«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ ´, 3)
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Δέν ἦταν ἅγιοι οἱ ἐπαναστάτες. Ἄνθρωποι μέ ἐλλείψεις καί ἐλαττώματα,
μέ ἀδυναμίες καί πάθη. Ὁ κοινός, ὅμως, σκοπός γιά τήν πίστη τήν ἁγία
καί γιά τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία, τούς ἕνωνε σέ μία δύναμη, σέ μία θέληση.

Ἡ

σκλαβιά στούς Τούρκους γιά τετρακόσια περίπου χρόνια θέριεψε τόν
πόθο καί τή λαχτάρα τῆς λευτεριᾶς τῶν προγόνων μας. Καί ἔφθασε ἡ
εὐλογημένη ὥρα, ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου καί τό γένος τῶν Ἑλλήνων
σύσσωμο ἐπαναστάτησε. «Καλλίτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή, παρά σαράντα
χρόνια (δηλαδή τετρακόσια) σκλαβιά καί φυλακή». Ὅλοι στρατεύθηκαν στόν
μεγάλο ἀγῶνα, ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά, ὅλοι ὑπηρέτησαν στόν ἕνα σκοπό: Νά
πεθάνουν γιά τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας μας. Μέ δάκρυ καί αἷμα ποτίσθηκε τό
δένδρο τῆς λευτεριᾶς. Ὁ ἡρωῒσμός, τό δίκιο, ἡ θυσία ἔκαναν τούς ραγιάδες γίγαντες.

Δέν ἦταν ἅγιοι οἱ ἐπαναστάτες (Καπεταναῖοι
καί Προύχοντες). Ἄνθρωποι μέ ἐλλείψεις καί ἐλαττώματα, μέ ἀδυναμίες καί πάθη. Μέ μικρότητες,
πού ὁδηγοῦσαν πολλές φορές σέ συγκρούσεις καί
Διακόσια χρόνια ἀπό τή
διχασμούς. Ὁ κοινός, ὅμως, σκοπός γιά τήν πίστη
μεγάλη Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
τήν ἁγία καί γιά τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία, τούς
ἕνωνε σέ μία δύναμη, σέ μία θέληση. Γι’ αὐτό
πραγματοποιήθηκε τό ὄνειρο: Ἡ ἐλευθερία
μας. Καί ζοῦμε σήμερα ὡς ὀργανωμένη κοινωΔυστυχῶς, ὅμως, ὁ μεγάλος
νία καί ὡς ἐλεύθεροι πολίτες τῆς δοξασμένης
πειρασμός τῆς διχόνοιας
μας Πατρίδας.

ταλαιπώρησε καί αὐτή τήν
Δυστυχῶς, ὅμως, ὁ μεγάλος πειρασμός τῆς
Ἐπανάσταση, ἀμαύρωσε τή δόξα
διχόνοιας ταλαιπώρησε καί τήν Ἐπανάσταση
της καί τό μεγαλεῖο της καί ἔβαλε
αὐτή, ἀμαύρωσε τή δόξα της καί τό μεγαλεῖο
σέ κίνδυνο τήν πορεία της.
της καί ἔβαλε σέ κίνδυνο τήν πορεία της. Ἐξακολουθεῖ δέ καί σήμερα αὐτή ἡ διχόνοια νά
ταλαιπωρεῖ τό γένος μας καί νά κλονίζει τήν ἑνότητά του. Γιατί ἡ ἐμπιστοσύνη στή
γνώμη μας καί στό θέλημά μας φανερώνουν ἐγωϊσμό καί ὁδηγεῖ στόν ἀτομισμό,
πού, μέ τή σειρά του, ἀναπόφευκτα συγκρούεται μέ τό θέλημα καί τόν ἀτομισμό
τῶν ἄλλων. Ὅλοι ὑποφέρουμε ἀπό τόν ἀτομισμό μας, πού μᾶς ὁδηγεῖ στόν διχασμό
καί στόν ἄμεσο κίνδυνο τοῦ συλλογικοῦ ἀφανισμοῦ.
Στήν ἐποχή μας παρατηρεῖται μία ἔξαρση τοῦ διχασμοῦ σέ πολλούς χώρους:
στήν οἰκογένεια, στίς κοινωνικές ὁμάδες, στήν Ἐκκλησία μας, στήν πολιτική καί
ἀλλοῦ. Ἡ διχόνοια εἶναι σύμπτωμα κοινωνικῆς ἀστάθειας καί ἐγκυμονεῖ κινδύνους.
Ἄς διδαχθοῦμε, κάποια στιγμή, ἀπό τήν ἱστορική μας πορεία. Λαός ἑνωμένος
γίνεται δυνατός καί θαυμαστός «καί… φοβερός τοῖς ὑπεναντίοις»!

Προσεγγίζοντας
τό 1821

Στήν ἐποχή μας παρατηρεῖται μία ἔξαρση τοῦ διχασμοῦ σέ πολλούς χώρους:
στήν οἰκογένεια, στίς κοινωνικές ὁμάδες, στήν Ἐκκλησία μας, στήν πολιτική καί ἀλλοῦ.
Ἡ διχόνοια εἶναι σύμπτωμα κοινωνικῆς ἀστάθειας καί ἐγκυμονεῖ κινδύνους.
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Ἡ φυσική Θεία Ἀποκάλυψη

Ἀ

ποκάλυψη θά πεῖ ἡ φανέρωση
ἐκείνου πού ἦταν κρυμμένο
καί ἄγνωστο.
Θεία Ἀποκάλυψη θά πεῖ αὐτοφανέρωση τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο.
Ἔχουμε δύο Θεῖες Ἀποκαλύψεις:
τή φυσική Ἀποκάλυψη καί τήν ὑπερφυσική Ἀποκάλυψη.
Στή φυσική Ἀποκάλυψη στηρίζονται ὅλες οἱ παλιές, ψεύτικες θρησκεῖες. Ἀπό τήν ὑπερφυσική Θεία
Ἀποκάλυψη προέρχονται, πρῶτα ὁ
Ἰουδαϊσμός, μέ ἀτελῆ Ἀποκάλυψη,
καί στή συνέχεια ὁ Χριστιανισμός, μέ
πλήρη καί τέλεια τή Θεία Ἀποκάλυψη.
  
Ἡ φυσική Θεία Ἀποκάλυψη εἶναι
ἡ φανέρωση τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό
τόν ὑλικό κόσμο πού ὑπάρχει ἔξω
καί γύρω ἀπό τόν ἀνθρωπο. Φυσική Ἀποκάλυψη εἶναι, ἐπίσης, καί ἡ
μαρτυρία γιά τόν Θεό, πού ὑπάρχει
μέσα μας, ἀπό τό ἰσχυρό θρησκευτικό αἴσθημα καί ἀπό τόν ἠθικό νόμο,
πού εἶναι ἔμφυτα καί τά δύο στόν
ἄνθρωπο.
Αὐτή ἡ φυσική Ἀποκάλυψη σάν
φωνή διακηρύττει στά βάθη τῆς
ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου τήν παρουσία
τοῦ Θεοῦ. Χαρακτηριστικά αὐτό βεβαιώνει ὁ Προφήτης Δαυίδ, λέγοντας:
«Οἱ οὐρανοί μέ τή μεγαλόπρεπη
ἁρμονία καί ὀμορφιά τους διηγοῦνται
τήν ἔνδοξη σοφία καί δύναμη τοῦ
Θεοῦ, πού τούς δημιούργησε. Καί ὁ
οὐρανός ἐξαγγέλλει τό ὑπερθαύμαστο ἔργο τῶν χεριῶν Του» (Ψαλμ. ιη΄
1). Μέ ἄλλα λόγια, εἶναι σάν νά λέει

ὁ ψαλμωδός: «Κοίτα τόν οὐρανό καί
τά ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, ἄνθρωπε, καί
ἀπό τήν ὕπαρξη τοῦ σύμπαντος θά
ὁδηγηθεῖς νά παραδεχθεῖς ὅτι ὑπάρχει Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος δημιούργησε
τόν κόσμο. Ἀπό τήν τάξη καί ἁρμονία
πού βασιλεύει στόν φυσικό κόσμο,
θά καταλάβεις τή θεία σοφία καί
δύναμη καί μεγαλειότητα τοῦ Δημιουργοῦ».
  
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος προσθέτει
στά προηγούμενα ὅτι καί στά χρόνια
τῆς εἰδωλολατρίας «ὁ Θεός δέν ἄφησε ἄγνωστο καί χωρίς μαρτυρία τόν
ἑαυτό του. Ἐξακολουθοῦσε καί τότε
νά σᾶς εὐεργετεῖ καί νά σᾶς δίνει
ἀπό τόν οὐρανό βροχές καί ἐποχές
καρποφορίας, γιά νά γίνονται οἱ καρποί καί νά ὡριμάζουν· καί σᾶς γέμιζε
ἄφθονα μέ τροφή καί εὐφροσύνη τίς
καρδιές σας» (Πραξ. ιδ΄ 17).
Καί τότε, λοιπόν, πού ὁ ἄνθρωπος πλανιόταν μέσα στό σκοτάδι τῆς
πολυθεΐας, δέν ἄφηνε ὁ Θεός κρυμμένο τόν ἑαυτό Του. Τόν φανέρωνε
μέ πολλές μαρτυρίες καί βεβαιώσεις.
Μία τέτοια μαρτυρία ἦταν ἡ ὕπαρξη
τοῦ κόσμου. Μία ἄλλη ἦταν οἱ βροχές
καί ἡ καρποφορία τῆς γῆς, γιά νά συντηροῦνται οἱ ἄνθρωποι μέ τά ἀγαθά
τῆς γῆς καί νά εὐφραίνονται. Ὁ Θεός
ἔλεγε μέ ὅλες αὐτές τίς θεῖες ἐνέργειές Του: « Ἐδῶ εἶμαι, ἄνθρωπε, καί
προνοῶ, φροντίζω γιά σένα. Λίγο νά
προσέξεις, λίγο νά μελετήσεις αὐτά
πού ἀπολαμβάνεις, λίγο νά σκεφθεῖς,
καί θά Μέ βρεῖς».
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Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

25η Μαρτίου
Ἡ Διπλῆ Ἱερή Γιορτή

Μ

άρτιος, καί πάλι, ὁ μήνας τῆς
διπλῆς ἱερῆς γιορτῆς τῶν Ἑλλήνων. Μιᾶς γιορτῆς πού, σ’ αὐτή
τή διπλή της ἔκφανση, ὁριοθετεῖ, νομίζω, τήν πλήρη ἔννοια τῆς ἱερῆς λέξεως,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Ἐννοῶ τήν ἔννοια τῆς
ὑπαρξιακῆς ἐλευθερίας τῆς ψυχῆς καί
τοῦ πνεύματος, ἀλλά καί τῆς ἐλευθερίας
τοῦ ὑπαρκτοῦ καί ἄυλου, συγχρόνως,
χώρου, πού ἐκφράζει ἡ λέξη Π α τ ρ ί δ α .
Μέ τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου ἀρχίζει ἡ σειρά τῶν θαυμαστῶν καί
ἀσύλληπτων, γιά τό φτωχό μας μυαλό,
γεγονότων, πού θά δώσουν τήν εὐκαιρία
στόν γήινο ἄνθρωπο, μέ ἐλεύθερη βούληση τοῦ πνεύματος καί τῆς ψυχῆς του
–«ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν»– νά
ἀνυψωθεῖ ἀπό τό χῶμα καί νά προχωρήσει ἐλεύθερος πρός τήν Ἀγάπη.
Μέ τόν ξεσηκωμό τοῦ Γένους προετοιμάζεται καί ἀρχίζει –τό 1821– ὁ
εὐλογημένος καί συγκροτημένος ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν
Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδας τήν
Ἐλευθερία», ἀφοῦ, στήν οὐσία, αὐτή
ἡ ἐλευθερία ἀποτελεῖ καί τή θεμελιώδη προϋπόθεση γιά τήν ἐλευθερία τοῦ
πνεύματος καί τῆς ψυχῆς.
  

Ὁ ξεσηκωμός αὐτός ποτίζεται καί
θεριεύει μέ τό ἁγίασμα πού σταλάζει
στήν ψυχή τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων
70

ὁ προαιώνιος καί διαχρονικός ἔρωτας
γιά τήν Ἐλευθερία τῆς πατρίδας τοῦ
νοῦ καί τῆς καρδιᾶς μας. Ἀπό τά στενά τῶν Θερμοπυλῶν, τήν πεδιάδα τοῦ
Μαραθῶνα, καί μέσα ἀπό τόν παιάνα
τῶν Σαλαμινομάχων μέ το «νῦν ὑπέρ
πάντων ἀγών», αὐτός ὁ ἔρωτας φτάνει
ἀκοίμητος στήν πύλη τοῦ Ρωμανοῦ τῆς
Βασιλεύουσας, σφυρηλατεῖ τήν πανοπλία τοῦ Κωνσταντίνου. Αὐτός πάλλεται
στοῦ Ρήγα τό πικρό ἐρώτημα: «ὡς πότε
παλληκάρια...;», ἐνῶ ὑπαγορεύει καί τήν
καταλυτική ὅσο καί μεγαλειώδη ἀπάντηση, μέ τήν ἐτυμηγορία: «Καλύτερα μιᾶς
ὥρας ἐλεύθερη ζωή...». Αὐτός ἀνάβει
τή δάδα στό Ἀρκάδι, γοργοπετάει στόν
γκρεμό τοῦ Ζαλόγγου καί στεφανώνει
μέ δάφνη τά αἱματοβαμμένα τείχη τοῦ
Μεσολογγίου. Αὐτόν συναντᾶμε, ἀργότερα, στά ἡρωικά βουνά τῆς Πίνδου καί
στήν μαρτυρική Κύπρο.
  
Μήπως τό συγκλονιστικό σύνθημα
τοῦ ἀγώνα τοῦ 1821 « Ἐλευθερία ἤ Θάνατος», αὐτόν τόν ἔρωτα δέν ἐκφράζει,
ἀφοῦ ορίζει τήν Ἐλευθερία τῆς πατρίδας ὡς ὕψιστη ἀξία, ἡ ὁποία ὑπερισχύει τῆς ζωῆς; Καί ὁ Διονύσιος Σολωμός,
αὐτήν τήν Ἐλευθερία δέν ἐρωτεύτηκε,
ὅταν τήν εἶδε νά ξεπροβάλλει ἀπό τά
ἱερά λείψανα τῶν προγόνων μας, μέ
«τό ροῦχο της νά στάζει πλῆθος αἷμα

ἑλληνικό»; Γι’ αὐτήν καί μόνον, ἔγραψε,
τόν Μάιο τοῦ 1823, τόν ὑπέροχο ὕμνο
του, θέλοντας νά τή βλέπει «σάν πρῶτα
ἀνδρειωμένη». Διεισδύοντας, δέ, στά μύχια τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς καί ἔχοντας
μέ μοναδικό τρόπο συνειδητοποιήσει τή
σημασία τῆς ἔννοιας φ ρ ό ν η μ α, τούς
ἐξαθλιωμένους ἀπό τίς μάχες, τήν πεῖνα,
τίς κακουχίες καί τίς ἀρρώστιες, τούς γιά
χρόνια πολιορκημένους Μεσολογγίτες,
τούς ὀνομάζει ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ.
Διότι, τό φρόνημα εἶναι ἡ ψυχική
ἐκείνη δύναμη, πού ξεπηδᾶ ἀπό τήν
πίστη καί τήν ἀφοσίωση τοῦ Ἕλληνα
σέ ὅσα χαρακτηρίζονται ὡς ἐθνικά ἰδεώδη. Εἶναι αὐτό πού ἐκφράζει ἁπλᾶ ὁ
Μακρυγιάννης: « Ὅταν μοῦ πειράζουν
τήν πατρίδα μου καί τή θρησκεία μου,
θά μιλήσω, θά ἐνεργήσω, κι ὅ,τι θέλουν
ἄς μοῦ κάμουν». Τό φρόνημα ἀντιστέκεται στόν φόβο καί τήν καταπίεση καί
ἐκφράζει τή συνειδητή προσήλωση σέ
ἀξίες πού δομοῦν ἰδανικά, πεποιθήσεις
καί συμπεριφορές. «Εἰδικά τό ἐθνικό
φρόνημα», γράφει ὁ ἀείμνηστος Σαράντος Καργάκος, «πηγάζει ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Ἕλληνα πρός τήν πατρίδα καί
ἀπό τά ἰδεώδη, τά ὁποῖα αὐτή ἐκφράζει,
ὅπως εἶναι ἡ ἐλευθερία, ἡ δημοκρατία,
ἡ δικαιοσύνη, καί, κάπως εἰδικώτερα γιά
μᾶς, τό φιλότιμο».
  
Ἐλεύθερος, ἑπομένως, εἶναι αὐτός
πού δέν καταδέχεται νά ὑποστείλει τίς
ἠθικές ἀξίες του, γιά νά ὑπηρετήσει
σκοπιμότητες καί ἀτομικά συμφέροντα.
Εἶναι αὐτός πού ἔχει συνειδητοποιήσει
ὅτι, μέσα στήν ἐλευθερία, συνυπάρχει ἡ
αὐτοπειθαρχία καί ἡ αὐτοδέσμευση τοῦ
αὐτοσεβασμοῦ. Εἶναι αὐτός πού ἀγαπάει
τήν τιμή –ὄχι τίς τιμές– καί, μέ ὑψηλό
φρόνημα, εἶναι ἕτοιμος νά ἀγωνιστεῖ γιά
τά πραγματικά ἰδεώδη τοῦ γένους καί

γιά τήν ἀκεραιότητα καί τήν ἀξιοπρέπεια τῆς πατρίδας του. Γιά ὅλα ὅσα δέν
ἔχουν καμιά σχέση μέ τήν ἐπιδίωξη τοῦ
ὑλικοῦ εὐδαιμονισμοῦ, ἀλλά συγκροτοῦν
καί δικαιώνουν τήν τόσο εὔστοχη διαπίστωση τοῦ Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, πού
λέει: « Ἡ Ἑλλάδα, ὅπως ἡ εὐγένεια,
ὑποχρεώνει».
Προχωρώντας τήν σκέψη αὐτή λίγο
περισσότερο, ἄς προσθέσουμε ὅτι,
ἡ Ἑλλάδα πραγματικά ὑποχρεώνει,
π ρ έ π ε ι νά ὑποχρεώνει καί, μάλιστα,
μ’ ἕναν τρόπο ἀμφίδρομο. Αὐτόν μέν
πού ἔχει τό προνόμιο νά τήν ὀνομάζει
πατρίδα του, τόν ὑποχρεώνει νά τήν πονάει, νά τήν προστατεύει καί νά τήν τιμᾶ
μέ τήν συμπεριφορά του. Τόν δέ ξένο,
πού τήν γνωρίζει καί στέκεται μπροστά
της, πρέπει, μέ τά ἐπιτεύγματά της, νά
τόν ὑποχρεώνει, ἐπίσης, νά τή σέβεται
καί νά τήν τιμᾶ. Αὐτό εἶναι τό ἀδιαπραγμάτευτο καί διαχρονικό δικό μας
χ ρ έ ο ς ἀπέναντι σ’ αὐτούς πού, γιά
τήν Ἐλευθερία, πότισαν μέ τό αἷμα τους
αὐτή τή γῆ.
  
Φέτος πού γιορτάζουμε τά 200 χρόνια τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἄς
ξανασυνειδητοποιήσουμε ὅτι, μόνο ἔτσι,
τό ὄνομα αὐτῆς τῆς ἀγαπημένης Πατρίδας θά ἐξακολουθήσει νά εἶναι Ἑ λ λ ά δ α . Ἡ γαλανόλευκη μέ τόν σταυρό, θά
ἐξακολουθήσει νά εἶναι τό ἱερό μας σύμβολο. Ἡ ἱστορική μας μνήμη καί ἡ μνήμη τῶν ἡρώων μας, θά ἐξακολουθήσουν
νά ἀποτελοῦν τό πιό στιβαρό στήριγμα
τοῦ αὐτοσεβασμοῦ μας. Καί ὁ « Ὕμνος
εἰς τήν Ἐλευθερία», θά ἐξακολουθήσει
νά εἶναι ὁ δ ι κ ό ς μας Ἐθνικός Ὕμνος.
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
71

«Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία
καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία…»
συγκεκριμένη φράση εἶναι τόσο
γνωστή! Ἀποτελεῖ, ἄλλωστε, τήν
περίληψη καί τόν ὁρισμό μιᾶς
συγκλονιστικῆς προσπάθειας αἰώνων!
Ἀποτελεῖ τό ἆσμα τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς,
τό σύνθημα συνόλου τοῦ ἔθνους τῶν
Ρωμιῶν! Σ’ αὐτήν ἀκριβῶς τή φράση
συμπυκνώνονται οἱ πόθοι, τά κινήματα, οἱ ἀγῶνες, τό αἷμα πού χύθηκε γιά
τή λευτεριά, οἱ στόχοι καί τά ὁράματα
τούτου τοῦ πονεμένου, μαρτυρικοῦ καί
ἡρωικοῦ λαοῦ!

Ἡ


«Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν
ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία»
ἦταν τό ἐναρκτήριο λάκτισμα ὅλων τῶν
προγόνων μας στά 400 χρόνια πικρῆς
σκλαβιᾶς κάτω ἀπό τόν Ὀθωμανικό

Σήμερα, ἀλήθεια, φλέγει τίς καρδιές
τῶν Ἑλλήνων ἡ ἴδια ἱερή ἰαχή ἤ βρίσκεται
στή λήθη; Πόσο δυνατή ἀφορμή μᾶς δίδεται φέτος, 200 χρόνια ἀπό τήν εὐλογημένη
ἐθνεγερσία τοῦ 1821! Ἔχουμε στά χέρια
μας μοναδική εὐκαιρία γιά ἀναβαπτισμό
στήν ἁγία κολυμβήθρα τῶν ἰδανικῶν μας,
τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τῆς φυλῆς μας!
ζυγό. Μ’ αὐτήν ξεκίνησαν πρίν ἀπό 200
χρόνια, τό 1821, γιά νά κατακτήσουν
τή λευτεριά τους καί νά κατορθώσουν
νά διατηρήσουν τούς βωμούς καί τίς
ἑστίες τους, τά πατρογονικά ριζώματα
τῆς φυλῆς μας ἀπό τούς βάρβαρους
Τούρκους, πού γιά αἰῶνες βυσσοδο72

μοῦσαν καί καταπατοῦσαν τίς ψυχές
καί τά σώματά τους!
Μέ τούτη τήν ἀκαταμάχητη ὁρμή
κίνησαν οἱ ἀγωνιστές τῆς Ἐπανάστασης, ὅπως τό ὁμολογοῦσαν οἱ ἴδιοι σ’
ὅλη τους τή ζωή. Ὁ Ἀρχιστράτηγος
τοῦ Ἀγῶνα, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
τό διεκήρυξε στήν ἱστορική ὁμιλία του
στίς 8 Ὀκτωβρίου τοῦ 1838, στόν λόφο
τῆς Πνύκας στήν Ἀθήνα ἐνώπιον τῶν
μαθητῶν τοῦ Βασιλικοῦ Γυμνασίου καί
πολλῶν ἄλλων ἀκροατῶν ἀπό διάφορες
τάξεις τοῦ λαοῦ: « Ὅταν ἀποφασίσαμε
νά κάμωμε τήν Ἐπανάσταση… ὡς μία
βροχή ἔπεσε εἰς ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία
τῆς ἐλευθερίας μας…» καί «ὅταν ἐπιάσαμε τά ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ
πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος...».
Ἀλλά καί ὁ Στρατηγός καί «ἅγιος τοῦ
Ἀγῶνα», Μακρυγιάννης ἔγραψε στά
ἀπομνημονεύματά του: « Ἐμεῖς ἀπ’
οὕλα εἴμαστε ἀδύνατοι∙ ὅμως ὁ Θεός
φυλάγει καί τούς ἀδύνατους∙ κι’ ἄν πεθάνωμεν, πεθαίνομεν διά τήν πατρίδα
μας, διά τήν θρησκεία μας, καί πολεμοῦμεν ὅσο μποροῦμεν ἀναντίον τῆς
τυραγνίας κι ὁ Θεός βοηθός».

Αὐτό τό ἱερό σύνθημα ἀποτέλεσε,
ἐπίσης, καί τό κύκνειο ἆσμα τῆς λεύτερης ψυχῆς τοῦ Ἀθανασίου Διάκου,
ὁ ὁποῖος πρίν ἀπό τό μαρτύριό του,
βροντοφώναξε: «…ἐγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θέ νά πεθάνω», διατρανώνοντας, παράλληλα, τήν ὀρθόδοξη
πίστη του καί τήν ἀγάπη του στήν πατρίδα! Ὅμως, καί ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἠσαΐας, λίγο πρίν ἀπό τόν θάνατό

του, ψέλλισε μιά προσευχή γεμάτη ἀπό
πίστη καί φιλοπατρία: «Παναγιά μου,
τουλάχιστον σῶσε τήν Ἑλλάδα»!

Ἀκόμη καί τά πρῶτα καί, ὕστερα
ἐπίσημα, κείμενα τῆς ἑλληνικῆς διακυβέρνησης σέ ὅλες τίς περιόδους τοῦ
Ἀγῶνα, τά πορίσματα καί Συντάγματα τῶν Ἐθνοσυνελεύσεων χρησιμοποιοῦσαν ὡς προμετωπίδα καί θεμέλιο
τοῦ τόπου μας τήν ἐπίκληση στό Ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος!

Σήμερα, ἀλήθεια, φλέγει τίς καρδιές
τῶν Ἑλλήνων ἡ ἴδια ἱερή ἰαχή ἤ βρίσκεται στή λήθη; Πόσο δυνατή ἀφορμή
μᾶς δίδεται φέτος, 200 χρόνια ἀπό τήν
εὐλογημένη ἐθνεγερσία τοῦ 1821! Ἔχουμε στά χέρια μας μοναδική εὐκαιρία γιά
ἀναβαπτισμό στήν ἁγία κολυμβήθρα
τῶν ἰδανικῶν μας, τῶν ἱερῶν καί ὁσίων
τῆς φυλῆς μας! Εὐκαιρία νά ἀναζωπυρωθεῖ ἐκείνη ἡ φλόγα, νά φουσκώσει τά
στήθη μας ὁ ἴδιος ἱερός πόθος, γιά νά
ματαβροῦμε τόν προσανατολισμό τοῦ
γένους μας, πού δείχνει νά ἔχει χαθεῖ!
Ἀφορμή, λοιπόν, ὄχι μόνο γιά ἑορτασμούς, ἐκδηλώσεις, ὁμιλίες, τελετές
καί προσευχές, ἀλλά καί γιά ἀποφάσεις,
στόχους πρακτικούς! Ἀξιωνόμαστε νά
ἔχουμε τή δυνατότητα νά περάσουμε
τοῦτο τό μήνυμα στίς ἑπόμενες γενιές!
Νά θέσουμε στόχους, ὄχι μόνο μέχρι τό
2040 (ὅπως ἀκούγεται στό πλαίσιο τῶν
ἐπίσημων ἑορτασμῶν), ἀλλά γιά αἰῶνες!
Μποροῦμε, ἄν τό θελήσουμε καί
τό προσπαθήσουμε, νά μεταλαμπαδεύσουμε φλόγα πίστεως στόν Χριστό
στά παιδιά μέσα στά σχολειά μας, νά
ἐπανευαγγελίσουμε τόν λαό μας, ὅπως
ἔπραξε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ
διδάχος τοῦ λαοῦ μας ἐκείνη τή δύσμοι-

ρη ἐποχή τῆς σκλαβιᾶς, δημιουργώντας
τό ὑπόβαθρο τῆς ἐθνικῆς ἀπελευθέρωσης στά κατοπινά χρόνια.

Ἀφορμή, λοιπόν, ὄχι μόνο γιά ἑορτασμούς,
ἐκδηλώσεις, ὁμιλίες, τελετές καί προσευχές,
ἀλλά καί γιά ἀποφάσεις, στόχους
πρακτικούς! Ἀξιωνόμαστε νά ἔχουμε
τή δυνατότητα νά περάσουμε τοῦτο
τό μήνυμα στίς ἑπόμενες γενιές!
Μποροῦμε νά μείνουμε ἀλώβητοι
ἀπό τίς κακές ἐπιρροές τῆς παγκοσμιοποίησης, πού σάν ὁδοστρωτήρας
προσπαθεῖ λυσσαλέα νά ἰσοπεδώσει
καθετί ἐθνικό καί χριστιανικό. Ἔχουμε τή δυνατότητα, μαζί μέ την ὑλικοτεχνική ἀνάπτυξη τοῦ τόπου μας, νά
γράψουμε καί πάλι ἱστορία καί πολιτισμό. Νά ἐμπνεύσουμε τούς νέους μας
νά μείνουν καί νά δράσουν στόν τόπο
τους, δημιουργώντας προϋποθέσεις,
ὑποδομές ἀξιοκρατίας καί τιμιότητας.
Νά βάλουμε τά δυνατά μας νά κρατήσουμε τήν ψυχή τοῦ Ἕλληνα λεύτερη
ἀπό οἰκονομικές δεσμεύσεις, ἀπειλές
ἐναντίον τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας ἤ ἀπό
ἀπειλές γιά παγκόσμια ἠλεκτρονική διακυβέρνηση, τύπου « Ὄργουελ».

200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλληνική
Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 φέτος τό 2021
εἶναι ἐπίκαιρο καί πρέπει νά πυρώσει
τά στήθια τούτη ἡ σπίθα, καί νά γίνει
φλόγα, νά μετατραπεῖ σέ φῶς, πού θά
μᾶς ὁδηγήσει στό αὔριο.
«Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία
καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία»!
Φώτιος Ρίζος,
Θεολόγος
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Γεώργιος Γεννάδιος:
«Πουλῶ τόν ἑαυτό
μου γιά τήν πατρίδα»
πατρίδα»

Ὁ

πολέμαρχος τοῦ 1821 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εἶναι γνωστό ὅτι ἐπισκέφθηκε τό 1838
τό Ἑλληνικό Γυμνάσιο τῆς Ἀθήνας
καί παρακολούθησε γιά μιάμιση ὥρα
τό μάθημα τοῦ Γυμνασιάρχη. « Ἐνθουσιασθείς (ὁ Κολοκοτρώνης) καί ἀπό τήν
παράδοσιν καί ἀπό τήν θέαν τοσούτων
μαθητῶν» ἐξέφρασε στόν Γυμνασιάρχη τήν ἐπιθυμία του «νά ὁμιλήσει, εἰ
δυνατόν, καί ὁ ἴδιος πρός τούς νέους
μαθητάς». Τήν πρότασή του ἀποδέχθηκε μέ τή μεγαλύτερη εὐχαρίστηση
ὁ Γυμνασιάρχης καί προσδιόρισε τήν
ἑπόμενη ἡμέρα, 8 Ὀκτωβρίου 1838.
(Ἅπαντα περί Κολοκοτρωναίων, Ἔκδοση Ι.Δ.Ε.Β.). Ἐπειδή, ὅμως, συγκεντρώ-

«Ἀπαιτοῦνται πόροι καί πόροι ἐλλείπουσιν.
Ἀλλ’ ἄν θέλωμεν νά ἔχωμεν πατρίδα,
ἄν εἴμεθα ἄξιοι νά ζῶμεν ἄνδρες ἐλεύθεροι,
πόρους εὑρίσκομεν. Ἄς δώσει ἕκαστος
ὅ,τι ἔχει καί δύναται. Ἰδοῦ ἡ πενιχρά
προσφορά μου. Ἄς μέ μιμηθεῖ ὅστις θέλει».
θηκαν πολλοί Ἀθηναῖοι καί δέν χωροῦσε
ἡ αἴθουσα τοῦ Γυμνασίου, ἡ ὁμιλία ἔγινε
στήν Πνύκα. Εἶναι ὁ περίφημος λόγος
τοῦ Κολοκοτρώνη στήν Πνύκα, αἰώνιο
μνημεῖο ἀληθινῆς φιλοπατρίας.
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Ὅμως, δέν εἶναι γνωστό ὅτι Γυμνασιάρχης τοῦ τότε Γυμνασίου Ἀθηνῶν ἦταν
ὁ Γεώργιος Γεννάδιος. Ἦταν ὁ ἴδιος πού
κατέγραψε τόν λόγο τοῦ Κολοκοτρώνη
καί μᾶς διέσωσε τίς ὑπέροχες ὑποθῆκες
του πρός τή νεολαία τῆς Ἑλλάδας.
  
Ποιός ἦταν, ὅμως, ὁ Γεώργιος Γεννάδιος; Εἶχε γεννηθεῖ τό 1789 στή Σηλυβρία τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, ἀλλά
μεγάλωσε στά Δολιανά τῆς Ἠπείρου.
Σπούδασε στίς φημισμένες Σχολές στά
Γιάννενα, στό Βουκουρέστι, στή Λειψία.
Ἡ ἑλληνική κοινότητα τῆς Ὀδησσοῦ τόν
κάλεσε καί ἀνέλαβε τήν ἵδρυση καί διεύθυνση τῆς « Ἑλληνικῆς Σχολῆς». Ἐκεῖ
τόν ἐπισκέφθηκε ὁ Τσάρος τῆς Ρωσίας
Ἀλέξανδρος, συνοδευόμενος ἀπό τόν
Ἰωάννη Καποδίστρια. Ὁ Τσάρος ἐνθουσιάστηκε ἀπό τήν ἐργασία τοῦ δασκάλου
αὐτοῦ καί θέλησε νά τοῦ ἀπονείμει τίτλο
εὐγενείας, ἀλλά ὁ Γεννάδιος ἀρνήθηκε.
Στή συνέχεια πῆγε στό Βουκουρέστι.
Ἡ διδασκαλία του ἐκεῖ ἀπέβλεπε «εἰς
τήν μόρφωσιν πατριωτικοῦ αἰσθήματος
ἡρώων μᾶλλον ἤ μαθητῶν». Ἀπό αὐτούς
τούς μαθητές σχηματίστηκε ἀργότερα
ὁ περίφημος « Ἱερός Λόχος». Τό 1826
ἔφυγε γιά τό Ναύπλιο. Στό τελευταῖο
του μάθημα στό Βουκουρέστι, ἀποχαιρετώντας τούς μαθητές του, εἶχε πεῖ
μεταξύ τῶν ἄλλων: «Τοῦ Ἱεροῦ Λόχου

τῶν Θηβῶν οἱ ἀδερφοί σας σᾶς φωνάζουν: Μή μᾶς ἀτιμάσετε! Μιμηθῆτε μας!
Σᾶς περιμένομεν μέ ἀγκάλας ἀνοικτάς
τεσσάρων αἰώνων τουρκοκρατίας ἥρωες
καί μάρτυρες, ἡ ἀθάνατη κλεφτουριά,
ἱεράρχαι, ἄρχοντες, διδάσκαλοι σᾶς
φωνάζουν: Μάχεσθε ὑπέρ πίστεως καί
πατρίδος! Τῶν παλαιῶν Ἀθηνῶν οἱ νέοι
σᾶς προσκαλοῦν νά
ὁρκισθῆτε! Οὐ καταισχυνῶ ὅπλα τά
ἱερά. Παιδιά τῆς πατρίδος, φανῆτε ἄξιοι τῶν πατέρων σας.
Ἔφτασεν ἡ στιγμή.
Σᾶς παρακαλεῖ ἡ
Πατρίς νά τήν ἐλευθερώσετε καί νά
ἀπαθανατισθῆτε».
  
Στό Ναύπλιο ὅταν ἦρθε ὁ Γεννάδιος, ἡ κατάσταση τῆς Ἑλλάδας ἦταν
πολύ ἄσχημη. Ἡ Ἐπανάσταση κινδύνευε νά σβήσει. Τότε αὐτός ὁ φωτισμένος δάσκαλος τοῦ Γένους εἶχε
τήν πρωτοβουλία νά καλέσει τόν λαό
σέ συγκέντρωση. Στά ἀπομνημονεύματά του ὁ Ἀλέξανδρος Ραγκαβῆς, πού
ἦταν παρών, σημειώνει τά λόγια τοῦ
Γενναδίου: « Ἡ Πατρίς καταστρέφεται, ὁ ἀγών ματαιοῦται, ἡ ἐλευθερία
ἐκπνέει. Ἀπαιτεῖται βοήθεια. Πρέπει
οἱ ἀνδρεῖοι οὗτοι, οἵτινες ἔφαγαν πυρίτιν
καί ἀνέπνευσαν φλόγας καί ἤδη ἀργοί
καί λιμώττοντες μᾶς περιστοιχίζουν, νά
σπεύσωσιν ὅπου νέος κίνδυνος τούς
καλεῖ. Πρός τοῦτο ἀπαιτοῦνται πόροι
καί πόροι ἐλλείπουσιν. Ἀλλ’ ἄν θέλωμεν
νά ἔχωμεν πατρίδα, ἄν εἴμεθα ἄξιοι νά
ζῶμεν ἄνδρες ἐλεύθεροι, πόρους εὑρίσκομεν. Ἄς δώσει ἕκαστος ὅ,τι ἔχει καί
δύναται. Ἰδοῦ ἡ πενιχρά προσφορά μου.
Ἄς μέ μιμηθεῖ ὅστις θέλει. Καί ἐπικρο-

τοῦντος τοῦ πλήθους, ἐκένωσε κατά γῆς
τό ἰσχνόν διδασκαλικόν βαλάντιόν του».
Καί συνεχίζει ὁ αὐτόπτης Ἀλέξανδρος
Ραγκαβῆς: « Ἀλλ’ ὄχι, ἐπανέλαβε μετ’
ὀλίγον, ἡ συνεισφορά αὕτη εἶναι οὐτιδανή. Ὀβολόν ἄλλον δέν ἔχω νά δώσω,
ἀλλ’ ἔχω ἐμαυτόν καί ἰδοῦ τόν πωλῶ.
Τίς θέλει διδάσκαλον ἐπί τέσσερα ἔτη
διά τά παιδιά
του; Ἄς καταβάλει ἐνταῦθα
τό τίμημα».
Τά λόγια αὐτά
τοῦ Γεωργίου
Γενναδίου, ἰδίως
ἡ ἀπόφασή του
νά «πουλήσει»
τόν ἑαυτό του
γιά τήν πατρίδα συγκλονίζουν

«Ἡ συνεισφορά αὕτη εἶναι οὐτιδανή.
Ὀβολόν ἄλλον δέν ἔχω νά δώσω, ἀλλ’
ἔχω ἐμαυτόν καί ἰδοῦ τόν πωλῶ. Τίς θέλει
διδάσκαλον ἐπί τέσσερα ἔτη διά τά παιδιά
του; Ἄς καταβάλει ἐνταῦθα τό τίμημα».
τόν λαό. Δάκρυα συγκίνησης ἀνεβαίνουν στά μάτια πολλῶν. Ὅλοι παρακινοῦνται καί προσφέρουν ὅ,τι ἔχουν:
χρήματα, τιμαλφῆ, κοσμήματα. Μέ τό
ποσό πού συγκεντρώθηκε, ἐξοπλίστηκε
ὁ στρατός τοῦ Καραϊσκάκη. Ἔτσι, ἡ
Ἐπανάσταση συνεχίζεται καί ἡ πατρίδα
ἐλευθερώνεται. Ἦταν 8 Ἰουνίου 1826.
Ἔπειτα ἀπό τό παραπάνω γεγονός, ὁ
Κολοκοτρώνης ὀνόμαζε τόν Γεώργιο
Γεννάδιο «πατέρα μας, πατέρα τῆς
πατρίδας, ἅγιο ἄνθρωπο».
Γ. Δ. Κούβελας
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Μέ ἅρματα

Φ

έτος συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπό τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821
καί γιορτάζουμε τήν ἐπέτειο τῆς
πιό ἔνδοξης ἐπανάστασης τοῦ κόσμου.
Πρέπει νά ποῦμε προκαταβολικά ὅτι, γενικῶς, ἡ ἱστορία τῆς πατρίδας μας εἶναι
πολύ πλούσια σέ διδάγματα, τά ὁποῖα καί
σήμερα μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν νά
βαδίσουμε στά ἴχνη τῶν ἡρώων τοῦ ’21.

Αὐτή τή φορά θά πάρουμε διδάγματα ἀπό τό ἱερό βιβλίο τῶν Ψαλμῶν.
Ὅπως γνωρίζουμε, τό Ὀκτωῆχι καί τό
Ψαλτῆρι ἦταν τά μόνα βιβλία πού χρησιμοποιοῦσαν τά σκλαβόπουλα στό «Κρυφό Σχολειό», γιά νά μάθουν γράμματα.
Τό Ψαλτῆρι ἦταν ἡ παρηγοριά τῶν
ὑποδούλων Ἑλλήνων, καί τό χρησιμοποιοῦσαν συνεχῶς. Ὑπῆρξε «ἰατρεῖον
ψυχῆς» γιά τούς σκλάβους, ὥστε νά ἀντέξουν τή σκληρή δουλεία τῶν 400 ἐτῶν.
Πράγματι, θησαυρός ἀνεκτίμητος τῆς
Ἁγίας μας Ἐκκλησίας τό Ψαλτῆρι, καθώς
ἐκείνη τό χρησιμοποιεῖ ὁλόκληρο καθ’
ὅλο τόν χρόνο, σέ κάθε Ἱερή Ἀκολουθία. Ο Δαβίδ θεωρεῖται ὁ συγγραφεύς
ἀρκετῶν ψαλμῶν.
Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι ὁ Δαβίδ
ἀποτύπωσε στούς ψαλμούς τίς διάφορες
ψυχικές καταστάσεις τοῦ ἀνθρώπου, καί
γι᾽ αὐτό, ὅταν κανείς μελετᾶ τό Ψαλτῆρι,
συναντᾶ τόν ἑαυτό του.

Ἀπό τό Ψαλτῆρι θά πάρουμε ἕνα στίχο τοῦ 19ου Ψαλμοῦ, πού εἶναι σχετικός
μέ τήν ἱστορία τοῦ ἔθνους μας, ἀλλά
καί τή σημερινή κατάσταση πού ζοῦμε.
Τόν Ψαλμό αὐτό ἔγραψε ὁ Δαβίδ σέ μιά
κρίσιμη στιγμή, ὅταν βρέθηκε σέ φοβερή
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ἀπειλή ἀπό ἐχθρούς πού θά κατέστρεφαν
τή χώρα του. Παρακαλεῖ τόν Θεό εἰς
τόν στίχο αὐτόν νά τόν προστατεύσει καί
γράφει μέ ὑποδειγματική πίστη τά ἑξῆς:
«Οὗτοι ἐν ἅρμασι καί οὗτοι ἐν ἵπποις,
ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν
μεγαλυνθησόμεθα». Οἱ ἐχθροί μᾶς ἐπιτίθενται μέ πολεμικά ἅρματα καί ἄλλοι
πάλι ὁρμοῦν ἐναντίον μας μέ ἱππικό.
Συγκέντρωσαν ὅλη τους τήν πολεμική
μηχανή, γιά νά μᾶς ἐξοντώσουν. Ἐμεῖς,
ὅμως, ἐλπίζουμε στό ὄνομα τοῦ Κυρίου
καί μέ τήν προστασία Του, θά ἀναδειχθοῦμε μεγάλοι καί ἔνδοξοι.

Μελετώντας κανείς τίς διάφορες φάσεις τῆς ἱστορίας τοῦ ἔθνους μας, βλέπει
τήν πλήρη ἐφαρμογή τῶν λόγων αὐτῶν
τοῦ Δαβίδ.
Πῶς ξεκίνησε ἡ Ἐπανάσταση; Μέ
προσευχή καί ἐπίκληση τῆς βοήθειας
τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα ἐδῶ στήν Καλαμάτα, ἀπό τόν ἱστορικό Ἱερό Ναό τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων. Ἔγινε δοξολογία μέ
τό ἱερό Εὐαγγέλιο, τούς κληρικούς καί
τά παληκάρια. Ὅλοι μέ μιά ψυχή, ἑνωμένοι καί ἀγαπημένοι, ἐλπίζοντας στή
συμπαράσταση τοῦ Θεοῦ. Καί τό θαῦμα
ἔγινε! Ὁ Θεός βοήθησε καί ἐλευθερώθηκε ἡ πόλη ἀναιμάκτως. Ἡ προστασία
τοῦ Θεοῦ ἦταν φανερή...
Ἡ πίστη τῶν ἐπαναστατῶν ἦταν θερμή καί τό φρόνημα γενναῖο, ὅπως ἀναφέρεται στόν 59ο Ψαλμό: « Ἐν τῶ
� Θεῶ
�
ποιήσομεν δύναμιν καί αὐτός ἐξουδενώσει τούς θλίβοντας ἡμᾶς» (στίχος 14).
Μέ τή δική σου βοήθεια, Θεέ μου, θά
δράσουμε δυναμικά καί θά πολεμήσουμε
ἡρωϊκά, κι ἐσύ ὁ ἴδιος θά ἐκμηδενίσεις
αὐτούς πού μᾶς θλίβουν.

καί ἱππικό!
Τήν πεποίθηση αὐτή τῶν ἀγωνιστῶν
τοῦ ’21 ἐκφράζει καί ὁ 45ος Ψαλμός,
πού ἀρχίζει ὡς ἑξῆς: « Ὁ Θεός ἡμῶν καταφυγή καί δύναμις, βοηθός ἐν θλίψεσι
ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα» (στίχος
1). Ὁ Θεός εἶναι ἡ καταφυγή καί ἡ δύναμή μας, ὁ πανίσχυρος βοηθός μας στίς
θλίψεις πού μᾶς βρῆκαν.
Ὁ ψαλμός αὐτός, ὅπως σημειώνει ὁ
ἀείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, «Κατά τό περιεχόμενον αὐτοῦ
ἀναφέρεται εἰς θαυμαστήν ἐπέμβασιν
τοῦ Θεοῦ ἐν ὥρᾳ ἐσχάτου κινδύνου, διά
τῆς ὁποίας ἐλυτρώθη ἡ ἁγία πόλις ἀπό
ἐπαπειλούντων αὐτήν ἰσχυρῶν ἐχθρῶν,
καί ἐκφράζει διά μεγαλοπρεποῦς γλώσσης τήν ἀπεριόριστον ἐμπιστοσύνην τοῦ
ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ πρός τόν Κύριον τῶν
δυνάμεων...». (Π. Ν. Τρεμπέλα, Τό Ψαλτήριον μετά συντόμου ἑρμηνείας, σελ.
149). Πρόκειται κατά πᾶσαν πιθανότητα,
ὅπως γράφει ὁ ἀείμνηστος καθηγητής,
διά τό γεγονός «κατά τό ὁποῖον ἐπέδραμεν ὁ βασιλεύς τῶν Ἀσσυρίων Σεναχηρείμ μετ᾽ ἰσχυρᾶς δυνάμεως κατά τῆς Ἱερουσαλήμ καί ὑπέστη πανωλεθρίαν, καθ᾽
ὅσον ἐν μιᾷ νυκτί διά θείας ἐπεμβάσεως
ἐθανατώθησαν 185.000 Ἀσσυρίων».

Ἐπειδή δέν εἶναι εὔκολο νά ἀναφερθοῦμε σέ πλῆθος γεγονότων πού ἀποδεικνύουν τήν καταφυγή τῶν ἡρώων στή
βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τίς θαυμαστές
ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ πρός σωτηρία
τῆς πατρίδας μας, θά ἀναφέρουμε μόνον ἕνα πολύ χαρακτηριστικό καί διδακτικό. Πρόκειται διά τόν ἥρωα τοῦ 1821
Κωνσταντῖνο Κανάρη. Αὐτός μέ πίστη
θερμή στή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί πολλή
αὐταπάρνηση ξεκίνησε γιά τό τολμηρό

ἐγχείρημα τῆς καταστροφῆς τῆς Τουρκικῆς ναυαρχίδας. Ἔκανε τόν σταυρό
του καί εἶπε στόν ἑαυτό του: « Ἀπόψε,
Κωνσταντῆ, θά πεθάνεις γιά τήν Ἑλλάδα καί τήν πίστι τοῦ Χριστοῦ». Ἔτσι
κατώρθωσε τό ἀκατόρθωτο. Κατέστρεψε τήν ναυαρχίδα. Ὅταν ἐπέστρεψε,
πρῶτα ἐπῆγε στόν Ναό νά εὐχαριστήσει
τόν Θεό.
Νά μήν παραλείψουμε νά ἀναφέρουμε καί τήν καταστροφή τῶν πλοίων τοῦ
Ἰμπραήμ στό λιμάνι τῆς Πύλου. Στή περίπτωση αὐτή ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ εἶναι
ὄχι ἁπλῶς φανερή, ἀλλά χειροπιαστή.

Αὐτή εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ ἔθνους μας.
Ὅσο καί ἄν τή διαστρεβλώνουν διάφοροι
ἄπιστοι ἐρευνηταί, ἡ ἀλήθεια δέν μπορεῖ
νά ἀλλοιωθεῖ, καί, μάλιστα, ὅταν ἀποδεικνύεται ἀπό πλῆθος γεγονότων.
Καί σήμερα δεχόμαστε ἀπειλές ἀπό
τή γειτονική Τουρκία. Οἱ ἐχθροί μας εἶναι
φιλοπόλεμοι, αἱμοχαρεῖς καί ἀδίστακτοι.
Συνεχῶς ἐξοπλίζονται καί ἑτοιμάζονται.
Ἐάν κανείς βρεθεῖ στήν Τουρκία, θά δεῖ
νά ἐκπαιδεύονται στρατιῶτες στά ἅρματα
μάχης συνεχῶς. Μή λησμονοῦμε, ὅμως,
ὅτι ἅρματα μάχης, τεθωρακισμένα,
χρησιμοποίησαν οἱ ἐχθροί μας καί στόν
πόλεμο τοῦ ’40. Οἱ ἀμυνόμενοι, ὅμως,
Ἕλληνες τά ἀχρήστευσαν, πετώντας κουβέρτες στίς ἑρπήστριες.
Δέν θά φοβηθοῦμε τίς ἀπειλές καί
τούς παληκαρισμούς τῶν ἐχθρῶν μας,
ἀλλά θά καταφεύγουμε στόν Θεό μέ πίστη, ἀναφωνώντας μαζί μέ τόν ψαλμωδό:
« Ἐν τῶ
� Θεῶ
� ποιήσομεν δύναμιν, καί
αὐτός ἐξουδενώσει τούς ἐχθρούς ἡμῶν».
Ἀρχιμ. Γ.Μ.
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Ἡ δαχτυλήθρα καί τό βαρέλι

Κ

άποτε, ἕνας καλόκαρδος βασιλιάς ἔκανε στό παλάτι του
γιορτή. Κάλεσε, λοιπόν, ὅλους
τούς ὑπηκόους του γιά νά γλεντήσουν.
Τό μόνο δῶρο πού τούς ζητοῦσε, ἦταν ...
λίγο νερό! Τά ’χασαν οἱ ἄνθρωποι μέ τήν
παραξενιά τοῦ βασιλιά. Ἄλλοι τό πῆραν
στά σοβαρά. Καί τοῦ κουβάλησαν νερό
μέ κουβάδες καί βαρέλια. Ἄλλοι ἔκαναν «πλάκα». Καί τοῦ πῆγαν νερό μέ
ποτήρια, μικρά ἤ μεγάλα. Καί κάποιος,
γιά νά τόν σαρκάσει, τοῦ πῆγε νερό μέσα
σέ ... μιά δαχτυλήθρα!...
Ὅλοι πέρασαν καλά στό γλέντι. Καί
ὅταν τελείωσε, κίνησαν νά φύγουν. Ἐκεῖ,
ὅμως, τούς περίμενε μιά μεγάλη ἔκπληξη:
Ὁ βασιλιάς τούς ἐπέστρεφε τό σκεῦος μέ
τό ὁποῖο ἔφερε ὁ καθένας νερό γεμάτο ...
χρυσές λίρες! Τίς περισσότερες, φυσικά,
τίς πῆρε ἐκεῖνος, πού τοῦ βγῆκε ἡ πλάτη
νά φέρει νερό μέ ἕνα τεράστιο βαρέλι!
Καί ὁ «ἐξυπνάκιας» μέ τήν δαχτυλήθρα
δέν πῆρε οὔτε μιά λίρα τσακιστή! Ποῦ νά
χωρέσει λίρα μέσα σέ δαχτυλήθρα;

78

Στίς 10 Μαρτίου γιορτάζουμε τή μνήμη
τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρα Μιχαήλ τοῦ Μαυρουδητοῦ ἐκ Γρανίτσης Εὐρυτανίας (16ος
αἰώνας).
Ἡ φτώχεια ἦταν ἀνυπόφορη στήν πατρίδα του. Ἡ ἄγονη γῆ δὲν ἀπέδιδε. Ὅ,τι
ἔσπερνε, θέριζε. Καὶ πολλὲς φορές, ἀπὸ
βροχὴ ἢ ἀπὸ χαλάζι, δὲν θέριζε τίποτε.
Οὔτε τὰ λιγοστὰ ζῶα ἀρκοῦσαν. Ἔτσι,
ἀναγκάστηκε νά φύγει γιά τή Θεσσαλονίκη. Βρῆκε ἐργασία σὲ ἕνα ἀρτοπωλεῖο,
ἔγινε δηλαδὴ φούρναρης. Ἀπὸ αὐτὴ τὴ
δουλειὰ ἐξοικονομοῦσε τὰ πρὸς τὸ ζῆν
ἀναγκαῖα. Ὅ,τι τοῦ περίσσευε τὸ ἔδιδε
ἐλεημοσύνη στοὺς πένητες. Ἤξερε ἀπὸ
φτώχεια, καὶ πονοῦσε ἡ καρδιά του, ὅταν
ἔβλεπε ζητιάνους. Ἔδινε ὅ,τι εἶχε, ὅσα
εἶχε. Μπροστὰ στὴν πόρτα τοῦ φουρνάρικου μαζεύονταν σκελετωμένες ὑπάρξεις,
ποὺ τὶς τραβοῦσε σὰν μαγνήτης ἡ εὐωδία
τοῦ φρεσκοψημένου ψωμιοῦ. Ἅπλωναν τὸ
χέρι γιὰ λίγο ψωμάκι, γιὰ ἕνα ξεροκόμματο. Καὶ αὐτὸς ἔδιδε. Καὶ ὅσον ἔδιδε, τόσο
καὶ οἱ δουλειές του πήγαιναν καλύτερα.
Ἤξερε, ὅμως, ὅτι ἐλεημοσύνη χωρὶς
πνευματικὴ ζωή, εἶναι ἀετὸς μὲ ἕνα φτερό,
καὶ βάρκα μὲ ἕνα κουπί.

Ὁ Μιχαήλ ἀπό μικρός ἀγωνίστηκε νά
ἀγαπήσει τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ μέ ὅλη
του τήν καρδιά. « Ἠχοῦσαν» πάντοτε στά
αὐτιά του τά λόγια του Χριστοῦ: « Ὁ ἔχων
τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός
ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με» ( Ἰω. ιδ΄, 21). Ἔτσι
ἔμαθε ὅτι: Ἡ ἀγάπη γιά τόν Χριστό δέν
φαίνεται ἀπό στιγμιαῖες συναισθηματικές
ἐξάρσεις, ἀλλά ἀπό τόν σταθερό ἀγῶνα
τηρήσεως τῶν ἐντολῶν Του.
Αὐτή τήν ἀγάπη τήν φούντωνε μέ τόν
κόπο του νά συχνάζει στίς ἀκολουθίες
τῆς Ἐκκλησίας. Ἰδιαίτερα τίς Κυριακές
πήγαινε πρῶτος στήν Ἐκκλησία καί ἄκουγε μέ προσοχή ὅλη τήν Ἀκολουθία. Στήν
ὑπακοή του πρός τόν Θεό ἦταν, ὅσο
μποροῦσε πιό πολύ, ἀνοιχτοχέρης. Ποτέ
τσιγγούνης! Ἀγωνιζόταν νά κάνει τόν
ἑαυτό του ὅσο τό δυνατόν πιό καθαρό
καί εὐρύχωρο σκεῦος, γιά νά γεμίζει
μέ τόν φωτισμό καί τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Καί ὁ Θεός τόν γέμισε μέ κάτι πού
εἶναι πιό πολύτιμο ἀπό ὅλες τίς λίρες τοῦ
κόσμου: μέ τόν πόθο τοῦ μαρτυρίου!
Ἀλλά καί ὅταν οἱ Τοῦρκοι ἀποφάσισαν
νά τόν κάψουν ζωντανό, συνηθισμένος ὁ
Μιχαήλ νά βάζει τά χέρια του βαθιά στίς
τσέπες, γιά νά προσφέρει πάντα κάτι
περισσότερο πρός τόν Θεό, βρῆκε κάτι
ἀκόμη γιά νά δώσει:
Ὁ Ἅγιος νεομάρτυς Μιχαήλ ἀπό
ἀγάπη πρός τόν Χριστό:
• δέν πρόσφερε μόνο ... ἕνα βαρέλι νερό·
• δέν πρόσφερε μόνο μιά πεντακάθαρη
καρδιά, πιό εὐρύχωρη ἀπό ὅλες τίς δεξαμενές τοῦ κόσμου·
• δέν πρόσφερε μόνο τό σῶμα του νά
γίνει παρανάλωμα πυρός· ἀλλά
• ἔβγαλε χρήματα νά πληρώσει καί
τά ξύλα, πού θά ἄναβαν τή φωτιά,
γιά νά τόν κάψουν!!!

Ἅγιε Νεομάρτυς Μιχαήλ, φώτιζέ μας νά μισήσουμε τή διαβολεμένη τσιγγουνιά, πού μᾶς κάνει νά λέμε:
•Κ
 αλή εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία, ἀλλά μιά Κυριακή ἔχω κι
ἐγώ, γιά νά ξεκουραστῶ!
• Καλή εἶναι ἡ νηστεία, ἀλλά τρελλαίνομαι γιά κάποιες
ἀρτύσιμες λιχουδιές.
• Καλή ἡ ἐξομολόγηση, ἀλλά γιατί νά πάω, ἀφοῦ θά ξανακάνω
πάλι τά ἴδια;
• Καλή ἡ ἀγάπη γιά ὅλους, ἀλλά ὄχι καί νά γίνομαι ἐγώ
πάντοτε μικρότερος...
Ἅγιε Νεομάρτυς Μιχαήλ, φώτιζέ μας νά γίνουμε ἁπλοχέρηδες
στήν ἀγάπη μας πρός τόν Χριστό καί πρός τούς ἀδελφούς μας!

π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
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Πανδημία COVID-19
καί Μεγάλη Σαρακοστή:
Ἕνα μεγάλο ταξίδι…

Ὅ

λος ὁ πλανήτης βρίσκεται σέ
συναγερμό. Βιώνουμε πρωτοφανεῖς συνθῆκες, πρωτόγνωρες καί τραγικές καταστάσεις, λόγῳ
τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Καλούμαστε ὅλοι νά ἀντιμετωπίσουμε τή δοκιμασία μέ ὡριμότητα, περισυλλογή, πίστη καί προσευχή. Νά καλλιεργήσουμε
τήν ὑπομονή, τή μετάνοια, τήν ἀγάπη.
Ἔχουμε ἠθικό καί πνευματικό χρέος
νά φροντίζουμε, ὥστε νά μήν ἔρθουν
τά χειρότερα. Νά παραμένουμε στά
σπίτια μας, νά τηροῦμε τούς κανόνες
ὑγιεινῆς καί τά μέτρα προστασίας. Νά
ἀναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Νά
κοιτάξουμε μέσα μας. Νά ἀνακαλύψουμε τά οὐσιώδη τῆς ζωῆς. Νά μή μένουμε μόνο στήν ἐπιφάνεια, στά γεγονότα.
Νά ἀναζητήσουμε τό βάθος, τόν σκοπό
γιά τόν ὁποῖο τά γεγονότα συμβαίνουν.
Τίποτα ὁ Θεός δέν ἐπιτρέπει τυχαῖα.
Θέλει κάτι νά μᾶς διδάξει καί νά μᾶς
ὠφελήσει. Ἡ δοκιμασία τῆς πανδημίας

Γιά ὅλους τούς ἀληθινά πιστούς εἶναι
μαρτύριο ἡ στέρηση τῆς ἁγιαστικῆς
χάριτος τῆς Θείας Λειτουργίας,
τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων καί τῆς Θείας
Μεταλήψεως. Ἐφόσον, ὅμως, τό θέλουμε,
θά τά ξαναβροῦμε, μόλις οἱ συνθῆκες
γίνουν εὐνοϊκότερες.
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εἶναι μιά παιδαγωγική τιμωρία ἀπό τόν
Θεό. Εἶναι ἕνα οὐράνιο ἐπιτίμιο. Ἦρθε
καιρός νά χωρίσει ἡ ἦρα ἀπό τό σιτάρι.
Νά φανεῖ ποιοί πραγματικά εἴμαστε. Τί
πραγματικά κρύβουμε μέσα μας.
Ἄν δείξουμε πειθαρχία καί ὑπακοή,
θά βγοῦμε νικητές. Σέ ἀντίθετη περίπτωση, θά μποῦμε σέ περιπέτειες καί
κινδύνους. Τό μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι
δέν θά κινδυνέψει ἡ πίστη μας, ἀλλά
θά κινδυνέψουν οἱ πιστοί καί ὅλος ὁ
κόσμος, διότι ὅλοι εἴμαστε ὑποψήφιοι
νά μολυνθοῦμε.
Ἀσφαλῶς, γιά ὅλους τούς ἀληθινά
πιστούς εἶναι μαρτύριο ἡ στέρηση τῆς
ἁγιαστικῆς χάριτος τῆς Θείας Λειτουργίας, τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων καί τῆς
Θείας Μεταλήψεως. Ἐφόσον, ὅμως, τό
θέλουμε, θά τά ξαναβροῦμε, μόλις οἱ
συνθῆκες γίνουν εὐνοϊκότερες.

Κάθε στάδιο τῆς ζωῆς μας μέ τίς
κάθε λογῆς δοκιμασίες πού καλούμαστε
νά ἀντιμετωπίσουμε, εἶναι πρόσφορη
στό νά ἐργαστοῦμε γιά τή σωτηρία
μας. Περισσότερο κατάλληλη περίοδος,
ὅμως, γιά τήν ἔναρξη ἄσκησης στίς ἀρετές καί στήν τήρηση τοῦ θελήματος τοῦ
Θεοῦ εἶναι ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
Εἶναι ἡ ἱερότερη καί ὀμορφότερη
περίοδος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.
Ἕνα ταξίδι πνευματικό. Μία πορεία
πρός τό Πάσχα. Προετοιμασία, γιά νά

γιορτάσουμε τή λαμπροφόρο Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου καί τή δική μας ἀνάσταση
ἀπό τά πάθη καί τήν ἁμαρτία.
Εἶναι περίοδος ἀνασυγκρότησης,
ἀνασύνταξης, ἐπαναπροσδιορισμοῦ σέ
ὅσα ὑστεροῦμε, καί ὅσα χρειάζεται νά
διορθώσουμε, γιά νά συμμορφώσουμε
τή ζωή μας πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἡ περίοδος αὐτή κρύβει ἕναν πλοῦτο
καί ἕναν θησαυρό, πού χρειάζεται νά
τόν ἀνακαλύψουμε. Γιά τούς πολλούς
εἶναι περίοδος ξεφαντώματος, μασκαρέματος, καρναβαλιοῦ, διασκέδασης. Τό
πρόβλημα εἶναι νά μήν ψάχνουμε γιά
τή χαρά ἐκεῖ ὅπου αὐτή δέν ὑπάρχει.
Ὁ πλοῦτος συνίσταται στό νά καταλάβουμε ὅτι τό οὐσιαστικότερο στοιχεῖο
τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ σχέση μας μέ τόν
Θεό, πού εἶναι μιά ἀνοικτή ἀγκαλιά γιά
τόν καθένα μας.
Δέν φτάνει μόνον τό ψωμί καί τά
ὑλικά ἀγαθά, γιά νά χορτάσει ὁ ἄνθρωπος· χρειαζόμαστε καί τά λόγια τοῦ
Θεοῦ, πού τρέφουν καί δυναμώνουν
τήν ψυχή μας.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ἐπισημαίνει νά μήν ἀφήνουμε τίς καρδιές μας νά
σκληρύνουν, ὅταν θά ἀκοῦμε τή φωνή
τοῦ Χριστοῦ νά μᾶς καλεῖ νά βγοῦμε ἀπό
τόν χῶρο τῆς δουλείας τῶν παθῶν καί νά
τόν ἀκολουθήσουμε στήν πορεία πρός
τήν ἐλευθερία τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν ζοῦμε σωστά τίς εὐλογημένες
αὐτές ἡμέρες τῆς Σαρακοστῆς καί τῆς
Μεγάλης Ἑβδομάδας, ζοῦμε κάτι τόσο
δυνατό, ὥστε ἔχουμε ἀπόθεμα γιά ὅλο
τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς μας.

Δέν φτάνει μόνον τό ψωμί καί τά ὑλικά
ἀγαθά, γιά νά χορτάσει ὁ ἄνθρωπος·
χρειαζόμαστε καί τά λόγια τοῦ Θεοῦ, πού
τρέφουν καί δυναμώνουν τήν ψυχή μας.
Χρειάζεται νά ἀγαπήσουμε ἀληθινά τόν Χριστό, νά Τον ἐμπιστευθοῦμε
καί νά Τόν ἀκολουθήσουμε. Νά ἀναλάβουμε ἐντατικότερο πνευματικό ἀγῶνα
μετανοίας, νηστείας, προσευχῆς, συμμετοχῆς στίς ξεχωριστές Ἀκολουθίες
(Μεγάλο Ἀπόδειπνο, Προηγιασμένες
Θεῖες Λειτουργίες, Χαιρετισμούς στήν
Ὑπεραγία Θεοτόκο) καθώς, ἐπίσης,
καί κάθαρσης στό λουτρό τῆς Ἱερῆς
Ἐξομολόγησης καί τῆς πνευματικῆς καθοδήγησης. Αὐτά φέρνουν εἰρήνη καί
χαρά, ζωή καί ἀνάσταση.

Ἄς ἀφήσουμε τά «ἔργα τοῦ σκότους» καί ἄς ντυθοῦμε τά «ὅπλα τοῦ
φωτός» (Ρωμ. 13, 12).
Ἄνοιξε τό στάδιο τῶν ἀρετῶν. Ὅσοι θέλετε μπορεῖτε νά μπεῖτε νά ἀγωνισθεῖτε.
Τώρα εἶναι «καιρός εὐπρόσδεκτος». Τώρα εἶναι «ἡμέρα σωτηρίας» (Κορ. 6, 2).
Ἄς γίνει γιά ὅλους μας ἡ περίοδος αὐτή «μετανοίας καιρός καί δεήσεως ὥρα».
Ἄς παρακαλέσουμε νά μᾶς χαρίζει ὁ Θεός τήν ὑπομονή καί τήν πίστη τῶν
Ἁγίων.
Ἄς προσευχόμαστε γιά ὅλο τόν κόσμο καί γιά τήν ταχεῖα παρέλευση τῆς
σκληρῆς καί πικρῆς αὐτῆς δοκιμασίας, τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.
Καλή Σαρακοστή! Καλό στάδιο!
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου
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Ἡ ἀλληλοβοήθεια

Ἕ

νας δυστυχισμένος κάτοικος
τῆς Καπερναούμ χρόνια βρισκόταν στό κρεβάτι τοῦ πόνου,
ἀνίκανος νά κάνει τήν παραμικρή κίνηση·
ἦταν ἐντελῶς παραλυτικός. Τί κι ἄν ἔξω
ἔλαμπε ὁ ἥλιος, ἄν μοσχοβολοῦσαν τά
λουλούδια, ἄν κελαϊδοῦσαν τά πουλιά;
Ἐκείνου οἱ πόνοι ἀκατάπαυστα τοῦ σούβλιζαν τό κορμί κι ἀδιάκοπα τό ἀστείρευτο δάκρυ στάλαζε στό μαξιλάρι του.
Ὁ Ἰησοῦς βρίσκεται σ’ ἕνα σπίτι. Ὁ
καθένας ἤθελε νά πλησιάσει κοντύτερα
τόν Ἰησοῦ. Κανένας δέν παραχωρεῖ τή
θέση του. Ἔρχονται τέσσερις πού μεταφέρουν τόν παραλυτικό. Θά ἦταν λογικό
ὅλοι νά παραμερίσουν καί νά κάνουν τόπο
νά περάσουν οἱ τέσσερις μέ τόν παραλυτικό. Κανένας δέν κινεῖται ἀπό τή θέση
του. Τουναντίον στριμώχνονται, γιά νά
μήν τήν χάσουν. Ἡ θέα τοῦ παραλυτικοῦ
δέν τούς συγκινεῖ. Παρόλα αὐτά οἱ ἥρωες
τῆς ἀγάπης δέν ἀπελπίζονται. Παρά τήν
ἀντίδραση τῶν ἐγωιστῶν πρέπει νά τό κατορθώσουν. Θά κάνουν κάτι παράτολμο.
Ἀνεβαίνουν στή στέγη. Ἀφαιροῦν μέρος
της καί κατεβάζουν κάτω στό δωμάτιο,
μπροστά στόν Χριστό τόν παραλυτικό.
Ἀξιοθαύμαστη ἐπιμονή! Πρωτάκουστη
τόλμη! Ἀξιέπαινη πράξη, πού ἀποσπᾶ τόν

Τέσσερις χρειάζονταν, γιά νά μεταφέρουν
τόν δύστυχο παραλυτικό. Ἕνας ἦταν
ἀδύνατον, δύο δύσκολα, τρεῖς κατορθωτό,
ἀλλά τέσσερις ἦταν εὐκολότερο, ἀνώτερο,
διότι ἡ ἕνωση δυνάμεων ἐκμηδενίζει τούς
κόπους καί ἐπισύρει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
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θαυμασμό τοῦ Κυρίου καί παρευθύς τούς
ἀνταμείβει γιά τή μεγάλη τους πίστη.
  
Τό φορτίο τῆς παραλυσίας τέσσερις
καλοθελητές ἦρθαν νά τό ἐλαφρύνουν.
Τέσσερις ἄνθρωποι, γεμάτοι θέληση καί
αὐταπάρνηση, ἀναλαμβάνουν νά δώσουν
στόν παραλυτικό ὅ,τι δέν τοῦ ’διναν τά
δυό του πόδια. Ἦταν τέσσερις ἀχθοφόροι
τῆς ἀγάπης. Τέσσερις μονοιασμένοι καί
ἀδελφωμένοι, πού συντονίζουν καί ἑνώνουν τίς δυνάμεις τους, γιά νά ἀνακουφίσουν τόν συνάνθρωπό τους. Τέσσερις
χρειάζονταν, γιά νά μεταφέρουν τόν δύστυχο παραλυτικό. Ἕνας ἦταν ἀδύνατον,
δύο δύσκολα, τρεῖς κατορθωτό, ἀλλά τέσσερις ἦταν εὐκολότερο, ἀνώτερο, διότι ἡ
ἕνωση δυνάμεων ἐκμηδενίζει τούς κόπους
καί ἐπισύρει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
  
Ὅπως αὐτοί οἱ τέσσερις, καλούμαστε κι ἐμεῖς νά συνεργαστοῦμε μέ τούς
ἄλλους, γιά νά βοηθήσουμε τόν πλησίον
μας. Καί σήμερα γύρω μας ὑπάρχουν
πολλοί παραλυτικοί, πού ἔχουν ἀνάγκη
τῆς δικῆς μας βοήθειας. Παραλυτικοί τοῦ
πνεύματος, παραλυτικοί τῆς καρδιᾶς, παραλυτικοί τῆς θέλησης.
Πολλοί παραλυτικοί τοῦ πνεύματος,
πού «κατεβρώχθησαν» τή σοφία τοῦ κόσμου τούτου καί σπούδασαν τίς ἀνθρώπινες ἐπιστῆμες. Καί ὅταν, μέν, αὐτοί ἦταν
στίς δόξες τους, νόμιζαν ὅτι μέ τήν ἐπιστήμη τους καί τή σοφία τους θά ἔβρισκαν
τήν εὐτυχία τους, ἀλλά στό τέλος εἶδαν τή
ματαιότητα. Τά καλύτερα χρόνια τῆς ζωῆς
τους τά πέρασαν μακριά ἀπό τόν Θεό.
Παραλυτικοί τῆς καρδιᾶς, πού ἀφοῦ
ζήτησαν νοσταλγικά παντοῦ τήν ἀγάπη,

πότε μέσα στόν ρομαντισμό τῆς φύσης,
πότε στόν σύνδεσμο τῆς φιλίας καί πότε
στά ἡδύποτα τῆς ἡδονῆς, εἶδαν ὅτι ὁ ρομαντισμός ἦταν «τό ὄνειρο μιᾶς σκιᾶς»,
ἡ φιλία πλανεύτρα ὄαση καί τά ἡδύποτα
τῆς ἡδονῆς θάνατος. Ἀληθινά συντρίμμια τοῦ πάθους, ζητοῦν βοήθεια, ἔλεος,
εὐσπλαχνία. Διαπιστώνουν ὅτι ἔχουν «μαραθεῖ» τά ὄνειρά τους, ἀλλά ἡ καρδιά
τους δέν θέλει τόν θάνατο.
Ἄλλοι, πάλι, παραλυτικοί τῆς θέλησης, πού νόμιζαν πώς μόνο ὅταν ἀκολουθήσουν τή θέλησή τους χωρίς φόβο καί
κανόνες, θά ἔβρισκαν τήν ὁλοκληρωτική
ἐλευθερία τους καί εἶδαν ἐκ τῶν ὑστέρων
πόσο πολύ εἶχαν γελαστεῖ...

Ἡ ἀλληλοβοήθεια εἶναι κεντρικός ἄξονας
τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καί τά δάκρυα
πού χύνονται γιά τόν πλησίον μας, εἶναι
πάντα πολύ εὐπρόσδεκτα ἀπό τόν Θεό.
Γιά ὅλους αὐτούς ἔχουμε ὑποχρέωση
νά ἐνδιαφερθοῦμε καί νά τούς βοηθήσουμε. Μέ αὐτούς μαζί ἀποτελοῦμε ἕνα
σῶμα. Γιά ὅλους αὐτούς τούς «παραλυτικούς» καλούμαστε κι ἐμεῖς ὡς συνοδοιπόροι καί βοηθοί τους, νά τούς ὁδηγήσουμε
στόν αἰώνιο θεραπευτή τῆς Καπερναούμ,
γιά ν’ ἀντλήσουν δύναμη, φῶς, στοργή
ἀπό τήν ἀνεξάντλητη πηγή τῆς δύναμης,
τοῦ φωτός, τῆς στοργῆς Του.
  
Παρόλες τίς προσωπικές μας ἀτέλειες,
ἔχουμε τήν ὑποχρέωση νά ἐνδιαφερθοῦμε
καί νά συμβάλουμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις γιά τό καλό τῶν ἄλλων. Ὄχι μόνοι
μας, ἀλλά μέ τή συνεργασία καί τῶν ἄλλων.
Ὁ Θεός θέλει νά ἐνδιαφερόμαστε γιά
τόν πλησίον μας. Ἡ ἀλληλοβοήθεια εἶναι
κεντρικός ἄξονας τῆς χριστιανικῆς ζωῆς
καί τά δάκρυα πού χύνονται γιά τόν πλησίον μας, εἶναι πάντα πολύ εὐπρόσδεκτα
ἀπό τόν Θεό.

Μέ δυσκολία θά βροῦμε ἀνθρώπους
πού θά καταλάβουν τήν καλή μας πρόθεση, πού θά θελήσουν νά συνεργαστοῦν
μαζί μας. Αὐτό, ὅμως, δέν πρέπει νά μᾶς
ἀποθαρρύνει. Μᾶς ἔδιωξαν ἀπό τήν πόρτα, θά μποῦμε ἀπό τό παράθυρο. Μᾶς
διώχνουν κι ἀπό ἐκεῖ, θά ἐπιχειρήσουμε κι
ἀπό τή στέγη. Ἡ ἐπιμονή στεφανώνεται
μέ ἐπιτυχία.

Παρόλες τίς προσωπικές μας ἀτέλειες,
ἔχουμε τήν ὑποχρέωση νά ἐνδιαφερθοῦμε
καί νά συμβάλουμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις
γιά τό καλό τῶν ἄλλων. Ὄχι μόνοι μας,
ἀλλά μέ τή συνεργασία καί τῶν ἄλλων.
Τό Εὐαγγελικό χωρίο δέν ἀναφέρει
τίποτα γιά τά ὀνόματα τῶν τεσσάρων
ἀνθρώπων πού βοήθησαν τόν παραλυτικό.
Μᾶς εἶναι ἐντελῶς ἄγνωστη ἡ καταγωγή
τους καί κάθε ἄλλο στοιχεῖο τῆς ταυτότητάς τους. Χαρά τους ἦταν ὅτι ὁ Κύριος
θεράπευσε τόν παραλυτικό, βλέποντας
τή μεγάλη καί ἐπίμονη πίστη τους. Δέν
πῆγαν γιά ἐπίδειξη, ἀπό πεῖσμα, ἤ ἀπό
παιχνίδι. Πῆγαν μέ σκοπό. Θά μείνουν
ἄγνωστοι. Ὁ κόσμος χάρη σ’ αὐτούς,
ὅμως, θά δεῖ καί θά δοξάσει τή μακροθυμία τοῦ Κυρίου. Τέτοια πρέπει νά εἶναι
καί ἡ δική μας διαγωγή στήν ἐξυπηρέτηση
τοῦ πλησίον μας. Ὅταν ἐλεοῦμε, δέν εἶναι
ἀνάγκη οἱ ἄλλοι νά ξέρουν ποιοί εἴμαστε
καί τί κάνουμε, ἀλλά νά γινόμαστε ἀφορμή, γιά νά βλέπουν οἱ ἄλλοι τά ἔργα τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Δημήτρης Καλαμάτης
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«Καί ἐγένετο φῶς»
«Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν γῆν. ἡ δέ γῆ ἦν ἀόρατος
καί ἀκατασκεύαστος, καί σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καί πνεῦμα Θεοῦ
ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. καί εἶπεν ὁ Θεός γενηθήτω φῶς καί ἐγένετο φῶς»
(Γέν. α΄ 1-3)

Ἡ ἐπιστήμη δέν μπορεῖ νά πεῖ τί ὑπῆρχε πρίν
ἀπό τή μεγάλη ἔκρηξη πού σηματοδότησε
τήν ἔναρξη τῆς κτιστῆς δημιουργίας.
Ἐμεῖς, ὅμως, γνωρίζουμε τί ὑπῆρχε.
Ὑπῆρχε Φῶς! Τό φῶς τῆς Θεότητος
τό «προεκλάμψαν ἀχρόνως»,
διότι «ὁ Θεός φῶς ἐστι» (Α΄ Ἰω. α΄ 5).
«... γενηθήτω φῶς»
Ἡ «μεγάλη ἔκρηξη» πού δημιούργησε
τό σύμπαν δέν ἦταν ὅπως οἱ συνηθισμένες
ἐκρήξεις πού γίνονται σέ προϋπάρχοντα
χῶρο. Αὐτή ἦταν κάτι ἀσύλληπτο καί μεγαλειῶδες: μία βίαιη ἀνάπτυξη τοῦ χώρου
καί τοῦ σύμπαντος ἀπό μιά κουκίδα.
Μέχρι τήν ἡλικία τῶν 300.000400.000 ἐτῶν τό σύμπαν ἦταν ἀδιαφανές καί σκοτεινό. Καί τότε ξαφνικά κατακλύσθηκε ἀπό φῶς, ἕνα ἐκτυφλωτικό
φῶς, πού ἐρχόταν ἀπό ὅλα τά σημεῖα τοῦ
χώρου (Γ. Γούναρη, « Ἡ ἡμέρα ἡ μία»,
περιοδικό Ἡ Δράση μας, Νοέμ. 2011).
Ἦταν ἡ γενέθλιος ἡμέρα τοῦ φωτός,
τοῦ κτιστοῦ φωτός: «καί ἐγένετο φῶς»
(Γεν. α΄ 3).
Πέρασαν ἀπό τότε 14 δισεκατομμύρια
χρόνια περίπου, καί αὐτό τό πρῶτο φῶς,
ἐξαιρετικά ἐξασθενημένο, κυκλοφορεῖ
ἀκόμη στό σύμπαν1. Αὐτό ἀνίχνευσαν μέ
1. Τί ἐκπληκτικό! Ἕνα γεγονός πού συνέβη
πρίν 14 δισεκατομμύρια χρόνια, ὅταν δέν ὑπῆρχε
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τά ὄργανά τους καί οἱ δύο Ἀμερικανοί
ἐπιστήμονες Arno Penzias καί Robert
Wilson τό 1964 καί τιμήθηκαν μέ τό
βραβεῖο Νόμπελ.

– Τί ὑπῆρχε πρίν ἀπό τή μεγάλη
ἔκρηξη; Αὐτό ρώτησαν σέ συνέντευξη
τόν Arno Penzias.
«Τίποτε» ἀπάντησε ἐκεῖνος, καί
ἔσπευσε νά διευκρινίσει, «τίποτε πού
νά μπορεῖ νά διερευνηθεῖ ἀπό τήν ἐπιστήμη»!
Ἡ ἐπιστήμη δέν μπορεῖ νά πεῖ τί
ὑπῆρχε πρίν ἀπό τή μεγάλη ἔκρηξη πού
σηματοδότησε τήν ἔναρξη τῆς κτιστῆς
δημιουργίας. Ἐμεῖς, ὅμως, γνωρίζουμε
τί ὑπῆρχε. Ὑπῆρχε Φῶς! Τό φῶς τῆς
Θεότητος τό «προεκλάμψαν ἀχρόνως»,
διότι «ὁ Θεός φῶς ἐστι» (Α΄ Ἰω. α΄ 5)2.
ἄνθρωπος νά τό δεῖ, τό ἀνιχνεύσαμε στίς μέρες
μας, γιά νά διαψευσθοῦν αὐτοί πού ὑποστήριζαν
ὅτι ἡ «Γένεσις» περιέχει μυθολογίες. Δέν ἀπέκρυψε ὁ πανάγαθος Δημιουργός τίς πάνσοφες ἐνέργειές του ἀπό τό πολυαγαπημένο πλάσμα του·
«οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτόν ἀφῆκεν» (Πράξ. ιδ΄ 17).
2. «Φῶς ὁ Πατήρ, Φῶς ὁ Λόγος, Φῶς καί τό
Ἅγιον Πνεῦμα» κατά τό Ἑξαποστειλάριον τῆς
Πεντηκοστῆς. Τό φῶς εἶναι ἐνέργεια τῆς Θεότητος, ἄρρηκτα μέν συνδεδεμένη μέ τή Θεότητα,
ἀλλά δέν εἶναι ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ. Τήν οὐσία
τοῦ Θεοῦ κανείς δέν μπορεῖ νά τήν προσεγγίσει·«Θεόν οὐδείς ἐώρακεν πώποτε» ( Ἰω. α΄ 18).

«Καί εἶπεν ὁ Θεός», τό «ἄναρχον καί
ἀΐδιον» φῶς: «Γεννηθήτω φῶς»! «Καί
ἐγένετο φῶς»! Φῶς ἐκ Φωτός! Λαμπρό,
καθαρό, σχεδόν ἄυλο, νά κινεῖται μέ τή
μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα στήν κτίση·
τό πλέον θαυμαστό καί μυστηριῶδες συστατικό τῆς δημιουργίας· «δώρημα τέλειον ἄνωθεν ... καταβαῖνον ἀπό τοῦ πατρός
τῶν φώτων» ( Ἰακ. α΄ 17) ἀμυδρή εἰκόνα
τοῦ ἀκτίστου φωτός τῆς Θεότητος.
Τί εἶναι τό φῶς;
Τί εἶναι τό συστατικό πού φωτίζει τόν
δρόμο πού περπατοῦμε, πού μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τά φυτά εἶναι πράσινα καί ὁ
οὐρανός γαλάζιος, ὅτι τήν ἡμέρα διαδέχεται ἡ νύχτα, ὅτι ὑπάρχουν ἄστρα στόν
οὐρανό...; Τί εἶναι αὐτό πού σέ ἕνα δευτερόλεπτο διανύει 300.000 χιλιόμετρα (7,5
στροφές γύρω ἀπό τή γῆ), πού μοιάζει
ἄυλο καί ὅμως μεταφέρει ἐνέργεια καί κάνει τά φυτά νά μεγαλώνουν; Αὐτό πού μᾶς
θερμαίνει καί χωρίς τό ὁποῖο ἡ γῆ μας θά
ἦταν ἕνας παγωμένος ἀκατοίκητος βράχος;
Καί εἶναι καί τό φῶς πού δέν μποροῦν
νά ἀνιχνεύσουν τά μάτια μας· οἱ ἀκτίνες
γ, οἱ ἀκτίνες Χ, ἡ ὑπεριώδης, ἡ ὑπέρυθρη
ἀκτινοβολία, τά μικροκύματα κ.ο.κ.
Ὅλα αὐτά ἀποκαλοῦνται ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία· ἕνας κυματισμός
ἠλεκτρικοῦ καί μαγνητικοῦ πεδίου. Καί
ἡ στοιχειώδης ποσότητα τοῦ φωτός ὀνομάζεται φωτόνιο.
Ἐλάχιστα θά γνωρίζαμε γιά τό μεγαλεῖο τῆς δημιουργίας χωρίς τό φῶς.
Ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι βασικό συστατικό τῆς
δημιουργίας, εἶναι συγχρόνως καί μέσο
«ἀνάγνωσης» τῆς δημιουργίας. Εἶναι καί
ὁ ἀεικίνητος «ταχυδρόμος» τοῦ σύμπαντος, μεταφέροντας πληροφορίες ἄπ’
ἄκρη σ’ ἄκρη του. Τά ἀστεροσκοπεῖα καί
ὅλα τά παρατηρητήρια τῶν οὐρανίων σωμάτων ἀνιχνεύουν τό φῶς καί γενικότερα
τήν ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία.

Ἐλάχιστα θά γνωρίζαμε γιά τό μεγαλεῖο
τῆς δημιουργίας χωρίς τό φῶς. Ἐκτός τοῦ
ὅτι εἶναι βασικό συστατικό τῆς δημιουργίας
εἶναι συγχρόνως καί μέσο «ἀνάγνωσης»
τῆς δημιουργίας. Εἶναι καί ὁ ἀεικίνητος «ταχυδρόμος» τοῦ σύμπαντος, μεταφέροντας
πληροφορίες ἄπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη του.
Ὅλα σχεδόν τά σύγχρονα μέσα ἐπικοινωνίας, κινητά τηλέφωνα, ραδιόφωνο,
τηλεόραση κ.ο.κ. τά ἠλεκτρομαγνητικά
κύματα χρησιμοποιοῦν γιά τή μετάδοση
τῶν σημάτων.
Καί τό σκοτάδι;
Τό σκοτάδι δέν ἀποτελεῖ φυσική
ὀντότητα. Δέν ἔχει μετρήσιμες ἰδιότητες.
Δέν ὑπάρχουν στοιχειώδεις ποσότητες
σκότους σέ ἀναλογία μέ τά φωτόνια. Τό
σκοτάδι δέν ὑπάρχει κἄν. Σκοτάδι εἶναι
ἡ ἀπουσία φωτός!
Πῶς θά ἦταν ἡ ζωή μας χωρίς τό φῶς;
Ἁπλά, δέν θά .... ἦταν!3
Βασίλειος Πετρουλέας,
Φυσικός

3. Ἐλπίζουμε νά ποῦμε περισσότερα γιά τό
θαυμαστό αὐτό δῶρο τοῦ Δημιουργοῦ, πού ὀνομάζεται φῶς, σέ μελλοντικά ἄρθρα.
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Στό ὅριο
Στό ὅριο τῆς ἀπελπισίας.
Στό ὅριο τῆς ἀνάγκης.
Στό ὅριο τῆς ὑπομονῆς.
Στό ὅριο τοῦ φόβου.
Στό ὅριο τῆς ἀρρώστιας.
Ἔλλειμμα πίστης μᾶς βυθίζει ὁλοένα.
Παρακοή μᾶς κάνει νά παραπαίουμε θλιμμένοι.
Δέν εἶναι ἀνθρώπινο ἔργο ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.
Ἐκεῖ, αὐτή τήν ωρα,
῞
βάλσαμο στήν ψυχή, μόνο ἡ Χάρη Σου!
Ἅπλωσε, Κύριε, τό χέρι καί στήριξέ μας!
Κύριε, σταθερό σημεῖο ἀναφορᾶς γιά ὅλα τά θέματα
καί προβλήματα τῆς ζωῆς μας!
Κλειώ – Σταυρούλα Κουράση
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Ἄν συναντοῦσες στόν δρόμο σου τόν Χριστό, τί θά ἔκανες ;
Ἄν ὁ Χριστός σοῦ ἔκανε κάποιες ἐρωτήσεις , τί θά ἀπαντοῦσες;

Μ

έ τίποτα δέν θά πήγαιναν
στή σκέψη μας αὐτά τά δύο
πραγματικά συγκλονιστικά
ἐρωτήματα. Καί τά ἐρωτήματα αὐτά
μπορεῖ ἀπό μιά ἄποψη νά εἶναι ρητορικά, ἀλλά ἄς τά σκεφτούμε, σάν νά τά
ἀντιμετωπίζαμε στήν πραγματικότητα.
Ἄν, λοιπόν, ὁ καθένας μας, ἀλλά
ἰδιαίτερα ἐσύ πού διαβάζεις αὐτές τίς
γραμμές τώρα, ἐάν συναντοῦσες στόν
δρόμο σου, τήν ὥρα πού περπατᾶς, τόν
ἴδιο τόν Χριστό, τί θά ἔκανες; Θά ἄλλαζες δρόμο; Θά κρυβόσουν; Θά κοκκίνιζες; Θά φοβόσουν; Θά Τόν χαιρετοῦσες
τυπικά; Θά εἶχες ἀγωνία μήπως σέ ἐλέγξει ἤ σέ τιμωρήσει, ἄν Τόν ἀγνοοῦσες;
Θά ἔτρεχες νά Τοῦ φιλήσεις τό χέρι
καί νά Τόν ἀσπασθεῖς; Θά γέμιζες ἀπό
χαρά, εὐτυχία καί ἀγαλλίαση, ἐπειδή
φανερώθηκε ὁ Χριστός μπροστά σου;
Θά τόν ἔνιωθες σάν ἕναν μεγαλύτερο
φίλο σου καί πολύ θά ἤθελες νά Τόν
ἀκολουθήσεις καί νά εἶσαι συνέχεια
μαζί Του;
Ἄλλοι θά ἔτρεμαν καί θά φοβόντουσαν στήν περίπτωση τῆς συνάντησής
τους μέ Ἐκεῖνον. Ἄλλοι θά ἔτρεχαν νά
πάρουν τήν εὐλογία Του καί νά παραμείνουν, ὅσο τό δυνατόν περισσότερο
κοντά Του. Σκέψου ποιά θά ἦταν ἡ δική
σου ἀντίδραση σέ μιά τέτοια ἐκδοχή…
  
Ἐσύ, ἀναγνώστη, λοιπόν, τώρα δές
σέ ποιά πλευρά ἀνήκεις, στήν πρώτη
ἤ στή δεύτερη.
Ἄν ἀνήκεις στήν πρώτη, πού θά
φοβόσουν τή συνάντηση μαζί Του, νά
στενοχωρηθεῖς πάρα πολύ καί νά πάρεις τώρα ἀμέσως τή μεγάλη ἀπόφαση

νά βρεθεῖς μαζί μέ ὅλους ἐκείνους πού
εἶναι κοντά Του!
Γιά νά βοηθηθοῦμε καί νά καταλάβουμε ἀκόμα περισσότερο τήν πρώτη
ἐρώτηση τοῦ τίτλου, θά περάσουμε στή
δεύτερη, ἡ ὁποία μᾶς ζητάει νά ἀπαντήσουμε σέ κάποια ὑποθετικά ἐρωτήματα τοῦ Χριστοῦ στόν καθένα μας. Τί,
λοιπόν, θ’ ἀπαντοῦσες, ἐσύ προσωπικά,
σέ κάθε μία ἀπ’ τίς ἐρωτήσεις πού θά
σοῦ ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος;

Ἄλλοι θά ἔτρεμαν καί θά φοβόντουσαν
στήν περίπτωση τῆς συνάντησής τους μέ
Ἐκεῖνον. Ἄλλοι θά ἔτρεχαν νά πάρουν τήν
εὐλογία Του καί νά παραμείνουν, ὅσο τό
δυνατόν περισσότερο κοντά Του. Σκέψου
ποιά θά ἦταν ἡ δική σου ἀντίδραση σέ μιά
τέτοια ἐκδοχή…
Γιατί δέν ἔρχεσαι τό πρωί τῆς Κυριακῆς στήν Ἐκκλησία; Γιατί δέν κοινωνεῖς τό Σῶμα καί τό Αἷμα Μου; Γιατί,
ὅταν τρῶς, δέν κάνεις τό σημεῖο τοῦ
Σταυροῦ; Γιατί δέν μοῦ μιλᾶς μέσα ἀπό
τήν προσευχή σου; Γιατί λές ἄσχημα
λόγια καί κατακρίνεις τούς συνανθρώπους σου; Γιατί χρησιμοποιεῖς ψέματα;
Γιατί δέν κάνεις καλές πράξεις; Γιατί
δέν δίνεις ἐλεημοσύνη σέ ἔχοντες ἀνάγκη; Γιατί δέν μιλᾶς στούς ἄλλους γιά
Μένα; Γιατί ἀπομακρύνεσαι, ὅταν ἔρχομαι νά σέ συναντήσω; Τελικά, θέλεις νά
εἶσαι μαζί Μου;
Γιάννης Φωτεινός
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Σ

Τό «Μυστήριο» τῆς ἀγάπης
καί τῆς ἐμπιστοσύνης στή συζυγία

ύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, ὁ Γάμος καθιερώνεται ὡς «μυστήριο ἀγάπης», κατά τόν
Ἱερό Χρυσόστομο, ὅπου, μέ τήν παρουσία
καί τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἰσχυροποιεῖται καί ἐξαγιάζεται ἡ φυσική ἕλξη καί
ἡ ψυχοσωματική ἕνωση τοῦ ἄνδρα καί τῆς
γυναίκας. Τά δύο πρόσωπα ἑνώνονται «εἰς
σάρκα μίαν» καί ἔτσι ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα
γίνονται ἕνας πλήρης ἄνθρωπος. Κύριος καί
πρωταρχικός σκοπός τοῦ Γάμου εἶναι «ἡ ἐν
ἀγάπῃ κοινωνία ζωῆς τῶν συζύγων».

Ἀπαιτεῖται διαφάνεια, ἀπαιτεῖται
προσπάθεια, ἀπαιτεῖται ἀγώνας καί διάθεση,
γιά νά μπορέσει ἡ σχέση νά διατηρηθεῖ
καί νά ἀνθίσει.
Μέ τήν κοινωνία ἀγάπης ἀναδεικνύεται
τό βαθύτερο νόημα, ὁ κεντρικός σκοπός καί
ἡ οὐσιαστική, διά βίου, προοπτική τῆς συζυγικῆς σχέσης. Ἡ ἀγάπη ὡς ὑπέρβαση τοῦ
ἐγωκεντρισμοῦ, δίνει τή δυνατότητα στούς
συζύγους ν’ ἀπολαμβάνουν ὅλα τ’ ἀγαθά
τῆς συμβίωσης, νά βιώνουν ἱκανοποιητικές
διαπροσωπικές σχέσεις, νά ξεπερνοῦν τίς
δυσκολίες καί τά προβλήματα, νά ἀλληλοσυμπληρώνονται καί νά ὁλοκληρώνονται
ὠς πρόσωπα.

Στόν Γάμο οἱ σύντροφοι καλοῦνται νά εἶναι
μεταξύ τους εἰλικρινεῖς, ὥστε οἱ λέξεις
καί οἱ πράξεις νά εἶναι ἀληθινές, νά συμβαδίζουν μεταξύ τους καί νά μή χρησιμοποιοῦνται ἐγωϊστικά, γιά νά ἱκανοποιήσουν
ἀτομικές ἀνάγκες καί ἀτομικούς στόχους.
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Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλοί ἄνθρωποι ἀναζητοῦν μέ λαχτάρα ἕναν ἄλλο ἄνθρωπο, μέ
τόν ὁποῖο θά δημιουργήσουν μία σχέση, τήν
ὁποία θά διακρίνει ἡ ἀγάπη, ἡ συντροφικότητα, ἡ συνοδοιπορία καί ἡ εἰλικρίνεια.
Ἡ ἐπιδίωξη αὐτή, ὅμως, μοιάζει νά εἶναι
δύσκολα κατορθωτή, ἐπειδή, στήν οὐσία,
στοχεύουν στήν προσωπική εὐτυχία, στήν
ἀποδοχή ἀπό τόν ἄλλον καί λιγότερο στήν
ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη, βέβαια, εἶναι ἀπαραίτητη
προϋπόθεση γιά μία συζυγική σχέση, ὅμως,
δέν εἶναι ἀπό μόνη της ἀρκετή. Ἀπαιτεῖται
διαφάνεια, ἀπαιτεῖται προσπάθεια, ἀπαιτεῖται ἀγώνας καί διάθεση, γιά νά μπορέσει
ἡ σχέση νά διατηρηθεῖ καί νά ἀνθίσει.
Λόγου χάρη, δέν μπορῶ νά διακηρύττω
ὅτι ἀγαπῶ τόν σύζυγό μου, καί συγχρόνως
νά τοῦ λέω ὅτι πάω ἐπίσκεψη στούς γονεῖς
μου, ἐνῶ στήν πραγματικότητα συναντῶ τίς
φίλες μου. Δέν εἶναι δυνατόν αὐτό νά εἶναι
ἀληθινή ἀγάπη. Μά θά μοῦ γκρινιάξει ὁ
σύζυγος. Θά μοῦ πεῖ: «Πάλι μέ τίς φίλες
σου;». Θά μοῦ θυμώσει, ἐνῶ μέ ἕνα μικρό
ψεματάκι «τακτοποιοῦνται ὅλα». Τό ἰδιο
ἰσχύει καί στήν περίπτωση τοῦ συζύγου,
πού ἀπουσιάζει ἀπό τό σπίτι μέ ἀντίστοιχη
ψεύτικη αἰτιολογία. Αὐτή ἡ συμπεριφορά,
ὅμως, κρύβει ἰδιοτέλεια. Εἶναι ἔλλειψη σεβασμοῦ πρός τό πρόσωπο τοῦ συζύγου καί
τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου.
  
Ἡ ἐμπιστοσύνη ἀποτελεῖ τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο μιᾶς ὑγιοῦς συζυγικῆς σχέσης καί
θεωρεῖται ὡς τό μεγαλύτερο σημάδι ἀληθινῆς
εὐτυχίας. Στόν Γάμο οἱ σύντροφοι καλοῦνται
νά εἶναι μεταξύ τους εἰλικρινεῖς, ὥστε οἱ λέξεις καί οἱ πράξεις νά εἶναι ἀληθινές, νά
συμβαδίζουν μεταξύ τους καί νά μή χρησιμοποιοῦνται ἐγωϊστικά, γιά νά ἱκανοποιήσουν
ἀτομικές ἀνάγκες καί ἀτομικούς στόχους.
Τό σπουδαιότερο, ὅμως, εἶναι ὅτι, σέ μία
σχέση ἐμπιστοσύνης, οἱ σύντροφοι δεσμεύο-

νται ὁλοκληρωτικά ὁ ἕνας ἔναντι τοῦ ἄλλου,
μέ τέτοιον τρόπο, ὥστε ὁ καθένας χωριστά νά
νιώθει πώς ὑποστηρίζεται συναισθηματικά,
ἐνῶ παράλληλα αἰσθάνεται ἀσφαλής. Ἀντίθετα, ἡ ἀπουσία ἐμπιστοσύνης ὑπονομεύει τό
μέλλον τῆς σχέσης. Ὅταν κάποιος ἀμφισβητεῖ τήν ἀκεραιότητα καί τήν τιμιότητα τοῦ/
τῆς συντρόφου του, τότε ὁ ἄλλος ἄνθρωπος
γίνεται ἀνασφαλής καί νιώθει παγιδευμένος,
φυλακισμένος, εὐάλωτος, καί γι’ αυτό μπορεῖ
νά ἀντιδράσει μέ ἄσχημο καί ἀσεβῆ τρόπο.
Ἀπό τήν ἄλλη, τό νά ἐμπιστευόμαστε
τόν/τή σύζυγό μας, σημαίνει ὅτι ἐμπιστεύομαστε τόν ἑαυτό μας, ἀφοῦ εἶναι σάν νά
ἐπιβεβαιώνουμε τήν ἐπιλογή μας νά μποῦμε
σέ μία τέτοια, συζυγική σχέση. Μάλιστα,
ὅσο πιό μεγάλη εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη μεταξύ
τῶν συζύγων, τόσο πιό πολλά θά εἶναι τά
ὀφέλη γιά τόν καθένα καί τόσο πιό δυνατή
γίνεται ἡ σχέση.
  
Στήν κοινωνία τοῦ Γάμου εἶναι ἀναγκαία
καί ἡ «ἐνσυναίσθηση». Ἐνσυναίσθηση εἶναι
ἡ ἱκανότητα νά βάζει κάποιος τόν ἑαυτό του
στή θέση τοῦ ἄλλου καί νά παύει νά βλέπει
τόν κόσμο, μόνο ἀπό τή δική του ἄποψη.
Κάτι τέτοιο δέν εἶναι καθόλου εὔκολο. Εἶναι,
ὅμως, σημαντικό, γιά νά ἀναπτυχθεῖ καί νά
διατηρηθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη μέσα στόν Γάμο,
διότι, ὅταν ὁ ἄλλος μπαίνει στή θέση σου,
νιώθεις ὅτι σέ καταλαβαίνει καί ἔτσι τόν
ἐμπιστεύεσαι περισσότερο.

Στήν κοινωνία τοῦ Γάμου εἶναι ἀναγκαία
ἡ «ἐνσυναίσθηση». Ἐνσυναίσθηση εἶναι ἡ
ἱκανότητα νά βάζει κάποιος τόν ἑαυτό του
στή θέση τοῦ ἄλλου καί νά παύει νά βλέπει
τόν κόσμο, μόνο ἀπό τή δική του ἄποψη.
Κάτι τέτοιο δέν εἶναι καθόλου εὔκολο.
Ὑπάρχουν τρόποι πού βελτιώνουν τή συζυγική σχέση, ἡ ὁποία ἔχει τά δικά της ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά. Καί οἱ δύο σύζυγοι
πρέπει συνεχῶς, νά ἐξετάζουν πῶς μποροῦν
νά ἐπενδύσουν καί νά ἀξιοποιήσουν τίς δικές τους ἰδιαιτερότητες καί, ταυτόχρονα,
πῶς νά ἀποφεύγουν ἤ νά ἐλαχιστοποιοῦν
λάθη καί ἐπώδυνες συνήθειες, ὅπως ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης καί τά ψέματα.
Ἡ ἀπουσία εἰλικρίνειας μπορεῖ νά εἶναι
καταστροφική γιά μία συζυγική σχέση. Τά
ψέματα πάντα δημιουργοῦν ἀποστάσεις.
Καί μία σχέση, πολύ δέ περισσότερο ἕνας
Γάμος, δέν μπορεῖ νά στηριχθεῖ σέ ψέματα. Δέν ὑπάρχουν ἀθῶα ἤ μικρά ψέματα.
Ὑπάρχουν μόνο ψέματα. Καί πάνω ἀπ’ ὅλα
νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι τό ἕνα ψέμα φέρνει τό
ἄλλο, καί τελικά ὁδηγοῦν σέ μία κατάσταση
πού, μέ βεβαιότητα, θά βλάψει τόν Γάμο.
Κύκλοι Μητέρων
« Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Δωρεές

• Εἰς μνήμην Κωστούλας (Τούλας) Ἀθανασίου Κουρῆ, κατέθεσαν: ὁ κος Βασίλειος
Κουρῆς, Ἀθήνα, 50 € καί ὁ κος Γεώργιος Κουρῆς, Ἀθήνα, 50 €.
• Ἡ κα Σταυρούλα Ἀλεβίζου, Χολαργός, 500 €, εἰς μνήμην τοῦ υἱοῦ της Ἀνδρέα,
γιά τόν ΣΥΝΔΕΣΜΟ καί γιά τό συσσίτιο τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας.
• Ἡ κα Καίτη Κυραγιάννη, Καλαμάτα, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ πατέρα της Πότη,
τῆς μητέρας της Ποτούλας καί τοῦ Γιάννη Μέντη.
• Ἡ κα Ἰωάννα Μαλαφέκα, Ἀθήνα, 20 €, εἰς μνήμην Ἀμαλίας Κουρκουνάκη.
• Ἡ κα Κυριακή Μπαλτᾶ, Χαλάνδρι, 100 €, εἰς μνήμην Χαραλάμπους Μπαλτᾶ.
• Ὁ κος Ἀναστάσιος Τριανταφύλλου, Ναύπλιο, 20 €, εἰς μνήμην Ἰωάννου Τριανταφύλλου.
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Βιβλία πού λάβαμε
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
«ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΣΩ!»
Τό ὁλοένα καί αὐξανόμενο ποσοστό τῶν ἀνθρώπων πού δέν ἐπιθυμοῦν τή χαρά τῆς γέννησης ἑνός
παιδιοῦ, τό γεγονός ὅτι οἱ ἄνθρωποι
ξέμαθαν νά ἀγαποῦν, νά μοιράζονται,
νά βγαίνουν ἀπό τόν ἑαυτό τους, ὁδήγησαν στήν κυκλοφορία τοῦ βιβλίου
αὐτοῦ ἀπό τίς Ἐκδόσεις Ἐπιστροφή,
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος.
Καθημερινά, χιλιάδες γυναῖκες
προσέρχονται στά μαιευτήρια, ὄχι γιά
νά νιώσουν τή χαρά ἀπό τόν ἐρχομό
στόν κόσμο μιᾶς νέας ὕπαρξης, ἀλλά,
γιά νά διακόψουν τήν κυοφορία μιᾶς
νέας ζωῆς. Τό θέμα δέν χωρεῖ ἐλαφρότητα καί διαπιστώνεται μιά ἄγνοια γιά
τό τί εἶναι ἔκτρωση, ἀλλά καί παντελής ἄγνοια τῶν κινδύνων καί τῶν ψυχοσωματικῶν ἐπιπτώσεών της. Κυριαρχεῖ ἡ ἔνοχη σιωπή, ἡ μονόπλευρη
ἐνημέρωση καί μεγάλη ὑποκρισία.
Ἄλλωστε, τά οἰκονομικά συμφέροντα
καί τά κυκλώματα πού ὑποκρύπτονται, εἶναι σέ δυσθεώρητα μεγέθη.
Ἕνα μικρό βιβλίο, πού ἐκφράζει
τήν ποιμαντική ἀγωνία καί εὐθύνη
ἑνός Ἱεράρχη πού ἐπαγρυπνεῖ μέ
σκοπό νά βοηθήσει ὅσες γυναῖκες
βρίσκονται σέ ἀδιέξοδο. Χωρίς κουραστικές ἐπιστημονικές ἀναλύσεις,
μέ συγκλονιστικό φωτογραφικό ὑλικό, πού δέν συναντᾶται εὔκολα, ἀλλά
καί μέ ἀρκετά περιστατικά, ἐπιδιώκει
τουλάχιστον νά προβληματίσει...
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 115, Ἐκδόσεις
Ἐπιστροφή, Ἀμαλίας 7, Ναύπλιο,
211 00, τηλ. 27520 26362, ἱστοσελίδα: www.epistrofibooks.com, email: info@epistrofibooks.com.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
«ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ
ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ»
Πολύ κατατοπιστικό ἐγχειρίδιο
γιά τό τί κάνει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά τούς κεκοιμημένους. Περιέχονται ἐμπειρίες ἀπό τή βιωτή τοῦ Ἀγίου Νικολάου Πλανᾶ καί τοῦ παπάΣάββα τοῦ πνευματικοῦ, ἀναφορές
στή σημασία καί ὠφέλειες ἀπό τήν
τέλεση Σαρανταλείτουργου. Ἐπίσης,
γίνεται ἀναφορά στήν τέλεση ἱερῶν
Μνημοσύνων καί δίνονται ὀρθές κατευθύνσεις σέ πρακτικά θέματά τους.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 46, Ἐκδόσεις
Ἐπιστροφή, Ἀμαλίας 7, Ναύπλιο,
211 00, τηλ. 27520 26362, ἱστοσελίδα: www.epistrofibooks.com, email: info@epistrofibooks.com.
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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΔΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗΣ
«ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΩΝ 1967 - 2021»
Τό νέο βιβλίο τοῦ πολυγραφότατου Ἀρχιμανδρίτη Δανιήλ Ἀεράκη
περιέχει ἐπιλεγμένα κείμενα ἀπό τά
ἡμερολόγια τσέπης τῶν ἐτῶν 19672021, πού ἔχουν ἐκδοθεῖ μέ τήν επιμέλεια τοῦ ἰδίου. Συνήθως, τό ἡμερολόγιο κάθε χρονιᾶς ἀφιερωνόταν σέ κάποια ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης πίστης,
ἤ στήν προσωπικότητα κάποιου Ἁγίου ἤ Μάρτυρα, ἤ σέ κάποιο ἐπίκαιρο
καυτό θέμα. Αὐτά τά ἐπικοδομητικά
κείμενα ἔχουν ἐπιλεγεῖ καί συνοδεύονται ἀπό τά ἀντίστοιχα ἐξώφυλλα καί
ὀπισθόφυλλα ἡμερολογίων τῶν ἐτῶν,
κατά τά ὁποῖα εἶχαν δημοσιευθεῖ.

Σχ. 12 x 16,5, σελ. 416, Διεύθυνση Συγγραφέα: Χριστοκοπίδου 12, Ἀθήνα, 105
54, τηλ. 210 3212713 & 210 9765440,
e-mail: info@ioannisvaptistis.gr.
γ

ΜΑΝΩΛΗΣ Γ. ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ
τ. Ἐκπαιδευτικός,
Ἐπιθεωρητής Δ.Ε.,
Εἰδικός Πάρεδρος
τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου,
Πτυχιοῦχος Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν
«Ο ΗΛΙΟΣ ΜΟΥ ΕΣΙΜΩΣΕ
ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΥΣΗ…»
Τό παρόν βιβλίο εἶναι συλλογή
ἄρθρων τοῦ συγγραφέα, πού ἔχουν δημοσιευθεῖ τά τελευταῖα χρόνια στόν τοπικό
τύπο τοῦ Ἡρακλείου Κρήτης καί ὄχι μόνον. Ἡ θεματολογία τους εἶναι ἀνάλογη
τῆς ἐπικαιρότητας σέ θέματα, ὅπως ἐθνικά, παιδαγωγικά, θρησκευτικά, πολιτικά
κ.ἄ. Περιέχεται, τέλος, καί μία ἐνδιαφέρουσα ποιητική συλλογή τοῦ ἰδίου.
Σχ. 14,5 x 21, σελ. 332, Διεύθυνση Συγγραφέα: ΕΟΚ 42, Ἡράκλειο Κρήτης,
713 05, τηλ. 2810252340.
γ

ΠΟΠΗ ΧΑΛΚΙΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ
«ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΤΙΜΗΤΗ
ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ»
Πολύ ἐνδιαφέρουσα ποιητική συλ-

λογή τῆς βραβευμένης καί πολύ δραστήριας Πόπης Χαλκιᾶ - Στεφάνου μέ
ποικίλη θεματολογία, ἐμπνευσμένη ἀπό
θρησκευτικά θέματα, τήν ἱστορία καί τή
φύση.
Σχ. 17 x 24, σελ. 125, Ἑπτάλοφος Ἐκδοτικές Ἐπιχειρήσεις, Ἀρδηττοῦ 12 – 16,
Ἀθήνα, 116 36, τηλ. 210 9217513, 210
9214820, fax 210 9237033, ἱστοσελίδα: www.eptalofos.gr, e-mail: info@
eptalofos.gr.
γ

ΓΙΩΡΓΗΣ ΔΙΛΜΠΟΗΣ
«Ω! Η ΠΑΙΔΕΙΑ…»
Σέ δεύτερη ἔκδοση κυκλοφόρησε τό
βιβλίο τοῦ Γιώργη Διλμπόη, πού, ὅπως
ἀποκαλύπτει καί ὁ τίτλος του, πραγματεύεται τό φλέγον θέμα τῆς Ἐκπαίδευσης στήν Ἑλλάδα. Στίς σελίδες του
σχολιάζονται καθημερινά προβλήματα
πού ἀντιμετωπίζουν τά σχολεῖα τίς τελευταῖες δεκαετίες καί καυτηριάζονται
ὑπουργικές ἀποφάσεις καί ἄλλες κεντρικές ἐνέργειες στόν ἐκπαιδευτικό χῶρο.
Σχ. 14 x 21, σελ. 125, Ἐκδόσεις ἄλφα πί,
ἱστοσελίδα: www.alfapiprint.gr, www.
alfapibooks.gr, e-mail: apchios@otenet.
gr, Διεύθυνση Συγγραφέα: Φθιώτιδος
27, Ἀθήνα, 115 23, τηλ. 210 6453922
καί Ἀλατσάνων 13, Χίος, 821 00, τηλ.
22710 25184.

Ραδιοφωνικός Σταθμός
Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας
Συντονιστεῖτε μέ τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό
τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας,
πού ἐκπέμπει ὅλο τό 24ωρο στή συχνότητα
τῶν 102 FM γιά τόν Νομό Μεσσηνίας
καί στό διαδίκτυο ἀπό τήν ἱστοσελίδα
www.xristegi.gr,
στήν ἐνότητα «Ραδιοφωνικός Σταθμός».
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Πετράδια
ΘΈΛΗΣΗ
«Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε
Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν
τό θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν
τοῖς οὐρανοῖς».
(Ματθ. ζ΄ 21)
«Στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέν
θά μπεῖ καθένας πού μέ προσφωνεῖ Κύριε, Κύριε, ἀλλά ἐκεῖνος πού
ἐφαρμόζει τό θέλημα τοῦ οὐράνιου
πατέρα μου».

« Ὁ Θεός ἐστίν ὁ ἐνεργῶν ἐν
ὑμῖν καί τό θέλειν καί τό ἐνεργεῖν
ὑπέρ τῆς εὐδοκίας».
(Φιλ. β΄ 13)
« Ὁ Θεός εἶναι αὐτός πού ἐργάζεται μέσα σας, κάνοντάς σας νά θέλετε καί νά ἐνεργεῖτε κατά τήν ἀγαθή
Του βούληση γιά τή σωτηρία σας».

«Οἱ δικές μας βουλές, λέγει
ὁ Κύριος, δέν εἶναι σάν τίς δικές
σας, οὔτε καί οἱ δρόμοι πού σᾶς
ὑποδεικνύω, εἶναι σάν τούς δικούς
σας δρόμους».
( Ἠσ. νε΄ 8)

«Ἀπό τούς ἄνθρώπους δέν
λείπει ἡ δύναμη, λείπει ἡ θέληση».
(Βίκτωρ Οὐγκό)
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« Ἡ χαρά εἶναι ἕνα σκίρτημα
τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία ἀγάλλεται γιά
ὅσα συμβαίνουν σύμφωνα μέ τή
θέλησή της».
(Μέγας Βασίλειος)

«Τίποτα δέν εἶναι στήν ἐξουσία μας τόσο, ὅσο ἡ ἴδια ἡ θέλησή
μας».
( Ἱερός Αὐγουστῖνος)

«Κανένας δέν εἶναι δοῦλος,
ἄν ἔχει ἐλεύθερη θέληση».
(Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής)

«Ποτέ δέν πραγματοποίησα
τό δικό μου θέλημα, οὔτε δίδαξα
σέ κάποιον κάτι πού δέν ἐφάρμοσα πρῶτος ὁ ἴδιος».
(Γεροντικό, Ἀββᾶς Κασσιανός)

«Ὁ Θεός μπορεῖ νά κάνει τά
πάντα, ἐκτός ἀπό τό νά ἐξαναγκάσει τόν ἄνθρωπο νά δεχτεῖ τήν
ἀγάπη Του».
(Πατερικό)

«Οὐδείς ἑκών κακός».
(Σωκράτης)
«Κανένας δέν εἶναι κακός μέ τή
θέλησή του».

«Οἱ ἄνθρωποι βλάπτονται πολύ
ἀπό τήν ἔλλειψη τῆς θέλησης».
(Μένανδρος)

«Κι ἄν ἀκόμη ἀπουσιάζουν οἱ
δυνάμεις, πάντως πρέπει νά ἐπαινοῦμε τή θέληση».
( Ὀβίδιος)

«Ποτέ ὁ σοφός δέν εἶναι φτωχός, γιατί ἔχει περιουσία τή θέλησή του».
( Ἡλιόδωρος)

«Γιά νά φτάσει κανείς στήν
ἐπιτυχία τοῦ σκοποῦ του, δέν χρειάζεται τόσο τό ἐξαιρετικό ταλέντο, ὅσο ἡ δυνατή θέληση».
( Ἔρασμος)

«Τά ὑγιῆ ἀποφθέγματα εἶναι
σπέρματα τοῦ καλοῦ καί, ἐπειδή
ἐντυπώνονται εὔκολα στή μνήμη,
ἰσχυροποιοῦν κατά πολύ τή θέλησή μας».
(Ζοῦμπερτ)

«Τόν ἄνθρωπο τόν κάνει μικρό ἤ μεγάλο ἡ θέληση».
(Σίλλερ)

«Ἡ καλή θέληση εἶναι ἡ ἰσχυρότερη δύναμη τοῦ σύμπαντος».
(Ντόουλ Τσάρλς)

« Ὅποιος δέν θέλει, ὅταν μπορεῖ, δέν θά μπορεῖ, ὅταν θέλει».

«Ἄλλαι μέν βουλαί ἀνθρώπων,
ἄλλα δέ Θεός κελεύει».
(Ἀρχαῖο ρητό)
«Ἄλλες εἶναι οἱ βουλές τῶν ἀνθρώπων καί ἄλλα διατάσσει ὁ Θεός».

« Ὅταν ἡ θέλησή μας εἶναι θέληση τοῦ Θεοῦ, αὐτό εἶναι καλό.
Μά ὅταν ἡ θέληση τοῦ Θεοῦ εἶναι
καί δική μας θέληση, αὐτό εἶναι
πολύ καλύτερο».

« Ὅπου ὑπάρχει θέληση, ὑπάρχει καί τρόπος».
(Ἀγγλική παροιμία)

« Ἄν ἕνα πουλί θέλει νά πάει
στήν Εὐρώπη, καί τά πούπουλα νά
τοῦ βγάλεις, θά πετάξει».
(Ἀφρικανική παροιμία)
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Ἕνας κόσμος
ἀλλάζει... (;)

Β

ρισκόμαστε κάτω ἀπό μιά χιονοστιβάδα ἀποκαλύψεων τό τελευταῖο χρονικό
διάστημα στήν πατρίδα μας. Δυστυχῶς, ὅμως, ὄχι λευκῶν σάν τό χιόνι, ἀλλά
σκοτεινῶν, ὅπως ὁ βοῦρκος. Πολλά γυναικεῖα καί ἀνδρικά πρόσωπα ἀπό διάφορους χώρους καί σύνολα, τοῦ καλλιτεχνικοῦ, τοῦ ἀθλητικοῦ, τοῦ πολιτικοῦ, βγαίνουν
στή δημοσιότητα καί καταγγέλλουν ἐπώνυμα ὅτι ὑπῆρξαν θύματα λεκτικῆς, ψυχολογικῆς
βίας, «bullying», σεξουαλικῆς παρενόχλησης ἤ καί κακοποίησης. Τήν ἡρωική ἔναρξη
τῶν ἀποκαλύψεων ἔκανε ἡ πρωταθλήτρια ἱστιοπλοΐας Σοφία Μπεκατώρου, συνέχισε ἡ
ἠθοποιός Ζέτα Δούκα, καί πλεῖστα ἄλλα ἄτομα: ἠθοποιοί, τραγουδιστές, ἀθλητές. Μέχρι
καί ὑποθέσεις παιδεραστίας βγῆκαν στό φῶς τῆς δημοσιότητας.
Συγκλονιστικές οἱ μαρτυρίες τῶν θυμάτων! Μέ πόνο καί δάκρυα στά μάτια, ἀλλά
καί περισσή δύναμη ψυχῆς κατέθεσαν τή δική τους τραγική ἀλήθεια! Τό τί ὑπέστησαν,
πῶς τραυματίστηκαν καί ἀπειλήθηκαν ἀπό τούς φρικτούς θῦτες, πού βυσσοδόμησαν
ἐπάνω στίς ψυχές καί τά σώματά τους! Ὁπωσδήποτε καταδικάζουμε ὅλα αὐτά τά σκληρά
περιστατικά καί τήν ἄσκηση τῆς ποικιλόμορφης τούτης βίας! Συμπαραστεκόμαστε στά
πρόσωπα πού σήκωσαν τέτοιο βαρύ σταυρό! Οὐδείς μπορεῖ νά κατανοήσει πλήρως τόν
πόνο πού νιώθουν αὐτά τά πρόσωπα, ἄν δέν ἔχει βιώσει παρόμοια κατάσταση, ἀλλά καί
τό τραῦμα πού μένει ὡς ἰσχυρό ἀποτύπωμα στήν ψυχή, πού κάποιες φορές παραμένει
χαραγμένο μέχρι τά γηρατειά.
Ἀσφαλῶς, ἡ δικαιοσύνη ἤδη ἐνεργεῖ, ἀλλά καί τά ἀντανακλαστικά τῆς κοινωνίας μας
εἶναι σέ ἐγρήγορση, ὅπως διαφαίνεται. Δημιουργήθηκε τό κίνημα κατά τῆς ποικιλόμορφης
βίας καί παρενόχλησης, τό λεγόμενο «#metoo». Ἐπιτέλους, ἦρθε ἡ ὥρα τῶν ἀποκαλύψεων, γιά νά σπάσει τό ἀπόστημα αὐτῆς τῆς ἐγκληματικῆς κακότητας. Νά παύσει νά
ὑφίσταται μιά νοσηρή κατάσταση μέσα στά «κρυφά δωμάτια» καί στά παρασκήνια, μέ
κλειστά στόματα καί πληγωμένες συνειδήσεις, ἀλλά καί ἀνθρώπους πού ἐκμεταλλεύονται
τή θέση τους καί ἀσκοῦν τίς νοσηρές τους ὀρέξεις σέ ἀθώους ἀνθρώπους, σέ παιδιά,
καταστρέφοντας τά ὄνειρά τους ἤ «σπάζοντάς τους τά φτερά» τῆς εὐτυχίας τους.
Τώρα εἶναι ἡ ὥρα γιά ἀλλαγή! Μέ τήν ἐφαρμογή τῆς ἀνεπηρέαστης δικαιοσύνης! Τά
τηλεοπτικά παράθυρα βοηθοῦν στίς ἀποκαλύψεις, ἀλλά δέν μποροῦν νά τήν ὑποκαταστήσουν, νά διενεργοῦν τηλεοπτικές δίκες, μέ προχειρότητα καί εὐκολία, ἔτσι ὥστε νά
μήν ὑπάρχουν προσκόμματα στήν ἀπόδοσή της. Τώρα εἶναι ἡ εὐκαιρία τῆς κοινωνίας
μας νά δείξει τήν ἀνθρωπιά καί τήν ἀγάπη της, νά ἐμπνεύσει τά νέα παιδιά, ὥστε νά
κάνουν πράξη τά ὄνειρά τους, μακριά ἀπό διαστρεβλωμένες νοοτροπίες! Εἶναι ἡ ὥρα
τῆς κάθαρσης, ἀλλά καί ἡ ὥρα νά περάσει τό μήνυμα ὅτι γιά νά μήν ἐπαναληφθοῦν
τέτοια φαινόμενα, πρέπει νά ἀγωνιστοῦμε ὅλοι μας γιά καθαρές καρδιές, πού δέν θά
κυριαρχοῦνται ἀπό τέτοιες ἁμαρτωλές ροπές οἱ ὁποῖες θά ὁδηγοῦν κατόπιν σέ ἀρρωστημένες πράξεις, βασανίζοντας ἀθῶες ὑπάρξεις!
Ἄς παρακαλοῦμε τόν Θεό: «Καρδίαν καθαράν κτίσον ἐν ἐμοί...». Ἡ συνταρακτική
ἀλλαγή θά συντελεστεῖ, ἄν ἀλλάξουμε ἐμεῖς, καί ὁπωσδήποτε ἄν σκεφτόμαστε ὅτι κανένας δέν ἔχει δικαίωμα ἐξουσίας καί βίας πάνω στόν ἄλλον, στόν συνάνθρωπο!
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Θεόφιλος Νικολάου,
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ
Μνημεῖα πού κοσμοῦν τήν Καλαμάτα
καί θυμίζουν τήν ἔνδοξη ἱστορία της

Ἄγαλμα τῆς Νίκης μέ τίς μορφές τοῦ Γρηγορίου Δικαίου (Παπαφλέσσα),
τοῦ Μαυρομιχάλη καί τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στήν Κεντρική Πλατεῖα.
Οἱ τρεῖς ἥρωες βρίσκονται σέ μαρμάρινη βάση, στό κέντρο τῆς ὁποίας
ὑψώνεται μαρμάρινο βάθρο μέ τοποθετημένη τή μορφή τῆς Νίκης στήν κορυφή του.

Σύμπλεγμα ἀγαλμάτων παριστάνει τήν Ἑλλάδα νά στεφανώνει τόν Ἕλληνα ἀγωνιστή
τοῦ 1821. Βρίσκεται τοποθετημένο στή συμβολή τῶν ὁδῶν Νέδοντος καί 23ης Μαρτίου.
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