«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ ´, 3)
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Ἡ πατρίδα μας στή μακραίωνη ἱστορία της ἔχει γράψει χρυσές σελίδες νίκης καί θαυμαστῶν γεγονότων
προσφορᾶς θυσίας καί πολιτισμοῦ. Ὅλα αὐτά μέ τήν ἑνότητα καί τήν ὁμόνοια. Τό ἕνα πνεῦμα ἀθάνατο
ἔχει προσφέρει στήν οἰκουμένη θαυμαστά μεγαλουργήματα. Πολιτισμό, φιλοσοφία, τέχνες, πού ὁλόκληρος
ὁ κόσμος θαυμάζει σήμερα καί ὑποκλίνεται μπροστά σ’αὐτό τό μεγαλεῖο.
  
Ὅμως κάποια μελανά σημεῖα, γεγονότα, ἔγραψαν μαῦρες
σελίδες. Ἡ διχόνοια, ἡ μεγάλη τῆς φυλῆς μας ἀδυναμία. Πολλά
καί πολύ ὑπέφερε ἡ χώρα μας ἀπό τόν ἐπάρατο διχασμό. Ἀπό
τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα καί ἀπό τόν ἁπλό διχασμό καί
τήν ἀντιπαλότητα ὡς τούς ἐμφυλίους πολέμους καί τή φοβερή ἀδελφοκτόνο ἀλληλοεξόντωση. Τί κρίμα!
Τή μιά στιγμή ἡ ἴδια γενιά νά μεγαλουργεῖ, τήν ἄλλη νά ἀλληλοσπαράζεται.

Ἐπικίνδυνος
Διχασμός

  
Καί, νά, σήμερα ἡ ἀπειλή ἑνός νέου διχασμοῦ στόν ὁρίζοντα ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοῒοῦ.
Προέκυψε μεγάλη σύγχυση, ὡς δέν θά ὤφειλε. Ἡ σύγχυση γιά τό ἐμβόλιο μᾶς «ἐμβολίασε» τόν διχασμό,
ἔδωσε ἔναυσμα νά ἀναπτυχθεῖ ὁ διχασμός. Πυροδότησε αὐτή τήν ἀδυναμία τοῦ λαοῦ μας μέ ἀποτέλεσμα
νά χάσουμε τή σωστή κρίση, νά πάθουμε παράκρουση.
Καί ἀντί νά συντονισθοῦμε καί νά συμπορευθοῦμε
Καί νά σήμερα ἡ ἀπειλή ἑνός νέου
ἐν προσοχῇ καί προσευχῇ ἐναντίον τῆς πανδημίας,
διχασμοῦ στόν ὁρίζοντα ἐξ αἰτίας
στρεφόμαστε ἐναντίον τοῦ ἐμβολίου. Χωριζόμαστε οἱ ὑπέρ
τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοῒοῦ.
τοῦ ἐμβολίου καί οἱ κατά τοῦ ἐμβολίου, ἀντιστρατευόμενοι
ἀλλήλους. Εἴμαστε ὅλοι «εἰδικοί» καί λοιμωξιολόγοι καί
ἐκφραζόμαστε «ὡς ἔχοντες καί κατέχοντες» τή γνώση καί τήν αὐθεντία. Ἀντιστρέφουμε τούς ὅρους,
ὑπερβαίνουμε τά ὅρια καί φθάνουμε στόν παραλογισμό καί τήν παράνοια. Οἱ γιατροί γίνονται πνευματικοί
καί οἱ πνευματικοί γίνονται γιατροί καί ἀποφαίνονται ὡς εἰδικοί.

Ἀντιστρέφουμε τούς ὅρους,
ὑπερβαίνουμε τά ὅρια καί φθάνουμε
στόν παραλογισμό καί τήν παράνοια.
Οἱ γιατροί γίνονται πνευματικοί καί
οἱ πνευματικοί γίνονται γιατροί καί
ἀποφαίνονται ὡς εἰδικοί.

  
Κινδυνεύομε νά περιπέσουμε σέ πλάνη. Τό ἐμβόλιο
δέν εἶναι δόγμα, εἶναι φάρμακο. Ἡ ἐπιστήμη δέν εἶναι
θρησκεία, εἶναι ἔρευνα. Καί ἡ ὀρθόδοξη πίστη δέν
ἔχει σχέση μέ φαντασιώσεις καί ἐξτρεμισμούς, μέ
παραθεολογικά ἐπιχειρήματα καί συνωμοσιολογικές
νοοτροπίες. Δέν εἴμαστε ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ποίμνη
μή ἔχουσα ποιμένα, μάζα πού φέρεται καί ἄγεται, δέν
εἴμασατε ἀσύντακτο σῶμα. Ἔχουμε τόν Ποιμένα τόν καλόν
καί εἴμαστε ἡ καλή στρατεία, εἴμαστε ἡ Ἐκκλησία Του καί
Ἐκεῖνος εἶναι ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας καί ἐμεῖς μεταξύ
μας ἀλλήλων μέλη.

  
Ἄς προβληματισθοῦμε μέ τή φοβερή αὐτή πανδημία,
Ὁ διχασμός εἶναι μάστιγα καί
πού σκορπίζει τόν θάνατο καί κλονίζει τήν πίστη πολλῶν.
ἐγκατάλειψη Θεοῦ.
Γιατί ὁ Θεός ἐπέτρεψε αὐτή τή μάστιγα; Μήπως
ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό Αὐτόν καί ζοῦμε μέσα στόν
ἐγωκεντρισμό μας καί στά ἁμαρτωλά μας πάθη; Μήπως ὡς κοινωνία προσκολληθήκαμε στά ἐπίγεια,
στό «φάγωμεν καί πίωμεν»; Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι σαφέστατος «οἱ μακρύνοντες ἑαυτούς ἀπό Σοῦ
ἀπολοῦνται». Ὁ διχασμός εἶναι μάστιγα καί ἐγκατάλειψη Θεοῦ. Ἡ ὁμόνοια καί ἡ ἀγάπη, ἡ ὁμογνωμοσύνη
ἀποτρέπει τή διχόνοια καί φέρει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἑνότητα ὅλων « … ἵνα πάντες ἕν ὦσι».
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Προφήτης Ἰωήλ (τιμᾶται τή 19η Ὀκτωβρίου)
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Τ

Ἱερή Παράδοση

ά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης ἄρχισαν
νά γράφονται εἴκοσι περίπου χρόνια
μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας
καί τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά
τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ἐνῶ τό τελευταῖο ἀπό αὐτά γράφτηκε γύρω στό 90 μ.Χ..
Μέχρι, λοιπόν, νά γραφοῦν ὅλα τά βιβλία τῆς
Καινῆς Διαθήκης καί ἀποτελεσθεῖ ὁ Κανόνας
(ἡ συλλογή) τῶν βιβλίων της, ἡ διδασκαλία
τοῦ Κυρίου καί τῶν Ἀποστόλων παραδιδόταν
προφορικά.
Ἐπιπλέον, στά Εὐαγγέλια καί στά ἄλλα
βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης δέν γράφτηκαν
ὅλα ὅσα δίδαξε, εἶπε καί ἔκανε ὁ Κύριος. Ὁ
Εὐαγγελιστής Ἰωάννης γράφει ὅτι εἶναι τόσα
πολλά αὐτά πού ἔκανε καί εἶπε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὥστε, ἐάν γράφονταν ἕνα - ἕνα λεπτομερειακά, νομίζει ὅτι καί αὐτός ὁ κόσμος μέ
ὅλες τίς βιβλιοθῆκες του δέν θά τά χωροῦσε
τά βιβλία αὐτά (Ἰωαν. κα΄ 25).
  
Προφορικά μόνο, παραδόθηκαν αὐτές οἱ
διδασκαλίες ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους
στούς διαδόχους τους καί ἀπό ἐκείνους στούς
δικούς τους διαδόχους καί ἔφθασαν μέχρις
ἐμᾶς.
Οἱ ἄγραφες αὐτές Ἀποστολικές διδασκαλίες, πού παραδόθηκαν προφορικά μαζί μέ τά
θεόπνευστα βιβλία πού ἔγραψαν οἱ Μαθητές
καί Ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου, ἀποτελοῦν τή λεγομένη Ἱερή Ἀποστολική Παράδοση, ἡ ὁποία
εἶναι ἡ βάση καί τό θεμέλιο τῆς διδασκαλίας
τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης.
  
Αὐτή ἡ ἄγραφη ἀρχικά Ἱερή Ἀποστολική
Παράδοση λίγο – λίγο στούς ἑπόμενους αἰῶνες
συστηματοποιήθηκε ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας, διατυπώθηκε γραπτῶς καί

συμπεριλήφθηκε στούς δογματικούς Ὅρους
καί τοῦς Κανόνες τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν
Συνόδων. Σέ αὐτό συντέλεσε καί τό ὅτι μέ τήν
πάροδο τῶν ἐτῶν ἄρχισαν νά διαδίδονται μεταξύ τῶν Χριστιανῶν λανθασμένες καί ψεύτικες
διδασκαλίες. Τότε, λοιπόν, οἱ Ἐπίσκοποι τῆς
Ἐκκλησίας συγκεντρώνονταν ὅλοι μαζί καί
συγκροτοῦσαν τίς Οἰκουμενικές Συνόδους.
Μέ ὁδηγό τή γραπτή διδασκαλία τῆς Ἁγίας
Γραφῆς καί τή γραπτή καί ἄγραφη διδασκαλία
τῆς Ἀποστολικῆς Παραδόσεως, κάτω ἀπό τήν
ἔμπνευση, τόν φωτισμό καί τήν καθοδήγηση
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐξέταζαν τίς νεοφανεῖς
αἱρετικές διδασκαλίες, καταδείκνυαν τό ψεῦδος
καί τίς πλάνες πού ὑπῆρχαν σέ αὐτές, καί τίς
καταδίκαζαν· διατύπωναν, δέ, βάσει τῆς Ἁγίας

Ἡ Ἱερή Ἐκκλησιαστική Παράδοση
ἀπαρτίστηκε ἀπό στοιχεῖα πού εἶναι
βασισμένα στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας,
σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς Ἁγίας
Γραφῆς καί τῆς Ἀποστολικῆς Παράδοσης.
Περιλαμβάνει, βέβαια, καί μερικά στοιχεῖα
πού δέν ἀναφέρονται συγκεκριμένα στήν
Ἁγία Γραφή, εἶναι ὅμως σύμφωνα μέ τή
διδασκαλία της.
Γραφῆς καί τῆς Ἀποστολικῆς Παραδόσεως τά
Δόγματα καί τούς Ὅρους τῆς πίστεως. Μέ
τόν τρόπο αὐτό ἡ Ἱερή Παράδοση πλουτιζόταν
πλέον μέ τίς ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τά πορίσματα τῶν ὁποίων
διατυπώνονταν μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ἡ Ἱερή Παράδοση ὁλοκληρώθηκε καί συμπληρώθηκε τόν 8ο αἰῶνα μέ τήν 7η
Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Νίκαιας τό 787 μ.Χ..
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Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

Παιδιά, τῆς
Ἑλλάδος παιδιά...

Ὀ

κτώβριος καί πάλι. Κάθε χρόνο,
ὅταν πλησιάζει ἡ ἐπέτειος τοῦ
ἡρωικοῦ ΟΧΙ, ὅπως καί κατά τή
διάρκεια τῶν σχετικῶν ἑορτασμῶν, ἡ φωνή
τῆς ἀξέχαστης Σοφίας Βέμπο δονεῖ τόν
ἀέρα καί συγκλονίζει τίς καρδιές. Ἕνα
ἀπό τά πολλά καί ἀξέχαστα τραγούδια
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης εἶναι κι αὐτό μέ τό
ὁποῖο – μέσα ἀπό τούς μελοποιημένους
στίχους τοῦ Μίμη Τραϊφόρου - οἱ Ἑλληνίδες μανάδες, οἱ « Ἑλληνίδες τοῦ Ζαλόγγου, καί τῆς πόλης καί τοῦ λόγγου...»
ἀπευθύνονται στά παιδιά τους:
«Παιδιά, τῆς Ἑλλάδος παιδιά, πού
σκληρά πολεμᾶτε, πάνω στά βουνά.
Παιδιά, στή γλυκιά Παναγιά, προσευχόμαστε ὅλες νά ’ρθετε ξανά....».
 
Κάθε φορά πού ἀκούω αὐτά τά
λόγια, ἐκτός ἀπό τά μύχια συναισθήματα
πού, ἀπρόσκλητα, ἔρχονται νά τά
συμπληρώσουν καί νά τά συνοδεύσουν,
συνειδητοποιῶ συγχρόνως – καί ἀναλόγως
μέ τίς συγκυρίες πού ἑκάστοτε ἐπικρατοῦν
– ὅτι συγκεκριμενοποιοῦνται στόν νοῦ
μου καί διάφορες συνειρμικές σκέψεις,
σχετικές μέ τά ἐμβληματικά καί διαχρονικά
μηνύματα πού ἀναδύονται, θαρρεῖς, μέσα
ἀπό αὐτούς τούς τόσο ἁπλούς καί τόσο
ἀνθρώπινους στίχους. Καί προσπαθῶ νά
τά ὁριοθετήσω καί νά τά βάλω σέ τάξη
καί σέ σειρά.
 
Τό π ρ ῶ τ ο, τό ἀκατάλυτο καί
διαχρονικό μήνυμα εἶναι ἡ Προσευχή
230

τῆς Ἑλληνίδας μάνας στή Μεγάλη
Μητέρα ὅλων μας, τήν Παναγία. Αὐτήν
παρακαλοῦν ὅλες καί πιστεύουν ὅτι
Αὐτή, «ἡ τῶν πολεμουμένων βοήθεια»,
θά προστατέψει τά παιδιά μας πού
πολεμοῦν σκληρά γιά ἕναν ἱερό σκοπό,
τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας τους. Αὐτή
θά βοηθήσει τά παιδιά νά γυρίσουν πίσω,
ὄχι μόνο γερά, ἀλλά καί νικητές. Ἄς τό
θυμόμαστε, λοιπόν, αὐτό τό μήνυμα,
ἀφοῦ πάντα στή ζωή θά ὑπάρχει κάποιας
μορφῆς ἀγώνας γιά τά παιδιά μας.

Αὐτή ἡ ψυχική δύναμη τῶν Ἑλλήνων,
πού ἑ ν ώ θ η κ α ν ὅ λ ο ι ἀπό τήν ἴδια
Πίστη, τίς ἴδιες ἀξίες καί τό ἴδιο φρόνημα,
ὥστε νά πᾶνε νά πολεμήσουν τόν ἐχθρό,
ἕτοιμοι καί νά θυσιαστοῦν γιά τόν ἴδιο κοινό
σκοπό, στήριξε ἐκεῖνα τά κατορθώματα πού
χαρακτηρίστηκαν καί ὡς «θαῦμα».
Τό δ ε ύ τ ε ρ ο μήνυμα πού
διαγράφεται στό μυαλό μου, εἶναι
σχετικό μέ τίς ἀξίες μέ τίς ὁποῖες ἐκεῖνες
οἱ μανάδες γαλούχησαν καί ἀνέθρεψαν
τά παιδιά τους. Τό «χαμόγελο στά
χείλη» καί ἡ ὁμοψυχία πού φώτιζε τά
πρόσωπα τῶν φαντάρων μας, ὅταν
ξεκινοῦσαν γιά τό μετωπο τοῦ πολέμου,
ὅπως καί ἡ προθυμία τῆς πολλαπλῆς
καί ἀξιοθαύμαστης προσφορᾶς, σέ
δύσκολους καί ὀδυνηρούς τομεῖς, (ὅπως

τῶν ἐθελοντριῶν νεαρῶν γυναικῶν μας)
ἀπό αὐτές τίς ἀξίες γεννήθηκαν καί
στέριωσαν στίς ψυχές τους. Ἀξίες πού
στοιχειοθετοῦσαν καί συγκροτοῦσαν
τήν ἀπόλυτη ἰδιότητα τοῦ Ἕλληνα καί
πραγμάτωναν τήν ἔννοια τῆς πατρίδας καί
τῆς τιμῆς. Ἀξίες πού δομοῦσαν αὐτό πού,
μέ μιά λέξη, χαρακτηρίζουμε ὥς φρόνημα.
 
Ἔχω τή γνώμη ὅτι μέσα στά παραπάνω
μηνύματα ἐνυπάρχει καί ἡ ἑρμηνεία τῶν
ἡρωικῶν κατορθωμάτων τῶν Ἑλλήνων,
πού στοιχειοθετοῦν τό ἔπος πού ἄρχισε
νά γράφεται μέ τήν πρώτη ἐπίθεση τῶν
Ἰταλῶν στά σύνορά μας, στίς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 1940. Κατορθώματα ἀνερμήνευτα
μέ τήν κοινή λογική καί μέ τήν ἀμείλικτη
ἀλήθεια καί πραγματικότητα τῶν ἀριθμῶν,
καί τά ὁποῖα ἀποτέλεσαν ἔκπληξη, ἀλλά
καί ἀντικείμενο θαυμασμοῦ γιά τούς τότε
«μεγάλους καί ἰσχυρούς» τοῦ κόσμου.
Αὐτή ἡ ἔκπληξη ἦταν πού προκάλεσε
καί τό ἐπίμονο ἐρώτημα: «Πῶς ἦταν
δυνατόν, ἐνῶ τά περισσότερα κράτη
τῆς Εὐρώπης διακατέχονταν ἀπό βαρύ
κλίμα φοβίας καί ἡττοπάθειας, κι ἐνῶ
ἡ μεγάλη ὑπεροχή σέ στρατιῶτες καί
μηχανικό ἐξοπλισμό τῶν Ἰταλῶν - τῶν
ἐπιτιθέμενων στή μικρή Ἑλλάδα - ἦταν
ἀδιαμφισβήτητη καί συντριπτική, οἱ
Ἕλληνες μποροῦσαν νά τούς νικοῦν καί νά
τούς κατατροπώνουν;» Καί ἡ ἀπάντηση,
πού στηρίζεται σέ ὅσα προανέφερα, εἶναι
καί σαφής καί διαχρονική: « Ἡ δύναμη τῆς
ψυχῆς εἶναι αὐτή πού νικάει τή μηχανή».
Αὐτή ἡ ψυχική δύναμη τῶν Ἑλλήνων,
πού ἑ ν ώ θ η κ α ν ὅ λ ο ι ἀπό τήν
ἴδια Πίστη, τίς ἴδιες ἀξίες καί τό ἴδιο
φρόνημα, ὥστε νά πᾶνε νά πολεμήσουν
τόν ἐχθρό, ἕτοιμοι καί νά θυσιαστοῦν γιά
τόν ἴδιο κοινό σκοπό, στήριξε ἐκεῖνα τά
κατορθώματα πού χαρακτηρίστηκαν καί
ὡς «θαῦμα».
 

Κλείνοντας τό μικρό αὐτό ἐπετειακό
σημείωμα, θά ἤθελα νά ἀπευθυνθῶ σέ ὅλες
τίς Ἑλληνίδες καί ὅλους τούς Ἕλληνες
καί νά τούς προτρέψω νά θελήσουν νά
μεταγγίσουν στά παιδιά μας, ὅσο καί
ὅπως μπορεῖ ἡ κάθε μία καί ὁ καθένας
μας, μέσα ἀπό τίς ἡρωικές σελίδες τῆς
ἐποποιίας τοῦ 1940, μιά οὐσιαστική
ἐθνική ὑπερηφάνεια. Τήν ὑπερηφάνεια
πού ἀπορρέει ἀπό τήν ἀντίδραση τοῦ

-Τό 1821 οἱ Ἕλληνες ἔδειξαν στούς λαούς
πῶς οἱ σκλάβοι γίνονται ἐλεύθεροι. Καί,
-Τό 1940 οἱ Ἕλληνες ἔδειξαν στούς λαούς
πῶς οἱ ἐλεύθεροι δέν γίνονται σκλάβοι.
λαοῦ μας, πού κράτησε τήν ψυχή του
ἐ λ ε ύ θ ε ρ η καί, γι’ αὐτό, ἀντιστάθηκε
ἡρωικά στήν εἰσβολή τοῦ κατακτητῆ, ὅταν
ἄλλοι Εὐρωπαϊκοί λαοί ἔδιναν «γῆν καί
ὕδωρ» στή Γερμανική ὑπερδύναμη. Καί
αὐτή ἡ ἀδάμαστη ψυχή τῶν Ἑλλήνων
παρέμεινε ἐλεύθερη καί κατά τήν περίοδο
τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς.
Ἄν τά παιδιά μας, τά Παιδιά
τῆς Ἑλλάδος, συνειδητοποιήσουν τή
σημασία ὅλων αὐτῶν τῶν γεγονότων,
θά ἀντιληφθοῦν ὅτι τό ἔπος τοῦ 1940
ἀποτέλεσε τήν τελευταία μεγάλη
ἑλληνική πρόταση πολιτισμοῦ πρός τήν
ἀνθρωπότητα. Θά ἀντιληφθοῦν, ἐπίσης,
καί τήν ἀλήθεια τῆς διαπιστώσεως πού
λέει ὅτι:
-Τό 1821 οἱ Ἕλληνες ἔδειξαν στούς
λαούς πῶς οἱ σκλάβοι γίνονται ἐλεύθεροι.
Καί,
-Τό 1940 οἱ Ἕλληνες ἔδειξαν στούς
λαούς πῶς οἱ ἐλεύθεροι δέν γίνονται
σκλάβοι.
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ἡ αὐταπάρνηση

Ἔ

χουμε πεῖ καί ἄλλοτε γιά τήν
προσωπικότητα τοῦ Δαβίδ.
Ἐπίσης, ἔχουμε πεῖ ὅτι εἶχε
διαρκῶς πόλεμο μέ τούς γειτονικούς
εἰδωλολατρικούς λαούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιβουλεύονταν τούς Ἰσραηλίτες καί προσπαθοῦσαν νά τούς ὑποτάξουν. Μά, θά
πεῖτε, ὁ Θεός δέν προστάτευε τόν ἐκλεκτό λαό του; Πῶς ἄφηνε τούς εἰδωλολατρικούς λαούς νά πιέζουν τούς Ἰσραηλίτες; Ὅ,τι κάνει ὁ Θεός, τό κάνει ἀπό
ἀγάπη. Ποτέ δέν ἐγκατέλειψε τόν λαό
του, ἀλλά τόν παιδαγωγοῦσε μέ πολλούς
τρόπους. Ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν καί νά
ἐπιτρέπει στούς βαρβάρους νά ἀπειλοῦν
τόν λαό του. Ὅταν λοιπόν ὁ Ἰσραήλ
ἀπομακρυνόταν ἀπό τόν Θεό, ἔστελνε
τούς ἐχθρούς νά ἐπιτεθοῦν, ὥστε νά
μετανοήσει ὁ λαός, νά καταφύγει στόν
Θεό καί νά ζητήσει τή βοήθειά του. Ὁ
Δαβίδ, πού ἦταν βασιλιάς τοῦ Ἰσραήλ,
ζητοῦσε ἐπίμονα τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ,
καλοῦσε τόν λαό νά μετανοήσει καί στό
τέλος νικοῦσε τούς ἐχθρούς. Ὁ πιστός
ἄρχοντας τοῦ Ἰσραήλ Δαβίδ ἀγαποῦσε
τόν λαό του καί ἦταν πάντα ἕτοιμος νά
θυσιασθεῖ γιά τούς Ἰσραηλίτες. Ἡ αὐταπάρνηση πού ἔδειχνε, ὅταν πολεμοῦσε,
καί ἡ αὐτοθυσία ἦταν, πραγματικά,
ὑποδειγματική. Οἱ ἐπιτυχίες του μέ τή
βοήθεια τοῦ Θεοῦ καταπληκτικές. «Καί
ἐπορεύετο Δαυΐδ πορευόμενος καί μεγαλυνόμενος, καί Κύριος παντοκράτωρ
μετ᾽ αὐτοῦ» (Α´ Παραλειπομένων ια´ 9).
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Ἕνα πολεμικό περιστατικό θά ἀναφέρουμε στή συνέχεια, πολύ διδακτικό,
ὅπως εἶναι καταγραμμένο στήν Παλαιά
Διαθήκη.
«Καί κατέβησαν τρεῖς ἐκ τῶν τριάκοντα ἀρχόντων εἰς τήν πέτραν πρός
Δαυΐδ εἰς τό σπήλαιον Ὀδολλάμ, καί
παρεμβολή τῶν ἀλλοφύλων ἐν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων. Kαί Δαυΐδ τότε
ἐν τῇ περιοχῇ, καί τό σύστημα τῶν
ἀλλοφύλων τότε ἐν Βηθλεέμ» (Α´ Παραλειπομένων ια´ 15, 16). Μία ἡμέρα
τρεῖς ἀπό τούς «Τριάκοντα» γενναίους στρατιωτικούς ἄρχοντες κατέβηκαν
καί ἦλθαν στόν βράχο, ὅπου ἔμενε ὁ
Δαβίδ, κοντά στό σπήλαιο Ὀδολλάμ,
καθ᾽ ὅν χρόνον τό στρατόπεδο τῶν Φιλισταίων βρισκόταν στήν «Κοιλάδα τῶν
Γιγάντων» (μεταξύ Ἱερουσαλήμ καί
Βηθλεέμ) (Ἡ Παλαιά Διαθήκη μετά
συντόμου ἑρμηνείας, Τόμος 7ος, Α´ καί
Β´ Παραλειπομένων, σελ. 113).
Ἀκάθεκτοι οἱ ἐχθροί, οἱ σκληροί καί
ἀπάνθρωποι Φιλισταῖοι, προχώρησαν
καί ἔφθασαν μέχρι τή Βηθλεέμ. Σέ μεγάλη δυσκολία βρέθηκε ὁ Δαβίδ καί ὁ
στρατός του. Ἔπρεπε νά ἀντισταθεῖ
καί νά πολεμήσει. Τά δεινά τοῦ πολέμου, ὅμως, εἶχαν καταπονήσει πολύ τόν
στρατό του. Ὁ Δαβίδ ὑπέφερε ἀπό φοβερή δίψα καί σέ μιά στιγμή ἐξέφρασε
στά παλληκάρια του ὅτι διψοῦσε φοβερά «καί ἐπεθύμησε Δαυΐδ καί εἶπε τίς
ποτιεῖ με ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου Βηθλεέμ

τοῦ Δαβίδ
τοῦ ἐν τῇ πύλῃ;» (Α´ Παραλειπομένων
ια´ 17). Τότε ὁ Δαβίδ, πού εἶχε διψάσει
πολύ, ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία του καί
εἶπε: «Ποιός ἆραγε θά μοῦ φέρῃ νά
πιῶ νερό ἀπό τό πηγάδι, πού εὑρίσκεται κοντά εἰς τήν πύλην τῆς Βηθλεέμ;»

  
Μιά ἁπλῆ ἐπιθυμία διετύπωσε ὁ
Δαβίδ, πού ἦταν ἀδύνατο νά πραγματοποιηθεῖ κάτω ἀπό τίς συνθῆκες
ὅπου ζοῦσαν οἱ στρατιῶτες. Ἦταν,
ὅμως, πολύ στενός ὁ σύνδεσμος καί
ἡ ἀγάπη μεταξύ τοῦ Δαβίδ καί τῶν
στρατιωτῶν, ὥστε μέ αὐταπάρνηση
προσπάθησαν νά ἱκανοποιήσουν τήν
ἐπιθυμία τοῦ βασιλιᾶ τους, ὅπως μᾶς
λέγει ἡ συνέχεια τοῦ ἱεροῦ βιβλίου τῶν
Α´ Παραλειπομένων, τήν ὁποία παραθέτουμε σέ ἑρμηνεία: « Ἀμέσως οἱ τρεῖς
ἐκεῖνοι γενναῖοι στρατιωτικοί ἄνδρες
τοῦ Δαβίδ διέσχισαν τό στρατόπεδο
τῶν Φιλισταίων καί ἔβγαλαν νερόν ἀπό
τόν λάκκο (τό πηγάδι), πού εὑρίσκετο κοντά στήν πύλην τῆς Βηθλεέμ, τό
ἐπῆραν καί ἦλθαν στόν Δαβίδ. Ἀλλά
ὁ Δαβίδ δέν ἠθέλησε νά πιῇ τό νερό
αὐτό, καί τό ἔχυσε ὡς θυσία σπονδῆς
καί προσφορᾶς στόν Κύριο καί εἶπε:
“Ἐλέησέ με καί γίνε εὐσπλαγχνικός εἰς
ἐμέ, Κύριε, ὁ Θεός μου, καί μήν ἐπιτρέψῃς νά κάμω αὐτό τό κακόν καί νά
πιῶ αὐτό τό νερόν! Εἶναι δυνατόν νά
πιῶ αὐτό τό νερόν, τό ὁποῖο οἱ ἄνδρες

αὐτοί τό ἄντλησαν μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς
τους, κυριολεκτικά μέ τό αἷμα τους;
Διότι αὐτοί τό ἔφεραν μέ ἄμεσο κίνδυνο τῆς ζωῆς τους!”» Ἔτσι ὁ Δαβίδ
ἀρνήθηκε νά πιῇ τό νερό αὐτό. Αὐτά
ἔκαμαν ἕνεκα τῆς ἀφοσιώσεώς των
πρός τόν Δαβίδ οἱ «Τρεῖς» γενναῖοι
ἐκεῖνοι ἄνδρες.
Μέ τήν πράξη του αὐτή ὁ Δαβίδ
ἀναδεικνύεται πρότυπο γιά κάθε ἄρχοντα. Ἀλλά καί τά παλληκάρια του μέ
τήν αὐτοθυσία δέν ὑστεροῦν, ἀλλά
εἶναι ἀξιομίμητα.

  
Ἆραγε ὑπάρχουν σήμερα τέτοιοι
ἄρχοντες; Ἄνθρωποι, δηλαδή, πού νά
εἶναι ἀνιδιοτελεῖς καί νά προτιμοῦν τό
συμφέρον τῆς πατρίδας ἀπό τό δικό
τους; Παλαιότερα ὑπῆρχαν. Σήμερα
εἶναι δυσεύρετοι. Μόνο ἡ πίστη στόν
Θεό ἀναδεικνύει ὑποδείγματα. Χωρίς
τήν πίστη τοῦ Θεοῦ ὄχι μόνο δέν ὠφελοῦν τόν λαό, ἀλλά καί τόν ὁδηγοῦν
στήν καταστροφή. Τό τελικό συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὁ Προφήτης καί Βασιλιᾶς
Δαβίδ πίστευε στόν Θεό, ἦταν ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καί μέ τή ζωή του ἐνέπνεε τούς γύρω του καί τούς μετέδιδε
πνεῦμα αὐταπαρνήσεως καί θυσίας.

Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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Ὁ

Λαμπαδηδρομίες

ἱστορικ ό ς Παυ σαν ίας
ἀναφέρει:
Στήν Ἀκαδημία Πλάτωνος ὑπῆρχε ἕνας βωμός ἀφιερωμένος
στόν Προμηθέα· στόν ἥρωα πού, κατά
τή Μυθολογία, ἔφερε τή φωτιά στούς
ἀνθρώπους. Ἀπό τόν βωμό αὐτό τοῦ
Προμηθέα ξεκινοῦσε ἕνας ἀγώνας λαμπαδηδρομίας. Τό ἀγώνισμα ἦταν διπλό. Δέν
ἀρκοῦσε νά τρέξει κάποιος γρηγορότερα
ἀπό τούς ἄλλους. Ἔπρεπε νά φθάσει
πρῶτος στό τέρμα, μέ τή λαμπάδα του
ἀναμμένη. Ἄν ἔφθανε κάποιος πρῶτος,
ἀλλά μέ σβησμένη λαμπάδα, δέν κέρδιζε. Τότε νικητής ἦταν ὁ δεύτερος, ἄν ἡ
λαμπάδα ἦταν «καιομένη». Διαφορετικά,
ὁ τρίτος, κ.ο.κ.

Αὐτή, βέβαια, ἦταν μιά εἰδωλολατρική γιορτή. Τό γεγονός πού ἑόρταζαν δέν ἦταν παρά ἕνα παραμύθι.
  
Στίς 26 Ὀκτωβρίου γιορτάζουμε τή
μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος
Δημητρίου.
Ὁ Ἅγιος Δημήτριος δέν πίστευε σέ

Μά ὁ Δημήτριος δέν κάμφθηκε. Δέν ἄφησε
τή λαμπάδα του νά σβήσει. Πάλεψε μέ
τά «στοιχειά» αὐτῶν τῶν τόσο ὕπουλων
λογισμῶν καί τά νίκησε!
μυθικούς ἥρωες. Οὔτε σέ παραμύθια.
Εἶχε ἀξιωθῆ νά γνωρίσει τό Φῶς τό
Ἀληθινό καί νά πιστέψει σ' Αὐτό: στό
Φῶς τοῦ Κόσμου, πού εἶναι ἕνα, ὁ
Χριστός.
Ἀπό τό Φῶς αὐτό ἄναψε ὁ Ἅγιος
Δημήτριος τή δική του λαμπάδα. Καί
ἄρχισε νά τρέχει μέσα στόν κόσμο
σκορπίζοντας τό Φῶς, τό Φῶς τό

Τό μαρτύριο του κράτησε λίγες ὧρες.
Ἡ πάλη του αὐτή μέ τούς δαιμονικούς
λογισμούς κράτησε χρόνια.

ἀληθινό, τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ, καί
στούς ἄλλους. Ἔκανε καί αὐτός μία
λαμπαδηδρομία. Ἡ λαμπαδηδρομία
του, ὅμως, δέν ἦταν ἕνα ... ἁπλό σπόρ.
Ἦταν ἕνα σκληρό ἀγώνισμα, πού
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ἀπαιτοῦσε πολύ κόπο καί αἱματηρές
θυσίες. Γύρω του, κράτος καί κοινωνία
ἦταν δοσμένα σέ ἄλλη πίστη. Πίστευαν στά εἴδωλα. Ἡ πίστη του ἦταν ὑπό
διωγμό ἀπό τό ἐπίσημο κράτος καί
ἀπό ὁλόκληρη τήν κοινωνία.
Ἡ φλόγα τῆς λαμπάδας του
κινδύνευε καθημερινά νά σβήσει ἀπό
σφοδρούς ἀνέμους. Οἱ ἄνεμοι αὐτοί,
σάν σκέψεις καί ἰδέες, σάν τοποθέτηση ρεαλιστική, «λυσσομανοῦσαν» νά
σβήσουν τή λαμπάδα τοῦ Δημητρίου.
Τέτοιες σκέψεις - ἐρωτήματα ἦταν τά
ἑξῆς:
Ποιός εἶμαι ἐγώ πού θά τά βάλω
μέ μιά πανίσχυρη αὐτοκρατορία, ἡ
ὁποία ἔχει θέσει τούς Χριστιανούς
ἐκτός νόμου; Τί θά καταφέρω;
Γιατί νά ρισκάρω μιά λαμπρή καριέρα, πού θά τή ζήλευαν χιλιάδες
ἄλλοι;
Δέν εἶναι ἀνόητο νά πιστεύω ὅτι
ἐγώ θά ἀλλάξω τόν κόσμο, κάνοντας
καμιά δεκαριά ἀνθρώπους Χριστιανούς;
Δέν εἶναι πιό «καλά» νά διατηρῶ κρυφό τό πιστεύω μου καί νά
ἐμφανίζομαι στούς ἄλλους σάν νομοταγής;
  
Φυσᾶνε πολύ ἄγρια μέσα στούς
ἀνθρώπους τέτοιοι ἄνεμοι. Καί
σαρώνουν τά πάντα.
Μά ὁ Δημήτριος δέν κάμφθηκε.
Δέν ἄφησε τή λαμπάδα του νά σβήσει.
Πάλεψε μέ τά «στοιχειά» αὐτῶν τῶν
τόσο ὕπουλων λογισμῶν καί τά νίκησε!
Καί ἴσως, ἡ πάλη του αὐτή ἦταν πιό
σκληρή ἀπό τό σωματικό μαρτύριο
πού ὑπέστη στό τέλος τῆς ζωῆς του.

Τό μαρτύριό του κράτησε λίγες
ὧρες. Ἡ πάλη του αὐτή μέ τούς δαιμονικούς λογισμούς κράτησε χρόνια.

Ὅσοι πολεμοῦν μέχρι τό τέλος αὐτά τά
πάθη, ὅσοι ἀντιστέκονται σ' αὐτούς τούς
ἀνέμους τῆς ὀλιγοπιστίας καί τῆς
ἀμφιβολίας, καί ὅσοι μένουν ἀσυμβίβαστοι
μπροστά στήν πρόκληση μιᾶς χλιαρῆς
«χριστιανικῆς» ζωῆς, ἀξιώνονται νά γίνουν
καί σήμερα μάρτυρες καί ὁμολογητές.
  
Παρόμοιοι «ἄνεμοι λογισμῶν»
φυσᾶνε καί σήμερα, πού ἔχουμε θρησκευτική ἐλευθερία. Ἐχθροί τοῦ χριστιανισμοῦ δέν εἶναι οἱ Διοκλητιανοί
καί οἱ Νέρωνες, ἀλλά ἡ ἀνθρώπινη
φιλαυτία καί φιληδονία.
  
Ὅσοι πολεμοῦν μέχρι τό τέλος
αὐτά τά πάθη, ὅσοι ἀντιστέκονται σ' αὐτούς τούς ἀνέμους τῆς
ὀλιγοπιστίας καί τῆς ἀμφιβολίας,
καί ὅσοι μένουν ἀσυμβίβαστοι
μπροστά στήν πρόκληση μιᾶς
χλιαρῆς «χριστιανικῆς» ζωῆς,
ἀξιώνονται νά γίνουν καί σήμερα
μάρτυρες καί ὁμολογητές. Μαρτυροῦν καί ὁμολογοῦν ὅτι μόνον
ὁ Χριστός εἶναι τό Ἀληθινό Φῶς
τοῦ κόσμου. Χωρίς αὐτό τό Φῶς ὁ
κόσμος θά περιπατεῖ ἐν τῇ σκοτίᾳ·
καί, ὅπως συμβαίνει μέ τούς περιπατοῦντες ἐν τῇ σκοτίᾳ, θά «τρώη
συνεχῶς τά μοῦτρα του».
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
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Χριστιανισμός καί ἐπιστήμη:
Ἀντίθεση ἤ σύνθεση;
έσα στόν μῆνα Ὀκτώβριο ἡ Ἁγία
μας Ἐκκλησία τιμᾶ τή μνήμη μιᾶς
ξεχωριστῆς προσωπικότητας τοῦ
Οὐράνιου στερεώματος τῶν Ἁγίων, τοῦ
Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ
Λουκᾶ· τοῦ ἰατροῦ, τοῦ ἐπιστήμονα,
τοῦ ἀνθρώπου τῆς τέχνης (ἁγιογράφου), ἀλλά καί τοῦ πρώτου ἱστορικοῦ
τῆς χριστιανικῆς παράδοσης· ἑνός
προσώπου πού συνδύασε πολλά, καί
παράλληλα, ἀποτελεῖ καί ἕνα ἔξοχο
παράδειγμα χριστιανοῦ ἐπιστήμονος.
Συνδύαζε ἄριστα τόσο τήν ἐπιστημονική γνώση, τήν ἔρευνα, τήν Ἰατρική
ἐπιστήμη καί τήν ἐξάσκησή της, θεραπεύοντας μ' αὐτά τά ἐργαλεῖα τούς
σωματικούς πόνους, τίς πληγές καί τά
νοσήματα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ταυτόχρονα, μέ τήν ἁγιοσύνη τοῦ βίου του,
τή θερμότητα τῆς προσευχῆς του καί
τήν ἀπαράμιλλη ἐμπιστοσύνη του στόν
Ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων Θεό
θεράπευε τίς ἀσθένειες τοῦ πνεύματος,
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς καί διενεργοῦσε
θαύματα! Ἐπίσης, κήρυττε στά πέρατα
τῆς γῆς διά τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου του,
τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, ὅπου συνέγραψε γιά τή διάσταση τῆς τέλειας
ἀνθρώπινης φύσης τοῦ Χριστοῦ. Συνέβαλε, ἀκόμη, στήν αὔξηση τῶν μελῶν
τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν θαυμάτων, καθώς θεράπευε σωματικές παθήσεις τῶν
ἀνθρώπων, ἐνίοτε καί πρός δόξαν Θεοῦ,
ἀλλά καί γιά νά διατρανωθεῖ ὅτι «ὅπου
βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις,
ὡς γέγραπται».

Μ
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στης τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης τῆς ἐποχῆς
του, γι' αὐτό καί ξεχώριζε· γι' αὐτό καί ἡ
ὁμολογία του ἔγινε πιό δυνατή ἐνώπιον
ἐθνῶν καί βασιλέων, ὅταν ἀπαιτήθηκε.
Ἐφόσον πίστευε στόν Χριστό ἕνας
ἄνθρωπος τῆς ἐπιστήμης, τῆς λογικῆς,
αὐτό σήμαινε ὅτι ἡ πίστη στόν Χριστό
εἶναι δυνατή, ὑπερβαίνει τή λογική. Δείχνει ὅτι ὑπάρχει κάτι ἀνώτερο.
  
Αὐτός ὁ συνδυασμός πίστης καί ἐπιστήμης φανέρωνε καί φανερώνει μέχρι
σήμερα ὅτι δέν ὑπάρχει ἀντίθεση μεταξύ τους, ὅπως ὁρισμένοι ἐσκεμμένα
καλλιεργοῦν. Ἡ ἐπιστήμη γνωρίζει- ἤ
ὀφείλει νά γνωρίζει- τά πεπερασμένα
ὅριά της, πώς μπορεῖ νά κινηθεῖ μόνο
μέσα στόν χῶρο τοῦ φυσικοῦ, τοῦ ἐπιστητοῦ, μέ τήν ἔρευνα καί τό πείραμα.
Δέν μπορεῖ νά προεκταθεῖ στή σφαῖρα
τοῦ μεταφυσικοῦ καί τοῦ «ὑπέρ λόγον καί ἔννοιαν» Θεοῦ. Δέν μπορεῖ νά
ἀνταποκριθεῖ καί νά δράσει μέσα στήν
ἀτμόσφαιρα τοῦ ὑπέρλογου. Μπορεῖ
νά ἀποδείξει καί νά ἐπιβεβαιώσει τίς
θαυμαστές ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ μέσα
στήν κτίση, τήν ὑλική δημιουργία, ἀλλά
δέν δύναται νά κατανοήσει τό πῶς δρᾶ
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὡς πηγή ὅλων τῶν
θαυματοποιῶν ἐνεργειῶν Του!
Αὐτή ἡ ἀγαθή συμπόρευση φανερώνεται στό πρόσωπο τοῦ χριστιανοῦ
ἐπιστήμονος Ἁγίου Ἀποστόλου καί
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, τοῦ ἰατροῦ τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου. Φανερώνεται ἡ
ἀλήθεια ὅτι ἡ ἐπιστήμη ἔχει ὅρια, «ἔχει
ταβάνι», κατά τή λαϊκή ρήση, ἀλλά καί
ὅτι, ὡς πιστεύοντες χριστιανοί, δεχόμα-

στε τίς ἄκτιστες ἀγαπητικές ἐνέργειες
τοῦ Θεοῦ μέσα στόν κτιστό κόσμο, μετέχουμε αὐτῶν!
  
Εἶναι μιά τρανή ἀπάντηση τό ὑπέρλαμπρο παράδειγμα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Λουκᾶ, τοῦ Ἰατροῦ καί γιά τίς
ἡμέρες μας, ὅπου ἀκόμη ὁρισμένοι, εἴτε
ἐντός, εἴτε ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, δέν
μποροῦν νά διακρίνουν τά ὅρια ἤ τεχνηέντως προσπαθοῦν νά καλλιεργήσουν
ρήξη καί ἀντίθεση μεταξύ πίστεως καί
ἐπιστήμης. Ὑπάρχουν θέματα καθαρῶς
ἰατρικά καί θέματα καθαρῶς πνευματικά. Ἄς μή συγχέουμε τίς ἔννοιες. Μπορεῖ κάποιος νά ἐμπιστευθεῖ τή γνήσια
καί μέ ἀγαθά κίνητρα πορευόμενη ἐπιστήμη, πού ἀποτελεῖ δῶρο Θεοῦ στόν
κόσμο, στήν ἐπιστήμη πού δέν θεοποιεῖται, ἀλλά καί τούς ἐπιστήμονες πού
δροῦν μέσα στόν χῶρο καί στά ὅρια τῆς
ἐπιστήμης τους. Παράλληλα, δέ, μπορεῖ κάποιος νά ἐμπιστευθεῖ τούς λόγους
τῶν Πατέρων, τῶν ποιμένων μας γιά τό
πῶς θά κινούμαστε σέ πνευματικά θέματα. Ἄλλωστε, τό παράδειγμα, ὁ λόγος
καί τά ἁγιοπνευματικά συγγράμματα
τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ μᾶς ξεκαθαρίζουν τά
ἴχνη πού δυνάμεθα νά ἀκολουθήσουμε.
Ὅταν χρειαζόταν, μιλοῦσε ὡς ἰατρός,
π.χ. στόν ἀσθενῆ του Ἀπόστολο Παῦλο
ἤ χρησιμοποιώντας ἰατρικές ἀναφορές
μέσα στά ἱερά κείμενα, καί, ὅταν ἔπρεπε, τόνιζε τή θαυματουργική ἐπέμβαση
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
  
Ἔχουμε, ἄλλωστε, τόσα πρότυπα καί
παραδείγματα Ἁγίων, ὅπως τοῦ Ἁγίου
Παντελεήμονος, τοῦ διδασκάλου τοῦ
Ἁγίου, ἰατροῦ Ἑρμόλαου, τῶν ζευγῶν
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ ἐκ Ρώμης καί ἐκ Μικρᾶς Ἀσί-

ας, μέχρι τοῦ πλέον πρόσφατου τῆς
Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ, Ἀρχιεπισκόπου
Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας, πού
μᾶς πιστοποιοῦν μαζί μέ τόν Ἅγιο Ἀπόστολο καί Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ, αὐτήν
ἀκριβῶς τήν ὑπαρκτή καί ἁρμονική διάσταση, καί συνάμα τόν ἀγαθό συνδυασμό τοῦ χριστιανοῦ καί τοῦ ἐπιστήμονα!
Ἄλλοτε πρωτοπόροι γιά τήν ἐποχή τους
μέ ἀνακαλύψεις καί μοναδικές θεραπεῖες καί συγγράματα κατόπιν σκληρῆς
δουλειᾶς, πού χάραξαν δρόμους στήν
Ἰατρική. Ἄλλοτε, δέ, γνήσιοι συνεχιστές
τῆς παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας, θερμοί
ὑποστηρικτές τῆς πίστεως, πιστεύοντας
δυνατά στήν εὐεργετική παρουσία τοῦ
Θεοῦ μέσα στήν ἀνθρωπότητα καί τήν
ὑλική δημιουργία ἐν γένει.
  
Διδάσκουν σέ ὅλους μας πῶς νά
χρησιμοποιοῦμε τήν ἐπιστήμη ὡς εργαλεῖο τοῦ Θεοῦ, ἐργαλεῖο θεραπείας καί
ὄχι φθορᾶς ἤ παραμόρφωσης τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί πῶς
νά ἀξιοποιοῦμε τήν πίστη μας ὡς ὅπλο
ἐμπιστοσύνης καί προϊόν θαύματος καί
εὐλογίας στίς ἀνάγκες τῶν ψυχῶν καί
τῶν σωμάτων μας! Μᾶς ἀποδεικνύουν,
λοιπόν, περίτρανα ὅτι οὐδεμία ἀντίθεση
μεταξύ πίστεως καί ἐπιστήμης ὑπάρχει, οὔτε πρέπει νά ἐπιτρέπουμε σέ κάποιους ἐκατέρωθεν νά τήν προωθοῦν,
ὅπως γινόταν παλιά στόν Μεσαίωνα τῆς
Ρωμαιοκαθολικῆς Εὐρώπης! Ὑπάρχει
μόνο σύνθεση, ἀγαθή συμπόρευση, πού
ἐπιτυγχάνεται μέσα στούς κόλπους καί
τό πνεῦμα τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας!
Ἀρχιμ. Ἡρωδίων Ρίζος,
Ἱεροκήρυκας Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος
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Τά «λόγια» τοῦ ἀέρα
(Ὅταν οἱ δονήσεις τῆς ἀτμόσφαιρας γίνονται ἦχοι)
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ἀτμόσφαιρα, αὐτό τό διαυγές
καί λεπτεπίλεπτο πέπλο πού
μᾶς περιβάλλει στοργικά,
ἔχει ἀναλάβει κοντά στίς ἄλλες ζωτικές
λειτουργίες καί τόν ὑψηλό ρόλο νά μεταδίδει τούς ἤχους. Ἄν ἡ μητέρα ἀκούει
τό κλάμα τοῦ μωροῦ, ἄν ἀπολαμβάνουμε τό κελάηδημα τῶν πουλιῶν καί τούς
ἤχους τῶν μουσικῶν ὀργάνων, ἄν ἀντιλαμβανόμαστε τόν προειδοποιητικό ἦχο
μιᾶς σειρήνας, ἄν πρό παντός μποροῦμε
νά ἐπικοινωνοῦμε μέ τήν ὁμιλία, εἶναι
ἐπειδή ὑπάρχει γύρω μας ἀτμόσφαιρα.

μέ τά ἐπιστημονικά ὄργανα, μποροῦμε
νά κάνουμε καί περίπλοκες ἀναλύσεις
τῶν συχνοτήτων καί τῶν ἐντάσεων, ἀλλά
αὐτό δέν προκαλεῖ κανένα αἴσθημα.
Εἶναι μόνο ὅταν οἱ δονήσεις διεγείρουν
τό αὐτί μας, πού ἀρχίζουν οἱ ἦχοι νά
ἀποκτοῦν ὑπόσταση καί τότε τό ἀκου-


Ὁ πλανήτης μας κατακλύζεται ἀπό
ἄπειρους ἤχους διαφόρων συχνοτήτων
καί ἐντάσεων, ἀπό τό ἁπαλό θρόισμα
τῶν φύλλων τοῦ δέντρου μέχρι τόν
ἐκκωφαντικό ἦχο μιᾶς ἔκρηξης.
Ἤχους;
Ὄχι ἀκριβῶς! Ἐκεῖ ἔξω δέν ὑπάρχουν
ἦχοι, ὑπάρχουν δονήσεις τῆς ἀτμόσφαιρας. Καί εἶναι ἐξαιρετικά πολύπλοκες.
Ἄν θά μπορούσαμε νά δοῦμε τά μόρια
τῆς ἀτμόσφαιρας, θά τά βλέπαμε νά
κινοῦνται συνεχῶς καί ἄτακτα πρός
ὅλες τίς κατευθύνσεις. Καί μετά θά
διακρίναμε μαζικές κινήσεις, πού εἶναι
οἱ ἄνεμοι, καί πάνω σ’ αὐτές περιοδικούς «κυματισμούς»: πυκνώματα καί
ἀερώματα, πού ξεκινοῦν ἀπό κάποιο
σημεῖο καί ἐξαπλώνονται πρός ὅλες τίς
κατευθύνσεις. Αὐτοί οἱ κυματισμοί τῆς
ἀτμόσφαιρας εἶναι πού προκαλοῦν σέ
μᾶς τό αἴσθημα τοῦ ἤχου.
Μποροῦμε νά ἀνιχνεύσουμε τίς
περιοδικές δονήσεις τῆς ἀτμόσφαιρας

στικό μας σύστημα ἐξάγει τά νοήματα
πού κρύβονται μέσα στίς πολύπλοκες
κινήσεις τῶν μορίων τῆς ἀτμόσφαιρας!*
Καί ἡ ἀτμόσφαιρα ὑπαγορεύει στό αὐτί
μας ἀκατάπαυστα (ἀπόλυτη σιωπή δέν
ὑπάρχει, παρά μόνο ἐκεῖ ὅπου δέν
ὑπάρχει ἀτμόσφαιρα, ἀλλά ἐκεῖ δέν
ὑπάρχει καί ζωή!) ἕνα κείμενο χωρίς τελειωμό, γραμμένο μέ ἀλφάβητο 20.000
περίπου γραμμάτων, ὅση εἶναι ἡ εὐρύτητα τῶν συχνοτήτων πού μποροῦμε νά
ἀντιληφθοῦμε, καί κάθε γράμμα του
προφέρεται σέ μία τεράστια κλίμακα
ἐντάσεων. Καί μεῖς ἔχουμε τήν ἱκανότητα νά διακρίνουμε τούς ποικίλους ἤχους
τῶν ζωντανῶν δημιουργημάτων καί τῶν
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Ἄν πρό παντός μποροῦμε νά
ἐπικοινωνοῦμε μέ τήν ὁμιλία, εἶναι ἐπειδή
ὑπάρχει γύρω μας ἀτμόσφαιρα.

φυσικῶν φαινομένων, τούς ἤχους τῶν
μηχανημάτων, τούς μουσικούς ἤχους,
τίς ἄπειρες λέξεις πού ἀνταλλάσσουμε,
καί τά νοήματά τους ...

Ἀναγνωρίζουμε τήν κατεύθυνση τοῦ
ἤχου ἀπό τή μικρή χρονική διαφορά
ἄφιξης τῶν δονήσεων στά δύο αὐτιά, ἡ
ὁποία μπορεῖ νά εἶναι καί τῆς τάξης τοῦ
ἑκατομμυριοστοῦ τοῦ δευτερολέπτου,
σέ συνδυασμό μέ τή διαφορά ἔντασης,
ὅπως ἀποτυπώνεται στό ἀκουστικό τύμπανο. Ἀκόμη καί δονήσεις τοῦ τυμπάνου μικρότερες ἀπό τό μέγεθος ἑνός
μορίου γίνονται ἀντιληπτές σάν ἦχος.
Καί εἶναι αὐτά τά μικρά ὀστᾶ, πού μεταφέρουν τίς πολύπλοκες κινήσεις τοῦ
τυμπάνου στό ἐσωτερικό αὐτί, ἐκεῖ ὅπου
20.000 – 30.000 τριχοειδῆ μικροσκοπικά κύτταρα μετατρέπουν τίς δονήσεις
τῆς ἀτμόσφαιρας σέ ἠλεκτρικά σήματα.
Αὐτά θά μεταφερθοῦν μέσῳ νευρώνων
στό ἀκουστικό κέντρο τοῦ ἐγκεφάλου,
ὅπου μέσα ἀπό ἐξαιρετικά πολύπλοκους
μηχανισμούς, στούς ὁποίους θά συμμετάσχουν πιθανόν δεκάδες δισεκατομμύρια νευρῶνες, θά γίνει ἡ ἑρμηνεία τοῦ τί
ἀντιπροσωπεύουν αὐτά πού ὑπαγόρευσε στό αὐτί μας ὁ ἀέρας. Καί θά γίνει
μιά αἰσθητική ἀναπαράσταση τῶν πολύπλοκων δονήσεων τῆς ἀτμόσφαιρας,
ὅπως σέ ἐξαιρετικά ὑπεραπλουστευμένη
ἀναλογία ἑνώνουμε τούς ἀριθμούς στά
παιδικά σχέδια, γιά νά ἀναδειχθεῖ τό
κρυμμένο σχέδιο, ἤ χρωματίζουμε ἕνα
ἀσπρόμαυρο σκίτσο γιά νά ἀναδειχθοῦν
τά βουνά οἱ θάλασσα ὁ ἥλιος κ.ο.κ..

Αὐτό εἶναι οἱ ἦχοι, ἕνα ὑποκειμενικό αἴσθημα, πού δημιουργεῖται ἀπό τόν
ἐκπληκτικό μας ἐγκέφαλο καί μᾶς βοηθάει νά ἀναγνωρίζουμε τά νοήματα καί

Ἐκεῖ ἔξω δέν ὑπάρχουν ἦχοι, ὑπάρχουν
δονήσεις τῆς ἀτμόσφαιρας. Καί εἶναι
ἐξαιρετικά πολύπλοκες. Ἄν θά μπορούσαμε
νά δοῦμε τά μόρια τῆς ἀτμόσφαιρας, θά τά
βλέπαμε νά κινοῦνται συνεχῶς καί ἄτακτα
πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις.
τήν ἁρμονία πού κρύβονται στήν πολυπλοκότητα τῆς δημιουργίας. Μόνο πού
ὁ ἐγκέφαλος δέν μπορεῖ νά ἀπολαύσει
τούς ἤχους, διότι λειτουργεῖ μηχανιστικά
καί οἱ μηχανισμοί δέν βιώνουν αἰσθήματα. Αὐτό τό ἀναλαμβάνει ἡ ἀθάνατη
ψυχή μας. Ἐκεῖ οἱ ἦχοι θά προκαλέσουν
ἄλλοτε ἀγαλλίαση, ἄλλοτε τρόμο, ἄλλοτε χαρά, ἄλλοτε λύπη, ἄλλοτε ψυχική
ἀνάταση, ἄλλοτε κατώτερα πάθη. Καί
διαπιστώνουμε γιά ἄλλη μιά φορά τή
μοναδική θέση τοῦ ἀνθρώπου ἀνάμεσα
στήν ὑλική καί τήν ἄυλη δημιουργία,
πού μπορεῖ νά ἀφουγκράζεται τούς λόγους τῶν ὄντων καί νά ἀναφέρεται στόν
Δημιουργό. Πού μέσα ἀπό ἕνα ὑλικό
μέσον (τόν ἄνεμο) ἀνταλλάσσει ἔννοιες πού κάποτε ξεπερνοῦν τά ὅρια τῆς
ὑλικῆς δημιουργίας. Καί ὁ ἀέρας μετέδωσε κάποτε τά ὑψηλότερα νοήματα
πού ἔχουν ποτέ ἀκουστεῖ, τούς λόγους
τοῦ Λόγου.
* Ἕνα μηχάνημα ἀναπαραγωγῆς
ἤχου, ραδιόφωνο, στερεοφωνικό, ὑπολογιστής κ.ο.κ. δέν ἀναπαράγει μέ τά
μεγάφωνά του τούς ἤχους, ἀλλά τίς δονήσεις τῆς ἀτμόσφαιρας πού προκάλεσε
ἡ ἀρχική πηγή ἤχου. Τό ἀκουστικό μας
σύστημα ἀποφασίζει γιά τό πόσο πιστή
εἶναι αὐτή ἡ ἀναπαραγωγή.
Βασίλειος Πετρουλέας,
Φυσικός
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Τά ματωμένα ράσα τῆς Κατοχῆς

ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 εἶναι
μία ἀπό τίς λαμπρότερες σελίδες τῆς
ἑλληνικῆς ἱστορίας. Κατά τίς δύσκολες
ἐκεῖνες ὧρες, ὁ λαός μας στάθηκε ὄρθιος
μπροστά στίς σιδερόφρακτες στρατιές τοῦ
φασισμοῦ κι ἔγραψε μέ τήν αὐτοθυσία καί
τόν ἡρωϊσμό του τό ἀθάνατο ἔπος τοῦ Σαράντα καί τή μεγαλειώδη ἐθνική ἀντίσταση.
Ἀπό πολλούς τό ἔπος τοῦ ’40 καί ’41
χαρακτηρίστηκε ὡς ἕνα καινούργιο θαῦμα.
Καί ἦταν πράγματι ἕνα θαῦμα, γιατί ἡ μικρή
Ἑλλάδα εἶχε νά παλέψει μέ δύο αὐτοκρατορίες, μπροστά στίς ὁποῖες εἶχαν λυγίσει μεγάλα
εὐρωπαϊκά κράτη. Ἀπό Ἕλληνες καί ξένους
ὁμολογεῖται ὅτι ὁ βασικός παράγων πού ὁδήγησε στή νίκη, ὑπῆρξε ἡ βαθειά καί ἀκλόνητη
πίστη τῶν στρατευμένων μας στή βοήθεια
τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας. Πολύ σωστά
εἰπώθηκε ὅτι «ἡ πίστη ἔφερε τό θαῦμα».

Πολλοί κληρικοί πολέμησαν τότε ὡς ἀξιωματικοί καί στρατιῶτες ἤ στρατιωτικοί ἱερεῖς.
Μερικοί ἀπό αὐτούς σκοτώθηκαν στίς μάχες
τοῦ Μετώπου. Μεταξύ τῶν πρώτων νεκρῶν
τοῦ πολέμου ἦταν καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης π.
Χρυσόστομος Τσάκωνας, στρατιωτικός ἱερέας. Σκοτώθηκε στίς 25 Νοεμβρίου 1940 ἀπό
βόμβα ἰταλικοῦ ἀεροπλάνου.

Ἡ
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Ἀλλά καί αὐτοί πού βρίσκονταν στά μετόπισθεν δέν ὑστέρησαν. Ὅσο διαρκοῦσε ὁ
πόλεμος, οἱ ἱερεῖς στίς πόλεις καί στά χωριά
στήριζαν ἠθικά καί ὑλικά τίς οἰκογένειες τῶν
στρατευμένων. Στήν προσπάθεια αὐτή συμμετεῖχαν καί τά λαϊκά μέλη τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁμάδες Χριστιανῶν, μέλη Χριστιανικῶν Συλλόγων, πρωτοστατοῦσαν στά ἔργα ἀγάπης.
Συγκέντρωναν πλεκτά, φανέλες, κάλτσες καί
ἄλλα μάλλινα καί τά ἔστελναν στό Μέτωπο
γιά τούς φαντάρους μας, πού μάχονταν στά
βορειοηπειρωτικά βουνά.

Ἡ τότε ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ
Ἀρχιεπίσκοποι Ἀθηνῶν Χρύσανθος καί Δαμασκηνός στάθηκαν ἐπάξια στό ὕψος τῶν

Ἀπό πολλούς τό ἔπος τοῦ ’40 καί ’41
χαρακτηρίστηκε ὡς ἕνα καινούργιο θαῦμα.
Καί ἦταν πράγματι ἕνα θαῦμα, γιατί ἡ
μικρή Ἑλλάδα εἶχε νά παλέψει μέ δύο
αὐτοκρατορίες, μπροστά στίς ὁποῖες εἶχαν
λυγίσει μεγάλα εὐρωπαϊκά κράτη.
περιστάσεων. Πρωτοστάτησαν στή διάσωση,
τήν περίθαλψη καί τήν ἀνακούφιση τῶν κατατρεγμένων πολιτῶν.

Ἀξιόλογη ὑπῆρξε ἡ συμπαράσταση καί ἡ
βοήθεια πού πρόσφερε ὁ Μοναχισμός στόν
πονεμένο ἑλληνικό λαό κατά τά μαῦρα ἐκεῖνα
χρόνια. Μοναχοί καί μοναχές περιέθαλψαν
ἀρρώστους, φυλακισμένους, φιλοξένησαν
ἄστεγους καί πρόσφυγες, ἔκρυψαν μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους Ἕλληνες καί ξένους
καταδιωκόμενους ἀπό τούς κατακτητές.

Πέρα ὅμως ἀπό αὐτά, πολλοί Ἕλληνες

κληρικοί ἀνέβηκαν καί στόν Γολγοθᾶ τοῦ
μαρτυρίου. Σφαγιάστηκαν ἤ ντουφεκίστηκαν
κατά τή διάρκεια τῆς Κατοχῆς. Στό χρονικό
διάστημα ἀπό 28 Ὀκτωβρίου 1940 μέχρι
31 Δεκεμβρίου 1944 περισσότεροι ἀπό 329
κληρικοί ἔχασαν τή ζωή τους ἀπό Γερμανούς, Ἰταλούς, Βούλγαρους, Ἀλβανοτσάμηδες, Ἐλασίτες καί ἄλλους (Ὀνομαστικός
κατάλογος μέ σύντομα βιογραφικά καί πολλά
παραδείγματα περιλαμβάνονται στό βιβλίο
μου, Μάρτυρες τῆς Κατοχῆς, Ἐκδόσεις
Τῆνος, Ἀθήνα).
Ὑπάρχει, ἀκόμη, κι ἕνα πλῆθος ἱερέων πού
μπορεῖ νά μήν εἶχαν μαρτυρικό θάνατο, ἀλλ’
ὅμως ὑπέφεραν τά πάνδεινα, χωρίς νά λυγίσουν: φυλακίστηκαν, κακοποιήθηκαν, βασανίστηκαν, διώχτηκαν, ἐξορίστηκαν, κλείστηκαν
σέ στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Χρέος μας ἱερό εἶναι νά μήν ξεχνᾶμε ἐκείνους πού στίς δύσεχτες ὧρες τοῦ Ἔθνους
μας στάθηκαν ὄρθιοι καί ἄφοβοι μπροστά
στόν κίνδυνο καί στήριξαν τόν κατατρεγμένο
λαό μας. Τέτοιοι ὑπῆρξαν οἱ Ἕλληνες ἱερεῖς.
Ἁπλοί καί ταπεινοί λευίτες, φτωχοί παπάδες τοῦ βουνοῦ καί τοῦ κάμπου, δέν ἐγκατέλειψαν τό ποίμνιό τους, ἀλλά πιστοί στόν
Μεγάλο Ἀρχιερέα Χριστό ἀνέβηκαν κι αὐτοί
στόν Γολγοθᾶ τοῦ μαρτυρίου. Ἔμειναν κοντά
στόν ἀγωνιζόμενο λαό. Καί τόν ἀνακούφισαν.
Στούς λευϊτικούς ὤμους τους σήκωσαν ὅλη
τήν ὀδύνη, ἀλλά καί τήν ψυχική λεβεντιά
ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ.

Ἡ σκέψη καί ἡ μνήμη μας στρέφεται μέ
εὐλάβεια καί εὐγνωμοσύνη στά ματωμένα
ράσα. Σέ ὅλους τούς ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους ἥρωες τῆς Ἀντίστασης τῆς Ἐκκλησίας.
Ξαναφέρνουμε στή θύμησή μας γνωστούς
καί ἄγνωστους λειτουργούς τοῦ Θεοῦ, πού
κράτησαν ψηλά τή σημαία τοῦ Ἔθνους. Δέν
πρόδωσαν τήν πατρίδα καί τήν πίστη. Δέν
συμβιβάστηκαν μέ τούς ἰσχυρούς.
Οἱ μάρτυρες κληρικοί τῆς Κατοχῆς ἔρχονται καί σήμερα νά φέρουν τό μήνυμα τῆς

Οἱ μάρτυρες κληρικοί τῆς Κατοχῆς
ἔρχονται καί σήμερα νά φέρουν τό
μήνυμα τῆς ἐλπίδας καί τῆς πίστης, τῆς
φιλοπατρίας καί τοῦ ἡρωϊσμοῦ. Νά
μεταφέρουν τόν ἀέρα τῆς λεβεντιᾶς, τήν
παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
ἐλπίδας καί τῆς πίστης, τῆς φιλοπατρίας καί
τοῦ ἡρωϊσμοῦ. Νά μεταφέρουν τόν ἀέρα τῆς
λεβεντιᾶς, τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Σέ μία ἐποχή, ὅπως ἡ δική μας, πού ἡ
παρρησία καί ὁ ἡρωϊσμός, ἡ ὁμολογία, ἡ θυσία χάριν τῶν ἰδανικῶν, ὑποτιμῶνται, ἀποτελεῖ
ἐθνική ἀνάγκη νά θυμόμαστε ἐκείνους πού
ἐνσάρκωσαν τίς ἀρετές τῆς φυλῆς μας καί
τήν ὀμορφιά τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς.
Γ. Δ. Κούβελας

Δωρεές

•		Ὁ κος Νικόλαος Γιαννάκης, Νέα Πεντέλη Ἀττικῆς, 50 €, εἰς μνήμην Πολυξένης
Ψύλλου.
• Ὁ κος Δημήτριος Κουφόγιωργας, Νέο Ηράκλειο Ἀττικῆς, 50 €, εἰς μνήμην τῶν
γονέων του Χαραλάμπους καί Βασιλικῆς.
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Ὅ

πως διαβάζουμε στίς τοπικές μας ἐφημερίδες, ἡ ὑπόθεση τῆς κατασκευῆς ἑνός
ὑδατοδρομίου στήν Παραλία τῆς πόλης
μας βρίσκεται στό τελευταῖο στάδιο,
σύντομα θά συνδεθοῦμε καί μέ ἄλλα
ὑδατοδρόμια, καί θά ἀρχίσει ἡ ἐναέρια
ἐπικοινωνία μέ τά ὑδροπλάνα.
  
Τό γεγονός αὐτό μοῦ ἔφερε στόν
νοῦ τά παιδικά μου χρόνια, τό 1942,
τότε πού ἡ πατρίδα μας βρισκόταν
κάτω ἀπό τήν Ἰταλική κατοχή.
Στήν πόλη μας δέν βλέπαμε τακτικά ἀεροπλάνα νά πετοῦν στόν οὐρανό
της. Σπάνια ἀκουγόταν ἕνας θόρυβος
ἀεροπλάνου, πού μᾶς ἔκανε νά προσπαθήσουμε, νά τό ἐντοπίσουμε στόν
οὐρανό. Ἀφοῦ τό ἐντοπίζαμε, τό παρακολουθούσαμε, ἕως ὅτου αὐτό χαθεῖ
στόν ὁρίζοντα.
  
Ἕνα πρωινό πού τά παιδιά τῆς γειτονιᾶς παίζαμε στήν ἀλάνα, ἀκοῦμε
ἕναν παράξενο ἦχο, πού ἔμοιαζε δέν
ἔμοιαζε μέ ἀεροπλάνο. Ἀφοῦ τελικά
τό ἐντοπίσαμε στόν οὐρανό, παρατηρήσαμε ὅτι αὐτό δέν ἔμοιαζε μέ τά ἀεροπλάνα πού ξέραμε, ἀλλά στήν κοιλιά
του εἶχε δύο «βάρκες». Ἔκανε βόλτες
πάνω ἀπό τήν Καλαμάτα καί συνεχῶς
κατέβαινε στή γῆ ἀπό τόν οὐρανό,
ὅπου ταξίδευε, καί δέν ἔφευγε, γιά νά
χαθεῖ στόν ὁρίζοντα.
Ὅλα αὐτά μᾶς προκάλεσαν περισ242

σότερη περιέργεια γιά τό τί κάνει τό
ἀεροπλάνο καί πρός τά ποῦ πηγαίνει.
Ἀφοῦ τελικά διαπιστώσαμε ὅτι κατευθύνεται πρός τήν Παραλία μας,
ἀφήσαμε τό παιχνίδι μας, τρέξαμε πρός
τή θάλασσά μας, κοντά στό καφενεῖο
Πανελλήνιο καί πήραμε θέση στόν
ἀντιβραχίονα, γιά νά δοῦμε καλύτερα
τί θα γίνει.
Σέ λίγη ὥρα βλέπουμε αὐτό τό παράξενο ἀεροπλάνο νά πετάει πολύ
χαμηλά καί οἱ «βάρκες» του νά
ἀκουμπᾶνε στό νερό τῆς θάλασσας.
Ἀφοῦ προσθαλασσώθηκε κοντά στόν
λιμενοβραχίονα, τό σημερινό Χιλιόμετρο, ὅπως τό λέμε, ἄρχισε νά ἔρχεται
πρός τήν ἀκρογιαλιά, μπροστά ἀπό τό
Πανελλήνιο.
Ὅταν ἔφθασε πολύ κοντά, σέ ἀπόσταση πού μποροῦσε νά τό πλησιάσει
κάποιος, περπατώντας στά ἀβαθῆ νερά
τοῦ σημείου ἐκείνου, σταμάτησε, καί
βλέπουμε τότε νά ἀνοίγει ἡ πόρτα του
καί νά προβάλλει ἕνας Γερμανός ἀξιωματικός. Ταυτόχρονα, ἀπό τήν ἀκρογιαλιά προχωροῦσε μέσα στή θάλασσα,
περπατώντας ἕνας Ἰταλός στρατιώτης.
Πλησίασε τήν πόρτα τοῦ ὑδροπλάνου
καί τότε βλέπουμε τόν Γερμανό ἀξιωματικό νά ἀνεβαίνει στούς ὤμους τοῦ
Ἰταλοῦ στρατιώτη καί νά κατευθύνονται
πρός τήν ἀκρογιαλιά.
Παράξενα γιά μᾶς, τά παιδιά, αὐτά
τά πράγματα... Ἀληθινά ὅμως· πού
ἔμειναν ἀνεξίτηλα στή μνήμη μας.
Π. Ι. Μ

Τ

Χειροτονία νέου πρεσβυτέρου, μέλους
τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων Ζωή

ήν Κυριακή 3 Ὀκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε ἡ χειροτονία τοῦ π. Σεραφείμ
Στολάκη σέ πρεσβύτερο, μετά τήν εἰς διάκονο χειροτονία του τήν Κυριακή 02 Ἰουνίου 2019.
Ὁ ἐξαίρετος καί νεότατος αὐτός διάκονος, μέλος
τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων Ζωή, ἔλαβε μέ τή
Χάρη τοῦ Παρακλήτου καί τόν ἑπόμενο βαθμό
τῆς ἱεροσύνης.
  
Ἡ χειροτονία πραγματοποιήθηκε στόν Ἱερό
Ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν
Ἁγία Παρασκευή Ἀττικῆς, ἐντός τοῦ κτήματος
ὅπου βρίσκεται τό οἴκημα τῆς Ἀδελφότητας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Νέας Σμύρνης κ.κ. Συμεών καί παρουσίᾳ πολλῶν
κληρικῶν καί λαοῦ.
Ὁ Σεβασμιώτατος Νέας Σμύρνης στήν ὁμιλία
του τόνισε μεταξύ ἄλλων ὅτι: «Τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ συνεχίζουμε μέ τήν ἱερατική μας διακονία. Τήν
ἀποστολή τῶν μαθητῶν του ἐπωμιζόμαστε κι ἐμεῖς
οἱ ταπεινοί μέ τό χάρισμα τῆς ἱεροσύνης πού λαμβάνουμε. Αὐτό τόν θησαυρό, τό ἱερατικό χάρισμα,
καί τήν τιμή τοῦ πρεσβυτέρου τῆς Ἐκκλησίας σέ
ἀξιώνει νά λάβεις κι ἐσύ σήμερα...».
  
Ὁ π. Σεραφείμ Στολάκης, πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Μαθηματικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν,
καί νῦν φοιτητής στό Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας
καί Θρησκειολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, προέρχεται ἐκ Πατρῶν.
Γαλουχήθηκε στό ἀδελφό Σωματεῖο τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Πατρῶν καί στήν Ἐκκλησία τῶν
Πατρῶν. Ἀσχολήθηκε συστηματικά μέ τόν τομέα
τῆς νεολαίας, ἔχοντας διατελέσει Ὁμαδάρχης καί
Ἀρχηγός στίς Μαθητικές καί Φοιτητικές Κατασκηνώσεις τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Πατρῶν στή Ρίζα
Ναυπακτίας. Εἶναι τέκνο τοῦ νῦν Προέδρου τῆς
Χριστιανικῆς Στέγης Πατρῶν, Χρήστου Στολάκη,
Ἠλεκτρολόγου - Μηχανολόγου καί τῆς Οὐρανίας
Κούλη, Χημικοῦ - Μηχανικοῦ, διδάσκουσας στό
Πανεπιστήμιο Πατρῶν, κόρης τοῦ Κωνσταντίνου
Κούλη, προηγουμένου Προέδρου τῆς Χριστιανικῆς
Στέγης. Ἐπίσης, εἶναι πνευματικό τέκνο τοῦ π.

Βασιλείου Μπλάνα, Προϊσταμένου τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων Ζωή.
  
Συγκινητική ἦταν ἡ παρουσία τῶν ἀδελφῶν
ἀπό τήν Πάτρα, πού παρέστησαν στό γεγονός,
ἰδιαιτέρως τῶν φίλων καί συνεργατῶν τοῦ π. Σεραφείμ, οἱ ὁποῖοι, μετά τη χειροτονία του, τραγουδοῦσαν ἀσταμάτητα κατασκηνωτικά τραγούδια,
μεταδίδοντας ἕναν ζωηρό νεανικό παλμό στήν ἤδη
πανηγυρική ἀτμόσφαιρα.
Τό Διοικητικό Συμβούλιο, τά μέλη καί οἱ φίλοι
τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας ἐκφράζουν
τήν ἰδιαίτερη χαρά τους γιά τό γεγονός καί εὔχονται ἀπό καρδιᾶς ὁ Θεός νά ἐνδυναμώνει καί νά
φωτίζει τόν νέο κληρικό στό ἱερατικό καί ποιμαντικό
ἔργο του.
Νά ἀξιώσει, δέ, νά ἀναδειχθοῦν καί ἄλλοι
νέοι ἀπό τά Συνεργαζόμενα μέ τήν Ἀδελφότητα
Θεολόγων Ζωή Σωματεῖα ἀνά τήν Ἑλλάδα, μέ
τόν ἱερό πόθο νά διακονήσουν τήν Ἐκκλησία, καί
μέσα ἀπό τίς τάξεις τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν
Ἀδελφοτήτων.
«Ἄξιος!»
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Ἕνας Πλανήτης, Ἕνα Παιδί

Σ

Μιά διαφημιστική ἐκστρατεία πού προβληματίζει…

’ ὅλο τόν Καναδᾶ καί σέ ὁρισμένες περιοχές τῶν Η.Π.Α. ἀνθεῖ τούς τελευταίους
μῆνες μιά διαφημιστική ἐκστρατεία πού
στοχεύει καί σέ ἕναν πιό παγκόσμιο ἀντίκτυπο.
Ἐπειδή, δέ, ὡς λαός ἔχουμε τήν τάση νά ἐπηρεαζόμαστε ἀπό καθετί νέο καί ξένο καί νά τό υἱοθετοῦμε στήν κουλτούρα μας, ἄς προβληματιστοῦμε
ἐγκαίρως, ὥστε ἡ ἴδια καμπάνια νά μήν ἐξαπλωθεῖ
σύντομα καί στήν πατρίδα μας.
  
Σύνθημα αὐτῆς τῆς διαφημιστικῆς καμπάνιας εἶναι «Ἕνας Πλανήτης, Ἕνα Παιδί»
(One Planet, One Child, μέ ἱστοσελίδα: www.
oneplanetonechild.org) καί ὑποστηρίζεται ἀπό
τόν διεθνῆ Ὀργανισμό, Word Population Balance
(μέ ἱστοσελίδα, www.wordpopulationbalance.
org). Ἀπό τήν ὀνομασία καί μόνο τοῦ Ὁργανισμοῦ αὐτοῦ, καθώς καί ἀπό τό σύνθημα πού
προωθεῖ, συμπεραίνεται ὅτι σκοπός του εἶναι ἡ
συνειδητή ἀτεκνία τῶν νέων ζευγαριῶν ἤ τουλάχιστον ἡ ἀπόκτηση ἑνός καί μόνο παιδιοῦ.
  
Μέ ἀφορμή τόν ὑπερπληθυσμό τοῦ πλανήτη Γῆ, στήν ἐν λόγῳ ἐκστρατεία τονίζεται ὅτι:
«Κάθε ζωή εἶναι πολύτιμη». Ὁ Dave Gardner,
πού εἶναι ἐπικεφαλῆς τοῦ προαναφερθέντος μή
κερδοσκοπικοῦ ὀργανισμοῦ καί ὑπεύθυνος γιά τήν
ἐκστρατεία, εἶχε δηλώσει πρίν ἀπό μερικούς μῆνες:
« Ἡ μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα τῆς κοινωνίας
μας – τοῦ εἴδους μας - καί τό μέλλον ὅλων τῶν
παιδιῶν τοῦ κόσμου, καί τῶν παιδιῶν τους, ἀπαιτοῦν νά ἐργαστοῦμε ὅλοι μαζί, γιά νά μειώσουμε
τά ἐπίπεδα τῆς κατανάλωσης καί τόν ἀριθμό τῶν
καταναλωτῶν».
  
Τό «One Planet, One Child» παροτρύνει
τά ζευγάρια (οἱ εἰκόνες δείχνουν ἕνα συμβατικό ζευγάρι ἀνδρῶν – γυναικῶν) νά περιορίσουν
τήν οἰκογένειά τους σέ ἕνα παιδί. Λεζάντα στήν
ἀφίσα εἶναι: « Ἐπιλέγουμε ἕνα (παιδί)» καί
« Ἑπιλέγουμε χωρίς παιδί». «Τό καλύτερο
δῶρο πού μπορεῖτε νά κάνετε στό πρῶτο σας
παιδί εἶναι νά μήν ἀποκτήσετε ἄλλο», εἶναι
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Ὑπερπληθυσμός· τόν ἐπιλύουμε ὅλοι μαζί.
Σκέψου μινιμαλιστικά.

ἕνα ἄλλο μήνυμα. « Ἡ κυκλοφοριακή συμφόρηση ξεκινᾶ ἀπό τή σύλληψη», λέει ἕνας
ἄλλος, δείχνοντας ἕνα ἀγκαλιασμένο ζευγάρι. «Τί
κάνει ἡ ἀνάπτυξη γιά σένα;», ἀναγράφεται
πάνω ἀπό τή φωτογραφία ἑνός ἀπελπιστικοῦ
κυκλοφοριακοῦ μποτιλιαρίσματος. Χαρούμενοι
νέοι, μέ τά χέρια σηκωμένα ψηλά, διατρανώνουν:
« Ὑπερπληθυσμός· τόν ἐπιλύουμε ὅλοι μαζί.
Σκέψου μινιμαλιστικά»! Ἡ κλιματική ἀλλαγή,

Ἡ κυκλοφοριακή συμφόρηση ξεκινᾶ ἀπό τή
σύλληψη (!!!)

ἡ κυκλοφοριακή συμφόρηση, ἡ ρύπανση, ἡ ὑποβάθμιση τῆς γῆς καί ἡ μείωση τῶν θηλαστικῶν,
τῶν πτηνῶν καί τῶν εἰδῶν ψαριῶν - ἀκόμη καί
πολέμων - ὀφείλονται σέ αὐτόν τόν ἔνοχο: τόν
ὑπερπληθυσμό.
  
Οἱ σταυροφόροι κατά τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ
λένε ὅτι εἴμαστε πάρα πολλοί σέ ἕναν πλανήτη
τῶν 7,8 δισεκατομμυρίων. Οἱ ἀντίπαλοι ἰσχυρίζονται ὅτι τά ἀνθρώπινα ὄντα βρίσκουν πάντα νέους
καί ἐπιχειρηματικούς τρόπους χρήσης τῶν πόρων
μας. Τό πρόβλημα δέν εἶναι, ὅμως, οἱ ἄνθρωποι.
Τό πρόβλημα εἶναι ὁ σπάταλος καί καταχρηστικός

τρόπος ζωῆς τους. Αὐτός προκαλεῖ τήν καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος, πού ἐπιστρέφει ὡς ἀπειλή
γιά τή ζωή σέ κάθε της μορφή, ἀνθρώπινη καί μή.
  
Ὁμολογουμένως, αὐτή ἡ διαφημιστική ἐκστρατεία εἶναι ἕνα ἀκόμα ἰσχυρό χτύπημα στόν θεσμό
τῆς οἰκογένειας. Μετά τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων, τήν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια, τό Σύμφωνο Συμβίωσης, τήν προώθηση τῶν
ἐκτρώσεων, τήν κατάργηση τῶν οἰκογενειακῶν ἐπιδομάτων κ.ἄ. ἔρχεται ἄλλη μιά δυνατή γροθιά, πού
ἀπειλεῖ καί αὐτή νά «διαλύσει» τήν οἰκογένεια.
Ἤδη καί τήν τρέχουσα σχολική χρονιά τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων ἀποφάσισε τό
κλείσιμο πολλῶν Νηπιαγωγείων καί Δημοτικῶν
Σχολείων ἀνά τήν ἑλληνική περιφέρεια.
  
Ὅσο κι ἄν κάποιοι θέλουν νά κρύβεται τό
θέμα αὐτό «κάτω ἀπό τό χαλί», νά μή συζητεῖται
καί νά μήν ἀναδεικνύεται ὡς ἕνα ἀπό τά μείζονα προβλήματα τῆς πατρίδας μας, τόσο αὐτό θά
γιγαντώνεται καί ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδας θά
γερνάει καί θά μειώνεται. «Ἀπό τήν ἀρχή τῆς
οἰκονομικῆς κρίσης πολλοί Ἕλληνες, ἰδίως νέοι,
ἐγκαταλείπουν τή χώρα ἀναζητώντας καλύτερη
τύχη στό ἐξωτερικό. Ἡ ἰκμάδα τοῦ ἔθνους ἀποξηραίνεται. Ἡ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ, μέ δεδομένη
τή ραγδαία αὔξηση τοῦ προσδόκιμου ζωῆς, εἶναι
ὁλοφάνερη. Τό ἀποδεικνύουν οἱ ἀριθμοί: τό 1961
μόλις τό 8,3% τοῦ πληθυσμοῦ ἦταν γηραιότερο
τῶν 65 ἐτῶν, ἐνῶ τό 26,2% ἦταν νεότερο τῶν 14
ἐτῶν. Τό 2020 ἡ σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ ἦταν
ἐντελῶς διαφορετική: τό 22,3 % ἦταν ἄνω τῶν 65
ἐτῶν, καί μόλις τό 14,2% κάτω τῶν 14άρων», ἐνέφερε, συγκεκριμένα, ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς
Δημοκρατίας κα Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου
στίς 04/06/2021 σέ ἐκδήλωση πού διοργάνωσε
ὁ Ὅμιλος Eurobank. Καί – στό ἴδιο πλαίσιο
λόγου - κατέληξε στό συμπέρασμα σχετικά μέ
τούς μετανάστες πού εἰσέρχονται στήν Ελλάδα ὅτι
«ἡ ὁμαλή ἔνταξη τους δέν συμβάλλει μόνο στήν
οἰκονομική ἀνάπτυξη, ἀλλά βοηθᾶ καί στήν τόσο
ἀναγκαία ἀνανέωση τοῦ πληθυσμιακοῦ δυναμικοῦ
τῆς χώρας μας»!
  
Ἄν ἡ διαφημιστική καμπάνια τῆς One Planet
One Child ἔρθει καί στήν Ἑλλάδα, αὐτό θά εἶναι
καταστροφικό γιά τήν πατρίδα μας, μέ τήν ἤδη
σημαντική συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ της καί

Ἐπιλέγουμε ἕνα (παιδί).
Ἑπιλέγουμε χωρίς παιδί.

τήν ἀποδυνάμωση τῆς οἰκογένειας. Γιά τήν ἀκρίβεια, στήν πατρίδα
μας, θά χρειαζόταν
«χτές» μιά διαφημιστική καμπάνια πού
θά στόχευε στό ἀντίθετο ἀκριβῶς ἀποτέλεσμα: στήν πολύπλευρη
ἐνίσχυση τοῦ θεσμοῦ
τῆς οἰκογένειας, μέ τήν
μεταξύ ἄλλων, παροχή
καί τῶν ἀνάλογων κινήτρων ἐκ μέρους τῆς
Τό καλύτερο δῶρο πού
Πολιτείας.

μπορεῖτε νά κάνετε στό

Δημήτρης πρῶτο σας παιδί εἶναι νά
Καλαμάτης μήν ἀποκτήσετε ἄλλο.

Τί κάνει ἡ ἀνάπτυξη γιά σένα;
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Ἀρχίζει τό Σχολεῖο καί τό Πανεπιστήμιο...

Μ

έ τήν καρδιά σφιγμένη ἀπό
μαθητές, μαθήτριες, φοιτητές,
φοιτήτριες καί γονεῖς ξεκίνησε
τό σχολικό ἔτος. Ὁ ὕπουλος καί ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνος γιά τήν ὑγεία ἰός καραδοκεῖ. Ἡ θερμή εὐχή ὅλων μας εἶναι νά
μήν ἐπαναληφθεῖ ἡ θλιβερή κατάσταση
τῆς περασμένης χρονιᾶς. Ἀπό ἐκεῖ καί
πέρα ὑπάρχουν τά ἐνδημικά προβλήματα τῆς ἐκπαίδευσης στή χώρα μας.
Τό πρῶτο εἶναι τό ζητούμενο νά βρεθεῖ ἡ σωστή σχέση μεταξύ τῆς ἠθικῆς
καί πνευματικῆς καλλιέργειας τῶν μαθητῶν καί τῆς ἀπόκτησης πρακτικῶν
γνώσεων, ὠφέλιμων στή μελλοντική
ἐπαγγελματική τους ζωή. Ἡ Πολιτεία
δέν ἔχει μόνο τήν εὐθύνη νά ἀναδείξει
πετυχημένους ἐπαγγελματίες, ἔχει κυρίως τήν εὐθύνη νά διαπλάσσει ἠθικούς,
ἔντιμους καί δημοκρατικούς πολίτες,
πού νά ἔχουν ἐπίγνωση τῆς ταυτότητάς
τους καί ἀγάπη στήν Πατρίδα τους.
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Τό δεύτερο εἶναι ἡ ποιότητα τῆς διδασκαλίας. Ὁ διδάσκων μέ τήν ἀπόκτηση ἑνός πτυχίου δέν σημαίνει ὅτι
κατέστη ἱκανός νά μεταδώσει ἀποδοτικά
τίς γνώσεις πού χρειάζονται οἱ μαθητές
καί οἱ μαθήτριες. Ἐπίσης, ἡ Πολιτεία
ὡς πρός τήν ποιότητα τῆς διδασκαλίας
δέν πρέπει νά ὑπολογίζει μόνο τούς συνδικαλιστές καί τήν πίεση πού ἀσκοῦν,
ἀλλά καί τήν πικρία καί ταλαιπωρία τῶν
πολυπληθέστερων μαθητῶν, μαθητριῶν,
γονέων καί κηδεμόνων.
Τό Ἑλληνικό Κράτος ἀπό τό Σύνταγμα ἔχει τήν εὐθύνη τῆς ἀγωγῆς
τῶν νέων. Τό Κράτος τό δικό μας, ὅπως
καί τά περισσότερα στήν Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση, δέν εἶναι οὐδέτερο, ἔχει ταυτότητα, εἶναι Ἑλληνικό. Κουβαλάει μιά
Παράδοση, ὅσο καί ἄν ὁρισμένοι τήν
ἀπορρίπτουν. Μέ βάση αὐτή τήν Παράδοση διατηρηθήκαμε ὡς Ἔθνος, χάρη
σέ αὐτήν ξεκινήσαμε τόν Ἀγῶνα τό 1821

καί πετύχαμε νά ἀπελευθερωθοῦμε, νά
ἀναπτυχθοῦμε καί νά ἀναδείξουμε μεγάλες, ἀκόμη καί παγκόσμιας ἀκτινοβολίας προσωπικότητες σέ ὅλους τούς
τομεῖς τῆς Ἐπιστήμης, τῶν Γραμμάτων
καί τῶν Τεχνῶν. Μία ἀπό αὐτές εἶναι καί
ὁ πρό ὀλίγων ἡμερῶν ἀποθανών Μίκης
Θεοδωράκης.
Ἄν τό Κράτος καταστεῖ οὐδέτερο, θά
σημάνει τή διακοπή τῆς Παράδοσης τῶν
Ἑλλήνων, πού ἔχει ἡλικία 3.000 ἐτῶν,
ἀφοῦ καί οἱ εἰδωλολάτρες πρόγονοί μας
θρησκεύονταν. Οἱ περισσότεροι ἀπό
τούς ἀθέους καί ἀντιεκκλησιαστικούς
ἀρθρογράφους ἐπιδιώκουν ἡ Ἑλλάδα νά
ἀποκτήσει τό ἄθεο καί ἀντιθρησκευτικό
καθεστώς τῆς Γαλλίας. Οἱ ἄνθρωποι ἀπό
τόν ἰδεολογικό τους φανατισμό θέλουν
νά ἀγνοοῦν τί περνάει ἐπί 116 χρόνια
ἡ ἐν λόγῳ χώρα στήν κοινωνία γενικά,
καί εἰδικότερα στήν ἐκπαίδευση. Ἀπό
τό 1905, ὅταν οἱ ἀριστεροί καί ἄθεοι
πολιτικοί Brian, Dejeante και Sarraut
πέρασαν τόν Νόμο μέ τόν ὁποῖο καθιέρωσαν τό ἄθρησκο καί ἀντιχριστιανικό
καθεστώς στή Γαλλία, ἕως σήμερα ἡ
χώρα ταλανίζεται ἀπό προσπάθειες νά
ρυθμίσει τό θρησκευτικό φαινόμενο.
Γιά τήν ἐπίλυση τοῦ ζητήματος μόνο στόν 21ο αἰῶνα - δημιουργήθηκαν
ἀλλεπάλληλες Ἐπιτροπές: Τό 2003 ἡ
Ἐπιτροπή Stasi, τό 2005 ἡ Ἐπιτροπή Rossinot, τό 2006 ἡ Ἐπιτροπή
Machelon, τό 2013 παρουσιάζεται ἡ
Χάρτα τοῦ οὐδέτερου κράτους, πού
συμπληρώνεται τό 2018. Τόν Φεβρουάριο τοῦ 2021, τό Γαλλικό Ὑπουργεῖο
Ἐκπαίδευσης ἐξέδωσε ὁδηγίες γιά τό
πῶς γονεῖς καί μαθητές ὀφείλουν νά
σέβονται τό οὐδέτερο κράτος στό σχολεῖο... Ἡ Γαλλία ἐπί, ἐπαναλαμβάνω,
116 χρόνια δέν μπορεῖ νά βρεῖ λύση στό
πρόβλημα τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ οὐδετε-

ρόθρησκου κράτους στό σχολεῖο καί
στήν κοινωνία τῶν πολιτῶν. Γάλλοι
διανοούμενοι τό 1931 ὀρθῶς παρομοίασαν τήν ἀντιεκκλησιαστική προσπάθεια τῆς χώρας τους μέ τό θεώρημα
τοῦ Γκέντελ, δηλαδή ὅτι εἶναι ἄλυτη...
Τό πρόβλημα τῆς σχέσης θρησκειῶν καί
κράτους καί ἐθνικῆς ταυτότητας στή
Γαλλία ἔχει καταστεῖ ἀκόμη πιό περίπλοκο μέ τήν παρουσία τῶν μουσουλμάνων, πού προβλέπεται ὅτι τό 2050
θά εἶναι τό ἕνα πέμπτο τοῦ συνολικοῦ
πληθυσμοῦ. Οἱ μουσουλμάνοι δέχονται
ἰσχυρότατη ὑποστήριξη ἀπό ἰσλαμικές
χῶρες καί ἡ προσέλευση στά τζαμιά τά
τελευταῖα χρόνια ἔχει αὐξηθεῖ κατά 62%
σέ σχέση μέ παλαιότερα. Σύμφωνα μέ
πρόσφατες δημοσκοπήσεις, τό 59% τῶν
Γάλλων ἔχουν τή σκέψη ὅτι «τό Ἰσλάμ
εἶναι μιά ἀπειλή γιά τήν ταυτότητα τῆς
Γαλλίας»... (Le Monde, 12-13/9/2021,
p. 34).
Ὁ ἀριστερός διανοούμενος Regis
Debray, σύντροφος τοῦ Τσέ Γκεβάρα,
ἀσχολήθηκε ἐπί χρόνια ἀπό ὑπεύθυνες
θέσεις μέ τό πρόβλημα τῆς ἐφαρμογῆς
του οὐδετερόθρησκου κράτους στήν
ἐκπαίδευση καί κατέληξε στό συμπέρασμα ὅτι, ἐνῶ νόμιζε ὅτι μέ τήν ὑποχρεωτική προώθηση τοῦ Διαφωτισμοῦ
θά ἐξαλειφόταν ἡ θρησκεία, ἀπέτυχε,
γιατί, ὅπως στή Σοβιετική Ἕνωση,
ἔτσι καί στή Γαλλία, ἀποδείχθηκε ὅτι
ἡ Πίστη εἶναι ἀνίκητη. Ἡ Γαλλία στήν
ἐπιδίωξή της νά ἐξοντώσει τή θρησκεία
κατάντησε ἕνας σύγχρονος Τάνταλος.
Στήν τραγελαφική κατάστασή της ἐπιζητοῦν νά μᾶς ὁδηγήσουν φανατικοί ἄθεοι
παράγοντες. Ξεχνοῦν ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν
εἶναι Γαλλία...
Γιῶργος Ν. Παπαθανασόπουλος
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Ἱεραποστολικό Συναξάρι τοῦ 20οῦ αἰῶνα
έν ξέρω πῶς, ἀλλά μοῦ εἶχε διαφύγει καί
δέν τό διάβασα στήν ὥρα του, αὐτό τό
ἔξοχο βιβλίο τοῦ συναδέλφου Ἀθανασίου
Κοτταδάκη, πού ἔχει τίτλο Ἱεραποστολικό
Συναξάρι τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα ( Ἐκδόσεις
Τῆνος, Ἀθήνα 1992, σελ. 268). Μοῦ τό ἔστειλε ὁ κος Κοτταδάκης καί τό διάβασα μέ τήν
καλή μου ὁμόζυγο. Ὅ,τι καί νά γράψω πρός
ἔπαινο αὐτοῦ τοῦ ἔργου θά εἶναι λίγο, νομίζω.
Τό βιβλίο ἀναφέρεται σέ δύο Ἱεραποστόλους
πού ἤδη ἔχουν ἀφήσει τά γήινα καί βρίσκονται
συντροφιά μέ τούς Ἀγγέλους. Γιά νά μήν λέω
πολλά λόγια, μπαίνω ἀμέσως στό ψαχνό.

Δ

✣✣✣

Πρόκειται γιά ἕνα πραγματικό Συναξάρι, πού ἀναφέρεται σέ δύο πρόσωπα
Ἑλλήνων Ἱεραποστόλων: τόν Ἀρχιμανδρίτη
Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο καί τόν
μοναχό Κοσμᾶ Ἀσλανίδη – Γρηγοριάτη. «Σέ
ὑπερδωδεκάχρονη ἱεραποστολική στρατεία»
ὁ καθένας τους ἐκεῖ, ὅπως σημειώνει ὁ συγγραφέας. «Πρωτοπορία ὁ Γέροντας, μέ τόλμη
καί ἀνοιχτούς ὁρίζοντες τό παλικάρι». Ἀπό
τά μέρη τῆς Μεσσηνίας ὁ πρῶτος, ἀπό τή
Μακεδονία ὁ δεύτερος.
✣✣✣

Τόν π. Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο
τόν γνώρισα στήν Κοζάνη, ὅταν ἤμουν ἀκόμη
μαθητής Γυμνασίου, καί ἐκεῖνος ἔμεινε γιά
λίγο καιρό ἐκεῖ. Πολλές φορές διορθώναμε
ἤ «σπαργανώναμε» τά ποιήματά μας (γιατί
ἔγραφε κι ἐκεῖνος ποιήματα, ὅπως κι ἐγώ) καί
μερικές φορές τόν συνόδευσα στά γύρω χωριά
(καθώς καί στή Λευκοπηγή), ὅπου ἐξομολογοῦσε ἡλικιωμένες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες τοῦ
ἔφερναν καί κανένα αὐγό γιά τόν κόπο του.
Ὅταν ἀργότερα μπῆκα στό Πανεπιστήμιο, μέ
διευκόλυνε φιλοξενώντας με, ὥσπου ν’ ἀνοίξει
τό Οἰκοτροφεῖο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας,
ὅπου θά ἔμενα.
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Τόν π. Κοσμᾶ Ἀσλανίδη – Γρηγοριάτη
δέν τόν γνώρισα, παρά μέσα ἀπό τά γραπτά
τοῦ ἴδιου καί τοῦ φίλου συγγραφέα, πού περιγράφει τίς σχεδόν ὑπερφυσικές σωματικές
δυνάμεις, ἀντοχές καί ἱκανότητες πού χρειάζονταν τά ἀπίστευτα ἔργα πού δημιούργησε
στήν Ἀφρική γιά τούς νεοκατηχουμένους.
Στή σελίδα 114 τοῦ βιβλίου ὁ ἀναγνώστης
θά μάθει πῶς τόν περιγράφουν μέλη τοῦ
Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου στό Ζαΐρ: « Ἦταν
θησαυρός ἀνεκτίμητος. Τά σήκωνε ὅλα μέ
θαυμάσια ὑπομονή. Ἦταν ἁπλός, ἀλλά καί
δυναμικότατος. Ἀγαποῦσε κατά τόν ἴδιο τρόπο
ὅλους καί χωρίς νά περιμένει ἀνταπόκριση».
Εὕρισκε λύσεις πρακτικές καί προσιτές γιά
τούς ἰθαγενεῖς. Δέν μιλοῦσε θεωρητικά γιά
τήν ἐργατικότητα. Ἀψηφοῦσε κάθε κίνδυνο
καί διάλεγε γιά τόν ἑαυτό του ὅ,τι πιό βαρύ
καί ἐπικίνδυνο. Δέν ὑπολόγιζε τήν κούραση
μπροστά στήν ἀνακούφιση τοῦ πλησίον. Μία
προσωπικότητα ἐκκλησιαστική, στολισμένη μέ
τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἦταν
βέβαιο ὅτι θά δημιουργοῦσε ἕνα τεράστιο
ἔργο».
✣✣✣

Πιστεύω ὅτι θά ὠφεληθοῦν αὐτοί πού θά
διαβάσουν τό βιβλίο τοῦ κου Ἀθανασίου Κοτταδάκη, καί θά θαυμάσουν τά σπουδαῖα ἔργα
καί κατορθώματα τῶν ἱεραποστόλων στή μαύρη Ἀφρική, πού τώρα πιά μένουν στήν τοπική
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία - μετά τήν κατήχηση καί
τίς Βαπτίσεις τοῦ π. Χρυσοστόμου καί τοῦ
π. Κοσμᾶ - οἱ ὁποῖοι, καί οἱ δύο, ἄφησαν τό
σῶμα τους «σέ μνήματα τῆς Ἀφρικῆς».
Π. Β. Πάσχος,
Ὁμότιμος Καθηγητής
Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.,
ποιητής

Στρατιωτικά ἐνθύμια
ἑνός Μεσσηνίου

Ὁ

Μεσσήνιος στρατιώτης Πολύβιος
Ἀνδροῦτσος τοῦ Γεωργίου γεννήθηκε
τό 1910 στό Βασιλικό Μεσσηνίας.
Ὡς στρατιώτης ὑπηρέτησε τή θητεία του καί
ἀπολύθηκε ἀπό τό 26ο Σύνταγμα Πεζικοῦ, 6ος Λόχος Δράμας, τήν 9η Δεκεμβρίου 1930. Ἡ Ἀπόδειξη
Παράδοσης ἀντικειμένων πού τοῦ εἶχαν χρεώσει
εἶναι τό πρῶτο ἐνθύμιο τῆς στρατιωτικῆς του πορείας.

Τό πρῶτο στρατιωτικό ἐνθύμιο.
Τό 1932 παντρεύτηκε τήν κοντοχωριανή του
Ἀμαλία Καλαμπόκη ἀπό τή Μάλθη. Ἡ Ἀμαλία
ἦταν ἐγγόνα τοῦ Καπετάν Γιάννη Καλαμπόκη,
ὁπλαρχηγοῦ τοῦ Κολοκοτρώνη καί ἀδερφή τοῦ
Πάνου Καλαμπόκη, Μεσσήνιου ὑπολοχαγοῦ τοῦ
Μακεδονικοῦ ἀγῶνα καί ἥρωα τοῦ Μικρασιατικοῦ Πολέμου, μέ παράσημα ἡρωϊσμοῦ καί χρυσά
μετάλλια.
Ὁ Πολύβιος εἶχε ἤδη τρία παιδιά (πού γεννήθηκαν τά ἔτη 1934, 1936 καί 1939, ἀντίστοιχα)
ὅταν τό 1940 τόν ἐπιστράτευσαν. Ἡ σύζυγος καί
τά παιδιά του προσεύχονταν στήν Ἁγία Βαρβάρα
νά προστατεύει τόν στρατό μας. Μάλιστα, τέλεσαν
καί Θεία Λειτουργία στό ὄνομά του, στόν Ἱερό Ναό
τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Χαλανδρίου. Στό Μέτωπο
πολέμησε ἀπό τό Ἀργυρόκαστρο ἕως τούς Ἁγίους
Σαράντα. Στά διαλείμματα αὐτῶν τῶν πολεμικῶν

ἐπιχειρήσεων, μᾶς διηγήθηκε ὅτι ὁ στρατός μας
ἔβρισκε τήν εὐκαιρία νά δείχνει τήν ἀγάπη του
πρός τούς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς. Ὁ λόχος
τους, λοιπόν, βάπτισε τό ἀγοράκι ἑνός Ἕλληνα,
Βορειοηπειρώτη χωρικοῦ. Ὁ φωτογράφος τοῦ
Μετώπου Πέτρος Πουλίδης ἀπαθανάτισε τήν
ἐθνική καί ἱεραποστολική τους πράξη. Αὐτό εἶναι
τό δεύτερο στρατιωτικό του ἐνθύμιο.
Ὁ ἴδιος μᾶς διηγήθηκε καί πολλά ἄλλα περιστατικά. Γιά παράδειγμα, μετά τήν κατάπαυση
τοῦ πυρός, ξεκίνησαν ὁμάδες - ὁμάδες οἱ στρατιώτες μέ τά πόδια γιά τά σπίτια τους· ἐκεῖνος
γιά Ἀθήνα. Στήν Κόρινθο ζήτησαν φαγητό, ἀλλά
οἱ χωρικοί εἶχαν ἐξαντληθεῖ... Βλέπετε, εἶχαν βοηθήσει χιλιάδες ἄλλους πού ἐπίσης ἐπέστρεφαν...
«Κόψαμε» μᾶς ἔλεγε «κληματόφυλλα καί τά
βράσαμε σέ κονσερβοκούτια· κάτι ἔγινε μέ τό
στομάχι· ἠρέμησε. Στόν Ἰσθμό οἱ κατακτητές
κατέσχεσαν τόν στρατιωτικό μας ὁπλισμό, ἐκτός
τῶν ἐνδυμάτων...».
Στιγμές συγκινήσεων... Ἐνθυμήσεις καί ἐνθύμια
πού στήν ψυχή του τίποτα δέν μπόρεσε ποτέ νά τά

Τό δεύτερο στρατιωτικό ἐνθύμιο
σβήσει. Καί τώρα ἡ οἰκογένειά του τά ἀποκαλύπτει
καί τά μοιράζεται στή μνήμη του. Ἄς ἀναφωνήσουμε γιά μιά ἀκόμη φορά: Ζήτω οἱ Ἕλληνες
στρατιῶτες τοῦ 1940!
Βασίλειος Κασκαντάμης,
Θεολόγος – Καθηγητής
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Βιβλία πού λάβαμε
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
Ἐπίτιμος Καθηγητής τῆς Νομικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
«ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΡΙΖΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη
Μεσσηνίας ἐκδίδει τή
σημαντική ὁμιλία τοῦ
τέως Προέδρου τῆς
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,
πού ἐκφωνήθηκε στήν
Καλαμάτα τήν 23 η
Μαρτίου 2021. Μιά
ὁμιλία, πού κάνει ἕνα πέρασμα στήν
ἱστορική πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Οἱ ἀναφορές της ἀφοροῦν ἰδιαίτερα
τήν ἑλληνική γλῶσσα καί τόν ἑλληνικό
πολιτισμό. Ξεχωριστή μνεία γίνεται γιά
τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821 μέ ἀφορμή τή φετινή συμπλήρωση 200
ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξή της. Διαζωγραφίζεται
ἡ ἰδιοπροσωπία τοῦ Ἔθνους μας, τόσο
μέσα ἀπό τά ἐπιτεύγματά του, ὅσο καί
μέσα ἀπό τά λάθη του, καί διαγράφονται
οἱ προοπτικές καί οἱ εὐθύνες του γιά τό
μέλλον. Τό βιβλίο προλογίζεται ἀπό τόν
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας
κ. κ. Χρυσόστομο Σαββάτο, πού τονίζει
πόσο σημαντικό εἶναι ἡ παροῦσα ἐπέτειος
νά μετουσιωθεῖ ἀπό παρελθοντικό στοιχεῖο
χρονικῆς ἀναφορᾶς, σέ γεγονός τοῦ
παρόντος καί σέ προσδοκία μελλοντικῶν
προσανατολισμῶν.
Ἡ παροῦσα ἔκδοση κρίνεται ὡς
σπουδαία πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς μας
Μητρόπολης τόσο λόγῳ τοῦ οὐσιαστικοῦ
περιεχομένου τῆς ὁμιλίας, ὅσο καί
λόγῳ καί τοῦ διαχρονικοῦ μηνύματος
πού αὐτή ἐκπέμπει γιά τή συμβολή τοῦ
Ἑλληνοχριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ στήν
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ταυτότητα Εὐρώπης καί τῆς Οἰκουμένης.
Σχ. 15 x 21, σελ. 55, Ἔκδοση Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
γ

«ΣΑΛΠΙΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ,
200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ»

Τό παρόν βιβλίο εἶναι διαφορετικό
ἀπό τά ὑπόλοιπα, καθώς ξεχωρίζει ἐκ τοῦ
θέματός του. Μέ τήν
εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ
τῶν 200 χρόνων ἀπό
τήν Ἐπανάσταση τοῦ
1821, οἱ ἐκδόσεις τῆς
τοπικῆς μας ἐφημερίδας
Ἐλευθερία ἔλαβαν τήν πρωτοβουλία νά
μᾶς φέρουν πιό κοντά στήν πρώτη ἔντυπη
ἐφημερίδα τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας, μέ
τό ὄνομα Σάλπιγξ Ἑλληνική. Ἡ
ἐφημερίδα κυκλοφόρησε γιά πρώτη φορά
στήν Καλαμάτα τήν 1η Αὐγούστου 1821,
ἀλλά δέν μακροημέρευσε. Ἐκδόθηκαν
μόλις τρία φύλλα της. Σ’ αὐτά ὑπάρχουν
πολύ ἐνδιαφέροντα θέματα, μέ ἐξέχον
τό ἱστορικό κείμενο, «Προειδοποίησις
πρός τάς Εὐρωπαϊκάς Αὐλάς ἐκ
μέρους τοῦ φιλογενοῦς στρατηγοῦ τῶν
Σπαρτιατικῶν στρατευμάτων Πέτρου
Μαυρομιχάλη καί τῆς Μεσσηνιακῆς
Συγκλήτου τῆς Καλαμάτας». Ἐπίσης,
στό βιβλίο περιλαμβάνονται ἐργασίες
καί ἄρθρα ἀπό παλαιότερους καί
νεότερους συγγραφεῖς, πού σχετίζονται
μέ τήν ἐφημερίδα Σάλπιγξ Ἑλληνική. Τό
Εἰσαγωγικό σημείωμα ὑπογράφεται ἀπό
τόν Ἐκδότη καί Διευθυντή τῆς ἐφημερίδας
Ἐλευθερία καί προλογίζεται ἀπό τόν
ἐξαίρετο συμπατριώτη μας, τέως Πρόε-

δρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Προκόπη
Παυλόπουλο.
Σχ. 16,5 x 24, σελ. 72, Ἐκδόσεις Ἐλευθερία.
γ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΡΕΝΕ - ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗ
«ΑΠ’ ΤΗ ΧΛΑΜΥΔΑ… ΣΤΗ ΛΕΡΗ
ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΑ,
ΔΙΑΚΟΣΙΟΧΡΟΝΑ,
ΨΗΓΜΑΤΑ – ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ –
ΣΚΕΨΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 343 – 2021
(1678 ΧΡΟΝΙΑ), 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΕΝΝΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»

Ἡ ἀγαπητή καί Μεσσήνια
συγγραφέας τοῦ παρόντος
βιβλίου, Ἰωάννα Σερενέ
– Τσουρουκίδη, κάνει μιά
ἀναδρομή στήν ἱστορία τοῦ
τόπου μας. Ἀφετηρία της
εἶναι τό 343 μ.Χ. μέ τήν
ἑδραίωση τῆς Βυζαντινῆς
Αὐτοκρατορίας. Τό βιβλίο χωρίζεται σέ δεκαπέντε
ἑνότητες. Κάθε μία ἀπό αὐτές ἀναφέρεται
σέ συγκεκριμένα γεγονότα καί πρόσωπα.
Τά κείμενα πλαισιώνονται ἀπό πλούσιο καί
ἐνδιαφέρον φωτογραφικό ὑλικό, ποιήματα καί
ἀναδημοσιεύσεις ἄρθρων ἀπό ἐφημερίδες καί
περιοδικά. Ἡ συγγραφέας πετυχαίνει εὔστοχα
μέσα ἀπό αὐτό τό ἱστορικό «ταξίδι» νά διδάξει
καί νά παραδειγματίσει τούς νεότερους, χωρίς,
ἀπό τήν ἄλλη νά κουράσει τόν ἀναγνώστη.
Σχ. 17 x 24, σελ. 384, Ἐκδόσεις Κέντρου
Εὐρωπαϊκῶν Ἐκδόσεων Χάρη Τζό Πάτση
Μ.Ε.Π.Ε., Πανεπιστημίου 62, 8ος ὄροφος,
Ἀθήνα, 106 77, τηλ. 210 3841040.
γ

ΓΕΩΡΓΗΣ ΔΙΛΜΠΟΗΣ
«ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ»

Κυκλοφόρησε ἡ νέα ποιητική συλλογή
τοῦ Γεώργη Διλμπόη, μέ ποικίλη θεματολογία
καί ἀφιερωμένη στήν Ὑρώ Διλβόη γιά τήν
Ἀλατσατιανή μεγαλοσύνη της.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 46, Διεύθυνση Συγγραφέα:

Φθιώτιδος 27, Ἀθήνα, 115
23, τηλ. 210 6453922
καί Ἀλατσάτων 13, Χίος,
821 00, τηλ. 22710 25184,
Ἐκδοτική παραγωγή: ἄλφα πί,
Ροδοκανάκη 7, Χίος, 821 31,
τηλ. 22710 41287, Ἱστοσελίδα:
www.alfapibooks.gr, E-mail:
info@alfapiprint.gr.
γ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Master Ὀρθόδοξης Θεολογίας
Πτυχιοῦχος Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν
«ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ’21 – Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΤΗΣ ΧΙΟΥ & ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΑΞΕΩΣ ΕΝ ΧΙΩ»

Τό ἐν λόγῳ βιβλίο
πραγματεύεται δύο θέματα.
Τό πρῶτο ἀπό αὐτά ἀφορᾶ
τήν παρουσίαση στοιχείων
γιά τούς νεομάρτυρες τῆς
Χίου, πού ἀποτέλεσαν, εἴτε
τά θεμέλια τοῦ 1821, εἴτε τό
οἰκοδόμημα πάνω στό ὁποῖο,
ἀμέσως μετά τόν ξεσηκωμό, ἑδραιώθηκε ἡ
Ὀρθόδοξη πίστη καί τά ἰδανικά τῶν νεότερων
Ἑλλήνων. Ἀκολουθοῦν σύντομες περιγραφές,
ἐνδεικτικά, μόλις τριῶν Ἁγίων: Ἁγίου Ἀγγελῆ τοῦ
Αργείου, Ἁγίας Λυγερῆς τῆς Χιοπολίτιδος καί
Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. Τό δεύτερο θέμα
πραγματεύεται τή δράση τῶν Γ.Ο.Χ. (Γνήσιων
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν) στή Χίο καί τί ἀκριβῶς
αὐτοί πρεσβεύουν, ἐνῶ γίνεται καί ἀναφορά στίς
ἱερές προσωπικότητες δύο Μητροπολιτῶν τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Χίου: τόν Ἰωακείμ Στρουμπή
(† 1950) καί τόν Παντελεήμωνα Φωστίνη (†
1962) καταρρίπτοντας ἀρκετούς μύθους περί
αὐτῶν, μέ τή σφαιρική ἐξέταση τοῦ βίου καί
τῆς πολιτείας τους. Τέλος, περιέχεται σύντομη ἀναφορά στόν προσφάτως ἀνακηρυχθέντα
Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ἰωάννη (Θεοτοκᾶ) ἀπό τό
Πυργί τῆς Χίου.
Σχ. 15 x 22, σελ. 40.
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Πετράδια
ΥΠΟΜΟΝΗ
« Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος
σωθήσεται».
(Ματθ. ι΄ 22)
« Ἐκεῖνος πού στίς δοκιμασίες θά δείξει
ὑπομονή μέχρι τό τέλος, αὐτός θά σωθεῖ».

« Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τάς ψυχάς ὑμῶν».
(Λουκ. κα΄ 19)
«Μέ τήν ὑπομονή σας θά κερδίσετε
τίς ψυχές σας».

« Ὅτι ἐτήρησας τόν λόγον τῆς
ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ
τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπί τῆς οἰκουμένης
ὅλης, πειράσαι τούς κατοικοῦντας
ἐπί τῆς γῆς».
(Ἀποκ. γ΄ 10)
« Ἐπειδή φύλαξες τόν λόγο τῆς
ὑπομονῆς μου στίς θλίψεις γιά τό ὄνομα
Μου, καί Ἐγώ θά σέ φυλάξω ἀπό τήν
ὥρα τοῦ πειρασμοῦ καί τῶν θλίψεων, πού
μέλλει νά ἔρθει καί νά ἁπλωθεῖ σ’ ὅλη
τήν οἰκουμένη, γιά νά θέσει σέ δοκομασία αὐτούς πού κατοικοῦν στή γῆ».

«Ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε
καί οὔτως ἀναπληρώσατε τόν νόμον
τοῦ Χριστοῦ».
(Γαλ. στ΄ 2)
«Νά ὑπομένετε ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου
τά ἐλαττώματα, τά ὁποῖα εἶναι ἐνοχλητικά κι ἔτσι ἐκπληρώσατε τόν νόμο τοῦ
Χριστοῦ, πού εἶναι ἀγάπη».
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« Ὅλοι ὅσοι μέ ὑπομονή περιμένουν στίς ἀνάγκες τους τή βοήθειά
Σου, Κύριε, δέν θά ντροπιαστοῦν».
(Ψαλμ. κδ, 3)

«Οὐαί ὑμῖν τοῖς ἀπολωλεκόσι
τήν ὑπομονήν καί τί ποιήσετε, ὅταν
ἐπισκέπτηται ὁ Κύριος;»
(Σοφ. Σειρ. β΄ 14)
«Ἀλοίμονο σέ σᾶς πού ἔχετε χάσει
τήν ὑπομονή. Τί θά κάμετε, ὅταν ὁ Κύριος σᾶς ἐπισκεφθεῖ μέ δοκιμασίες;»

«Σ’ ἐκείνους πού μετανοοῦν,
ἔδωσε ὁ Κύριος ἐπιστροφή καί παρηγόρησε ἐκείνους πού ἔχασαν τήν
ὑπομονή τους».
(Σοφ. Σειρ. ιζ΄ 24)

«Τό στεφάνι θά δοθεῖ σ’ αὐτούς
πού ὑπομένουν».
(Ζαχ. στ΄ 14)

«Μεγάλο καί γνήσιο ἀγαθό ἡ
ὑπομονή. Εἶναι δέντρο πού φέρνει
καλό καρπό».
(Συμεών ὁ Μεταφραστής)

« Ἡ ὑπομονή εἶναι βασίλισσα
τῶν ἀρετῶν, θεμέλιο τῶν σπουδαίων κατορθωμάτων, ἀκύμαντο λιμάνι
στήν τρικυμισμένη θάλασσα, ἡ εἰρήνη μετά τόν πόλεμο, ἡ γαλήνη μετά
τήν καταιγίδα».
(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

« Κάθε θλίψη πού τήν ὑποφέρουμε μέ καρτερία, γίνεται ἕνα εἶδος
σκάλας πού μᾶς ἀνεβάζει στήν τελειότητα».
(Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως)

«Σώφρων νεότης, βίος διανυόμενος ἐν ὑπομονῇ ὑπό τό φῶς τῶν
ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, ἐπιστρέφεται
ἐν τέλει ὑπό γήρατος χρυσοῦ καί λάμποντος καί κατά πάντα σεβαστοῦ».
(Παναγιώτης Τρεμπέλας)

«Γιά τά ἀγιάτρευτα κακά, φίλε
μου, οἱ θεοί ἔδωσαν τήν ὑπομονή».
(Ἀρχίλοχος)

«Δεῖξε ὑπομονή στήν τωρινή κατάσταση καί ν’ ἀναζητᾶς τά καλύτερα».
(Ἰσοκράτης)

«Κάθε δυστυχία ὑποτάσσεται
στήν ὑπομονή».
(Βιργίλιος)

« Ἡ ὑπομονή εἶναι τό καλύτερο
φάρμακο γιά κάθε στενοχώρια».
(Πλαῦτος)

«Συνήθισε σέ ὅ,τι δέν μπορεῖς
ν’ ἀνεχθεῖς καί θά μπορέσεις νά τό
ὑπομείνεις».
(Σενέκας)

«Καί στά πιό δυσάρεστα πράγματα ὁ ὑπομονετικός βρίσκει τρόπο
νά ἀνακουφιστεῖ».
(Σενέκας)

« Ἡ ὑπομονή εἶναι πικρή, ἀλλά
ὁ καρπός της γλυκός».
(Ρουσσό)

« Ὑπάρχει πάντα ἕνα ὅριο πού
πέρα ἀπ’ αὐτό ἡ ὑπομονή παύει νά
εἶναι ἀρετή».
(Μπαρκέ)

« Ὅποιος ἔχει ὑπομονή ἔχει ὅ,τι
ἐπιθυμεῖ».
(Βενιαμίν Φραγκλίνος)

« Ὅποιος γνωρίζει νά ὑπομένει,
πάντα κερδισμένος βγαίνει».

«Κανείς δέν κατέχει τήν πραγματική ὑπομονή, ἄν δέ ζεῖ μέσα στήν
ἀγάπη».
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Ὀλίγον
πρό τοῦ τέλους …

Τά τελευταῖα χρόνια ἡ Πατρίδα μας
ὀρφάνεψε ἀπό σημαντικές προσωπικότητες,
πού ἔφυγαν ἀπό τή ζωή. Πρόσωπα πού
ἔπαιξαν καταλυτικό ρόλο στή διαμόρφωση
τῆς ἱστορικῆς, ἐκκλησιαστικῆς, νεοελληνικῆς
συνείδησης. Θά μπορούσαμε ν’ ἀναφέρουμε
ἐκκλησιαστικούς ἄνδρες, ἱστορικούς, σύγχρονους παιδαγωγούς, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, γνήσιους καί καθαρούς ἀγωνιστές τῶν
πολιτικῶν πραγμάτων τοῦ τόπου μας.

Μέσα στίς λιτές τοῦτες γραμμές, θά θέλαμε
νά σταθοῦμε στό παράδειγμα πού ἄφησαν
δύο ἐξ αὐτῶν τῶν προσωπικοτήτων, ἰδίως δέ
στίς τελευταῖες στιγμές τῆς ἐπί γῆς ζωῆς τους.
Καί ἡ ἀναφορά στούς Μανώλη Γλέζο, τόν
ἀγωνιστή καί ἐκ τῶν πρώτων ἀντιστασιακῶν
στή Ναζιστική Κατοχή, ἀλλά καί στόν
προσφάτως ἀποβιώσαντα Μίκη Θεοδωράκη,
τόν ἥρωα τῆς τέχνης, τόν ἄνθρωπο τῶν
ἰδανικῶν καί τῶν ἀγώνων γιά τή λευτεριά τῆς
Ἑλλάδας ἀπό κάθε εἴδους βάρβαρο φασισμό.
Τά ἴχνη τους ἀνεξίτηλα πάνω στό σῶμα
τοῦ σύγχρονου ἑλληνισμοῦ. Ὁ Γλέζος μέ τήν
αὐθεντικότητα τῶν λόγων, τῶν ἀγώνων, ὁ δέ
Μίκης Θεοδωράκης μέ τή μουσική του, πού
ταξίδεψε τήν ἰδέα « Ἑλλάδα» σ’ ὁλάκερη τήν
οἰκουμένη. Ἄνθρωποι μέ δυναμισμό, λάθη
καί πάθη, ἀλλά καί πάθος ἰσχυρό γιά ἀνάσα
λευτεριᾶς, μέ ὅραμα γιά ἰσχυροποίηση τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Δέν ἔχει σημασία
τόσο τό πολιτικό πρόσημο τῆς ζωῆς καί
τῶν ἀγώνων τους, ἀλλά ὁ ἰδεαλισμός, ἡ
αὐταπάρνηση, ἡ θυσία τῶν παλαισμάτων τους!
Προφανῶς πάνω ἀπ’ ὅλα ἔχει τεράστια
σημασία τό τελικό ἀποτύπωμα τῆς ζωῆς τους.
Τί πόθησαν οἱ ψυχές τους ὀλίγον πρό τοῦ τέλους. Ὁ μέν Μανώλης Γλέζος συνάντησε
τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν
κ. Ἱερώνυμο καί τοῦ ζήτησε ν’ ἀναλάβει
προσωπικά τήν ὑπόθεση τῆς χριστιανικῆς
254

κηδείας του, ὅπως καί ἔγινε. Ὁ δέ Μίκης
Θεοδωράκης ἐπέλεξε τή χριστιανική ταφή,
ἐπίσης, ὅρισε ὁ ἴδιος τίς λεπτομέρειες.
Ἐπέλεξε τό εἶδος τοῦ μνήματός του, ὅρισε
ἐκτελεστές τῆς ἐπιθυμίας του συγκεκριμένο
Γραφεῖο Τελετῶν, τελέστηκαν τελικά δύο Νεκρώσιμες Ἀκολουθίες, μιά στήν Ἀθήνα καί μιά
στά Χανιά. Δέν θέλησε νά καεῖ ἤ νά τοῦ γίνει
«πολιτική κηδεία», ὅπως ἄλλα πρόσωπα τοῦ
συγκεκριμένου πολιτικοῦ χώρου. Παρόμοιες οἱ
ἐπιλογές τῶν δύο ἱστορικῶν προσωπικοτήτων.

Μετά ἀπό τόσο μακρά διαδρομή καί οἱ
δύο τους δέν ἤθελαν νά χάσουν τήν ἐπαφή
τους μέ τόν Θεό, ὅπως διαφαίνεται ἀπό τίς
τελευταῖες τους ἐπιθυμίες. Ἄκουσαν ἴσως τή
φωνή τῆς ψυχῆς τους ἕκαστος ἐξ αὐτῶν, καθώς «ἡ ἀνθρώπινη ψυχή εἶναι φύσει θεϊκή»,
κατά τόν Ἱερό Αὐγουστῖνο. Δέν γνωρίζουμε
ἄλλες λεπτομέρειες ἀπό τίς ἔσχατες ἀνάσες
τους. Ἴσως νά θέλησαν, ὅπως καί ἄλλοι στό
παρελθόν, νά «τακτοποιήσουν τίς ὑποθέσεις
τους» μέ τόν Θεό. Αὐτό πού ὑποθέτουμε μέ
ἐλπίδα εἶναι πώς εἶχαν προσανατολισμό Θεοῦ.
Καί ἀποτελεῖ ἕνα δυνατό μήνυμα γιά ὅσους
θέλουν διακαῶς νά κόψουν στά δυό τήν ψυχή
τοῦ Ἕλληνα, νά τή χωρίσουν ἀπό τόν Θεό,
μέ ἄθεα κηρύγματα καί κοσμικές ἐπιλογές ἤ
προκαταλήψεις, ἀκόμη δέ καί μέ φαινομενική
εὐσέβεια.

Ἄς διδαχθοῦμε ὅλοι ἀπό τό παράδειγμα
τῶν παραπάνω προσωπικοτήτων, ὄχι μόνο
ἀπό τούς ἀγῶνες καί τό ἱστορικό σημάδι τους
στήν καρδιά τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἀλλά καί ἀπό
τίς ἐπιλογές τους ὀλίγον πρό τοῦ τέλους. Νά
σηματοδοτήσουν αὐτές τους οἱ ἐπλογές καί γιά
μᾶς ὁρόσημα σωστῶν, κατά Θεόν ἐπιλογῶν,
ὥστε νά ἔχουμε Χριστιανά τέλη καί σωτηρία
ψυχῶν!
Θεόφιλος Νικολάου,
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ

Ἡ διπλανή ὄμορφή τοιχογραφία
κοσμεῖ τό 24ο Δημοτικό Σχολεῖο
Καλαμάτας καί ἀπεικονίζει
ἕξι ἥρωες τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπανάστασης τοῦ 1821.
Τό ἔργο δημιουργήθηκε ἀπό τήν
ὁμάδα τῶν ἀδελφῶν Κρέτση
καί ἐντάσσεται στό πλαίσιο
ὑλοποίησης τοῦ προγράμματος
Μοριᾶς ’21, πού ἀποτελεῖ ἕνα
ὁλοκληρωμένο πρόγραμμα
πολιτιστικοῦ τουρισμοῦ καί τὁ ὁποῖο ἔχει ὡς στρατηγικό ἑταῖρο τόν Δῆμο Καλαμάτας.
Ἡ δράση τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἐπιτροπῆς « Ἑλλάδα 2021» καί ἀποτελεῖ μέρος τῶν
ἑορταστικῶν δράσεων τοῦ Δήμου Καλαμάτας γιά τήν ἐπέτειο συμπλήρωσης 200 ἐτῶν
ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ Ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνα.
Τίς μορφές τῶν
ὁπλαρχηγῶν τοῦ
1821, Παπαφλέσσα
(Γρηγορίου
Δικαίου),
Νικηταρᾶ (Νικήτα
Σταματελόπουλου),
Πετρόμπεη
Μαυρομιχάλη
καί Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη,
ἀποτυπώνει μέ
τεχνική γκράφιτι,
σέ τοῖχο λίγα
μέτρα ἀπό τόν
Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στό Ἱστορικό Κέντρο τῆς Καλαμάτας, ὁ γνωστός
καλλιτέχνης Skitsofrenis. Ἡ ἐν λόγῳ δράση ἐντάσσεται στό πλαίσιο πρωτοβουλιῶν τοῦ
Δήμου Καλαμάτας καί τῆς Μεσσηνιακῆς Ἀμφικτυονίας, πρόεδρος τῆς ὁποίας εἶναι
ὁ Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 200 ἐτῶν ἀπό τήν
ἔναρξη τοῦ Ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνα τοῦ 1821.
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