίνουμε ἀφορμές γιά δυσμενῆ σχόλια
εἰς βάρος μας ἤ κατά τῆς πίστεώς μας,
ἀφετέρου δέ αὐξάνουν οἱ πιθανότητες
νά ἐπηρεάσουμε θετικά τούς συνανθρώπους μας.

Σ’ ἕναν διάλογο περί τῆς χριστιανικῆς πίστης μεταξύ φοιτητῶν, ἕνας
ἀπό αὐτούς μοῦ εἶπε ὅτι ἀπάντησε
ὅπως ἔπρεπε στούς συναδέλφους
του. Ἐκεῖνοι, ὅμως, τοῦ «ἐπιτέθηκαν»
φραστικά, ἀντικρούοντας τίς ἀπόψεις
του, καί αὐτός σταμάτησε τή συζήτηση μαζί τους, συμπληρώνοντας ταπεινά
ὅτι αὐτά πού τούς εἶχε πεῖ, ἦταν λόγια
τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου. «Γιατί σταμάτησες;» τόν ρώτησα ἐγώ. Καί
αὐτός μοῦ εἶπε: « Ἔκρινα, πάτερ, ὅτι
συνεχίζοντας δέν θά ἔβγαινε ἄκρη στή
συζήτηση. Προτίμησα, λοιπόν, νά τούς
προβληματίσω μέ τή σιωπή μου, παρά
νά τούς … πείσω!»
Ποιός μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει ὅτι
ὁ φοιτητής αὐτός ἐνήργησε μέ πολλή
φρόνηση, ἀλλά καί μέ φόβο Θεοῦ,
ἐκπροσωπώντας ὑπεύθυνα καί σοβαρά τή θεϊκή ὑπόθεση τῆς πίστεως μας;
π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου

Δωρεές

• Ὁ κος Παναγιώτης Καρούνος, Ἀθήνα, 65 € εἰς μνήμην προσφιλῶν του νεκρῶν.
• Ἡ κα Μαρία Κουτσογιάννη, Ἀθήνα, 100 €, εἰς μνήμην Χριστοδούλου Ἀρχιεπισκόπου, Θάλειας, Δημητρίου, Ἑλένης καί συγγενῶν, Γαρυφαλλιάς, Γεωργίου,
Αἰκατερίνης καί συγγενῶν, Ταξιάχη.
• Ἡ κα Εὐδοξία Μανουσάκη, Γλυφάδα, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ υἱοῦ της Εὐστρατίου.
• Ἡ κα Ἀδαμαντία Μιχαηλίδου, Ἀθήνα, 50 € εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἀγγέλου
καί τῆς κόρης της Παρασκευῆς.
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Προσευχή καί
γιά τούς ἄλλους
Γράφει χαρακτηριστικά:

Ἀμερικανός δημοσιογράφος καί
ἀρχισυντάκτης μεγάλου περιοδικοῦ A. J. Jacobs ἔγραψε τό
2009 τό βιβλίο Πιστός γιά ἕνα χρόνο.
Ἐκεῖ περιγράφει τή σχετικά φιλότιμη
δοκιμή πού ἔκανε, νά γίνει ἕνας συνειδητά θρησκευόμενος... μόνο γιά
ἕναν χρόνο! Ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, μετά
ἀπό τό πείραμα, δέν ξανασχολήθηκε
μέ τή θρησκεῖα. Ὅμως, παραδέχεται
ὅτι κράτησε μιά ὄντως καλή καί ἀξιομίμητη συνήθεια: Νά προσεύχεται καί
γιά τούς ἄλλους!

Ὁ
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«Αὐτές οἱ προσευχές ἐξακολουθοῦν
νά μοῦ ἀρέσουν. Γιά μένα εἶναι πνευματική προπόνηση. Κάθε βράδυ προσεύχομαι δέκα λεπτά γιά ἄλλους: γιά
ἕναν φίλο πού θά κάνει ἐγχείρηση στόν
κερατοειδῆ, γιά μιά ἡλικιωμένη θεία
μου, τῆς ὁποίας ὁ γλυκύτατος σύζυγος πνίγηκε στήν πισίνα τους, γιά ἕναν
τύπο μέ κεφάλι χτυπημένο σέ ἀτύχημα,
πού γνώρισα σέ ὁμάδα συζήτησης γιά
τή Βίβλο. Εἶναι δέκα λεπτά, κατά τά
ὁποῖα εἶναι ἀδύνατον νά εἶμαι ἐγωκεντρικός. Δέκα λεπτά, ὅπου δέν μπορῶ
νά σκεφτῶ τήν καριέρα μου, τή θέση
πού ἔχει τό βιβλίο μου στήν κατάταξη
τοῦ Amazon.com ἤ ἐκεῖνο τό δημοσίευμα πού ἔκανε φαρμακερά σχόλια γιά
τό τελευταῖο ἄρθρο μου στό Esquire...»
(A.J. Jacobs, Πιστός γιά ἕνα χρόνο, Εκδόσεις IntroBooks, 2009, σελ. 149).

Δέν ξέρουμε ἄν εἶναι πολλοί οἱ
Ὀρθόδοξοι πού προσεύχονται δέκα λεπτά κάθε βράδυ γιά πονεμένους ἀδελφούς τους! Μακάρι νά εἶναι! Ὅμως,
οἱ διαπιστώσεις τοῦ ξένου δημοσιογράφου εἶναι ... πατερικότατες καί συγκλονιστικές! Θεωρεῖ τήν προσευχή
πνευματική προπόνηση, ἡ ὁποία ἔστω
γιά δέκα λεπτά– τόν ἐλευθερώνει ἀπό
τά δεσμά τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ του!


Ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος μᾶς προτρέπει νά προσευχόμαστε ὁ ἕνας γιά
τίς ἀνάγκες τοῦ ἄλλου, ἰδιαίτερα ὅταν
ὁ ἄλλος εἶναι ἀσθενής. Καί συμπληρώνει ὅτι «πολλή δύναμη καί ἀποτελεσματικότητα ἔχει ἡ παράκληση
τοῦ δικαίου». «Εὔχεσθε ὑπέρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε. Πολύ ἰσχύει δέησις
δικαίου ἐνεργουμένη» ( Ἰακ. 5, 16).
Καί φυσικά ἡ πονηρή ταπεινολογία ὅτι
«ἐγώ δέν εἶμαι δίκαιος!» δέν πρέπει
νά χρησιμοποιεῖται ὡς δικαιολογία τῆς
φυγοπονίας μας, γιά νά μήν κάνουμε
τέτοια προσευχή.
Ἡ προσευχή γιά τούς ἀδελφούς
μας εἶναι ἡ πιό οὐσιαστική προσφορά
τῆς ἀγάπης μας ὄχι μόνο γι’ αὐτούς,
ἀλλά ... καί γιά τόν ἑαυτό μας! Ἡ ἴαση
πού ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος,

ἀφορᾶ καί τή δική μας θεραπεία ἀπό
τή βασική μας ἀσθένεια: τόν ἐγωκεντρισμό μας. Ἰδιαίτερα οἱ προσευχές μας γιά ἐκείνους πού μᾶς μισοῦν
καί μᾶς ἀδικοῦν εἶναι σίγουρα οἱ πιό
εὐπρόσδεκτες στόν Θεό! Ἐπειδή εἶναι
προσευχές, πού –γιά νά τίς κάνουμε–
συνήθως θά στάξει καί λίγο ... αἷμα
ἀπό τήν καρδιά μας, γι’ αὐτό εἶναι
προσευχές-θυμίαμα πρός τόν Κύριο
τῆς Δόξης, πού πάνω ἀπό τόν Σταυρό
Του συγχώρησε ἐμᾶς, τούς σταυρωτές
Του! Εἶναι προσευχές πού ἀποτελοῦν
τό πιό ἀποτελεσματικό φάρμακο γιά
τήν θεραπεία τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ μας.
Τῆς ἀρρώστιας ἀπό τήν ὁποία ἤθελε
νά θεραπευτεῖ καί ὁ ἀγνωστικιστής
ἀμερικανός δημοσιογράφος...
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος

243

Φῶς στή θολούρα
τοῦ σήμερα
Ἕ

νας ἀπό τούς μεγάλους σύγχρονους σοφούς δήλωνε πρίν ἀπό
μερικά χρόνια: «Ζοῦμε στήν ἐποχή
τῶν τελείων μέσων καί τῶν συγκεχυμένων σκοπῶν». Προχωρώντας, διαπιστώνουμε χειροπιαστά ὅτι –δυστυχῶς– τά
«μέσα» παραμένουν μέσα –ἔστω καί
τέλεια, μά καί οἱ «σκοποί» παραμένουν
συγκεχυμένοι– ἤ μᾶλλον, ἐπαυξάνεται
ἡ σύγχυσή τους καί τό μπέρδεμά τους.
Τό ἐρώτημα πού πλανᾶται εἶναι: Ποιός μπορεῖ νά ὑποδείξει στά «μέσα» τά
ὅριά τους καί τήν ἀποστολή τους; Καί:
Ποιός μπορεῖ νά ρίξει φῶς στή γενικευμένη σύγχυση τῶν «σκοπῶν»;
Ἀπό τούς βίους τῶν Ἁγίων παίρνουμε ἕνα ὁδηγητικό (καί διασκεδαστικό) περιστατικό. Ἀναφέρεται στόν βίο
τοῦ Ἁγίου Ἀβερκίου, πού ἡ μνήμη του
τιμᾶται τήν 22η Ὀκτωβρίου.
  
Ὁ Ἅγιος Ἀβέρκιος ἦταν μαθητής τοῦ
Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου, Ἐπίσκοπος
Ἱεραπόλεως τῆς Φρυγίας στόν Πόντο.
Ἦταν μεγάλος ζηλωτής γιά τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου, πού γύρισε σχεδόν
ὅλο τόν τότε κόσμο, κηρύσσοντάς το.
Ὀνομάστηκε Μέγας καί Ἰσαπόστολος.
Εἶχε χάρισμα ἐναντίον τῶν δαιμόνων.
Κυριολεκτικά, τόν ἔτρεμαν τά πονηρά
πνεύματα.
Μιά ἀπό τίς θαυματουργίες τοῦ
Ἁγίου Ἀβερκίου ἦταν καί ἡ παρακάτω:
Πηγαίνοντας γιά τή Ρώμη μαζί μέ
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ἕναν συνοδό του, πῆρε ἕνα ἀσκί. Μέσα
στό ἀσκί ἔβαλε λάδι, κρασί καί ξύδι.
Καί –τί παράξενα πράγματα πού κάνουν οἱ Ἅγιοι!– ὅταν χρειαζόταν λάδι,
ἔλεγε: «Βγάλε λίγο λάδι γιά τό φαγητό
μας». Ὁ συνοδός ἄνοιγε τό ἀσκί καί
ἔβγαινε μόνο λάδι. Καί ἔτρωγαν. Ὅταν
μετά ἤθελε κρασί, ἔλεγε: «Βγάλε ἀπό τό
ἀσκί κρασί». Καί ἔβγαινε καθαρό κρασί.
Καί ὅταν ἔλεγε: «Ξύδι», ἔβγαινε καθαρό
ξύδι.
Ὁ συνοδός, ἄν καί εἶχε δεῖ πολλά
θαύματα τοῦ Ἁγίου Ἀβερκίου, ἀποροῦσε. Πῶς μέσα στό ἀσκί μέ τέτοιο
κούνημα, κρασί, λάδι καί ξύδι δέν ἀνακατεύτηκαν; Καί πῶς δέν βγαίνουν
ταυτόχρονα τό κρασί καί τό ξύδι, ἀφοῦ
αὐτά τά ὑγρά ἀναμειγνύονται αὐτοστιγμεί; Καί, καθώς ὁ Ἅγιος Ἀβέρκιος νήστευε πολύ, ὁ ὑπηρέτης του ξεθάρρεψε
καί θέλησε νά τρώει λάδι καί νά πίνει
κρασάκι καί στήν ἀπουσία τοῦ Ἁγίου
Ἀβερκίου, χωρίς τή γνώμη τοῦ Ἁγίου,
ἀνοίγοντας τό ἀσκί στά κρυφά, θεωρώντας ὅτι τά πράγματα εἶναι ἁπλά.
Πάει, λοιπόν, νά βγάλει κρασί, βγαίνει
λάδι. Ἔβγαιναν ἄλλα ἀντί ἄλλων! Καί
ἀνακατεμένα!
Ὀ Ἅγιος Ἀβέρκιος, πού καί ἀρετή
εἶχε καί πανέξυπνος ἦταν, τό «ἔπιασε»
αὐτό. Κούνησε τό κεφάλι του γελώντας,
καί στό τέλος τοῦ εἶπε:
« Ὄχι ἔτσι, παιδί μου! Δέν πρέπει
νά κάνουμε τοῦ κεφαλιοῦ μας! Πρέπει ὅλα νά τά χρησιμοποιοῦμε κατά τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ κι ὅπως μᾶς ὑποδει-

κνύουν οἱ πνευματικοί μας πατέρες, μέ
συναίσθηση καί ταπείνωση. Ὄχι, κατά
τή γνώμη μας, ἀλλά ὅπως προστάζει
ὁ Θεός! Ὁ πνευματικός νόμος εἶναι
σαφής: Βάζουμε στόχο – σκοπό μας
τήν εὐαρέστηση τοῦ Θεοῦ καί ὅλα τά
ἀπολαμβάνουμε ἐν καιριῶ καί ἐν μέτριω.
Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ δέν ὑποκλέπτεται. Δέν μπορεῖ κανείς νά κλέψει τήν

κρασάκι σου κ.λπ., ὅπως τό ἐπιθυμεῖς.
Ἡ ἀνακατωσούρα εἶναι στόν προσωπικό
σου βίο καί στήν πνευματική σου ζωή…
Τίς θολοῦρες καί τίς ἀνακατωσοῦρες δέν
τίς εὐλογεῖ ὁ Θεός. Ἀπό ἐδῶ ἀρχίζουμε, καί ὅλα βρίσκουν τόν δρόμο τους,
ὅλα τακτοποιοῦνται. Καί τά ἐπευλογεῖ
ὁ Θεός!»

εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Δέν μπορεῖ νά τήν
ἐκμεταλλευτεῖ. Ἄνθρωπο μπορεῖς μέ τήν
ἐξυπνάδα σου νά τόν ἐκμεταλλευτεῖς,
καί νά τοῦ πάρεις τά χρήματα, τό φαγητό του, τό ροῦχο του, ὁ,τιδήποτε ἄλλο
θέλεις. Στόν Θεό, ὅμως, δέν πιάνουν
οὔτε οἱ ἐξυπνάδες, οὔτε οἱ δολιότητες,
οὔτε τά μισοκακόμοιρα. Ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ προσερχόμαστε πάντοτε μέ ταπείνωση καί εἰλικρίνεια ψυχῆς. Ἔρχονται
σέ σένα τά πράγματα μπερδεμένα, ἐπειδή εἶναι μπερδεμένα μέσα σου. Βάλε
σέ τάξη τόν ἐσωτερικό σου κόσμο, καί
τότε θά μπορεῖς νά ἀπολαμβάνεις τό

  
Θέλουμε ἐμεῖς τάξη, εὐρυθμία καί
ἁρμονία;
Ἄς βάλουμε βαθιά μέσα μας τή
συμβουλή τοῦ Ἁγίου Ἀβερκίου. Καί τό
θαῦμα θά εἶναι ἄμεσο καί διαρκές. Ἀκόμη καί στήν καθημερινότητά μας καί σέ
κάθε πτυχή τῆς ζωῆς μας. Θά πορευόμαστε χωρίς θολοῦρες, μπερδέματα καί
ἄγχη. Ἀλλά μέ τή Χάρη καί τήν εὐλογία
τοῦ Θεοῦ! Καί αὐτό εἶναι τό πᾶν!
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Γ. Λίχας
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Δ

Ἐπικοινωνώντας

προτάσεις νά ἔχουν τή σωστή σύνταξη
καί γραμματική· στή συνέχεια εἰδικό
κέντρο τοῦ ἐγκεφάλου θά ἐνεργοποιήνωνίας.
σει τούς μῦες τῶν φωνητικῶν ὀργάνων
Ἐπικοινωνοῦν καί τά ζῶα, ἀλλά ἡ ἐπισάν ἐπιδέξιος ὀργανοπαίκτης. Κάθε
κοινωνία τους εἶναι στοιχειώδης (ἀναζήλέξη ἔχει τίς δικές της συγχορδίες, προτηση τροφῆς, ἀναπαραγωγή, εἰδοποίηση
σαρμοσμένες στήν ψυχολογική διάθεση
γιά κινδύνους, κ.ο.κ.). Στόν ἄνθρωπο ἡ
τοῦ ὁμιλοῦντος. Ἐάν ὁ ὁμιλητής εἶναι
ἐπικοινωνία μπορεῖ νά ἔχει πολύ ὑψηλό
χαρούμενος, λυπημένος, θυμωμένος
περιεχόμενο, φθάνοντας κάποτε μέχρι
κ.ο.κ., ὁ τόνος τῆς φωνῆς θά προσαρτόν θρόνο τοῦ Δημιουργοῦ. Γι’ αὐτό καί
μοστεῖ ἀνάλογα, δείχνοντας συγχρόνως
οἱ μηχανισμοί πού ἐνεργοποιοῦνται, γιά
τήν ἔνταση τῶν συναισθημάτων πού τόν
νά πραγματοποιηθεῖ ἀκόμη καί μιά ἁπλῆ
διακατέχουν, καθώς καί τό ἐάν ὑπάρχει
συνομιλία εἶναι ἐντυπωσιακοί.
εἰρωνεία, στοργή, ἀστεϊσμός κ.ο.κ., ὥστε
Προηγεῖται ἡ σύλληψη τῶν ἐννοιῶν
πολλές φορές δέν ἔχει σημασία τό τί
ἀπό τίς ἀνώτερες πνευματικές μας δυλέμε, ἀλλά πῶς τό λέμε!
νάμεις καί ἀκολουθεῖ ἡ ταχύτατη ἐπεΟἱ κινήσεις τῶν φωνητικῶν ὀργάνων
ξεργασία τους στόν ἐγκέφαλο, ὥστε οἱ
θά δημιουργήσουν μία πολύπλοκη ἀκολουθία δονήσεων τοῦ
ἀέρα (χωρίς ἀέρα δέν
ὑπάρχουν ἦχοι!), πού
θά φθάσει στά αὐτιά
τοῦ ἀκροατῆ ἀναμιγμένη μέ δονήσεις ἀπό
ποικίλους ἤχους τοῦ
περιβάλλοντος. Καί ὁ
ἐγκέφαλος τοῦ ἀκροατῆ καλεῖται μέ τή σειρά του νά ἀπομονώσει
τούς ἤχους πού ἀντιπροσωπεύουν ὁμιλία·
θά ἐξετάσει, ἐάν εἶναι
κραυγές ἤ ψίθυροι,
φωνή ἄνδρα ἤ γυναίκας
ἤ μικροῦ παιδιοῦ, θά
ἀναγνωρίσει τίς λέξεις,
τή σύνταξή τους, τό
Ἡ Ἕλλεν Κέλλερ «ἐπικοινωνώντας»
ἐάν ἀποτελοῦν ἐρώτημέ τόν Ντουάιτ Άιζενχάουερ
μα ἤ ἀπάντηση ἤ ἐπιο
(34 Πρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀπό τό 1953 μέχρι τό 1961).
έν ὑπάρχουν πολλά χαρίσματα
πού μᾶς ἀνεβάζουν τόσο ψηλά
ὅσο ἡ δυνατότητα τῆς ἐπικοι-
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φώνημα κ.ο.κ., καί προπαντός θά ἀναγνωρίσει τή σημασία τους. Καί ἀνάλογα
θά ὑπάρξουν καί ἀντίστοιχες ἐπιδράσεις
στόν ψυχικό κόσμο τοῦ ἀκροατῆ.
Διαμορφώνουμε τίς λέξεις μέ τό
μυαλό καί οἱ λέξεις διαμορφώνουν τό
μυαλό! « Ἔχουμε», γράφει ὁ Διευθυντής τοῦ Κέντρου Γνωσιακῆς Νευροεπιστήμης τοῦ MIT, «...τήν ἐκπληκτική
ἱκανότητα νά διαμορφώνουμε στό μυαλό
τῶν ἄλλων γεγονότα μέ ἐντυπωσιακή
ἀκρίβεια· ... κάνοντας ἁπλῶς ἤχους μέ
τό στόμα μας, μποροῦμε νά προκαλέσουμε τή δημιουργία νέων ἰδεῶν στούς
ἄλλους».
Καί δέν εἶναι μόνο οἱ ἦχοι πού κάνουμε μέ τό στόμα μας, εἶναι καί ὁ γραπτός λόγος, καί ἡ νοηματική ἐπικοινωνία γιά τους κωφούς, καί ἡ ἀνάγλυφη
γλῶσσα Μπράϊγ (Braille) μέσῳ τῆς
ἁφῆς γιά τούς τυφλούς· καί σέ κάθε
περίπτωση ἐνεργοποιοῦνται διαφορετικά κέντρα τοῦ ἐγκεφάλου.

Ἡ διάσημη τυφλόκωφη Ἕλεν Κέλλερ (1880 – 1968) ζώντας στό σκοτάδι
καί τήν ἀπόλυτη σιγή, ἐπικοινωνοῦσε
μέ τούς ἄλλους μέ τριάντα στοιχειώδεις χειρονομίες. Ἀνάλογα ἦταν καί οἱ
γνώσεις καί οἱ συλλογισμοί της. Ζοῦσε
σάν ἀγρίμι, ἐκφράζοντας τήν ἀνάγκη
γιά ἐπικοινωνία μέ ἔντονα ξεσπάσματα
ὀργῆς. Μέχρι τή στιγμή πού στά ἑπτά
της χρόνια ἡ ἀφοσιωμένη δασκάλα Ἄν
Σάλλιβαν τήν εἰσήγαγε στόν κόσμο τῆς
γλώσσας, χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένα κτυπήματα τῶν δαχτύλων πάνω
στήν παλάμη (ἁπτική νοηματική). Ἔμαθε ἔτσι ἡ Ἕλεν ὅτι σέ κάθε ἀντικείμενο
δίνουμε καί ἕνα ὄνομα, καί χρησιμοποιοῦμε ὀνόματα ἀκόμη καί γιά ἀφηρημένες ἔννοιες, ἀγάπη, χαρά, λύπη...
Ἀργότερα, ἔμαθε καί τή γλῶσσα Μπράιγ
τῶν τυφλῶν, καί τέλος, ἀκουμπώντας

τά δάχτυλα στόν λαιμό καί τή μύτη τοῦ
συνομιλητῆ, ἔμαθε νά κατανοεῖ τί ἔλεγε
ἀπό τίς δονήσεις τοῦ λάρυγγα, σέ συνδυασμό μέ τόν ρυθμό τῆς ἀναπνοῆς!
Μέ τόν τρόπο αὐτό ἔμαθε νά ἐπαναλαμβάνει τίς ἴδιες δονήσεις καί νά μιλάει
καί ἡ ἴδια παρ’ ὅτι δέν ἄκουγε τί ἔλεγε (μπορεῖ κανείς νά δεῖ τήν Ἕλεν νά
πραγματοποιεῖ ὁμιλία, πληκτρολογώντας
στό YouTube “Helen Keller speech”).
Σχεδόν ὅλα τά μέλη τοῦ σώματός μας
μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν, γιά νά
μεταδώσουν μηνύματα: Τό στόμα, τά
μάτια, τό κεφάλι, τά χέρια, ἀκόμη καί
τά πόδια κ.ο.κ.. Kαί οἱ μίμοι μέ κινήσεις
μόνο τοῦ σώματος μποροῦν νά μεταφέρουν σύνθετα μηνύματα.

Ὁ τρόπος τῆς ἐπικοινωνίας τῶν ζώων
εἶναι μονότροπος. Μπορεῖ ἕνα ζῶο μαζί
μέ τίς κραυγές νά κινεῖ καί μέλη του,
προκειμένου νά μεταδώσει ἕνα μήνυμα,
ἀλλά δέν πρόκειται ποτέ νά χρησιμοποιήσει μόνο κραυγές ἤ μόνο κινήσεις, γιά
νά μεταδώσει τό ἴδιο μήνυμα. Στά ζῶα
τό μήνυμα καί ὁ τρόπος μετάδοσής
του δέν ἀποσυνδέονται!
Στόν ἄνθρωπο ἡ ἐπικοινωνία εἶναι
κάτι πολύ ὑψηλό καί σάν τέτοιο δέν
πρέπει νά ἐμποδισθεῖ ἀπό τό μέσον
μετάδοσης.
Μόνο πού τά τελευταῖα χρόνια, μέ
τήν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας, δαπανοῦμε πολύ χρόνο σέ ἀνούσιες ἐπικοινωνίες - καί τό πλέον ἀνησυχητικό- μέτοχοι
τῶν προσωπικῶν μας ἐκμυστηρεύσεων
καί ἐνδιαφερόντων γίνονται καί ... οἱ
πάροχοι τῶν ψηφιακῶν μέσων. Καί καταλήγουμε νά ἀνταλλάσσουμε τήν πολύτιμη ἰδιωτικότητά μας μέ τίς ψηφιακές
εὐκολίες.
Βασίλειος Πετρουλέας
Φυσικός
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«Δέν εὐκαιρῶ », «Δέν μπορῶ », «Δέν θέλω »

Τ

ρεῖς φράσεις πού ἀκοῦμε πολύ
συχνά ἀπό ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι
κατά τόν πλέον πρόχειρο καί
εὔκολο τρόπο θέλουν νά δικαιολογήσουν
τήν ἀπροθυμία καί ἀδιαφορία τους, ἀφ’
ἑνός γιά τή θρησκευτική ζωή, καί ἀφ’
ἑτέρου γιά τή συμπαράστασή τους στίς
δύσκολες στιγμές τοῦ συνανθρώπου
τους ἤ γιά τή συμμετοχή καί συνδρομή
τους σέ κάποια φιλανθρωπική δράση.
Παρακάτω θά ἐξετάσουμε τήν καθεμία ξεχωριστά, κάνοντας ἀρχή στό
παρόν κείμενο, μέ τή φράση: «Δέν
εὐκαιρῶ».

Ἡ καταστρεπτική
καί ἀστήρικτη δικαιολογία:
«Δέν εὐκαιρῶ» δέν πρέπει
οὔτε καί ὡς ἁπλῆ σκέψη
νά ἔρχεται στόν νοῦ μας.
Ὁ Θεός μᾶς ἔφερε
στόν κόσμο καί μᾶς χαρίζει
ἡμέρες ζωῆς,
γιά νά φροντίσουμε
τήν ψυχή μας.
«Δέν εὐκαιρῶ»
Εἶναι φτηνή δικαιολογία, γιά νά καθησυχάσουμε τόν ἔλεγχο τῆς συνείδησής
μας –ἄν τό κατορθώσουμε αὐτό– καί νά
φανοῦμε καλοί στά μάτια τῶν ἄλλων,
ὅταν τά πάντα μαρτυροῦν ὅτι παραμελοῦμε τήν ψυχή μας, δηλαδή, τόν ὕψι248

στο προορισμό μας καί δέν ἐλεοῦμε τόν
διπλανό μας.
«Δέν εὐκαιροῦμε, διότι δέν μᾶς ἀφήνουν οἱ ὑποχρεώσεις· ἔχουμε οἰκογένεια,
ἔχουμε εὐθύνες. Ἀγωνιζόμαστε μέρα νύχτα γιά τόν ἐπιούσιο. Ἡ ζωή, σήμερα,
εἶναι πολύ δύσκολη». Νά, μερικές ἀπαντήσεις πού συνηθίζουμε πολλές φορές
νά δίνουμε σέ ἐκεῖνον πού θά εἶχε τήν
καλωσύνη νά μᾶς πεῖ νά προσέξουμε
λίγο καί τήν ψυχή μας, νά ἐνδιαφερθοῦμε γιά τήν πνευματική μας ὑγεία
καί ζωή, ἀλλά καί νά διακονήσουμε τόν
πονεμένο μας ἀδερφό.
Ἀλλά ποῦ θά καταλήξουμε μέ αὐτή
τή δικαιολογία; Ποιό θά εἶναι τό προσωρινό, ἀλλά καί τό αἰώνιο κατάντημά μας;
Σκεφθήκαμε ὅτι οἱ ἡμέρες τῆς ζωῆς μας
«ὡσεί σκιά παράγουσι» καί ὅτι οἱ μέριμνες τοῦ βίου συμπνίγουν ἀσφυκτικά
τή ζωή μας; Κανείς ποτέ, βέβαια, δέν θά
μᾶς πεῖ νά μήν ἐργαζόμαστε, νά μή φροντίσουμε γιά τή συντήρηση τή δική μας
καί τῶν οἰκείων μας. Ἡ Ἁγία Γραφή,
μάλιστα, ἐπιβάλλει ὡς ἐπιτακτικό καί
ἀπαραίτητο καθῆκον τήν ἐργασία. Ἀλλά
ἀπό τό σημεῖο αὐτό, μέχρι τοῦ νά μή
σκεπτόμαστε τίποτε ἄλλο, παρά μόνο
τήν ἐργασία καί τίς βιοτικές ἀνάγκες,
ὑπάρχει μεγάλη ἀπόσταση. Ἐργασία καί
μέριμνα πού μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό
τόν Θεό καί τόν πλησίον, εἶναι δρόμος
θανάτου καί παγίδα διαβόλου.
Δέν εὐκαιροῦμε, διότι λέμε ὅτι ἔχουμε κοινωνικές ὑποχρεώσεις, σπίτι ἀνοικτό, καί ἐπιβάλλεται νά δεχόμαστε καί
νά κάνουμε ἐπισκέψεις, νά ὀργανώνουμε καί νά συμμετέχουμε σέ ἐκδρομές

καί ταξίδια ἀναψυχῆς, ἔστω καί ἄν αὐτά
γίνονται Κυριακές καί γιορτές. Ὅλα
αὐτά εἶναι ἐπιτρεπτά καί χρήσιμα, ἐάν
δέν μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπό τόν κύριο
στόχο μας, πού εἶναι ἡ μελέτη τοῦ Θείου
Λόγου, ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική συναναστροφή καί ἡ ἀνακούφιση τοῦ πλησίον
μας ἀπό τόν πόνο καί τή δοκιμασία.
Δέν εὐκαιροῦμε, διότι ἴσως εἴμαστε
ἐπιστήμονες, σοφοί ἐρευνητές, διανοούμενοι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων.
Θεοσύστατο τό ἔργο μας, διότι ὁ Θεός
«ἔδωκεν ἐπιστήμην». Ἀλλά ἄν ἀσχολούμαστε μόνο μέ τήν ἐπιστήμη τῶν
ἀνθρώπων καί ἐξ αἰτίας της ἀφήνουμε τή σοφία τοῦ Θεοῦ καί τόν δρόμο
τῆς ἀρετῆς, δέν ἔχουμε νά κερδίσουμε
τίποτα. Ἐκεῖνο πού μένει αἰώνιο καί
πανευφρόσυνο στόλισμα τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι ὁ θησαυρός τῆς ἀρετῆς.
Στό πρόγραμμα τῶν ἀσχολιῶν μας
τήν πρώτη θέση πρέπει νά κατέχει ἡ
πρόνοια γιά τήν ψυχή μας καί, διά μέσου ὅλων τῶν ἀσχολιῶν μας, νά ἐπιδιώ-

κεται καί νά ἐξυπηρετεῖται τό ἔργο τῆς
σωτηρίας μας. Ἡ καταστρεπτική καί
ἀστήρικτη δικαιολογία: «Δέν εὐκαιρῶ»
δέν πρέπει οὔτε καί ὡς ἁπλῆ σκέψη νά
ἔρχεται στόν νοῦ μας. Ὁ Θεός μᾶς ἔφερε στόν κόσμο καί μᾶς χαρίζει ἡμέρες

ζωῆς, γιά νά φροντίσουμε τήν ψυχή μας,
μέσῳ τῆς ἀγάπης μας καί τῆς συμπαράστασης στούς ἀδερφούς μας, ἐφαρμόζοντας, ἔτσι τόν ἔμπρακτο χριστιανισμό.
Ἐν κατακλείδι, νά τονιστεῖ ὅτι γιά
κάθε Ὀρθόδοξο χριστιανό, ὁ ὁποῖος
εἶναι συνειδητοποιημένος καί ἀγωνίζεται γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του, ἡ
φράση «Δέν εὐκαιρῶ», δέν ἔχει καμία
θέση στή ζωή του.

Στό πρόγραμμα τῶν ἀσχολιῶν
μας τήν πρώτη θέση πρέπει
νά κατέχει ἡ πρόνοια
γιά τήν ψυχή μας καί,
διά μέσου ὅλων τῶν ἀσχολιῶν
μας, νά ἐπιδιώκεται
καί νά ἐξυπηρετεῖται τό ἔργο
τῆς σωτηρίας μας.
Κι ἄν κάποιες φορές,
λόγῳ τῶν προβλημάτων τῆς
καθημερινῆς ζωῆς, περνοῦν
αὐτά ὡς σκέψεις ἀπό τό
μυαλό του, πρέπει νά τίς
ἀπομακρύνει, ζητώντας ἐνδυνάμωση ἀπό τόν Κύριό μας.
Ὅσο γιά τούς ἀδερφούς μας
πού ἐπικαλοῦνται αὐτές τίς
φράσεις ὡς δικαιολογίες, ἄς
τούς ἀποδεικνύουμε μέ τό
παράδειγμά μας καί τήν κατά
Θεόν ἀγάπη μας, τήν ἀλήθεια τοῦ λόγου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:
«Πάντα ἰσχύω ἐν τῶ
ι ἐνδυναμοῦντί με
Χριστῶ»
ι (Φιλιπ. δ΄ 13).
Κύκλοι Μητέρων
« Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
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Βιβλία πού λάβαμε
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΟΛΕΤΣΟΣ
«ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΗ
1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ
2. ΓΙΑ ΤΟ ΨΩΜΙ, ΤΟ ΚΡΑΣΙ,
ΤΟ ΛΑΔΙ»

Τό βιβλίο ἐπικεντρώνεται σέ
ἔθιμα καί βασικά χαρακτηριστικά
ἑνός ἑκάστου τῶν δώδεκα μηνῶν
καί καθενός ἐκ τῶν σπουδαιότερων εἰδῶν διατροφῆς μας (ἄρτου,
οἴνου καί ἐλαίου), ἀλλ’ ἐπεκτείνεται
καί σέ σχετικές παραλλαγές ἤ καί
ἀποχρῶσες λεπτομέρειες, ἀπαντώμενες σχεδόν σέ ὅλους τούς τόπους
τῆς Ἑλλάδος. Κάθε θέμα διανθίζεται
μέ πλῆθος ἄλλων, ἄμεσων ἤ ἔμμεσων
πληροφοριῶν, ὅπως μέ σχετικές παροιμίες καί πολλούς ἄλλους συσχετισμούς. Πολλά ἀπό τά ἀναφερόμενα
λαογραφικά στοιχεῖα μπορεῖ νά μήν
ἰσχύουν σήμερα, εἶναι, ὅμως, πολύτιμη ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ὁ
Μεσσήνιος συγγραφέας παροτρύνει τούς ἀναγνῶστες τοῦ πονήματος
αὐτοῦ νά καταγράφουν καί -εἰ δυνατόν- νά δημοσιεύουν κείμενα μέ
τέτοια λαογραφικά στοιχεῖα. Αὐτά
τά κείμενα ἀποτελοῦν πρόσθετες
ἀποδείξεις τῆς ἱστορίας μας, ὅσο κι
ἄν φαίνονται καθημερινές καί ἀσήμαντες, γι’ αὐτό καί ἡ ἀξία τους εἶναι
μεγάλης ἐθνικῆς σημασίας.
Σχ. 16 x 23,5, σελ. 157, Ἐκδόσεις Δεδεμάδη, Χαριλάου Τρικούπη 42, Ἀθήνα, 106 80, τηλ. 210
3633620, fax 210 3637945, ἱστοσελίδα: www.dedemadis.gr, e-mail:
contact@dedemadis.gr.
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CHRISTIAN FLAVIGNY
Παιδοψυχίατρος - Ψυχαναλυτής
«ΘΕΛΩ ΜΠΑΜΠΑ ΚΑΙ
ΜΑΜΑ, ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΡΟΦΥΛΟΥ
ΓΑΜΟΥ»

«Τό παιδί, λόγιω τῆς σωματικῆς
καί ψυχικῆς του ἀνωριμότητας,
χρειάζεται εἰδικές διασφαλίσεις
καί φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης τῆς κατάλληλης νομικῆς προστασίας, τόσο πρίν, ὅσο καί μετά
τή γέννηση». Ἡ γονεϊκότητα εἶναι
ἕνα σύνολο συμπεριφορῶν παροχῆς φροντίδας, συναισθημάτων
καί σκέψεων, πού ἔχουν προβλέψιμη
χρονική πορεία καί χαρακτηριστικό
περιεχόμενο. Τίς τελευταῖες δεκαετίες, μεγάλες μελέτες σέ ἀντιπροσωπευτικά δείγματα πληθυσμοῦ
ἔδειξαν διαφορές στήν ἐξέλιξη παιδιῶν πού ζοῦσαν σέ ἄθικτες ἔγγαμες
οἰκογένειες, σέ σύγκριση μέ παιδιά
ἀπό οἰκογένειες πού οἱ γονεῖς συγκατοικοῦσαν, ἦταν διαζευγμένοι,
ὑπῆρχε πατριός/μητριά ἤ ἦταν μονογονεϊκές. Ὁ συγγραφέας ἑστιάζει σέ σημαντικές παραμέτρους τῆς
γονεϊκότητας, ὅπως στό φῦλο τῶν
γονέων, στή νομοθεσία πάνω σέ θέματα σύνθεσης τῆς οἰκογένειας, στή
σημασία, τίς προεκτάσεις καί τίς συνέπειες στόν ψυχισμό τῶν παιδιῶν.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 155, Τίτλος πρωτοτύπου: Je veux Papa et Maman –
Mariage Gay: Un Pédopsychiatre
s’ insurge. Γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα,

Ἐκδόσεις Παρρησία, Ἰωαννίνων 2, Μοσχάτο, 183 45, τηλ. 210 9422075, e-mail:
parrisiabooks@gmail.com.
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ΝΑΥΣΙΚΑ ΙΕΣΣΑΙ-ΚΑΣΙΜΑΤΗ
«ΠΑΡΕ ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ»

Τό παρόν εἶναι ἕνα ἀκόμη βιβλίο τῆς
ἀγαπητῆς Ἐκπαιδευτικοῦ καί μέλους
τῆς Ἑταιρείας Χριστιανικῶν Γραμμάτων
Ναυσικᾶς Ἰεσσαί – Κασιμάτη. Πρόκειται γιά ἀνθολόγηση σοφῶν λόγων, πού
κατά καιρούς ἔχει «ἀποταμιεύσει» ἡ
συγγραφέας. Οἱ σοφοί αὐτοί λόγοι ἐκπέμπουν μηνύματα πού μποροῦν νά γίνουν
δρομοδεῖχτες στό ταξίδι τῆς ζωῆς. Ἡ
ταξινόμηση σέ ἑνότητες βοηθάει πολύ,
καί τό περιεχόμενο τῶν λόγων σίγουρα
θά συντροφεύσει καί θά ἐνδυναμώσει
πνευματικά τόν ἀναγνώστη στόν καθημερινό προσωπικό του ἀγῶνα.
Σχ. 10,5 x 16,5, σελ. 235, Ἐκδόσεις Ἁρμός, Μαυροκορδάτου 11, Ἀθήνα, 106 78, τηλ. 210 3304196, 210
3830604, fax 210 3819439, ἱστοσελίδα: www.armosbooks.gr, e-mail: info@
armosbooks.gr, e-mail παραγγελιῶν:
orders@armosbooks.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΣ
«ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ,
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
& Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ»
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ

Κυκλοφόρησε ἡ ἐτήσια ἔκδοση τοῦ
Ὁμίλου Πνευματικῆς Ἀνανεώσεως μέ
πολύ ἐνδιαφέροντα δοκίμια, ἀπόψεις,
γεγονότα καί δραστηριότητες τοῦ Ὁμίλου. Τό περιεχόμενο τοῦ τρέχοντος τεύχους πραγματεύεται τό θέμα τοῦ τίτλου
του μέσα ἀπό διάφορες ἀποφάσεις καί
πρακτικές πού θέτουν σέ ἀμφισβήτηση
τόσο τή δημοκρατία ὅσο καί τούς θεσμούς. Ἐξετάζεται ἡ δημοκρατία ὄχι μέ
τούς ὅρους καί τίς παραμέτρους πού
ἐξεταζόταν πρίν τόν 21ο αἰῶνα, ἀλλά
μέ ἄλλους ὅρους καί νέες τεχνολογικές
καί ἰατρικές προσεγγίσεις, πού θέτουν
ἀμείλικτα ἐρωτήματα μέ ἀντιφατικές
ἀπαντήσεις.
Σχ. 17 x 24, σελ. 128, Ἔκδοση Ὁμίλου Πνευματικῆς Ἀνανεώσεως, Ὁμήρου
1, Ἔγκωμη, Λευκωσία, 2407, Κύπρος,
τηλ. 22355818 και 22775854.

Ἀγαπητοί Ἀναγνῶστες,
Τό τρέχον ἔτος βαίνει πρός τό τέλος του.
Τό τεῦχος Ὀκτωβρίου εἴθισται νά συνοδεύεται ἀπό τό Ἡμερολόγιο τῆς ἑπόμενης χρονιᾶς. Ἔτσι καί φέτος, μέ πολλή φροντίδα καί ἀγάπη ἡ Χριστιανική Στέγη
Καλαμάτας ἑτοιμάζει τό Ἡμερολόγιο τοῦ 2021, τό ὁποῖο θά λάβετε μαζί μέ τό
τεῦχος τοῦ ἑπόμενου μῆνα.
Τό Ἡμερολόγιο τοῦ 2021 θά περιέχει τό ἑορτολόγιο κάθε ἡμέρας, ψυχωφελῆ
πνευματικά κείμενα, ἐποικοδομητικές σκέψεις καί ποιητικούς στοχασμούς. Εἰδική ἀναφορά, μέσα ἀπό ἐνδιαφέροντα καί πρωτότυπα κείμενα, θά γίνεται στό
ἐπετειακό γεγονός τῆς συμπλήρωσης 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπανάστασης τοῦ 1821.
Ἕνα χρήσιμο καί πνευματικά ἐποικοδομητικό Ἡμερολόγιο γιά τή νέα χρονιά,
μαζί μέ τό τεῦχος Νοεμβρίου 2020!
Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
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Πετράδια
ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ
«Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί
ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς».
( Ἰω. η΄ 32)
«Γνωρίστε τήν ἀλήθεια καί ἡ
ἀλήθεια θά σᾶς ἐλευθερώσει».

« Ἐάν οὖν ὁ υἱός ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε».
( Ἰω. η΄ 35)
«Ἄν ὁ Θεός σᾶς ἐλευθερώσει
ἀπό τήν ἁμαρτία, τότε θά εἶσθε
πραγματικά ἐλεύθεροι».

«Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ
πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐκ ἐγώ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος».
(Α΄ Κορ. στ΄ 12)
« Ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται νά τά
κάνω, ἀλλά δέν εἶναι συμφέρον (γιά
τήν ψυχή μου) νά τά πράττω ὅλα.
Ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται, ἀλλ’ ἐγώ δέν
θά ἐξουσιαστῶ ἀπό τίποτα καί δέν
θά ὑποδουλωθῶ σέ τίποτα».

« Ὁ Ἱησοῦς Χριστός πῆρε
μορφή δούλου, γιά νά ἔχουμε
ἐμεῖς τήν ἐλευθερία».
(Γρηγόριος Θεολόγος)
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« Ἐπικαλοῦμαι σήμερα μάρτυρες τόν οὐρανό καί τή γῆ ὅτι
ἔχω βάλει μπροστά σας τή ζωή
καί τόν θάνατο, τήν εὐλογία καί
τήν κατάρα. Διάλεξε σύ τή ζωή,
γιά νά ζήσεις εὐτυχισμένος σύ
καί οἱ ἀπόγονοί σου».
(Δευτ. λ΄ 19)

« Ἐλεύθερος εἶναι ὅποιος
δέν εἶναι ὑποδουλωμένος στίς
ἁμαρτωλές ἡδονές».
(Μέγας Ἀντώνιος)

« Ἡ συνείδησή σου σέ ἐλευθερώνει ἀπό τούς κρυφούς λογισμούς τῆς καρδιᾶς σου καί σέ
κάνει ἄξιο νά παρουσιαστεῖς μέ
θάρρος μπροστά στόν Δημιουργό, ὅταν θ’ ἀφήσεις τήν πρόσκαιρη τούτη ζωή».
( Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής)

«Δέν ὑπάρχει πιό εὐχάριστο
πρᾶγμα γιά τόν λαό ἀπό τήν ἀγάπη αὐτῶν πού κυβερνοῦν γιά τήν
ἐλευθερία τῶν ὑπηκόων τους».
( Ἅγιος Ἀμβρόσιος)

«Τό αὐτεξούσιον ἐστί ἰσόθεον».
(Γρηγόριος Νύσσης)
« Ἡ ἐλευθερία μᾶς κάνει νά
μοιάζουμε μέ τόν Θεό».

«Μόνος ἐλεύθερος καί μόνος
ἄρχοντας καί ἀπό τούς βασιλεῖς
βασιλικότερος εἶναι ἐκεῖνος πού
ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά πάθη».
( Ἱερός Χρυσόστομος)

«Τίποτε δέν εἶναι στήν ἐξουσία μας τόσο ὅσο ἡ ἴδια ἡ θέλησή μας».
( Ἱερός Αὐγουστῖνος)
«Φρόνηση εἶναι ἡ ὑγεία τοῦ
λογικοῦ καί σωφροσύνη ἡ ἐλευθερία ἀπό τά πάθη».
(Θεοδώρητος Κύρου)

« Ἐπειδή εὐτυχία θά πεῖ
ἐλευθερία καί ἐλευθερία σημαίνει ἀνδρεία, μήν ἀποφεύγετε
τούς πολεμικούς κινδύνους».
(Θουκυδίδης)

«Θά προτιμήσω καλύτερα
νά πεθάνω, παρά νά ζῶ χωρίς
ἐλευθερία».
(Σωκράτης)

« Ἡ ὑπερβολική ἐλευθερία
δέν ὁδηγεῖ σέ τίποτε ἄλλο, παρά
στήν ὑπερβολική δουλεία».
(Πλάτων)

«Κανένας δέν μπορεῖ ν’
ἀγαπήσει τήν ἐλευθερία μέ ὅλη
του τήν καρδιά, ἐκτός ἀπό τούς
καλούς ἀνθρώπους. Οἱ ὑπόλοιποι δέν ἀγαποῦν τήν ἐλευθερία,
ἀλλά τά προνόμια».
(Μίλτων)
«Σ’ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, γιατί μ’ ἐλευθέρωσες ἀπό τόν ἑαυτό
μου».
(Πώλ Κλωντέλ)

«Ματαίως καυχᾶται ὅτι ἔχει
ἐλευθερία ὅστις δέν ἔχει ἀρετή».
(Ἀδαμάντιος Κοραῆς)

«Μόνο ἡ παγκόσμια συνεργασία καί ἡ πνευματική ἐλευθερία μποροῦν νά ἐξασφαλίσουν
τήν ἐπιβίωσή μας».
(Ἀντρέι Ζαχάρωφ)
«Ἀδερφές τῆς ἐπιστήμης
εἶναι ἡ ἀνδρεία, ἡ δικαιοσύνη, ἡ
καλοκαγαθία, ἡ σωφροσύνη, ἡ
εὐταξία, ἡ ἐλευθερία, ἡ ἐγκράτεια καί ἡ ὡραιότητα».
(Κέβης)
« Ἐλεύθερος εἶναι ἐκεῖνος
πού κάνει ὅ,τι πρέπει κι ὄχι ὅ,τι
θέλει».
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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Ἐπίκαιρες
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Καταλήψεις: ἔκφραση
δημοκρατικοῦ δικαιώματος
ἤ ἐπικίνδυνο φαινόμενο;

όλις πρίν ἀπό λίγες ἑβδομάδες ἀνέτειλε ἡ νέα σχολική χρονιά. Ξεκίνησε μέ τίς
συνήθεις –προφανῶς– ἐλλείψεις, ἀλλά καί μέ τίς τρομερές δυσχέρειες πού ἔχει
ἐπιφέρει ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ στή ζωή μας.
Ἦρθε, ὅμως, νά προστεθεῖ καί ἕνα καινούργιο θέμα στή νέα σχολική χρονιά 2020-2021.
Αὐτό τῶν καταλήψεων. Ἕνα ζήτημα ὄχι καινοφανές, καθώς ἀποτελεῖ μιά δυστυχῆ «παράδοση» στή σχολική ζωή ἐδῶ καί πολλά χρόνια. Οἱ φετινές καταλήψεις ἔχουν σαφῶς στοιχεῖα τῆς
ἐπικαιρότητας. Τή θέση τῶν περίεργων αἰτημάτων περί ἀλλαγῆς τοῦ σχήματος τῆς τυρόπιτας
στά κυλικεῖα τῶν σχολείων ἤ ἄλλων, ἦρθαν νά πάρουν τά αἰτήματα γιά τή μή χρήση μάσκας
κατά τή διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ὡραρίου, τῶν ὀλιγομελῶν τμημάτων πρός ἀποφυγήν συνωστισμοῦ κ.ἄ. Κάποια ἀπ' αὐτά ἐνδεχομένως δίκαια, πού χρήζουν προσοχῆς καί ἐπιλύσεως.
Τό ζητούμενο, ὅμως, εἶναι ἄν τελικά χρειάζονται ἤ ὄχι οἱ καταλήψεις, γενικά. Ἄν πρέπει
νά τίς ἐπιτρέπουμε ἤ ὄχι. Ἄν σιωπηρά πρέπει νά παραμείνουν ὡς μέρος τῆς σχολικῆς
πραγματικότητας ἤ ὄχι. Ἀσφαλῶς εἶναι ἕνα θέμα πού προβληματίζει γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς, τόν πολιτικό κόσμο, ὁλόκληρη τήν κοινωνία μας. Κάθε χρόνο, ἄλλωστε, παρατηροῦμε
ἀκραῖα φαινόμενα στίς καταλήψεις. Καταστροφή δημόσιας περιουσίας, ἐξωσχολικούς
παράγοντες νά ἐπηρεάζουν τούς μαθητές, ὅπως πολιτικά κόμματα καί ὀργανώσεις, πού
μοιράζουν φυλλάδια ἤ ἐκφράζονται δημόσια ὑπέρ τῶν καταλήψεων ἤ καί παρεμβαίνουν
μέ δόλιες μεθόδους στίς συνελεύσεις τῶν 15μελῶν μαθητικῶν συμβουλίων. Ἀλλά καί πολλά
ἐπεισόδια βίας ἀπό γονεῖς, μαθητές, ἐκπαιδευτικούς. Κάποιες φορές, ἀκόμη καί ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν ἐκτός τῶν σχολικῶν κτηρίων ἤ συλλαλητήρια καί πορεῖες, ὅπου κάποιοι
μέ ἄνεση φοροῦν μάσκες, ὥστε νά προκαλέσουν ἐπεισόδια.
Ὀφείλουμε, λοιπόν, ὡς κοινωνία, ὅλοι μας, εἴτε βρισκόμαστε ἐντός τῆς ἐκπαιδευτικῆς
κοινότητας, εἴτε ἐκτός, νά συζητήσουμε καί νά λάβουμε μέ ὡριμότητα ἀποφάσεις. Οἱ καταλήψεις, βέβαια, ἐπισήμως (βάσει νόμου, δηλαδή) ἀπαγορεύονται. Ἀσφαλῶς, ἀποτελεῖ
δημοκρατικό δικαίωμα τῶν μαθητῶν νά ἐκφράζονται, νά διαφωνοῦν ἤ νά ἀπέχουν τῶν
μαθημάτων. Δέν ἔχει, ὅμως, κανείς τό δικαίωμα νά καταλαμβάνει δημόσια κτήρια καί νά
παρακωλύει τήν ἐλεύθερη, δωρεάν, δημόσια ἐκπαίδευση καί τήν πρόσβαση σέ αὐτήν… ἰδίως
στά κατώτερα οἰκονομικά κοινωνικά στρώματα. Τήν ἴδια στιγμή, μάλιστα, πού τά ἰδιωτικά
ἐκπαιδευτήρια δέν ἔχουν ποτέ καταλήψεις... Καί ὁπωσδήποτε εἶναι ἀνήθικο νά ὑπάρχουν
δηλώσεις πολιτικῶν προσώπων, πού νά ἐκφράζονται ὑπέρ τῶν καταλήψεων, ἐνῶ τά παιδιά
τους φοιτοῦν σέ ἰδιωτικά σχολεῖα, πού δέν κλείνουν ποτέ.
Θά πρέπει σαφῶς ν' ἀκούσουμε τά παιδιά μας! Πολλές φορές μέ τήν αὐθεντικότητα,
τήν εἰλικρίνειά τους ξέρουν καλύτερα ἀπό μᾶς τούς μεγαλύτερους. Ν' ἀφουγκραστοῦμε τόν
παλμό, τή φωνή τους! Ἀλλά καί νά τούς βοηθήσουμε νά δοῦν τήν πραγματικότητα! Ὅτι
δέν πρέπει νά κλείνουν τά σχολεῖα! Τό καλύτερο θά ἦταν νά γίνεται διάλογος, μέ σχολεῖα
ἀνοιχτά καί ἴσες δυνατότητες γιά ὅλους, ὥστε νά λυθοῦν ὅλα τά ζητήματα. Ἔσχατη λύση
νά ἀποτελεῖ τό νά κλείσουν τά σχολεῖα, ἄν ὅλοι οἱ ὑπεύθυνοι κωφεύουν. Ἀλλά νά κλείσουν
ὅλα τά σχολεῖα –δημόσια καί ἰδιωτικά– ἔτσι ὥστε οἱ ὅποιες ἀποφάσεις νά εἶναι κοινές γιά
ὅλους. Ἄς προσέξουμε, λοιπόν, νά φυλάξουμε τά παιδιά μας, ὥστε νά μήν ἐπαναλαμβάνονται οἱ καταλήψεις ὡς ἀκραῖο καί ἐπικίνδυνο φαινόμενο. Ἄς ἀκουστεῖ ἡ φωνή τῶν παιδιῶν
μας ὡς γνήσιο δημοκρατικό δικαίωμα, ἀλλά μέ σχολεῖα ἀνοιχτά!
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Φώτιος Ρίζος,
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ
28η Ὀκτωβρίου 1940 - 28η Ὀκτωβρίου 2020:
80 χρόνια ἀπό τήν μεγάλη ἐποποιία

Τό 9ο Σύνταγμα Πεζικοῦ Καλαμάτας στόν πόλεμο τοῦ 1940

Στρατιωτικό Μουσεῖο Καλαμάτας
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