«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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άθε λαός ἔχει τήν δική του ταυτότητα. Αὐτό πού
τόν προσδιορίζει καί τόν ξεχωρίζει ἀπό τούς
ἄλλους λαούς, πού ἐκφράζει τήν ἰδιοπροσωπεία
του. Καί ὁ Ἑλληνικός λαός ἔχει τή δική του ταυτότητα.
Τά χαρακτηριστικά στοιχεῖα πού τήν διαμορφώνουν εἶναι ἡ ἱστορία του, ἡ γλῶσσα του, ὁ πολιτισμός του, ὁ χῶρος πού μένει μέ τό περιβάλλον
του καί ἄλλα. Ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ξεκινᾶ ἀπό τούς προϊστορικούς χρόνους καί ἐξελίσσεται, μέσα ἀπό ἀγῶνες καί περιπέτειες καί φθάνει
μέχρι τίς ἡμέρες μας. Μιά ἱστορία πλούσια σέ δημιουργία, σέ μεγαλεῖο, παρ’ ὅλες τίς ἀδυναμίες
μας καί τίς συμφορές μας.
Ἡ γλῶσσα του, μέ τήν τετρακισχιλιετή πορεία της,
κατέστη μοναδική καί πηγή πλουτισμοῦ πολλῶν
εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν. Μέ τήν καλλιέπειά της, τήν
πλαστικότητα, τήν ποικιλία τῶν νοημάτων καί
ἐκφράσεων, ἔγινε παγκόσμια καί διδάσκεται (ἡ
ἀρχαία ἑλληνική) ἀπό τά δημοτικά σχολεῖα (Ἀγγλία)
μέχρι τά περισσότερα πανεπιστήμια τοῦ κόσμου.
Μιά ἄλλη ἔκφραση τῆς ταυτότητάς του εἶναι ὁ
μοναδικός πολιτισμός του μέ τήν πολιτισμική του
παράδοση, πού τόν κατέστησε θαυμαστό σέ ὅλη
τή γῆ. Ἡ φιλοσοφία του (φιλῶ (ἀγαπῶ) τή σοφία)
καί ἡ θεολογία του ἀπό τούς ἀρχαιοτάτους χρόνους, ἀναζητοῦσε πάντοτε τήν ἀλήθεια, «τό ὄντως
ὄν», τόν σκοπό καί τήν πορεία τῆς ὑπάρξεως τῶν
πάντων. Καί αὐτό πού ἀναζητοῦσε καί ἀγνοοῦσε,
τό συνάντησε στό πρόσωπο τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ,
στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως τόν ἐκή258
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ρυξε στήν Ἀθήνα ὁ Ἀπ. Παῦλος. «῞Ον ἀγνοοῦντες
εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγώ καταγγέλλω ὑμῖν» (Πράξ.
17, 23).
Μέ τήν συνάντηση αὐτή ὁ ἑλληνισμός ἀπέκτησε
καινούργια διάσταση. Ἐπλούτισε μέ πλοῦτο πνευματικό. Ἡ χριστιανική ἀλήθιεια ντύθηκε τόν ἑλληνισμό καί ἐκφράστηκε μέ τή γλῶσσα του, ὁλόκληρη ἡ Καινή Διαθήκη ἐγράφη στά ἑλληνικά
(στήν «κοινή», τή γλῶσσα τῆς ἐποχῆς), ἀλλά καί ἡ
Παλαιά Διαθήκη μέ τήν ἑρμηνεία τῶν Ο΄ (ἑβδομήκοντα) στήν ἑλληνική, ἔγινε γνωστή σέ ὅλο τόν
κόσμο. Στήν ἑλληνική γλῶσσα διατυπώθηκαν τά
δόγματα τῆς Ἐκκλησίας, σ’ αὐτήν ἔγραψαν οἱ μεγάλοι Πατέρες. Σ’ αὐτήν ἐγράφη καί γίνεται ἡ
Θεία Λειτουργία καί δι’ αὐτῆς συνεχίζει τήν πορεία της καί γίνεται λειτουργική γλῶσσα καί ἁγιάζεται. Διαμορφώνεται τό ὀρθόδοξο ἦθος καί ἡ
πνευματικότητα τῆς «καινῆς κτίσεως». Διά τῆς
Ἐκκλησίας ἀποκτᾶ ὁ ἑλληνισμός παγκόσμιος
κῦρος καί καταξιώνεται.
Μέ τήν διαχρονική του πορεία καί τόν δυναμισμό πού ἔχει ὁ ἑλληνισμός ἀνανεώνεται συνέχεια,
ἐμπλουτίζεται μέ ὅ,τι καλλίτερο προσφέρει τό περιβάλλον του καί τά ἐπιστημονικά δεδομένα, διατηρῶντας τήν δική του ταυτότητα. Ἐξελίσσεται
καί μένει ἡ αὐτή. Πλουτίζεται καί πλουτίζει τά
πάντα.
Ὑπάρχουν ὅμως καί σημαντικές ἀδυναμίες καί
τάσεις, πού ἀλλοιώνουν τά βασικά στοιχεῖα τῆς
ταυτότητάς μας. Θά τά δοῦμε στό προσεχές.
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Οἱ Νηπτικοί Πατέρες
καί ἡ ἐποχή μας

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ἡ ὑπερβολική ἐξωστρέφεια τοῦ
συγχρόνου ἀνθρώπου καί ἡ διάχυση
τῆς ψυχῆς του πρός τά ἔξω τόν
ὠθοῦν πρός ἀναζήτηση τῆς ἀληθινῆς
ὕπαρξής του καί ἐπανεύρεση τοῦ
πραγματικοῦ ἑαυτοῦ του. Μέσα στή
γενικώτερη αὐτή ροπή τοῦ ἀνθρώπου ἐντάσσεται τό ζωηρό ἐνδιαφέρον του γιά τούς νηπτικούς πατέρες
καί τή θεολογία τους.
Ποιοί ὀνομάζονται νηπτικοί Πατέρες
Νηπτικοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
ὀνομάζονται οἱ πατέρες ἐκεῖνοι πού
βίωσαν καί δίδαξαν τή νήψη. Ἡ λέξη
αὐτή προέρχεται ἀπό τό ρῆμα νήφω,
πού σημαίνει σωφρονῶ, ἐλέγχω πλήρως τόν ἑαυτό μου, γιά νά βρίσκομαι
σέ διαρκή ἐγρήγορση καί πνευματική
ἐπαγρύπνηση. Τοῦτο παραγγέλει ὁ
ἀπόστολος Παῦλος πρός τό μαθητή
του Τιμόθεο, λέγοντάς του «σύ δέ
νῆφε ἐν πᾶσι» (Β´ Τιμοθ. 4, 5). Αὐτό
σημαίνει πώς γιά νά διατηρήσει ὁ πιστός τήν πνευματική του ἀκμή καί
νά νικᾶ τήν ἁμαρτία ὀφείλει νά νήφει
παντοῦ καί πάντοτε. Σέ ἀντίθεση
πρός τή νήψη βρίσκεται ἡ νωθρότητα καί ἡ ἀκηδία, πού ἀποτελοῦν
θανάσιμους ἐχθρούς γιά τήν πνευματική ζωή τοῦ χριστιανοῦ. Γι᾽ αὐτό ὁ
ἀπ. Παῦλος μᾶς παραγγέλει «ἡμεῖς
δέ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καί ἀγάπης» (Α´
Θεσ. 5, 8). Κατ᾽ ἀκολουθίαν νηπτική
θεολογία ὀνομάζεται ἡ θεολογία τῶν
πατέρων ἐκείνων, πού ἔγραψαν ἐξαίρετα ἔργα περί νήψεως. Ἀντιπροσω-
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πευτική συλλογή τῶν ἔργων αὐτῶν
ἀποτελεῖ ἡ φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν πού συντάχθηκε ἀπό τόν ἅγ.
Νεκτάριο Νοταρᾶ, ἐπίσκοπο Κορίνθου καί συμπληρώθηκε ἀπό τόν ἅγιο
Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη.
Ἔννοια τῆς νήψεως
Ὁ ἅγ. Ἡσύχιος ὁ Σιναΐτης ὁρίζει τή
νήψη ὡς «ὁδόν πάσης ἀρετῆς καί
ἐντολῆς Θεοῦ». Αὐτό σημαίνει πώς ἡ
νήψη δέν ἀποτελεῖ μιά ἐπί μέρους
ἀρετή τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά γενικώτερη «πνευματική προσπάθεια ἡ
ὁποία συνδέεται μέ ὅλο τό ἔργο τῆς
κατά Χριστόν τελειώσεως τοῦ
ἀνθρώπου καί διαρκεῖ ὅσο καί ἡ ζωή
του», γράφει ὁ ἅγ. Ἰσαάκ ὁ Σύρος.
Ὡς εἰδικώτερο σκοπό τῆς νήψεως οἱ
νηπτικοί πατέρες ἀναφέρουν «τήν
ἐπαγρύπνηση πρός ἀπόκρουση κάθε
προσβολῆς τοῦ διαβόλου, τή διατήρηση τῆς καρδιᾶς σέ κατάσταση
ἡσυχίας καί προσευχῆς, τή διαρκή
αἴτηση βοήθειας ἀπό τόν Κύριο καί
τή μνήμη τοῦ θανάτου».
Δεῖγμα ἐσωτερικῆς γαλήνης
καί πνευματικῆς προόδου
Ἡ ἄσκηση τῆς νήψεως ἐπιβραβεύει τόν ἄνθρωπο μέ ἐσωτερική γαλήνη, ἀλήθεια, εἰρήνη καί χαρά. Γι᾽
αὐτό καί ὁ λόγος περί αὐτῆς βρίσκει
ἰδιαίτερη ἀπήχηση στήν ἐποχή μας.
Αὐτή ἀποτελεῖ πραγματική ἐλπίδα
καί σωστή ἀντίδραση στήν ἐξωστρέφεια καί τήν ὑλόφρονη ζωή.

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Ἔλειψαν ὅλα
Ἔλειψε τό λάδι, τό στάρι, τό κριθάρι.
Στέφανος Μπολέτσης
Ἦταν τόν καιρό τῆς Κατοχῆς. Ἡ πείνα θέριζε. Κυρίως τά παιδιά. Ὁ ἄρτος ὁ ἐπιούσιος, γιά τόν ὁποῖον παρακαλοῦμε στήν Κυριακή προσευχή, δέν ὑπῆρχε πιά!
Ἐρημιά παντοῦ. Σκοτάδι κι᾽ ἔρεβος. «Σέ δρόμους ἔρμους, σκοτεινές πλατεῖες, / ἀργά, βουβά διαβαίνουν πεθαμένοι.‗ Σκιές παιδιῶν / φαντάσματα νηπίων…».
Τόν καιρό τοῦ πολέμου, «ἔντρομα χτύπησαν φτερά / οἱ πελαργοί, / νά βροῦν γαλήνη σ᾽ ἄλλους τόπους, / σ᾽ ἄλλη γῆ». Ὅμως
ἦρθε ἡ κατοχή…
Οἱ Φρατέλοι, σάν μπῆκαν στήν Ἑλλάδα κι᾽ ἔφτασαν στήν Πύλο,
ἐπιτάξανε τό Σχολεῖο μας. Καί τό κάμανε νοσοκομεῖο. Πάνω ἀπό
1.500 παιδιά στέγαζε τότε τό Σχολεῖο. Καί τώρα σκορπίσαμε σέ
ἄλλα μέρη.
Κι᾽ ὁ ποιητής θά γράψει: «Δέν μπορεῖ / πιά νά πεῖς / τό τραγούδι τῆς φλόγας. / Τρέμει ἡ φωνή σου καί σπᾶ / καί σέ κλάμα
ξεσπᾶ. ‗ Τό μάρς τῶν ὡραίων ἐξορμήσεων / δέν μπορεῖς / πιά νά
πεῖς». Ἡ πείνα θερίζει. Δέν μπορεῖς· Ὄχι, δέν μπορεῖς… Στό καινούργιο χωριό, κάπου 6 χιλιόμετρα ἔξω ἀπ᾽ τή Μεθώνη, εἶχε ᾽ρθεῖ
ἕνας μαθηματικός μέ τή φιλόλογο γυναίκα του. Ἐκεῖνος μᾶς δίδασκε μαθηματικά κι᾽ ἐκείνη φιλολογικά. Ἔπρεπε λοιπόν κάθε χρόνο
νά πηγαίνουμε στήν ἕδρα τοῦ Σχολείου καί νά δίνουμε ἐξετάσεις ὡς
«κατ᾽ οἶκον διδαχθέντες». Ἐκείνη τή χρονιά ἡ ἕδρα ἦταν στή
Χώρα. Σ᾽ ἕνα γαϊδουράκι καβάλα πήγαμε γιά τή Χώρα. Τότε ἦταν
πού εἶδα τό καρβέλι στή… «βιτρίνα» τοῦ φούρνου. Ἕνα λαχταριστό ροδοκόκκινο καρβέλι! Ἡ εἰκόνα δέν περιγράφεται.
Καί κυρίως τά συναισθήματα. Μόνο τό στ´ κεφάλαιο
(στ. 5-6) στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου μπορεῖ νά
τό περιγράψει. «Καί ἰδού ἵππος μέλας… καί ἤκουσα φωνήν λέγουσαν· χοῖνιξ σίτου δηναρίου…».
Αὐτό τό μαῦρο ἄλογο μέ καβαλάρη τό θάνατο
μᾶς ἐξουθένωνε.
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«Ἔτσι μαράθηκαν / οἱ γυάκινθοι κ᾽ οἱ μυγδαλιές, / μέσ᾽ στή σιγή /
τοῦ ἀργοῦ θανάτου».
Κι᾽ ὁ ποιητής θά συμπληρώσει: «Μιά κραυγή /-τρόμου κραυγή-/ κυνηγημένη σ᾽ ἀπέραντες νύχτες / ἦρθε / καί κούρνιασε / μέσ᾽ στήν ψυχή
μου».
Κι᾽ ἀπό τότε μέ βασανίζει. Καί δέν θέλει νά κλείσει τίς πληγές…
Ἕνα καρβέλι ψωμί στά μαῦρα χρόνια τῆς πείνας θά στέκει πάντα ὁ
ἔλεγχος, ὁ αὐστηρός ἔλεγχος στήν ἀπληστία μας.
Καί οἱ ψαλμικοί στίχοι θά διαπερνοῦν τήν καρδιά μας ὡς ρομφαία δίστομη! «Ἐπί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν καί ἐκλαύσαμεν… Ἐπί ταῖς ἰτέαις ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκρεμάσαμεν τά ὄργανα ἡμῶν…
Πῶς ἄσομαι τήν ᾠδήν Κυρίου ἐπί γῆς ἀλλοτρίας;»… Κολληθείη ἡ
γλῶσσα μου τῷ λάρυγγί μου ἐάν μή σοῦ μνησθῶ…».
Ξένη, κατάξενη ἔγινε ἡ γῆ μας. Ἄλλοι διαφεντεύουν τώρα τή Χώρα
μας. Οἱ Βρυξέλλες καί ἡ Τρόικα. Ἡ ἀφροσύνη μας, ἔτσι τά κατάφερε…
Καί τώρα, γιά ἕνα καρβέλι ψωμί γίναμε ζήτουλες…
Ὅσους σημάδεψε ἡ Κατοχή καί σακάτεψε, γιά ὅλη τή ζωή τους, ἡ
πείνα, ἡ λαχτάρα γιά ἕνα καρβέλι ψωμί θά γίνεται δρομοδείχτης στήν
πορεία τους πρός Ἐμμαούς. Καί τό «μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν, ὅτι πρός ἑσπέραν ἐστί καί κέκλικεν ἡ ἡμέρα», θά γίνεται κραυγή ἀγωνίας γιά τούς ἴδιους καί τήν Ἑλλάδα.
Δέν ὑπάρχει ἄλλος πιά χρόνος. Κέκλικεν ἡ ἡμέρα!…
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

³

263

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Τ

ό πιό βέβαιο γεγονός πού ὑπάρχει στόν κόσμο εἶναι ὁ θάνατος.
Κανείς δέν μπορεῖ νά τόν ἀποφύγει.
Κανείς δέν μπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι
δέν θά πεθάνει. Καί αὐτή ἡ ἰατρική
ἐπιστήμη, μέ ὅλα τά ἐπιτεύγματά της,
καί αὐτά τά τεχνολογικά, ἔρχεται ἡ
στιγμή πού «σηκώνει ψηλά τά χέρια»,
πού φθάνει στά ὅριά της καί μπροστά
στόν ἐπερχόμενο θάνατο καθίσταται
ἀδύναμη. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ θάνατος
εἶναι ἕνα μεγάλο μυστήριο, ἀπροσπέλαστο καί φοβερό. Ὡς ἀκοῦμε στήν
Νεκρώσιμο Ἀκολουθία, «ὄντως φοβερώτατον τό τοῦ θανάτου μυστήριον,
πῶς ψυχή ἐκ τοῦ σώματος βιαίως χωρίζεται ἐκ τῆς ἁρμονίας».
Ἀκριβῶς αὐτό εἶναι ὁ σωματικόςβιολογικός θάνατος. Ὁ χωρισμός τῆς
ψυχῆς ἀπό τοῦ σώματος, ἡ κατάλυσις
τῆς ψυχοσωματικῆς ἑνότητος. Πεθαίνοντας ὁ ἄνθρωπος, ὁ χοϊκός, ὁ θνητός
καί φθαρτός, τό μέν σῶμα του διαλύεται στά ἐξ ὧν συνετέθη, ἡ ψυχή
του ὅμως ζεῖ καί οὕτω συνεχίζεται ἡ
ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου κατά τήν
ψυχήν αὐτοῦ.
Ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη ἔχων τήν δυνατότητα ν᾽ ἀναχθεῖ εἰς ἀθανασίαν.
Ὡστόσο ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων,
ἡ ἁμαρτία, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν
θνητότητα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος.
Ὁ θάνατος παρεισάγεται στόν κόσμο,
καθ᾽ ὅτι «ὁ Θεός θάνατον οὐκ ἐποίησε,
264
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οὐδέ τέρπεται ἐπ᾽ ἀπωλείᾳ ζώντων»
(Σοφ. Σολ. 1, 13), ἐπιτρέπει δέ αὐτόν
«ἵνα μή ἀθάνατον ἦ τό κακόν» (Γρηγ.
Θεολ.).
Πῶς ὅμως ὁ πιστός χριστιανός
ὀφείλει νά ἀντιμετωπίσει τό γεγονός
τοῦ θανάτου;
Ὁ Ἀπ. Παῦλος θά μᾶς δώσει τήν
δέουσα ἀπάντηση. «Μή λυπῆσθε
καθώς καί οἱ λοιποί (λέγει πρός τούς
Θεσσαλονικεῖς καί πρός ὅλους τούς
χριστιανούς), οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα· εἰ
γάρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε
καί ἀνέστη οὕτω καί ὁ Θεός τούς κοιμηθέντας διά τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σύν
αὐτῷ» (= θά τούς φέρει κοντά του
στήν αἰώνια καί μακαρία ζωή) (Α´
Θεσ/κεῖς 4, 13-14). Νά μή στενοχωρούμεθα, καί θρηνοῦμε καί θλιβόμεθα
ἀπαρηγόρητα, ἀνέλπιστα, μέ οἰμωγές
καί κοπετούς. Νά λυπούμεθα, ἀλλ᾽ ὄχι
μέχρις ἀπελπισίας. Καί τοῦτο διότι
ἐλπίζομεν στόν Νικητή τοῦ θανάτου,
τόν Χριστό καί οἱ χριστιανοί ἀναμένομεν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Νά μένωμεν μπροστά στό θάνατο τῶν
προσφιλῶν μας προσώπων ἤρεμοι μέ
ἱερές σκέψεις, μέ πίστη καί ἐλπίδα
στήν Ἀνάσταση. Ἡ οὐσία τοῦ ὅλου θέματος τοῦ θανάτου εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὅταν κλείνει τά μάτια του στόν
μάταιο τοῦτο κόσμο δέν χάνεται. Δέν
ἐκμηδενίζεται. Δέν ὑπάρχει «χαμός»
τοῦ ἀνθρώπου, ὡς κάκιστα προφέρε-

¥

ται τούτη ἡ λέξη. Ὁ θάνατος δέν
εἶναι ὁριστικό τέρμα. Ὑπάρχει ἡ
μεταθανάτια ζωή. Δέν πεθαίνει ἡ
ψυχή. Αὐτό εἶναι τό πᾶν. Πράγματι, μέχρι τήν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ ὁ θάνατος ἦταν ἕνας
ἀκολάκευτος δήμιος. Μέ τήν
Ἀνάστασή Του συντρίβεται τό
κράτος τοῦ θανάτου. Γι᾽ αὐτό
καί ἑορτάζουμε «θανάτου νέκρωσιν» καί ὁ Κύριος εἶναι ἡ
«ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων».
Εἶναι ἡ ἀρχή καί ἡ ἀπόδειξη καί
τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως. Στή
Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου
«ἔσχατος ἐχθρός καταργεῖται ὁ
θάνατος» (Α´ Κορ. 15, 26) καί ὡς
ἀναφέρει ἡ Ἀποκάλυψις, θάνατος καί Ἅδης «ἐβλήθησαν εἰς τήν
λίμνην τοῦ πυρός» (Ἀποκ. 20,
14).
Γι᾽ αὐτό καί χρειαζόμεθα καί
μία πνευματική προετοιμασία
ἀποδοχῆς τοῦ θανάτου. Προετοιμασία γιά τό ταξίδι τῆς αἰωνιότητος. Στή μοναχική πολιτεία
αὐτό ὀνομάζεται «μνήμη θανάτου». Ἀλλά καί μετά τήν ἐκδημία ἀξία καί ἰδιαίτερη σημασία
ἔχει ἡ ἐξόδιος ἱερή Ἀκολουθία
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ταφή, οἱ προσευχές εἰς τόν τάφον, τά ἱερά
Μνημόσυνα καθ᾽ ὅτι μ᾽ αὐτά παρέχεται μεγίστη ὄνησις (= ἀνακούφιση) στίς ψυχές κατά τόν
ἅγ. Κύριλλο Ἱεροσολύμων, ὠφέλεια κατά τόν ἅγ. Ἐπιφάνιο Κύπρου,
ἀλλά
καί
ἐμεῖς
λαμβάνουμε παρηγορία καί πα-

³

265

¥

ραμυθία κατά τόν Ἱ. Χρυσόστομον, ὁ ὁποῖος ὑπογραμμίζει ὅτι ὁ
θάνατος εἶναι ἕνας ὕπνος μακρότερος τοῦ συνήθους, ὁ δέ θάνατος δέν λέγεται πλέον
θάνατος, ἀλλά κοίμησις.
Ἡ πιό μεγάλη φιλοσοφία εἶναι
ἡ σκέψη: Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος, οἱ
ἡμέρες αὐτοῦ, ὁ θάνατος. Εἶναι
λάθος ἡ ἀπόκρυψη ἤ ἡ ἄρνηση ἤ
ἡ λήθη τοῦ θανάτου ἤ ὁ τεχνητός
ἀποπροσανατολισμός· ψευδαισθήσεις εἶναι αὐτά. «Ἄνθρωπος
ματαιότητι ὡμοιώθη καί αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὡσεί σκιά παράγουσιν» (Ψαλμ. 143, 4) καί
«ἄνθρωπος ὡσεί χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεί ἄνθος τοῦ ἀγροῦ
οὕτως ἐξανθήσει» (Ψαλμ. 102,
15). Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότης.
Ἡ πιό ἤρεμη καί συνάμα ἀφυπνιστική προσευχή ἐν προκειμένῳ εἶναι: «Χριστιανά τά τέλη
τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά καί καλήν
ἀπολογίαν τήν ἐπί τοῦ φοβεροῦ
βήματος τοῦ Χριστοῦ». Καί ἡ
πιό γλυκιά προσδοκία, παραπάνω ἀπό ἐλπίδα, ἱερή ἀναμονή
εἶναι: «Προσδοκῶ ἀνάστασιν
νεκρῶν, καί ζωήν τοῦ μέλλοντος
αἰῶνος».
Καί ὅλα αὐτά ἐπειδή: «Ἐάν
τε ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν
τοῦ Κυρίου ἐσμέν» (Ρωμ. 14, 8).
Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Ζωοδότης.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Φθινόπωρο
Καθώς πῆγε νά κλείσει τήν μπαλκονόπορτα, μέσα στή σιωπή τῆς ὑγρῆς καί
λίγο ψυχρῆς φθινοπωρινῆς νύχτας, ξεχάστηκε γιά λίγο κοιτάζοντας τόν ξάστερο οὐράνιο θόλο μέ τήν ὁλόλαμπρη
φεγγαράδα καί θαυμάζοντας τά ὑπέροχα κτίσματα τοῦ Μεγαλοδύναμου
Θεοῦ. Μιά ἀνεπαίσθητη ὑποψία χειμωνιάτικου προμηνύματος σάν νά ἄγγιξε
το μάγουλό της.
-Προχώρησε γιά καλά τό φθινόπωρο, σκέφτηκε…
Ἡ λέξεις ξεπήδησαν ἀναπάντεχα στήν ἄκρη τοῦ χαλαροῦ μυαλοῦ
της καί, σέ μηδενικό χρόνο, τό κατέλαβαν ὁλόκληρο, σάν ὁρμητικός καί ἀδυσώπητος ξεχειλισμένος χείμαρρος, πού
κατρακυλάει, ξαφνικά κι ἀπρόσμενα,
στήν ἀνύποπτη καί εἰρηνική πεδιάδα.
Κι ὅπως τ’ ἀφρισμένα νερά παρασύρουν στό διάβα τους τά πιό ἀπρόσμενα
καί ἑτερόκλιτα ἀντικείμενα πού, τή μιά
στιγμή τά βλέπεις νά ἐπιπλέουν καί νά
παραδέρνουν ἀνάκατα, ἐκπέμποντας,
θαρρεῖς, μιάν ἄηχη κραυγή χαμοῦ, καί
τήν ἄλλη, μισοπνιγμένα καί σαραβαλιασμένα , στροβιλίζονται καί χάνονται,
ἔτσι κι αὐτή ἡ συγκεκριμένη λέξη, τό
φ θ ινόπ ωρ ο, ἔγινε χείμαρρος. Κι ἔ266
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ΓΡΑΦΕΙ
ἡ ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν

στησε κάτι σάν δίνη πού ἄρχισε νά παρασύρει, νά κατεβάζει καί νά φέρνει στό
κέντρο τοῦ μυαλοῦ…, νά φέρνει… Καί τί
δέν ἔφερε!
Κάποιες λευκές τοῦφες μαλλιῶν
πού, τό πρωί μόλις, ὁ καθρέφτης τίς
εἶχε βρεῖ περισσότερες. Μιά περσινή
ἀγαπημένη της μπλούζα πού, ὅμως,
ὅταν πῆγε προχθές νά τή φορέσει, σκέφτηκε πώς θά εἶχε σίγουρα ξεχειλώσει
στήν πλάτη ἀπό κακό σιδέρωμα, γιατί
τῆς φάνηκε πώς τήν ἔδειχνε λίγο κυρτή.
Τήν μικρή σύσπαση πού, τώρα τελευταῖα, παρακολουθεῖ σιωπηλή στό πρόσωπο τοῦ ἀγαπημένου συντρόφου μιᾶς
ζωῆς, κάθε φορά πού πάει νά σηκωθεῖ
ἀπό τή βαθιά πολυθρόνα του. Τίς κουβέντες μέ τούς παλιούς φίλους καί συναδέλφους πού, ὅλο καί πιό συχνά, εἶναι
πασπαλισμένες μέ ὀνόματα φαρμάκων
καί μέ ἀριθμούς ἀπό ἐργαστηριακές
ἐξετάσεις, πιεσόμετρα καί ὑπολογισμούς συντάξεων.
Κι άκόμα, ἦρθαν στόν νοῦ …τά κιλά
πού τῆς φαίνεται πώς ἄρχισε να παίρνει ὁ «μικρός» τους, μετά πού ἔκλεισε
τά τριάντα, ἀλλά καί τά τρυφερά πειράγματα τοῦ «μεγάλου» για το «πόσο
ὄμορφες εἶναι οἱ …γιαγιαδίστικες ρυτί-
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δες» της. Θυμήθηκε ὅτι πρέπει νά
αὐξήσει λίγο τήν ἔνταση τοῦ ἤχου
τοῦ τηλεφώνου, ὅπως και τό ὅτι δέν
πρέπει νά ξαναφορτώσει τόσο πολύ
τή βαλίτσα πού θα πάρουν στό ἑπόμενο ταξίδι τους.
Κι ἀναλογίστηκε ξαφνικά ὅτι,
σέ λίγο πού πλησίαζαν Χριστούγεννα, πιό λίγες θά ἦταν φέτος οἱ
εὐχές πού θά ἔστελναν καί θά
ἔπαιρναν, ἀφοῦ, κάποιοι ἀπό τούς
καλούς τους φίλους εἶχαν φύγει…

***
-Πρέπει ὁπωσδήποτε ν’ ἀλλάξω γυαλιά, σκέφτηκε.
Τώρα τελευταῖα, τά μάτια της
θάμπωναν ὅλο καί πιό συχνά. Νά,
ὅπως αὐτήν τήν ὥρα ἤ ὅπως ὅταν
τήν σφιχταγκαλιάζει ὁ ἐγγονός της
καί τῆς λέει «Γιαγιάκα μου, σ’
ἀγαπῶ πολύ».
Ἄς εἶναι, ἀναστέναξε. Καί
βιάστηκε νά μπεῖ μέσα στή ζεστασιά. Ἔτσι ὅπως ἀσφάλιζε τό πόμολο, ἀναρωτήθηκε :
- Νά βγοῦν ἄραγε ἀληθινοί
οἱ μετεωρολόγοι πού ἔλεγαν ἀπόψε
στίς βραδυνές εἰδήσεις ὅτι προβλέπουν γιά φέτος μεγάλη παράταση
τῆς καλοκαιρίας καί ὅτι θά ἔχουμε
ἕναν σχετικά ἤπιο χειμώνα;
Ἔσβησε τά φῶτα καί
προχωρώντας πρός τό ὑπνοδωμάτιο, συνέχισε να σκέφτεται πώς δέν
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εἶναι καθόλου ἀπίθανο νά ἐπαληθευθοῦν οἱ προβλέψεις τους, ἀφοῦ
ἡ ἐπιστήμη τους, ὅπως καί ἡ
ἰατρική, ἔχει σημειώσει τόση πρόοδο στίς μέρες μας.
- Ἄκουσα πώς ὁ χειμώνας θ’
ἀργήσει πολύ νά μᾶς ἔρθει φέτος
καί θἄχουμε καί καλές μέρες, εἶπε
στόν ἄνδρα της καθώς ξάπλωνε
δίπλα του.
- Καλό αὐτό. Κάθε μέρα
μέ καλό καιρό εἶναι κέρδος. Ὅμως,
μήν ξεχνᾶς πώς ἔχει κι ὁ χειμώνας
τίς ὀμορφιές του. Κι αὐτός φέρνει
τήν Ἄνοιξη, τῆς ἀπάντησε ἐκεῖνος,
σχεδόν μισοκοιμισμένος, ἀλλά μ’
αὐτό τό ἤρεμο καί καλοσυνᾶτο
πάντα χαμόγελό του.
Νά εἶχε ἄραγε μαντέψει
ὅλα τά προηγούμενα τοῦ μυαλοῦ
της;…
Πρίν τήν πάρει κι ἐκείνη ὁ
ὕπνος, ξανασκέφτηκε τήν ἀπάντησή
του καί, μέσα της, τή συμπλήρωσε:
«Κάθε καλή μέρα, καλοκαιρινή ἤ
ὄχι, εἶναι ἀληθινή εὐλογία. Ἄλλωστε, βιώνουμε τίς διάφορες ἐποχές
μόνο ἐπειδή ζοῦμε. Δόξα στόν Ὕψιστο καί Μεγάλη ἡ Χάρη Του».
Γύρισε μαλακά πρός τή μεριά
του, ἀνακουφισμένη καί χαμογελώντας τοῦ ψιθύρισε:
- Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα καί… καλό χειμώνα.
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ἡ νοσταλγία τῆς Ὀρθοδοξίας
ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ πρίν, ὁ σεβαστός μας π. Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος, στό πλουσιότατο συγγραφικό
του ἔργο, προσέθετε ἀκόμη ἕνα βιβλίο
μέ τόν παραπάνω τίτλο: «Ἡ νοσταλγία τῆς Ὀρθοδοξίας». Τό περιεχόμενο
τοῦ βιβλίου ἦταν πρωτοποριακό γιά
τά χρόνια ἐκεῖνα. Παρουσιάζε πολλές
περιπτώσεις ἀλλοδόξων χριστιανῶν,
παπικῶν καί προτεσταντῶν, λαϊκῶν
ἀλλά καί κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι στρέφονταν μέ νοσταλγία πρός τήν Ὀρθοδοξία καί ἀσπάζονταν τήν πίστη καί
τό λατρευτικό της πλοῦτο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ μεταστροφῆς
πρός τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη
ἀλλοδόξων καί ἑτεροθρήσκων ὑπάρχουν καί σήμερα. Μουσουλμάνοι, προτεστάντες, παπικοί, ὅταν γνωρίσουν
τήν Ὀρθοδοξία, ἑλκύονται πρός αὐτήν
καί προσέρχονται νά κατηχηθοῦν καί
νά βαπτισθοῦν. Σέ προηγούμενο
τεῦχος τοῦ «Συνδέσμου» (Μάρτιος
2013) εἴχαμε ἀναφερθεῖ σέ μερικές τέτοιες εὐλογημένες περιπτώσεις. Στό
τωρινό μας δημοσίευμα καταχωροῦμε
στή συνέχεια τρία πρόσφατα παραδείγματα γιά ὅσους δέν ἔτυχε νά τά
πληροφορηθοῦν.
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ εἶναι οἱ δύο
ἀπό αὐτούς πού μεταστράφηκαν καί
268
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βαπτίσθηκαν ὀρθόδοξοι χριστιανοί.
Συγκεκριμένα: Ὁ πρῶτος εἶναι βουλευτής ἀπό τή Μοζαμβίκη τῆς
Ἀφρικῆς. Βαπτίσθηκε στό ναό τῶν
Ἁγίων Ἀναργύρων Πειραιᾶ. Ὁ νεοφώτιστος εἶχε κατηχηθεῖ ἀπό τόν Σεβ.
Μητροπολίτη Μοζαμβίκης κ. Ἰωάννη.
Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε τούς δύο ἀναδόχους του στό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. Ἦταν ἡ ὁμογενής βουλευτής
Εὐσταθία Μπούρα, ἀπό τό Κοινοβούλιο τοῦ Νιού Χαμσάϊρ τῶν ΗΠΑ καί
ὁ βουλευτής Θεόδωρος Σεκικοῦμπο,
ἀπό τήν Οὐγκάντα.
ΔΕΥΤΕΡΗ μεταστροφή στήν Ὀρθοδοξία ἔγινε γνωστή. Πρόκειται γιά
τόν Ἀχμέτ, ἀπό τό Ἀφγανιστάν. Ἀνῆκε στήν κάστα τῶν Ταλιμπάν καί
μεγάλωσε ὡς «μαχητής τοῦ Ἰσλάμ».
Κυκλοφοροῦσε μέ τό μαχαίρι στό ζωνάρι καί ἦταν ἕτοιμος νά ἐπιβάλει τόν
ἰσλαμικό νόμο τῆς σαρίας. Πρίν ἀπό
ἕξι χρόνια ὁ Ἀχμέτ ἦρθε στήν Ἑλλάδα
ὡς λαθρομετανάστης. Σύμφωνα μέ
τό ρεπορτάζ, συχνά τά βήματά του
τόν ἔφερναν ἀνεπαίσθητα στά προαύλια τῶν ἐκκλησιῶν, διότι «ἐκεῖ ἔνιωθε
μιά ἀνεξήγητη γαλήνη». Κάποτε
μπῆκε σ ἕνα ναό, ὅπου αἰσθάνθηκε
«μιά πρωτόγνωρη χαρά». Προμηθεύτηκε μιά Καινή Διαθήκη κι ἄρχισε
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Στή μνήμη τοῦ Γιάννη Κωλέττη, ἀγωνιστῆ τῆς Ὀρθοδοξίας
ἄλλοτε Α´ Γραμματέας τῆς ΧΦΕ,
ἀνέφερε ὅτι στήν Καλιφόρνια προσχώρησαν στήν Ὀρθοδοξία 40 εὐαγγελικές ἐνορίες μέ τόν πάστορά τους!!
Τό γεγονός εἶναι πολύ σημαντικό καί
ἀξιοθαύμαστο!
ΦΑΙΝΕΤΑΙ πώς ἡ ἀγχώδης καί
ἀλλοπρόσαλλη ἐποχή μας, τραυματισμένη καί ἀπογοητευμένη, στρέφεται πρός τό «Φῶς τό ἀληθινόν» καί
τήν καθαρή πηγή τῆς πίστεως, πού
εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Εὐχόμαστε καί
προσευχόμαστε, ὅπως συνεχισθεῖ αὐτή
ἡ εὐλογημένη στροφή.
ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ πού ἀναφέραμε, ἀποτελοῦν φωτεινό παράδειγμα καί γιά μᾶς τούς ὀρθοδόξους,
γιατί δέν ἀγαπᾶμε καί δέν τιμᾶμε τήν
Ὀρθοδοξία, ὅσο θά ἔπρεπε. Γιά νά
μήν ἀναφερθοῦμε σέ κάποιους ἐπώνυμους, οἱ ὁποῖοι διαβάλλουν ἤ καί
πολεμοῦν, προφανῶς ἀπό ἄγνοια,
τόν πλοῦτο καί τήν ὀμορφιά τῆς
Ὀρθοδοξίας.
Εἴθε ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός νά
φωτίζει καί μᾶς καί τούς ἀλλόδοξους
συνανθρώπους μας.

σιγά-σιγά νά διαβάζει. Τελικά, ἔπειτα
ἀπό κατήχηση, ἀποφάσισε νά βαπτισθεῖ. Τό ἱερό Μυστήριο τελέσθηκε στό
Ἅγιον Ὄρος, στή σκήτη τοῦ Ἁγίου
Ἀνδρέα. Ὁ Ἀχμέτ ὀνομάστηκε Ἀλέξανδρος. Πῆρε τό ὄνομα τοῦ νεομάρτυρα ἁγίου Ἀλεξάνδρου τοῦ Δερβίση,
πού ἦταν καί αὐτός μουσουλμάνος
καί ἔγινε χριστιανός. Μάλιστα μαρτύρησε γιά τή χριστιανική πίστη
(1794).
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ εἶναι τό ἑπόμενο
περιστατικό. Πρόκειται ὄχι γιά ἕνα ἤ
δύο ἄτομα, ἀλλά γιά ὁμαδική προσέλευση στήν Ὀρθοδοξία. Συνέβη στήν
Καλιφόρνια τῆς Ἀμερικῆς. Μᾶς τό
πληροφόρησε ὁ κ. Παῦλος Κυμίσης,
καθηγητής τῆς Ψυχιατρικῆς καί Κοσμήτωρ τῆς νέας Ἰατρικῆς Σχολῆς
στήν Κύπρο. Σέ μιά συνάντηση πού
εἶχε στήν Ἀθήνα μέ τά μέλη καί τούς
φίλους τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως
Ἐπιστημόνων, ἐνημέρωσε τούς παρευρεθέντες γιά ἐνδιαφέροντα ἐπιστημονικά καί πνευματικά θέματα ἀπό
τήν Ἀμερική. Ὅπως γράφει στό περιοδικό «Ἀκτῖνες» (τεῦχος ἸουλίουΑὐγούστου ἐ.ἕ.) ὁ ὁμ. καθηγητής τοῦ
Ε.Μ. Πολυτεχνείου κ. Ἠλίας Κατσούφης, ὁ ὁποῖος ἦταν στή συνάντηση
αὐτή, ὁ καθηγητής κ. Κυμίσης,
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ρχονται στιγμές στή

ταλαμβάνει μιά ἀγωνία
ἀκαθόριστη, ἔτσι πού νά
μήν ἔχουμε διάθεση νά κάνουμε κάτι. Καθηλωνόμαστε καί δέν μποροῦμε νά
κινηθοῦμε ψυχικά, πνευματικά. Στίς μέρες μας ἡ
ἀγωνία αὐτή εἶναι συνηθέστερη καί ἀπασχολεῖ περισσότερους ἀνθρώπους, ἔτσι
πού νά γίνεται ἀντικείμενο
ἀντιμετώπισης ἀπό τίς
Ὑπηρεσίες Ὑγείας.
Ὅπως θά ἀναφέρομε στή
συνέχεια, ἡ ψυχική αὐτή
κατάσταση ἔχει καταγραφεῖ
καί στήν πατερική φιλολογία. Σήμερα ἡ αἰτία αὐτῆς
τῆς καταστάσεως σχετίζεται
μέ τό ἴδιο τό ἄτομο προσωπικά, ἀλλά καί στίς σχέσεις
του μέ ἄλλους ἀνθρώπους
καί τό κοινωνικό του περιβάλλον.
Ἀνάμεσα στ’ ἄλλα, ἔχουν
καταγραφεῖ τά ἀκόλουθα
συμπτώματα: Ἡ ἰδέα πώς
κινδυνεύουμε ἀπό κάτι, ἐλλοχεύει κάποιος κίνδυνος, χωρίς νά ὑπάρχει ἕνα συγκεκριμένο ἀπειλητικό ἀντικείμενο. Νοιώθουμε ἀβέβαιοι,
δέν μποροῦμε νά ἐπιλέξουμε
κάτι, ἔχουμε ἀμφιθυμικά
συναισθήματα. Μεγενθύ-
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νουμε τήν ἀγωνία μέχρι παραλογισμοῦ, μέ ἀπαισιόδοξες προβλέψεις καί καταστροφικές εἰκόνες. Ἡ ἀναμονή τοῦ μέλλοντος ἀγχώδης καί κυριαρχεῖ ἕνα αἴσθημα ἀπόλυτης ἀδυναμίας
καί ἀποδιοργάνωσης. Κι
ὅπως προσημειώσαμε, οἱ
ψυχικές αὐτές καταστάσεις
ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἀπό παλιά στήν πνευματική ζωή
τοῦ ἀγωνιζομένου χριστιανοῦ
κι ἔχουν ἀξιολογηθεῖ ἀπό
πνευματικούς πατέρες οἱ
ἐπιπτώσεις τους στήν πνευματική πρόοδο. Ἤδη ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης στήν
«Κλίμακά» του κάνει ἰδιαίτερα ἐκτενῆ λόγο καί ὀνομάζει τήν κατάσταση αὐτή
«Ἀκηδία». Μπορεῖ νά ἀπευθύνεται κατά κύριο λόγο σέ
Μοναχούς, ὅμως περιλαμβάνει ὅλο τό πλήρωμα τῆς
Ἐκκλησίας. Ὅταν ὁ ἅγιος
Ἰωάννης κάνει λόγο γιά
«Ἀκηδία» ἐννοεῖ τήν κατάσταση ἐκείνη πού κυριεύει τό
Μοναχό καί κάθε ἄλλον
ἄνθρωπο κατά τήν ὁποία
νοιώθει τόσο ἀδύναμος, δέν
ἔχει τή διάθεση νά φροντίζει
γιά κάτι. Μένει ἀδιάφορος,
δέν ξέρει τί νά κάνει καί δέν
τό μπορεῖ. Εἶναι κάτι παρόμοιο μέ τήν ἀμηχανία, τό
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σάστισμα, τήν ψυχική ἀδράνεια. Εἶναι τό «ψυχοπλάκωμα» τῆς Ἀκηδίας, ἡ πλήρης ἀνορεξία γιά κάθε τί τό
πνευματικό, πού πηγάζει
ἀπό τήν ἀπελπισία, τό θανάσιμο αὐτό ἁμάρτημα. Νωρίτερα ἀπό τίς ἐπισημάνσεις
τοῦ Ἰωάννου τῆς «Κλίμακος» καί τίς ὑποδείξεις του,
ἔχομεν ἐμπειρίες πατέρων,
πού εἶναι πολύ χαρακτηριστικές. Μαθαίνουμε πώς ὁ
Ἀββᾶς Ἀντώνιος, διαμένοντας κάποτε στήν ἔρημο,
βρέθηκε σέ ἀκηδία καί σέ
πολύ σκοτείνιασμα τῶν λογισμῶν του. Κι ἔλεγε στόν
Θεό: «Κύριε, θέλω νά σωθῶ,
ἀλλά δέν μέ ἀφήνουν οἱ λογισμοί μου. Τί νά κάνω
μέσα σ αὐτή τήν ἀγωνία καί
θλίψη μου; Πῶς νά σωθῶ;».
Βγαίνει λοιπόν γιά λίγο ἔξω
ἀπό τό κελλί του καί βλέπει
κάποιον σάν τόν ἑαυτό του.
Ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος καθόταν κι ἐργαζόταν. Ὕστερα
ἄφηνε τό ἐργόχειρό του, σηκωνόταν καί προσευχόταν.
Καί πάλι καθόταν κι ἔφτιαχνε πλεξοῦδες. Κατόπιν, ξανασηκωνόταν γιά νά προσευχηθεῖ. Καί ἦταν Ἄγγελος
Κυρίου, σταλμένος γιά νά
διορθώσει καί νά ἀσφαλίσει
τόν Ἀντώνιο.
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Ἄκουσε λοιπόν τόν Ἄγγελο νά τοῦ λέει· «Ἔτσι κάνε
καί θά σωθεῖς». Ἀκούοντας
αὐτά τά λόγια, πῆρε πολλή
χαρά, καί συνέχισε τόν ἀγώνα του.
Σήμερα, ἡ θεραπευτική
προσπάθεια ξεκινάει ἀπό τή
γνώση, τήν κατανόηση τοῦ
ψυχικοῦ προβλήματος, πού
ἀπασχολεῖ τόν ἄνθρωπο καί
στήν κινητοποίηση τοῦ ὀργανισμοῦ του νά ξεφύγει ἀπό
τό ἄγχος καί τήν ἀπελπισία,
μέσῳ τῆς ἐργασίας, τῆς
ἐργοθεραπείας.
Νομίζω, πώς τέτοια ἦταν
ἡ ὑπόδειξη τοῦ Ἀγγέλου
πρός τόν Ἀββᾶ Ἀντώνιο.
Ὁ σύγχρονος ὅμως ἄνθρωπος ὑστερεῖ σέ σχέση μέ
τόν Ἀββᾶ Ἀντώνιο, ὁ ὁποῖος
ἔχει σημεῖον ἀναφορᾶς, στό
ὁποῖο προστρέχει γιά βοήθεια.
Αὐτό εἶναι ἕνα μεγάλο
θέμα-ζήτημα: ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος ἔχει «πατέρα» καί
μέ τήν βοήθειά του ξεπερνάει τήν «Ἀκηδία» του,
ἐνῶ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος μᾶλλον εἶναι ὀρφανός, χωρίς πατέρα καί γι’
αὐτό ἐμπλέκεται στόν ἀδιέξοδο δρόμο τῆς ἀπελπισίας.
♦
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας
Τοῦ κ. ΚΩΝ/ΤΙΝΟΥ Β. ΧΙΩΛΟΥ
Διδάκτορος Νομικῆς-Δικηγόρου
Προέδρου Ἐθνικῆς Ἑνώσεως Βορείων Ἑλλήνων

Ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας, ὁ μεγαλύτερος τοῦ περιουσίου Ἑλληνικοῦ μας
Ἔθνους μετά τήν Ἐπανάστασιν τοῦ
1821, ἄρχισε οὐσιαστικά τό ἔτος 1870
πού ἔγινε τό Βουλγαρικό Σχίσμα καί
διήρκεσε μέχρι τό ἔτος 1908, ἤτοι τριάκοντα ὀκτώ χρόνια. Κατά τήν διάρκεια
αὐτοῦ ὁ Μακεδονικός Ἑλληνισμός, ὡς
ἐκ τῆς φύσεώς τοῦ Ἀγῶνος, ὑπέστη πολλές θυσίες σέ ἀνθρώπους καί περιουσιακά στοιχεῖα. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ὅμως,
παρέμεινε ρωμαλέος καί κατώρθωσε νά
ἀνταποκριθῆ πλήρως στό ἐθνικό χρέος
χάρις καί εἰς τήν ἐνεργόν καί ἀποφασιστικήν συμπαράστασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
Ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας συνέβαλε
ἀποφασιστικά στήν ἀπελευθέρωση τῆς
Μακεδονίας πού ἐπραγματοποιήθη μέ
τούς νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους
τῶν ἐτῶν 1912-1913.
Ἡ μεγάλη σημασία τοῦ Μακεδονικοῦ
Ἀγῶνος γιά τόν Ἑλληνισμό εἶναι ἀναμφισβήτητη. Ὁ Ἀγώνας αὐτός παρουσιάζων ἰδιομορφίαν, ἐβράδυνε νά γίνη
γνωστός εὐρύτερα, καθ᾽ ὅσον, λόγῳ τοῦ
χαρακτῆρος του, ἔπρεπε νά παραμείνη
μυστικός. Ἐλάχιστοι ἦσαν ἐκεῖνοι, πού
ἦσαν σέ θέση νά ἔχουν καθολική γνώση
καί ἐποπτεία τοῦ Ἀγῶνος πού διεξῆγε ὁ
Ἑλληνισμός ἀπό τό 1903 μέχρι τό 1908
στή Μακεδονία, προκειμένου αὐτή νά
διασωθῆ ἀπό τόν θανάσιμο κίνδυνο πού
τήν ἀπειλοῦσε.
Ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας, ὑπό τήν
ἔννοια τῆς βουλγαρικῆς ἀπειλῆς, εἶναι
παλαιός, μέ ἀλλεπάλληλες ἐξάρσεις. Τόν
Ἀγῶνα αὐτόν πού ἦταν μακροχρόνιος,
πολυαίμακτος καί σκληρός, ἐπλαισίωσαν
τόσο οἱ Ἕλληνες τῆς τουρκοκρατούμενης
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τότε Μακεδονίας, ὅσον καί οἱ τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος.
Τό Ἑλληνικό Κράτος, ἀντιληφθέν τόν
κίνδυνο ἀφανισμοῦ πού διέτρεχε ὁ
Ἑλληνισμός τῆς Μακεδονίας, ἀπεφάσισε
νά ἀντιδράση ἐνόπλως μέ τήν ὀργάνωση
ἐνόπλων ἀνταρτικῶν σωμάτων. Πρός τόν
σκοπό αὐτό ἀπεστάλησαν στήν Μακεδονία ὁμάδες ἀξιωματικῶν. Ἐκ παραλλήλου, ἱδρύθη στήν Ἀθήνα μυστικό
«Μακεδονικό Κομιτᾶτο», ὑπό τήν προεδρία τοῦ ἐκ Μάνης δημοσιογράφου καί
διευθυντοῦ τῆς ἐφημερίδος «ΕΜΠΡΟΣ»
Δημητρίου Καλαποθάκη. Ἐξ ἄλλου, ὁ
Πρόξενος Ἑλλάδος στό Μοναστήριο Ἴων
Δραγούμης συγκρότησε Ἐπιτροπή, ἡ
ὁποία ἀπετέλεσε τόν πρῶτο πυρήνα στό
Μοναστήριο τῆς Μακεδονικῆς Φιλικῆς
Ἑταιρείας.
Σύμβολο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος
ὑπῆρξε ὁ Παῦλος Μελᾶς καί κατ᾽ ἐξοχήν
ὀργανωτής αὐτοῦ ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στήν Θεσσαλονίκη Λάμπρος Κορομηλᾶς. Μεγάλη ὑπῆρξε, ἐπίσης, ἡ
συμβολή στήν ἐπιτυχία τοῦ Μακεδονικοῦ
Ἀγῶνος καί τοῦ Ἴωνος Δραγούμη, καθώς
καί τῶν Μητροπολιτῶν Καστοριᾶς Γερμανοῦ Καραβαγγέλη καί Δράμας (καί
μετέπειτα Σμύρνης) Ἁγίου Χρυσοστόμου
καί ἄλλων Ἱεραρχῶν.
Στό προσκλητήριο σάλπισμα τοῦ
Παύλου Μελᾶ ἀνταποκρίθηκε τό Πανελλήνιο. Πρώτη ἡ ἡρωοτόκος Κρήτη σέ
ἀριθμό καί ποιότητα μαχητῶν. Ἀκολουθεῖ ἡ Μάνη σέ ἀριθμό ἀγωνιστῶν καί θυσίες αἵματος γενναίων ἀνδρῶν. Ἕπονται
ἄλλες περιφέρειες τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδος μέ λιγώτερους ἀγωνιστάς, πού δέν
ὑστεροῦσαν, ὅμως, σέ ἐνθουσιασμό καί
πνεῦμα αὐτοθυσίας.
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Τό πεδίο διεξαγωγῆς τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος, μέ ἀφετηρία τήν περιοχή τῆς
Καστοριᾶς κατά τά ἔτη 1903-1904, ἐπεξετάθη μέχρι τοῦ ἔτους 1908 σέ ὁλόκληρη τήν σημερινή Ἑλληνική Μακεδονία,
καθώς, ἐπίσης, καί στά τμήματα αὐτῆς,
τά ὁποῖα μεταγενεστέρως μέ Διεθνεῖς
Συμβάσεις, παραχωρήθηκαν στήν πρώην
Γιουγκοσλαβία (περιοχές Μοναστηρίου,
Γευγελῆς, Δοϊράνης, Στρωμνίτσης καί
Κρουσόβου) καί στήν Βουλγαρία (περιοχές Μελενίκου καί Πετριτσίου).
Ὁ πρόωρος θάνατος, ὕστερα ἀπό προδοσία τοῦ Παύλου Μελᾶ στό χωρίο Στάτιστα τῆς Καστοριᾶς, τό ὁποῖο φέρει
σήμερα τό ὄνομά του, ὄχι μόνον δέν
ἐκλόνισε 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.
Ἡ δράση τῶν Ἑλληνικῶν ἀνταρτικῶν
σωμάτων, διήρκεσε μέχρι τοῦ ἔτους 1908,
ὁπότε ἡ ἐπικράτηση τῶν Νεοτούρκων, ἡ
ἀνακήρυξη τήν 10η Ἰουλίου 1908 τοῦ
Τουρκικοῦ Συντάγματος καί ἡ ἐκ μέρους
τῶν Τούρκων ἐφαρμογή νέας, πλέον
σκληρῆς πολιτικῆς ἔναντι τῶν ὑποδούλων
εἰς αὐτήν Ἐθνῶν, ὡδήγησε στήν συνένωση ὅλων τῶν Κρατῶν τῆς Βαλκανικῆς
Χερσονήσου (Ἑλλάδος, Σερβίας, Μαυροβουνίου καί Βουλγαρίας) σέ κοινό ἀγῶνα
κατά τῶν Τούρκων καί τελικῶς στήν κήρυξη τοῦ πολέμου κατά τῆς Τουρκίας,
τοῦ Βαλκανικοῦ Πολέμου. Ἡ Ἑλλάς
εἰσῆλθε στόν πόλεμο αὐτόν τήν 5η Ὀκτωβρίου 1912. Ὁ Ἑλληνικός Στρατός κατέλαβε τήν Θεσσαλονίκη τήν 26η
Ὀκτωβρίου 1912 καί τά Ἰωάννινα τήν 21η
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Φεβρουαρίου 1913 καί μέ ἀκατάσχετη
προέλαση χάριζε τήν Ἐλευθερία στίς πόλεις τῆς Μακεδονίας, οἱ ὁποῖες μετά τόσους αἰώνες γίνονταν καί πάλι
Ἑλληνικές.
Ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας, συνέβαλε
ἀποφασιστικῶς στήν ἀπελευθέρωση τῆς
Μακεδονίας, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη
μέ τούς νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους τῶν ἐτῶν 1912-1913.
Ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας, καθώς καί οἱ
λοιποί Ἀγώνες πού διεξήγαγε κατά καιρούς τό Ἔθνος μας, ἐπιβάλλεται νά μᾶς
διδάσκουν, νά μᾶς νουθετοῦν καί νά μᾶς
καθοδηγοῦν. Ἐκ μέρους δέ τῶν Πανελλήνων θά πρέπει νά εἶναι συνεχής ἡ ἀπότιση τοῦ ὀφειλομένου ἐλαχίστου φόρου
τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός ὅλους τούς
ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους μαχητάς τοῦ
Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος, οἱ ὁποῖοι ἔχυσαν
τό αἷμα τους καί μέ τήν θυσία τους συνετέλεσαν νά παραμείνη ὁριστικῶς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ἡ Μακεδονία μας.
Ὅπως προαναφέρουμε, μέ τούς νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους τῶν ἐτῶν
1912-1913 ἀπελευθερώθη ὁλόκληρη σχεδόν ἡ Μακεδονία καί μέ τήν Συνθήκη τοῦ
Βουκουρεστίου τοῦ 1913, ἀνεγνωρίσθη
ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς Ἑλλάδος.
Τιμῶντες καί μεγαλύνοντες τούς ὑπέρ
Πατρίδος ἡρωϊκῶς ἀγωνισαμένους καί
εὐκλεῶς πεσόντας Μακεδονομάχους
ἀδελφούς μας, ραίνουμε μέ δάκρυα τοῦ
ἐθνικοῦ πόνου τούς πελώριους βωμούς
τῆς ἀνεξάντλητης Ἑλληνικῆς θυσίας καί
στεφανώνουμε διά τῆς Πανελληνίου
Εὐγνωμοσύνης τούς ἀπέραντους τάφους
τῶν ἡρώων μας, διαβεβαιοῦντες αὐτούς,
ὅτι δέν θά παύσουμε ἀγωνιζόμενοι διά
τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς ἔνδοξης Ἑλληνικῆς μας Φυλῆς.
«Ἀμές δέ γ᾽ ἐσόμεθα πολλῶ κάρρονες!»
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Ὅλοι οἱ Χριστιανοί ἀγαποῦν καί τιμοῦν
τούς Ἁγίου Ἀγγέλους καί μάλιστα αὐτή ἡ
ἀγάπη ἀρχίζει ἀπό τήν νηπιακή ἡλικία.
Τί εἶναι οἱ Ἄγγελοι; «Ἄγγελος ἐστίν
οὐσία νοερά, ἀεικίνητος, αὐτεξούσιος, ἀσώματος, Θεῷ λειτουργοῦσα, κατά χάριν ἐν τῇ
φύσει τό ἀθάνατον εἰληφυΐα» (= ἔχει λάβει
ἀπό τόν Θεό κατά χάρη τό ἀθάνατο τῆς
φύσης της) ὅπως λέγει ὁ ἱερός Δαμασκηνός.
Ὁ ἴδιος ἱερός πατέρας ἐπισημαίνει: «Οὐ περιορίζονται ὑπό τειχῶν καί θυρῶν καί κλείθρων καί σφραγίδων». Εἶναι πνεύματα,
εἶναι ἄϋλοι. Καί συνεχίζει: «Ὅτε δέ εἰσίν ἐν
τῷ οὐρανῷ, οὐκ εἰσίν ἐν τῇ γῇ καί εἰς τήν
γῆν ὑπό Θεοῦ ἀποστελλόμενοι οὐκ ἐναπομένουσι τῷ οὐρανῷ». Δέν εἶναι δηλαδή πανταχοῦ παρόντες, ἀλλά ἐκεῖ πού τούς τάσσει
ὁ Θεός. Εἶναι ἀνώτεροι τῶν ἀνθρώπων.
«Ἠλάττωσεν αὐτόν (τόν ἄνθρωπον) βραχύ
τι παρ᾽ ἀγγέλους» (Ψαλμ. Η´, 6, Ἑβρ. Β´, 7),
ἀναφέρεται στήν Παλαιά καί τήν Καινή
Διαθήκη.
Πότε δημιουργήθηκαν οἱ Ἄγγελοι; «Ὅτε
ἐγενήθησαν ἄστρα, ἤνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ
πάντες ἄγγελοί μου», λέγει ὁ ἴδιος ὁ Θεός
πρός τόν Ἰώβ (Ἰώβ ΛΗ´, 7). Δημιουργήθησαν λοιπόν πρίν τήν δημιουργία τοῦ ὑλικοῦ
κόσμου καί φυσικά πρίν πλάσει ὁ Θεός τόν
ἄνθρωπο.
Ποῖον τό ἔργο τῶν Ἀγγέλων; Πρῶτον καί
κύριον ἔργο τους εἶναι ἡ ἀκατάπαυστη δοξολογία καί αἴνεση καί προσκύνηση τοῦ
Θεοῦ! Ὁ προφήτης Ἠσαΐας, μᾶς λέγει:
«Εἶδον τόν Κύριον καθήμενον ἐπί Θρόνου
ὑψηλοῦ... καί Σεραφείμ εἰστήκεισαν κύκλῳ
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αὐτοῦ... καί ἔλεγον Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης
αὐτοῦ» (Ἠσ. Στ´, 1-3). Ὁ ἱερός Χρυσόστομος στήν Θεία Λειτουργία του ἀναφέρει:
«Ὁ τρισαγίῳ φωνῇ ὑπό τῶν Σεραφείμ ἀνυμνούμενος καί ὑπό τῶν Χερουβείμ δοξολογούμενος καί ὑπό πάσης ἐπουρανίου
δυνάμεως προσκυνούμενος» καί ἀκόμη,
«Σοί παρεστήκασι χιλιάδες ἀρχαγγέλων καί
μυριάδες ἀγγέλων... τόν ἐπινίκιον ὕμνον
ἅδοντα».
Σπουδαιότατη ὅμως εἶναι ἡ βοήθεια τῶν
ἀγγέλων γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος γράφει ὅτι οἱ ἄγγελοι
«εἰσί λειτουργικά πνεύματα εἰς διακονίαν
ἀποστελλόμενοι διά τούς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν» (Ἑβρ. Α´, 14). Ὁ δέ προφήτης καί βασιλιάς Δαβίδ τονίζει: «Ὅτι τοῖς
ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περί σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις τοῖς ὁδοῖς σου»
(Ψαλμ. 90, 11). Ἄς προσέξουμε τό «περί
σοῦ». Γιά τόν καθένα μας προσωπικά ἐνδιαφέρεται καί φροντίζει ὁ Κύριος. Γι᾽ αὐτό ὁ
καθένας μας ἔχει σέ ὅλη τήν ζωή του τόν
προσωπικό του φύλακα ἄγγελο, πού δέν μᾶς
ἐγκαταλείπει καί ὅταν ἀκόμη ἁμαρτάνουμε.
Ὅμως πικραίνεται ἀπό τίς ἁμαρτίες μας.
Ἀποτελεῖ σταθερή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ὁ προσωπικός φύλακας ἄγγελος. Ἔρχεται μαζί μας ἀπεσταλμένος ἀπό τόν Θεό νά
μᾶς βοηθήσει νά κληρονομήσουμε τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Πορεύεται μαζί μας
καί μᾶς συμπαρίσταται. Ἄς τό νοιώθουμε
βαθειά μας αὐτό καί ἄς τόν ἀκοῦμε πάντοτε
νά μᾶς λέγει «πορεύομαι μετά σοῦ», ὅπως
εἶχε πεῖ ὁ Ἀρχάγγελος Ραφαήλ στόν Τωβία
(Τωβίτ Ε´, 6).
«Ἀγγέλους ἐγκωμιάζειν χρή», διδάσκει ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Τό καλύτερο ἐγκώμιο πού ἐπιθυμεῖ ὁ προσωπικός
μας ἄγγελος εἶναι νά ἐφαρμόζουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Γιάννης Τασούλας
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Μ

Ὁ Ἀρχιμ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΗΝ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

έ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Χρυσοστόμου, τό Σάββατο 19
Ὀκτωβρίου, ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Κωνσταντόπουλος ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ στό Παρεκκλήσιο τοῦ
Ἁγίου Στεφάνου, πού βρίσκεται στόν 4ο
ὄροφο τοῦ Πνευματικοῦ μας Κέντρου, καί
στή συνέχεια μίλησε στήν κεντρική αἴθουσα
μέ θέμα «Ὁ πραΰς ἔστω καί μαχητής».
Ἡ παρουσία τοῦ π. Χριστοδούλου, μᾶς γέμισε ἀπό χαρά καί συγκίνηση. Καί αὐτό γιατί
ὁ π. Χριστόδουλος, πρίν γίνει κληρικός, πρίν
ἀπό σαράντα χρόνια, ἦταν ἀπό τά ἐπιφανῆ
στελέχη τῆς πνευματικῆς προσπάθειας τοῦ
Συλλόγου μας. Ἡ παρουσία του μᾶς ξαναθύμισε πιό ἔντονα τούς ὡραίους ἀγῶνες τοῦ
1960 μέ 1970, τῆς τόσο δύσκολης ἀλλά καί
τῆς τόσο ἀποδοτικῆς στήν προσπάθειά μας.
Μᾶς θύμησε τούς ἀγῶνες μας γιά τά παιδιά
μας μέ τίς πολυάριθμες συγκεντρώσεις τους,
τούς Φιλικούς Κύκλους τῶν ἀνδρῶν καί γυναικών, τό «καρβέλι τοῦ φτωχοῦ» πού κάθε
Σάββατο δίναμε σέ ἄπορες οἰκογένειες (τήν
ἐποχή ἐκείνη δέν εἶχαν οὔτε ψωμί νά φᾶνε
καί τώρα μέ τήν φτώχεια μας δέν τρῶμε
ψωμί γιά νά μή παχύνουμε!), τό καθημερινό
συσσίτιο γιά τά παιδιά τῶν συνοικιῶν τῆς
πόλης μας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί Ἀναλήψεως, τά ὁλονύχτια σχέδιά μας καί ὄνειρά
μας γιά τήν ἐξεύρεση τόπου καί χρημάτων
γιά τήν ἀνοικοδόμηση δικοῦ μας Πνευματικοῦ Κέντρου κ.τ.λ., κ.τ.λ.
Ὁ π. Χριστόδουλος, πρίν σαράντα περίπου χρόνια ἔφυγε ἀπό τήν «Στέγη» μας καί
χειροτονήθηκε διάκονος στήν γειτονική μας
Μητρόπολη Γυθείου καί Οἰτύλου. Στή συνέχεια μετετέθη στήν Ἱ. Μητρόπολη Ὕδρας καί
κατέληξε στήν Ἀθήνα ὅπου ἵδρυσε τόν Σύλλογο «Κοινωνική Προσπάθεια».
Σήμερα, ὕστερα ἀπό τόσα χρόνια πνευματικῆς ἐργασίας συνεχίζει τόν «καλόν ἀγώνα» ἀθόρυβα καί ταπεινά μαζί μέ τά πνευ-
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Ὁ Ἀρχιμ. π. Χριστόδουλος Κωνσταντόπουλος,
τελεῖ τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ,
στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.

ματικά του παιδιά, τόσον στήν Ἀθήνα μέ
τούς Φιλικούς Κύκλους καί ὁμιλίες, μέ συγκεντρώσεις παιδιῶν, μέ τήν ἔκδοση τῶν δύο
ὡραίων περιοδικῶν, τίς «Κοινωνικές Τομές»
καί τό «Ὁ Πυρσός», ἀλλά καί μέ τήν χαρά νά
διευθύνει στόν Ἰσθμό τῆς Κορίνθου τά Ἐκπαιδευτήρια «Ἀπόστολος Παῦλος» γιά παιδιά
τοῦ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου,
ὅπου παρέχεται ἑλληνοχριστιανική μόρφωση καί ἀγωγή ἀπό ἔμπειρους καί καλούς
χριστιανούς ἐκπαιδευτικούς στά παιδιά πού
φοιτοῦν σέ αὐτό.
Προικισμένος καί μέ χαρίσματα διοικητικά ὁ π. Χριστόδουλος συνεχίζει τό πνευματικό του ἔργο, παρά τίς ὑπάρχουσες δυσκολίες τῆς πατρίδος μας, μέ τίς εὐχές ὅλων μας
ὁ Κύριός μας νά τοῦ χαρίζει ὑγεία καί φωτισμό νά συνεχίζει γιά πολλά χρόνια ἀκόμη
τήν ἐργασία του καί οἱ διάδοχοι στό πνευματικό του ἔργο νά εἶναι ἀντάξιοί του.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ἡ προσευχή
άντοτε ἡ προσευχή, ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια,
ἀπετέλεσε γιά ὅλους τούς λαούς καί ὅλες τίς
θρησκεῖες βασικό τρόπο γιά νά νοιώθουν κοντά τους
τίς θεότητες πού πιστεύουν. Ἡ ἔφεση, ἀλλά καί ἡ
ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων γιά προσευχή ὑπῆρξε φαινόμενο πανανθρώπινο καί ἔμφυτο στίς ψυχές τους.
Δέν ὑπῆρξε καί δέν ὑπάρχει θρησκεία χωρίς προσευχή. Οἱ ἀρχαῖοι εἰδωλολατρικοί λαοί προσεύχονταν. Οἱ βουδιστές, οἱ ἰνδουϊστές, οἱ βραχμανιστές, οἱ μωαμεθανοί προσεύχονται καί μάλιστα μέ
πίστη, ἀκόμη καί μέ φανατισμό. Τό ἴδιο καί οἱ
εἰδωλολάτρες. Ὅλοι ὅμως αὐτοί ἱκανοποιοῦν μόνον
καί εἰς τό ἐλάχιστον, μία ἔφεση τῆς ψυχῆς τους νά
ἀπευθύνεται σέ κάποιον θεωρούμενον δυνατότερον
ἀπό αὐτούς, γιά νά παίρνουν δύναμη καί νά τούς
βοηθάει στήν ζωή τους. Ὅμως καμία πνευματική
πληρότητα καί φυσικά καμία βοήθεια, ἀφοῦ ἀπευθύνονται σέ κάποιο θεοποιημένο Ψέμα καί μόνον.

Π

Ἐντελῶς διαφορετικά ὅμως εἶναι γιά τούς χριστιανούς, γιατί ἐμεῖς προσευχόμαστε στήν Μόνη
Ἀλήθεια, στόν ἀποκαλυμένο Θεό, στόν Πανάγαθο καί
Παντοδύναμο. Στόν Πλάστη μας καί Πατέρα μας,
τόν Ὁποῖον συναντᾶμε συνεχῶς στήν ζωή μας ἀπολαμβάνοντες τίς εὐεργεσίες Του, ἐφ’ ὅσον Τοῦ τό ζητήσουμε καί μᾶς ἔχει ἑτοιμάσει τήν Αἰώνια Μακαριότητα κοντά Του, ἐφ’ ὅσον τό θελήσουμε. Ἡ προσευχή βιώνεται ἀπό τούς χριστιανούς. Στήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, στίς ἐποχές τῆς Παλαιᾶς καί τῆς
Καινῆς Διαθήκης, ὅλοι προσεύχονται. Ἀκόμη καί ὁ
Χριστός μας προσευχόταν, ὅπως μᾶς πληροφοροῦν
οἱ ἱεροί Εὐαγγελιστές. Καί κατά μόνας καί παρουσία τῶν μαθητῶν Του, ἄλλοτε «πίπτων ἐπί πρόσωπον αὐτοῦ» καί ἄλλοτε γονατιστός, «θείς τά γόνατα». Τήν προσευχή πολλοί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
τήν ὀνομάζουν «ἀνάβασιν τοῦ νοῦ πρός τόν Θεόν».
Ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος λέγει ὅτι εἶναι «ἡ κλίμακα τοῦ
οὐρανοῦ, ἀπ’ ὅπου ἀνεβαίνει ἡ δέησις τοῦ ἀνθρώπου
καί κατεβαίνει ἡ χάρις καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ». «Ἡ
προσευχή εἶναι ἡ γλυκειά συνομιλία τοῦ ἀνθρώπου
μετά τοῦ Θεοῦ», ἔχει γράψει ὁ ἁγιασμένος Γέρον276

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

τας Εὐσέβιος Ματθόπουλος. Μέ
τήν προσευχή ἐπικοινωνοῦμε ἀπ’
εὐθείας μέ τόν Θεό, προγευόμεθα
ἀπό ἐδῶ τήν γῆ τήν ἐκτυπώτερη
στόν Παράδεισο παρουσία Του.
Ὅταν οἱ μαθητές τοῦ ζήτησαν
«Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι», παρέδωσεν σέ αὐτούς καί σέ
ἐμᾶς τήν Κυριακή προσευχή, γνωστή ὡς «Πάτερ ἡμῶν». Ἡ προσευχή μας πρέπει νά εἶναι δοξολογία, εὐχαριστία, δέηση καί νά γίνεται μέ πολλή πίστη, μέ καθαρή
καρδιά, μέ ἐμμονή καί συχνότατα.
«Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α´
Θεσ. ε', 17). Προσευχόμαστε μέ
προσευχές πού περιέχουν τά ἱερά
κείμενα τῆς Ἐκκλησίας, ὅμως

¥

μποροῦμε νά προσευχόμαστε -καί αὐτό
συμβαίνει πολύ συχνά- μέ δικά μας λόγια, μέ «αὐτοσχέδια» προσευχή. Μέ τήν
προσευχή αὐτή, ὅσα ἀπευθύνουμε στόν
Θεό μας εἶναι γνήσια, δικά μας, μᾶς
φέρνουν σέ μεγαλύτερη οἰκειότητα μέ
Αὐτόν, καθ’ ὅσον ἡ προσευχή ἑστιάζεται σέ συγκεκριμένα δικά μας συναισθήματα καί δικές μας ἀνάγκες. Προσευχόμαστε μόνοι μας, ἀλλά καί μέ
ἄλλους καί προπαντός στόν Ναό κατά
τήν Θεία Λειτουργία καί τίς ἄλλες Ἱερές
Ἀκολουθίες. Οἱ νηπτικοί Πατέρες μᾶς
συνιστοῦν νά προσευχόμαστε συχνά,
ὅπου καί νά βρισκόμαστε καί μᾶς προτείνουν πρός τοῦτο τήν νοερά καρδιακή προσευχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ
τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Μαρούσι 29-10-2013
Ἀγαπητοί μου
Θέλω νά σᾶς συγχαρῶ
ἄλλη μιά φορά, γιά ὅλα ὅσα
κάνετε ὡς Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας καί κυρίως
γιά τό πολύ προσεγμένο καί
χρήσιμο περιοδικό ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ μέ τούς συνεργάτες
σας πού γράφουν σ’ αὐτό.
Τό τελευταῖο τεῦχος 482
συνοδεύεται καί μέ τό ἡμερολόγιο τοῦ 2014, τό ὁποῖο
περιέχει ὄχι μόνο ἀναλυτικά τούς μῆνες ἀλλά καί
πολλά ἄλλα στοιχεῖα γιά
τούς ἀληθινούς χριστιανούς. Μ’ ἐντυπωσίασε τό
ἀφιέρωμα στή ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ὅπου στίς 12 σελίδες
του δίνεται μιά πλήρη εἰκόνα περιληπτικά ὥστε καί
κάποιος πού δέν τήν ἔχει
ἐπισκεφθεῖ νά μπορεῖ νά
τήν γνωρίσει. Γι’ αὐτό τό
ἀφιέρωμα σᾶς ἀπευθύνω
πολλά εὖγε!
Εὔχομαι νά σᾶς δίνει ὁ
Θεός δύναμη νά συνεχίσετε
τό θεάρεστο ἔργο σας.

Εἶναι φορές πού οἱ ἄνθρωποι παραπονοῦνται ὅτι ὁ Θεός δέν ἱκανοποιεῖ τά
αἰτήματά τους. Εἶναι ἀκριβές τοῦτο,
ἀλλά γιατί συμβαίνει; Διότι εἴτε δέν
προσευχόμαστε σωστά, εἴτε γιατί ὁ
Θεός, πού μᾶς ἀγαπάει καί μᾶς
ἀκούει, ξέρει ὅτι γιά τό καλό τῆς ψυχῆς
μας ἀλλά καί τῆς ζωῆς μας, κάποιο
αἴτημα πρέπει νά ἱκανοποιηθεῖ σέ ἄλλο
χρόνο ἤ καί ποτέ, γιατί αὐτό εἶναι τό
συμφέρον μας. Πόσες φορές δέν διαπιστώνουμε ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅτι ἡ μή
ἱκανοποίηση τοῦ αἰτήματός μας ἀπετέλεσε εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιά ἐμᾶς!
Πολλά ἔχουν γραφεῖ καί θά γράφονται γιά τήν ἀξία τῆς προσευχῆς.
Κανένας ὅμως λόγος, γραπτός καί
προφορικός, δέν μπορεῖ νά ἀναδείξει
τήν ὠφέλεια καί τίς παραδείσιες χαρές
της, ὅσον τό προσωπικό βίωμα τοῦ
προσευχομένου.

Μέ ἀγάπη
Δημήτριος Κολέτσος
Συγγραφέας
Λαογράφος

Θ.Ι.Δ.
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Νεκρολογία

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ
Ὁ αἰώνιος ἔφηβος
Τήν Κυριακή 27 Ὀκτωβρίου 2013 ἀνεχώρησε γιά τήν οὐράνια πατρίδα ὁ Γιάννης
Ζαρταλούδης σέ ἡλικία 88 ἐτῶν. Ἡ ἐξόδιος
ἀκολουθία ἐψάλη τήν Τετάρτη 30 Ὀκτωβρίου
στόν ἱερό ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς μέ
τήν παρουσία πλήθους κόσμου καί πολλῶν
νέων. Ὁ ἐκλιπών καταγόταν ἀπό τή Χίο. Εἶχε
σπουδάσει οἰκονομικά καί ἐργαζόταν σέ μεγάλη φαρμακευτική ἐταιρία.
Παράλληλα ὅμως ἦταν καί ἕνας τεράστιος, μοναδικός πνευματικός ἐργάτης τοῦ
χριστιανικοῦ ἔργου. Ἐργάστηκε στόν εὐαίσθητο χῶρο τῆς νεολαίας. Γιά πάρα πολλά
χρόνια ἦταν ὑπεύθυνός της Χριστιανικῆς
Φοιτητικῆς Ἕνωσης Ἀθηνῶν. Ὄχι ἁπλῶς
ἦταν ὁ ὑπεύθυνος, ἀλλά ἔχει ταυτισθεῖ μέ τή
ΧΦΕ. Ἦταν ἕνα μέ τούς φοιτητές καί τούς
νέους. Ἔπαιρνε ζωή ἀπό τούς νέους, ἀλλά
ταυτόχρονα ἔδινε ζωντάνια καί ἐνέργεια σέ
αὐτούς. Πάντα ἀκούραστος, ἀεικίνητος καί
γελαστός. Ὅσοι τόν ἔζησαν ἀπό κοντά σάν
φοιτητές δυσκολεύονται νά φανταστοῦν τή
ΧΦΕ χωρίς τό Ζαρταλούδη.
Χωρίς δικά του παιδιά καθότι ἄγαμος,
ἔκανε παιδιά του ὅλους τούς νέους πού
εὐτύχησαν νά τόν γνωρίσουν καί νά συνεργαστοῦν μαζί του. Ὅλα αὐτά τά παιδιά τόν
ἀποδέχονταν ἀπεριόριστα, τόν θεωροῦσαν
δικό τους ἄνθρωπο. Κι αὐτό γιατί εἶχε τήν
ἱκανότητα καί τόν τρόπο νά τά πλησιάζει, νά
μιλάει στήν ψυχή τους, νά ἀγγίζει τήν ψυχή
τους.
Ἦταν προικισμένος μέ πολλά χαρίσματα. Ἐργατικότητα, ὑπομονή, προγραμματισμός, συνεργατικότητα, διακριτικότητα
εἶναι μερικά ἀπό τά σημαντικότερα. Ἦταν
ἕνα πνεῦμα σπινθηροβόλο μέχρι τίς τελευταῖες του ἡμέρες, ἕνα μυαλό κοφτερό, ἕνα
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ἄτομο πολύστροφο, πού γεννοῦσε ἰδέες καί
λύσεις πρωτότυπες. Ἀποτελοῦσε μία διαρκῆ
«πηγή ἰδεῶν». Διέθετε ὅμως πηγαῖο, αὐθόρμητο χιοῦμορ, ἀμεσότητα καί ἱκανότητα ἐπικοινωνίας. Ἦταν καί μανιώδης φωτογράφος.
Εἶχε τραβήξει χιλιάδες φωτογραφίες καί διαφάνειες. Μποροῦσε νά στήσει μία προβολή
διαφανειῶν μέ τρόπο πού μόνο ὅμως αὐτός
μποροῦσε καί ἤξερε, δίνοντας ἐξαιρετικά
πνευματικά μηνύματα.
Ἡ θητεία δίπλα του ἀποτελοῦσε γιά
κάθε νέο μία πραγματική μαθητεία. Ἦταν
ὅμως θαυμάσιος δάσκαλος καί παιδαγωγός.
Σέ κάθε εὐκαιρία, σέ κάθε ἐκδήλωση δίδασκε
μέ τρόπο εὔληπτο καί κατανοητό τήν ὑπευθυνότητα, τήν ὀργάνωση, τόν προγραμματισμό, τή συνεργασία, τήν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν. Εἰδικά οἱ ἐξορμήσεις στά σύνορα
καί οἱ κατασκηνώσεις ἀποτελοῦσαν μία σημαντική ἀφορμή γιά τήν ἀπόκτηση πολύτιμων παραστάσεων καί ἐμπειριῶν. Ἔχουν μείνει ἀξέχαστες σέ ὅσους ὅμως τίς ἔζησαν.
Φεύγοντας ἀπό κοντά μας, ὁ δικός
μας ὅμως κύρ Γιάννης ἀφήνει πίσω του ἕνα
τεράστιο, ἕνα δυσαναπλήρωτο κενό. Ὅμως,
ἕνα πρόσωπο σάν τό Γιάννη Ζαρταλούδη δέν
μπορεῖ νά ξεχαστεῖ. Θά τόν θυμόμαστε καί
θά τόν εὐγνωμονοῦμε γιά πάντα.
Κωνσταντῖνος Δ.Ρίζος
Ἐπίτιμος Σχολικός Σύμβουλος
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Τακτική πολλαπλῶς ἐπικίνδυνη
Ἄ

λλοι, ἁρμοδιότεροι ἐμοῦ, τοποθετήθηκαν καί ἔκριναν ὡς
εἰδικοί, τό σύμφωνο συμβίωσης. Ἡ
ἐκκλησία μας, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, ἦταν σέ θέση, ὡς ἐκ τοῦ
ἀντικειμένου, νά ἐκφράσουν τίς
ἀπόψεις τους. Πολλοί ἀπό αὐτούς
μοῦ ἔδωσαν τήν ἐντύπωση ὅτι
προσπαθοῦσαν νά δικαιολογήσουν
τά ἀδικαιολόγητα. Ὁ θόρυβος κόπασε, τά ΜΜΕ ἔπαψαν νά ἀσχολοῦνται, τό θέμα ἔφυγε ἀπό τήν
ἐπικαιρότητα, ἀλλά ὁ κακός σπόρος ἔπεσε. Καί δέν εἶναι ἄσκοπο,
προπάντων νέοι ἄνθρωποι νά ὀχυρωθοῦν μέ σωστές ἀπόψεις, γιατί
ἡ προέκταση αὐτῆς τῆς ἰδιότυπης
σχέσης δέν ἀφορᾶ μόνον τούς ἴδιους, πού στό τέλος, τέλος εἶναι δικαίωμά τους, ἀλλά προεκτείνεται
βλαπτικά στά παιδιά πού
θά γεννηθοῦν. Ἐκεῖνα
προπάντων χρειάζονται ἕνα σταθερό καί
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ζεστό οἰκογενειακό περιβάλλον, μέ
γερά θεμέλια, γιά νά ἀναπτυχθοῦν,
καί ὄχι μιά θολά ἀβέβαιη κατάσταση, κάπως σάν νά βρίσκονται
σέ κινούμενη ἄμμο, ὅπου ἀνά
πᾶσα στιγμή τά πάντα μπορεῖ νά
ἀνατραποῦν ἀπό ἔστω μιά στιγμιαία διάθεση τοῦ ἑνός ἤ καί τῶν
δύο γονιῶν τους. Ἡ ἱερότητα τοῦ
μυστηρίου τοῦ γάμου ἀφήνει ἀδιάφορους ὅσους δέν πιστεύουν, δέν
σκέπτονται ὅμως ὅτι ὅλοι μας
ἔχουμε ὄχι λίγες φορές μετανιώσει
πικρά, γιά λόγια πού ξεστομίσαμε
ἐπάνω στήν ἔστω δικαιολογημένη
ὀργή μας καί αὐτή ἡ εὐκολία γιά
τήν ἄμεση διάλυση τῆς οἰκογένειας
ἀτόμων πού συμβιώνουν βάσει
συμφωνητικοῦ, τίποτε καλό δέν
προοιωνίζεται.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Ἀρχιμανδρίτου ΔΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗ
1. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α΄ΠΕΤΡΟΥ
Στό βιβλίο αὐτό περιέχεται ἡ εἰσαγωγή γιά τήν ἀξία τῆς μελέτης
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου καί
σκέψεις γύρω ἀπό τή Ἅ’ Ἐπιστολή του.
Σχ.14Χ20,50. Σελ. 254.
2. ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
Στό βιβλίο αὐτό μεταφέρονται σκέψεις γύρω ἀπό τό κατ’ ἐξοχήν
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἡ ἱεραποστολή, ἡ ἐξάπλωσις τῆς
Βασιλείας τοῦ Θεοῦ σέ ὅλο τόν κόσμο.
Σχ.12Χ20,50. Σελ.126.
3. ΑΓΓΕΛΟΙ
Στό βιβλίο αὐτό μεταφέρονται σκέψεις γύρω ἀπό τούς ἀγγέλους,
πού ἐνῶ εἶναι ἀνώτεροι ἀπό ἐμᾶς, ἐν τούτοις εἶναι διάκονοί μας!
Σχ.12Χ20,50, Σελ.126.
Δ/νση Συγγρ. Χριστοκοπίδου 12 10554 Ἀθήνα, τηλ. 210 3212713.
Δ.Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟYΛΟΣ
Φιλόλογος - πρ. Λυκειάρχης
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (8 Κείμενα)
Τά κείμενα ἀναφέρονται σέ ἐξαίρετα ἐθνικά καί πνευματικά ἀναστήματα τοῦ Παλαιοτέρου καί Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ.
Σχ. 17.50Χ23,50 Σελ.77. Δ/νση Συγγρ. Γεωργίου Ρούφου 3 26225 Πάτρα
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
Σπαρτάκου 6, 56626 Συκιές τήλ. 2310 212659
1. Τό μαρτυρικό τέλος τῶν Νεομαρτύρων παρθένων
2. Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΩΦ ΚΑΙ Η ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΚΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ
Σχ. 14Χ29. Σελ. 54.
3. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ
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Σχ.12Χ19,50
4. Ο ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Ἀρχιμανδρίτης ΤΙΜOΘΕΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
(1934-2004)
Σχ. 14Χ20,50, Σελ.88.
5. ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΟΥ
ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΑΤΡΙΚΕΣ

ΕΞI ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ π. ΗΛΙΑ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ἀπό τήν πνευματική ἱστορία τῆς Ἑλλάδος
1. ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ
Σελ.107. Ἐκδόσεις «ΖΩΗ»
2. ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ἀρχιεπίσκοπος Πατρῶν
Σελ.160. Ἐκδόσεις Ἑπτάλοφος
3. ΛΑΪΚΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ
Φωτισμένοι χριστιανοί τῆς ἐποχῆς μας
Σελ.118. Ἐκδόσεις «ΖΩΗ»
4. ΣΚΑΠΑΝΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Κ.Διαλησμᾶς– Σεραφείμ ΠαπακώσταςΕὐσέβιος Ματθόπουλος
Σελ.157. Ἐκδόσεις «ΖΩΗ»
5. ΑΓΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἱεραπόστολοι τῶν τελευταίων αἰώνων
Σελ.176. Ἐκδόσεις «Τῆνος»
6. ΠΑΡΑΛΕΙΠOΜΕΝΑ
Εὐσεβίου Ματθοπούλου
Ἀνέκδοτα κείμενα
τοῦ ἀειμνήστου ἀρχιμανδρίτου
Σελ.272. Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ»
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ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗN
Ὁ κ. Στυλιανός Ἀποστολόπουλος, Ἀθήνα 50 €, εἰς
μνήμην τῶν γονέων του Κωνσταντίνου καί Παναγιώτας.
Ὁ κ. Ἀριστείδης Ἀργυριάδης, Βέροια 100 €, εἰς
μνήμην τῆς συζύγου του Δεσποίνης Ἀργυριάδου.
Ἡ κ. Εἰρήνη Γαβρᾶ,
Θεσσαλονίκη, 200 €, εἰς μνήμην Θωμᾶ Κουτελίδη.
Ἡ κ. Χαρίκλεια Ζέρβα
Οἰκονομέα, Ἀθήνα 50 €, εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου της Ἰωάννη Ζέρβα γιά τήν συμπλήρωση
3 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του.
Ἡ κ. Κούλα Παπαμικρούλη, Καλαμάτα 50 €, εἰς
μνήμην τῆς ἀδελφῆς της
Ἰωάννας Παν. Ἀναγνωσταρᾶ.
Ἡ κ. Σμαρώ Σταματιάδου, Καβάλα 20 € εἰς μνήμην
Σταματίου.
Ἡ κ. Εὐσταθία Στουφῆ,
Ἀθήνα 300 €, εἰς μνήμην τοῦ
συζύγου της Ἀντωνίου ἐπ. Δικηγόρου καί τῶν γονέων του
Δημητρίου καί Γεωργίας.
Ἡ κ. Κυριακή Χατζημηνᾶ, Ἔδεσσα 20 €, εἰς μνήμην τοῦ πατέρα της Εὐσταθίου.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

α. «Προσκαλεσάμενοι δέ οἱ δώδεκα τό πλῆθος τῶν
μαθητῶν εἶπον· οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλήψαντας
τόν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. Ἐπισκέψασθε
οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά,
πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καί σοφίας, οὕς καταστήσομεν
ἐπί τῆς χρείας ταύτης».
(Οἱ δώδεκα ἀπόστολοι σύναξαν ὅλους τούς μαθητές
καί τούς εἶπαν: Δέν εἶναι σωστό ἐμεῖς νά ἀφήσουμε τό
κήρυγμα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί νά ἀσχολούμαστε μέ
διανομές τροφίμων. Φροντίστε, λοιπόν, ἀδελφοί, νά
ἐκλέξετε ἀπό ἀνάμεσά σας ἑφτά ἄνδρες μέ καλή φήμη,
γεμάτους ἀπό τή σοφία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Θά ὁρίσουμε αὐτούς νά κάνουν αὐτό τό ἔργο.
Πρ. στ´, 2-3)
β. Συγκεντρώθηκαν οἱ ἀπόστολοι καί οἱ πρεσβύτεροι, γιά νά ἐξετάσουν τό θέμα (τῆς εἰσδοχῆς τῶν ἐθνικῶν
στό Χριστιανισμό).
Πρ. ιε´, 6
γ. Πρόσεξε τόν Πέτρο, ὅτι τά κάνει ὅλα μέ τή σύμφωνη γνώμη καί τῶν ἄλλων· δέν κάνει τίποτε μέ τρόπο
ἐξουσιαστικό, οὔτε ἐνεργεῖ σάν ἀρχηγός.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 15, 88
δ. Ὁ κυρίως φύλαξ τῆς εὐσεβείας (δηλαδή τῆς ὀρθοδόξου πίστεως) εἶναι τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, τοὐτέστιν
αὐτός ὁ λαός.
Ἀπόκριση τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς τοῦ 1848
ε. Ἄριστη δημοκρατία εἶναι ἐκείνη, ὅπου δέν ἐπιτρέπεται οὔτε στούς κακούς νά ἄρχουν, οὔτε στούς καλούς
νά μήν ἄρχουν.
Πιττακός
στ. Ἄριστη εἶναι ἡ δημοκρατία, στήν ὁποία ἀκούονται περισσότερο οἱ νόμοι ἀπό τούς ρήτορες.
Χίλων
ζ. Ἄριστη δημοκρατία εἶναι ἐκείνη, πού ἔχει πολίτες
οὔτε τόσο πολύ πλούσιους, οὔτε τόσο πολύ φτωχούς.
Θαλῆς
η. Ἡ δημοκρατία σάν πολίτευμα εἶναι ἀνώτερο ἀπό τό
τυραννικό.
Περίανδρος
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
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θ. Δημοκρατία χωρίς πειθαρχία εἶναι
ἀναρχία, πειθαρχία χωρίς δημοκρατία εἶναι
βία.
Θουκυδίδης
ι. Κυβερνιόμαστε μέ πολίτευμα πού δέν
ζηλεύει τούς θεσμούς τῶν ἄλλων… Καί ὀνομάζεται μέ τό ὄνομα δημοκρατία, γιατί δέν
κυβερνιέται γιά τό συμφέρον τῶν ὀλίγων,
ἀλλά γιά τούς πολλούς.
Περικλῆς
ια. Ἡ δημοκρατία μας αὐτοκαταστρέφεται, γιατί καταχράστηκε τό δικαίωμα τῆς
ἐλευθερίας καί τῆς ἰσότητας, γιατί ἔμαθε
τούς πολίτες νά θεωροῦν τήν αὐθάδεια ὡς
δικαίωμα, τήν παρανομία ὡς ἐλευθερία, τήν
ἀναίδεια τοῦ λόγου ὡς ἰσότητα καί τήν
ἀναρχία ὡς εὐδαιμονία.
Ἰσοκράτης
ιβ. Ἡ τῶν ἄκρων δημοκρατία εἶναι ἡ χειρότερη τυραννία.
Ἀρίστιππος
ιγ. Τό «ἄρχειν» ἀνήκει ἐκ φύσεως στόν
καλύτερο.
Δημόκριτος
ιδ. Κατά τή γνώμη μου τά πλούτη μιᾶς
δημοκρατίας βρίσκονται στόν ἀριθμό, στήν
ἐμπιστοσύνη καί στήν ἀγάπη τῶν συμμάχων
της.
Δημοσθένης
ιε. Δημοκρατικός θεσμός εἶναι τό νά μήν
εἶναι ἰσόβια καμία ἀρχή.
Ἀριστοτέλης
ιστ. Προϋπόθεση τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος εἶναι ἡ ἐλευθερία.
Ὁ ἴδιος
ιζ. Ἄν ἡ ἐλευθερία καί ἡ ἰσότητα γεννήθηκαν στή σκέψη κάποιου ἀνθρώπου, στήν
πράξη μποροῦν νά βρεθοῦν στή δημοκρατία, ὅπου ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν εὐθύνη γιά
τά κοινά.
Ὁ ἴδιος

³

ιη. Ἄριστη δημοκρατία εἶναι ἐκείνη, στήν
ὁποία ὅλοι φοβοῦνται τόν νόμο, ὅπως τόν
τύραννο.
Πλούταρχος
ιθ. Ὁ ὁλοκληρωτισμός εἶναι ἕνας παλιός
πατροκτόνος. Πάντα σκότωνε τήν δημοκρατία, τή μητέρα του καί τήν ἐλευθερία,
τήν ἀδελφή του.
Μπαλζάκ
κ. Στή δημοκρατία κάθε ἄνθρωπος εἶναι
ἀναγκαῖος.
Ἔμερσον
κα. Ἡ ἀρετή εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς δημοκρατίας.
Ροβεσπιέρ
κβ. Δημοκρατία εἶναι κυβέρνηση τοῦ
λαοῦ, ἀπό τόν λαό, γιά τόν λαό.
Λίνκολν
κγ. Πιστεύω στή δημοκρατία, γιατί ἀπελευθερώνει τή ζωτικότητα κάθε ἀνθρώπινης ὕπαρξης.
Οὐΐλσων
κδ. Τή δημοκρατία, ἀφοῦ τή δημιουργήσουμε, πρέπει νά τήν προστατέψουμε, γιατί
καί αὐτή δέν εἶναι ἀπόρθητη.
Γκρίνς Γουόλντ
κε. Ἡ δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης εἶναι ἡ πιό προοδευτική. Γι᾽ αὐτό ἔχει
τόν πιό προοδευτικό τύπο ἀνθρώπου.
Σπένσερ
κστ. Δέν θά χάσουμε ποτέ τήν πίστη μας
στό μέλλον τῆς δημοκρατίας.
Ροῦσβελτ Φραγκλίνος
κζ. Δημοκρατία μπορεῖ νά ὑπάρχει, μόνο
ἄν ἔχουμε ἕνα ὑψηλῆς μόρφωσης κοινό.
Ράνσιμαν
κη. Στίς δημοκρατίες τά ἕλκη δέν καλύπτονται καί οἱ ἀκολασίες δέν μένουν ἀτιμώρητες.
Ἀλέξανδρος Παπαναστασίου
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«Ὁ ἀφελληνισμός τῆς βιομηχανίας. Μέ
μεταφορά τῆς ἕδρας στό ἐξωτερικό»,
(ΕΣΤΙΑ 18-9-13).
Ἠθελημένα ἤ ἀπό ἐγκληματική ἀμέλεια συντελεῖται ἀφελληνισμός τῶν πάντων. Δέν ἔχουμε ἀφελληνισμό καί τῆς
διακυβερνήσεως τῆς πατρίδας μας;
«Δύο ὧρες καθημερινά στό κινητό
περνοῦν οἱ Ἀμερικανοί» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 19-9-13).
Οἱ Ἕλληνες, πού κάνουν τό κινητό
σκουλαρίκι, πόσες ὧρες περνοῦν;
«Ἡ Γερμανία εἶχε στείλει χημικά στή
Συρία» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 20-9-13).
Λεφτά νά κερδίζουν ἐξάγοντας ἀπό
αὐτοκίνητα μέχρι μέσα, ὑλικά θανάτου.
Αὐτός εἶναι ὁ Εὐρωπαϊκός πολιτισμός;
«Χάθηκαν 73 δισ. εὐρώ ἀπό τήν φοροδιαφυγή» (Ἄλφα ΕΝΑ 21-9-13).
Πῶς ἀναπληρώνεται ἡ ἀπώλεια; Μέ
μείωση κοινωνικῶν παροχῶν, περικοπές
μισθῶν καί συντάξεων, χαράτσια, φορολογία μισθωτῶν καί συνταξιούχων, δανεισμό!
«Νά ξανακερδίσουμε τούς ἀπελπισμένους» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22-9-13).
Γιατί; Γιά νά μή σᾶς ἐκτοπίσει ἀπό τήν
ἐξουσία ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ; Καί
πῶς; Μέ τίς γνωστές σας ψηφοθηρικές
μεθόδους; Μέ διανομή ψιχίων; Μέ ψεύτικες ὑποσχέσεις γιά διορισμούς, δημιουργία θέσεων ἐργασίας, οἰκονομική
ἀνάπτυξη;
«Κινέζικη ἀποικία θέλουν τόν ΟΛΠ»
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ 22-9-13).
Δέν ἔχουμε γίνει ἀποικία τῶν ξένων
δανειστῶν; Γιατί νά μή θέλουν τό λιμάνι
τοῦ Πειραιᾶ ἀποικία τους;
«Συσπειρώνεται πολιτικά ἡ Γερμανία
κατά τῆς Εὐρώπης» (ΕΘΝΟΣ 23-9-13).
Καί ἡ Εὐρώπη τί κάνει; Δέν διδάχθηκε
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ἀπό τήν πρό τοῦ Δευτέρου
Παγκόσμιου Πολέμου ἱστορία; Ἀγνοοῦν ὅτι τήν ἰσχύ, πολιτική,
στρατιωτική, οἰκονομική δέν τήν διαχειρίζονται ἄγγελοι;
«Τό Λονδῖνο τιμᾶ τήν Ἑλληνική Λογοτεχνία» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24-9-13). Σέ
γιορτή γιά τό βιβλίο.
Ἐμεῖς ποιά σχέση ἔχουμε μέ τήν Λογοτεχνία μας;
«Λιμενοφύλακες διακινοῦσαν ναρκωτικά» (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
25-9-13).
Ἔχει πολύ ψωμί τό ἐμπόριο ναρκωτικῶν, ὅπως καί τό λαθρεμπόριο ὅπλων.
Κέρδη ἀφορολόγητα! Σιγά μή τούς ἐλέγχει ἡ συνείδησή τους ἐπειδή ἐμπορεύονται τόν θάνατο.
«ΗΠΑ. Διάτρητο τό σύστημα ἀσφαλείας» (ΗΜΕΡΗΣΙΑ 26-9-13).
Ἐπειδή μποροῦν νά κατασκοπεύουν
τούς πάντες καί τά πάντα λόγῳ τῆς τεχνολογικῆς τους ὑπεροχῆς νομίζουν ὅτι
εἶναι ἄτρωτοι;
«Ριζικές ἀλλαγές στίς καλλιέργειες
ὀσπρίων. Κάλυψη τῶν ἀναγκῶν μέ ἐγχώριο προϊόν» (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 27-9-13).
Νά ἐνθαρρυνθεῖ μέ κάθε τρόπο ἡ καλλιέργεια. Εἶναι τά πιό κατάλληλα τρόφιμα, σημαντικό μέρος τῆς Μεσογειακῆς
διατροφῆς στήν ὁποία ἀνάγκη νά ἐπιστρέψουμε.
«Ἡ κυρία Ρεπούση καί τά κόμματα τῆς
Ἀριστερᾶς μέ τάς θέσεις των στοχοποιοῦν
τήν ἐθνικήν συνείδησιν» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ 27-9-13).
Ὄχι μόνον τῆς Ἀριστερᾶς. Ἐμεῖς οἱ πολίτες, Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες στήν πλειονότητά μας, γιατί ἀδρανοῦμε;
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Ἰφιγένεια καί τόν μικρό Ὀρέστη. Ἀμάξια μέ τήν προῖκα, ὑπηρέτες, ὑπηρέτριες.
Ὅταν ἡ Κλυταιμνήστρα καί ἡ Ἰφιγένεια μαθαίνουν τόν λόγο τῆς προσκλήσεώς της στήν Αὐλίδα, συγκλονίζονται, θρηνοῦν. Ἦλθαν γιά τήν μεγάλη
χαρά τοῦ γάμου μέ ἕνα λαμπρό, γενναῖο παληκάρι, γιό τῆς θεᾶς Θέτιδας
καί μαθαίνουν ὅτι ἡ Ἰφιγένεια πρέπει
νά θυσιασθεῖ! Σέ δεινή κατάστατση καί
ὁ Ἀγαμέμνονας. Στήν ἀρένα τῆς καρδιᾶς του διεξάγεται πάλη ἀνάμεσα
στόν ἀρχιστράτηγο καί τόν πατέρα.
Βλέποντας τήν ὀδύνη τῆς ἀνεψιᾶς
του Ἰφιγένειας καί τοῦ ἀδελφοῦ του, ὁ
Μενέλαος κάμπτεται, μεταστρέφεται
καί ὑποδεικνύει στόν Ἀγαμέμνονα νά
ματαιώσει τήν ἐκστρατεία διαλύοντας
τό στράτευμα. Ο Αγαμέμνονας βλέπει
ὅτι αὐτό εἶναι ἀδύνατο διότι ὁ Ὀδυσσέας καί ὁ Κάλχας θά τό στρέψουν
ἐναντίον τους. Μιά ἄλλη μεταστροφή
ἔχουμε στό πρόσωπο τοῦ Ἀχιλλέα.
Συγκινεῖται ἀπό τήν ὀδύνη μητέρας
καί κόρης καί ὑπόσχεται συμπαράσταση γιά νά ματαιωθεῖ ἡ θυσία τῆς
Ἰφιγένειας. Διαπιστώνει κατόπιν ὅτι
αὐτό εἶναι ἀδύνατον γιατί οἱ στρατιῶτες του θά ἐξεγερθοῦν ἐπειδή θέλουν τόν πόλεμο.
Τήν πιό συγκινητική μεταστροφή
πραγματοποιεῖ ἡ Ἰφιγένεια πού ἀποφασίζει νά θυσιασθεῖ ὑποτασσόμενη
στή βουλή τῆς θεᾶς. Δίνει μάλιστα πατριωτικό νόημα στήν ἀπόφασή της. Τελικά ἡ Ἰφιγένεια δέν θυσιάζεται. Ἡ
Ἄρτεμη ἔβαλε στό βωμό μιάν ἐλαφίνα
καί μετέφερε τήν Ἰφιγένεια στήν Ταυρίδα ὅπου θά τήν ὑπηρετεῖ ὡς ἱέρεια.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ»

τραγωδία αὐτή τοῦ Εὐριπίδη (484-406 π.Χ.)
παίχθηκε κατά τούς θερινούς μῆνες σέ διάφορα μέρη τῆς πατρίδας μας σέ μετάφραση
Ἀπόστολου Μελαχρινοῦ καί σκηνοθεσία Μαρίας
Πρωτόπαππα.
Μέ ἀφορμή τήν φυγή τῆς Ὡραίας Ἑλένης, γυναίκας τοῦ βασιλέα τῆς Σπάρτης Μενέλαου, μέ
τόν Πάρη, γιό τοῦ Πρίαμου, βασιλέα τῆς Τροίας,
οἱ Ἕλληνες ἐξεστράτευσαν ἐναντίον τῆς Τροίας.
Στρατός καί στόλος συγκεντρώθηκαν στήν
Αὐλίδα. Γιά νά πνεύσει οὔριος ἄνεμος ὁ μάντης
Κάλχας τούς ἀποκάλυψε ὅτι ὁ ἀρχιστράτηγος
τῆς ἐκστρατείας Ἀγαμέμνονας, βασιλέας τοῦ
Ἄργους, ἀδελφός τοῦ Μενέλαου, ἔπρεπε νά θυσιάσει στή θεά Ἄρτεμη τήν κόρη του Ἰφιγένεια.
Ἐκάλεσε τήν Ἰφιγένεια στήν Αὐλίδα δῆθεν γιά
νά παντρευτεῖ τόν Ἀχιλλέα. Μετανόησε καί ἑτοίμασε ἄλλη γραφή παραγγέλοντας στήν γυναῖκα
του Κλυταιμνήστρα νά μή στείλει τήν κόρη τους.
Τήν γραφή αὐτή ἅρπαξε ὁ Μενέλαος ἀπό τόν
Πρεσβύτη πού τήν μετέφερε. Ξεσπᾶ λογομαχία
ἀνάμεσα στόν Ἀγαμέμνονα καί τόν Μενέλαο.
Φθάνει στό στρατόπεδο ἡ Κλυταιμνήστρα μέ τήν
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Ὁ κ. Χρῆστος Π. Μπαλόγλου,
Dr Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν
Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης, Ἀθήνα, μᾶς γράφει:
«Δεχθεῖτε παρακαλῶ τά θερμά
μου συγχαρητήρια γιά τήν συνέχιση
καί εὐώδωση τῶν προσπαθειῶν σας
πού ἀφοροῦν τήν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ σας «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» σέ
μία ἄνυδρη, πνευματικά, ἐποχή,
πού χαρακτηριστικό της γνώρισμα
εἶναι ἡ κατάθλιψη, ἡ ἀπογοήτευση
καί ἡ ἀπαισιοδοξία, φωνές καί δημοσιεύματα σάν τοῦ περιοδικοῦ
σας, καί μάλιστα ἀπό τήν περιφέρεια, δίδουν κουράγιο καί προσφέρουν ἕναν λόγο νουθετικό».
Ἀντώνην Μακρυδημήτρην,
Καθηγητήν Πανεπιστημίου,
Ἀθήνα. Πήραμε τό ποίημά σας
«Ἀδελφοί…», πού τό ἔχετε ἀφιερώσει στόν ἀγαπητό σας θεῖο Θεολόγο
Βασίλειο Γ. Σκιαδᾶ, ἀλλά δέν μποροῦμε νά τό δημοσιεύσουμε, γιατί,
ὅπως ἔχουμε ξαναγράψει, δέν δημοσιεύουμε ποιήματα. Εὐπρόσδεκτη
εἶναι κάθε ἄλλη συνεργασία σας.
Ὁ κ. Νικόλαος Σπυρόπουλος
Ὁμ. Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, μᾶς γράφει «…Ἐξαιρετικό τό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Εὐχόμαστε
νά εἶναι εὐλογημένο τό ἔργο σας»,
Ὁ κ. Κων/νος Κελλάρης. Τ.
Γεν. Γραμμ. Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, μᾶς γράφει «Σύνδεσμε,
συνέχιζε ἀόκνως τό ἀπό Θεοῦ ἔργο
σου, ὑγεία σέ ὅλους τούς ἐργάτες
του».
Ὁ κ.Εὐθύμιος Παπαπαναγιώτου (94 χρόνων) Ταξίαρχος
Ἀερ. Ε.Α., μᾶς γράφει: «Εὔχομαι
ὁλόψυχα σέ ὅλους σας ὑγείαν καί
δύναμιν - θείαν ἔμπνευσιν, γιά νά
286
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συνεχίσετε τό ἱερόν καί πνυματικόν ΕΡΓΟΝ ΣΑΣ!! πάντοτε μέ ἐπιτυχίαν καί ἀπήχησιν στήν ταλαίπωρη Κοινωνία μας.
Ὁ Θεός βοηθός μας !!».
80 ΧΡΟΝΙΑ Χ.Φ.Ε.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώσεως
80 χρόνων ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἕνωσης
(Χ.Φ.Ε.), στέλνουμε στό Δ.Σ. καί
στά μέλη της, ἀδελφικό ἀγωνιστικό
χαιρετισμό καί τίς θερμότερες εὐχές
μας νά συνεχίσει γιά πολλά ἀκόμη
χρόνια νά μεταδίδει τό χριστιανικό
μήνυμα στά Πανεπιστήμια καί στή
φοιτητική νεολαία τῆς πατρίδος
μας, πού τόσον ἀνάγκη τήν ἔχει, στό
σημερινό πνευματικό χάος πού βιώνει.

Ο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»
ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

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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