«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ ´, 3)
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ό μεγαλύτερο δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο εἶναι ἡ Παναγία μας. Γιατί εἶναι ἡ μόνη
πού ἕνωσε μέ τόν τόκο Της τόν Θεό μέ τόν ἄνθρωπο. Καθαρή στήν καρδιά καί
στό σῶμα κατά πάντα, πάναγνη καί ὄντως Παναγία, ἀξιώνεται νά γίνει μητέρα
τοῦ Θεοῦ μας, ἀληθινή Θεοτόκος. Μένει Παρθένος καί πρό τοῦ τόκου καί ἐν τῷ τόκῳ
καί μετά τόκον. Ἄφθορη, Πάναγνη, ὄντως Θεοτόκος. Τό Ἅγιον Πνεῦμα κατέρχεται
σέ Αὐτήν καί συλλαμβάνει στά ἄχραντα σπλάγχνα
της τόν ἄφθαρτον καί αἰώνιον Λόγον τοῦ Πατρός,
τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν τέλειον Θεόν.
Προσφέροντας σ’ Αὐτόν τήν ἀνθρώπινη φύση μας,
γεννιέται ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, τέλειος Θεός καί
τέλειος ἄνθρωπος.
Σ’ αὐτό τό Θεανθρώπινο σῶμα τοῦ Χριστοῦ
κατοικεῖ ὅλη ἡ Θεότητα. Σταματᾶ ἡ φθορά τῆς
ἁμαρτίας, πού εἰσῆλθε στόν κόσμο μέ τήν παρακοή τῶν πρωτοπλάστων, καί ἀνακαινίζεται ὁ κόσμος ὅλος. Ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ
σαρκωθέντος Θεοῦ ἀνυψωμένη καί θεωμένη, καταργεῖ τή φθορά καί τόν θάνατο. Μέ
τό Ἅγιο Βάπτισμά μας ἑνωνόμαστε μαζί Του, γινόμαστε «κοινωνοί θείας φύσεως»
(Β΄ Πέτρ. 1, 4), «συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι» (Κολ. 2, 12). Μετέχοντες
δέ τῶν ἀχράντων Μυστηρίων τοῦ Ἁγίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ἑνωνόμαστε μαζί Του καί μένομε «ἐν αὐτῷ» ( Ἰω. 6, 56). Μέ τή ζωοποιό δύναμη τῶν
Ἁγίων Μυστηρίων, ἑνωνόμαστε μέ τήν Παναγία μας, πού εἶναι «ἡ μήτηρ πάντων τῶν
ζώντων», ὅλων τῶν Χριστιανῶν, γιατί ὁ Χριστός
μετά τήν Ἀνάστασή Του μᾶς καθιστᾶ ἀδελἩ Παναγία εἶναι ἡ μόνη πού ἕνωσε
φούς Του. Χαρακτηρίζει τούς Ἀποστόλους ὡς
μέ τόν τόκο Της τόν Θεό μέ τόν
ἀδελφούς Του: «Ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς
ἄνθρωπο. Καθαρή στήν καρδιά καί
μου, ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τήν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με
στό σῶμα κατά πάντα, πάναγνη
ὄψονται» (Ματθ. 28, 10) καί στήν Ἁγία Μαρία
καί ὄντως Παναγία, ἀξιώνεται νά
τή Μαγδαληνή, κοντά στόν κενό τάφο Του τῆς
γίνει μητέρα τοῦ Θεοῦ μας, ἀληλέει: «Πορεύου πρός τούς ἀδελφούς μου καί
θινή Θεοτόκος. Μένει Παρθένος
εἰπέ αὐτοῖς» ( Ἰω. 20, 17).
καί πρό τοῦ τόκου καί ἐν τῷ τόκῳ
καί μετά τόκον. Ἄφθορη, Πάναγνη,
Ἀπολαμβάνομε τοῦ Μυστηρίου τῆς υἱοθεὄντως Θεοτόκος.
σίας διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί καθιστάμεθα
«τέκνα τοῦ Οὐρανίου Πατρός» (Ρωμ. 8, 15).
« Ὅσοι γάρ Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοι εἰσίν υἱοί Θεοῦ… ἐλάβετε Πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ᾧ κράζομεν ἀββᾶ ὁ πατήρ» (Ρωμ. 8, 14 - 15).
Γι’ αὐτό καί ἡ Παναγία μας, ὡς Μητέρα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μετέχει
πρώτη αὐτή τῶν χαρισμάτων τοῦ (ἐξ αὐτῆς) σαρκωθέντος Θεοῦ μας καί γίνεται
μητέρα μας. Εἶναι ἡ «Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν» καί μᾶς σκεπάζει μέ τή χάρη Της
καί τήν ἀγάπη Της.
Σ’ αὐτήν καταφεύγομε, ζητᾶμε τήν προστασία της στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς μας.
Αὐτήν εὐχαριστοῦμε γιά ὅλα: «Ἄξιόν ἐστι μακαρίζειν Σέ τήν Θεοτόκον καί μητέρα
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν…». Εἶναι ἡ Μητέρα ὅλων μας. Ποῦ ἀλλοῦ νά καταφύγωμε; Στή δική
της στοργική καί μητρική θαλπωρή, παρηγοριά, στή δική της ἀγκαλιά.

Τ

Μητέρα
ὅλων μας

195

Ἁγία Ὁσιομάρτυς Θεοδώρα ἐν Βάστᾳ Μεγαλοπόλεως Ἀρκαδίας (11 Σεπτεμβρίου)
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Τό Ἱερό Μυστήριο
τοῦ Γάμου

Θεός, πού δημιούργησε τά πάντα, ἔκανε ἐξ’ ἀρχῆς τό πρῶτο
ἀνδρόγυνο ἀπό ἕναν ἄνδρα καί
μία γυναῖκα
Ὁ Γάμος ὡς Μυστήριο εἶναι πράξη ἱερή
καί ἁγία.
Στηρίζεται στόν φυσικό δεσμό πού δημιουργεῖ ἡ ἀμοιβαία συγκατάθεση ἐκείνων
(ἄνδρα καί γυναίκας), οἱ ὁποῖοι ἔρχονται
«εἰς γάμου κοινωνίαν». Αὐτός ὁ φυσικός
δεσμός ἀποβαίνει ἱερός καί πνευματικός δεσμός, ὅταν ἁγιάζεται καί ἐξυψώνεται στήν
ἀξία τοῦ Μυστηρίου μέ τήν ἱερολογία καί
τίς Εὐχές τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ φυσικός δεσμός, ἡ φυσική ἕνωση ἄνδρα καί γυναίκας,
καί αὐτός εἶναι ἐκ Θεοῦ, γιά νά αὐξάνεται
καί νά πληθύνεται τό ἀνθρώπινο γένος, ὅπως
λέει καί μία Εὐχή τοῦ Γάμου, ὅτι «δικό σου
θέλημα εἶναι, Θεέ μου, ἡ νόμιμη συζυγία
καί ἡ ἀπόκτηση παιδιῶν πού ἀπορρέει ἀπό
τόν Γάμο».
Ἀλλά αὐτό κατανόησε εὐθύς ἐξ ἀρχῆς
καί ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὁ Ἀδάμ, ὅταν εἶδε
τήν πρώτη γυναῖκα, τήν Εὔα, ἡ ὁποία μάλιστα ἦταν ἀναπλασμένη ἀπό τήν πλευρά τοῦ
Ἀδάμ ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό. Τότε φωτισμένος ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ὁ Ἀδάμ εἶπε:
«Αὐτό εἶναι κόκκαλο ἀπό τά κόκκαλά μου
καί σάρκα ἀπό τή σάρκα μου. «Γυναῖκα»
αὐτή θά λέγεται, γιατί ἀπό τόν ἄνδρα πάρθηκε. Γι’ αὐτό τόν λόγο θά ἐγκαταλείπει ὁ
ἄνδρας τόν πατέρα του καί τή μητέρα του καί
θά ἑνώνεται μέ τή γυναῖκα του· θά γίνονται
ἕνας ἄνθρωπος» (Γεν. β΄ 23, 24)
Καί βέβαια πρῶτος ὁ Θεός ἕνωσε τό
πρῶτο ἀνδρόγυνο καί ὁ Θεός ἱερούργησε
κατά κάποιον τρόπο τόν γάμο τους μέσα

στόν Παράδεισο μέ τήν εὐχή πού ἔδωσε καί
στούς δύο, τόν ἄνδρα καί τή γυναῖκα: «Νά
κάνετε πολλά παιδιά, ὥστε νά πολλαπλασιαστεῖτε, νά γεμίσετε τή γῆ καί νά κυριαρχήσετε σ’ αὐτήν» (Γεν. α΄28).
Τόν Γάμο σέ Μυστήριο τόν ἀνήγαγε ὁ
Σωτήρας μας Χριστός στήν Καινή Διαθήκη
καί μέ τήν παρουσία Του στόν Γάμο στήν
Κανᾶ, καί μέ ὅσα εἶπε ὡς πρός τό ἀδιάλυτο
τοῦ Γάμου στούς Φαρισαίους, πού προσπαθοῦσαν νά τόν πειράξουν. Τί εἶπε τότε; «Δέν
διαβάσατε στό βιβλίο τῆς Γενέσεως ὅτι ὁ
Θεός, πού δημιούργησε τά πάντα, ἔκανε

«Αὐτό εἶναι κόκκαλο ἀπό τά κόκκαλά
μου καί σάρκα ἀπό τή σάρκα μου.
«Γυναῖκα» αὐτή θά λέγεται, γιατί ἀπό
τόν ἄνδρα πάρθηκε. Γι’ αὐτό τόν λόγο
θά ἐγκαταλείπει ὁ ἄνδρας τόν πατέρα
του καί τή μητέρα του καί θά ἑνώνεται
μέ τή γυναῖκα του· θά γίνονται ἕνας
ἄνθρωπος» (Γεν. β΄ 23, 24)
ἐξ ἀρχής τό πρῶτο ἀνδρόγυνο ἀπό ἕναν
ἄνδρα καί μία γυναῖκα; Καί τότε ὁ Ἀδάμ
ἐμπνεόμενος ἀπό τόν Θεό, εἶπε: Γι΄ αὐτό θά
ἐγκαταλείψει ὁ ἄνθρωπος τόν πατέρα του».
Καί πρόσθεσε ὁ Χριστός στούς Φαρισαίους:
«Συνεπῶς ὅσοι ἑνώνονται μέ Γάμο δέν εἶναι
πλέον δύο, ὅπως ἦταν πιό πρίν, ἀλλά ἕνα
σῶμα. Ἐκεῖνο, λοιπόν, πού ὁ Θεός ἕνωσε σέ
ἕνα σῶμα, ὁ ἄνθρωπος ἄς μήν τό χωρίζει»
(Ματθ. ιθ΄ 4 – 6).
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Ὁ ἄρτος, ὁ οἶνος καί τό
ἔλαιον στήν Καινή Διαθήκη

ἄρτος εἶναι ἡ βασική τροφή τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τά πανάρχαια χρόνια. Ὑπό τή στενή ἔννοια τοῦ ὅρου
σημαίνει τήν ἐκ τοῦ σίτου παρασκευαζόμενη τροφή.
Πολλές φορές γίνεται λόγος στήν Καινή Διαθήκη γιά τόν ἄρτο. Πρωτίστως στήν
Κυριακή Προσευχή («Πάτερ ἡμῶν») πού
μᾶς παρέδωσε ὁ Κύριος, ἀναφέρεται ἡ
ἱκεσία: «τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός
ἡμῖν σήμερον» (Ματθ. στ΄, 11). Ἀλλά καί
ὅταν ὁ Σατανᾶς πείραξε τόν Χριστό στήν
ἔρημο καί τοῦ εἶπε: «εἰ υἱός εἶ τοῦ Θεοῦ,
εἰπέ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται»
(Ματθ. δ΄, 3). Τότε ὁ Κύριος ἀποκρίθηκε:
«οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος»
(Ματθ. δ΄, 4). Ἄλλοτε ἔφερε στούς λόγους Του καί στίς Παραβολές Του τόν
ἄρτο ὡς παράδειγμα.
Τό κυριότερο, ὅμως, εἶναι ὅτι ὁ Κύριος
παρομοίωσε τόν ἑαυτό Του μέ ἄρτο, λέγοντας τή σπουδαία φράση: «ἐγώ εἰμί ὁ
ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς»
( Ἰω. στ΄ 51). Στή συνέχεια ἐτέλεσε τόν
Μυστικό Δεῖπνο μέ τόν ἄρτο ὁ Ὁποῖος
ἔρχεται καί γίνεται σέ κάθε Θεία Λειτουργία ἅγιος Ἄρτος, Σῶμα Χριστοῦ.

Ὁ
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Ἔπειτα, ὁ οἶνος, φυσικό προϊόν τῆς
ἀμπέλου πολλάκις ἀναφέρεται σ’ ὅλη
τήν Καινή Διαθήκη. Ὁ Χριστός τόν χρησιμοποίησε γιά τή σύσταση τοῦ Ἱεροῦ
Μυστηρίου τῆς Θείας Κοινωνίας, λέγοντας: «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ
ἐστί τό αἷμα μου τό τῆς καινῆς διαθήκης,
τό περί πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν» (Ματθ. κστ΄ 26 – 28). Τόν
χρησιμοποίησε, ὅμως, καί γιά νά διδάξει
τόν σύνδεσμο καί τήν ἑνότητα μαζί Του,
λέγοντας «ἐγώ εἰμί ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τά
κλήματα» ( Ἰω. ιε΄ 5).
Ἐπιπλέον, ὁ Χριστός τό πρῶτο Του
θαῦμα τό ἔκανε στόν Γάμο τῆς Κανᾶ,
ὅπου μετέτρεψε τό ὕδωρ σέ οἶνο, ἀλλά
ἰσχύει ἡ ἰσορροπία, ὅπως τή διδάσκει ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος: «οἴνῳ ὀλίγῳ χρῷ διά
τόν στόμαχόν σου» (Α΄ Τιμ. ε΄ 23) καί
«μή μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία»
( Ἐφεσ. ε΄ 18).
  
Συχνά ἀναφέρεται τό ἔλαιον στήν Καινή Διαθήκη. Ἄλλωστε ἡ γῆ τῆς Παλαιστίνης ἦταν γεμάτη ἀπό ἐλαιόδενδρα. Ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος συνήθιζε νά πηγαίνει στό
Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καί νά προσεύχεται
(Λουκ. κβ΄ 39).

Τό ἔλαιον ἦταν πολύχρηστο. Δέν τό
χρησιμοποιοῦσαν μόνον γιά τό μαγείρεμα
τοῦ φαγητοῦ, ἀλλά μ’ αὐτό ἄλειφαν τήν
κεφαλή, τόν πώγωνα (πηγούνι) καί ὅλο
τό σῶμα. Ἔλαιον, ἐπίσης, ἔβαζαν καί στά
τραύματα καί τίς πληγές. Ἡ πασίγνωστη
παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου αὐτό
μᾶς ὑπενθυμίζει. Ὁ Σαμαρείτης, ὅταν εἶδε
τόν περιπεσόντα στούς ληστές, «προσελθών κατέδησε τά τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων
ἔλαιον καί οἶνον» (Λουκ. ι΄ 34). Δέν πρέ-

πει νά παραλειφθεῖ καί ἡ χρίση τοῦ ἐλαίου. Χρίονταν οἱ ἱερεῖς καί ἀναγορεύονταν
οἱ βασιλεῖς. Ἀλλά καί στή Θεία Λατρεία
τό ἔλαιον ἦταν καί εἶναι ὡς σήμερα στήν
πρώτη θέση.
Σέ συμβολικό ἐπίπεδο, τέλος, τό ἔλαιον δείχνει καί τό μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιά
τούς ἀνθρώπους.
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Περδίου.
Ἡ κα Μαρία Νικολάου, Χαλκίδα, 30 € εἰς μνήμην Μοχαχῆς Πορφυρίας τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κύμης.
Ἡ κα Κούλα Παπαμικρούλη, Καλαμάτα, 150 € εἰς μνήμην Σταυρούλας Παπαμικρούλη.
Ἡ κα Μαρία Φιαμέγκου, Κηφισιά Ἀττικῆς, 50 € εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της
Χρήστου Φιαμέγκου.
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Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

Οἱ καλοί μας
δάσκαλοι...

«Σχολεῖο σημαίνει δάσκαλος»

Τ

Γ. Μπαμπινιώτης

ό καλοκαίρι μᾶς ἀποχαιρετᾶ κι ἀνοίγουν, σέ λίγο, οἱ πόρτες τῶν Σχολείων.
Τῶν ἱερῶν χώρων, ὅπου διαμορφώνεται
καί σμιλεύεται ὅ,τι πιό πολύτιμο ὑπάρχει
στή ζωή μας καί προδικάζει τό μέλλον: ἡ
ψυχή, ἡ προσωπικότητα καί τό γενικότερο
φρόνημα τῶν παιδιῶν μας.
Μέσα σ’ αὐτούς τούς χώρους, εἴτε τό
συνειδητοποιοῦμε, εἴτε ὄχι, γίνεται συνεχῶς
μιά οὐσιαστική μετάγγιση. Ἄυλη μέν, ἀλλά
καίρια γιά τή ζωή τοῦ μεταγγιζόμενου, σχεδόν ἐξ ἴσου καίρια μέ τήν ἄλλη, τήν ἰατρική μετάγγιση τοῦ αἵματος. Εἶναι αὐτή πού
ὀνομάζουμε «Παιδεία».
Ἐπειδή, ἀναντικατάστατοι λειτουργοί
καί ἰθύνοντες - στήν ὑπηρεσία αὐτῆς τῆς
ἄυλης μεταγγίσεως - εἶναι οἱ δάσκαλοι, θεώρησα σκόπιμο νά καταγράψω κάποιες σκέψεις πού τούς ἀφοροῦν καί, ἐνδεχομένως,
νά εἶναι καί χρήσιμες. Εἶναι σκέψεις πού
ἐπιχειροῦν νά ἀπαντήσουν στό ἐρώτημα:
«Ποιά στοιχεῖα κάνουν ἕναν ἐκπαιδευτικό
νά μετουσιώνεται σέ ἀληθινό Δάσκαλο»;

Εἶναι βέβαιο ὅτι τά στοιχεῖα αὐτά εἶναι
πολλά, ἀλληλοσυνδεόμενα καί ἀλληλοϋποστηριζόμενα. Ὅμως, πιστεύω ὅτι, τό
πρῶτο, τό ἐντελῶς ἀπαραίτητο καί ἀναντικατάστατο, εἶναι ἡ ἀγάπη. Μιά διπλῆ
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ἀγάπη πού ἀφορᾶ: Πρῶτον, τό ἴδιο τό
ἀντικείμενο τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἐνασχόλησης καί, δεύτερον τά παιδιά. Αὐτά πού θά
γίνουν οἱ ἀποδέκτες τῶν ὅσων ὁ δάσκαλος
θά θελήσει νά προσφέρει.
Τό ρητό πού σημειώνει ὅτι «μόνο ὅ,τι
ἀγαπᾶς θέλεις νά τό κάνεις καλά καί προσπαθεῖς νά τό κάνεις συνεχῶς καλύτερα»
- καί ἰσχύει σχεδόν γιά κάθε ἐνασχόληση
τοῦ ἀνθρώπου - εἶναι θεμελιῶδες στόν
τομέα τῆς ἐκπαίδευσης. Ὅπως, ἐξ ἴσου
θεμελιώδης, εἶναι καί ἡ προϋπόθεση τῆς
ὑπάρξεως, ἀπό μέρους τοῦ δασκάλου, μιᾶς
ἀληθινῆς καί ἐνσυνείδητης συμ-πάθειας καί
μιᾶς πηγαίας πρόθεσης γιά κατανόηση τοῦ
ψυχικοῦ κόσμου καί τῶν προβλημάτων τῶν
παιδιῶν πού ἔχει ἀπέναντί του. Γνωρίζω
καλά ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά χωρέσουν σέ
λίγες λέξεις ὅλα ὅσα συγκροτοῦν τήν ἔννοια
καί τό περιεχόμενο τῆς ἀγάπης τοῦ δασκάλου πρός τούς μαθητές του. Ὅμως, ἄς
μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ διαίσθηση τῶν παιδιῶν
εἶναι, συχνά, ὁ πιό ἀλάνθαστος κριτής τῆς
ὑπάρξεως ἤ ὄχι, αὐτῆς τῆς ἀγάπης.

Ἐκτός ὅμως, ἀπό αὐτή τή θεμελιώδηἐπαναλαμβάνω - προϋπόθεση, θά ἐπισημάνω δύο μόνο ἀπό τά ἄλλα σημαντικά
στοιχεῖα, ἀρχίζοντας ἀπό τήν «ὑπομονή».
Διότι, ὁτιδήποτε ἀξίζει νά μαθευτεῖ, ἀπαιτεῖ
χρόνο, γιά νά διδαχθεῖ καί χρόνο, γιά νά γίνει γνώση. Ἡ ἀληθινή διδασκαλία δέν εἶναι
ἁπλῶς ἡ προσφορά ἑνός συνόλου πληροφοριῶν. Εἶναι, στήν οὐσία, μιά μεταστροφή

καί μιά νέα πρόσληψη γιά τό μυαλό τοῦ
ἐκπαιδευομένου. Αὐτή ἡ ἀλλαγή ἀπαιτεῖ
χρόνο, γιά νά ὁλοκληρωθεῖ καί, κατά συνέπεια, θά πρέπει νά σχεδιαστεῖ μέ προσοχή
καί νά μπεῖ σέ ἐφαρμογή μέ ὑπομονή, μέ
ἀργούς ρυθμούς καί μέ ἐπαρκεῖς ἐπαναλήψεις, πού θά διανθίζονται μέ κάποια ποικιλία. Συνειρμικά, θυμᾶμαι κάτι ἀπό τήν
ἀξέχαστη φιλόλογό μας στό Ἀβερώφειο
Γυμνάσιο, στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου.
Ὅταν ἔβλεπε ὅτι εἴχαμε κουραστεῖ ἀπό τήν
ἀνάλυση ἑνός δύσκολου κειμένου, συνήθιζε
νά μᾶς λέει: «Τώρα εἶναι ὥρα νά... παίξουμε». Καί τό «παιχνίδι» ἦταν καί πάλι κάτι
σχετικό μέ τή γλωσσική μας κατάρτιση. Π.χ.
μᾶς ρωτοῦσε: -Πόσες λέξεις μπορεῖτε
νά μοῦ βρεῖτε πού
νά ἀρχίζουν μέ την
πρόθεση «ὑπό» ἤ
πού νά ἔχουν τρία
ἠ τέσσερα σύμφωνα στήν σειρά;
Τότε ἡ ἀτμόσφαιρα
στήν τάξη ἄλλαζε.
Κάποια... σαρδάμ,
ἀστειάκια καί γέλια μᾶς χαλάρωναν γιά
λίγο, καί ξαναγυρίζαμε μέ νέα διάθεση στό
δύσκολο κείμενο.

Ἕνα δεύτερο στοιχεῖο πού, χωρίς ἀμφιβολία, κάνει τή διδασκαλία πιό ἀποτελεσματική εἶναι ἡ «σαφήνεια». Ὁτιδήποτε κι
ἄν διδάσκει κάποιος, πρέπει νά τό καθιστᾶ
σαφές. Πρέπει νά τόν ἀπασχολεῖ ὄχι τό τί
γνωρίζει αὐτός, ἀλλά τό τί δέν γνωρίζουν
αὐτοί τούς ὁποίους διδάσκει. Ὄχι τό τί
δυσκολεύει αὐτόν, ἀλλά τί θά δυσκολέψει
τούς μαθητές του. Πρέπει νά εἶναι σίγουρος
ὅτι αὐτοί στούς ὁποίους ἀπευθύνεται, κατανοοῦν τίς λέξεις πού χρησιμοποιεῖ. Μιά
δυσνόητη φράση, ἕνα παράξενο ρῆμα, μιά

πρωτόγνωρη ἀφηρημένη λέξη, μπορεῖ νά
θαμπώσει ὅλη τήν παρουσίαση ἑνός νοήματος. Γι’ αὐτό, ὁ καλός δάσκαλος συνηθίζει
νά χρησιμοποιεῖ παρομοιώσεις, παραδείγματα καί περιγραφικές εἰκόνες. Ἄς θυμηθοῦμε μόνο τίς ὑπέροχες παραβολές τοῦ
Μεγάλου μας Δασκάλου, τοῦ Χριστοῦ μας.
Τέλος, εἶναι πολύ σημαντικό καί βοηθητικό τό νά θέλει ὁ δάσκαλος - μέ ἐρωτήσεις,
διάλογο καί σχετική συζήτηση - νά διαπιστώνει τό πόσο κατανοητός ἔγινε σ’ αὐτά
πού προσπάθησε νά διδάξει.

Οἱ δάσκαλοι ὑπηρετοῦν μιά ἀποστολή
καί ἐπιτελοῦν ἕνα δύσκολο καί ἀπαιτητικό
λειτούργημα. Ἰδιαιτέρως δέ, ὅσοι, στούς
καιρούς μας, θέλουν
καί προσπαθοῦν νά
ἐμπλουτίσουν τίς γνώσεις πού προσφέρουν
στά παιδιά μας, μέ τά
νάματα μιᾶς οὐσιαστικῆς Παιδείας, μέ
τίς διαχρονικές καί ἀκατάλυτες ἀρχές καί
ἀξίες τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς μας Πίστης.
Αὐτές θά ἀποτελέσουν γι’ αὐτά τά παιδιά
μιά πολύτιμη, ἰσόβια κιβωτό. Σ’ αὐτούς
τούς δασκάλους ἀξίζει νά ἐκφράζουμε τήν
εὐγνωμοσύνη μας.
Ἄς εἶναι, λοιπόν, γιά τούς δασκάλους
μας, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, Καλή κι
Εὐλογημένη ἡ νέα σχολική χρονιά. Κι ἄς
σημειώσουν κάπου τή σοφή ρήση πού λέει:
« Ἕνας δάσκαλος μπορεῖ νά ἐπηρεάσει
τήν αἰωνιότητα. Γιατί κανείς δέν μπορεῖ νά
ξέρει ποῦ σταματᾶ ἡ ἐπίδρασή του».
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
201

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ὁ

« Ἐπί ξυρο
«Στήν κόψη το

τίτλος τοῦ ἄρθρου εἶναι ἀρχαία
παροιμία παρμένη ἀπό τήν
Ἰλιάδα τοῦ Ὁμήρου καί χρησιμοποιεῖται γιά καταστάσεις δύσκολες
καί πολύ ἐπικίνδυνες. Τί σχέση ἔχει μέ
τή θεματολογία τῆς συγκεκριμένης στήλης τοῦ Συνδέσμου θά τό δοῦμε εἰς τήν
συνέχειαν.

Πολλές φορές ξεχνιόμαστε καί νομίζουμε ὅτι τά διάφορα γεγονότα πού
συμβαίνουν εἰς τόν πλανήτη μας εἶναι
τυχαῖα. Δέν πρέπει, ὅμως, ποτέ νά λησμονοῦμε ὅτι τά πάντα παρακολουθεῖ ὁ
ἄγρυπνος ὀφθαλμός τοῦ Θεοῦ - ἀκόμη
καί τίς πιό ἀσήμαντες λεπτομέρειες- καί
τά ρυθμίζει μέ σοφία καί ἀγάπη, κατά
τό Ἅγιο Θέλημά Του.
Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς εἶπε τά ἑξῆς:
«Οὐχί δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται;
καί ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπί τήν γῆν
ἄνευ τοῦ πατρός ὑμῶν. Ὑμῶν δέ καί αἱ
τρίχες τῆς κεφαλῆς ἠριθμημέναι εἰσί.
Μή οὖν φοβηθῆτε· πολλῶν στρουθίων
διαφέρετε ὑμεῖς» (Ματθ. ι´, 29 - 31).
Δύο σπουργίτια δέν πωλοῦνται στήν τιμή
τῶν δέκα λεπτῶν; Κι ὅμως οὔτε ἕνα ἀπ᾽
αὐτά δέν θά πέσει νεκρό στή γῆ, χωρίς
νά τό ἐπιτρέψει ὁ Πατέρας σας. Κι ὅσο
γιά σᾶς, μάθετε ὅτι ὁ Θεός ἔχει μετρημένες ἀκόμη καί τίς τρίχες τοῦ κεφαλιοῦ
σας ὅλες... (Ὁ Θεός, δηλαδή, γνωρίζει κι
αὐτά ἀκόμη τά ἐλάχιστα πού σᾶς συμ202

βαίνουν, στά ὁποῖα ἐσεῖς δίνετε μικρή
σημασία). Γι’ αὐτό, λοιπόν, μή φοβηθῆτε
ποτέ. Ἐσεῖς διαφέρετε καί εἶστε ἀσυγκρίτως ἀνώτεροι ἀπό πολλά σπουργίτια.
Ἐάν θελήσουμε νά ἐξετάσουμε τήν
παγκόσμια ἱστορία, θά δοῦμε σπουδαῖα γεγονότα νά κατευθύνονται ἀπό
τόν Δημιουργό τῶν πάντων καί νά μήν
εἶναι τυχαῖα. Δέν μποροῦμε, φυσικά,
νά εἰσδύσουμε στό νόημά τους καί νά
καταλάβουμε τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Γι’
αὐτό ὁ Προφήτης Ἡσαΐας διατυπώνει
τήν ἐρώτηση: «Ποιός ἐγνώρισε τά σχέδια τοῦ Κυρίου, πού εἶναι κρυμμένα εἰς
τόν νοῦ του καί ποιός ἔγινε σύμβουλός
του καί θά τόν διδάξει;» ( Ἡσ. μ´, 13).
«Κανείς», ἀπαντᾶ ὁ Ἀπ. Παῦλος, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρει τά λόγια αὐτά τοῦ
Ἡσαΐα καί συμπληρώνει: «Διότι ἀπό
Αὐτόν δημιουργήθηκαν ὅλα καί μέ τήν
πανσοφία του κυβερνῶνται καί στή δόξα
Του ἀποβλέπουν ὅλα τά δημιουργήματά
του, κι αὐτήν ἔχουν ὡς ὕψιστο σκοπό
τους. Σ᾽ Αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα στούς
αἰῶνες. Ἀμήν» (Ρωμ. ια´, 36).

Ἐάν θελήσουμε νά παρακολουθήσουμε τήν ἱστορία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ,
τῶν Ἰσραηλιτῶν, θά δοῦμε ὅτι συχνά ὁ
λαός παρασυρόταν ἀπό τά εἰδωλολατρικά ἔθνη καί ἀπομακρυνόταν ἀπό τόν
ἀληθινόν Θεόν.

οῦ ἀκμῆς»,
οῦ ξυραφιοῦ»
Τότε ὁ Θεός ἐπέτρεπε δοκιμασίες καί αἰχμαλωσίες στόν Ἰσραηλιτικό λαό, διά νά συνετισθοῦν
καί νά ἐπιστρέψουν εἰς τόν ἀληθινό Θεό. Οἱ παιδαγωγικές τιμωρίες
τοῦ Θεοῦ τούς ἐπανέφεραν στήν
πίστη, δυστυχῶς, ὅμως, ὄχι μόνιμα
καί ὁριστικά. Ὅπως ἀναφέρεται
στόν 77ό Ψαλμό, στ. 34: « Ὅταν ὁ
Κύριος τούς παρέδιδε σέ θάνατο,
τότε αὐτοί τρομοκρατημένοι Τόν
ἀναζητοῦσαν καί ἐπέστρεφαν σέ
Αὐτόν ἀπό τόν στραβό δρόμο τῆς
ἁμαρτίας στόν ὁποῖο βάδιζαν. Καί
ἀπό τά βαθιά χαράματα κατέφευγαν στόν Θεό».
Αὐτός, ὅμως, εἶναι πολυέλεος καί
σπλαχνικός στίς ἁμαρτίες τους· καί σέ
πάρα πολλές περιπτώσεις ἀπομάκρυνε
ἀπό αὐτούς τόν θυμό Του καί δέν ἄφησε νά ἀνάψει καί νά ξεσπάσει ἐναντίον
τους ὅλη Του ἡ ὀργή.

Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ θλιβερή ἱστορία
τῆς ἀποστασίας τοῦ Ἰσραήλ ἐπαναλαμβάνεται καί στό χιλιοευεργετημένο ἀπό
τόν Θεό Ἑλληνικό ἔθνος.
Ἐνῶ τό Ἑλληνικό ἔθνος ἀπήλαυσε πλοῦτο εὐεργεσιῶν, τελικῶς λησμονεῖ τόν Θεό καί ἀπομακρύνεται

ἀπό Αὐτόν. Ὁ Θεός μέ τήν πολλή
Του ἀγάπη τό παιδαγωγεῖ μέ διάφορες δοκιμασίες, γιά νά τό ἐπαναφέρει μέ τή μετάνοια κοντά Του.
Ὅσο τό ἔθνος ἐπιμένει στήν ἀποστασία, τόσο καί ὁ Θεός ἐπιμένει στή
δοκιμασία. Δέν ἐξαντλεῖ, ὅμως, ὅλη τήν
τιμωρία, ἀλλά δίνει ὅση εἶναι ἀπαραίτητη γιά τή μετάνοια. Τώρα ἔχουμε τή
δοκιμασία τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19. Τό θαυμαστό εἶναι ὅτι
ὁ Θεός δέν ἐπέτρεψε νά ἔχουμε πλῆθος
θυμάτων, ὅπως σέ ἄλλα ἔθνη. Αὐτό δέν
εἶναι τυχαῖο καί πρέπει νά μᾶς συγκινήσει καί σέ μετάνοια νά μᾶς ὁδηγήσει.
Ὅπως ἀναφέρουν οἰκονομολόγοι καί
κοινωνιολόγοι, ἡ δοκιμασία τοῦ κορωνοϊοῦ θά φέρει καί οἰκονομικό ἀδιέξοδο.
Πιθανόν νά πεινάσουμε. Καί ὅπως δείχνουν οἱ ἐπιθέσεις τῆς γειτονικῆς Τουρκίας, ἴσως νά ἔχουμε καί πόλεμο. Αὐτές
τίς φοβερές δοκιμασίες μποροῦμε νά τίς
ἀποφύγουμε, ἐάν μετανοήσουμε.
Βρισκόμαστε, λοιπόν, σέ κρίσιμη
κατάσταση, πραγματικά «ἐπί ξυροῦ
ἀκμῆς», «στή κόψη τοῦ ξυραφιοῦ».
Ἡ μετάνοια θά μᾶς σώσει. Ὁ
Θεός νά μᾶς φωτίσει νά μετανοήσουμε καί νά ἀποφύγουμε αὐτές
τίς δοκιμασίες.
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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«Το προνόμιο τῆς
ἀπελπισίας»
νόμιο, ἀλλά εἶναι ἡ βασική προϋπόθεση τῆς σωτηρίας μας. Πρόκειται γιά
τήν ἀπελπισία - ἐντολή τοῦ Χριστοῦ,
ἡ ὁποία στηρίζεται στά λόγια Του:
« Ὅς ἄν θέλῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ σῶσαι,
ἀπολέσει αὐτήν· ὅς δ’ ἄν ἀπολέσει
τήν ψυχήν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει
αὐτήν» (Ματθ. 16, 25). Γιά νά «ἀπολέσει» κάποιος τήν ψυχή του ἕνεκεν
τοῦ Χριστοῦ, σημαίνει ὅτι πρέπει νά
πάψει νά στηρίζει τήν ἐλπίδα του στό
αὐτοθεωμένο «ἐγώ» του, νά ἀπελπιστεῖ ἀπό τόν ἐγωιστή ἑαυτό του καί νά
στηρίξει τήν ἐλπίδα του στόν Θεό καί
στό θέλημά Του. Νά γκρεμίσει, δηλαδή,
τό «παραμύθι» ὅτι εἶναι αὐτόφωτος,
αὐτόνομος καί αὐτάρκης, νά πάψει νά
πιστεύει σέ αὐτοσωτηρία, αὐτολύτρωση, αὐτοθεραπεία, καί νά καταλάβει ὅτι
εἶναι ἑτερόφωτος, ἑτερόνομος καί ὅτι
σώζεται διά τοῦ Χριστοῦ. Τότε μόνον

Δ

έν πρέπει νά ἀκούγεται ὀξύμωρο τό σχῆμα «τό προνόμιο τῆς
ἀπελπισίας». Ἡ λέξη «ἀπελπισία», βέβαια, ἔχει ἀρνητική σημασία.
Πῶς μπορεῖ νά εἶναι προνομιοῦχος ἕνας
ἀπελπισμένος ἄνθρωπος;
  

Καί ὅμως ὑπάρχει μιά «ὑγιής ἀπελπισία», πού ὄχι ἁπλῶς ἀποτελεῖ προ204

« Ἀπελπίζομαι ἀπό τόν ἑαυτό μου» σημαίνει ἀναζητῶ
ἀκριβῶς τήν πιό ἀληθινή
ἐκτίμηση τοῦ ἑαυτοῦ μου, δηλαδή παλεύω γιά ὅσο τό δυνατόν πιό γνήσια αὐτογνωσία.

Ὑγιής ἀπελπισία ἀπό τά γήινα
καί κτιστά σημαίνει ἁπλῶς ὅτι
δέν τά ἀπολυτοποιῶ καί δέν
τά αὐτονομῶ ἀπό τόν Κτίστη
καί Δωρεοδότη Θεό, ἀλλά τά
χρησιμοποιῶ θεοφιλῶς γιά τή
σωτηρία μου.
ὁ ἄνθρωπος «εὑρίσκει τήν ψυχή του».
Τότε μόνο ζεῖ τό ψαλμικό: «Κύριος ποιμαίνει με καί οὐδέν με ὑστερήσει· ...[καί
Κύριος] τήν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν...».
Αὐτή τήν εὐλογημένη ἀπελπισία ἐξυμνεῖ καί ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σῦρος, μέ
τά λόγια: «Τίποτε δέν εἶναι πιό δυνατό
ἀπό αὐτή τήν ἀπόγνωση. Τίποτε δέν
μπορεῖ νά νικήσει τόν ἄνθρωπο ἐκεῖνον
πού ἔκοψε τήν ἐλπίδα του στόν ἑαυτό
του καί στά ὁρατά, καί τή στήριξε στόν
Θεό. Διότι, τότε μόνο νιώθει ὁ ἄνθρωπος
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μέ θαυμαστό τρόπο, ὅταν βρεθεῖ σέ δύσκολες συνθῆκες,
πού τοῦ κόβουν τήν ἐλπίδα στά ἐπίγεια... Γιατί ποτέ δέν μπορεῖ νά μάθει
ὁ ἄνθρωπος τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, ‘ἐν
ἀναπαύσει καί πλατυσμῷ’ (ὅταν τοῦ
πᾶνε ὅλα καλά)» (Λόγος ΙΘ΄).
  
Προλαβαίνουμε κάποιες παρεξηγήσεις:
α. Δέν εἶναι «κακό» «νά μᾶς πηγαίνουνε ὅλα καλά». Οὔτε πρέπει
μαζοχιστικά νά ἐπιδιώκουμε τίς δοκιμασίες. Στήν προσευχή μας λέμε «μή
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν», ἐννοώντας καί τίς ἀκούσιες θλίψεις. Τό κακό

εἶναι ὅτι, ὅταν μᾶς πηγαίνουν «ὅλα
καλά», τότε εὔκολα ξεχνᾶμε τόν Θεό
καί μεγαλώνει ἄρρωστα καί ἐπικίνδυνα
ἡ ἐμπιστοσύνη στόν ἑαυτό μας καί στά
ὑποτιθέμενα χαρίσματά μας.
β. « Ἀπελπίζομαι ἀπό τόν ἑαυτό
μου» δέν σημαίνει «πηδάω ἀπό τήν
ταράτσα» καί ἄλλες αὐτοκαστροφικές, δῆθεν «παλληκαρίσιες λύσεις».
Δέν σημαίνει, ἐπίσης, ὅτι πάσχω ἀπό
χαμηλή αὐτο-εκτίμηση ἤ χαμηλή αὐτοπεποίθηση. «Ἀπελπίζομαι ἀπό τόν ἑαυτό μου» σημαίνει ἀναζητῶ ἀκριβῶς τήν
πιό ἀληθινή ἐκτίμηση τοῦ ἑαυτοῦ μου,
δηλαδή παλεύω γιά ὅσο τό δυνατόν
πιό γνήσια αὐτογνωσία. Ἔτσι παύω νά
πιστεύω στίς δῆθεν «ἐξαίρετες» ἀντοχές καί ἱκανότητες τοῦ ἑαυτοῦ μου καί
«προσγειώνομαι» στήν παραδοχή τῆς
ἀνθρώπινης ἀδυναμίας μου.
Τέλος,
γ. «Στηρίζω τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου
στόν Χριστό» δέν σημαίνει ὅτι σταυρώνω τά χέρια μου καί περιμένω νά «βρέξει» λύσεις στά ἀδιέξοδά μου. Ἀντίθετα,
σημαίνει ὅτι ἐνεργοποιῶ καί ἀξιοποιῶ
στό ἔπακρον τίς δωρεές καί τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ (νοῦ, κρίση, θέληση,
σωματική ὑγεία, ἐπιστήμη, ὑλικά μέσα
καί τόσα ἄλλα) ὥστε νά συνεργαστῶ
μέ τόν Θεό γιά τή σωτηρία μου. «Σύν
Ἀθηνᾷ καί χεῖρα κίνει», πού ἔλεγαν καί
οἱ ἀρχαῖοι.
Ὑγιής, λοιπόν, ἀπελπισία ἀπό τά γήινα καί κτιστά σημαίνει ἁπλῶς ὅτι δέν
τά ἀπολυτοποιῶ καί δέν τά αὐτονομῶ
ἀπό τόν Κτίστη καί Δωρεοδότη Θεό,
ἀλλά τά χρησιμοποιῶ θεοφιλῶς γιά τή
σωτηρία μου.
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
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Ἁγία Θεοδώρα
ἡ Ἀλεξανδρινή
(11 Σεπτεμβρίου)

Δ

ιαβάζοντας τούς βίους τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας μαθαίνουμε γιά τήν κατά Χριστόν
πολιτεία τους καί τούς πνευματικούς
ἀγῶνες τους. Καί παίρνουμε γνήσια
παραδείγματα πίστεως καί ἐλπίδας.
Κάποιες φορές βρισκόμαστε μπροστά
σέ περιπτώσεις συγκλονιστικές. Μία
τέτοια περίπτωση θά ἀφηγηθοῦμε στή
συνέχεια. Πρόκειται γιά τήν Ὁσία Θεοδώρα, ἡ μνήμη τῆς ὁποίας τιμᾶται στίς
11 Σεπτεμβρίου.
  
Ἔζησε τόν 5ο μ.Χ. αἰῶνα, ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Ζήνων. Εἶχε γεννηθεῖ
στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. Πλούσια καί εὐγενής, παντρεύτηκε ἕναν τίμιο
καί καλοκάθαγο ἄνθρωπο, τόν Παφνούτιο. Ζοῦσαν εἰρηνικά καί εὐτυχισμένα.
Ὁ διάβολος, ὅμως, φθόνησε τήν εὐτυχία
τους καί γι’ αὐτό παρέσυρε τή Θεοδώρα στό ἁμάρτημα τῆς μοιχείας. Ὁ
ἔλεγχος τῆς συνείδησης δέν ἄργησε νά
τῆς κεντήσει τήν ψυχή. Μετανόησε τότε
εἰλικρινά. Πῆρε, λοιπόν, τήν ἀπόφαση
ν’ ἀφιερωθεῖ στόν Θεό καί νά γίνει μοναχή. Νά περάσει τήν ὑπόλοιπη ζωή
της μέ νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχή.
Ἔφυγε κρυφά ἀπό τόν ἄνδρα της καί
πῆγε σέ Μοναστήρι. Ὄχι, ὅμως, σε
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γυναικεῖο Μοναστήρι, ἀλλά σέ ἀνδρικό. Φόρεσε ἀνδρικά ροῦχα καί πῆρε
τό ὄνομα Θεόδωρος, γιά νά μήν τήν
ἀνακαλύψει ὁ ἄνδρας της. Ἔγινε δεκτή στό Μοναστήρι ὡς δόκιμος μοναχός
καί ἐπιδόθηκε σέ σκληρούς ἀσκητικούς
ἀγῶνες, κλαίγοντας γιά τό ἁμάρτημά
της καί ζητώντας τό ἔλεος καί τή συγχώρεση τοῦ Θεοῦ.
  
Συνέβη κάποτε τό ἑξῆς ἀπροσδόκητο
γεγονός: Μία φιλήδονη γυναῖκα τῆς περιοχῆς συνῆψε σχέση μ’ ἕναν ἄνδρα καί
ἀπέκτησε παιδί. Ἐπειδή δέν ἤθελε νά
τό κρατήσει, τό ἄφησε ἔξω ἀπό τό Μοναστήρι καί συκοφάντησε τή Θεοδώρα,
πού εἶχε τό σχῆμα μοναχοῦ, ὅτι ἦταν ὁ
«πατέρας» τοῦ παιδιοῦ. Ὁ Ἡγούμενος τήν ἔδιωξε ἀπό τό Μοναστήρι. Ἡ
Θεοδώρα δέν ἀρνήθηκε τήν κατηγορία.
Πῆρε τό βρέφος καί τό ἀνάθρεψε σάν
δικό της παιδί. Ἔμενε σ’ ἕνα μικρό
καλύβι κοντά στό Μοναστήρι. Πέρασαν
ἔτσι ἑπτά χρόνια. Ὅταν προαισθάνθηκε τό τέλος τῆς ζωῆς της, εἶπε στό
παιδί: « Ἄκουσε, παιδί μου ἀγαπητό, ἡ
ζωή μου, βλέπω, ἔφτασε στό τέλος της.
Σέ ἀφήνω στόν Πατέρα τῶν ὀρφανῶν,
στόν Θεό. Ἀγάπησε τήν ἐγκράτεια. Νά
βοηθᾶς, ὅσο μπορεῖς, τούς ἀδύναμους.

Νά μήν κατακρίνεις κανέναν. Νά ἐπισκέπτεσαι τούς ἀρρώστους. Πάντοτε
νά προσεύχεσαι, παιδί μου. Ἄν πέσεις,
ἀμέσως νά σηκώνεσαι μέ τή μετάνοια.
Ἔτσι ἄν ζεῖς, παιδί μου, θά ἔχεις τόν Θεό
πάντοτε νά σέ ἀκούει καί νά βοηθᾶ τήν
ψυχή καί τό σῶμα σου».
Ἔκπληξη καί θαυμασμό προκάλεσε
σέ ὅλους, ὅταν κατά τόν θάνατό της
διαπιστώθηκε τό φῦλο της. Ὅτι, δηλαδή, ἦταν γυναῖκα καί ὄχι ἄνδρας, ὅπως
παρουσιαζόταν. Ἄδικα, λοιπόν, τή συκοφάντησαν γιά μία πράξη πού ποτέ δέν
μποροῦσε νά κάνει. Ὁ Θεός φώτισε τόν
ἄνδρα της, Παφνούτιο, ν’ ἀνακαλύψει

τή γυναῖκα του, τή Θεοδώρα, πού τήν
ἀναζητοῦσε, λίγο πρίν ἀπό τήν ταφή της.
  
Αὐτή ὑπῆρξε ἡ Ἁγία Θεοδώρα, ἀπό
τήν Ἀλεξάνδρεια, πού ὁ βίος της ἔχει
ἀρκετά κοινά στοιχεῖα, μέ αὐτά τῆς Ἁγίας Θεοδώρας τῆς Ὁσιομάρτυρος ἐν
Βάστᾳ Μεγαλοπόλεως Ἀρκαδίας, πού
ἡ μνήμη της ἑορτάζεται ἐπίσης τήν 11η
Σεπτεμβρίου. Ἦταν θαυμαστό παράδειγμα αὐτοθυσίας, ὑπομονῆς, ταπείνωσης,
ἀνεξικακίας, ἀγάπης.
Γ. Δ. Κούβελας
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Προσοχή στό «ὄχημα»!!!
νας τύπος μέ μοτοσυκλέτα πάει
νά περάσει τά σύνορα. Βαστάει
στούς ὤμους του δύο σάκους,
πού τούς ἰσορροπεῖ μέ μεγάλη μαεστρία.
- Τί ἔχεις στούς σάκους; Ρωτάει ὁ
φρουρός.
- Ἄμμο! Ἀπαντάει ὁ τύπος.
Ὁ φρουρός τόν κατεβάζει ἀπό τή
μοτοσυκλέτα καί ψάχνει τούς σάκους.
Καί εἶναι γεμάτοι …ἄμμο! Ὁ τύπος τά
μαζεύει, ἀνεβαίνει στή μοτοσυκλέτα καί
ἐξαφανίζεται.
Μετά ἀπό μία ἀκριβῶς ἑβδομάδα,
τήν Πέμπτη, ἐμφανίζεται καί πάλι ὁ
τύπος στά σύνορα. Πάλι τά ἴδια …
- Τί ἔχεις ἐκεῖ; Ρωτάει ὁ φρουρός.
- Ἄμμο! Ἀπαντάει ὁ τύπος.
- Κατέβα νά σέ ψάξουμε. Λέει ὁ
φρουρός.
Τά ἴδια … Τίποτα! Μόνο ἄμμος! …
Καί ὁ τύπος ἀνεβαίνει στή μοτοσυκλέτα
καί φεύγει.
Κάθε Πέμπτη, ἐπί ἕξι μῆνες, τό
ἴδιο σκηνικό. Οἱ ἔρευνες συνεχίζονται.
Ὅμως, … ἄμμος!
Τελικά, μετά τούς ἕξι μῆνες δέν
ξαναφάνηκε ὁ τύπος. Ἀλλά, νά! μιά
βραδιά σ’ ἕνα bar τῆς συνοριακῆς τους
πόλης, ὁ φρουρός πέφτει πάνω στόν
γνωστό τύπο, πού εἶναι μισομεθυσμένος. Τόν πλησιάζει. Τόν κερνάει κι ἄλλο
ποτό καί τοῦ λέει φιλικά:
-Φίλε, μᾶς ἔχεις τρελάνει. Ξέρουμε
ὅτι κάτι περνοῦσες λαθραία, διαβαίνοντας κάθε φορά τά σύνορα. Πές μου
καί δέν θά τό πῶ σέ κανέναν … Καί
τά ποτά δικά μου. Μόνο πές μου τί
περνοῦσες τόσους μῆνες, κάθε Πέμπτη;

Ἕ
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Καί, θές τό ποτό - θές ἡ φιλική
ἀτμόσφαιρα, ὁ τύπος ἀπαντάει:
-Μοτοσυκλέτες (!!!)


Ἄν τό δοῦμε αὐτό τό ἐπεισόδιο στόν
χῶρο τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ὑπάρχουν
ἀσφαλῶς κάποιες ἀναλογίες.
Ἡ πνευματική ζωή εἶναι μιά «ἀκροβασία», ἀφοῦ κινδυνεύουν νά ἔρθουν
τά πάνω κάτω, ἀπό στιγμή σέ στιγμή.
Πρέπει νά ἔχουμε τά μάτια μας ὀρθάνοιχτα. Νά μήν προσέχουμε ἐπιπόλαια,
ἀλλά ὁλόπλευρα. Ὄχι μόνο «τά τσουβάλια μέ τήν ἄμμο», ἀλλά καί κάποια
πού δέν φαίνονται μέ τήν πρώτη ματιά. Καί ἡ παραμικρή πτυχή πρέπει νά
ἔχει τή βαρύτητα πού τῆς ἀναλογεῖ. Ὁ
Ἀντίπαλός μας, ὁ Διάβολος, ὡς πνεῦμα,
δέν κοιμᾶται ποτέ. Ἔτσι, σκαρφίζεται
διάφορα τεχνάσματα, γιά νά περάσει
λαθραῖα στό ἔδαφός μας, στή ζωή μας.
Κάποτε χρησιμοποιεῖ τρόπους καί μεθόδους πού ἐκπλήσσουν καί τούς πιό
ἔμπειρους πνευματικούς καθοδηγητές.


Γιά τόν «γλυκύτατο» Ἅγιο Σεραφείμ
τοῦ Σάρωφ, πού ἀπαντοῦσε μέ θαυμαστή προσήνεια στά ἐρωτήματα τῶν ἐπισκεπτῶν του, διηγοῦνται ὅτι, ὅταν τοῦ
εἶπαν μιά μέρα: «Πές μας κάτι, πάτερ,
γιά τόν Διάβολο», ὁ Ἅγιος ἀπάντησε
μονολεκτικά: «Εἶναι ἀποτρόπαιος!» καί
ἄλλαξε θέμα.
Τά μέσα μέ τά ὁποῖα ἐκδηλώνει ὁ
Διάβολος τό μέγεθος τῆς κακίας του
εἶναι ἀναρίθμητα.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

ἀναφέρει ἕνα τέτοιο «ὄχημα». Λέει:
«Τό ὄχημα τοῦ Σατανᾶ εἶναι ἡ σύγχυση». Ὅταν εἴμαστε συγχυσμένοι, δέν
δίνουμε προσοχή στό «ὄχημα», στόν
δικό μας ἐγωϊσμό καί τή δική μας ἀλαζονική συμπεριφορά, παρά κοιτάζουμε
μόνο «στά τσουβάλια μέ τήν ἄμμο».
Ἑστιάζουμε, δηλαδή, στίς ἀτέλειες καί
τά λάθη τοῦ ἄλλου, σέ κάποιο «ὑποτονικό» χαιρέτισμα, σέ κάποιο «εἰρωνικό»
χαμόγελο, σέ κάποιο «στραβό» βλέμμα. Καί, κάπως ἔτσι, περνάει λαθραῖα
ὁ τρισκατάρατος μέσα μας καί ἁλωνίζει
ἀνενόχλητος στή ζωή μας.


Βέβαια, μήν ἀρχίσουμε τά «Τίποτα δέν γίνεται! …», «Εἴμαστε χαμένοι
ἀπό χέρι, ἀφοῦ εἶναι τόσο πανοῦργος!».
Ὀφείλουμε νά ἑστιάζουμε σωστά τίς
προσπάθειές μας καί νά δίνουμε στίς
ἀπατεωνιές του τή βαρύτητα καί τή
σοβαρότητα πού τούς πρέπει. Ἐκμε-

ταλλευόμενοι τή σοφία τῶν Ἁγίων τῆς
Ἐκκλησίας μας, πού κατεξευτέλισαν
μέ τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ καί τήν
ταπείνωση κάθε δαιμονική πλεκτάνη.
Καί, ὄντας τώρα οἱ Ἅγιοι δίπλα στόν
Κύριό μας, ἔχουν τή μέγιστη δύναμη,
ἀλλά καί τή θέληση νά μᾶς βοηθήσουν.
Καί μή μᾶς πιάνει ἡττοπάθεια! Εἶναι
βέβαιο πώς σε καμία περίπτωση δέν
θά ἐπιτρέψει ὁ Κύριός μας δαιμονικό
πειρασμό πάνω ἀπό τίς δυνάμεις μας
(Α΄ Κορ. 10, 13).


Νά Τόν παρακαλοῦμε, λοιπόν, νά
μᾶς δίνει τή φώτιση καί τή διάκριση,
ὥστε νά ἐντοπίζουμε τά «ὀχήματα» τοῦ
ἐχθροῦ, πρίν περάσουν τά σύνορα τῆς
ψυχῆς μας καί κάνουν ἀνάστατη τή ζωή
μας κι ἐμᾶς μᾶς κάνουν παιχνιδάκι καί
χλεύη τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων.
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Γ. Λίχας
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Τό μεγαλειῶδες
γεγονός τῆς
γλώσσας
Μ
ία δασκάλα τήν τελευταία διδακτική ὥρα ἔπαιρνε στήν τάξη
καί τόν μικρό της γιό, ὁ ὁποῖος
τέλειωνε τό Νηπιαγωγεῖο νωρίτερα. Τήν
ὥρα αὐτή ἡ δασκάλα ἔκανε συνήθως τό
μάθημα « Ἡ γλῶσσα μας».
Κάποια φορά χρειάστηκε νά λείψει ἡ
δασκάλα γιά λίγα λεπτά ἀπ’ τήν τάξη. Ὁ
μικρός αἰσθανόμενος ὅτι ἡ εὐθύνη συνέχισης τοῦ μαθήματος ἔπεφτε ἐπάνω του,
ἀνέβηκε στήν ἕδρα καί εἶπε ἐπιτακτικά:
Βγάλτε ὅλοι τή γλῶσσα σας! Καί γιά νά
ἐξηγήσει καί ἐποπτικά τί ἐννοοῦσε, ἔβγαλε πρῶτος τή δική του γλῶσσα ...
Βεβαίως ἡ ἱστορία εἶναι λίγο παλιότερη, καί τώρα ὁ μικρός ἔχει μεγαλώσει
καί ἔχει μάθει ἐκτός ἀπό τή γλῶσσα του
καί ξένες γλῶσσες καί ... τή «γλῶσσα»
τῶν ὑπολογιστῶν.
Ἐάν τόν ρωτούσαμε σήμερα τί ἐννοοῦμε ὅταν λέμε γλῶσσα, θά μποροῦσε
ἄραγε νά μᾶς πεῖ;
Τί εἶναι, λοιπόν, ἡ γλῶσσα;
Γλῶσσα εἶναι κατ' ἀρχάς τό ὄργανο,
τό ὁποῖο χρησιμοποιοῦμε γιά τό μάσημα
τῶν τροφῶν καί τό κύριο ὄργανο γεύσης. Τό ἴδιο αὐτό ὄργανο ἀποτελεῖ καί
τό σημαντικότερο ὄργανο στήν ἄρθρωση
τῶν λέξεων (Μᾶλλον σωστά, λοιπόν, ξεκίνησε τή διδασκαλία του ὁ μικρός!). Ἄς
σημειωθεῖ ὅτι οἱ πίθηκοι καί τά ἄλλα θη210

λαστικά χρησιμοποιοῦν τή γλῶσσα μόνο
γιά τό φαγητό.
Θαυμάζουμε πολλές φορές τό κελάιδημα τῶν πουλιῶν ἤ τή μίμηση ἤχων
ἀπό μιμητικά ζῶα, ἀλλά τό φωνητικό
σύστημα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀσυναγώνιστο. Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά παραγάγει
ἀπεριόριστη ποικιλία ἤχων: σφυρίγματα, ἐπιφωνήματα, κραυγές, μελωδίες καί
προπαντός ὁμιλία.
Ἐάν ἡ ἐπικοινωνία τῶν ζώων περιορίζεται σέ στερεότυπες κραυγές, πού
ἔχουν σχέση μέ τήν ἀναζήτηση τροφῆς,

Δέν ὑπάρχει ἐπιστήμη πού νά
μήν ἔχει ἀπόλυτη ἐξάρτηση ἀπό
τή γλῶσσα, ἀκόμη καί οἱ θετικές
ἐπιστῆμες τή γλῶσσα χρησιμοποιοῦν, γιά νά περιγράψουν τόν
φυσικό κόσμο. Καί τά μαθηματικά ἕνας εἶδος γλώσσας εἶναι.
προειδοποίηση γιά κινδύνους κ.ὅ.κ., ὁ
ἄνθρωπος ἔχει τή μοναδική ἱκανότητα
νά δημιουργεῖ γλῶσσες.
Ὑπάρχουν περί τίς 7.000 διαφορετικές γλῶσσες, ἔτσι ὥστε ὁ συνολικός

ἀριθμός λέξεων πού χρησιμοποιεῖ ἡ
ἀνθρωπότητα νά εἶναι τεράστιος· καί
ὁ ὁμιλητής ἔχει τή δυνατότητα νά δίνει
ἰδιαίτερο χρῶμα, ἔμφαση καί ἔνταση στή
φωνή του. Αὐτό ἀπαιτεῖ περίπλοκες καί
ἐκλεπτυσμένες κινήσεις τοῦ λάρυγγα,
τῶν φωνητικῶν χορδῶν, τῶν χειλιῶν, τοῦ
στόματος καί τῆς γλώσσας, μαζί μέ ἔλεγχο τῆς ἀναπνοῆς. Ἡ ὁμιλία εἶναι ἴσως

Εἷναι σχεδόν ἀδύνατο νά σκεφθοῦμε χωρίς τή γλῶσσα καί
ἐνόσῳ αὐτή ἐμπλουτίζεται, τόσο
καλύτερα διακρίνουμε τίς ἔννοιες
καί στοχαζόμαστε βαθύτερα.
ἡ πιό πολύπλοκη ἐργασία πού ἐκτελεῖ ὁ
ἄνθρωπος.
Ἀλλά αὐτό πού κάνει τήν ὁμιλία τοῦ
ἀνθρώπου μοναδικό γεγονός, εἶναι ὅτι
οἱ λέξεις ἐκφράζουν ἔννοιες καί ὁ συνδυασμός λέξεων σχηματίζει κείμενα μέ
ἀπεριόριστη ποικιλία ἰδεῶν.
Συνηθίζουμε στή χρήση τῆς γλώσσας
ἀπό μικρή ἡλικία καί δέν συνειδητοποιοῦμε πόσο μεγαλειῶδες γεγονός εἶναι.
Μέ τή γλῶσσα ἐπικοινωνοῦμε μέ τούς
ἄλλους· ἐκφραζόμαστε γιά τόν καιρό, τό
φαγητό, τή χαρά, τή λύπη, τό παρελθόν,
τό μέλλον, τόν πόλεμο, τή τέχνη, τή ζωή,
τόν θάνατο· μ’ αὐτή μεταφέρουμε ἀπό
γενιά σέ γενιά τήν παράδοση καί τόν
πολιτισμό μας.
Τή γλῶσσα χρησιμοποιοῦν οἱ παιδαγωγοί, τή γλῶσσα οἱ ἔμποροι, τή γλῶσσα
οἱ ἡγέτες, τή γλῶσσα οἱ φιλόσοφοι ...
Ἀφαιρέστε τή γλῶσσα ἀπό μιά κοινωνία
καί νεκρώνονται τά πάντα.
Δέν ὑπάρχει ἐπιστήμη πού νά μήν ἔχει
ἀπόλυτη ἐξάρτηση ἀπό τή γλῶσσα, ἀκό-

μη καί οἱ θετικές ἐπιστῆμες τή γλῶσσα
χρησιμοποιοῦν, γιά νά περιγράψουν τόν
φυσικό κόσμο. Καί τά μαθηματικά ἕνας
εἶδος γλώσσας εἶναι· ἡ γλῶσσα, κατά τόν
Γαλιλαῖο, μέ τήν ὁποία ἔγραψε ὁ Θεός τό
σύμπαν, χωρίς τήν ὁποία δέν εἶναι δυνατόν νά τό μελετήσουμε. Καί τό πείραμα
ἕνα εἶδος γλώσσας εἶναι, ἀφοῦ ὅπως λέει
ὁ μεγάλος φυσικός Χάιζενμπεργκ «ἡ ἐπιστημονική μας ἐργασία συνίσταται στό
νά κάνουμε ἐρωτήσεις γιά τή λειτουργία τῆς φύσης στή γλῶσσα μας καί νά
προσπαθοῦμε νά πάρουμε ἀπάντηση μέ
τό πείραμα». Καί ἡ γλῶσσα τῶν ὑπολογιστῶν, αὐτό εἶναι· ἕνας κώδικας πού μεταφράζει ἀνθρώπινες γλωσσικές ἐντολές
σέ ἠλεκτρικά καί ἄλλα ἐρεθίσματα, πού
ἀναγνωρίζονται ἀπό τήν ὕλη.
Ἡ γλῶσσα εἶναι, ὅπως ὡραῖα ἔχει
λεχθεῖ, τό ἔμβλημα τῆς κυριαρχίας τοῦ
ἀνθρώπου πάνω στη Δημιουργία. Καί
αὐτό τό διακρίνουμε ἀπό τήν ἀρχή τῆς
δημιουργίας: «καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ ὀνόματα πᾶσι τοῖς κτήνεσι καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις
τοῦ ἀγροῦ...» (Γεν β΄ 20).
Εἷναι σχεδόν ἀδύνατο νά σκεφθοῦμε
χωρίς τή γλῶσσα καί ἐνόσῳ αὐτή ἐμπλουτίζεται, τόσο καλύτερα διακρίνουμε τίς
ἔννοιες καί στοχαζόμαστε βαθύτερα. Καί
δέν μιλήσαμε γιά τή δύναμη πού ἔχει ἡ
γλῶσσα πάνω στόν ψυχικό μας κόσμο καί
τή δυνατότητα πού ἔχουν τά λόγια μας
νά φθάνουν στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Αὐτά
ὅμως μᾶς ὁδηγοῦν σέ κάτι βαθύτερο καί
ὑψηλότερο· στόν λόγο, τό ὑψηλό προνόμιο μέ τό ὁποῖο ἔχει προικίσει ὁ Θεός
τήν εἰκόνα Του, τόν ἄνθρωπο. Στόν λόγο,
στό ὁποῖο ἐλπίζουμε νά ἀναφερθοῦμε σέ
κάποια ἄλλη περίσταση.
Βασίλειος Πετρουλέας,
Φυσικός
211

«Οἱ ἀσθένειες τῆς
εὐδαιμονίας»

Δ

έν εἶναι μόνον ἡ Ἑλλάδα, πού
δείχνει συμπτώματα κοινωνικῆς
ἀποσύνθεσης, ὅπως τά ζοῦμε
στήν καθημερινότητά μας καί ὅπως τά
προβάλλουν τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) καί τά Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης (Μ.Κ.Δ.). Εἶναι ὅλη
ἡ λεγόμενη πολιτισμένη Δύση. Μπορεῖ
οἱ χῶρες της καί μόνον αὐτές, ὡς ἐπί
τό πλεῖστον νά ἔχουν δημοκρατικά καθεστῶτα, ὅμως στήν πραγματικότητα
εἶναι ἕνα πολυτελές καί μέ πολύτιμους
ἐντός του θησαυρούς οἰκοδόμημα, πού
εἶναι ὑπό κατάρρευση.
  
Τόν Μάρτιο τοῦ 2020 οἱ γαλλικές
ἐκδόσεις PUF ἐξέδωσαν τό πόνημα
τοῦ Hugues Lagrange (Χουγκς Λαγκράντζ), ἐπ. Διευθυντοῦ Ἐρευνῶν τοῦ
CNRS ( Ἐθνικοῦ Γαλλικοῦ Κέντρου
Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν) «Οἱ ἀσθένειες τῆς εὐδαιμονίας» (Les maladies
du Bonheur). Σέ αὐτό ὁ συγγραφέας
περιγράφει τήν κατάσταση τῆς νεωτερικῆς πραγματικότητας στή Δύση. Ἡ
κύρια διαπίστωσή του εἶναι πώς ἡ κοινωνική – συλλογική ζωή σβήνει στίς χῶρες
της ὡς μία «ἀσθένεια» πού ἀνήκει στό
παρελθόν, ὅπως οἱ ἄλλοτε θανατηφόρες
ἀσθένειες (φυματίωση, ἐλονοσία, κ.λ.π.).
Μέσα στόν πολυτελῆ κλωβό πού ζεῖ
ὁ νεωτερικός ἄνθρωπος βλέπει μόνο τίς
ἀσθένειες πού ἔχει ἀντιμετωπίσει, βλέπει ὑπερηφάνως πώς ὁ μέσος ὅρος ζωῆς
ἔχει αὐξηθεῖ καί ἀγνοεῖ τίς ἀσθένειες πού
τόν βασανίζουν, ὅπως εἶναι ὁ καρκίνος,
τά καρδιαγγειακά προβλήματα, ἡ παχυ212

σαρκία, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται, καί
κυρίως τά ψυχικά νοσήματα – ἄγχος,
κατάθλιψη, πανικός, ἀνία, αἴσθημα μοναξιᾶς – καί ἡ ἐξάρτηση ἀπό τά ναρκωτικά. Σημειώνεται ὅτι, ὅταν ἔγραψε τό
βιβλίο ὁ Λαγκράντζ, δέν εἶχε ἐμφανιστεῖ
ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ...
Ὡς αἰτία τῶν ψυχικῶν νοσημάτων τοῦ
νεωτερικοῦ ἀνθρώπου ὁ Γάλλος ἐπιστήμονας ἐντοπίζει στό πόνημα - μελέτη
του τήν ἀλλαγή στόν τρόπο τῆς ζωῆς
τοῦ νεωτερικοῦ ἀνθρώπου. Συγκεκριμένα, ἀναφέρει ὅτι ἡ ἀστική ἀνωνυμία, ἡ
κοινωνική ἀδιαφορία, ἡ ἀποξένωση, ἡ
χαλάρωση τῶν οἰκογενειακῶν δεσμῶν, τά
διαζύγια, ἡ διάλυση τοῦ θρησκευτικοῦ
ὁρίζοντος, εἶναι συμπτώματα ἰδιαίτερα
ἐπιβλαβῆ στήν ψυχή τοῦ σύγχρονου
δυτικοῦ ἀνθρώπου. Παλαιότερα ζοῦσε
στό ἀσφαλές περιβάλλον μιᾶς μεγάλης
καί ἑνωμένης οἰκογένειας, μιᾶς κοινωνίας με ἀλληλεγγύη τῶν μελῶν της, μιᾶς
ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας μέ ἀγάπη καί
ἐνδιαφέρον τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλον.
Ἡ ἔλλειψή τους συμβαίνει γιά πρώτη
φορά στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου καί
οἱ ἐπιπτώσεις φαίνονται ἤδη. Τώρα τό
σύστημα περιορίζει τίς ἐλευθερίες τοῦ
ἀνθρώπου, τόν ἀπομονώνει, τόν βγάζει
ἀπό τήν ἀσφάλεια τοῦ κοινωνικοῦ περιγύρου, κωδικοποιεῖ τή ζωή του καί τόν
αὐτονομεῖ ἀπό τόν Θεό. Ἡ ἀποξένωση
ἀπό τόν συνάνθρωπο, ἡ ὑποβάθμιση τῆς
ζωῆς καί ἡ αὐτονόμηση ἀπό τόν Θεό
ὁδηγοῦν τή Δύση στήν κατάρρευση. Ἡ
Κίνα καί τό Ἰσλάμ περιμένουν.
Γιῶργος Ν. Παπαθανασόπουλος

Π

Τόν τελευταῖο λόγο
τόν ἔχει ὁ Θεός !

ροβλήματα καί δοκιμασίες δέν
ἀντιμετωπίζουμε μόνο στήν
πατρίδα μας. Ἄλλος λιγότερο,
ἄλλος περισσότερο, κάτι ἔχουμε ἀκούσει
ἤ διαβάσει γιά τούς φρικτούς διωγμούς
πού ὑπέστη ἡ Ὀρθόδοξη Ρωσική Ἐκκλησία κατά τά ἑβδομῆντα τέσσερα χρόνια
τοῦ ἄθεου Κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος
στήν πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (1917-1991). Στή
μεταπολίτευση, ἰδίως στήν ἀρχή τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 (κατά τήν κατάρρευση –εὐτυχῶς ἀναίμακτη, σάν χάρτινου
πύργου - τοῦ καθεστῶτος, ὑπό τό βάρος
τῶν ἀνομιῶν του) ἔμαθε ἡ ἀνθρωπότητα
λεπτομέρειες τῶν διωγμῶν. Οἱ σκοτεινές
δαιμονικές δυνάμεις εἶχαν ἐκστρατεύσει
κατά τῶν πιστῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν.
Οἱ κρατοῦντες ἐπαίρονταν ὅτι «ἦρθαν
νά ὁλοκληρώσουν τό ἔργο τοῦ Διοκλητιανοῦ» καί –δυστυχῶς- τό κατόρθωσαν
ἐν μέρει· νέφος μαρτύρων προστέθηκε
σέ ἐκείνους τῶν πρώτων αἰώνων.
Ὁ Ἰωσήφ Στάλιν ἀπεβίωσε τόν Μάρτιο τοῦ 1953. Διάδοχός του ἦταν ὁ «μετριοπαθής» Νικίτα Χρουστσόφ (τόσο
μετριοπαθής πού σέ λίγα χρόνια πρόλαβε
νά κλείσει ἤ νά γκρεμίσει …μόνο 14.000
Ἱερές Μονές καί Ἱερούς Ναούς). Ὑποσχέθηκε, μάλιστα, ὅτι «ἐδῶ, στήν τηλεόραση, θά σᾶς δείξω σύντομα τόν τελευταῖο Ρῶσο παπᾶ!» Ὅμως, γιά μία ἀκόμη
φορά, φάνηκε ὅτι τόν τελευταῖο λόγο
τόν ἔχει πάντοτε ὁ Θεός, «ἄλλαι βουλαί
ἀνθρώπων, ἄλλα Θεός κελεύει…».

Ναοί, Ἱερές Μονές, Ἱερατικές καί Θεολογικές Σχολές αὐξάνονται καί πληθύνονται, ἐνῶ οἱ νέοι ἐκεῖνοι, οἱ … imitation
Διοκλητιανοί, ὅπως καί οἱ … original (γιά
νά μιλήσω στά «ἄπταιστα» Ἑλληνικά
τῆς νέας γενιᾶς) «ἀπέθαναν καί ἐτάφησαν» καί ἤδη ξεχάστηκαν. Δόξα τῷ Θεῷ!
Ἕνα ἀπό τά μεγαλοπρεπέστερα δείγματα τῆς ἀναγέννησης τῆς Ὀρθόδοξης
Ρωσίας εἶναι καί ἡ κατασκευή στίς ὄχθες
τοῦ ποταμοῦ Μόσχοβα, δυτικά τῆς Κόκκινης Πλατείας στή Μόσχα, τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, στή θέση τοῦ ἀνατιναχθέντος, στίς
5 Δεκεμβρίου 1931. Ἔχει ὕψος 103,5
μέτρα καί εἶναι ὁ δεύτερος ψηλότερος
Ὀρθόδοξος Ναός στόν κόσμο, μετά τόν
Καθεδρικό Ναό τῆς Σωτηρίας στό Βουκουρέστι τῆς Ρουμανίας. Ἡ οἰκοδόμησή
του ἔγινε σέ λιγότερο ἀπό ἕξι χρόνια, ἐνῶ
πλησίασε ὅσο τό δυνατόν περισσότερο
στόν πρωτότυπο Ναό, μέ χωρητικότητα
10.000 ἀτόμων.
Θυμᾶμαι ὅτι τό 1997, βιντεοσκοπώντας, σχολίαζα μέ … χαιρεκακία «στρατιῶτες πού ἐργάζονταν στόν χῶρο τοῦ
ἀνεγειρόμενου Ναοῦ».
Ἀλήθεια, τί γλυκιά «ἐκδίκηση» αὐτή
ἀπό τόν Πανάγαθο!
Τό μόνο πού μένει εἶναι νά ἀναφωνήσουμε «Μέγας εἶ, Κύριε, καί θαυμαστά
τά ἔργα Σου» καί νά Τοῦ ζητήσουμε νά
ἀναστήσει τώρα καί τήν Ἑλλάδα μας ἀπό
τή νάρκη, τόν λήθαργό της…

  
Ἡ μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἀναγεννᾶται μέσα ἀπό τήν τέφρα της. Ἱεροί

Χρῆστος Χρόνης,
Φαρμακοποιός
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Τί εἶναι καί τί δέν εἶναι
Σταυρός στήν οἰκογένεια
Καί μία ἄλλη διάσταση τοῦ Σταυροῦ:
« Ὁ Σταυρός μας εἶναι νά μπορέσουμε νά
ἀνακαλύψουμε ἐμεῖς τί μᾶς συμβαίνει, ὁ
Σταυρός μας εἶναι νά διορθώσουμε τόν
χαρακτῆρα μας, γιατί τόν χαρακτῆρα μας
δέν τόν δημιουργήσαμε ἐμεῖς, ἀλλά τότε
ἀλλάζει τό κέντρο βάρους καί δέν λέμε
«ὁ Σταυρός μου εἶναι ὁ σύντροφός μου»,
λέμε «ὁ Σταυρός μου εἶμαι ἐγώ, μ’ αὐτά
πού ἔχω, τά κουσούρια πού ἔχω. Οἱ Ἅγιοι
αὐτό τό φρόνημα εἶχαν...» (π. Βασίλειος
Θερμός).

ί εἶναι Σταυρός στήν οἰκογένεια;
« Ἄς μήν ξεχνᾶμε ἀπό ποῦ δανειστήκαμε τή λέξη Σταύρωση. Τή δανειστήκαμε
ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Ἑπομένως,
μπορεῖ νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «Σταυρός» κάποιος γιά μία κατάσταση καί νά
πεῖ εἶναι ὁ Σταυρός μου, ὅταν ὁ ἴδιος εἶναι
ἀπολύτως ἀμέτοχος καί ἀναίτιος σ’ αὐτό
πού τοῦ συμβαίνει» (π. Βασίλειος Θερμός).
«Τό νά πεθάνει ξαφνικά ὁ σύζυγος
εἶναι Σταυρός ἤ ὅταν ἀρρωστήσει βαριά,
πρᾶγμα πού θά ἐπιβαρύνει καί τόν ἄλλο,
ἤ ἀντίστοιχες καταστάσεις μέ τά παιδιά ἤ
μέ τήν προσωπική μας ὑγεία ἤ ἕνα ἄλλο
θέμα σοβαρό τῆς ζωῆς μας» (π. Βασίλειος
Θερμός).

Τ
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Τί δέν εἶναι Σταυρός στήν οἰκογένεια;
«Τό νά ὀνομάζουμε, ὅμως, Σταυρό,
ὅπως γίνεται συνήθως, μία κατάσταση
κακῆς συμπεριφορᾶς τοῦ συζύγου ἤ τῆς
συζύγου, στήν ὁποία ἐγώ ἔχω τό 50 ἤ 60 ἤ
70%, συμμετέχω σ’ αὐτή καί τήν ὑποδαυλίζω, αὐτό ὄχι ἁπλῶς εἶναι λάθος, ἀλλά
εἶναι καί βεβήλωση τῆς ἔννοιας τοῦ Σταυροῦ» (π. Βασίλειος Θερμός).
Ἐπίσης, Σταυρός δέν εἶναι τά παραμικρά προβλήματα ἤ τά ἀντιμετωπίσιμα.
Δηλαδή οἱ ἁπλές ἀρρώστιες ἤ τά μικρά
ἀτυχήματα, τά ἐνοχλητικά χόμπυ τῶν συζύγων, οἱ καθημερινές δυσκολίες στίς συζυγικές καί συγγενικές σχέσεις. Δέν εἶναι
οὔτε τά ἀτακτοποίητα παιδικά δωμάτια, οἱ
τσακωμοί τῶν παιδιῶν, ἡ ἀντιδραστικότητα τῶν ἐφήβων, ἡ ἐπιθυμία αὐτονόμησής
τους, ἡ τήρηση κάποιων ἀποστάσεων ἀπό
τήν πατρική οἰκογένεια καί κυρίως ἀπό τή
μητέρα, ἡ φυγή στό ἐξωτερικό γιά εὕρεση
ἐργασίας, ἡ ἀνεργία, ὅταν εἶναι προσωρινή.
Ἀκόμα, οἱ ἀναμενόμενες ἰδιοτροπίες τῶν

γηραιῶν γονέων μας καί, τέλος, ἡ μή συμμόρφωση ὅλων τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας
στίς δικές μας συνεχεῖς ἐπιθυμίες, ἀνάγκες,
ὑποδείξεις καί διαταγές.
Σίγουρα ὅλα τά παραπάνω μᾶς δυσκολεύουν πολύ ἕως πάρα πολύ, ἀνάλογα μέ
τόν χαρακτήρα καί τίς ἀντοχές μας, ἀλλά
δέν εἶναι Σταυρός.
Ποιός εὐθύνεται γιά τούς Σταυρούς;
« Ἡ πεῖρα στίς σχέσεις τῶν ζευγαριῶν
δείχνει ὅτι εἴμαστε σέ πολύ μεγάλο βαθμό
ὑπαίτιοι γιά τήν κακή συμπεριφορά τοῦ
ἄλλου, χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε. Εἶναι
αὐτό πού εἶπα πρίν γιά τήν κρίση στόν
γάμο, ὅπου ὁ ἄλλος γίνεται ἐχθρός μου
καί τά φορτώνομαι ὅλα... Μπορεῖ ἐμεῖς νά
συντελοῦμε στήν κατάσταση τοῦ ἄλλου.
Μήν εἴμαστε εὔκολοι νά ὀνομάζουμε κάτι
Σταυρό» (π. Βασίλειος Θερμός).
Τέλος, οἱ Σταυροί σέ σχέση μέ τά παιδιά (παραβατική συμπεριφορά, σοβαρές
ἀσθένειες, ἐξαρτήσεις κ.ἄ.), ἐκτός ἀπό τίς
περιπτώσεις τῆς καθαρῆς δοκιμασίας πρός
δόξαν Θεοῦ, ὀφείλονται καί στίς ἁμαρτίες
τῶν γονέων (δύσκολος χαρακτήρας, ἐγωϊσμός, ἀπουσία ἠθικῶν ἀρχῶν, ἐκτρώσεις),
ἀλλά καί σέ σοβαρά λάθη στήν ἀγωγή τῶν
παιδιῶν, ὅπως αὐταρχικότητα, ἀδιαφορία,
ἔλλειψη ὁρίων καί ὑπερπροστασία.
Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ Σταυροῦ
Στήν περίπτωση ἑνός ἄρρωστου παιδιοῦ, πολύ ὠφελεῖ τούς γονεῖς καί ὅλη τήν
οἰκογένεια ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ Σταυροῦ
αὐτοῦ ὡς εἰδική ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ. Ὡς
εὐκαιρία γιά νά δείξουν πιό μεγάλη ἀγάπη,
πιό πολλή στοργή.
Σχετικά μέ τούς συζύγους, ὅταν ἡ ἑνότητα κινδυνεύει νά διαταραχτεῖ σοβαρά, ἡ

συμπεριφορά τους πρέπει νά συνοδεύεται
ἀπό ἀγάπη, κατανόηση, συνετή ὑποχωρητικότητα καί σιωπή, ὥστε νά κατορθώσουν
νά διασώσουν τόν γάμο τους. Στίς σοβαρές οἰκογενειακές συγκρούσεις ἀπαιτεῖται
ὑπέρβαση τοῦ ἑαυτοῦ μας, χωρίς ἀναμονή
ἀνταπόδοσης (πάσχουσα ἀγάπη).
Ἄς θυμηθοῦμε ἐδῶ καί τόν Ἰώβ, αὐτή
τή μεγαλειώδη μορφή τῆς Παλαιάς Διαθήκης. Ἡ ἀποδοχή τοῦ θείου θελήματος
καί ἡ ἐναπόθεση τοῦ ἑαυτοῦ μας καί τοῦ
Σταυροῦ μας στόν Θεό εἶναι ἡ μόνη σωτήρια ὁδός.
Συμβουλές τοῦ Ὁσίου Θεοφάνους
τοῦ Ἐγκλείστου
«...Ἔχετε ἀκούσει γιά τήν ὑπομονή
τοῦ Ἰώβ; Ἔ, λοιπόν ἐφαρμόστε την! Κάθε
ἄνθρωπος σηκώνει τόν δικό του Σταυρό.
Αὐτός ἔλαχε σ’ ἐσᾶς. Σηκῶστε τον καί ὁ
κόπος σας θά εἶναι εὐλογημένος τόσο, ὅσο
καί τοῦ Κυρηναίου Σίμωνα, πού σήκωσε
τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Ἄλλωστε, σέ τί
συνίσταται ἡ χριστιανική μας ζωή; Στήν
καθημερινή ἄρση τοῦ Σταυροῦ. Τό λέει ὁ
Κύριος: ‘Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι...
ἀράτω τόν Σταυρόν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν’
(Λουκᾶ, θ΄, 23). Ἄς ἀξιοποιήσει ἐκεῖνος
τόν κόπο μας! Δοξασμένο τό ὄνομά Του
πού ὑπάρχει κάτι γιά νά σηκώσουμε! Ἄν
δέν ὑπῆρχε κι αὐτό, τότε τί θεάρεστο θά
κάνουμε;...»
Καί ὁ Ἰησοῦς μᾶς διαβεβαιώνει:
«Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί
πεφορτισμένοι, κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς»
(Ματθ. ια΄ 28).
Κύκλοι Μητέρων
« Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
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Μήν τό μετρᾶς…
Μέτρα πόσο…

Μ

ήν τό μετρᾶς πόσο ἀγωνίστηκες
καί προσπάθησες νά δείξεις τήν
ἀγάπη σου στόν διπλανό σου
καί ὅμως αὐτός δέν τό ἀναγνώρισε.
Μήν τό μετρᾶς πόσες φορές ξενύχτησες στό προσκεφάλι ἀγαπητοῦ σου προσώπου, τόν στήριξες στίς δύσκολες ὧρες
του καί τά ξέχασε ὅλα.
Μήν τό μετρᾶς πόσο συγχώρεσες τόν
φίλο σου γιά τά πικρά του λόγια, καί
αὐτός, ἀντί νά τό ἐκτιμήσει, ἔπαψε νά σέ
χαιρετᾶ.
Μήν τό μετρᾶς πόσο βοήθησες οἰκονομικά κάποιον πού βρισκόταν σέ ἀνάγκη,
στερώντας ἀπό τόν ἑαυτό σου, καί σάν
ἀντάλλαγμα τό ἀρνεῖται καί κάνει πώς δέν
τό ξέρει.

Μ

έτρα πόσο αὐξήθηκε ἡ ὑπομονή
σου.
Μέτρα πόσο μαλάκωσε ἡ
καρδιά σου.
Μέτρα πόσο πλημμύρισε τό εἶναι σου
ἀπό ἀγάπη.
Μέτρα πόσο γαλήνιος καί ἤρεμος
εἶσαι, ἀφοῦ κατόρθωσες νά συγκρατήσεις
τόν ἑαυτό σου, ὅταν οἱ ἄλλοι σέ προκάλεσαν.
Μέτρα πόσο εὐλογημένος ἄνθρωπος
εἶσαι, γιατί ἀκολούθησες τήν ἐντολή τοῦ
Κυρίου: «Ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν,
καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς».
  
Μά, πάνω ἀπ’ ὅλα, νά νιώθεις ἱκανοποίηση πώς ἔκανες τό καθῆκον σου τή
στιγμή πού χρειαζόταν, ἀδιάφορο ἄν οἱ
ἄλλοι δέν τό ἐκτίμησαν.
Νά εἶσαι βέβαιος πώς ὑπάρχει ὁ Παντοδύναμος Θεός, πού θά σοῦ τό ἀνταμείψει στόν Οὐρανό, γιατί κάθε καλή μας
πράξη γράφεται στό βιβλίο τῆς ζωῆς !!!
Κατερίνα Δογάνη
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Θεολόγος
Γυμνασιάρχης
Συγγραφέας

Στίς 11 Ἰουλίου 2020 ἀπεβίωσε στήν Ἀθήνα
ὁ στενός συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ μας, Βασίλης Σκιαδᾶς,
πλήρης ἡμερῶν,
σέ ἡλικία 90
ἐτῶν.
Γεννημένος
στό χωριό Στρέφι Μεσσηνίας, ἦρθε στήν Καλαμάτα, γιά
νά τελειώσει τό ἐδῶ Γυμνάσιο. Μετά τήν
ἀποφοίτησή του πῆρε τόν δρόμο γιά τήν
Ἀθήνα, τά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια, προκειμένου νά σπουδάσει δάσκαλος στή
Μαράσλειο Παιδαγωγική Ἀκαδημία. Στή
συνέχεια, κατόπιν ἐξετάσεων, εἰσήχθηκε
στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀθήνας, διορίστηκε Καθηγητής
Θεολόγος σέ Γυμνάσιο καί τελείωσε τήν
ἐπαγγελματική του σταδιοδρομία μέ τό
βαθμό τοῦ Γυμνασιάρχη.
Παντρεύτηκε τήν ἀνεκτίμητη κα Εὐγενία Καρούζου, ἀδελφή τοῦ μετέπειτα Μητροπολίτη Πειραιῶς ἀειμνήστου Καλλινίκου, καί ἀπέκτησε τρία παιδιά, πού ὅλα
τους δημιούργησαν ἄριστες χριστιανικές
οἰκογένειες, καί ὁ Θεός τά εὐλόγησε νά
τοῦ χαρίσουν ἐγγόνια καί δισέγγονα.
Τό τάλαντο πού τοῦ χάρισε ὁ Θεός, νά
εἶναι ἕνας ἄριστος μελετητής τοῦ Λόγου
Του καί συγχρόνως ἕνας ἁπλός χριστιανός,
πιστός τηρητής τῶν ἐντολῶν Του, τό ἀξιοποίησε μέ τό νά μεταδίδει τή χριστιανική
Ἀλήθεια μέ κάθε μέσο πού τοῦ δινόταν.
Ἐντυπωσιάζει τό γεγονός τό ὅτι παρά
τόν φόρτο τῶν ἐπαγγελματικῶν καί οἰκο-

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΚΙΑΔΑΣ
γενειακῶν του ὑποχρεώσεων, εὕρισκε τόν
χρόνο νά προετοιμάζεται καί νά διατηρεῖ
ραδιοφωνική ἐκπομπή στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας, νά
ἀρθρογραφεῖ τακτικά στό περιοδικό τῆς
Μητροπόλεως Πειραιῶς, νά εἶναι ἕνας ἀπό
τούς τακτικούς συντάκτες τοῦ περιοδικοῦ
Σύνδεσμος, νά κηρύττει τακτικά στούς Ἱερούς Ναούς καί νά συγγράφει καί βιβλία
θρησκευτικοῦ περιεχομένου.
Κυκλοφόρησε 17 βιβλία καί πολλά κυκλοφοροῦν τώρα σέ ἐπανέκδοση. Μάλιστα, δύο ἀπό αὐτά εἶναι βραβευμένα ἀπό
τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ὁ Σύλλογός μας
τοῦ εἶχε ἐκδώσει, πρίν ἀπό χρόνια, τό βιβλίο του «Στά ἴχνη τῶν Ἁγίων».
Αὐτή, μέ λίγα λόγια ἦταν ἡ ζωή τοῦ
ἀγαπητοῦ μας Βασίλη.
Λυπούμαστε γι’ αὐτή τήν ἀπώλεια. Λυπούμαστε, γιατί δέν θά ξαναδιαβάσουμε
τά ἄρθρα του στό περιοδικό μας, ἄρθρα
μέ τόν γενικό τίτλο «Θέματα Πίστεως
καί Ζωῆς». Λυπούμαστε πού δέν θά ξαναδοῦμε τήν ἤρεμη καί εὐγενική φυσιογνωμία του καί δέν θά ξανακούσουμε τά
«οἰκοδομητικά» λόγια του.
Μέ τήν ἐλπίδα ὅτι τώρα θά βρίσκεται
κοντά στόν Χριστό μας, πού τόσον ἀγάπησε, καί θά ἀγάλλεται ἡ ψυχή του, συλλυπούμαστε τή σύζυγό του, τά παιδιά του, τά
ἐγγόνια καί δισέγγονά του καί εὐχόμαστε
ὁ Κύριός μας νά ἀναδείξει νέους ἐργάτες
Του, πού νά τοῦ ὁμοιάζουν.

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
θά σέ θυμᾶται καί θά
σέ εὐγνωμονεῖ γιά πάντα.
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Βιβλία πού λάβαμε
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ΄
«ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣ
ΑΓΙΩΝ»
Τό νέο ἔργο τοῦ πολυγραφότατου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Μάνης ἀποτελεῖ εὔχυμο καρπό
τῆς ἱεροκηρυκτικῆς διακονίας του.
Σ’ αὐτό ἔχουν συγκεντρωθεῖ οἱ κηρυγματικοί λόγοι τοῦ ἀκούραστου,
ἀλλά καί χαρισματικοῦ Ἱεράρχη, πού
ἔχουν ἐκφωνηθεῖ ἀπό στήθους «ἐν
πληθούσῃ ἐκκλησίᾳ» σέ διάφορους
Ἱερούς Ναούς τῆς χώρας μέ τήν
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς κάποιου Ἁγίου.
Προβάλλονται γιά νά μᾶς δώσουν
θάρρος, ὥστε νά ἐλπίζουμε καί νά πιστεύουμε ὅτι καί ἐμεῖς μποροῦμε νά
κάνουμε αὐτό πού ἔκαναν καί ἐκεῖνοι,
δηλαδή νά ἀγωνιζόμαστε συνεχῶς
ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ τῆς ψυχῆς μας,
τοῦ κακοῦ περιβάλλοντός μας, καί
ἐναντίον τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ μας, πού
εἶναι ὁ χειρότερος ἐχθρός μας.
Σχ. 17 x 24, σελ. 320, Ἔκδοση
Ἱερᾶς Μητρόπολης Μάνης, Γύθειο Λακωνίας, 23200, τηλ. 27330
22214, fax 27330 23396, ἱστοσελίδα:
www.im-manis.gr, e-mail: info@immanis.gr.

Σπετσῶν ἔχει κυκλοφορήσει τό ἐν
λόγῳ βιβλίο. Περιέχει ἐπιστολή τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης «Εἰς τόν
βίον τῆς Ὁσίας Μακρίνης». Στό μικρό αὐτό κείμενο τοῦ Ἁγίου Πατρός
συναντᾶται ἡ πρωτοπόρος γυναικεία
μορφή τῆς «Θεολόγου», τῆς «Φιλοσόφου», τῆς «Διδασκάλου» Ὁσίας
Μακρίνας, πού μέ τό «μάννα» τοῦ
ὁσιακοῦ παραδείγματός της ἔθρεψε
πνευματικά χορεῖες παρθένων, καί τίς
ὁδήγησε στήν Ἄνω Σιών. Μέ τή χαρισματική βιοτή της ἔθεσε τά πρῶτα
λιθάρια γιά τό χτίσιμο τῆς προσωπικότητας τῶν Ἁγίων ἀδερφῶν της: Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου Νύσσης,
Πέτρου Σεβαστείας καί Ναυκρατίου.
Στό τέλος τοῦ βιβλίου παρατίθεται
ἡ Ἀσματική Ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς
τῆς Ὁσίας (τιμᾶται τήν 19η Ἰουλίου), ποίημα τοῦ Ὑμνογράφου τῆς
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας π.
Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.
Σχ. 14 x 21, σελ. 137, Ἔκδοση καί
κεντρική διάθεση τοῦ βιβλίου: Ἱερά
Μονή Ἁγίων Πάντων, Σπέτσες, τηλ.
22980 72300.
γ

γ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΔΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗΣ
«Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ
ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ή ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ»

Μέ τήν ἐπιμέλεια τῶν Ἀδελφῶν
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Πάντων

Τό θέμα τοῦ μικροῦ αὐτοῦ βιβλίου
ἔχει σχέση μέ τήν Ἀποκάλυψη τοῦ
Εὐαγγελιστή Ἰωάννη. Ἐπισημαίνεται
τό ὀλέθριο λάθος τῆς αὐτονόμησης
τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκάλυψης ἀπό

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΝΥΣΣΗΣ
«ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΗΣ
ΟΣΙΑΣ ΜΑΚΡΙΝΗΣ»
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τόν κορμό τῆς Καινῆς Διαθήκης. Πολλοί ἀναγνῶστες της νοιάζονται καί ἀσχολοῦνται μέ έσχατολογική περιέργεια καί
δέν ἐνδιαφέρονται γιά τόν Χριστό τοῦ
σήμερα. Ἄλλοι πάλι δίνουν σημασία στόν
Ἰωάννη τῆς Ἀποκάλυψης τῶν μελλόντων,
καί ὄχι στόν Ἰωάννη τῆς ἀγάπης τοῦ παρόντος. Ἕνα πόνημα πού κατευθύνει τόν
μελετητή τοῦ Εὐαγγελίου νά ἐμβαθύνει
σ’ αὐτό καί νά μήν περιμένει μαγικά νά
σωθεῖ μέ κάποιο … ἀποκαλυπτικό μυστικό
τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Ἱωάννη.
Σχ. 12 x 16,5, σελ. 80, Διεύθυνση
Συγγραφέα: Χριστοκοπίδου 12, Ἀθήνα,
10554, τηλ. 210 3212713 & 210 9765440.
γ

π. ΗΛΙΑΣ Γ. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ
«ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
& ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»
Ἔκδοση 3η
Τό τευχίδιο αὐτό ἀποτελεί καταστάλαγμα τῆς πολυετοῦς ἐνασχόλησης τοῦ
συγγραφέα μέ τήν αἵρεση τῶν Μαρτύρων
τοῦ Ἰεχωβᾶ καί τῆς μελέτης τῶν βιβλίων
καί περιοδικῶν τους. Οἱ Μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς μιά ἀκόμα
χριστιανική αἵρεση, ἀλλά εἶναι μία πολυεθνική, ἐμπορική καί μετοχική ἐκδοτική
ἑταιρεία μέ τόν τίτλο: Βιβλική καί Φυλλαδιακή Ἑταιρεία Σκοπιά. Μέ ἰδιαίτερη
τεχνική καί πονηριά καλύπτεται κάτω ἀπό
τόν μανδύα τῆς θρησκευτικῆς πίστης, γιά
νά ἀποκρύψει τούς σκοτεινούς σκοπούς
της. Σήμερα τό ἀρχηγεῖο της ἑδρεύει στή
Νέα Ὑόρκη τῶν Η.Π.Α. Διοικεῖται ἀπό
μία αὐταρχική ὁμάδα μέ ἀπόλυτη αὐθεντία, ἡ ὁποία διανέμει βιβλία καί ἔντυπα
δικῆς της ἔμπνευσης. Ἄμισθοι ὑπάλληλοι
τῆς ἑταιρείας πρέπει νά θεωροῦνται οἱ
Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ. Αὐτές κι ἄλλες
πολλές ἀποκαλυπτικές ἀλήθειες γιά τή
δράση τους ἀναλύονται στό ἐν λόγῳ τευ-

χίδιο, πού στοχεύει στήν ἐνημέρωση καί
τήν προστασία τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων
χριστιανῶν.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 96, Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου, Πέρδικα,
Αἴγινα, 18010, τηλ. 6974310287.
γ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
«ΘΕΣΗ, ΣΗΜΑΣΙΑ &
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΝΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΒΑΣΕΙ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ
& ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ»
Βελτιωμένη καί ἐπαυξημένη διπλωματική ἐργασία. Ὁ Ἐπίσκοπος ἤδη ἀπό τήν
περίοδο τῶν ἀποστολικῶν χρόνων εἶναι ὁ
συνεχιστής τοῦ ἔργου τῶν ἴδιων τῶν Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι ἀντίστοιχα
εἶχαν ὁριστεῖ ἀπό τόν Κύριο ὡς ἐκεῖνοι
πού θά μετέδιδαν τό Εὐαγγέλιό Του σ’
ὅλη τήν οἰκουμένη. Οἱ Ἐπίσκοποι εἶναι
διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, ἐκπρόσωποι
τοῦ Χριστοῦ καί κεφαλές τῶν τοπικῶν
ἐκκλησιῶν. Γιά τή σύνταξη τῆς ἐργασίας
ἔχει χρησιμοποιηθεῖ πλούσια βιβλιογραφία καί τό ἔργο ἀπαρτίζεται ἀπό τέσσερα
κεφάλαια. Σ’ αὐτά ἀναπτύσσεται ἡ δημιουργία τοῦ θεσμοῦ τῶν Ἐπισκόπων κατά
τά πρωτοχριστιανικά κείμενα, ἡ θέση καί
τά καθήκοντα τοῦ Ἐπισκόπου μέ βάση
τή Διδαχή τῶν Ἀποστόλων, τήν Ἐπιστολή
τοῦ Κλήμη Ρώμης, τό κείμενο τοῦ Ἑρμᾶ
Ποιμήν, τίς ἀναφορές τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου
τοῦ Θεοφόρου καί τίς Α΄, Β΄, Γ΄ καί Δ΄
Οἰκουμενικές Συνόδους.
Σχ. 21 x 29,5, σελ. 78, Διεύθυνση
Συγγραφέα: Τ.Θ. 2, Χίος, 82100, τηλ.
6945268095, e-mail: geofotpapchi@
yahoo.gr.
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Πετράδια
ΜΌΡΦΩΣΗ
«Πᾶσα παιδεία πρός μέν τό παρόν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι, ἀλλά λύπης, ὕστερον δέ
καρπόν εἰρηνικόν τοῖς δι’ αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης».
Ἑβρ. ιβ΄ 11
Κάθε διαπαιδαγώγηση στήν ἀρχή δέν
φαίνεται νά προξενεῖ χαρά, ἀλλά λύπη,
ἀργότερα ὅμως ἀποδίδει καρπό εἰρηνικό
δικαιοσύνης σ’ ἐκείνους πού γυμνάστηκαν
μέ αὐτή. ἤ κίνδυνος ἤ μαχαίρι;

« Ἡ παιδεία διώχνει τή φτώχεια καί τόν
ἐξευτελισμό».
Παρ. ιγ΄ 18 .

« Ὅπου ὑπάρχει ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ,
ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ μόρφωση καί ἡ σοφία».
Παρ. ιε΄ 33 .

«Παιδί μου, ἀπό τή νεαρή σου ἡλικία διάλεξε τήν ὑγιῆ μόρφωση. Ἔτσι θά βρεῖς καί
θά κατέχεις τήν ἀληθινή σοφία, ἕως ὅτου
ἀσπρίσουν τά μαλλιά τοῦ κεφαλιοῦ σου».
Σοφ. Σειρ. στ΄ 18

« Ὁ μορφωμένος ἄνθρωπος ἔμαθε πολλά
καί ἐκεῖνος πού ἔχει μεγάλη πείρα θά
ὁμιλήσει μέ σύνεση».
Σοφ. Σειρ. λδ΄ 9

«Γιά τόν φρόνιμο ἡ μόρφωση τῆς καρδιᾶς εἶναι σάν χρυσό κόσμημα».
Σοφ. Σειρ. κα΄ 21
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« Ἡ μόρφωση τῶν νέων εἶναι τέχνη
τεχνῶν καί ἐπιστήμη ἐπιστημῶν».
Μέγας Βασίλειος

« Ἡ μετάνοια καί ἡ χριστιανική μόρφωση καί ἡ πνευματική ζωή δέν εἶναι
ἔργο μιᾶς ἡμέρας, ἀλλά ἔργο ὁλόκληρης ζωῆς».
π. Σεραφείμ Παπακώστας

« Ἴαμα τήν παίδευσιν εἰς ἀεί κρίνε».
Γεώργιος Σχολάριος
Νά θεωρεῖς πάντα τήν ἐκπαίδευση
φάρμακο.

« Ὅσον γηράσκεις, μάνθανε καί σεαυτόν ταπείνου».
Παρθένιος Κατζιούλης
Ὅσο γερνᾶς, νά μαθαίνεις καί νά γίνεσαι περισσότερο ταπεινός.

«Οἱ μορφωμένοι κι ὅσοι πῆραν τήν κατάλληλη ἀγωγή γνωρίζουν ποιό εἶναι τό
χρήσιμο σέ κάθε περίπτωση».
Πλούταρχος

«Τό ἐξαίρετο κάλλος τῆς παιδείας ἀποτελεῖ μιά διαρκῆ, ἀθόρυβη εἰρήνη γιά τήν
οἰκογένεια, τήν πολιτεία καί τούς λαούς».
Πλούταρχος

« Ἤ δέν πρέπει νά κάνει κανείς παιδιά ἤ,
ὅταν κάνει, νά ταλαιπωρεῖται μαζί τους,
ἀνατρέφοντάς τα καί μορφώνοντάς τα».
Πλάτων

« Ἡ καλύτερη μόρφωση εἶναι να ξεμαθαίνει κανείς τήν κακία».
Ἀντισθένης

« Ἡ παιδεία εἶναι δεύτερος ἥλιος σέ
ὅσους προσπαθοῦν νά μορφωθοῦν».
Ἡράκλειτος

«Πολιτεία πού δέν ἔχει ὡς βάση της
τή χριστιανική παιδεία τῶν νέων, εἶναι
οἰκοδομή πού φτιάχνεται χωρίς ἀσβέστη καί νερό».
Ἀδαμάντιος Κοραής

« Ἡ μόρφωση γιά ὅσους εὐτυχοῦν εἶναι
στολίδι, ἐνῶ γιά ὅσους ἀτυχοῦν εἶναι
καταφύγιο».
Δημόκριτος

«Τῆς παιδείας οἱ ρίζες εἶναι πικρές,
ἀλλά ὁ καρπός της γλυκός».
Ἰσοκράτης

« Ὅσο ὁ ἄνθρωπος πλουτίζει τίς γνώσεις του, χωρίς παράλληλο δεσμό μέ
τόν Θεό, ὁδεύει, κι ἄς μήν τό καταλαβαίνει, πρός τήν καταστροφή».

«Ἄν δώσεις σ’ ἕναν ἄνθρωπο ἕνα ψάρι,
θά φάει μιά φορά, ἄν τόν μάθεις νά
ψαρεύει, θά τρέφεται γιά πάντα».
Κινεζική Παροιμία

«Ἀπό τούς καλούς καλά θά μάθεις».
Θέογνης

« Ἡ μόρφωση καί ἡ ἀρετή ὁδηγοῦν τόν
ἄνθρωπο σέ καλή ζωή».
Ἀριστοτέλης

« Ἡ καλλιέργεια τοῦ νοῦ καί ἡ διατροφή τοῦ σώματος εἶναι ἐξίσου ἀναγκαῖες».
Κικέρων

«Μεγάλη μόρφωση νά θεωρεῖς ἐκείνη
πού θά σοῦ δώσει τή δύναμη νά ὑποφέρεις τήν ἀμορφωσιά τῶν ἄλλων».
Πυθαγόρας

«Ἄν δέν φυτέψουμε τό δέντρο τῆς γνώσης,
ὅταν εἴμαστε νέοι, δέν θά μᾶς δώσει τή
σκιά του, ὅταν γεράσουμε».

«Φτωχός δέν εἶναι ἐκεῖνος πού δεν
ἔχει πλούτη, γιατί κανένας πλοῦτος δέν
εἶναι ἀσφαλής. Φτωχός εἶναι ἐκεῖνος
πού δέν ἔχει καμία μόρφωση, οὔτε
γνωρίζει κάποια τέχνη».

«Ἀληθινά μορφωμένος εἶναι ἐκεῖνος πού
κάνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἀπαρνεῖται
τό δικό του».
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Θ᾿ ἀνάψουμε ξανά
κεριά μέσα στήν
Ἁγιά Σοφιά

Ὀδυνηρό τό ἄκουσμα ὅτι ἡ Ἁγιά Σοφιά
ἔγινε τζαμί. Ὅπως πολύ σοφά δήλωσε ἡ πρώην
Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης,
βυζαντινολόγος Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ: «Ἄν
ἀκούσω ὅτι τά ψηφιδωτά μέσα στήν Ἁγιά Σοφιά ἔχουν δακρύσει καί οἱ καμπάνες χτυποῦν
πένθιμα, δέν θά ἐκπλαγῶ». Μιά δήλωση πού
ἀποτυπώνει μέ γλαφυρό τρόπο τόν πόνο πού
προκάλεσε αὐτή ἡ ἀπαράδεκτη ἐνέργεια. Καί
συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ὅτι «..αὐτή τή
βαρβαρότητα δέν μπορεῖ νά τήν ξεχάσει κανένας χριστιανός. Γιά μένα ἡ Ἅλωση τῆς Πόλης
ἔγινε σήμερα».
Πραγματικά, μέσα σ’ ἕνα ἐθνικιστικό παραλήρημα ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν ἀνακοίνωσε
αὐτή τήν ἀλλαγή στό καθεστώς λειτουργίας
τῆς Ἀγιά Σοφιᾶς, ὅπως αὐτό εἶχε ὁριστεῖ πρίν
ἀπό ὀκτώ δεκαετίες ἀπό τόν Κεμάλ Ἀτατούρκ.
Μιά κίνηση μέ ἰδιαίτερο συμβολισμό. Ἐκτός
ἀπό τό γεγονός ὅτι ἀποτελεῖ προμετωπίδα τῆς
ἀλλαγῆς τοῦ καθεστῶτος στή γείτονα χώρα ἀπό
κοσμικό («κεμαλικό») σέ ἰσλαμικό, παράλληλα,
καταδεικνύει καί τήν ἐπεκτατική διάθεση ἑνός
«νεοσουλτάνου». Ἄλλωστε, ἡ μετατροπή τῆς
Ἀγιά Σοφιᾶς ἀπό Διεθνές Μουσεῖο, προστατευόμενο ἀπό τήν Οὐνέσκο, σέ ἰσλαμικό τέμενος,
ἀποτελεῖ προσβολή πρός τή θρησκευτική παράδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ παγκοσμίως καί πρός
τόν δυτικό τρόπο ζωῆς. Ἡ Τουρκία ἀναβιώνει
τήν Ὀθωμανική αὐτοκρατορία καί ἀπειλεῖ εὐθέως τήν Εὐρώπη. Θέλει νά διορθώσει τά λάθη
τοῦ παρελθόντος καί ἐπιθυμεῖ νά ἁπλώσει τά
δίχτυα τοῦ φανατικοῦ ἰσλάμ σέ ὁλάκερο τόν
δυτικό πολιτισμό!
Ἀποτελεῖ, ἀσφαλῶς, καί προσβλητική ἐνέργεια ἀπέναντι στόν Ἑλληνισμό καί τήν Ὀρθόδοξη πίστη του. Ἡ Τουρκία διαρκῶς προκαλεῖ.
Ἀποστέλλει ἐρευνητικά πλοῖα στό Αἰγαῖο, συνεχίζει τίς ἐναέριες παραβιάσεις, κάνει ἐμπρηστικές δηλώσεις μέ διάφορες ἀφορμές, ὅπως γιά
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τήν ἐπέκταση τῶν ὑδάτων ἀπό 6 σέ 12 ναυτικά μίλια, κ.ἄ. Ἐνδεχομένως, προετοιμάζει καί
σκηνικό πολέμου στήν Ἀνατολική Μεσόγειο.
Ἐκεῖ, ὅμως, πού συμπυκνώνονται τά πάντα
εἶναι στήν Ἁγιά Σοφιά! Γι’ αὐτό ἡ Τουρκική
κυβέρνηση ἐπιθυμοῦσε διακαῶς καί πάλι νά
τήν «κατακτήσει»! Διότι μονίμως οἱ ἰσλαμιστές
τῆς Τουρκίας αἰσθάνονται ξένοι στόν τόπο πού
κατέχουν! Ὅλα, συνδέονται μέ τήν Πόλη, γενικότερα· γεωπολιτικά συμφέροντα, παιχνίδια
κτλ! Ὅσο, κι ἄν προσπαθοῦν, ὅμως, νά κυριαρχήσουν, πάλι καί πάλι θ� ἀκούγεται ἡ φωνή
τῆς λαϊκῆς παράδοσης καί συνάμα προσευχῆς,
«Σώπασε, Κυρά Δέσποινα καί μή πολυδακρύζεις... πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά
μας θἄναι». Δέν μπορεῖ νά ἀγνοήσει κανείς καί
τίς προφητικές φωνές τῶν Ἁγίων, πού μιλοῦν
ἀκόμη καί γιά γεωπολιτικές ἀνακατατάξεις. Δέν
ἐπιθυμοῦμε πολέμους ἤ θανάτους, θέλουμε
τήν εἰρήνη. Ἀλλά κάποια στιγμή ὁ Θεός θά
ἀποδώσει τό δίκιο! Ἡ ἱστορία θά γράψει ὅτι
οἱ δικτάτορες θά πέσουν ἀπό τούς ψεύτικους
χρυσοποίκιλτους θρόνους καί τά προεδρικά
παλάτια τους.
Ἡ Ἁγιά Σοφιά θά ἑνώσει καί πάλι τούς
λαούς! Θά ἐπιστρέψει στή λατρεία τοῦ Ἑνός
Τριαδικοῦ Θεοῦ, γιά τόν Ὁποῖο κτίσθηκε! Χωρίς νά τό ἀντιλαμβάνονται οἱ διῶκτες της, τήν
ἐπανέφεραν πάλι δυναμικά στό προσκήνιο
τῆς ἱστορίας! Δέν χρειάζονται μόνο δάκρυα
καί πόνος ἤ κυρώσεις ἐναντίον τῆς Τουρκίας!
Χρειάζονται καί προσευχές! Καί νά εἴμαστε
σίγουροι ὅτι ἐμεῖς ἤ τά παιδιά μας θ� ἀξιωθοῦμε
μέ δάκρυα χαρᾶς νά λατρεύσουμε ὀρθόδοξα
τόν Ἅγιο Θεό μέσα στή Μεγάλη Ἐκκλησιά
μας, κάτω ἀπό τούς χρυσούς της θόλους καί ν’
ἀνάψουμε κεριά μέσα στήν Ἁγιά Σοφιά!
Φώτιος Ρίζος,
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ

Τμήμα κεντρικῆς ὁδοῦ τῆς Καλαμάτας, πού κατευθύνει στήν Πλατεία 23ης
Μαρτίου, ὅπως ἦταν κατά τή δεκαετία τοῦ 1960 καί ὅπως εἶναι σήμερα.
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