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ΟΣύνδεσμός μας, ο οποί-
ος αριθμεί περισσότερα 
από 2500 μέλη, και τελεί 

υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων προσέφερε και συ-
νεχίζει να προσφέρει σημαντική 
οικονομική, υλική και ηθική βοή-
θεια στον Πανάγιο Τάφο και στα 
Πάνσεπτα προσκυνήματα των 
Αγίων Τόπων.

Ενεργεί πάντοτε μέσα στο πλαί-
σιο του καταστατικού του και 
διατηρεί άριστες σχέσεις και 
συνεργασία με όλη την Αγιοταφι-
τική αδελφότητα και βρίσκεται σε 
συνεχή επαφή με τους ηγουμένους 
όλων των Ιερών Μονών στην Πα-
λαιστίνη και στο Σινά και καλύπτει 
τις ανάγκες και τις ελλείψεις των 
Προσκυνημάτων εντός των ορίων 
των δυνατοτήτων του.

Γνωρίζουμε  βέβαια 
ότι υπάρχουν  και άλλοι 
Σύνδεσμοι και Σωματεία  
που βοηθούν τις Ι.Μο-
νές των Αγίων Τόπων 
και επιτελούν έργο πα-
ρεμφερές με αυτό του 
Συνδέσμου μας.

Δεν γνωρίζουμε όμως, 
εάν έχουν λάβει και την 
ευλογία του Μακαριωτά-
του Πατριάρχου  Ιεροσολύμων ούτε 
(εάν έχουν καταστατικό κ.λ.π.)  το 
μέγεθος του προσφερομένου έργου 
των οργανώσεων αυτών προς τον 
Πανάγιον Τάφον. 

Ευελπιστούντες ότι οι προθέσεις των 
Σωματείων αυτών είναι αγνές, όπως 
και οι δικές μας, και για να πετύχουμε 
συντονισμό στην κοινή προσπάθεια 
μας για να προσφέρουμε μεγαλύτερο 

έργο επωφελεία  του Παναγί-
ου Τάφου και των Παναγίων 
Προσκυνημάτων, ΚΑΛΟΥΜΕ 
τα Σωματεία αυτά να έλθουν 
κοντά μας, εάν το επιθυμούν 
να συνεργασθούμε ή και να 
συνενώσουμε τις δυνάμεις μας 
για τον κοινό σκοπό.

Ακόμη καλούμε τα μέλη μας 
εάν γνωρίζουν τέτοια Σωματεία  
τα οποία έχουν σκοπούς παρεμ-

φερείς προς τους δικούς μας  και να 
τα παρακινήσουν να έλθουν κοντά 
μας προκειμένου να πετύχουμε το 
καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα επ’ 
ωφελεία των Αγίων Τόπων.

Για την καλλίτερη πληροφό-
ρηση και στενότερη συνεργα-
σία, σας παραπέμπουμε στην 
ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας   
www.panagiostafos@otenet.gr

Μην ξεχνάτε να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή στις εκδρομές 
Αγίων Τόπων και Τζουμέρκων, διότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος.

Ο πρόεδρος του 
Ελληνικού Συνδέσμου 
Παναγίου Τάφου, 
κ. Αριστείδης 
Σταυρόπουλος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

...εύχεται ολόψυχα,
καλή σχολική χρονιά στους νέους και επιτυχίες στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία των εργαζομένων.

Με την ευλογία 
των Αγίων 
Αναργύρων, 
Κοσμά και 
Δαμιανού, που 
προστατεύουν 
όλους τους 
επαγγελματίες 
και την υγεία.
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Μακαριώτατος απονέμει τα 
απολυτήρια στους αποφοί-
τους της Σχολής Ραμάλλας. 
Την Παρασκευήν, 14ην /27ην 
Μαΐου 2011, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ 
ημών και Πατριάρχης Ιεροσο-
λύμων κ.κ. Θεόφιλος απένειμε 
τους τίτλους αποφοιτήσεως εις 
τους αποφοίτους του Λυκείου 
του Πατριαρχείου εις Ραμάλλαν. 
Εις την μεγάλην πόλιν ταύτην 
της Παλαιστινιακής Αυτονομίας διατηρεί το Πατριαρχείον σχολείον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον, και Λύκειον και Τμήμα 
Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσης με διακοσίους τεσσαράκοντα μαθητάς και τριάκοντα και  πέντε καθηγητάς.

Κουρά νέων Αγιοταφιτών στο 
Πατριαρχείο Την Τετάρτην της 
Μεσοπεντηκοστής 5ην/18ην Μαΐου 
2011, έλαβε χώραν εις το παρά την 
αίθουσαν του Θρόνου παρεκκλήσιον 
της Πεντηκοστής, τη αποφάσει της 
Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κουρά 
υπό της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών 

και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. 
Θεοφίλου δύο νέων ρασοφόρων μο-
ναχών, εξ Ελλάδος ελθόντων προ μη-
νών και δοκιμασθέντων ως δοκίμων, 
του Κωνσταντίνου Πήλιουρη και του 
Χαριλάου Λακιώτη, μετονομασθέ-
ντων εις Κλήμεντα και Χρυσίγονον 
αντιστοίχως. Κείρας τούτους ο Μα-

καριώτατος ενώπιον των Γερόντων 
και άλλων Αγιοταφιτών Πατέρων, 
του εκ της Μητροπόλεως Θηβών και 
Λειβαδείας π. Κωνσταντίνου Περα-
ματζή, πνευματικού αυτών πατρός 
και των γονέων αυτών, ηυλόγησεν 
αυτούς  και ενουθέτησεν Πατρικώς 
αυτούς.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορί-
ας επισκέπτεται το Πατριαρχείο Την Τετάρτην της 
Μεσοπεντηκοστής, 5ην /18ην Μαίου 2011, ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος 
κ. Βασίλειος Kλόκοζας, ευρισκόμενος εις το πλαίσιον 
επισκέψεως αυτού εις το κράτος του Ισραήλ, επεσκέφθη 
το Πατριαρχείον, συνοδευόμενος υπό του κ. Δημητρίου 

Γκουραμάνη, Αεροπορικού Ακολούθου της Ελληνικής 
Πρεσβείας εις το Τελ Αβίβ.

Η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. 
Θεόφιλος υπεδέχθη την ως άνω αποστολήν ενθέρμως και ηυχήθη 
εις την Ελληνικήν Πολεμικήν Αεροπορίαν την προστατευτικήν 
χάριν του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, ώστε ασφαλώς να 
επιτελή το έργον αυτής της προστασίας της πατρίδος ημών.

Η εορτή του εν ουρανώ φανέ-
ντος σημείου του Σταυρού Την 
μνήμην του σημείου τούτου εώρτασε 
συμφώνως προς την τυπικήν και προ-
σκυνηματικήν καθεστωτικήν αυτής 
διάταξιν η Εκκλησία Ιεροσολύμων, 
την Παρασκευήν 7ην /20ην Μαΐου 
2011, δια θείας Λειτουργίας επί του 
Φρικτού Γολγοθά, ης προεξήρξεν ο Σε-
βασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αβήλων 
κ. Δωρόθεος. Μεταξύ των θαυμαστών 
σημείων, τα οποία επεδαψίλευσεν 
ο Θεός εις την Εκκλησίαν των Ιε-
ροσολύμων, ανήκει και το εν ουρανώ φανέν σημείον του 
σταυρού.  Τούτο ενεφανίσθη εις ώραν προμεσημβρινήν από 

του Φρικτού Γολγοθά έως και του 
Όρους των Ελαιών, υπό αστέρων 
φωτεινοτέρων των ακτίνων του ηλί-
ου σχηματιζόμενον, επί των ημερών 
του Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων 
Κυρίλλου του Κατηχητού, το έτος 
351 μ.Χ.Τούτο είδον ουχί εν ριπή 
οφθαλμού αλλ‘ επί ώραν πολλήν 
οι πάσης ηλικίας και εθνότητος κα-
τοικούντες την Ιερουσαλήμ. Ταύτα 
αναφέρει ο τότε Αεχιεπίσκοπος 
Ιεροσολύμων Κύριλλος ο Κατηχητής 
εις την περιγραφικήν του σημείου 

τούτου επιστολήν αυτού εις Κωνστάντιον τον βασιλέα, υιόν 
του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μεγάλου.

Χρονικό επισκέψεων - συναντήσεων και δραστηριοτήτων του 
Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ!

Εκ της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου.

Ένα μικρό κορίτσι μιλούσε με το 
δάσκαλο της για τις φάλαινες. Ο δά-
σκαλος είπε ότι είναι φύσει αδύνατο 
μια φάλαινα να καταπιεί έναν άνθρω-
πο, γιατί αν και είναι ένα πολύ μεγάλο 
θηλαστικό, ο λαιμός του είναι πολύ 
μικρός.Το μικρό κορίτσι επισήμανε ότι 
μια φάλαινα είχε καταπιεί τον Ιωνά. 
Ενοχλημένος ο δάσκαλος επέμεινε ότι 
μια φάλαινα δεν μπορεί να καταπιεί 
έναν άνθρωπο. Τότε το μικ,ρό κορίτσι 
είπε "Όταν θα πάω στον παράδεισο, 
θα ρωτήσω τον Ιωνά." Και ο δάσκαλος 
την ρώτησε "και αν ο Ιωνάς έχει πάει 
στην κόλαση;"  Και η μικρή απάντησε 
"Τότε θα τον ρωτήσεις εσύ!"

Μία μέρα μια πιτσιρίκα καθόταν και 
έβλεπε τη μητέρα της που έπλενε τα 
πιάτα στον νεροχύτη. Ξαφνικά παρα-
τήρησε ότι η μητέρα της είχε αρκετές 
λευκές τρίχες, που έκαναν αντίθεση 
στα καστανά της μαλλιά. Κοίταξε τη 
μητέρα της και τη ρώτησε όλο απορία  
"Γιατί κάποια από τα μαλλιά σου εί-
ναι λευκά, Μαμά;"  Και η μητέρα της 
απάντησε "Λοιπόν, κάθε φορά που 
κάνεις κάτι λάθος και με στεναχωρείς 
και με κάνεις να κλαίω, μια τρίχα 
μου γίνεται λευκή." Το μικρό κορίτσι 
σκέφτηκε λίγο αυτή την αποκάλυψη 
και είπε "Μαμά, γιατί όλα τα μαλλιά 
της γιαγιάς είναι άσπρα;"

Μια δασκάλα συζητούσε με πε-
ντάχρονα και εξάχρονα παιδάκια τις 

Μην τα βάζετε με τα παιδιά
Εφημερίδα Επι κοινωνία εν τύπω.

Δέκα Εντολές. Αφού τους εξήγησε 
την Εντολή  "Τίμα τον Πατέρα σου 
και τη Μητέρα σου", τα ρώτησε "Αν 
υπάρχει κάποια εντολή που να μας 
μαθαίνει πώς να συμπεριφερόμαστε 
στα αδέρδφια μας ; "Χωρίς να χάσει 
λεπτό ένα αγοράκι (το μεγαλύτερο 
στην οικογένεια του) απάντησε "Ου 
φονεύσεις!"

Τα παιδιά είχαν όλα φωτογραφηθεί 
και η δασκάλα προσπαθούσε να τα 
πείσει να αγοράσουν από μια ομαδική 
φωτογραφία. "σκεφτήτε τι ωραία που 
θα είναι όταν μεγαλώσετε να βλέπετε 
αυτή τη φωτογραφία και να λέτε ̈ Να 
η Ιωάννα, είναι δικηγόρος¨ ή ¨Να ο 
Μιχάλης, είναι γιατρός¨. Μια φωνούλα 

ακούστηκε από το 
βάθος της τάξης "Και 
να η δασκάλα, έχει 
πεθάνει!"

Μια νηπιαγωγός 
παρατηρούσε τα 
παιδιά της τάξης της 
καθώς ζωγράφιζαν. 
Και περνούσε που 
και που από δίπλα 
τους για να δει τις 
ζωγραφιές τους. Κα-
θώς περνούσε από 

ένα κοριτσάκι που δούλευε σταθερά, 
το ρώτησε τι ζωγράφιζε. Το κοριτσάκι 
απάντησε και είπε "Ζωγραφίζω το 
Θεό." Η δασκάλα σταμάτησε και είπε 
"Μα κανένας δεν ξέρει πως μοιάζει ο 
Θεός." Χωρίς να χάσει λεπτό από τη 
ζωγραφιά της, το κοριτσάκι απάντησε! 
"Θα ξέρουν όλοι σε ένα λεπτό."

Μια δασκάλα εξηγούσε στα παιδιά 
την κυκλοφορία του αίματος. Προσπα-
θώντας να το κάνει πιο κατανοητό είπε 
"Τώρα παιδιά, αν σταθώ με το κεφάλι 
προς τα κάτω, όπως ξέρετε, το αίμα θα 
κυλίσει όλο εκεί και το πρόσωπο μου 
θα γίνει κόκκινο." "Ναι", είπαν όλα. 
"Τότε γιατί όταν στέκομαι κανονικά 
όρθια, δεν τρέχει το αίμα στα πόδια 
μου;" Και ένας μικρός φώναξε, "Γιατί 
τα πόδια σου δεν είναι άδεια".

Τα παιδιά ήταν σε σειρά στην καφε-
τέρια του σχολείου για το μεσημεριανό. 
Στην αρχή του τραπεζιού ήταν μια 
μεγάλη στοίβα με μήλα. Μια δασκάλα 
έκανε ένα σημείωμα και το άφησε 
δίπλα στα μήλα. "Πάρτε μόνα ΕΝΑ. Ο 
Θεός κοιτάει." Στην άλλη πλευρά του 
τραπεζιού υπήρχε μια μεγάλη πιατέλα 
με μπισκότα σοκολάτας. Και ένα παιδί 
έγραψε ένα σημείωμα, "Πάρτε όσα 
θέλετε, ο Θεός προσέχει τα μήλα!"
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Η επιστήμη κατόρθωσε να ανυψώση τον τεχνικό 
πολιτισμό και μέχρι του διαστήματος, αλλά 
ποτέ δεν αποδείχθηκε ικανή να απελευθε-

ρώσει τον άνθρωπο από τα πάθη του και τις εν γένει 
αδυναμίες του από ηθικής πλευράς. Πόσοι διεθνούς 
φήμης μεγάλοι επιστήμονες  και πολλάκις σωτήρες 
της ανθρωπότητας δεν αποδείχθηκαν αιχμάλωτοι των 
παθών τους και κατώτεροι στον ηθικό τομέα;

Και τούτο γιατί η γνώση δεν ταυτίζεται πάντοτε με 
την αρετή. Η επιστήμη μπορεί να δημιουργήσει  παντός 
είδους κοινωνικά συστήματα αλλά αυτή καθ’ αυτή 
ποτέ δεν κατόρθωσε μέχρι σήμερα να απαλείψει την 
ανισότητα από τις κοινωνικές τάξεις και τους λαούς 
και να αντικαταστήσει το μίσος με τον ανθρωπισμό. 
Απεναντίας μάλιστα εκεί που η επιστήμη παρέβλεψε 
τον παράγοντα άνθρωπο, εκεί που δεν στράφηκε 
στην εσωτερική καλλιέργεια του ανθρώπου, εκεί που 
η επιστήμη εργάστηκε για την επιστήμη και όχι για 
τον άνθρωπο όπου και οπότε η ίδια απέτυχε.

Πλάνη μεγάλη υπήρξε και υπάρχει η αντίληψη ότι η 
επιστήμη μπορεί να αντικαταστήσει την θρησκεία. Η 
επιστήμη είναι νους η θρησκεία όμως  είναι η καρδιά. 
Η πρώτη είναι γνώση. Η δεύτερη είναι πίστη. Το Α και 
το Ω είναι  της πίστης. Η επιστήμη με την προσφορά 
γνώσεων μπορεί να αναμορφώσει το πρακτικό μέρος 

της ζωής, αλλά δεν μπορεί και να πνευματοποιήσει 
αυτή. Μελετά και παρακολουθεί τη ζωή αλλά δεν μπορεί 
να δημιουργήσει 
αυτή. Είναι μέσον 
εξέλιξης αλλά όχι η 
εξέλιξη. Παραδίδει 
π.χ. στον άνθρω-
πο τον πυρηνικό 
αντιδραστήρα αλλά 
συγχρόνως και ένα 
Τσερνομπίλ και μια 
Φουκοσίμα. Δίδει συνείδηση της ζωής αλλά δεν προ-
καθορίζει αυτή. Είναι προϊόν της ζωής και όχι η αρχή 
και ο σκοπός αυτής.

Η επιστήμη δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε την 
τέχνη στην απόλαυση και την δημιουργία του ωραίου 
ούτε την ηθική στο να κανονίζει τα του κοινωνικού 
βίου με αρχές , ιδέες και κανόνες, ούτε την θρησκεία 
στην αποκάλυψη και την λατρεία του αγίου.

Συμπερασματικά επιστήμη είναι ότι ο άνθρωπος δη-
μιούργησε με τη γνώση του, μελετώντας από ανάγκη τη 
ζωή με σκοπό την ανύψωση και την εξυπηρέτηση αυτής 
καθ’ εαυτής της ζωής. Παραμένει όμως το ερώτημα:

Ανταποκρίνεται η σύγχρονη επιστήμη σ’αυτό το 
σκοπό;

Επιστήμη και Ηθική, Θρησκεία, Ζωή
Ευθυμία Δερβίση  Ειδ. Γραμ. του Συνδέσμου

Στις 23-5-2011 
το Εθνικό και 
Καποδιστριακό  

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
στην μεγάλη αίθουσα 
τελετών αναγόρευσε 
τον Σεβασμιώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Σινά, 
Φαράν και Ραϊθώ κ. 
Δαμιανό εις επίτιμο 
διδάκτορα του τμή-
ματος θεολογίας της 
Θεολογικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Η ομιλία του 
Σεβασμιωτάτου ήταν 
με θέμα "Προφήτης 
Μωϋσής ο εκλεκτός 
του Θεού".

Αναγόρευση του Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου Σινά, 
Φαράν & Ραϊθώ κ. Δαμιανού εις Επίτιμο Διδάκτορα του 
Πανεπιστημιου Αθηνών
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Η σημερινή μας παιδεία. 
Υπό την κρίσιν αρχαίων σοφών.
Νοερός "διάλογος" περί παιδείας μεταξύ του παιδαγωγού-συγγραφέως Σαράντου Καργάκου
και αρχαίων Ελλήνων σοφών υπό μορφήν στιχουργήματος.





Καργάκος
Σοφοί σας προσκάλεσα βοήθεια να μας δώστε
Πάσχει η παιδεία μας, μπορείτε να την σώστε;
Πάσχει το κεφάλι της, έχει πόνο στην καρδιά της
και η χώρα μας θρηνεί τα ανάγωγα παιδιά της.

Το βόδι τον αφέντη του καλώς αναγνωρίζει
και πειθαρχεί ο γάιδαρος σε όποιον την ταΐζει.
Τα παιδιά μας σήμερα δεν δέχονται αφέντη
και τη ζωή την άναρχη την νοιώθουνε σαν γλέντι.

Σωκράτης
Δάσκαλος είσαι, φίλε μου, και μαθητής δικός μας.
Έχεις πνεύμα φωτισμένο με φως από το φως μας.
Είσαι καλός παιδαγωγός, τα δέοντα τα ξέρεις.
Γιατί, λοιπόν, μας ερωτάς; Τι θέλεις, τι γυρεύεις;

Καργάκος
Με βούκεντρο οι γεωργοί τα βόδια τους κεντρίζουν,
βούκεντρο είν’ τα λόγια σας, κοιμισμένους αφυπνίζουν
Πρέπει, λοιπόν, να ακουσθούν τα λόγια τα δικά σας,
πάσχουνε πολλά παιδιά, δώστε τα διδάγματά σας.

Σωκράτης
Λέγε μας τα συμπτώματα, τη νόσο να σας πούμε.
Ξέροντας την αρρώστεια, το φάρμακο θα βρούμε.
Λέγε μας την ποιότητα, που έχει η ψυχή τους
και διάγνωση θα κάνουμε για την παθησή τους.

Καργάκος
Αδιαφορούν για το καλό, για ό,τι το ωραίο,
μάλλον μισούν την ομορφιά, αγαπούν το φρικαλέο.
Έχουν καταμουτζουρώσει τους σχολικούς τους τοίχους
με «γκράφιτι δρακουλική» και με σατανορύπους.

Ρυπαίνουν οτιδήποτε σ’ εκδρομές, όπου βρεθούν.
τοίχους λευκούς και μάρμαρα και ό,τι άλλο βρουν.
Μνημεία δεν τα σέβονται, ανδριάντες βεβηλώνουν,
της τέχνης έργα θαυμαστά με σπρέι τα λερώνουν.

Γράφουν σαχλογραφήματα, αθλιότητες με στίχους,
σε πλάκες ενεπίγραφες και στους λευκούς τους τοίχους.
Αδιαφορούν, δεν σέβονται το αγαθά του άλλου,
οι πράξεις και τα έργα τους δείχνουν ήθος βανδάλου.

Πρόπερσι στα Δεκεμβριανά ρημάξαν την Αθήνα,
στο κέντρο της διεπράχθησαν τα έκτροπα εκείνα.
Απανωτές οι καταλήψεις σε κτήρια σχολικά,
αμέτρητες καταστροφές σε δημόσια υλικά.

Δασκάλους και καθηγητές δεν σέβονται καθόλου,
ενίοτε τους φέρονται σαν τέκνα του διαβόλου.
Καπνίζουν πανελεύθερα αγόρια και κορίτσια,
ν’ αντισταθή ουδείς τολμά εις τα δικά τους βίτσια.

Απύλωτο το στόμα τους, βόθρος χωρίς καπάκι,
αισχρολογούν ασύστολα, δεν ντρέπονται λιγάκι.
Με αναίδεια προφέρει κάθε μαθητής σαν βλάκας
όλα της τα παράγωγα της λέξεως «μ……..κας».

«Μ……..κας» είναι ο εχθρός, «μ……..κας» και ο φίλος,
«μ……..κας» ο καθηγητής κι ο μαθητής… γραικύλος.
Με τέτοιο λεξιλόγιο ο ένας τον άλλο χαιρετίζει
και την κάθε του κουβέντα με αυτό τη διανθίζει.

Τέτοιες ακούς «φιλοφρονύσεις» στο σχολικό χώρο
Η «μ……..κία» έγινε τίτλος στο «Libro d’ oro».
Ο καθείς αισχρολογεί σαν χαλμάμπασης Βοσπόρου
παιδεία λέγεται αυτό του σχολικού βορβόρου.

Βλέπεις την εικόνα τους ανάλογη με τη λαλιά τους
το ντύσιμό τους παρδαλό, καρφιά όρθια τα μαλλιά τους
θυληπρεπή πολλά αγόρια, φοράνε σκουλαρίκια,
ανδροπρεπή πολλά κορίτσια, ντύνονται αντρίκια.

Μερικά ξετσίπωτα, βαμμένα σαν κοκότες,
άλλα πάλο σερνικά τα βλέπεις σαν τις κότες.
Μαθήτριες στα μαθήματα πάνε με γυμνή κοιλιά
και μαθητές προσέρχονται με ρούχα κατσαπλιά.

Σωκράτης
Τέκνα ηρώων και σοφών οι Έλληνες, Καργάκο,
οίμοι! Οίμοι, πέσατε μέσα σε βαλτώδη λάκκο!
Παιδεία αυτό δεν λέγεται, λέγεται βαρβαρότης,
Οίμοι! Οδεύει η Ελλάς γοργά προς το χαμό της!

Παιδεία είναι αγωγή στης αρετής το δρόμο,
με άψογο παιδαγωγό το θεΐκό το Νόμο.

Είναι ο Νόμος του Χριστού, που ήλθε και στον Άδη
και τον είδαμε σαν φως, που διαλύει το σκοτάδι.

Έχει δυο δρόμους ζωή, της αρετής ο ένας,
της κακίας είν’ ο άλλος κι επιλέγει ο καθένας.
Ο Πρόδικος με μύθο του τους έχει ζωγραφίσει
κι ο Ξενοφώντας τώρα δω ας τους υπενθυμίση.

Ξενοφών

Μεσ’ στο στρατί, το τρίστρατο, ως έφηβος καθόταν
και το στρατί ο Ηρακλής, που θα ‘παιρνε, σκεφτόταν
Αίφνης ιδού! Μια γρήγορη φτιασιδωμένη φθάνει
και σα σειρήνα προσπαθεί δικό της να τον κάνη.

Έλα στο δρόμο μου, του λέει, γλυκό μου παλικάρι
έχει πλήθος ηδονές, τέρψεις, χαρά και χάρη.
Είναι οδός του έρωτα, έχει του πουλιού το γάλα
απολαύσεις χωρίς κόπους και χαρίσματα μεγάλα.

Πώς σε λένε, κοπελλιά, με τα χαρίσματά σου,
την ερωτά ο Ηρακλής, πες μου τ’ ονομά σου.
Εκείνοι που με αγαπούν με λεν’ «Ευδαιμονία»
κι όσοι με εχθρεύονται μ’ αποκαλούν «Κακία»

Έτσι τους απήντησε, και την ώρα εκείνη!
να και μια ‘λλη κοπελλιά, γεμάτη καλωσύνη!
Πλησίασε τον Ηρακλή, απ’ άλλο δρόμο φερμένη,
αγγελοπρόσωπη, αγνή και λευκοφορεμένη.

Διώχτη, Ηρακλή, τη γόησσα, του λέει, από μπροστά σου,
εάν το δρόμο της θα πάρης, θα εύρης το μπελά σου.
Η δολερή δολώματα βάζει μπροστά σου, γλύκες,
μα στο τέλος θα γευθής όλες μαζί τις πίκρες.

Τα θέλγητρά της κάνουνε ανδράποδα τους άνδρες,
χοίρους της Κίρκης ρυπαρούς για τις δικές της μάνδρες,
Κτήνη δίποδα τους κάνει, αρπακτικά θηριά,
και στην κόλαση τους ρίχνει έντεχνα με πονηριά.

Δέσποιν’ αγγελόμορφη ποιο είναι το ονομά σου;
-την ερωτά ο Ηρακλής- θέλω να ‘ρθω κοντά σου.
«Αρετή», με λένε μένα και στους φρόνιμους αρέσω,
ακολούθα την οδό μου και εγώ θα σε βραβεύσω.

«Αρετή», με ονομάζουν μα κι αλλιώς είμαι γνωστή,
ανάλογα στους ενάρετους πως τους είμαι αρεστή.
Άλλοι με λένε φρόνηση και άλλοι σωφροσύνη,
άλλοι πραότητα, με λένε, κι άλλοι δικαιοσύνη.

Άλλοι ευσέβεια με καλούν, άλλοι με λεν’ σοφία,
μετριοφροσύνη, σύνεση, εγκράτεια και ανδρεία.
Εγώ κάνω τους ήρωες, τους αθλητές σπουδαίους,
άθληση είν’ ο δρόμος μου, δίνει καρπούς ωραίους.

Εγώ στο νου δίνω φτερά και βασιλιά τον κάνω.
θείο νέκταρ τον ποτίζω στον Όλυμπο επάνω.
Δύσβατος ο δρόμος μου, ποτισμένος με ιδρώτα,
μα έχει κάλλος άρρητο, κι αν θες τη Σπάρτη ρώτα.

Σωκράτης
Πλούταρχε, στο βιβλίο σου «Περί παίδων αγωγής»,
κάνεις λόγο για παιδεία και ηθικολογείς.
Λίγα τώρα ουσιώδη λέγε τα εν συνόψει,
πρέπει οι Νεοέλληνες να τα ‘χουνε υπόψη.

Πλούταρχος
Δίδακτρα ο Αρίστιππος πανάκριβα ζητούσε,
για μαθήματα παιδείας, που στα παιδιά πωλούσε.
Εγώ με τόσα που ζητάς ένα δούλο αγοράζω
-του’πε άμυαλος γονιός- έτσι που τα λογαριάζω.

Κι ο Αρίστιππος του λέει, κράτησε τα χρήματά σου.
Έτσι θάχης δύο δούλους μέσα στα χτήματά σου.
Παιδεία διαφοροποιεί ανθρώπους απ’ τα βόδια
κι απ’ τα ζώα τα λοιπά με τα τέσσερα τα πόδια.

Παιδεία διαφοροποιεί ελεύθερους από δούλους,
ομοίως και τους Έλληνες απ’ τους βαρβάρους ούλους
Όλος ο χρυσός της γης μηδενίζεται μπροστά της,
έχοντας αθάνατα και θεία τα αγαθά της.

Μα θέλει δάσκαλο καλό για να καρποφορήση,
που θάχη πλούτο αρετής στη νιότη να χαρίση.
Πρέπει να ‘ναι άψογος σε όλους τους ανθρώπους,
έμπειρος παιδαγωγός και άριστος στους τρόπους.

Το παιδί, το τρυφερό, μ’ όποιον δάσκαλο καθίση,
Θα’χη την περπατησιά του σε όλη του τη ζήση.
Αν κοτσιδάτος δάσκαλος φορέση σκουλαρίκια,
αυτά και η κοτσίδα του θα παν’ στα πιστιρίκια.

Σωκράτης
Μήπως φταιν’ οι δάσκαλοι για των νεαρώ το χάλι;
Φταίνε, Πλάτωνα, αυτοί; Ή φταίνε κάποιοι άλλοι;

Πλάτων
Ναι, ευθύνονται κι αυτοί, μα κι άλλοι είναι φταίχτες
πρόσωπα πολιτικά, που διετέλεσαν ηγέτες.
Πιο πολύ ευθύνται, λοιπόν, αυτοί οι άλλοι
γιατί το ψάρι πάντοτε βρωμά απ’ το κεφάλι.

Η πατρώα μας παιδεία ίσχυσε επί αιώνες,
βασισμένη σταθερά στους δικούς μας τους κανόνες.
Μα τώρα καταργήθηκε, την έχουνε διαλύσει
άρχοντες ξενοθρεμμένοι, που σπουδάσανε στην Δύση.

Εμάς μας παραμέρισαν και φέραν «Ινστιτούτα».
Αυτά ‘ναι που προκάλεσαν όλα τα χάλια τούτα.
Οι λέξεις «ήθος» κι «αρετή» δεν υπάρχει στα βιβλία
που βγάλανε τα «Ιντιτούτα» και τα δώσαν στα σχολεία

Κι ένα βιβλίο βγάλανε ψεύτικης Ιστορίας,
αλλ’ ευτυχώς το κάλυψε κύμα διαμαρτυρίας.
Βγάλανε απ’ τα βιβλία ήρωες της ηθικής
και βάλανε στη θέση τους συνταγές μαγειρικής!!

Εκεί κι ο έρωτας παρών με σέξυ ιστορίες
εκεί παρών κι ο πίθηκος με Δαρβίνιες θεωρίες.
Θέλουν και την Αφροδίτη να βάλουνε δασκάλα,
για να μάθουν τα παιδιά διδάγματα μεγάλα!

Τούτα τα διδάγματα οδηγούν σε δρόμους άλλους
οδηγούν στη Νινευί, φτιάνοντας Σαρδανάπαλους.
Εκείνος δίδασκε εκεί όσους εξουσίαζε
το δόγμα «φάγε, πίνε, παίζε, αφροδισίαζε».

Αν το δόγμα ο μαθητής τρόπο ζωής το κάνη,
τότε αχαλίνωτος στην ακολασία φθάνει.
Ατιμώρητο παιδί στο σχολείο και στο σπίτι,
ομοίωμα Σαρδανάπαλου ή Τρωικού Θερσίτη.

(Συνέχεια στο επόμενο τεύχος)
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Ακυρώσεις συμμετοχής - Όροι

1) 25 ημέρες πριν την αναχώρηση............. ακυρωτικά: 15 %
2) 24-15 ημέρες πριν την αναχώρηση........ ακυρωτικά: 50%
3) 14-5  ημέρες πριν την αναχώρηση......... ακυρωτικά: 75%
4) 4 ημέρες πριν την αναχώρηση............... ακυρωτικά: 100%

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η σχετική προκα-

ταβολή που για τις εκδρομές εξωτερικού ορίζεται στο ποσό των 300 Ε.
Η προκαταβολή της εκδρομής ή η εξόφληση της  από τους ενδιαφερό-

μενους μπορεί να γίνει της μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα.
Ο Σύνδεσμός μας για την πραγματοποίηση της εκδρομής πρέπει ο 

αριθμός των συμμετεχόντων να είναι πάνω από 25 άτομα. Ο Σύνδεσμός 
έχει το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τις εκδρομές εάν η συμμετοχή 
είναι ανεπαρκής ή για άλλα ανυπέρβλητα εμπόδια. Σε περίπτωση μη 
πραγματοποίησης της  θα υπάρξει επιστροφή των χρημάτων.

Διευκρινίζεται ότι υπάρχει πιθανότητα, όπως στο παρελθόν , ο απαι-
τούμενος αριθμός αιτήσεων συμμετοχής  να συμπληρωθεί  πολύ ενωρί-
τερα  από την πραγματοποίηση της εκδρομής . Γι’ αυτό σας συνιστούμε 
να είσθε συνεχώς σ’ επαφή με το γραφείο ( Τηλ. 3238754 ) για σχετική 
ενημέρωση σας.

Για τυχόν διευκρινήσεις , αναλυτικότερα προγράμματα και κόστος 
εκδρομών, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο του Συνδέσμου Τηλ. 
210-3238754

Υπενθύμιση εκδρομώνΕκδήλωση

Εκκλησιασμός
Αρτοκλασία 

Το Σάββατο  4 Ιουνίου 2011, στο 
Μετόχι του Παναγίου Τάφου 
στην Αθήνα ( Πλάκα ) τελέ-
σθηκε η καθιερωμένη ετήσια 
θεία λειτουργία με αρτοκλασία 
παρουσία πολλών μελών και 
φίλων του Συνδέσμου μας.
Την Θεία λειτουργία τέλεσε ο 
Έξαρχος του Παναγίου Τάφου 
Αρχιμανδρίτης Δαμιανός βοη-
θούμενος από τον Πατέρα Ευ-
θίμιο Κουμαρέλα. Ιεροψάλτες 
ήταν ο Κος Ηλιας Σερασκέρης 
Θεολόγος καθηγητής Ιεροψάλ-
της Ι. Ναού Αγίων Αναργύρων 
Νέας Σμύρνης βοηθούμενος 
από τον δικό μας ( μέλος Δ.Σ ) 
Κον Ανδρέα Κολυβά οι οποίοι 
με τις μελωδικές των φωνές 
ευχαρίστησαν  κατ ομολογία 
όλο το εκκλησίασμα . Τους ευ-
χαριστούμε θερμά. Μετά το 
πέρας της Θείας λειτουργίας ο  
έξαρχος μας δέχθηκε στο Αρ-
χονταρίκι και  απηύθυνε ευχές 
για την ευόδωση των σκοπών 
του Συνδέσμου και παρετέθει 
μικρή δεξίωση προσφορά   του 
Συνδέσμου μας  .            
Τους άρτους προσέφερε όπως 
κάθε χρόνο το μέλος της εξελε-
γκτικής επιτροπής κα Μιχαλάκη 
Μαρία την οποία ευχαριστούμε 
θερμά  και της ευχόμεθα πάντα 
να έχει την ευλογία του Πανα-
γίου Τάφου.

8ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ:

ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ
Από 5 έως 12 Νοεμ. 2011.
Θα επισκεφθούμε ΤΕΛ ΑΒΙΒ, 
ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ, ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ, 
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, ΙΕΡΙΧΩ, 
ΒΗΘΛΕΕΜ, ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ, ΟΡΟΣ 
ΕΛΑΙΩΝ, ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ, 
ΒΗΘΑΝΙΑ.
Τιμή  κατ’ άτομο: 1.150€. 
Επιβάρυνση μονοκλίνου: 300€
(Ισχύει για 30 άτομα και άνω)

4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ:

TZOYMEΡΚΑ 
Από 9 έως 12 Οκτ. 2011.
(ΑΓΝΑΝΤΑ-ΠΡΑΜΑΝΤΑ-
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥΣ-ΣΥΡΡΑΚΟ-
ΚΑΛΑΡΥΤΕΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ-
Με αφετηρία τα Ιωάννινα)
Τιμή κατ’ άτομο: σε 2κλινο 
δωμάτιο με ημιδιατροφή: 250€. 
Τιμή  μονοκλίνου: 285€

Η εκδρομή που διοργανώθηκε 
από τον Σύνδεσμό μας ήταν ένα 
υπέροχο ταξίδι  στη Σκανδιναβία 

και στις Βαλτικές χώρες.
Μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε 

τη Στοκχόλμη και να ταξιδέψουμε  με πλοίο 
ως το Ελσίνκι , την «Κόρη της Βαλτικής» 
σε μία από τις πιο μαγευτικές διαδρομές 
που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτό το 
ταξίδι. Ευχάριστη έκπληξη ήταν η Εσθονία 
και η γραφική πρωτεύουσα Ταλλίν  η οποία  
με τα μεσαιωνικά σπίτια, μας μετέφερε 
σε άλλη εποχή. Δεν θα μπορούσαμε να 
παραλείψουμε τη Ρίγα (Λετονία) με τα 
περίφημα αρτ νουβό κτίρια και το μνημείο 
της ελευθερίας, ένα από τα ψηλότερα 
αγάλματα της Ευρώπης. Η εκδρομή φτάνει 
στο τέλος της με την επίσκεψή μας στη  
Βίλνιους (Λιθουανία) επίσης από τις πιο 
γραφικές πόλεις.

Έκπληξη της εκδρομής ήταν μια σύντομη 
περιήγηση στην Πράγα καθώς ήταν ο εν-
διάμεσος σταθμός της επιστροφής μας.

Εκδρομή στην Σκανδιναβία & τις Βαλτικές χώρες. 
24 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2011.
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Αμαρτωλός είμαι και λογικός είμαι. Γνωρίζω τις 
κινήσεις μου. Όταν κινούμαι από το συναίσθημα, 
κάνω εύκολα τη δουλειά  και κατόπιν δένομαι με 

αυτήν. Όταν κινούμαι  χωρίς το συναίσθημα, η δουλειά 
φαίνεται δύσκολη,όμως , μετά νιώθω ελεύθερος. Πέρα 
από τις συμπάθειες-τα δυό βλαστάρια του συναισθήμα-
τος-πρέπει να πρυτανεύει η λογική της καρδιάς. Νιώθω 
με όλους τους ανθρώπους την ίδια χαρά; Ό ¨αγιος Σε-
ραφείμ του Σάρωφ έλεγε σε όλους : << χριστός Ανέστη 
χαρά μου>>. Εμείς με άλλους χαιρόμαστε και με άλλους 
θλιβόμαστε, άλλους τους αποφεύγουμε και  άλλους τους 
βλέπουμε και ασφυκτιούμε. Χορεύουμε στους ρυθμούς 
τους. Για όλους πρέπει να χαιρόμαστε. Είμαστε εικόνες 
του θεού. Για όλους πρέπει να πονάμε. Είμαστε αμαρτωλοί 
με αδυναμίες και θέλουμε θεραπεία. Δεν έχει νόημα να 
σκεπάζεις τα σπυριά που γεννώνται από το καρκίνωμα. 
Αν δεν νεκρώσεις το καρκίνωμα, πάντα θα γεννώνται 
σπυράκια. Αν δεν νεκρώσεις το συναίσθημα, δηλαδή την 
κτητικότητα, πάντα θα παλεύεις με τις αμαρτίες σου. Θα 
είσαι όλο μπαλώματα. Χρειάζονατι νέοι ασκοί και όχι 
μπαλωμένοι. Αληθινά ελεύθερος είναι μόνο αυτός που 
νέκρωσε το συναίσθημα με τη χάρη του Θεού. Μόνο αυτός 
που  χάνει ότι αγαπάει μπορεί να πετύχει την πλήρη ελευ-
θερία. Ο Χριστός, όταν καλούσε το νέο στην τελειότητα 
είπε: ́ ΄ Άφησε τους νεκρούς να θάψουν το νεκρό πατέρα 
σου και εσύ ακολούθησέ με>>. 

Λέγει ο νέος ο τοξικομανής με αγωνία το πρωί στον 
εαυτό του: ΄΄ Που πας χρήστο; Τι κάνεις ; Και 
συγχρόνως γλιστρώ και φεύγω΄΄!

Το δράμα ενός νέου πηγαίνοντας για τη δόση του. Πως 
τολμάμε   και κρίνουμε κάθε άνθρωπο που γλιστρά στην 
αμαρτία; Πόσο παλεύει για να μη φύγει και όμως τελικά 
φεύγει. Κανείς αμαρτωλός δε θέλει να είναι αμαρτωλός. 
Πιέζεται να είναι αμαρτωλός- από το διάβολο, απ’ τον 
εαυτό του ή από τον κόσμο. Τα πάθη πιέζουν τον άνθρωπο 
προς την αμαρτία. Ας μην πιέζουμε κι εμείς με την κατά-
κρισή μας. Ας προσευχηθούμε να πάρει ο Θεός τα πάθη. 
Ο Γέρων Πορφύριος προσηύχετο στην Παναγία ενώπιον 
ενός ομοφυλόφιλου, για να του πάρει ο Θεός το πάθος. 
Ατάραχος ο Γέρων για το πάθος προσηύχετο. Λίγους μήνες 
πριν πεθάνει ο ομοφυλό φίλος εμφανίστηκε η Παναγία σε 
αυτόν, άπλωσε το χέρι της και του πήρε  το πάθος.

Το "εύκολο" του 
συναισθήματος που 
σκλαβώνει

Επιστολή του Μακαριώτατου Πατριάρχου 
Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλου για την παραλαβή 

10.000€

Τοξικομανής νέος

Να είσαι αληθινός δεν είναι εύκολο στην σημερινή 
εποχής της υποκρισίας. Ο κόσμος δεν αντέχει να 
ακούει τις αρετές σου. Φθονεί και ζηλεύει. Δεν 

αντέχει να ακούει τις αμαρτίες σου. Σκανδαλίζεται και 
κλονίζεται.Οι πρώτοι χριστιανοί ΄΄εξομολογούντο αλλή-
λοις τα παραπτώματα αυτών΄΄. Δεν θέλουμε να γίνουμε 
΄΄ θέατρο΄΄ στον κόσμο, δεν αγαπάμε τον ΄΄ ονειδισμό 
του Χριστού στη ζωή μας΄΄. Ο Απ. Παύλος μας καλεί να 
τον μιμηθούμε , Όμως εμείς θέλουμε ΄΄ αβρόχοις ποσί΄΄ 
ατσαλάκωτοι, να κερδίσουμε την ουράνια βασιλεία. Και 
εκείνο που λέει ο Χριστός που πάει; ΄΄ Μακάριοι έστε, 
όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσιν και είπωσιν παν πο-
νηρόν ρήμα καθ’ υμών, ψευδόμενοι ένεκεν εμού΄΄. Ενώ 
ο Απ. Παύλος γράφει: ́ ΄ πάντες οι ευσεβώς θέλοντες την 
εν Χριστώ Ιησού ζωήν, διωχθήσονται΄΄. Πάλι ο Χριστός 
λέγει: ΄΄ Ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσι, εις τον λόγο 
μου ετήρησαν και τον  υμέτερον τηρήσουσι΄΄. Σήμερα, 
μετράς όχι όταν είσαι καλός, αλλά όταν φαίνεσαι καλός. 
Ενδιαφερόμαστε να φαινόμαστε ευγενικοί, γλυκομίλητοι 
και δεν μας νοιάζει αν μέσα μας είμαστε τα αντίθετα. Ο 
καρδιογνώστηε Κύριος θέλει την καρδιά μας, και αυτή 
πρέπει να είναι καθαρή: Υίε μου, δός μοι σήν καρδία΄΄. 
Χρειάζεται δουλεία στην καρδιά και όχι μόνο στους τρό-
πους. Όλοι έχουμε εγωισμό. Είναι το επτακέφαλο θηρίο 
μας, που δεν πεθαίνει  εύκολα. Το να σε θεωρούν ταπει-
νό, για τους δήθεν ταπεινούς τρόπους σου, μπορεί να σε 
οδηγήσει σε μεγαλύτερο εγωισμό. Η ειλικρίνεια πολλές 
φορές, προκαλεί τους άλλους, οι οποίοι σε ταπεινώνουν 
και αυτό σου κάνει καλό. ΄΄ Ευθείας ποιήτε τας τρίβους 
αυτού΄΄. Να είμαστε ευθείς. Το ναι, ναι και το ου,ού. Όχι 
συμφεροντολογικές υποκρισίες τύπου αγγλοσαξονικού. Οι 
¨Άγγλοι κατακτούσαν με το χαμόγελο καιι τα λουλούδια 
και σκλάβωναν τους λαούς.

Ο σταυρός του αληθινού 
στην ψεύτικη εποχή

Μόνο οι καταπιεσμένοι  και στερημένοι άνθρωποι 
μπορούν να γίνουν ήρωες.

Τους ήρωες τους γεννά το ασκητικό περιβάλλον 
ή οι δύσκολες περίοδοι. Η εποχή μας δεν είναι ηρωική. Είμα-
στε παιδιά μίας βολεμένης, καλοταϊσμένης και εγωιστικής 
κοινωνίας και χρειάζεται υπέρβαση του εγώ για να πετάξουμε 
το ́ ΄ θερμοκήπιο΄΄ στο οποίο είμαστε όλοι κουκουλωμένοι. 
Όμως , μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αναπνεύσουμε το καθαρό 
αέρα και να δούμε τον έναστρο ουρανό. Το θερμοκήπιο της 
ιδιοτέλειας και των κάθε λογής οργανώσεων που περιχαρά-
κωσε τους ανθρώπους σε δικούς μας και ξένους σε αυτούς 
που είναι μέσα και στους άλλους που είναι έξω, μας στένεψε 
επικίνδυνα. Στον αντίποδα αυτού βρίσκεται ο οικουμενικός 
άνθρωπος-οι οικουμενικοί διδάσκαλοι.

Οι Ήρωες
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Επισκεφθείτε το site του Συνδέσμου μας

www.panagiostafos.gr

 Ενημερωθείτε για τους σκοπούς του

 Δείτε τις Ανακοινώσεις και τα Νέα του

 Συμμετέχετε στις δραστηριότητες του

 Διαβάστε το Περιοδικό μας "ΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ"

 Μελετήστε το καταστατικό του.

 Επικοινωνήστε μαζί μας.

email: syntafos@otenet.gr

Την αλήθεια μπορεί να τη δει και να τη πει 

μόνο ο ελεύθερος άνθρωπος. Ελεύθερος 

άνθρωπος είναι μόνο ο ξένος, ο ξενωμέ-

νος του κόσμου. Αυτός που δεν είναι δεμένος με 

ένα τμήμα του κόσμου αλλά που εποπτεύει όλο 

τον κόσμο. Ο ελεύθερος άνθρωπος δεν σέρνεται 

από τα συναισθήματα, από τις συμπάθειες και 

τις αντιπάθειες, από τις ιδιοτέλειες. Βλέπει όλους 

με την ίδια διάθεση. Τη διάθεση της εν Χριστώ 

αγάπης. Οι ξένοι είναι δικοί μας και οι δικοί μας 

είναι ξένοι. Έτσι έρχεται η ισορροποία. Όποιος 

αγαπάει εν Χριστώ, πονάει   για όλους και δίνει 

σε όλους την χαρά για να παρηγορηθούν. Όποίος 

αγαπάει συναισθηματικά , ζητάει απ’ όλους την 

χαρά, την ηδονή και δίνει τη γκρίνια του και το 

παράπονό του. Ο Άγιος άνθρωπος μαζεύει τον 

πόνο των ανθρώπων και δίνει την χαρά. Ό Άγρι-

ος – κοσμικός άνθρωπος μαζεύει την χαρά και 

δίνει τον πόνο. Η αλήθεια πάντοτε επικρατεί. Το 

ψέμα έχει ημερομηνία λήξεως. Ο οργανωσιακός 

άνθρωπος αγαπά και προωθεί την ομάδα ή την 

οργάνωση. Ο οικουμενικός άνθρωπος αγαπά και 

βοηθά όλο τον κόσμο.

Ο Ελεύθερος άνθρωπος


