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

Μ

έ πολλή χαρά λαμβάνουμε κατά καιρούς τίς ἐπιστολές πού
μᾶς στέλνετε, εἴτε ἐπαινετικές εἴτε σχολιάζοντας μέ καλοπροαίρετη κριτική τά ἄρθρα ἀπό κάποια ἄλλη σκοπιά. Μᾶς
εἶναι πολύ βοηθητικές, διότι μᾶς ἐνισχύουν στήν προσπάθειά μας καί
μᾶς παρακινοῦν νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα μας καί νά προχωρήσουμε
καλλίτερα. Ἡ ἀνταπόκρισή σας μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς δίδει φτερά, γιά
νά συνεχίσουμε, διότι βλέπουμε ὅτι τό περιοδικό κάτι, ἔστω καί μικρό,
προσφέρει εἰς ὅσους τό μελετοῦν.
Μέσα στήν πληθώρα τῶν ἐντύπων πού κυκλοφοροῦν, ἐμφανίζεται καί ὁ Σύνδεσμος, μέ πολλούς κόπους καί θυσίες καί χωρίς καμμιά
ἐπιχορήγηση. Ἄλλη φιλοδοξία δέν ἔχει, παρά μόνον νά δίδει τή χριστιανική μαρτυρία καί νά ἐνισχύει κάθε προσπάθεια, πού ἀποβλέπει
στό καλό τῆς κοινωνίας καί στό νά στηρίξει αὐτούς πού ἀγωνίζονται νά
κρατηθοῦν ἀμετακίνητοι στήν πίστη τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
Μήν ξεχνᾶτε ὅτι ὁ Σύνδεσμος δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα περιοδικό γιά
σᾶς. Εἶναι τό δικό σας περιοδικό, πού τό ἔχετε ἀγκαλιάσει μέ πολλή
ἀγάπη. Ἐσᾶς ἐκφράζει καί ἐσᾶς στηρίζει. Συνεχίστε λοιπόν νά ἐπικοινωνεῖτε, εἴτε διαβάζοντάς το, εἴτε ἀποστέλλοντας πρός αὐτό ἄρθρα πρός
δημοσίευση καί ἐπιστολές μέ τούς προβληματισμούς σας. Ὁ Σύνδεσμος
θά προσπαθεῖ ὅσο μπορεῖ νά ἀνταποκριθεῖ στήν ἀγάπη σας.
Μέ πολλή ἀγάπη
Η ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ” ΣΤΟ INTERNET
Ἀνταποκρινόμενοι στή σύγχρονη ἐποχή,
μπορεῖτε νά δεῖτε τόν «ΣΥΝΔΕΣΜΟ» καί ὅλη
τή δραστηριότητα τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» στή διεύθυνση τοῦ Internet
www.xristegi.gr
Ἐπίσης μπορεῖτε
νά ἐπικοινωνήσετε μαζί μας μέ
e-mail στή Διεύθυνση info@xristegi.gr
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Μ

έ δυνατή φωνή ὁ προφήτης Ἡσαΐας
ἀπευθύνεται στούς ἱερεῖς τῆς ἐποχῆς του, γιά νά παρηγορήσουν καί
νά ἐνισχύσουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Μιλῆστε
στήν καρδιά τῆς Ἱερουσαλήμ, γιατί βαθειά
πληγώθηκε ἡ καρδιά της, γιά τά πολλά
ἁμαρτήματα (Ἡσ. 40, 1-2).
Στίς τραγικές ἡμέρες πού περνᾶμε, πού
ὁ λαός στενάζει κάτω ἀπό τά δεσμά τῆς
πρωτοφανοῦς κρίσεως, μέσα στήν ἀβεβαιότητα γιά τό αὔριο, τρομοκρατημένος καί
φοβισμένος ἀναζητᾶ βοήθεια, παρηγοριά
καί ἐλπίδα. Ποῦ βρίσκονται οἱ ποιμένες, οἱ
πνευματικοί πατέρες, οἱ Ἐπίσκοποι μέ φόβο
Θεοῦ καί ἀγάπη θυσιαστική, γιά νά ἀκούσουν τόν πόνο καί τήν κραυγή τῶν πονεμένων, τῶν πτωχῶν, τῶν ἀνέργων, τῶν νέων
πού ζοῦν μέ ἀγωνία γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς
τους; Ποῦ βρίσκεται ἄνδρας «πλήρης πνεύματος καί δυνάμεως» (Πρᾶξ. 6,8), νά μιλήσει στίς καρδιές τοῦ λαοῦ, νά μεταφέρει τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τήν παρηγοριά καί τήν
ἐλπίδα, ὄχι μέ λόγια συμβατικά, ἀνθρώπινα,
ἀλλά λόγον Θεοῦ Παντοκράτορος, πού ἀνασταίνει τίς καρδιές, δυναμώνει τήν ἐλπίδα
καί δίνει λύσεις στά προβλήματα;
Τώρα εἶναι ἡ ὥρα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλοι
περιμένουν μέ ἀγωνία καί ἐλπίδα νά ἀκούσουν τή φωνή της. Νά γευθοῦν τήν ἀγάπη
της. Διά τῶν ποιμένων της, καλεῖται σήμερα,
ὡς μητέρα φιλόστοργη, νά σταθεῖ κοντά
στόν πονεμένο ἄνθρωπο μέ πολλή ἀγάπη.
Μέ βαθειά κατανόηση στά προβλήματά του.
Νά προτείνει λύσεις καί νά ἐπιδιώξει νά γί-
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νουν πράξη. Νά μιλήσει μέ προδρομική καί
προφητική γλῶσσα γιά τίς ἀδικίες πού γίνονται. Νά προτρέξει καί νά προλάβει τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς κρίσεως, πού ὁδηγοῦν
στόν διχασμό καί στόν ἐμφύλιο σπαραγμό.
Οἱ ποιμένες, ἄς μή λένε μόνο λόγια
«ὑπάγετε καί... χορτάζεσθε» (Ἰακ. 2,16). Κυρίως παράδειγμα νά γίνονται μέ τήν ἁγία
ζωή τους καί νά ἐνισχύουν καί νά δυναμώνουν αὐτούς πού κλονίζονται καί ὑποφέρουν. Ἀκόμα περισσότερο, νά φανερώνουν
μέ ὅλη τους τήν ἀναστροφή τήν αἰώνια
ἀγάπη τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος
Χριστοῦ.
Ὁ ἀληθινός ἡγέτης βαδίζει μπροστά καί
ὁδηγεῖ τό λαό. Θυσιάζεται γι’ αὐτόν. Ὁ ποιμένας ὁ καλός εἶναι μία συνεχής θυσία κάθε
μορφῆς. Δέν ἔχει τίποτε δικό του, τά πάντα
ἀνήκουν στά παιδιά του, τόν λαό του καί
λαό τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό γρηγορεῖ, ἀνησυχεῖ,
συλλαμβάνει τά μηνύματα, ἀκούει, κατανοεῖ καί προσφέρεται. Παρηγορεῖ τό λαό του
«Παρακαλεῖτε, παρακαλεῖτε τόν λαόν μου,
λέγει ὁ Θεός, ἱερεῖς λαλήσατε εἰς τήν καρδίαν Ἱερουσαλήμ» (Προφ. Ἠσαΐας, κεφ. 40,
1-2).
Ποιμένες, ὑψώσατε φωνήν ἱκεσίας πρός
τόν δυνάμενον νά σώσει, μόνο Παντοδύναμο Θεό. Γίνετε φλόγα πυρός, γιά νά φωτίσετε τίς σκοτισμένες ψυχές, ἁπλώσατε τά
χέρια σας γιά νά ἑνώσετε τούς διασκορπισμένους καί πλανωμένους ἀδελφούς. Εἶναι
ὄντως κρίσιμες οἱ ἡμέρες καί οἱ ὧρες.
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Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ
ΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ἡ περί ἠθικῆς τελειώσεως τοῦ
ἀνθρώπου διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ τό ζητούμενο γιά
κάθε λογικό ἄνθρωπο. Μάλιστα δέ
ἡ ἀποτυχία αὐτῆς θεωρεῖται ὡς καθολική ἀποτυχία τοῦ ἀνθρώπου,
ἐξαιτίας τῆς πτώσεως καί τῆς ἑκούσιας ὑποδούλωσής του στό κράτος
τοῦ σατανᾶ.
Ἡ δυνατότητα τῆς σωτηρίας
Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας κάθε ἄνθρωπος καλεῖται
νά στοχεύει στή δυνατότητα τῆς θέωσης, δηλαδή τή δυνατότητα τῆς
ὁμοίωσής του μέ τό Θεό. Μᾶς προώρισε δηλαδή ὁ Θεός «ὡς συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ»
(Ρωμ. 8,22). Ὁ ἁγιασμός λοιπόν τοῦ
ἀνθρώπου ἀποτελεῖ θέλημα τοῦ
Θεοῦ καί δεῖγμα αὐτοῦ εἶναι ἡ κάθετη ἀγάπη πρός τό Θεό καί ἡ ὁριζόντια ἀγάπη πρός τόν πλησίον. Ἡ
δυνατότητα τῆς σωτηρίας δέν μπορεῖ νά νοεῖται ὡς ἰδιωτική ὑπόθεση
καθενός. Καί τοῦτο, γιατί ἡ ἀνάσταση προϋποθέτει τήν τελική καί
καθολική ἀποκατάσταση τῆς κοινωνίας τῶν δικαίων, «ἵνα πάντοτε σύν
Κυρίῳ ἐσόμεθα» (Α΄ Θεσ. 4,10). Ὁ
ἄνθρωπος δέν ἔρχεται στόν κόσμο
γιά νά ἕλκεται ἀτομικά ἀπό τό Θεό
καί νά γεύεται ἕναν ἀτομικό εὐδαιμονισμό. Ὁ εὐδαιμονισμός τοῦ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ ὡς ἀμοιβή τῶν
ἰδιωτικῶν σχέσεων καθενός μέ τό
Θεό, ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος ἀτομισμοῦ,
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πού εἶναι ξένος πρός τόν ὀρθόδοξο
χριστιανισμό.
Ἡ σχέση μας πρός τόν πλησίον
δεῖγμα τῆς σχέσης μας
πρός τόν Χριστό
Κάθε πιστός καλεῖται νά ἐπιδιώκει ὄχι μόνο τήν δική του σωτηρία
ἀλλά καί τοῦ πλησίον. Καλεῖται
ἀκόμη νά συγχωρεῖ τά παραπτώματα τῶν ἄλλων, καθώς ζητεῖ νά
συγχωρεῖ καί ὁ Θεός τά δικά του. Ὁ
φιλόσοφος καί μάρτυρας ἅγιος Ἰουστῖνος, πού ἔζησε τό Β΄ αἰώνα
μ.Χ. γράφει πώς «οἱ ἀλόγως βιοῦντες αἰτῶσι θύματα καί θεραπείας». Δηλαδή ὅσοι ζοῦν σύμφωνα
μέ τό δικό τους συμφέρον ἀδιαφορώντας γιά τούς ἄλλους, ἐπιδιώκουν
νά δημιουργοῦν γύρω τους θύματα
καί νά ἔρχονται μετά αὐτοί ὡς θεραπευτές. Κάτι τέτοιο φαίνεται πώς
συμβαίνει καί μεταξύ τῶν ἐθνῶν.
Τά οἰκονομικῶς ἰσχυρά ἔθνη
καλλιεργοῦν τόν ἄκρατο εὐδαιμονισμό, ὑποδουλώνοντας τά ἀσθενέστερα μικρά ἔθνη, γιά νά ἔρχονται
ὕστερα ὡς σωτῆρες αὐτῶν.
Προορισμός τοῦ ἀνθρώπου δέν
εἶναι, σύμφωνα μέ τή βιβλική καί πατερική παράδοση, ἡ εὐδαιμονία καθενός χωριστά, ἀλλά ἡ κατ’ εἰκόνα
Θεοῦ ἐλευθερία καί ἀγάπη ὅλων τῶν
ἀνθρώπων. Στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
χωροῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀδιακρίτως
φυλῆς, χρώματος καί ἄλλων ἰδιωμάτων.
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ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ἔχει ταλανίσει γιά χρόνια
τόν τόπο μας καί θά συνεχίσει ὅπως φαίνεται. Ἴσως γιατί ἡ
γλῶσσα, ὡς ἔκφραση καί γραφή, ἀκολουθεῖ τήν ζωντάνια
τοῦ λαοῦ πού τή χρησιμοποιεῖ. Πολλές ἔχουν γίνει προσπάθειες γιά τήν ἀποκάθαρσή της ἀπό ξένα στοιχεῖα ἤ βάναυσα,
ἀνάλογα.
Τό κακό εἶναι πού πολλοί τήν ταυτίσανε μέ τή θρησκευτικότητα. Ὁ θρησκευτικός φανατισμός παρασύρθηκε σέ
ἀκρότητες. Καί χύθηκε αἷμα, ὅπως τότε στά «Εὐαγγελικά».
Κι ἄς τό γνωρίζουν οἱ πρωταγωνιστές ὅτι τά Εὐαγγέλια
γράφτηκαν στήν τότε ἁπλή ἑλληνική, γιά νά γίνουν καταληπτά τά θεϊκά λόγια.
Ὅμως ὁ θρησκευτικός φανατισμός σκοτίζει τό μυαλό καί
προκαλεῖ σύγχυση, «τρικυμία ἐν κρανίῳ». Ὁ νοῦς ἀποστερεῖται κάθε λογικό χαλινάρι καί οἱ νουθεσίες γίνονται ἄχρηστες. Ἡ ἱστορική ἐμπειρία ἀκυρώνεται. Πράγμα πολύ
ἐπικίνδυνο γιά τήν κοινωνική συνοχή.
Ἄς σημειωθῆ ὅτι ἡ σωστή δημοτική ἀπαιτεῖ γνώση τῆς
καθαρεύουσας. Διαφορετικά γίνεται ἄναρχη καί ἀκρωτηριασμένη. Οἱ λέξεις μόνο μέ πατερίτσες μποροῦν νά περπατήσουν. Καί πάλι ἀμφίβολο. Ἡ ἑλληνική γλῶσσα ἔχει
ἱστορικότητα καί συνέχεια. Ὁ ἴδιος ὁ λαός τήν πλάθει καί
μόνο αὐτός μπορεῖ νά τήν ἀλλάξει. Οἱ κρατικές παρεμβάσεις
ὁδηγοῦν σέ νόθες καταστάσεις, καί ἀκρωτηριασμούς. Στό
δημόσιο παρεμβατισμό γίναν καί πολλά εὐτράπελα πού
ἔγγιζαν τή βωμολοχικότητα.
Στήν ἐποχή τῶν «καθαρολόγων» γράφτηκαν καί τοῦτοι
οἱ στίχοι: «Ὁ Κάλβος καί ὁ Σολωμός Ὠδοποιοί
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μεγάλοι/μεγάλως παρημέλησαν τῆς
γλώσσης μας τά κάλλη/ ἀλλά ἰδέαι
πλούσιαι πτωχά ἐνδεδυμέναι/ δέν εἶναι
εἰς αἰώνιον ζωήν προορισμέναι».
Ὅμως οἱ Ὠδές τοῦ Κάλβου καί ἡ ποίηση τοῦ Σολωμοῦ συνεχίζουν νά εἶναι
δρομοδεῖχτες. Καί νά φωτίζουν τό
δρόμο τοῦ νεοελληνικοῦ βίου.
Στή δεκαετία τοῦ ’43 τό γλωσσικό
συνδέθηκε δυναμικά μέ τή χριστιανική
πίστη. Ἔγινε καζάνι πού κουφόβραζε.
Οἱ ἀτμοί του μεταβλήθηκαν σέ θρόμβους αἵματος πού προκαλοῦσαν ψυχικό
ἄλγος στούς ἀντικειμενικούς παρατηρητές. Στό περιοδικό «Ἀκτίνες» δημοσιεύθηκαν ἀντιπαραθέσεις ἔντονες, πού
προκαλοῦσαν πολλές συζητήσεις.
Τό γλωσσικό βασάνιζε τόν
ἄνθρωπο ἐκείνης τῆς ἐποχῆς. Εἴχαμε
φτάσει στό φαινόμενο «τοῦ ἀττικίζοντος ἄμβωνος», μέ τό ἐκκλησίασμα νά
μένει βουβό. Νά μήν καταλαβαίνει.
Γιατί ὁ «ἀττικίζων αὐτός ἄμβων δέν
ὡμίλησεν εἰς τήν ψυχήν τοῦ λαοῦ, ὁ
ὁποῖος ἐδιψοῦσε διά κήρυγμα ζωντανόν». Καί ὅπου αὐτό ὑπῆρχε ὁ λαός
ἔτρεχε ν’ ἀκούσει. «Μακράν ἀπό
γλωσσικάς διαμάχας τό κήρυγμα αὐτό
μένει εἰς τόν βασικόν του προορισμόν,
νά ἐμφανίζη Χριστόν Ἐσταυρωμένον
καί ὄχι νά εἶναι γύμνασμα ἤ ἐπίδειξις
γλωσσικῆς ἀρχαιοπρέπειας».
Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σημειώνει στούς Κορινθίους (Α΄, ιδ΄18)
«ἀλλ’ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους
διά τοῦ νοός μου λαλῆσαι, ἵνα καί
ἄλλους κατηχήσω, ἤ μυρίους λόγους
ἐν γλώσση» (=Στήν ἐκκλησία προτιμῶ νά πῶ πέντε λόγια μέ τό νοῦ μου,
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γιά νά διδάξω καί ἄλλους, παρά μύρια
λόγια μέ τό χάρισμα τῆς γλωσσολαλιᾶς).
Τό πνεῦμα τοῦ Παύλου παροξύνεται ἀπό θεϊκή ἀγάπη καί συμπληρώνει:
«Ἐάν μή εἰδῶ τήν δύναμιν τῆς φωνῆς,
ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καί ὁ
λαλῶν ἐν ἐμοί βάρβαρος». Ἄν, λοιπόν,
δέν καταλάβω τό νόημα τῶν λόγων
(τῆς φωνῆς) εἶμαι βάρβαρος γιά τόν
λαλοῦντα καί ἐκεῖνος βάρβαρος γιά
μένα. Αὐτό τό ξεκαθάρισμα εἶναι πεντακάθαρο καί θά πρέπει νά βάλη τέλος
στό γλωσσικό ζήτημα.
Σήμερα πού ἡ τηλεόραση παρακολουθεῖ τόν Ἄμβωνα, εἶναι ἀποκαρδιοτικό νά γίνεται ὁ Ἄμβωνας ἀπρόσιτος
στό λαό. Ἄν αὐτά γίνονταν στήν ἐποχή
τοῦ Σολωμοῦ ἤ τοῦ Παπαδιαμάντη ἡ
παρέμβασή τους θά ἦταν ὀξεία. Ὁ Διονύσιος Σολωμός, ὁ ὀξύνους ὁ ἐθνικός
μας ποιητής θά ἔγραφε καί ἄλλον
«διάλογο» γιά νά τονίσει σέ ὅλους:
«Ὑποτάξου πρῶτα στή γλώσσα τοῦ
λαοῦ, καί ἄν εἶσαι ἀρκετός κυρίευσέ
την» καί θά ὑπογράμμιζε: «μοῦ πονεῖ
ἡ ψυχή μου, νά βλέπω τόσους νέους νά
ξοδιάζουν τόσους χρόνους καί χρόνους
καί τέλος νά μήν ἔχουν εἰς τό μυαλό
τους πάρεξ λέξεις ἑλληνικές πεθαμένες». Καί θά μᾶς φώναζε: «Ἄς παύσει
πλέον ἡ γλώσσα νά εἶναι εἴδωλον εἰς
τό ὁποῖον θά θυσιάζομεν τήν οὐσίαν,
τό περιεχόμενον, τήν ἀποτελεσματικότητα τῆς πνευματικῆς προσπαθείας».
Ἄλλωστε μετά τόν λόγον τοῦ Παύλου γιά βαρβαρική γλῶσσα περισσεύει
κάθε συζήτηση.
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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Τό «Ἀναγνωστικόν»
Ὑπῆρχε κάποτε τό «Ἀναγνωστικόν τῆς ἀρχαίας
ἑλληνικῆς γλώσσης» ἔκδοση τοῦ Ὀργανισμοῦ
ἐκδόσεως σχολικῶν βιβλίων, ἐπιμέλεια τοῦ Γεωργίου Ν. Ζούκη.
Ἀπό τό «Ἀναγνωστικόν» αὐτό μάθαμε γράμματα. Μάθαμε τήν ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα, τήν
ὀρθογραφία, τήν γραμματική, τό συντακτικό.
Εἰσήλθαμε στό πνεῦμα τῶν ἀρχαίων προγόνων
μας. Θητεύσαμε κοντά στόν Σόλωνα, στόν μέγα
Ἀλέξανδρο, στόν Διογένη, στόν Ἀγησίλαο, στόν
Μιλτιάδη. Διαβάσαμε τούς διαλόγους τοῦ Ξέρξη
καί Δημαράτου, ἀνδρωθήκαμε στό στρατόπεδο
τῶν Σπαρτιατῶν, μάθαμε νά σκεπτόμεθα κάτω στήν ἀρχαία ἀγορά τῶν Ἀθηναίων,
θαυμάσαμε τήν εὐσέβεια τοῦ Αἰνείου, μείναμε ἐνεοί μπροστά στόν θάνατο τοῦ
Σωκράτους, στοχαστήκαμε μέ τούς Ἀργοναῦτες καί γελάσαμε μά καί διδαχθήκαμε μέ τήν ἀλώπεκα καί τόν κόρακα.
Πῶς λοιπόν, νά ξεχάσουμε τό «Πιστεύω τῷ φίλῳ. Πιστόν φίλον ἐν κινδύνοις
γιγνώσκεις. Ὁ φίλος τόν φίλον ἐν πόνοις καί κινδύνοις οὐ λείπει», ἦταν τό πρῶτο
θαυμάσιο κείμενο, τό ὁποῖο μαθαίναμε ἀπό στήθους. Πῶς νά ξεχάσουμε τό «Αἱ
Ἀθῆναι πατρίς ἀνδρῶν σοφῶν, ποιητῶν, ῥητόρων καί στρατηγῶν ἦν» ἤ πῶς νά μή
θυμηθοῦμε: Ἔστι παροιμία· «Πᾶν μέτρον ἄριστον». Στό δεύτερο μέρος τοῦ Ἀναγνωστικοῦ διαβάζουμε μέ πολλή περιέργεια τούς ἄθλους τοῦ Ἡρακλῆ. Καί στίς
ἑπόμενες σελίδες βρίσκουμε τήν συμβουλήν: «Τούς θεούς νά φοβῆσαι, τούς γονεῖς
νά τιμᾶς, τούς φίλους νά ἐντρέπεσαι, εἰς τούς νόμους νά ὑπακούης».
Ἔτσι μεγαλώσαμε. Ἔτσι διδαχθήκαμε. Μάθαμε καί τήν δοτική καί τήν κλητική.
Μάθαμε καί βάζαμε τούς τόνους, τήν περισπωμένη, τά πνεύματα, ἀκόμα καί τήν
ὑπογεγραμμένη. Ξέραμε νά κλίνουμε τά οὐσιαστικά, ἀκόμα καί τά ρήματα σ’ ὅλες
τίς φωνές καί τούς χρόνους.
Εἴχαμε ἀσκηθεῖ γερά καί στά δέκα μέρη τοῦ λόγου. Ξέραμε ἀπό ποῦ προέρχεται ἡ κάθε λέξη μέ τό ἐτυμολογικόν καί μπορούσαμε νά συντάξουμε μία σωστή
πρόταση, νά διαβάσουμε ἕνα κείμενο, νά μιλήσουμε χωρίς συντακτικά λάθη, νά
ἔχουμε θησαυρό γνώσεων.
Καί τό ἐρώτημα! Πάθαμε τίποτε; Ὄχι βέβαια. Μάθαμε τήν μητρική μας
γλῶσσα. Μάθαμε ἑλληνικά. Καί αὐτά τά ἑλληνικά μᾶς βοήθησαν νά ἀνοίξουμε καί
τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καί νά τό μελετήσουμε καί νά τό υἱοθετήσουμε καί νά
ὠφεληθοῦμε ἀπ’ αὐτό. Ἔγινε ἡ πνευματική μας τροφή, πού τόσο τήν ἔχει ἀνάγκη
ἡ ψυχή τοῦ καθενός μας. Εἶναι ἄλλωστε γνωστό ὅτι ἐκ τῶν 4900 περίπου λέξεων
πού χρησιμοποιεῖ ἡ Κ. Διαθήκη, οἱ 2280 λέγονται σήμερα κοινῶς, οἱ 2200 νοοῦνται
καλῶς καί μόνον 400 παραμένουν δύσκολες ἤ ἄγνωστες.
Αὐτήν τήν ἑλληνική γλῶσσα πού ξεκινᾶ ἐδῶ καί αἰῶνες καί καλλιεργεῖ τό «ὁμόγλωσσον» ἐπιτρέπεται ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες νά τήν θέσουμε στήν γωνία; Δέν εἶναι
τοῦτο προγονοπληξία, εἶναι παιδεία.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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Ἦταν ἀρκετό τό βαθύ περιεχόμενο τῆς φράσης αὐτῆς, γιά νά προκαλέσει τήν αἰφνίδια μεταστροφή τοῦ Φραγκίσκου Καρνελούτι, «ἐν φυλακῇ
ἤμην καί ἐπισκέψασθέ με» (Ματθ. κε 39). Ὁ λαμπρός νομικός ἀφηγήθηκε ὅτι ἐνῶ ξεφύλλιζε τό
Εὐαγγέλιο, διάβασε τήν φράση αὐτή καί τότε,
ὅπως διηγεῖται ὁ ἴδιος, «ξανἄρθαν στήν μνήμη
μου οἱ πολυάριθμοι φυλακισμένοι, τούς ὁποίους
γνώρισα ὡς ποινικολόγος. Καί νά πού ὁ Θεός τῶν
χριστιανῶν κατέβαινε στό ἐπίπεδό τους. Δέν ταυτιζόταν μέ τό θῦμα μιᾶς ἄδικης κατηγορίας. Ὄχι.
Ἡ φράση «στήν φυλακή ἤμουν» περιελάμβανε
ὅλους τούς κοινούς ἐγκληματίες. Τότε κατάλαβα,
συμπεραίνει ὁ Καρνελούτι, ὅτι μόνον ὁ Πλάστης
αὐτῶν τῶν ἀσήμαντων καί ἀπελπισμένων ἀνθρώπων εἶχε τήν δύναμη νά ταυτιστεῖ μαζί τους».
Ναί. Αὐτή ἡ ταύτιση τοῦ Θεανθρώπου μέ τόν
φυλακισμένο, ἀποτελεῖ καί τό μεγαλεῖο τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἕνα μεγαλεῖο πρωτόγνωρο καί πρωτάκουστο. Ὁ Θεός ὀνομάζει ἀδελφούς Του ὄχι
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μόνον τούς δίκαιους, ἀλλά καί τούς
ἁμαρτωλούς. Σέ μία ὁμιλία του, ὁ
ἱερός Χρυσόστομος ἐλέγχει μέ ἔντονο
τρόπο αὐτούς πού περιφρονοῦν τούς
φυλακισμένους, ὅταν τούς παρατηρεῖ
λέγοντας, «αἰσχυνέσθωσαν οἱ λέγοντες μή εὖ ποίει τούς ἐν ταῖς φυλακαῖς». Ἄς ντρέπονται ἐκεῖνοι πού
λένε μήν εὐεργετεῖς καί μήν κάνεις
καλό στούς φυλακισμένους. Καί ἀναφέρει γιά παράδειγμα τούς «βαρβάρους», δηλαδή τούς ἰθαγενεῖς τῆς
Μάλτας, οἱ ὁποῖοι ὅλους τούς φυλακισμένους πού ναυάγησαν μέ τόν
Ἀπόστολο Παῦλο, τούς θεώρησαν
ἄξιους φιλανθρωπίας καί φιλοξενίας.
«Πάντες γάρ ἥμαρτον καί ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ.
Γ΄ 23). Ἐφ’ ὅσον ὅλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί, τότε μέ ποιό δικαίωμα θά κρίνουμε τούς ἄλλους γιά τά λάθη καί
τίς ἁμαρτίες καί τά ἐγκλήματά τους;
«Σύ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον ἱκέτην;» (Ρωμ. ιδ΄ 4).
Οἱ συνάνθρωποί μας ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τήν ἀγάπη μας. Ἡ ἀπρόσωπη δικαιοσύνη τούς κατεδίκασε
ὀρθά γιά τά ποινικά τους ἀδικήματα:
Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, τόν λόγο τόν ἔχει
ἡ ἀγάπη καί ἡ συμπόνοια, ἡ στοργή
καί ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ προσωπική μας
βοήθεια καί ἡ συμπαράσταση στήν
δύσκολη ζωή τοῦ περιορισμοῦ τῆς
φυλακῆς. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συμβουλεύει τούς χριστιανούς, «μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων» (Ἑβρ. ιγ΄ 3).
Ἡ ἐπίσκεψη στίς φυλακές προσφέρει ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες στούς
φυλακισμένους ἀδελφούς μας. Τούς
ἀνακουφίζει καί παρηγορεῖ στίς
τόσες τραγικές στιγμές τῆς ζωῆς
τους. Πόσες ψυχές βρῆκαν τόν δρόμο
πρός τόν Χριστό μέσα στήν φυλακή!
Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδης
Θεολόγος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Τήν 13η Ὀκτωβρίου 1904
ὁ ἡρωϊκός θάνατος τοῦ Παύλου Μελᾶ
Τοῦ κ. Κων/τίνου Β. Χιώλου
Διδάκτορος Νομικῆς, Δικηγόρου,
Προέδρου Ἐθνικῆς Ἑνώσεως
Βορείων Ἑλλήνων
Ὁ Παῦλος Μελᾶς (Μίκης Ζέζας)
ὑπολοχαγός τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ,
γεννηθείς τό 1870 στή Μασσαλία,
ὑπῆρξε κύριος ἐμπνευστής, πρωτεργάτης καί σύμβολο τοῦ Μακεδονικοῦ
Ἀγῶνος, πού εἶναι ὁ μεγαλύτερος Ἀγώνας τοῦ περιουσίου Ἑλληνικοῦ μας
Ἔθνους μετά τήν Ἐθνεγερσία τοῦ
1821.
Εὑρισκόμενος ὁ Παῦλος Μελᾶς τήν
13η Ὀκτωβρίου 1904 μέ τούς ἄνδρες
του εἰς οἰκίαν τοῦ χωρίου Στάτιστα τῶν
Κορεστίων Καστορίας, ἐπροδόθη εἰς
τούς Τούρκους ὑπό τοῦ ἀρχικομιτατζῆ
Μήτρου Βλάχου. Κατά τήν ἐπακολουθήσασα συμπλοκή ὁ Μελᾶς ἐτραυματίσθη θανασίμως εἰς τήν ὀσφυακήν χώραν, στήν αὐλή τῆς οἰκίας, καί μετ’ ὀλίγον ἐξέπνευσε ὑποκύψας στό τραῦμα
του.
Ἡ θλιβερή εἴδηση τοῦ θανάτου τοῦ
Παύλου Μελᾶ, ταχέως ἔφθασε στήν
Ἀθήνα καί προκάλεσε κυριολεκτιῶς
συγκλονιστική ἐντύπωση εἰς πάντας,
συνετέλεσε δέ στήν ἐξέγερση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί τήν διοργάνωση
καί ἀνάπτυξη τοῦ ὅλου Μακεδονικοῦ
Ἀγῶνος. Οἱ κώδωνες τῶν ἐκκλησιῶν
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ἐσήμαναν πενθίμως καί ἐνῶ στήν πρωτεύουσα καί τήν λοιπή Ἑλλάδα πολύ
ὀλίγοι ἐγνώριζαν τήν ἔξοδό του στήν
Μακεδονία, ἐν τούτοις ὁ θάνατός του
ἐθρηνήθη ὡς ἐθνικοῦ ἥρωος. Κύματα
ἀγανακτήσεως συνετάραξαν τό Πανελλήνιον καί ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς
Χώρας ἐζητεῖτο ἐκδίκηση. Οἱ συνάδελφοί του ἀξιωματικοί ζητοῦσαν νά μεταβοῦν στήν Μακεδονία, γιά νά ἐκδικηθοῦν τόν θάνατόν του καί ὅλοι οἱ
Ἕλληνες ἀντελήφθησαν ὅτι ζωτικά
συμφέροντα τοῦ Ἑλληνισμοῦ διακυβεύονταν στό χῶρο της.
Ὁ πρόωρος θάνατος τοῦ Παύλου
Μελᾶ ὄχι μόνο δέν ἔρριξε τό ἠθικό τῶν
Μακεδονομάχων, ἀλλ’ ἀντιθέτως τό
ἀναπτέρωσε καί διήγειρε ἀκόμη περισσότερο τόν ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμό. Οἱ
ὁπλαρχηγοί Τσόντος, Βάρδας, Δικώνυμος Μακρῆς, Ἄγρας, Δεμέστιχας καί
ἄλλοι, ἀνέλαβαν στή συνέχεια δράση μέ
τήν συνεργασία τῶν ἐγχωρίων Μακεδονομάχων. Χάρις εἰς ὅλους αὐτούς ἡ
Μακεδονία τελικῶς ἀπέφυγε τήν ἐθνική
της ἀλλοτρίωση.
῾Η ὑπέρτατη ὑπέρ τῆς σωτηρίας τῆς
φιλτάτης μας Ἑλληνικῆς Πατρίδος πού
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εἶναι ὁ ὑπέρτατος νόμος, θυσία τοῦ
Παύλου Μελᾶ, συγκίνησε βαθύτατα
σύμπαντα τόν Ἑλληνισμό καί ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας, τοῦ ὁποίου ὁ μεταστάς, ὡς προελέχθη, ὑπῆρξε ὁ κύριος
ἐμπνευστής καί πρωτεργάτης, εἰσῆλθε
μέ τόν θάνατό του σέ νέα, πλέον ἔντονη
καί κρίσιμη φάση, μέ ἐπιστέγασμα τήν
τελική νίκη.
Σέ ὁλόκληρη τήν ἔκταση τῆς Μακεδονίας ὁ Παῦλος Μελᾶς ἔγινε πραγματικός θρῦλος. Ὁ λαός μέ διάφορα
δημοτικά τραγούδια καί θούρια, ὕμνησε
τήν θυσία καί τούς ἀγώνας τοῦ Ἐθνομάρτυρος γιά τήν διάσωση ἀπό τόν
ἀφανισμό τοῦ Μακεδονικοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἡμεῖς οἱ ἐπιγενόμενοι, ὀφείλουμε
πρός τόν Παῦλο Μελᾶ καί πρός ὅλους
γενικῶς τούς Μακεδονομάχους - τούς
ἀξίους αὐτούς συνεχιστάς τῶν εὐκλεῶν
Ἀγώνων τῶν ἐνδόξων προγόνων μας αἰωνίαν εὐγνωμοσύνην καί ἐμπνεόμενοι
ἀπό τό φωτεινό παράδειγμά τους, πρέπει νά ἔχουμε πάντοτε πρό ὀφθαλμῶν,
ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη, τούς λόγους πού μᾶς ἐκληροδότησε ὁ ἀείμνηστος Παῦλος Μελᾶς:
«Ἡ Μακεδονία εἶναι οἱ πνεύμονες
τῆς Ἑλλάδος καί ἄνευ αὐτῶν ἡ λοιπή
Ἑλλάς δέν δύναται νά ζήση!»
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Ἐκεῖνο τό ἀπόγευμα, ἀνάμεσα
σέ πολλές καί διάφορες ἄλλες κουβέντες, ἄκουσε, σέ μιά στιγμή, τόν
πεντάχρονο ἐγγονό τους νά λέει
στόν ἄνδρα της :
-Παπποῦ, πολύ μοῦ ἀρέσει
πού, ὅταν σοῦ μιλῶ γιά τά παιχνίδια καί τίς ἱστορίες μέ τούς φίλους
μου, μέ κυττάζεις προσεκτικά.
Ξαφνιάστηκε εὐχάριστα. Γιά
δές πῶς χάρηκε ὁ μικρός Νικόλας
μας τήν προσοχή τοῦ παπποῦ του,
σκέφτηκε.
Τό ἴδιο βράδυ, τήν ὥρα πού
τόν ἑτοίμαζε ἡ μητέρα του γιά
ὕπνο, τόν ἄκουσε νά λέει μαζί της
τήν ὡραία του προσευχή, γονατιστός στό κρεβάτι του:
-Ἄγγελέ μου, φύλακά μου...

ΓΡΑΦΕΙ
ἡ ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν
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Καί τότε ξαφνικά, ὅπως συμβαίνει συχνά μέ τούς ἀπρόβλεπτους
καί ἀπρόσμενους συνειρμούς πού
καταφέρνει νά στήνει ἡ ἀνεξέλεγκτη σκέψη μας, τῆς ἦρθε στό νοῦ
ἕνας διάλογος ἀπό μιά παλιά κινηματογραφική ταινία, πού τήν εἶχε,
πρίν ἀπό χρόνια, ἐντυπωσιάσει.
Ἡ ἱστορία συνέβαινε σ’ ἕνα
χωριό στά σύνορα μεταξύ Μεξικοῦ
καί ΗΠΑ. Ἐκεῖ, μιά Πολυεθνική
Ἑταιρεία, ἀποφάσισε νά στήσει
πρός ἐκμετάλλευση ἕνα τεράστιο
ψυχαγωγικό πάρκο, πού θά εἶχε,
ἐκτός τῶν ἄλλων, καί καζίνο μέ τυ-
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χερά παιχνίδια. Γιά τόν σκοπό αὐτό, προέτρεπε τούς γηγενεῖς, ἀγρότες καί κτηνοτρόφους, νά πουλήσουν τά χωράφια καί τίς
φάρμες τους, προσφέροντάς τους ὑπολογίσιμα χρηματικά ποσά.
Μέχρι τήν ἄφιξη τῶν ἐκπροσώπων
αὐτῆς τῆς Ἑταιρείας στό χωριό τους, οἱ φιλήσυχοι κάτοικοι ζοῦσαν ἤρεμα, ἀγαπημένοι, ἔχοντας γιά σύμβουλο στά ὅποια τυχόν
προβλήματά τους ἕναν σεβάσμιο γέρο πού
τόν θεωροῦσαν σοφό. Ὅταν, ὅμως, ἄρχισαν
νά μολύνονται ἀπό τόν... «ἰό τοῦ πλουτισμοῦ» καί νά νοσοῦν ἀπό τόν «πυρετό τῆς
βουλιμίας γιά χρήματα», τά πράγματα
ἄλλαξαν.
Τρέχοντας ὁλημερίς σέ διάφορες τράπεζες καί χρηματιστηριακούς πράκτορες, κάνοντας συνεχῶς ὑπολογισμούς γιά μετοχές,
μέ ἀνταγωνισμούς καί ζήλειες μεταξύ τους πού κατέστρεψαν καί τίς παλιές σχέσεις τους
- ἔπαψαν νά συμβουλεύονται τόν ἡλικιωμένο
συγχωριανό τους. Καί δέν ἔδιναν πιά τήν παραμικρή σημασία σέ ὅσα αὐτός προσπαθοῦσε νά τούς πεῖ. Δέν ἄργησε μάλιστα νά
κυκλοφορήσει ἡ φήμη πώς, ὁ «σοφός» ἔχει
ἀρχίσει νά μή στέκει καθόλου καλά στά
μυαλά του, διότι τόν εἶχαν δεῖ νά κάθεται
ἀπόμερα καί νά μιλάει μόνος του, πότε χαμογελαστός καί πότε λυπημένος.
Ἕνα εἰκοσάχρονο παλληκάρι, φοιτητής
τοῦ Πολυτεχνείου, πού εἶχε ἔρθει μέ τούς τεχνικούς τῆς Ἑταιρείας γιά νά ἐργαστεῖ, τίς
λίγες ἑβδομάδες τῶν διακοπῶν του, κάνοντας ἀγγαρεῖες καί θελήματα, ὁσάκις τύχαινε νά βρεθεῖ κοντά στόν «σοφό» γέρο,
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ἔστηνε αὐτί καί προσπαθοῦσε ν’ ἀκούσει
τούς σιγανούς μονολόγους του. Ἐπειδή, λοιπόν, διαπίστωσε ὅτι, σέ πολλά ἀπό ὅσα
αὐτός ὁ γέρος σιγομουρμούριζε, συμφωνοῦσε
ἀπολύτως καί ὁ ἴδιος, μιά μέρα ἀποφάσισε
νά πλησιάσει στό παγκάκι πού καθόταν καί
νά τοῦ μιλήσει.
Στήν ἀρχή, ὁ ἡλικιωμένος, σάν νά ξαφνιάστηκε ἀπό τή χαμογελαστή καλημέρα
τοῦ ἄγνωστου νέου. Μετά, ὅμως, ἀπό τίς
πρῶτες κουβέντες, φάνηκε νά χαίρεται τήν
παρέα του. Ἔτσι, ἐκεῖνος πῆρε, τελικῶς, τό
θάρρος καί τόν ρώτησε ἥσυχα:
- Γιατί μιλᾶς μόνος σου;
- Ἐγώ; Δέν μιλάω μόνος μου παιδί μου.
- Μά πῶς; Ἀφοῦ ἔχει τύχει νά σέ δῶ ἐγώ
ὁ ἴδιος, ἐπέμεινε ὁ νέος.
Ὁ γέρος χαμογέλασε μέ συγκατάβαση.
Σώπασε κι ἀναστέναξε. Σέ λίγο, κυττάζοντας μέ τό γαλήνιο βλέμμα του τόν νέο στά
μάτια, συνέχισε:
-Δέν κατάλαβες παιδί μου. Δέν μιλάω
ποτέ μόνος μου. Μιλάω μέ τούς ἀγγέλους.
- Καί γιατί μιλᾶς μέ τούς ἀγγέλους ; ρώτησε κατάπληκτος ὁ νέος.
- Γιατί... γιατί, νά, δέν βλέπεις τί ἔχει
γίνει ἐδῶ; Οἱ ἄγγελοι πού ξέρουν, εἶναι, πιά,
οἱ μόνοι πού ἔχουν χρόνο καί θέλουν νά μέ
ἀκοῦν...
Ὁ νέος ἔσκυψε αὐθόρμητα καί τοῦ φίλησε μέ σεβασμό τό χέρι.Ἤθελε ἔτσι νά τοῦ
ἐκφράσει τήν εὐγνωμοσύνη του γιά τό πολύτιμο δῶρο πού, μόλις, τοῦ εἶχε χαρίσει.
Μιά σταγόνα ἀπό τό ἀπόσταγμα τῆς σοφίας
τῆς ζωῆς.
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Μᾶς ἔχουν κατακλύσει τά
Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως – χωρίς νά εὐθύνονται,
τήν ἐπικαιρότητα παρουσιάζουν – μέ γεγονότα πού μᾶς γεμίζουν ἀπό θλίψη, ἀνησυχία,
πολλές φορές ἀπό ἀπόγνωση.
Διαρρήξεις, ληστεῖες, βιασμοί,
φόνοι, ἀνεργία, φτώχεια, αὐτοκτονίες. Ἀκόμη ἀδιαφορία,
ἀναλγησία, ἐνίοτε σπατάλες καί
καταχρήσεις ἀπό μερικούς τούς
«ἐν ὑπεροχῇ ὄντας».
Ὅμως ὑπάρχουν ἐνέργειες
καί πράξεις πού ἀνακουφίζουν,
ἠρεμοῦν, μᾶς γεμίζουν μέ
ἐλπίδα ὅτι ὑπάρχουν καί
Ἄνθρωποι πού μέσα στά λασπόνερα τῆς διαφθορᾶς καί τῆς
ἀκολασίας, φυτρώνουν ὡς μυρίπνοα ἄνθη καί πιστεύουμε ὅτι
κάποτε – μακάρι σύντομα – ἡ
κατάσταση θά ἀλλάξει.
Πολλοί κατηγοροῦν ἄδικα
τήν Ἐκκλησία μας ὅτι ἀδιαφορεῖ
γιά τά κοινωνικά προβλήματα,
γιά τούς ἔχοντες ἀνάγκη
ἀνθρώπους. Ψέμα, μεγάλο
ψέμα. Τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τά
κέντρα Ἐνοριακῆς Ἀγάπης, τά
κοινωνικά παντοπωλεῖα, τά
συσσίτια μέ χιλιάδες μερίδες, τά
εὐαγῆ ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα
καί οἱ φιλανθρωπικές δραστηριότητες τῶν πιστῶν, τούς διαψεύδουν.
Ἦλθε ὅμως μία καινοτόμος
ἐνέργεια – δημοσιευθεῖσα σέ
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ἔγκριτη ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν – τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
κ.κ. Εἰρηναίου, πού ταράσσει τά νερά καί
ἀποστομώνει καί τούς πιό φανατικούς
πολεμίους τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία
μπαίνει δυναμικά κατά τῆς ἀνεργίας.
Στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης δημιουργεῖται Γραφεῖο Εὑρέσεως Ἐργασίας,
προκειμένου νά βοηθηθοῦν συνάνθρωποί
μας οἱ ὁποῖοι καθημερινά βιώνουν τόν
ἐφιάλτη τῆς ἀνεργίας καί κατά συνέπεια
τῆς πενίας. Ἕνας Ἐκκλησιαστικός...
ΟΑΕΔ, θά λέγαμε. Τό ὅλον ἔργο ἔχουν
ἀναλάβει ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, πιστά τέκνα τῆς
Ἐκκλησίας. Ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ ἐπιχειρηματίες γιά νά ἀνακαλύψουν θέσεις
ἐργασίας καί μέ τούς ἀνέργους πολίτες,
οἱ ὁποῖοι θά τίς καταλάβουν.
Σεβασμιώτατε εὐλαβῶς ὑποκλινόμεθα στήν Ἀρχιερωσύνη Σας καί ἐπιτρέψατέ μας νά ὑποβάλουμε εὐσεβάστως τά
συγχαρητήριά μας.
Διαβάσαμε ὅμως μέ χαρά καί μία
σπουδαία πράξη μεγάλης ἀρετῆς.
Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ Πατρίδα μας
εἶναι μία φιλόξενη Χώρα, ὁ λαός μας γεμάτος ἀπό ἀγάπη. Ὅμως μέσα στό
πλῆθος τῶν μεταναστῶν τῶν καιρῶν
μας, ἀνάμεσα στούς τίμιους καί ἐργατικούς πού φθάσανε στήν Χώρα μας μέ
πολλές ἐλπίδες, πού ἐργάζονται γιά νά
κερδίσουν τά ἀπαραίτητα γιά μία καλλίτερη ζωή, ἀλλά καί προσφέρουν ὑπηρεσίες, ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦν πολλά προβλήματα διαβίωσης
καί ἀσφάλειας καί ἔτσι ἔχει δημιουργηθεῖ
ἕνα ἄσχημο κλίμα γι’ αὐτούς. Ὅμως μέ
συγκίνηση καί ἱκανοποίηση ἔχουμε πληροφορηθεῖ, κατά καιρούς, ἀπό δημοσιεύματα γιά ἐνάρετες πράξεις μεταναστῶν.
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Καί ἐσχάτως δημοσιεύθηκε, σέ ἔγκριτη
ἀπογευματινή ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν,
μέ τίτλο τοῦ κειμένου «ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ», μία ἐξαιρετικῆς σημασίας ἐνάρετη πράξη ἀπό Ἀλβανίδα μετανάστρια στήν πόλη τῆς Πρέβεζας.
Βρῆκε στό δρόμο ἕνα φάκελο πού περιεῖχε βιβλιάρια καταθέσεων, ἔγγραφα
καί 5.500 ΕΥΡΩ. «Δέν σκέφτηκε οὔτε
στιγμή νά κρατήσει τόν πολύτιμο φάκελο καί τόν πῆγε ἀμέσως στήν Ἀστυνομία». Καί σημειώνει ἀκόμη ἡ ἐφημερίδα.
«Τήν ζωντανή ἀπόδειξη ὅτι δέν ἔχουν
καταρρεύσει καί δέν ἔχουν ἰσοπεδωθεῖ
ὅλα στίς ἡμέρες μας ἀποτελεῖ μία γυναίκα ἀπό τήν Ἀλβανία».
Ἀπό τήν Κρήτη καί τήν Πρέβεζα μᾶς
ἔρχονται ἐλπιδοφόρα μηνύματα. Μεγαλειώδεις ἐνέργειες καί πράξεις.
Λ. Δίλης
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Λίγο παλαιότερα, ἀσφαλῶς
θυμόμαστε μία ἀπεικόνιση πού
κυκλοφοροῦσε μέ τόν Κύριο
ἐπί τοῦ Σταυροῦ, δίπλα ἕνα
βλάσφημο καί στό κάτω μέρος
ἡ ἐπιγραφή-παράπονο τοῦ
Ἐσταυρωμένου: «Ἐγώ σταυρώθηκα γιά σένα καί σύ μέ
βλασφημεῖς;» Πρωτοβουλία
τοῦ ἀείμνηστου Μητροπολίτη
Φλωρίνης μακαριστοῦ Αὐγουστίνου, τοῦ θερμουργοῦ κληρικοῦ, τοῦ ἀσυμβίβαστου ἀγωνιστῆ, τῆς ἁγιασμένης μορφῆς
τῶν καιρῶν μας. Ἡ βλασφημία.
Τί πιό τρομερόν! Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος παραγγέλει: «Ἀπόθεσθε... τήν βλασφημίαν».
Ἡ βλασφημία εἶναι ἁμαρτία φρικτή. Φανερώνει ὄχι
μόνον ἀσέβεια ἀλλά καί ἐξέγερση τοῦ ἀνθρώπου ἐναντίον
τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά, δύστυχε βλάσφημε «σκληρόν σοι πρός
κέντρα (= καρφιά) λακτίζειν». Ἡ βλασφημία ἀποτελεῖ
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Τί πιό
τρομερόν!

παρακοή τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Διά τοῦ Δεκαλόγου
ὁ Θεός θέσπισε: «Οὐ λήψει τό ὄνομα Κυρίου τοῦ
Θεοῦ σου ἐπί ματαίῳ». Ἀπαγόρευσε στούς ἀνθρώπους ἀκόμη καί ἁπλῶς νά ἀναφέρουν χωρίς λόγο
τό Ὄνομά Του. Ὁ βλάσφημος ὄχι μόνον παραβαίνει τήν ἐντολή αὐτή, ἀλλά προχωρεῖ ὁ βέβηλος σέ
πιό φρικτό ἁμάρτημα. Βλασφημεῖ τό Πανάγιο
Ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ὑβρίζει τόν Πλάστη του, τόν μοναδικό Δωρεοδότη, τόν πολυεύσπλαγχνο καί παντοδύναμο. Καί ὄχι μόνον. Βλασφημεῖ καί τόν
Χριστό μας, τόν ὁμοούσιον Υἱόν καί Λόγον τοῦ
Θεοῦ, τήν Παναγία μας, τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας
μας, τά θρησκευτικά σύμβολα. Ὁ δυστυχής, χίλιες
φορές δυστυχής.
Ἡ βλασφημία εἶναι ἀπιστία. Αὐτός πού πιστεύει φοβεῖται καί σέβεται τόν Θεό. Ὑμνολογεῖ,
εὐχαριστεῖ, δοξάζει τόν ἐν Ἁγία Μονάδι Τριαδικό
Θεό. Ὁ βλάσφημος εἶναι ἀθεόφοβος, ἀντίθεος. Ἡ
βλασφημία εἶναι ἀχαριστία. Καί τί δέν μᾶς ἔχει χαρίσει ὁ Θεός ἐδῶ στήν γῆ; Τά πάντα! «Τί δέ ἔχεις
ὅ οὐκ ἔλαβες;». Καί μᾶς ἔχει ἑτοιμάσει τήν ἀτέλειωτη μακαριότητα στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Εἶναι ἀκόμη ἀνοησία. Εἶναι πιό ἀνόητο, ὁ τιποτένιος ἄνθρωπος, ἐκεῖνος βέβαια πού κατάντησε ἕνα
τίποτα, γιατί περιφρόνησε τό «κατ’ εἰκόνα» καί
ἀπαρνεῖται τό «καθ’ ὁμοίωσιν», νά βλασφημεῖ τόν
Θεό. Εἶναι ἀπολίτιστη πράξη, ἀκόμη καί κατά τό
ἀνθρώπινο. Καί τό κυριώτερο καί πιό φοβερό, σάν
συνέπεια τῆς ἔσχατης κατάπτωσης τῶν βλασφήμων
ἀνθρώπων. Ὁ βλάσφημος καταντάει χειρότερος καί
ἀπό τόν διάβολο. Διότι ἐκεῖνος δέν βλασφημεῖ τόν
Θεό. «Φρίττει καί τρέμει» στό ἄκουσμα τοῦ Ἁγίου
Ὀνόματός Του καί στήν θέα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Του.
Βεβαίως οἱ ἀναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ Περιοδικοῦ
δέν βλασφημοῦν. Θεός φυλάξοι! Δέν ὑποπίπτουν σέ
αὐτή τήν πιό φοβερή ἁμαρτία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ
καί τήν πιό βδελυκτή ἀναισχυντία ἐνώπιον τῶν
ἐμφρόνων – ἔστω ἀδιαφόρων ἀκόμη περί τά θεῖα–
ἀνθρώπων. Ἄς προσέξουμε ὅμως. Μήπως γινόμαστε μέ τά ἔργα μας ἡ αἰτία νά περιφρονοῦν καί νά
βρίζουν οἱ ἄλλοι τό Ὄνομα τοῦ Θεοῦ; Καί τό μεγάλο χρέος πού ἔχουμε. Νά ἀγωνιζόμαστε, νά νουθετοῦμε, νά προσευχόμαστε γιά τήν διόρθωση καί
μετάνοια τῶν βλασφήμων.
Θ.Ι.Δ.
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ἀπό ἐκείνους πού δέν θέλουν νά πιστέψουν. Ὅταν βρίσκει τά στοιχεῖα
πού ζητοῦσε, χωρίς νά ψηλαφίσει τόν
Κύριο, πέφτει στά γόνατα καί ὁμολογεῖ: «Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου».
Δύσπιστος , ἀλλά καλοπροαίρετος,
κάνει τήν πιό τρανή ὁμολογία πίστεως. Ὁ ἀπόστολος Φίλιππος, ὅταν
κάλεσε κοντά στόν Χριστό τόν Ναθαναήλ, δέν ἀπαιτεῖ ἀπό αὐτόν νά πιστέψει στά λόγια του καί μόνον. Ἡ
πρόσκλησή του «ἔρχου καί ἴδε». Ἔλα,
γνώρισέ τον, σχημάτισε προσωπικήν
γνώμη, ἐρεύνησε καί ἄν πεισθεῖς ὅτι
εἶναι ὁ Ἀναμενόμενος, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀκολούθησέ Τον. Πῆγε,
εἶδε, ἐρεύνησε καί ἔγινε καί αὐτός
ἀπόστολος.
Αὐτοί πού ἐπικαλοῦνται τό ψεύτικο «πίστευε καί μή ἐρεύνα» εἶναι
ἄνθρωποι πού ἐνῶ βλέπουν, οὐσιαστικά δέν βλέπουν, γιατί δέν θέλουν
νά ἰδοῦν. Βλέπουν τό ψηλαφητό
θαῦμα τῆς ὑλικῆς Δημιουργίας, ἀλλά
καί τῆς πνευματικῆς Ἀναδημιουργίας, βλέπουν φανερά τά μεγαλεῖα
τοῦ Θεοῦ καί ὅμως κλείνουν τά
μάτια. Δέν ἐρευνοῦν, δέν μελετοῦν βιβλία, δέν πείθονται ἀπό γεγονότα. Ὁ
φανατισμός, ἡ ἁμαρτωλή ζωή τους, ὁ
ἐγωϊσμός, τά πάθη τους, τούς προκαλοῦν πνευματική τύφλωση.
Ὅμως ἐμεῖς θά ἐπιμένουμε: «Ἐρευνᾶτε τάς Γραφάς», «ἔρχου καί
ἴδε». Θά μᾶς ἀκούσουν; Μακάρι!

Ἄνθρωποι πού δέν ἔχουν πιάσει
ποτέ τήν Ἁγία Γραφή στά χέρια τους,
δέν ἔχουν οὔτε ἀνοίξει χριστιανικό βιβλίο ἤ ἔντυπο, ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ χριστιανική θρησκεία προτρέπει «πίστευε καί μή ἐρεύνα». Μεγάλο ψέμα.
Ἡ φράση αὐτή δέν ὑπάρχει πουθενά
στήν Ἁγία Γραφή, στίς ἀποφάσεις τῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων, στά Πατερικά κείμενα, σέ χριστιανικά βιβλία
καί περιοδικά. Κανείς ἱεροκήρυκας
δέν ἔχει κηρύξει κάτι τέτοιο. Αὐτά τά
ἰσχυρίζονται ἄνθρωποι μακριά ἀπό
τόν Θεό, πού δέν ἔχουν καμία ἐπιθυμία νά Τόν εὕρουν, νά Τόν γνωρίσουν.
Ἐπικαλοῦνται αὐτά, γιατί τούς διευκολύνει νά παραμένουν στήν ἄγνοια,
στή ἀπιστία τους. Καί ψευδολογοῦν
ὅτι ὁ χριστιανισμός δέν θέλει τήν ἀναζήτηση, τήν ἔρευνα, τυφλώνει τούς
ἀνθρώπους, τούς θέλει ἄβουλους.
Σταματήσατε τά ψέματα, τίς δικαιολογίες, τίς πονηριές. Ἡ Χριστιανική
Θρησκεία εἶναι πάντα καθαρή, φωτεινή, εἶναι ἡ Ἀλήθεια. Δέν τήν φοβίζει ἡ ἔρευνα, ἀντιθέτως τήν ἐπιζητεῖ.
«Ἐρευνᾶτε τά Γραφάς» μᾶς προτρέπει. Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ἀλλά καί
ἱστορικά, διαχρονικά γεγονότα διαψεύδουν τά ψεύδη σας. Ὁ Ἀπόστολος
Θωμᾶς ὑπῆρξε μαθητής τοῦ Χριστοῦ
τρία ὁλόκληρα χρόνια. Ὅταν ὅμως οἱ
ἄλλοι μαθητές τοῦ εἶπαν ὅτι εἶδαν τόν
Κύριον Ἀναστημένον, αὐτός δυσπιστεῖ. Ὁ Θωμᾶς δέν ὑπῆρξε ἄπιστος,
δύσπιστος ἦταν. Τήν ἀναζήτηση καί
τήν ἔρευνα ἐπιζητοῦσε. Δέν ὑπῆρξε
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χει εἰπωθεῖ πώς ἡ μεγαλύτερη ἐπιτυχία τοῦ διαβόλου, ἡ μεγαλύτερη
ἀπάτη του εἶναι νά μᾶς κάνει νά μήν πιστεύουμε στήν ὕπαρξή του. Ἡ ἔξαρση τῶν
συγχρόνων σατανιστικῶν ἐνεργειῶν, ὀργανώσεων καί τελετουργικῶν πράξεων ἔρχονται, νομίζω, σέ δεύτερη μοῖρα.
Στίς μέρες μας παρατηροῦμε ὄχι ἀνατροπή τῶν παραδομένων ἀξιῶν συζητώντας,
ἀμφισβητώντας τό λόγο ὑπάρξεώς των,
ἀλλά ἀγνοώντας τεχνηέντως καί ὑπούλως
τήν ὕπαρξή τους. Καί συμβαίνει στίς μέρες
μας νά μεγιστοποιοῦμε τό σχετικό καί μικρό
καί νά ἐλαχιστοποιοῦμε τό μεγάλο. Καί νά
λέμε μιλώντας γιά σοβαρά θέματα πώς: “ἔ,
καλά, δέν ἔγινε καί κάτι τό σοβαρό”. Αὐτός
ὁ εὐτελισμός τοῦ περιεχομένου τῆς ζωῆς
πού δέν τό ζοῦμε ὡς εὐτελισμό ἀλλ’ ὡς
ἀποδοχή ἑνός αὐτονόητου, ὡς ἔκφραση “κοινοῦ νοῦ” καί “κοινῆς γνώμης”, ὅπου ἐμεῖς
ὄχι μόνο δέν μποροῦμε νά ἀντισταθοῦμε
ἀλλά καί δέν πρέπει. Εἶναι λίγο περίεργο
πώς, ἐνῶ κάνουμε λόγο γιά “ἰδιωτικοποίηση”, γιά “φιλελευθερισμό”, ἡ ἰδιωτική ζωή
καί ἡ ἐλευθερία τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου
ἔχουν σημαντικά συρρικνωθεῖ. Κι’ αὐτό δέν
τό νιώθουμε, δέν τό συνειδητοποιοῦμε, ζώντας μέ τήν ψευδαίσθηση μιᾶς “χαζογελού-
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μενης ἐξωτερικῆς ζωῆς”. “Ἔ, καλά, καί τί
ἔγινε». Ἡ δική μας παιδεία καί ψυχαγωγία,
ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν μας ἔχει ξεφύγει ἀπό
μᾶς κι ἀπό τό δάσκαλο, τόν “προσωπικό”
δάσκαλο, κι αὐτό τό θεωροῦμε σάν κάτι τό
ἁπλό καί χωρίς ἰδιαίτερη σημασία. Τό ὅτι τά
ΜΜΕ, καί μάλιστα τά ἰδιωτικά, καταδυναστεύουν τόν ἄνθρωπο, καταργοῦν τήν ἰδιωτική του ζωή, μᾶς φέρνουν ἀπ’ τά παράθυρα
ἐγκλήματα κι ἐγκληματίες, κυρίως στά παιδικά δωμάτια, τό συνηθίσαμε καί τό θεωροῦμε ὡς παρωνυχίδα. Τό ὅτι ἡ γλῶσσα μας
σκόπιμα καί συνειδητά καταστρέφεται, τό
θεωροῦμε χωρίς ἰδιαίτερη σημασία. Καί σ’
ἄλλους φορεῖς, ἀλλά καί στά ΜΜΕ ἡ
γλῶσσα δολοφονεῖται. Ὅτι τά “κανάλια” τῆς
τελεόρασης λέγονται! “Μega” “Sky”, “TeleCity” (μένω ἐδῶ ψάχνοντας στή σειρά νά
βρῶ κι ἑλληνικό ὄνομα), ὅτι ἔντυπα ὀνομάζονται “Star” “Nitro” “01” “Κlik” “Max”
(ποῦ νά τά θυμηθῶ ὅλα), ὅτι παρακολουθώντας ἀθλητικούς ἀγῶνες οἱ ὀνομασίες καί
ὁρολογίες εἶναι ὅλες ξενόγλωσσες, ὅτι στήν
πλάτη τους οἱ ἀθλητές φέρουν τό ὄνομά
τους μέ λατινικούς χαρακτῆρες (καί οἱ δύο
ἀντίπαλες ὁμάδες εἶναι ἑλληνικές καί οἱ θεατές εἶναι ἀποκλειστικά Ἕλληνες), ὅτι οἱ
ὀνομασίες ὅλων σχεδόν τῶν καταστημάτων
εἶναι ξενόγλωσσες, καί ὅλα αὐτά νά θεωροῦνται ὡς κάτι πού δέν ἔχει ἰδιαίτερη σημασία! “Ποῦ τό βλέπεις τό πρόβλημα, βρέ
ἀδελφέ;” Κι ἕνας φίλος μου μοῦ ἔλεγε τίς
προάλλες: “Βρέ, μπᾶς καί εἶμαι παρανοϊκός,
μπᾶς καί μοὔστριψε; Μήπως βλέπω φαντάσματα;”.
Καί δέν εἶναι μόνο αὐτό. Ἡ ζωή μας ἔχει
πάρει ἕνα ἄλλο περιεχόμενο: εἶπες ἕνα
ψέμμα! Ἔλα, βρέ ἀδελφάκι, τό ψεμματάκι
(ἔτσι ἔγινε τό ψέμμα) εἶναι τό ἁλάτι τῆς
ζωῆς. Ποῦ ζεῖς! Ἔκλεψες κάτι! Ἐκεῖ μένεις,
καί ποιός δέν κλέβει σήμερα; Μέ τό σταυρό
στό χέρι δέν πᾶς μπροστά. Ἐκτός ἀπό τή
γυναῖκα σου διατηρεῖς καί φιλενάδα (δέν
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λέγεται ἔτσι σήμερα), αὐτό ἀνεβάζει τό
κῦρος σου, στό “prestiger”. Ἄν δέν κάνεις
τώρα “τρέλλες” , πότε θά κάνεις! Ἡ ζωή
χωρίς “τρέλλες” καί “βίτσια” εἶναι ζωή
ρουτίνας, “μικροαστική”. Παράλογη ζωή,
τρελλή. Κι’ ἐδῶ θυμᾶμαι τά λόγια τοῦ
Μεγάλου Ἀντωνίου: “Ἔρχεται καιρός
ὅπου οἱ ἄνθρωποι θά παραλογίζονται.
Καί ἄν δοῦν κάποιον νά μή παραλογίζεται, θά ξεσηκωθοῦν ἐναντίον του, λέγοντας: “Ἐσύ εἶσαι παράλογος”. Καί αὐτό θά
συμβεῖ, γιατί δέν εἶναι ὅμοιός τους.
Τό πᾶν σήμερα εἶναι νά βγάζεις ὅσο
πιό πολλά χρήματα, μ’ ὁποιοδήποτε τρόπο. «Τά βρώμικα χρήματα ξεπλένονται».
Ὅλα σήμερα δέν ἔχουν ἀξία, ἀλλά τιμή.
“Δέν ἀξίζει πολλά, πόσο τιμᾶται;» Καί μή
ξεχνᾶμε, πώς κυνικός εἶναι ὁ ἄνθρωπος
πού γνωρίζει κάθε πράγματος τήν τιμή,
ἀλλά κανενός τήν ἀξία, (Oscar Wilde, “Ἡ
Βεντάλια τῆς Λαίδης Γουϊντερμέρ”).
Στίς μέρες μας δέν πρέπει, νομίζω, νά
μιλᾶμε γιά τή Βαβυλώνα, ὡς τήν Πόρνη
τήν Μεγάλη, μ’ ὅλα τά χαρακτηριστικά
τά εὐκολοδιάκριτα, ἀλλά γιά Βαβυλωνία,
γιά κατάσταση, συμπεριφορά πού προσπαθεῖ νά διατηρεῖ ὅλα τά προσχήματα
τῆς εὐπρέπειας, πού μποροῦν νά γίνουν
ἀπό ἄτομα καί ὁμάδες ἀτόμων ἀποδεκτά.
Δέν μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ εὔκολα τό
ἄτομο στήν ὁμοιομορφία, στή μόδα, στή
δύναμη καί καταπίεση τῶν πολλῶν τῆς
μάζας. Ὅμως ἡ δημιουργία αὐτῆς τῆς μαζικῆς γνώμης, τῆς μαζικῆς νοοτροπίας
(κάποτε τή λέμε καί “κοινή γνώμη”) εἶναι
ἔργο ὀλίγων καί γνωρίζουμε τώρα πῶς
καί γιατί δημιουργεῖται.
Ὁ ἁπλός, ὁ μή ἱκανοποιητικά πληροφορημένος ἄνθρωπος ἀρχίζει νά βλέπει μέ
καχυποψία μερικές ἐνέργειες ἐπισήμων,
κρατούντων, ἡγετῶν, καί συχνά χωρίς νά
τό θέλει τόν πιάνει τό παρερμηνευτικό
του. Καί συλλογᾶται: Ποῖοι νά εἶναι οἱ
ἀπώτεροι στόχοι τῆς συμφωνίας τοῦ Μάαστριχτ; Ὑπάρχει πράγματι πρόγραμμα
γιά «Νέα τάξη πραγμάτων» καί τί μπορεῖ
πράγματι νά σημαίνει αὐτό; Μήπως
ὑπάρχει κάποια μυστική συμφωνία γιά
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προοδευτικό ἀφελληνισμό καί κατάργηση
τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου; (Ἔλα, βρέ
ἀδελφέ, καί τί ἔγινε!). Ἀκούει συχνά ἀπό
τό βῆμα τῆς Βουλῆς οἱ πολιτικοί του νά
κάνουν λόγο γιά τό «ποιός θά ἔχει τό Μάνατζμεντ στόν Ο.Τ.Ε.» κ.λ.π. «ἄν τελικά
μπαίνει ἤ ὄχι πλαφόν στήν τιμή τῆς βενζίνης». Καί κανένας δέν εἶπε τίποτε! Ὑπάρχουν βουλευτές πού εἶναι φιλόλογοι καί
συγγραφεῖς. Τά ἀκοῦνε καί δέν μιλᾶνε.
Κανένας πανεπιστημιακός ἤ ἀκαδημαϊκός
δέν ἐνοχλήθηκε. Ὅλα καλά, ὅλα ὡραῖα!
Ποῦ τό εἴδατε τό πρόβλημα; «Δαιμόνιο
ἔχεις», ἀδερφέ μου. Ἔτσι τἄχουν καταφέρει, ὥστε νά μήν ὑποψιαζόμαστε τήν
ὕπαρξη τοῦ προβλήματος. «Δέν ὑπάρχει
διάβολος!».
«Ὑπάρχει Θεός, παιδί μου»; Τό βασικό ἐρώτημα πού ὑποβλήθηκε στόν
Ἀλιόσα (Ἀδελφοί Καραμάζωφ, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι). Ἡ ἔμφαση μέ τήν ὁποία
ἀπάντησε ὁ Ἀλιόσα σχετίζεται ἄμεσα μέ
τό κλῖμα τῆς ἐποχῆς του. Σήμερα προστίθεται κι’ ἕνας ἄλλος προβληματισμός,
πού σχετίζεται μέ τά τεχνάσματα τοῦ διαβόλου. Καί τοῦτο γιατί, τέλειος ἄθεος δέν
εἶναι πιά ἐκεῖνος, πού ἀρνεῖται τήν
ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἐκεῖνος, πού γι’
αὐτόν πρόβλημα ὕπαρξης τοῦ Θεοῦ δέν
ὑπάρχει πιά.
Εἶναι φανερό πώς ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ καλεῖται νά πολεμήσει τήν «νέα
εἰδωλολατρία». Μετά τήν κατάρρευση
τοῦ λεγομένου ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ ἡ
Ἐκκλησία σαφέστερα θά ἔρθει ἀντιμέτωπη μέ τόν λεγόμενο «οἰκονομικό πνευματικό φιλελευθερισμό» καί μέ τό «ἐγωκεντρικό πνευματικό μέρος τοῦ φιλελευθερισμοῦ του». Ὁ Χριστός ἦρθε «νά βάλει
φωτιά». Κι’ ὁ Ἀπ. Παῦλος μᾶς τονίζει
πώς «ἡ πάλη μας δέν εἶναι πρός αἷμα καί
σάρκα», ἀλλά «πρός τίς ἀρχές καί τούς
κοσμοκράτορες τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος
τούτου» . Καί ποιός εἶναι ὁ κοσμοκράτορας τό ξέρουμε, μᾶς ξεσκεπάστηκε!
Δημήτρης Χρ. Μποσινάκης
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Διωγμοί
καί στόν
21ο αἰώνα
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ πού καταχωροῦμε σήμερα
δέν εἶναι ἀπό ἀναπαράσταση τοῦ θείου Δράματος σέ κάποια πόλη τοῦ Μεξικοῦ, οὔτε πρόκειται γιά σκηνή ἀπό ταινία τοῦ Χόλιγουντ γιά
τά πάθη τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἄνθρωπος πού εἶναι
σταυρωμένος ἀποτελεῖ μιά ὠμή πραγματικότητα πού ἰσχύει σέ μουσουλμανικά καθεστῶτα
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Ἀφρικῆς. Ὁ
ἄνθρωπος αὐτός, στή χώρα τῆς Ὑεμένης,
ὁδηγήθηκε στή σταύρωση μόνο καί μόνο γιατί
βαπτίστηκε χριστιανός!..
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Ἐπίκαιρα» (23-8-2012) πού
δημοσίευσε τή φωτογραφία, γράφει τό ἑξῆς
σχόλιο: «Ἀναμφίβολα ἡ συγκεκριμένη φωτογραφία σταύρωσης εἶναι γροθιά στό στομάχι
τοῦ πολιτισμένου δυτικοῦ κόσμου. Θά ἔπρεπε
νά εἶναι καί γιά ὅλους αὐτούς πού στή Χώρα
μας τίθενται ἀναφανδόν ὑπέρ πολιτικῶν, κοινωνικῶν καί θρησκευτικῶν παραχωρήσεων
στούς μουσουλμάνους μετανάστες, πού προχωροῦν σέ κινητοποιήσεις συμπαράστασης
τύπου «Ὑπατία», κλείνουν ὡστόσο τά μάτια σέ
περιστατικά ὅπως τό συγκεκριμένο.
ΑΙΜΑΤΗΡΟΣ διωγμός κατά τῶν χριστιανῶν
βρίσκεται σέ ἐξέλιξη σέ μουσουλμανικές
χῶρες. Διεθνῆ πρακτορεῖα εἰδήσεων μεταδίδουν κάθε τόσο δραματικά γεγονότα: Φανατικοί ἰσλαμιστές στή Νιγηρία ἔχουν κηρύξει
ἀνελέητο διωγμό κατά τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων. Ὁμάδες ὁπλισμένων ἐπιτίθενται μέ
ἀγριότητα κατά τῶν ἐκκλησιῶν, τήν ὥρα μάλιστα τῆς λατρείας, σφάζοντες ἀκόμη καί νήπια.
Βάζουν φωτιά στά σπίτια τῶν χριστιανῶν, λεηλατοῦν τά καταστήματά τους καί τά πυρπολοῦν.
ΑΝΕΛΕΗΤΕΣ σφαγές ὀρθοδόξων συμβαίνουν καί στή Συρία, ἡ ὁποία ζεῖ ἀπίστευτη
φρίκη ἀπό τόν ἐμφύλιο πόλεμο. Πολλοί μιλᾶνε
γιά ὁλοκληρωτική γενοκτονία τῶν χριστιανῶν
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καί ἰδίως τῶν ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι σφάζονται
χωρίς οἶκτο ἀπό τούς ἰσλαμιστές ἐπαναστάτες
ὡς δῆθεν συνεργάτες τοῦ καθεστῶτος!...
ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ προκάλεσε σέ ὅλο τόν χριστιανικό κόσμο ὁ μαρτυρικός θάνατος ἑνός νεαροῦ Τυνήσιου, ὁ ὁποῖος ἀποκεφαλίστηκε ἀπό
τούς ἰσλαμιστές. Ποιό ἦταν τό ἔγκλημά του;
Ἐπειδή βαπτίστηκε χριστιανός! Τό βίντεο τοῦ
μαρτυρίου του εἶναι συγκλονιστικό! Ὁ νεαρός
Τυνήσιος ὑποβλήθηκε στό μαρτύριο ἀγόγγυστα! Ἕνας ἀκόμη μάρτυρας τοῦ 21ου αἰώνα.
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ἔκκληση ἀπηύθυνε στό ἐξωτερικό ἡ Χριστιανική Ἕνωση Νιγηρίας. Παρακαλεῖ νά δοθεῖ ἕνα τέλος στή γενοκτονία πού
συντελεῖται στή χώρα τους. Χαρακτηριστικό
εἶναι αὐτό πού ἀναφέρει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, σ’ ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον ἄρθρο του γιά «τό μαρτύριο στήν
ἐποχή μας»: Ἀπό μιά χριστιανή τῆς Αἰγύπτου
ἔλαβε ἕνα καταπληκτικό μήνυμα, πού ἔλεγε:
«Παρακαλῶ νά εὔχεσθε στόν Θεό νά μᾶς
δίνει δύναμη, εἰρήνη καί ἀνάπαυση, ὥστε νά
μποροῦμε νά φέρουμε τό σταυρό μας μέ
θάρρος καί σταθερή πίστη καί νά θεωρηθοῦμε ἄξιοι νά γίνουμε ἅγιοι καί μάρτυρες γιά
τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ὁ Σεβασμιώτατος καλεῖ ὅλους τούς Χριστιανούς νά προσεύχονται γιά τούς διωκομένους ἀδελφούς
μας. Ἐδῶ ἐμεῖς τούς περιθάλπουμε καί ἀνεχόμαστε τή θρησκεία τους. Θέλουμε μάλιστα
νά χτίσουμε καί ἰσλαμικό κέντρο (ὄχι ἁπλό
τζαμί) μέ δαπάνες τῶν φορολογουμένων!
Ἐνῶ αὐτοί στή χώρα τους γκρεμίζουν τίς
ἐκκλησιές καί σταυρώνουν τούς χριστιανούς!...
ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ διαφορά τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό
τό Κοράνιο.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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Ἡ ἀπληστία καί τά διατροφικά
σκάνδαλα

Π

ληγή ἡ ἀπληστία, χειρότερη ἀπό
ποτέ, στήν ἐποχή μας. Στό βωμό τοῦ
κέρδους θυσιάζεται ἀδίστακτα ἡ
ὑγεία ὅλων. Ἀνερυθρίαστα, ἀνεπιφύλακτα, χωρίς τύψεις κάποιοι
ὑποθηκεύουν τήν ὑγεία καί τή ζωή
μας.
Ἄν δέν γκρεμίσουμε τό εἴδωλο
τῆς χρηματολατρείας πού κινεῖ - ὦ,
δυστυχία μας - τά νήματα τῆς σύγχρονης ζωῆς, ἄν δέν ἀφυπνιστοῦμε,
ἄν δέν ἀντιδράσουμε, ἄν δέν ποῦμε
ὅλοι μαζί, φτάνει πιά, ἡ αἱμορροοῦσα πληγή τῆς κερδοσκοπίας
δέν θά γιάνει. Κάθε τόσο ξεσπάει κι
ἕνα σκάνδαλο διατροφικό. Μόνη
διέξοδος εἶναι μές στό πηχτό σκοτάδι τῆς ἀπληστίας ν’ ἀνοίξει, χαραμάδα, νά μπεῖ νά σκορπίσει φῶς
ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί συνακόλουθα ἡ ἀγάπη γιά τούς ἄλλους
ἀνθρώπους. Μόνο τότε μπορεῖ νά
καταλαγιάσει τό ἀσίγαστο πάθος
τοῦ κέρδους, πού τώρα δέν ξέρει
ὅρια καί φραγμούς. Μόνο τότε θά
πάψει νά ἀποτελεῖ μονόδρομο καί
μοναδικό σκοπό ζωῆς ἡ οἰκονομική
ἐπιτυχία, καθώς κατά τήν κρατοῦσα ἀντίληψη, κοινωνικά καταξιωμένος θεωρεῖται αὐτός πού κατόρθωσε νά συγκεντρώσει πλούτη.
Ἡ ἀλλαγή θά ἔλθει ἄν ἀλλάξουμε νοοτροπία καί μετρήσουμε
ὅλα σωστά καί στήν ἀξία τους.
Διάβασα ὅτι ἕνας ξένος ποδοσφαιριστής πῆρε μετεγγραφή γιά
ἑλληνική ὁμάδα, ἔναντι πολλῶν
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ἑκατομμυρίων εὐρώ, ποσόν τρομερό γιά μᾶς τούς ἀνίδεους, ἀλλά
καθόλου παράξενο γιά τόν κόσμο
τοῦ ποδοσφαίρου. Ἔτσι κι ἀλλιῶς
δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τό στεφάνι τῆς ἀγριελιᾶς τῶν ἀρχαίων
ὀλυμπιονικῶν. Ὅσο ὅμως ἐξακολουθεῖ νά μετριέται σέ ἑκατομμύρια
εὐρώ ἡ - ἀξιοθαύμαστη ἔστω - τεχνική ἐπιδεξιότητα ἑνός ποδοσφαιριστή, ἐνῶ πλήθη ἐξαθλιωμένων
στεροῦνται ἀκόμη καί τό πόσιμο
νερό, ἀσφαλῶς δέν ἔχει θέση ἀνάμεσά μας ἡ ταπείνωση καί ἡ ὀλιγάρκεια. Ἡ ἀπληστία, μέ ὅλες τίς
συνέπειες- ἀκόμα καί στό πιάτο μας
- θριαμβεύει.
Φίλοι, ἀδελφοί, «στῶμεν καλῶς». Ὁ κόσμος παραπαίει, μεθυσμένος γιά κέρδη. Ἄς προσευχηθοῦμε, ἄς ἀγωνισθοῦμε, νά σταθεῖ
στά πόδια του καί νά περπατήσει
στόν σωστό δρόμο.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση

245

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Εἶμαι ἀναγνώστης τοῦ περιοδικοῦ
ἀρκετά χρόνια καί ἔχω συμπεράνει
ὅτι κύριος σκοπός του εἶναι νά προσελκύσει τούς ἀνθρώπους νά γνωρίσουν τήν Ἐκκλησία. Στό πλαίσιο
αὐτό καί διαβάζοντας τό τεῦχος 471,
ἔνοιωσα τήν ἀνάγκη νά τοποθετηθῶ
γιά κάποιο ἀπό τά ἄρθρα του.
Πρόκειται γιά τό «Χριστιανισμός
καί πολιτικοί», τοῦ Γιάννη Τασούλα.
Ἀπευθυνόμενος στόν κ. Τασούλα,
θά ἤθελα νά τοῦ θέσω ὁρισμένους
προβληματισμούς:
• Ἀρκεῖ ἡ ἀνάγνωση τῆς Γραφῆς,
γιά νά ἁγιασθεῖ ὁ ἄνθρωπος;
• Τί ἔχουν νά μᾶς προσφέρουν οἱ
ἐν λόγω Προτεστάντες «χριστιανοί»
(ποιᾶς «ἐκκλησίας» ἄραγε, μέ ποιά
ἑνότητα καί ἀποστολική διαδοχή),
πέρα ἀπό τήν καλή τους διάθεση;
Γιά ποιά Γραφή μιλοῦν; Γνωρίζετε ὅτι ὑπάρχουν ἑκατοντάδες versions Γραφῶν, οἱ ὁποῖες βρίθουν
ἀνακριβειῶν καί αἱρέσεων;
Τέτοιου εἴδους παραινέσεις καί
παραδείγματα, θυμίζουν παλαιότερες προσπάθειες χριστιανικῶν ὀργανώσεων νά δείξουν ὅτι ὁ χριστιανός
πάντα πρέπει νά ταυτίζεται μέ τή
δύναμη καί τήν ἐπιτυχία (μεγάλοι
χριστιανοί πολιτικοί ἡγέτες, μεγάλοι
χριστιανοί ἐπιστήμονες, οἱ χριστιανοί
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πρῶτοι σέ ὅλα, κοινωνικά ἐπιτυχημένοι, κλπ.).
Πόσο ξένα εἶναι ὅλα αὐτά στήν
ὀρθόδοξη παράδοσή μας, πού πορεύεται ὄχι μέ τήν κοσμική δύναμη
καί ἐπιτυχία, ἀλλά μέ τή Χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος ὅπως αὐτή θέλγεται ἀπό τήν ταπείνωση ἁπλῶν ἀνθρώπων (ὁσία Μεθοδία τῆς Κιμώλου,
ἅγ. Σάββας τῆς Καλύμνου, ἅγ. Σιλουανός Ἀθωνίτης, ἅγ. Ἄνθιμος τῆς
Χίου, ἅγ. Γεώργιος Καρσλίδης, γέροντες Πορφύριος, Παΐσιος καί
Ἰάκωβος), ἀλλά καί μορφωμένων
ὅπως αὐτοί βίωσαν καί αὔξησαν τό
τάλαντό τους ἐν τῷ κρυπτῷ γιά τή
διακονία τῶν ἄλλων (ἅγ. Νεκτάριος,
ἅγ. Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ἅγ. Λουκᾶς ὁ
ἰατρός, γέροντας Σωφρόνιος, π. Σεραφείμ Ρόουζ, Παῦλος Πατριάρχης
Σερβίας, Σιατίστης Ἀντώνιος), ὅλοι
τοῦ 20ου αἰ. Καί τόσων ἄλλων...
Τελειώνοντας θά ἤθελα, χωρίς νά
θέλω νά προσβάλω, νά προτείνω στό
γράφοντα νά βουτήξει κυριολεκτικά
στό ἀπύθμενο βάθος τῆς ὀρθόδοξης
θεολογίας μας, μέσα ἀπό τή βιοτή
καί τά γραπτά τῶν Πατέρων. Ἄς μήν
τσαλαβουτᾶμε σέ θολά καί βουρκιασμένα νερά, ἐνῶ ἔχουμε δίπλα μας
τήν πηγή μέ τά κρυστάλλινα καί
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πεντακάθαρα νάματα τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἡ ζωή τῶν πολιτικῶν αὐτῶν νομίζω ὅτι ἔχει λίγα νά μᾶς διδάξει καί
μᾶλλον, ἄν τήν ἐξετάσουμε προσεκτικότερα, νά ἀποτελέσει παράδειγμα πρός ἀποφυγή, καθώς θά μπορούσαμε στό ἴδιο πνεῦμα νά ἀναφέρουμε καί τόν πρόσφατο πρόεδρο
τῶν ΗΠΑ G.W. Bush, ὁ ὁποῖος ἦταν
τύπος πιστοῦ Προτεστάνη, διάβαζε
συχνά τήν Ἁγ. Γραφή, ἐκκλησιαζόταν
τακτικά, ἦταν κατά τῶν ἐκτρώσεων
καί τῶν ὁμοφυλοφίλων, καλός οἰκογενειάρχης καί μιλοῦσε συχνά γιά τό
Θεό. Αὐτός, ἔτσι ὅπως τόν ζήσαμε
ἀπό τίς πράξεις του, θά ἦταν μιά
ἐπιλογή τοῦ κ. Τασούλα;
Σᾶς εὐχαριστῶ,
Καραβᾶς Δημήτρης,
Τοπογράφος Μηχανικός
ΣΤΥΛΙΔΑ 26/10/2012

Ἐπί τῶν ἀνωτέρω αἰτιάσεων τοῦ
ἐπιστολογράφου μας ὀφείλουμε νά
ἀπαντήσουμε.
–Ἀξιότιμε κ. Καραβᾶ, κατ’ ἀρχάς
συμφωνοῦμε ἀπολύτως μαζί σας, ὅτι
μόνον ἡ ἀνάγνωση τῆς Γραφῆς δέν
ἁγιάζει, δέν σώζει τόν ἄνθρωπο.
Χρειάζεται ἀγώνας γιά τήν κατά
Χριστόν ζωήν καί τήν θέωσή του, μέ
βάση τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ,
τήν ὁποία διδάσκει ἀνόθευτη μόνον
ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
–Ἡ ἀναφορά μας σέ ξένους πολιτικούς ἀφορᾶ τήν ὁμολογία πίστεως
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καί μόνον καί δέν σημαίνει ἀποδοχή
τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν τους. Τήν
ὁμολογία τους καί μόνον παρουσιάζουμε, τήν ὁποίαν δυστυχῶς πολλοί
δέν τολμοῦν, ἄν καί πιστεύουν στήν
Ἀλήθεια, στήν Ὀρθόδοξη Πίστη. Ἐξ
ἄλλου, μελετώντας προσεκτικά τό
κείμενο διαπιστώνεται ὅτι δέν προτρέπουμε κἄν τούς Ἕλληνες πολιτικούς νά τούς μιμηθοῦν, ἀλλά «νά
ὁμολογήσουν τήν πίστη τους»,
ἀσφαλῶς τήν δική τους ὀρθόδοξη πίστη καί «τά ἔργα τους νά κατευθύνει
ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ». Δέν ὑπάρχουν
«παραινέσεις καί παραδείγματα»
πρός μίμηση τῶν ἑτεροδόξων πολιτικῶν, ὅπως ἀναφέρετε καί μᾶλλον,
ἴσως ἄθελά σας, μᾶς ἀδικεῖτε.
– Εἴμαστε ὅλοι οἱ συνεργάτες τοῦ
Περιοδικοῦ μας Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
• Ἡ «Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας» εἶναι Ὀρθόδοξος Σύλλογος.
• Ὁ «Σύνδεσμος» περιοδικό ἑλληνορθόδοξης μαρτυρίας.
• Σάν παλαιός ἀναγνώστης τοῦ
Περιοδικοῦ εὔκολα μπορεῖτε νά διαπιστώσετε ὅτι τά κείμενα τοῦ τακτικοῦ συνεργάτη μας Γιάννη Τασούλα
ἐμφοροῦνται ἀπό βαθειά ὀρθόδοξη
πνευματικότητα καί ἀπό παιδί δέν
τσαλαβουτάει «σέ θολά καί βουρκιασμένα νερά», ἀλλά ἔχει σκύψει
«ἐπί τάς πηγάς τῶν ὑδάτων», στά
ὁλοκάθαρα νερά τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας.
Ὁ Θεός νά σᾶς χαρίζει κάθε καλό.
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ΔΗΜ. Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:
ΑΝΑΤΥΠΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
Τά κείμενα τοῦ βιβλίου εἶναι οἱ διαλέξεις τοῦ κ. Παπαθανασόπουλου στό Ἀναγνωστήριον τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης
Πατρῶν, στά πλαίσια τῶν φιλολογικῶν βραδυνῶν της Ἑταιρείας Λογοτεχνῶν Ν.Ἑλλάδος. Σχ.17Χ23,50. Σελ. 107. Δ/νση
Συγγρ. Γεωργ. Ρούφου 3 26225 Πάτρα.
ΣΤΑΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ:
ΠΡΟΣΚYΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
Στό βιβλίο αὐτό εἶναι συγκεντρωμένα κάποια κείμενα δημοσιευμένα, κατά καιρούς, σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά καί ἀναφέρονται σέ τόπους λατρείας τοῦ Θεοῦ ἤ σέ πόλεις, ἀλλά καί σέ
μέρη γνωστά καί φημισμένα ἀλλά καί σέ κάποια ἄλλα ὄχι τόσο
εὐκολοσύχναστα. Σχ.14Χ20,50. Σελ.135. Δ/νση Συγγρ.Ὑακίνθου 14, 15343 Ἁγ.Παρασκευή, τηλ. 210 6001312.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ (Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (Ἡ Κυριακή Προσευχή)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ΖΩΗ
(Οἱ κυριότερες ἐντολές τῆς Καινῆς Διαθήκης)
Ἕνα πνευματικό βιβλίο μέ ἀνάλυση τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς καί τίς κυριότερες ἐντολές ἀπό
τή «Χριστοήθεια τῶν Χριστιανῶν» τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ
Ἁγιορείτου. Σχ.17Χ24. Σελ.136. Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ,Βούλας,Βουλιαγμένης καί Βάρης.
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΑΡΚΕΙ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ;
Μετάφραση: Γεώργιος Μαυρομάτης.
Μία θαυμασία ὁμιλία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
ἐπάνω στό θέμα τῆς προετοιμασίας γιά τήν Θεία Κοινωνία.
Σχ.12Χ16,50. Σελ.47. Ἐκδόσεις «ΤΕΡΤΙΟΣ». 2ο χιλ. ΚατερίνηςΝ.κεαμιδίου, 60100 Κατερίνη τηλ. 23510 22098.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΚΡΗΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΥΠΙΟΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑTΙΣΜΟΥΣ
Ἕνα ἐνδιαφέρον βιβλίο, πού εὐκολοδιαβάζεται, γραμμένο σέ
μορφή διαλόγου ἐπί πνευματικῶν θεμάτων.
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Σχ.14Χ20. Σελ.271. Ἔκδοση Ἑπτάλοφος Α.Β.Ε.Ε. Ἀρδηττοῦ 12-16, 11636 Ἀθῆνα τήλ. 2109217513.
Μᾶρκος Σκουλάτος, Ἱεροψάλτης
ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
(ΕΜΜΕΤΡΟΙ ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ)
Γλωσσική καί μετρική ἐπιμέλεια: Νεκτάριος Μαμαλοῦγκος. Τόμος 1ος.
Περιλαμβάνει τά συναξάρια σαράντα ἑπτά Ἁγίων, τά
ὁποία ἔχουν ἀποδοθῆ σέ ἔμμετρο λόγο καί εἶναι βασισμένα στίς βιογραφίες πού ἐγράφησαν ἀπό τόν ἀείμνηστο Ἀρχιμανδρίτη Χαράλαμπο Βασιλόπουλο.
Σχ.16Χ23,50. Σελ.328. Δ/νση Συγγρ. Τρίποδες Νάξου,
84300 Νάξος
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
Καθηγητῆ Θεολόγου
ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
Στό πρῶτο μέρος ἀναφέρεται ἡ ἱστορία τῶν Νεκροταφείων τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων
μέχρι σήμερα καί στό δεύτερο μέρος, ἀναφέρεται ἡ
στάση τῶν ζώντων ἀνθρώπων ἀπέναντι στό θάνατο καί
τούς νεκρούς. Σχ. 17Χ23,50. Σελ.208. Δ/νση Συγγρ. Ἀναστασίου Χρυσάφη 6, Σέρρες, τηλ. 2321024509.
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Ἕνα CD γραμμένο ἀπό τή πολυφωνική χορωδία «ΑΡΜΟΝΙΑ» τῆς Θεσσαλονίκης, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ.
Νίκου Α. Κυριακοῦ. Δ/νση κ. Κυριακοῦ Πολυτεχνείου 25,
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-532218.
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Περιοδική ἔκδοση τοῦ Ἰδιωτικοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου τῆς Μαίρης Ν. Ράπτου, ἀπό τή Λάρισα.
Ἕνα ἐντυπωσιακό τεῦχος ἀπό τή δραστηριότητα τῶν
σχολείων. Σχ.20,50Χ28,50. Σελ.104. Δ/νση Καρδίτσης
21, 41335 Λάρισα.
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. “Ἐλεύθερος γάρ ὤν ἐκ πάντων πᾶσι
ἐμαυτόν ἐδούλωσα, ἵνα τούς πλείονας κερδήσω· καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω”.
(Ἄν καί εἶμαι ἐλεύθερος ἔναντι ὅλων,
ὑποδούλωσα τόν ἑαυτό μου σέ ὅλους, γιά
νά κερδίσω τούς περισσοτέρους· καί ἔγινα
στούς Ἰουδαίους σάν Ἰουδαῖος, γιά νά
κερδίσω Ἰουδαίους).
Α ΄Κορ. θ΄ 19-20
β. Ἤμαστε στοργικοί μεταξύ σας, ὅπως
μιά μητέρα περιθάλπει τά παιδιά της.
Α΄ Θεσ. β΄ 7
γ. Σκέψου καί φρόντισε, ὥστε ἡ διαγωγή σου νά εἶναι καλή καί ἀξιέπαινη
ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων.
Παροιμ. γ΄ 4.
δ. Μάθε νά ὑποχωρεῖς, γιά νά προλαβαίνεις καί ἁπαλύνεις
τίς φιλονικίες καί νά μήν περιφρονεῖς κανέναν.
Παροιμ. κε΄ 9.
ε. Τό νά πείθεις καί ὄχι νά ἐξαναγκάζεις εἶναι ὁ ὀρθός τρόπος ἐνέργειας.
Μ. Ἀθανάσιος.
στ. Ἡ ἀποκοπή τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀπό τόν σύνδεσμο μέ τούς
ἀδελφούς δέν εἶναι γνώρισμα ἀνθρώπου πού ζεῖ σύμφωνα μέ
τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης.
Μ. Βασίλειος
ζ. Μή ζητᾶς ὑπεροχή, ἀλλά νά ἀναγνωρίζεις τήν ἰσότητα τῆς
φύσης καί νά ἀγαπᾶς νά εἶσαι ἰσότιμος πρός ἐκείνους πού φαίνονται ὅτι ὑστεροῦν κάπως ἀπέναντί σου.
Μ. Βασίλειος
η. Ὅπως τό νά λές καλά λόγια καί νά ἐγκωμιάζεις κάποιον
εἶναι ἀρχή φιλίας, ἔτσι καί τό νά κακολογεῖς κάποιον καί νά
τόν διαβάλλεις εἶναι ἀρχή ἔχθρας καί ἀπέχθειας.
Χρυσόστομος
θ. Ὅποιος διορθώνει τόν ἀδελφό του κατ’ ἰδίαν, θεραπεύει
τή δική του κακία. Καί ὅποιος τόν κατηγορεῖ δημοσίως, χειροτερεύει τά δικά του τραύματα.
Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
ι. Οὐδέποτε ἔπεσα νά κοιμηθῶ ἔχοντας λύπη στήν καρδιά
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μου γιά τόν πλησίον μου. Καί ὅσο ἐξαρτιόταν ἀπό μένα, δέν ἄφησα ἄνθρωπο νά κοιμηθεῖ στεναχωρημένος μαζί μου.
Ἀββᾶς Ἀγάθων
ια. Πρέπει νά εἴμαστε ἄνθρωποι τῆς
Χάρης, ὥστε ὅποιος μᾶς πλησιάζει νά ξεκουράζεται.
Γέροντας Ἀμφιλόχιος Μακρῆς
ιβ. Κάθε ἄνθρωπος ἔχει κάποιο χάρισμα.
Βρές τό χάρισμά του καί ἐπαίνεσέ τον.
Χρειάζεται καί ὁ ἔπαινος καί ἡ καλοσύνη
καί ἡ ἀγάπη.
Γέροντας Ἱερώνυμος Ἀποστολίδης
ιγ. Νά μή θέλουμε νά βάλλουμε ὅλο τόν
κόσμο στό δικό μας καλούπι. Ὁ καθένας
ἔχει τό δικό του. Νά παραβλέπουμε καί μερικά, ὅταν δέν βλάπτουν.
Γέροντας Παΐσιος Ἁγιορείτης
ιδ. Ὁ ἅγιος, στίς σχέσεις του μέ τούς
ἄλλους, δημιουργεῖ ἀμέσως μιά ἀτμόσφαιρα
φιλικότητας, οἰκειότητας καί ἐγγύτητας.
π. Δημήτριος Στανιλοάε
ιε. Ἄν νηστεύουμε μέ πνεῦμα κατάκρισης, στεροῦμε ἀπό τή νηστεία μας κάθε
πνευματική ἀξία. Ὁ Θεός δέν ἐνδιαφέρεται
γιά τή δίαιτά μου, ἀλλά γιά τίς σχέσεις μου
μέ τά ἄλλα πρόσωπα.
Ἐπίσκοπος Κάλλιστος Γουέαρ
ιστ. Τό καλύτερο ἀγώνισμα γιά τόν
ἄνθρωπο εἶναι νά εἶναι χρήσιμος, μέ ὅσα
μέσα διαθέτει καί μπορεῖ.
Σοφοκλῆς
ιζ. Νά τά ἔχεις καλά μέ ὅλους, ἀλλά νά
συναστρέφεσαι μόνο μέ τούς ἄριστους.
Ἰσοκράτης
ιη. Νά μεταχειρίζεσθε τούς ἀνθρώπους,
σάν νά ἦταν αὐτό πού ἔπρεπε νά εἶναι καί
ἔτσι τούς βοηθᾶτε νά γίνουν, ὅ,τι εἶναι ἱκανοί νά γίνουν.
Γκαῖτε
ιθ. Ἄν ὁ πολιτισμός πρόκειται νά ἐπιζήσει, πρέπει νά καλλιεργήσουμε τήν ἐπιστήμη
τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων καί τήν ἱκανότητα
τῶν λαῶν κάθε κατηγορίας νά ζήσουν ἀπό
κοινοῦ εἰρηνικά στόν ἴδιο κόσμο.
Φραγκλίνος Ροῦσβελτ
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Ὁ κ. Παντελῆς Βέκιος, Κηφισιά, 25
€ , εἰς μνήμην τῶν γονέων του
Νικολάου καί Μαρίας καί τῶν
πεθερικῶν του Δήμου καί
Ἰσμήνης.
Ἡ κ. Σταυρούλα Γιαννακουρέα, Χολαργός, 50 € εἰς μνήμην τῆς
ἀδελφῆς της Νίτσας Πτωχούλη-Μαριολέα.
Ἡ κ. Νίκη Θειοπούλου, Καλλιθέα,
εἰς μνήμην γονέων, ἀναδόχων,
συγγενῶν κ.λ. προσφιλῶν
νεκρῶν.
Ὁ κ. Ἠλίας Κατσάνος, Συγγραφέας,
Λάρισα 30 €, εἰς μνήμην Νικολάου Τυπάλδου.
Ἡ οἰκογένεια Π. Κλαμπατσέα, Καλαμάτα, 200 €, ἀντί στεφάνου,
εἰς μνήμην τοῦ συζύγου, πατέρα καί παπποῦ Παναγιώτη
Κλαμπατσέα.
Ὁ κ. Σωτήριος Κυριαζῆς, τ. Γυμνασιάρχης, Καλαμάτα 30 €, εἰς
μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πρεβέζης Μελετίου, τοῦ ἀδελφοῦ του
Δημητρίου καί Ἰωάννη Μέντη.
Ἡ κ. Παναγιώτα Κωνσταντινίδου
Πειραιᾶς, 70 € εἰς μνήμην τῶν
γονέων της Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης Παναγιωτοπούλου καί
τῆς θυγατρός της Εἰρήνης Κ.
Κωνσταντινίδου ἰατροῦ-νεφρολόγου.
Ὁ κ. Κων/νος Ντερνελῆς, Περιστέρι,
30 €, εἰς μνήμην τῆς συζύγου
του Μαρίας καί τοῦ πατέρα του
Ἰωάννη.
Ὁ κ. Παναγιώτης Παυλόπουλος , Καλλιθέα, 100
€ εἰς μνήμην τῆς συζύγου του Ἑλένης.
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«Προειδοποιήσεις Γ. Στουρνάρα γιά
κίνδυνο “ἀσφυκτικοῦ θανάτου” τῆς οἰκονομίας» (ΕΣΤΙΑ 17-10-12).
Ποιούς προειδοποιεῖ ὁ ὑπουργός Οἰκονομίας γιά “ἀσφυκτικό θάνατο” τῆς οἰκονομίας; Τά θύματα τῆς οἰκονομικῆς
πολιτικῆς τῶν τροϊκανῶν κυβερνήσεων; Τί
κάνει γιά οἰκονομική ἀνάπτυξη;
“Ἐπιχειρεῖται ἀνασύστασις τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας” (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ 19-10-12).
Κατά τόν Τοῦρκο Ὑπουργό τῶν Ἐξωτερικῶν Νταβούτογλου, ἡ Ἑλλάδα καί οἱ
ἄλλες Βαλκανικές χῶρες παρανόμως
ἀποσχίσθηκαν ἀπό τήν Ὀθωμανική αὐτοκρατορία! Θαυμάστε θράσος!
“Ἀδυναμία τῆς Ε.Ε. νά κάνει τολμηρά
βήματα” (ΕΛΛΑΔΑ 19-10-12) Τό πιό σημαντικό: ἀδυναμία νά κάνει τά σωστά βήματα!
“Κενό στρατηγικῆς φύσεως...” (ΕΘΝΟΣ 20-10-12).
Γιά τήν ὑπέρβαση τῆς κρίσεως. Κενό
πνευματικῆς φύσεως ἔχουμε, πού ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ ἡγέτες καί ὁ λαός στήν πλειονότητά μας
βλέπουμε μόνον τήν οἰκονομική διάσταση
τῆς κρίσεως πού ἀντιμετωπίζουμε.
“Γονεῖς ἐξωραΐζουν δημόσια σχολεῖα”
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 21-10-12).
Εὐχῆς ἔργο νά ἀναληφθεῖ πρωτοβουλία γιά τόν καθαρισμό τῶν τοίχων τῶν
κτιρίων σχολείων καί πανεπιστημίων, τήν
ἐμφάνιση τῶν ὁποίων ἡ τοιχογραφική
δραστηριότητα κάποιων “δημιουργικῶν”
νεαρῶν ἔχει κάνει ἀποκρουστική.
“Νομπέλ ὑπαρξιακῆς κρίσης στήν
Ε.Ε.. Ἡ ἀπειλή τῆς διάσπασης εἶναι περισσότερο ἐμφανής ἀπό ποτέ” (ΤΟ
ΒΗΜΑ 21-10-12).
Ὅταν τά ὑλικά συμφέροντα εἶναι τά
κίνητρα ἀποφάσεων καί ἐνεργειῶν δέν
ὑπάρχει ἐγγύηση γιά εἰρήνη.
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“ΟΓΑ: τοῦ ζήτησαν ἐξουσιοδότηση
ἀπό τήν πεθαμένη σύζυγό του»! (ΤΑ ΝΕΑ
22-10-12).
Γιά νά εἰσπράξει τά ἔξοδα τῆς κηδείας της! Ἡ γραφειοκρατία ἔχει καταργήσει καί τήν λογική!
“Ἡ λιτότητα ἔγινε... μπούμερανγκ.
Δυσοίωνες προβλέψεις γιά τήν γερμανική
οἰκονομία λόγω τῆς μειωμένης ζήτησης
(καί) ἀπό τήν εὐρωζώνη” (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
23-10-12).
Δέν τό περίμεναν οἱ σοφοί τῆς Μέρκελ;
“Καλούς βαθμούς σέ τράπεζες πού
τούς δίνουν λεφτά βάζουν οἱ οἶκοι ἀξιολόγησης” (Ο ΛΟΓΟΣ 24-10-12).
Τό οἰκονομικό συμφέρον τό ἐπικρατοῦν κριτήριο. Ἡ λατρεία τοῦ Μαμωνᾶ, ἡ
πιό διαδεδομένη θρησκεία.
“Ἐπικίνδυνη ἡ πολιτική τῆς τρόϊκας,
λέει ὁ Ἀμερικανός διανοούμενος Τσόμσκι:
Ἡ Ἑλλάδα καταστρέφεται” (ΒΡΑΔΥΝΗ
25-10-12).
Βάσει σχεδίου ξένων κέντρων πού ἐκτελοῦν οἱ Ἕλληνες (;) ἐντολοδόχοι τους
ἐκλεκτοί τῆς ἀφροσύνης τῆς πλειονότητάς
μας.
“Χιλιάδες λαοῦ διαδήλωσαν: Ὄχι στήν
ἠλεκτρονική ταυτότητα” (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
25-10-12)
Ἀπαιτεῖται συντονισμένη ἀντίσταση
στά σχέδια τῶν κέντρων πού ἐπιδιώκουν
νά μᾶς ὑποβαθμίσουν σέ μόρια πολτοῦ.
“Βγῆκε ἀπό τήν ὕφεση ἡ Βρεταννία”
(ΚΕΡΔΟΣ 26-10-12).
Ἐνῶ ἐμεῖς βυθιζόμαστε ὅλο καί περισσότερο.
“Ἀχόρταγα θηρία Μέρκελ-Σόϊμπλε”
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ 27-10-12).
Ἀντίσταση μόνον ἠθικά ἀναστήματα
μποροῦν νά προβάλλουν.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Ἡ κυρία ἀπό τή θάλασσα
Ἔργο τοῦ σπουδαίου
Νορβηγοῦ δραματουργοῦ
Ἐρρίκου Ἴψεν (1828-1906)
παίζεται γιά δεύτερη συνεχή
χρονιά στό θέατρο ΔΙΑΧΡΟΝΟ σέ σκηνοθεσία Μαίρης Βιδάλη.
Στό σπίτι τοῦ γιατροῦ
Βάγκελ ἑτοιμάζονται νά
ὑποδεχθοῦν τόν σχολάρχη
Ἄρνχολμ, ἄλλοτε καθηγητή
τῆς Πολέττας, κόρης τοῦ
γιατροῦ ἀπό τόν πρῶτο
γάμο του. Βλέποντας ὅτι ἡ
γυναῖκα του Ἐλλίντα δέν
εἶναι εὐτυχισμένη, ὁ Βάγκελ
νόμιζε ὅτι αἰτία ἦταν ἡ ἀνάμνηση τοῦ Ἄρνχολμ, πού θεωροῦσε πρῶτο αἴσθημά της.
Ἡ Ἐλλίντα ἀπέρριψε πρότασή του καί παντρεύτηκε
τόν γιατρό, πού εἶχε μείνει
χῆρος μέ δύο κόρες. Ὁ Βάγκελ τόν προσκάλεσε μέ τήν
ἐλπίδα ὅτι ἡ Ἐλλίντα, ἔχοντάς τον κοντά της, βλέποντάς τον καί συζητώντας μαζί
του, θά θεραπευόταν.
Ὁ Ἄρνχολμ ἔρχεται καί
φιλοξενεῖται στήν οἰκογένεια

Βάγκελ. Δέν παρατηρεῖται
ὅμως βελτίωση στήν ἄσχημη
ψυχολογική κατάσταση τῆς
Ἐλλίντας. Τό τρίτο πρόσωπο
τοῦ ἰψενικοῦ τριγώνου δέν
εἶναι ὁ Ἄρνχολμ. Ἡ Ἐλλίντα
δέν ἔχει κανένα παράπονο
ἀπό τόν ἄντρα της. Βλέπει
τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγάπη του. Ἡ ρίζα τοῦ προβλήματος ἀνατρέχει στό
παρελθόν. Ὁμολογεῖ ὅτι ὁ
γάμος της δέν ἦταν καρπός
γνήσιας ἀγάπης, ἀλλά ἕνα
εἶδος συναλλαγῆς. Δέν εἶχε
ἀποφασίσει ἐλεύθερα, ἀλλά
ὑπό τήν πίεση συνθηκῶν.
Εἶχε ἐγκαταλείψει τόν
“ἀρραβωνιαστικό” της. Κόρη
φαροφύλακα, εἶχε ἕναν ἰδιότυπο δεσμό μέ τήν θάλασσα.
Ἔβλεπε σ’ αὐτήν τήν ἰδανική εὐτυχία καί τήν ἀπόλυτη ἐλευθερία. Γνώρισε καί
ἀγάπησε ἕναν λοστρόμο
πού εἶχε παρόμοια σχέση μέ
τήν θάλασσα. Ἐκεῖνος ἔδεσε
τά δαχτυλίδια τους μέ μιά
ἁλυσιδίτσα καί τά πέταξε
στή θάλασσα. Αὐτό ἦταν ὁ
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ἀρραβώνας τους.
Ἔφυγε κρυφά καί
ἐσπευσμένα ἐπειδή
σκότωσε τόν καπετάνιο τοῦ πλοίου του.
Ταξίδευε μέ ἄλλο
ὄνομα καί τῆς ἔγραφε
ἀπό διάφορα λιμάνια
ὅτι θά ἐρχόταν νά τήν
πάρει.
Τά χρόνια
περνοῦσαν.
Ἡ
Ἐλλίντα μέ γράμμα
της τερμάτισε τήν
σχέση τους. Ἐκεῖνος
ἐπέμενε ἀκόμη καί
μετά τόν γάμο της μέ
τόν Βάγκελ, πού πληροφορήθηκε ἀπό ἐφημερίδα. Καί ἔρχεται
τώρα καί τήν διεκδικεῖ. Συγκλονιστικό
δρᾶμα παίζεται στήν
καρδιά τῆς Ἐλλίντας,
τοῦ Ξένου καί τοῦ
Βάγκελ. Ἀντιδρᾶ στήν
προστατευτική διάθεση καί στάση τοῦ
ἄντρα της, ἑλκύεται
ἀπό τήν προσωποποίηση τῆς θάλασσας.
Ὅταν ἀφήνεται ἀπόλυτα ἐλεύθερη νά ἐπιλέξει, ἀποφασίζει νά
μείνει στόν ἄντρα της.
Ὁ Ξένος φεύγει γιά
πάντα καί μιά νέα
ζωή ἀρχίζει γιά ὅλους.
ΝΙΚΟΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Εὐχαριστοῦμε ὅλους ὅσους
μᾶς ἔγραψαν δυό λόγια ἐνισχυτικά τοῦ πνευματικοῦ μας
ἀγῶνα. Εὐχόμαστε ὁ Κύριός
μας νά σᾶς ἔχει ὅλους καλά
καί πλούσια νά εὐλογεῖ καί
τίς δικές σας πνευματικές
προσπάθειες.
Ὁ Ἀρχιμ. π. Ἀνάργυρος
Ἀφθονίδης, Θεσσαλονίκη,
μᾶς γράφει:
«Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, χαίρετε τήν χαράν τοῦ
Κυρίου. Ἐσωκλείστως λαμβάνετε τήν ἐπιταγήν, ἀντίδωρον
πενιχρόν, αὐτῶν πού κοπιάζετε εἰς τόν ἀγρόν τοῦ Κυρίου.
Δώη Κύριος κατά τήν καρδίαν ὑμῶν».
Ὁ Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος
Χαραλαμπίδης, Θεσσαλονίκη, μᾶς γράφει:
«Εὐχαριστοῦμε πολύ γιά
ὅσα γράφετε. Ὁ Θεός νά σᾶς
εὐλογεῖ».
Ὁ κ. Κων/νος Κελλάρης
τ. Γεν. Γραμματέας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μᾶς γράφει:
«Ὁ ἀγῶνας σας στό κατάντημα πού βρισκόμαστε, εἶναι
μία ἀχτίδα, προσμονή καί
ἐλπίδα. Ὁ Θεός κοντά σας
πάντα».
Ὁ κ. Ἀλέξανδρος
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Μ.

Σταυρόπουλος, Ὁμ. Καθηγητής Πανεπιστηίου Ἀθηνῶν, μᾶς γράφει: «Ἀγαπητοί
μου, θέλω νά σᾶς εὐχαριστήσω καί νά σᾶς συγχαρῶ
γιά τήν ἐπιτυχῆ συνέχιση τῆς
πρωτοβουλίας σας ἀντί καρτῶν νά ἐκδίδετε ἡμερολόγιον.
Εἶναι πολύτιμος παραστάτης
στήν καθημερινότητά μας καί
πηγή πληροφοριῶν γιά θέματα πού μᾶς ἐνδιαφέρουν
(Ἱερά Μυστήρια, Ἱερά Παράδοσις). Χρήσιμο καί τό δισέλιδο γιά τίς «ἑλληνικές θάλασσες» συνδυασμένο μέ τό
ὡραῖο ἐξώφυλλο, πού παραπέμπει στό (σύγχρονο) τῆς
«νοητῆς νηός», πού εἶναι ἡ
Ἐκκλησία μας».
Ὁ κ. Πάρις Α.Παυλίδης,
Κτηνίατρος Δράμα, μᾶς γράφει: «Τό περιοδικό σας, τό
περιμένω μέ λαχτάρα. Τό μελετῶ καί ὠφελοῦμαι πνευματικά. Τίς δύσκολες καί εὐλογημένες προσπάθειες πού
κάνει ὁ Σύλλογός σας, μέ τήν
χάρι τοῦ Θεοῦ συνεχίστε τες.
Εὔχομαι ὁ Ἅγιος Θεός νά
εἶναι μαζί σας καί νά εὐλογεῖ
τίς ἐργασίες, πού μέ σύστημα,
μέθοδο καί ταπείνωση ἐπιτελεῖτε. Τελειώνω μέ τήν εὐχή :
Τό Ἔλεος τοῦ Κυρίου νά μᾶς
καταδιώκει, στό ὑπόλοιπον
χρόνον τῆς ζωῆς μας».
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