«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Γιόρταζαν οἱ Ἑβραῖοι τό Πάσχα, σέ ἀνάμνηση τῆς ἐλευθερίας τους ἀπό τή δουλεία τῶν
Αἰγυπτίων καί τή θαυματουργική διάβαση τῆς
Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης. Θυσίαζαν ἕνα ἀρνί ἑνός
ἔτους μέ ἀρτιμέλεια. Μέ τό αἷμα του ἔβαφαν
τήν εἴσοδο τοῦ σπιτιοῦ τους καί ἔτρωγαν τό
κρέας του ὄρθιοι καί ἕτοιμοι γιά ἀναχώρηση.
Ἔτσι θυμοῦνταν τή νύκτα τῆς ἀναχωρήσεώς
τους ἀπό τήν Αἴγυπτο καί τό πέρασμα τῆς
Ἐρυθρᾶς θαλάσσης.
Πάσχα γιορτάζουμε κι ἐμεῖς. Τό αἷμα τοῦ μοναδικοῦ Ἁμνοῦ, πού «αἴρει τήν ἁμαρτίαν τοῦ
κόσμου». Προσφέρεται γιά τήν κατάργηση τῆς
φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, πού κυριαρχοῦν στή
ζωή τῆς ἀνθρωπότητος ἀπό τήν πτώση τῶν
πρωτοπλάστων μέχρι τήν σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Γι’ αὐτό ὁ ἴδιος ἦλθε καί ἑνώθηκε μέ τή
δική μας ἀνθρώπινη φύση, γιά νά τήν ἀνακαινίσει. Γίνεται ὁ ἴδιος τό δικό μας πέρασμα, τό
δικό μας πάσχα «καί γάρ τό Πάσχα ἡμῶν ὑπέρ
ἡμῶν ἐτύθη Χριστός» (Α΄ Κορ. 5,7). Ἡ θυσία
του δέν εἶναι μόνο ἡ ὑπέρτατη ἀπόδειξη τῆς
θεϊκῆς του ἀγάπης, ἀλλά καί τό γεγονός τῆς
καταργήσεως τοῦ θανάτου, καί τό δικό μας πέρασμα στήν κοινωνία μαζί του, γιά νά γίνεται
ἡ ζωή του ζωή μας. Γι’ αὐτό καί τό βάπτισμά
μας εἶναι ἡ μυστηριακή καί προσωπική μας
ἕνωση μαζί του, γινόμαστε μέλη τοῦ σώματός
του καί περνᾶμε, ἐνσωματωμένοι στό Σῶμα του,
στήν αἰώνια ζωή μαζί του.
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Ὡς μέλη τοῦ σώματός του, ζοῦμε τήν παρουσία του
μέσα στό μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας. Μᾶς ἑνώνει
μαζί του μέ τή μετοχή μας στή θεία κοινωνία. «Ἐκεῖνος
πού τρώει τό Σῶμα μου καί πίνει τό Αἷμα μου μένει μέσα
μου καί ἐγώ μέσα σ’ αὐτόν» (Ἰωάν. 6,56). Γι’ αὐτό καί
κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι Πάσχα, μία συνέχεια τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καί μιά συνέπεια τῆς σταυρικῆς θυσίας
καί τῆς Ἀναστάσεώς του. Εἶναι ὅμως καί μιά πρόγευση
τοῦ μεγάλου καί αἰωνίου Πάσχα, πού θά πραγματοποιηθῆ μέ τόν ἐρχομό του κατά τή δευτέρα παρουσία του,
γιά νά μᾶς παραλάβει στή βασιλεία του «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν» (Ματθ. 25,34). Αὐτό εἶναι τό
αἰώνιο Πάσχα.
Ἔτσι ὅλη ἡ ζωή μας μέσα στήν Ἐκκλησία μας εἶναι
ἕνα συνεχές πέρασμα. Μέσα ἀπό τίς δυσκολίες μας, τά
προβλήματά μας, συνοδοιποροῦμε μέ τόν σταυρωθέντα
καί ἀναστάντα Κύριο καί πάντα «ὑπερνικῶμεν διά τοῦ
ἀγαπήσαντος ἡμᾶς» (Ρωμ. 8,37).
Ἔτσι τό Πάσχα εἶναι ἡ νίκη πάνω στή φθορά, ἀλλά
καί δύναμη καί φῶς στή καθημερινότητά μας καί χαρά
καί ἐλπίδα. Μακάρι νά μπορούσαμε νά ζοῦμε τό πάσχαπέρασμα στήν προσωπική καί κοινή (ὡς κοινότητα) ζωή
μας.

Στούς ἀγαπητούς συνεργάτες τῆς πνευματικῆς μας προσπάθειας στέλνουμε τίς
ὁλόθερμες εὐχές μας: Τό μεγάλο γεγονός
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, νά σᾶς
γεμίζει χαρά καί ἐλπίδα. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

νούργια, πνευματική καί ἄφθαρτη».Τό
ἀναστημένο σῶμα τοῦ Κυρίου εἶναι
πλέον ὁ ὁριστικός τύπος τοῦ «καινοῦ
ἀνθρώπου». Εἰδικότερα ὕστερα ἀπό
τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
οἱ πιστοί μέ τήν δύναμη αὐτοῦ γίνονται
δέκτες τῆς ἀφθαρσίας, τῆς φωτεινότητας καί τῆς ἀκτινοβολίας τοῦ Κυριακοῦ τούτου σώματος.

Ἰδιαίτερα κατά τήν Ἀναστάσιμη περίοδο καλούμαστε νά βιώνουμε τήν
ἔγερση τοῦ Κυρίου. Τά ἀναστάσιμα
μηνύματα γίνονται ἔντονα αἰσθητά,
ἀπό ὅσους δέν ἔχουν ἀκόμη διαβρωθεῖ ἀπό τό λίβα τοῦ ὀρθολογισμοῦ καί
τῆς ὀλιγοπιστίας.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου
στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
Χαρακτήρισαν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκ κλησία ὡς Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως.
Καί τοῦτο γιατί στό Σταυρό καί τήν
Ἀνάσταση στηρίζεται ὅλο τό οἰκοδόμημα τῆς διδασκαλίας της, ἡ ἑορτολογική της ὀργάνωση, ἡ ὅλη δομή τῆς
θείας λατρείας καί ἡ ζωή τῶν πιστῶν.
Μέ θαυμαστή εἰλικρίνεια πολλοί ξένοι
εἰδικοί ὁμολογοῦν ὅτι ἡ Ἀνατολική
Ἐκκλησία γιορτάζει τήν Ἀνάσταση τοῦ
Κυρίου «μέ ὑποδειγματική τάξη,
ἐνθουσιασμό, ἔξαρση καί μεγαλοπρέπεια». Πράγματι στήν ὀρθόδοξη Ἐκ κλησία ὑπάρχει ὁ κατάλληλος πνευματικός χῶρος, πού ἀπαιτεῖται γιά τήν
προσέγγιση τοῦ μεγίστου θαύματος.
Δεῖγμα αὐτοῦ ἀποτελεῖ ἡ πατερική
σκέψη γύρω ἀπό τήν Ἀνάσταση. Γράφουν λοιπόν, οἱ θεοφόροι Πατέρες,
ὅτι ὁ Κύριος μέ τήν τριήμερη ταφή
του κατέθεσε στή γῆ τήν νεκρότητα
καί τή φθορά τῶν δερματίνων χιτώνων, τούς ὁποίους φόρεσε ὁ μεταπτωτικός ἄνθρωπος. Κι ὅτι μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος καθάρισε τήν
ἀνθρώπινη φύση, κάνοντάς την «και-
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Μέ συνέπεια στή ζωή μας
Τά πιστά τῆς Ἐκκλησίας μέλη γνωρίζουν πλέον ὅτι ἔχουν ἀθάνατη κεφαλή. Γι’ αὐτό δέν καταλαμβάνονται
ἀπό ἄγχος καί ἀγωνία, γιατί πορεύονται στή ζωή μαζί μέ τόν ἀναστάντα
Χριστό, πού κυριάχησε στή φθορά
καί τό θάνατο. Εἶναι «θείῳ ἔρωτι πεπυρωμένοι». Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως
δέν εἶναι μιά συναισθηματική εὐφροσύνη, ἀλλά βεβαιότητα ὅτι ὁ ἀναστημένος Χριστός μᾶς μετάγγισε τήν
ἀναστημένη θεανθρώπινη ζωή Του,
καταργώντας τόν αἰώνιο θάνατο. Τό
φῶς τῆς ἐλπίδας στά ἀναμμένα κεριά
καί τά λάμποντα πρόσωπα τῶν πιστῶν
βεβαιώνει πώς «ὁ Χριστός Ἀνέστη καί
ζωή πολιτεύεται καί νεκρός οὐδείς ἐν
τῷ μνήματι». Οἱ πιστοί ὅλων τῶν
αἰώνων γνωρίζουν πώς ὁ Χριστός μέ
τήν Ἀνάστασή Του μᾶς ἐνσωμάτωσε
στήν αἰώνια ζωή τοῦ Θεοῦ. Μᾶς
ἔδωσε τήν πληρότητα τῆς θείας ζωῆς
του καί τῆς ἀληθείας πού ἐκπορεύεται ἀπό τήν ἔνδοξη Ἀνάστασή Του.
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 ένὑπολείπονταιπαράμόνοἕξιμέρεςἀπότήμεΔ
γάληὥραπούἡἀπέραντηθεϊκήἀγάπηθάὑψώσειτό
ΓυιότοῦἈνθρώπουστόΣταυρό.Μόνοἕξιμέρεςἀπότή
μεγάληστιγμήπούἘκεῖνος,«ὁὡραῖοςκάλλει,παρά
πάνταςβροτούς»,θάγευτεῖὁλόκληρητήνὀδύνητοῦ
ἀνθρώπινουἀπελπισμοῦ.Θάμείνειὁλομόναχοςπάνω
στόΣταυρόγιάνάσυντρίψειτάδεσμάτοῦἍδηκαίνά
ἑνώσειτόνἄνθρωπομέτόΘεό.
Σύμφωνα μέ τίς εὐαγγελικές ἀφηγήσεις ὁ «Ἰησοῦς
πρό ἕξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν
Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὅν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν».ΕἶχεγυρίσειἀπότήνἔρημοτῆςἘφραίμ,πούβρίσκεταιὀχτώπερίπουὧρεςΒ.Α.ἀπότάἹεροσόλυμα,ὅπουεἶχεπάει
μετάτήνἀνάστασητοῦΛαζάρου.
Ἐδῶ στή Βηθανία, τόν μεγαλοπρεπῆ φοινικότοπο,
πούἦτανχτισμένοςστούςἀνατολικούςπρόποδεςτοῦ
ὄρουςτῶνἐλαιῶν,πάνωστόδρόμοπούἔφερνεστήν
Ἱεριχώ,θάγευτεῖσύγκαιρατήνἄκραεὐγνωμοσύνημέ
τήνἀπύθμενηὑποκρισίατῶνἀνθρώπων!...
ΤόβράδυἔφαγεστόσπίτιτοῦφίλουΤουΛαζάρου.
Ἡ Μάρθα,ἡἀδελφήτοῦοἰκοδεσπότη,προσπάθησενά
περιποιηθεῖμέκάθετρόποτόΔιδάσκαλο,ἐνῶἡΜαρία,ἡἀδελφήτου«λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τούς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καί
ἐξέμαξε ταῖς θριξίν αὐτῆς τούς πόδας αὐτοῦ· ἡ δέ
οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου»Μέαὐτόντόν
τρόποθέλησενάἐκφράσειτήνἀπέραντηεὐγνωμοσύνη
της στό Διδάσκαλο γιά τήν ἀνάσταση τοῦ ἀδελφοῦ
της, μιά πού δέν εἶχε προλάβει τότε νά Τόν εὐχαριστήσειἔμπρακτα.Ὁ ΓυιόςτοῦἈνθρώπουεἶχεφύγει,
σχεδόνἀμέσως,γιάτήνἔρημοτῆςἘφραίμ.
ΑὐτήἡπράξηεὐγνωμοσύνηςἐξαγριώνειτόνἸούδα,
ὅπωςκάθεπράξηἀληθινῆςἀγάπηςπροκαλεῖἀθέατους
παροργισμούςσέὅσουςδένμποροῦννάλευτερωθοῦν
ἀπότάδεσμάτοῦἐγωισμοῦ.
– Γιατί δέν πουλήθηκε τοῦτο τό μύρο τριακόσια δηνάρια καί δέν δόθηκε στούς φτωχούς;διαμαρτύρεται
ὁἸσκαριώτης.Μιάδιαμαρτυρίαπούἐπαναλαμβάνουν
ὅλοιὅσοιπροσπαθοῦνμέτόνἕναἤτόνἄλλοτρόπονά
ἐκκοσμικεύσουν τό χριστιανισμό καί νά τόν μεταβάλουν σ’ ἕνα κοινωνικό σύστημα, ἔστω καί τῆς πιό
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συμβαίνειν». Μέ φωνή γεμάτη πόνο κι
ἀγάπη φανερώνει στούς μαθητές τήν
ὙπέρτατηΘυσίαΤου.
– Ἀνεβαίνουμε στά Ἱεροσόλυμα καί ὁ
Γυιός τοῦ ἀνθρώπου θά παραδοθεῖ
στούς Ἀρχιερεῖς καί τούς Γραμματεῖς.
Θά τόν καταδικάσουν σέ θάνατο και θά
τόν παραδώσουν στά ἔθνη. Θά τόν
ἐμπαίξουν, θά τόν μαστιγώσουν, θά τόν
φτύσουν καί θά τόν θανατώσουν. Ἀλλά
τήν τρίτη μέρα θ’ ἀναστηθεῖ!
ΣέλίγοὁΚύριοςἀνεβαίνειμαζίμέτά
πλήθητήνἀνατολικήπλευράτοῦὄρους
τῶν ἐλαιῶν. Πρίν ἀκόμη φτάσει στά
μισά, κάθεται σέ μιά πέτρα. Ἡ ματιά
Του καρφώνεται στήν ἀπέναντι κωμόπολη,τήνκατάφυτημέσυκιέςΒηθφαγῆ.

ἄρτιαςκοινωνικῆςδικαιοσύνης.
– Ἄφησέ την ἥσυχη. Γιά τήν ἡμέρα
τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου φύλαξε τοῦτο τό
μῦρο, τοῦἀπαντάειὁΚύριος.
Καίσυνεχίζει.
– Τούς φτωχούς τούς ἔχετε πάντοτε
μαζί σας Ἐμένα ὅμως δέν μέ ἔχετε πάντοτε.Ἡἀπάντησηεἶναισαφήςκαίδέν
ἀφήνεικαμιάνἀμφιβολίαστόὅτιεἶναι
καταδικαστέα κάθε προσπάθεια ἐκκοσμίκευσης τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ Βασιλείατῶνοὐρανῶνδένεἶναι«ἐκ τοῦ κόσμου τούτου».Τόσεςφορέςεἶχεμιλήσει
γι’αὐτόὁΚύριος.ὍμωςαὐτότόβαθύτερονόηματῆςΒασιλείαςτοῦΘεοῦδέν
τόεἶχαννιώσειοὔτεοἱἴδιοιοἱμαθητές
Του,ὥςτήστιγμήπούτούςἔστειλετόν
Παράκλητο, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο καί μεταμόρφωσεὁλόκληροτόεἶναιτους.
Τάπλήθη,πούεἶχανπλημμυρίσειτά
Ἱεροσόλυμα γιά τή γιορτή τοῦ Πάσχα,
φθάνονταςἀπ’ὅλατάμέρητοῦἸουδαϊκοῦἔθνους,εἶχανἐντυπωσιαστεῖμέτήν
ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου. Ὅλοι σχεδόν
πήγαιναν στή μικρή Βηθανία νά βεβαιωθοῦνγιάτόθαῦμαἀπόαὐτόπτεςμάρτυρες.Πῶςλοιπόννάμήνἀναστατωθεῖ
τόΣυνέδριοτῶνπαρανόμων;Τήνἑπόμενημέρα,πρώτητῆςἑβδομάδος,ἀντίστοιχηστήσημερινήΚυριακή,ὁΚύριος
φεύγειἀπότήνΒηθανίαγιάτάἹεροσόλυμα.Ἦταν9τοῦμήναΝισάν,πούἀντιστοιχεῖ σήμερα στίς 29 τοῦ Μάρτη. Ὁ
δρόμοςγιάτήνἉγίαΠόληπερνοῦσεμέσα
ἀπό κατάσπαρτα χωράφια καί μυρτόφυτες κοιλάδες. Τ’ ἀστάχια κυμάτιζαν
στό γλυκό φύσημα τῆς πρωϊνῆς αὔρας.
Ὅμωςβάδιζεπερίλυποςγιάὅσαθάσυμβοῦντίςἑπόμενεςμέρες.Ὁ δρόμοςτῶν
τριῶνπερίπουχιλιομέτρωνγίνεταιβαριάὁδοιπορίαγιά«τά μέλλοντα αὐτῷ
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***
Μετά ἀπό λίγο μπαίνει στά Ἱεροσόλυμα«καθήμενος ἐπί πῶλον ὄνου».Στό
μεταξύ,τάπλήθηἠλεκτρισμέναἀπότήν
φήμηκαίτάθαύματατοῦἸησοῦκυρίως
ἀπό τήν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, ξεσποῦνεσέζητωκραυγές.Κρατώνταςκλαδιά ἀπό φοίνικες ἔχουν ξεχυθεῖ στούς
δρόμους σάν ἀκράτητος χείμαρρος νά
Τόνπροϋπαντήσουν.
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Ὅταν ἡ πομπή φτάσει στήν κορυφήτοῦβουνοῦ,κάπουἑφτακόσια
μέτραὕψος,προβάλλειμπροστάτης
μεγαλόπρεπαἡἹερουσαλήμ.Ὁ μαρμαρόχτιστοςΝαόςμέτάὁλόχρυσα
ἐξωτερικάστολίσματαὑψώνεταιπυρόφλεγοςἀπότίςπρωινέςἀχτίνεςτοῦ
ἥλιου.Στίςἐπάλξειςτοῦπρομαχώνα
τοῦφρουρίου«Ἀντωνία»πούτραβοῦν
πάνω ἀπό τόν περίβολο τοῦ Ναοῦ,
ἀστράφτουντάδόρατατῆςρωμαϊκῆς
φρουρᾶς,λέςκαίποδοπατοῦντήνπερηφάνειατοῦἸσραήλ!Ὁλόκληρηἑκατονταρχίαεἶναιἕτοιμηνάπνίξειστό
αἷμακάθεστάσηἤταραχή,πούσυνήθωςξεσποῦσετίςμέρεςτοῦΠάσχα.
Ὁ Ἰησοῦςκαθώςἀντίκρυσετήνπόλη,
δάκρυσε! Εἶδε νά τήν τυλίγει θανατεράτόσύννεφοτῆςκαταστροφῆς.
Καίνάτήνἀφανίζει.Τό70μ.Χ.ὁΡωμαῖοςστρατηγόςΤίτοςκατάστρεψε
ὁλοκληρωτικάτήνἁγίαΠόλη.ὌργωσεμέἀλέτριατόντόποπούβρισκότανὁΝαός,νάμήμείνει«λίθος ἐπί λίθον».
***
ΤήνΜ.ΤρίτηοἱΦαρισαῖοιπαίρνουν κρυφά ἀπόφαση νά παγιδεύσουντόνἸησοῦ.Νάτόνπαρουσιάσουν στόν Ρωμαῖο ἡγεμόνα σάν
ἐπικίνδυνοἐπαναστάτη.Ἡ Ρώμηδέν
συγχωροῦσε καμιά «ἀπειθαρχία».
ΠοιόςδένθυμόταντήσφαγήτῶνΓαλιλαίων(Λουκ.ιγ΄1)στήναὐλήτοῦ
Ναοῦ! Ὁ ἴδιος ὁ Πόντιος Πιλάτος
τήν εἶχε διατάξει.  Τό αἷμα ἔτρεξε
ποτάμικιἑνώθηκεμέκεῖνοτῶνθυσιῶν.
ὉἸούδαςεἶχεἀφήσει τόμίσοςνά
θρονιάσειστήνκαρδιάτου(Ἰωιγ΄2)
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καίφτάνειστόἔσχατοὄριοτῆςπροδοσίας. Παρουσιάζεται στό Συνέδριο.Ἐκεῖνοἀποτιμάειτήζωήτοῦ
Ἰησοῦ σέ τριάντα ἀργύρια. Ὅση
ἦτανἡτιμήἑνόςδούλου.Ἡ φιλαργυρία του εἶχε μεταβληθεῖ σέ ἀλόκοτο μίσος. Ὁ ἐκκλησιαστικός ποιητής σημειώνει: «Ὅτε οἱ ἔνδοξοι
μαθηταί | ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ δείπνου
ἐφωτίζοντο,| τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής| φιλαργυρίας νοσήσας ἐσκοτίζετο| καί ἀνόμοις κριταῖς | Σέ τόν
δίκαιον κριτήν παραδίδωσι...».
***
Οἱτελευταῖεςὧρεςτῆςἐπίγειας
ζωῆςτοῦΘεανθρώπουεἶναιἀπότίς
πιό τραγικές! Ὑψωμένος πάνω στό
Σταυρό,ζεῖτήνὁλοκληρωτικήἐγκατάλειψη.Σέρνειφωνήμεγάληστόν
Πατέρα Του: «Θεέ μου, Θεέ μου!
Γιατί μ’ ἐγκατέλειψες».Ἡφωνήτου
ἀκούγεται βροντερή, σάν οὐράνιο
σάλπισμα:
«– Τέλειωσαν ὅλα! Πατέρα, στά χέρια σου παραδίδω τό πνεῦμα μου!».
Γέρνειτόκεφάλικαίπαραδίνειμόνος Του τό πνεῦμα στόν Πατέρα
Του....
Ὁ ΠόντιοςΠιλάτοςδωρίζειτότίμιοΣῶμαστόνἸωσήφγιάτήφθορά
τοῦτάφου.Ἐκεῖνοθάγίνειἄφθαρτο
μέ τήν Ἀνάσταση. Καί θά τό πάρει
μαζίΤουστόνοὐρανό.Γιάν’ἀφθαρτίζει τά σώματα τῶν φίλων Του.
«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός...».Λοιπόν,«ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τόν Θεόν, Κύριον ἐκ
πηγῶν Ἰσραήλ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ
Θεοῦ, ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούια»!...
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Ἐκκλησίαεἶναιπαροῦσα.Ἄςτήνσυκοφαντοῦν,
ἄςτήνὑβρίζουν,ἄςτήνἐχθρεύονται,ἄςτήν
κτυποῦν,ἄςτῆςθέτουνἐμπόδια,ἄςτήνὑπονομεύουν, ἄς τήν ἐκμεταλλεύονται.  Αὐτή, ἡ
Ἐκκλησία, «πολεμουμένη νικᾶ, ἐπιβουλευομένηπεριγίνεται·ὑβριζομένηλαμπροτέρακαθίσταται...παλαίει,ἀλλ’οὐχἡττᾶται·πυκτεύει,
ἀλλ’οὐνικᾶται».(Ἰω.Χρυσόστομος).Ἡ Ἐκκλησίαἑπόμενηστόπαράδειγμακαίτούςλόγους
τοῦ Θείου Ἱδρυτοῦ της εἶναι κοινωνία διακονίας.
Τάἔργαδιακονίαςεἶναι:Μέριμναγιάτούς
ἀσθενεῖς,καίτούςσυγγενεῖςτους,ἀποστολές
ἀσθενῶνστόἐξωτερικό,ἰδίᾳμικρῶνπαιδιῶν,
διακονίεςἐθελοντῶννοσοκόμων,καθημερινή
προσφορά φαγητοῦ (συσσίτια), οἰκονομικές
ἐνισχύσεις,ὑποτροφίεςσέμαθητές,σπουδαστές,φοιτητές,φροντίδαγιάτούςσυνανθρώπους μας μέ εἰδικές ἀνάγκες, ἐπισκέψεις
κρατουμένων, συμπαράσταση στίς οἰκογένειέςτους,αἱμοδοσίες,μέριμναγιάτίςχῆρες,
τάὀρφανά,τούςἡλικιωμένους,τούςἀστέγους,
τούςμετανάστες,τούςἀπόρουςκατάκοιτους,
στέγεςγερόντων,ἱδρύματαγιάεἰδικέςἀσθένειες,σχολέςγονέων,φροντίδαγιάτίςπολύτεκνες οἰκογένειες καί τούς ναρκομανεῖς,
συμβουλευτικοίσταθμοίγιάπροβλήματαοἰκογένειας,μέριμναγιάμελλονύμφους,κατασκηνώσεις, μέριμνα γιά τήν ἐξωτερική ἱεραποστολήκαίπολλάἄλλα.
Τόνάζώνεσαιτόλέντιοντῆςδιακονίας,δέν
εἶναιὑποτιμητικό,εἶναιμεγαλειῶδες.Ὁ ἄλλος,
ὁ διπλανός πού ὑποφέρει δέν εἶναι βαρύς,
εἶναι ἀδελφός σου. Ἡ διακονία γράφει τήν
ἱστορίατοῦκόσμουμέἀνεξίτηλαχρυσᾶγράμματα. Ἡ διακονία, σῆμα κατατεθέν τῶν χριστιανῶν.
ΧρυσόστομοςΣεκοῦνδος

Πολλοίἀνεκάλυψαντό2004μέτούςὈλυμπιακούςἀγῶνεςτήνλέξηἐθελοντισμός.Ἄλλοι
σέἄλλεςπεριπτώσεις,τήνἀνθρωπιστικήβοήθειακαίἄλλοιπρόσφατατήνἀλληλεγγύημέτά
συσσίτιαστίςδύσκολεςἡμέρεςπούδιερχόμεθα.
Ὡστόσοαὐτέςοἱλέξεις-ἔννοιες,κατάτήν
χριστιανική διδασκαλία καί Ἐκκλησία ἐδῶ καί
δύοχιλιάδεςχρόνιαεἶναιγνωστές.Ἐθελοντισμός καί ἀλληλεγγύη καί ἄλλα παρεμφερῆ
συνθήματασυμπαράστασηςπρόςτόνσυνάνθρωπο ἑδράζονται στήν ἔμπρακτη μαρτυρία
τῆςἀγάπηςπούεἶναιἡδιακονία.Βιβλικήλέξη,
μέβαθύτερονόημα.Χάρισμα,ὑπηρεσία,προσφορά, αὐταπάρνηση, σπλάγχνα οἰκτιρμῶν,
ἄνοιγμακαρδιᾶς,παροξυσμόςἀγάπης.Γιάτήν
Ἐκκλησίαδένεἶναιχθεσινάφαινόμενα,πρόσκαιρακαίπαροδικά.ἈείποτεἡἘκκλησίαμας,
ἡποιμαίνουσαἘκκλησία,διακονοῦσετόνπλησίον. Καί κατά τό ὑπόδειγμα τοῦ Χριστοῦ ὁ
ὁποῖοςδιεκήρυξε«ὁυἱόςτοῦἀνθρώπουοὐκ
ἦλθεδιακονηθῆναιἀλλάδιακονῆσαι»(Ματθ.
20,28)καί«ὅςἐάνθέλῃἐνὑμῖνμέγαςγενέσθαι,ἔσταιὑμῶνδιάκονος»(Ματθ.20,26).Οἱ
Ἀπόστολοιἦσανδιάκονοιτῶνἀνθρώπων,ὁἈπ.
Παῦλος,κατεξοχήνἀπόστολοςκαίὑμνητήςτῆς
ἀγάπης,οἱπρῶτοιχριστιανοίζοῦσανὡςκοινωνίαἀγάπηςκαίμετέπειταὅλοιοἱθεοφόροιπατέρες καί Ἅγιοι ἄνδρες καί γυναῖκες τήν
διακονίαἐφήρμοσανστήζωήτους.Ἡ φιλανθρωπίαστόΒυζάντιοἦτανσημαντικάὀργανωμένη καί στήν τουρκοκρατία ἐπίσης τό
σύνθημα «δεῖξον μοι τήν πίστιν σου ἐκ τῶν
ἔργωνσου»(Ἰακ.2,18)εὕρισκεἐφαρμογήσέ
πολλέςπεριπτώσειςὅπωςἀπότήνδράσητῆς
ὁσίαςΦιλοθέηςἀλλάκαίἀπότούςἐθνικούς
εὐεργέτες.Καίστάχρόνιατάνεώτεραἡδιακονία τῶν πιστῶν χριστιανῶν συνεχίζεται. Ἡ
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Ἔρχονται στιγμές πού
ὅταν καταγίνομαι μέ θέματα, ὅπως τό σημερινό,
πού ἀναφέρεται σέ ἀνθρώπους πού μάχονται τό Θεό
καί τήν Ἐκκλησία του ἤ
ἐμπαίζουν τό Θεό καί τήν
Ἐκκλησία Του, νά νιώθω
ἄβολα καί ἐνοχικά. Γιατί,
ποιός εἶμαι ἐγώ πού νά
κρίνω καί μέ ποιό πνευματικό κῦρος νά καταπιάνομαι μέ τά «δικαιώματα»
τοῦ Θεοῦ. Κι ἐνῶ ἡσυχάζω
γιά λίγο, ἐπανέρχομαι καί
ἀναρρωτιέμαι, μήπως εἶμαι
ἀδιάφορος καί μοῦ ζητηθεῖ
λόγος, νά βλέπω νά πολεμιέται ὁ Θεός καί ἄλλοτε
νά ἐμπαίζεται κι ἐγώ νά
σφυρίζω «πέρα βρέχει».
Προσπαθῶ νά συμφιλιώσω αὐτά τά ἄτακτα συναισθήματά μου.
Στήν πατρίδα μας καί
κυρίως στήν Ἑνωμένη
Εὐρώπη διαπιστώνουμε
πώς ὁ τρόπος σκέψεώς μας
καί προπάντων ἡ καθημερινή συμπεριφορά μας
ἀντιμάχεται τό Θεό, ὡς
πρόσωπο, ἀλλά καί τό θέλημά του. Δημιουργεῖται
τό «Λαϊκό Κράτος» στό
ὁποῖο δέν ἔχει θέση ὁ Θεός.
Κι αὐτό τείνει νά πάρει τό
χαρακτῆρα τοῦ αὐτονόητου. Στή θέση του μπαίνει

ἕνας ἄκρατος ἀτομικισμός,
πού ὁδηγεῖ στήν μεγάλη,
βαθειά κοινωνική μοναξιά.
Ἡ ἀτομικότητα ἔχει ἐξοβελίσει τήν κοινωνικότητα.
Δέν συναντᾶμε τόν «ἀδελφό», ἀλλά τόν «σύντροφο» κι αὐτό μέχρι πρίν
ἀπό λίγο, γιατί καί αὐτή ἡ
ἔννοια τῆς συντροφικότητας ἔχει ἀνεπανόρθωτα
φθαρεῖ. Θεέ μου, πόσο ταλαιπωροῦνται σήμερα οἱ
λέξεις! Χρησιμοποιοῦμε
ἀκόμη τή λέξη «παγκοσμιοποίηση» κι ἀργά τό
καταλάβαμε, τήν πραγματική σημασία αὐτοῦ τοῦ
ὅρου. Ἡ λέξη «οἰκουμενικότητα» ἠχεῖ ἄσχημα στ’
αὐτιά μερικῶν.
Ὅμως χειρότερος εἶναι ὁ
λεγόμενος «πρακτικός ὑλισμός», πρακτικός ἀθεϊσμός, ὅπου «πρακτικά»
στήν καθημερινή ζωή μας
δέν ἔχουμε καμιά σχέση
μέ τό Θεό, δέν νιώθουμε
τήν ἀνάγκη γιά τό Θεό.
Νομίζω πώς εἶναι προτιμώτερο κάποιος νἆναι
«ἀντίθεος» παρά «ἄθεος». Καί κάτι οὐσιαστικώτερο, διώχνουμε τό Θεό
ἀπ’ τήν πόρτα καί μᾶς
ἔρχεται ἀπ’ τό παράθυρο.
Ὄχι, ὁ ἴδιος, ἀλλά ὁ ἀντίμαχός μας, μεταμορφωμέ-
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νος. Δέν ἀνοίγουμε σ’ αὐτόν πού μᾶς
χτυπάει τή πόρτα καί δεχόμαστε αὐτόν
πού ἔρχεται ἀπ’ τό «παράθυρο», τά
διάφορα «παράθυρα» μέ τούς ἀστρολόγους, τίς καφετζοῦδες, τούς κρυστάλλους, τά ταρώ, τά μέντιουμ κτ.λ.
Ἀποδεχόμεθα ἄνετα αὐτή τή νοητική
ἔκπτωση, πού παθαίνουμε. Μᾶς ἐπιβάλλονται μέ τή δύναμή τους. Ἄρα, ὁ
ἀγώνας μας γίνεται ἐνάντια στίς ἀρχές,
στούς κοσμοκράτορες τοῦ σκότους τοῦ
αἰῶνος τούτου, ὅπως ἡ Μασωνία μέ τά
παρακλάδια της, ἡ Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, ἡ Παγκοσμιοποίηση μέ τήν παγκόσμια διακυβέρνηση καί ἄλλες μυστικές ἑταιρεῖες.
Ἐνῶ προβληματιζόμεθα μέ τούς «Θεομάχους» περισσότερο πρέπει νά μᾶς
προβληματίσουν οἱ «Θεομπαῖχτες»,
διότι δέν τούς συναντᾶμε μόνο στήν πολιτική καί κοινωνική ζωή, ἀλλά καί στήν
«ζωή τῆς Ἐκκλησίας». Ἀρκετοί πολιτικοί καί κοινωνικοί παράγοντες ἐπιδιώκουν σχέσεις μέ τήν Ἐκκλησία καί τό
Θεό, τήν ἐκδηλώνουν, θέλουν νά φαίνονται στόν κόσμο ὡς καλοί ἄνθρωποι
καί θεοφοβούμενοι (πρός τό «θεαθῆναι
τοῖς ἀνθρώποις»), διότι κάτι περιμένουν.
Φαίνεται ὅμως πώς δέν ἔχουν καμμιά
οὐσιαστική σχέση μέ τό Θεό. Αὐτοί οἱ
πολιτικοί κοινωνικοί καί ἐκκλησιαστικοί
παράγοντες ἐμπαίζουν τό Θεό, δουλεύουν «Θεῷ καί μαμωνᾷ». Ἀλλ’ ὁ
Θεός δέν ἐμπαίζεται, «οὐ μυκτηρίζεται». Σχετικά μέ τήν Ἐκκλησία, αὐτοί οἱ
«ἐκκλησιαστικοί θεομπαῖχτες» εἶναι
ἄκρως ἐπικίνδυνοι, διότι ὁ ἐχθρός βρίσκεται ἐντός τῶν τειχῶν (intra muros).
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Γεννᾶται ἕνα μεγάλο ψυχολογικό θέμαπρόβλημα: γιατί αὐτοί, οἱ τοῦ «πρακτικοῦ ὑλισμοῦ» καί τῶν «ἐρωτικῶν ἰδιαιτεροτήτων», ἐνῶ μποροῦν νά ζοῦν
κατά τήν προαίρεσή των ἐκτός τῆς
Ἐκκλησίας καί «ἐλεύθεροι», ἐπιδιώκουν
νά εἰσέλθουν στήν Ἐκκλησία, «δεσμευόμενοι;». Ἡ ὁποιαδήποτε ἀπόκλιση γιά τόν ἐκτός Ἐκκλησίας ἔχει τό χαρακτήρα τῆς ἀρρώστιας, γιά τά ἐντός
τῆς Ἐκκλησίας παίρνει τό χαρακτήρα
μολυσματικῆς νόσου, πού ἔχει ἀνάγκη
ἀπό ψυχοσωματική θεραπεία, τόσο κοσμική, ἀλλά κυρίως «πνευματική» ὡς
ἁμαρτία.
Εἶναι μερικά θέματα, ὅπως τό σημερινό, στά ὁποῖα ἐπανερχόμεθα ξανά καί
ξανά χωρίς νά ἀποκάμνουμε. Καί τοῦτο
συμβαίνει, νομίζω, διότι ἐξακολουθοῦν
νά εἶναι πυρηνικά στή ζωή μας καί μόνιμη λαχτάρα μας γιά καλλιτέρευση. Κι
ἐνῶ λέμε πώς τά κύρια γεγονότα τῆς
ἀνθρώπινης ζωῆς εἶναι: ἡ γέννηση, ἡ
τροφή, ὁ ὕπνος, ἡ ἀγάπη, ὁ θάνατος,
στήν καθημερινή ζωή τοῦ «πεπτωκότος
ἀνθρώπου» χαρακτηριστικά στοιχεῖα
εἶναι: ὁ πόνος, ὁ θάνατος, ἡ ἐνοχή. Συχνά συναντιέται καί ἡ «Λευκή Ἐνοχή»,
καθώς βιώνεται ὑποσυνείδητα. Σταματῶ, διότι μοῦ ἔρχεται στό νοῦ λόγος
ἀπό τό «Λειμωνάριο» γιά τή σιωπή: «Ἡ
σιωπή εἶναι γλώσσα τοῦ μέλλοντος
αἰῶνος».
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Κυριακή τῶν Βαΐων. Ἐπιστρέφοντας ἀπό
τήν ἐκκλησία, τά πῆρε τό μάτι της, στή βιτρίνα τοῦ καινούργιου φούρνου. Κοντοστάθηκε καί τά κοίταξε μέ προσοχή. Εἶχε δεῖ
καί ἄλλοτε τέτοια παρόμοια, σέ ἄλλους
φούρνους. Ὅμως, αὐτά, σήμερα, τακτοποιημένα σ’ ἕναν μικρό λοφίσκο, κάπως τῆς
φάνηκαν πιό ὄμορφα, πιό λαχταριστά.
Φτιαγμένα μέ προσεκτικές πλεξουδίτσες
ἀπό ξανθιά καί σοκολατένια ζύμη, τά δ ί χ ρ ω μ α πασχαλινά κουλουράκια, θαρρεῖς
πώς, μέσα ἀπό τό τζάμι, κάτι σάν νά ἤθελαν
νά τῆς ποῦν. Κι ἐκεῖ, στό πολυσύχναστο πεζοδρόμιο, θυμήθηκε…
Θυμήθηκε πώς αὐτά ἦταν πάντα τ’ ἀγαπημένα τοῦ πατέρα της. Τά δοκίμαζε
πρῶτος, μετά ἀπό τήν ἀναστάσιμη μαγειρίτσα. Καί δέν τσιγκουνευόταν καθόλου σέ
ἐπαίνους κι εὐχές γιά τίς δύο «χρυσοχέρες
ζαχαροπλαστίνες», τή μάνα καί τή γιαγιά,
τά πασχαλινά τους αὐγά, τά γλυκά καί τά
τσουρέκια, τά δίχρωμα κουλουράκια, μέ τή
συνταγή τῆς γιαγιᾶς, εἶχαν ἰδιαίτερη προτεραιότητα καί πλάθονταν μέ ξεχωριστή προσοχή. Κι ἐκείνη, μέ τίς μικρές παλάμες της,
νά προσπαθεῖ ν’ ἀντιγράψει ὅσα ἔβλεπε…
Θυμήθηκε… Τή γιαγιά, μέ τήν ἄσπρη
ποδιά καί μέ τό λευκό μαντῆλι στά μαλλιά
της - «μή τυχόν καί πέσει καμιά τρίχα στό
ζυμάρι παιδάκι μου…» - νά πηγαινοέρχεται
στήν εὐρύχωρη κουζίνα. Νά ἐπιβλέπει, νά
διορθώνει, νά ἐλέγχει τόν φοῦρνο, νά ἀδειάζει τά ταψιά προσεκτικά στίς μεγάλες πιατέλες, φτιάχνοντας τέτοιους μικρούς
λοφίσκους. Κι ἄν, κάπου - κάπου, ἡ μάνα μέ

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

76

³

ΓΡΑΦΕΙ
ἡ ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν

¥

τίς φιλενάδες της ξεχνιόντουσαν γιά λίγο μέ
κουβεντολόϊ, ἡ γιαγιά, χαμογελαστή πάντα,
ἔλεγε δυνατά σάν νά μονολογοῦσε, «Εὐλογημένα χέρια καί καταραμένα στόματα…».
Ὅταν ὅλη αὐτή ἡ …. μαζική κουλουροποιΐα
τελείωνε καί οἱ γειτόνισσες ἔφευγαν, στήν
ὥρα τους γιά τό Εὐχέλαιο, ἡ γιαγιά τίς ξεπροβόδιζε λέγοντας: «Νά εἶστε καλά καί τοῦ
χρόνου. Δόξα τῷ Θεῷ, μοσχοβόλησε κι ἐφέτος τό σπίτι μας καί ἡ γειτονιά μας!».
Τά χρόνια πέρασαν, ἀλλά τό τετράδιο μέ
τίς συνταγές τῆς γιαγιᾶς, κιτρινισμένο πιά
ἀπό τόν καιρό, ἄνοιγε καί στή δική της κουζίνα, κάθε χρόνο τήν Μεγάλη Τετάρτη. Καί
μιά πιατέλλα μέ δίχρωμα κουλουράκια ἔβρισκε προνομιακή θέση στόν μπουφέ, πρός μεγάλη εὐχαρίστηση ὅλων τῶν ἀγαπημένων της.
Φέτος, ὅμως, ὁ ἄνδρας της πού τήν ἔβλεπε
πολύ κουρασμένη, μετά ἀπό τήν περιπέτεια
μέ τό κάταγμα τοῦ ποδιοῦ της, τήν εἶχε πείσει νά τά ἀγοράσουν ὅλα ἕτοιμα. Ἄς εἶναι.
Ξεκόλλησε τό βλέμμα της ἀπό τήν βιτρίνα
καί προχώρησε. Φτάνοντας στό σπίτι, ἄκουσε τό τηλέφωνο. Τό πρόλαβε. Ἦταν ὁ τετράχρονος ἐγγονός της.
– Γιαγιά, τί ὥρα νά ἔρθω τήν Μεγάλη Τετάρτη γιά νά πλάσουμε τά δίχρωμα;
– Ἔ…, κατά τίς δύο Νικόλα μου, εἶναι
καλά; Δῶσε μου καί τήν μανούλα σου νά συνεννοηθοῦμε…
Κλείνοντας τό τηλέφωνο, ἔπιασε τόν ἑαυτό
της νά χαμογελάει καί νά σκέφτεται… «Δόξα
τῷ Θεῷ, θά μοσχοβολήσει κι ἐφέτος τό σπίτι
μας».
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νόημα τῆς Λαμπρῆς ἑορτῆς.
Τό εὐαγγέλιο διδάσκει ὅτι ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ ἕνας, ὁ μοναδικός, θυσιάστηκε γιά τούς
ἄλλους, τούς πολλούς, τούς ἀνθρώπους. Σύμβολο ἀγάπης πρός τόν πλησίον, ὅποιος καί ἄν
εἶναι αὐτός. Καί ἀναστήθηκε δίνοντας τό μήνυμα τῆς νίκης, τῆς θυσίας, τῆς Ἀγάπης πάνω
στό Ἐγώ. Εἶναι ἡ Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πού
ἀγκαλιάζει τόν ἄλλο, θυσιαζόμενος γι’ αὐτόν.
Οἱ περισσότεροι μένουν στό νά θαυμάζουν
τό χαρμόσυνο τῆς Ἀνάστασης καί ἀποφεύγουν
νά ἀναστοχαστοῦν πάνω στό συμβολισμό τῆς
Σταύρωσης. Ἡ ὁλοκλήρωση αὐτῆς εἶναι ἡ
Ἀνάσταση. Ἀπ’ αὐτήν καλούμαστε ν’ ἀντλήσουμε θάρρος καί ψυχική ἀλκή, νά ὑπερβοῦμε
τή βολή μας. Στά μέτρα τῶν κοινῶν θνητῶν
αὐτό σημαίνει νά βιώσουμε βαθιά τό ὑψηλό
αἴσθημα τῆς δωρεᾶς. Νά προσφέρουμε - ὅπως
ὁ Χριστός - στόν Ἄλλο, στόν ξένο, τόν φτωχό,
τόν ταπεινό, τόν πρόσφυγα πού ἔχει ἀνάγκη
τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης μας. Αὐτή ἡ ἁγία ἀλληλεγγύη, μέ τή καρδιά καί μέ τά χέρια, πού
φαίνεται ἀπατηλά νά μᾶς ἀποδυναμώνει, αὐτή
ἡ ἴδια μᾶς κάνει ἰσχυρούς, αὐτή ἡ ἴδια εἶναι ἡ
νίκη πάνω στό Ἐγώ, ἡ Ἀνάσταση τοῦ θείου
στόν ἄνθρωπο. Αὐτή θά χαρίσει τήν Εἰρήνη
στήν ψυχή πού λείπει τόσο πολύ ἀπ’ ὅλους
μας. Ἔξω ἀπό τούς τύπους καί τίς τυπικότητες τῶν κατά συρροή εὐχῶν, ἄς ἔχουμε καλές
γιορτές. Ἄς νοιώσουμε συνειδητά καί αἰσθαντικά τό νόημα τῆς Σταύρωσης καί τῆς Ἀνάστασης καί ὄχι «λόγῳ τῶν ἡμερῶν»
συμβατικά. Ἄς κάνουμε τήν ἐλπίδα πράξη.
Γεώργιος Νίκας
ταξίαρχος ε.α.
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Ὁ Ἀπρίλης, μῆνας τῆς
ἄνοιξης καί τῆς δημιουργίας
πλησιάζει πρός τήν κορύφωσή του μέ τή Μεγάλη
Ἑβδομάδα ν’ ἀνηφορίζει ὡς
τή δικαίωση τῆς ἐλπίδας,
τήν Ἀνάσταση. Θ’ ἀκουστοῦν καί πάλι οἱ καθιερωμένες εὐχές. Τά λόγια τῶν
λόγων, τά γεμᾶτα κι’
ἄδεια, πού ἔχουν πιά αὐτονομηθεῖ ὅπως οἱ χτύποι τοῦ
ρολογιοῦ κι’ ἐκστομίζονται
χωρίς συναίσθηση τῆς σάρκας τους.
Τίς μέρες αὐτές αὐτό πού
κυριαρχεῖ εἶναι μιά διάχυτη
ἀνάλαφρη ἑορταστικότητα
πού εὔκολα μᾶς παρασύρει
μακριά ἀπό τό ἀληθινό

¥

Ἡ ἔγκριτη καί μαχητική ἐφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» πρό ὀλίγων ἐτῶν εἶχε γράψει ὅτι εἰς κεντρικό Ἱερόν Ναόν
τῶν Ἀθηνῶν, κατά τήν διάρκεια
τῆς Θείας Λειτουργίας, τό Μεγάλο Σάββατο «καί ἐνῶ ὁ ἱερεύς
ἐξῆλθε τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καλῶν
τούς πιστούς διά τήν Θείαν Κοινωνίαν, ὁ χορός τῶν ψαλτῶν, ὄχι
μόνον δέν διέκοψε τό τερερέμ,
ἀλλά ἐσυνέχισε μετ’ ἐντάσεως νά
τό ψάλη καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν
τοῦ κοινωνικοῦ. Ἐρωτῶμεν: Ποία
ἡ εὐλάβεια διά τούς κοινωνοῦντας
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ὅταν
ἀντί ἄλλων ψαλμικῶν ὕμνων κοινωνοῦν μετά συνοδείας τερερέμ;».
Ἡ αἰωνόβια καί ἀνεγνωρισμένη
θρησκευτική ἐφημερίδα «ΖΩΗ»
ἔγραψε τήν ἴδια περίοδο: «Πολύς
λόγος γίνεται στίς ἡμέρες μας γιά
τόν ἀνεκτίμητο λατρευτικό καί λειτουργικό μας πλοῦτο, ὁ ὁποῖος,
μερικές φορές, νοθεύεται ἀπό
στοιχεῖα ξένα στήν ἱερότητα τῆς
«ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ» προσευχῆς. Δυστυχῶς παράγοντες
τελείως ξένοι πρός τήν ἐκκλησιαστική τάξη καί τήν ἱερότητα τῆς
προσευχῆς ἀλλοίωσαν τόν χαρακτῆρα καί τόν σκοπό τῆς ὑμνωδίας καί ἔθεσαν σέ ἀχρησία τήν
γεμάτη ὑψηλά νοήματα θρησκευτική ποίηση. Διότι μετέτρεψαν τήν
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ἁπλῆ ἁρμονία καί τήν ἐκ ψυχῆς
προσευχή σέ μία ἀκατάληπτη
φωνασκία ἤ σέ ἕνα ἀνατολίτικο
ἀμανέ. Γράφει ὁ σοφός πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Καλλίνικος: Πολλῷ μᾶλλον μεμπτέοι
εἴμεθα ἡμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι, ὡς
ἀνεχθέντες ἐν τῇ μουσικῇ μας τά
ἀνούσια, ἀκατάληπτα καί ὄντως
βατταριστικά (= τραυλίσματα)
ἐκεῖνα τερερέμ καί νά-νέ-νά. Τά
πηχυαῖα κρατήματα ἐκμηδενίζουν
ἀπολύτως τήν ἐννοιαν τῆς προσευχῆς, ὡς νοητῆς συνδιαλέξεως
μετά τοῦ Θεοῦ καί ἐκθέτουν τήν
θείαν λατρείαν καί θά εἶναι εὐχῆς
ἔργον, ἄν ὁλοτελῶς ἀποσκυβαλισθοῦν (= ἀποβληθοῦν ὡς τιποτένια) ἀπό τό Τελετουργικόν μας,
οὗτινος μεγάλην ἀποτελοῦν ἀσχημίαν».
Ἀσφαλῶς δέν χρειάζεται νά
προστεθεῖ τίποτα ἄλλο σέ ὅσα
γράφουν τά ἀγωνιστικά καί
ὀρθόδοξης μαρτυρίας θρησκευτικά ἔντυπα. Οἱ εὐλαβέστατοι
ἐφημέριοι, οἱ κατά τόπους Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες καί ἡ
Ἱερά Σύνοδος τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μακάρι νά ἐνεργήσουν ὥστε
νά σταματήσει αὐτή ἡ ἀσχήμια
στήν Λατρεία μας.
Λ. Δίλης
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Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
ἀποτελεῖ τό μεγαλύτερο γεγονός
μέσα στήν ἱστορία τοῦ κόσμου.
Ἡ ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Πάσχα, ἡ
«κλητή καί ἁγία ἡμέρα, ἡ μία
τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλίς καί
κυρία», εἶναι «ἑορτῶν ἑορτή καί
πανήγυρις πανηγύρεων». Τῆς
ἑορτῆς αὐτῆς προεόρτια εἶναι
κυρίως ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα
καί ἰδιαίτερα ἡ Μεγάλη Παρασκευή καί τό Μέγα Σάββατο καί
μεθεόρτια ὁλόκληρος ἡ περίοδος μέχρι τῆς Ἀναλήψεως καί
ἰδιαίτερα ἡ Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα.
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Ἡ Ἀκολουθία τῆς Κυριακῆς
τοῦ Πάσχα τελεῖται τά μεσάνυκτα, μετά τό ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ὅταν ἐπανέλθουν στόν Ναό
Κλῆρος καί Λαός. Εἶναι ἡ ὡραιότερη Ἀκολουθία τοῦ χρόνου
καί τήν ἀπολαμβάνουν ὅσοι συνηθίζουν νά παραμένουν στούς
Ναούς μετά τό «Χριστός Ἀνέστη». Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀναγιγνώσκεται καί ὁ
θαυμάσιος Κατηχητικός Λόγος
τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου πού
εἶναι προετοιμασία τῆς Θείας
Κοινωνίας. Πολλοί νηστεύουν
γιά νά κοινωνήσουν. Ἐκτός ὅμως
ἀπό τήν νηστεία εἶναι ἀπαραίτητη καί ἡ ἐξομολόγηση. Τό Μυστήριον τῆς Μετανοίας - Ἐξομολογήσεως θέλει τόν χριστιανό
καλά προετοιμασμένο πρίν φθάσει στό Μυστήριο, μετανοημένο
γιά τίς ἁμαρτίες καί ἀποφασισμένο νά ἀλλάξει τρόπο ζωῆς,
τολμηρό καί ἐλεύθερο γιά νά πεῖ
στόν πνευματικό του ΟΛΕΣ τίς
ἁμαρτίες του.
Ὅσοι τηροῦν ἀκριβῶς τίς νηστεῖες τοῦ ἔτους, ὅπως τίς καθορίζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία δέν
εἶναι ἀπαραίτητο νά κάνουν
ἄλλη νηστεία πρίν ἀπό τήν Θεία

¥

Μετάληψη, ἀλλά μποροῦν, ἄν
θέλουν, νά κοινωνοῦν νηστεύοντας μόνον τήν παραμονή γιά
καλύτερη ψυχική προετοιμασία.
Ὅσοι δέν τηροῦν τίς νηστεῖες
τοῦ ἔτους γιά ὁποιονδήποτε
λόγο ἤ τίς τηροῦν μέ διαφορετικό τυπικό ἀπό τό τῆς Ἐκκλησίας, νά συμβουλεύονται τόν
πνευματικό τους, ὁ ὁποῖος θά
τούς καθορίζει τίς ἡμέρες νηστείας πρίν ἀπό τήν Θεία Μετάληψη.
Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς
τοῦ Πάσχα τελεῖται ὁ «Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης». Στήν Ἀκολουθία αὐτή ἀναγιγνώσκεται τό
Εὐαγγέλιο σέ διάφορες γλῶσσες.
Ἔτσι ὑπερτονίζεται ὁ κοσμοϊστορικός καί παγκόσμιος χαρακτήρας τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.
Τό Πάσχα τῶν Χριστιανῶν
εἶναι ἡμέρα ἐξόδου μας ἀπό
τήν χώρα τοῦ θανάτου καί ἀπό
τήν τυραννία τοῦ διαβόλου καί
ἀποτινάξεως τοῦ ζυγοῦ τῆς
ἁμαρτίας.

Πράγματι συμβαίνει στή ζωή
ὅπως καί στή θάλασσα. Τό σημαντικό εἶναι νά τήν ἐκτιμοῦμε στίς σωστές διαστάσεις της. Γιατί κάποιες
φορές, ἀκούει κανείς ἀνθρώπους νά
καταθλίβονται γιά περιστατικά πού
κανονικά θά ἔπρεπε λίγο νά κλυδωνίσουν τή ζωή τους. Ὅπως, ἀντίθετα, ἄλλοι ἀντιμετωπίζουν σοβαρά
γεγονότα – μανιασμένα κύματα –
μέ σχετική ἠρεμία. Καί βέβαια οἱ
πιστοί ἄνθρωποι στηρίζονται περισσότερο μέ τήν προσευχή, σέ ὥρες
φουρτούνας.
Καί εἶναι χρήσιμο νά κάνουμε
τίς συγκρίσεις μας καί τίς σωστές
ἐκτιμήσεις ἐπιζητώντας παράλληλα
καί τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά
μή θαλασσοδερνόμαστε μέ τά σκαμπανεβάσματα τῆς ζωῆς, καί τό
σπουδαῖο, νά τά ὑπολογίζουμε ὅσο
πρέπει. Οὔτε λιγότερο, σάν ἀπαθεῖς
καί ἀδιάφοροι, ἀλλά οὔτε καί περισσότερο μέ ἀνησυχία καί ἄγχος.
Ψυχραιμία λοιπόν, σώζουσα στήν
ἀληθινή τρικυμία καί ὄχι ἔνταση
καί σέ «τρικυμία ἐν ποτηρίῳ ὕδατος».
Κλειώ Σταυρούλα Κουράση

(Ἐκ τοῦ βιβλίου «Συμβολή
στήν Λογική Λατρεία τοῦ Θεοῦ»,
τοῦ πρεσβυτέρου
π. Γεωργίου
Σ. Κουγιουμτζόγλου).
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Η
Θυσία, ἄδειασμα
τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ μας,
πού ὡς ἔμπρακτη
ἀγάπη πρός τόν πλησίον τό μεταλλάσσει
σέ χαρά, τήν παντοτινή χαρά τῆς Ἀναστάσεως
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μακαριότητα, ἡ μεγάλη εὐτυχία τῆς
προσφορᾶς: «Μακάριόν ἐστι μᾶλλον
διδόναι ἤ λαμβάνειν», μᾶς βεβαιώνει
ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Εἶναι εὐτυχέστερον
νά δίνει κανείς παρά νά παίρνει.
Θεϊκά λόγια πού ὁρίζουν τήν χαρά τῆς
προσφορᾶς, χαρᾶς καί ἱκανοποίησης
μεγαλύτερης ἀπό ἐκείνης πού νοιώθει
ὁ σωστός ἄνθρωπος ὅταν παίρνει ἕνα
δῶρο, εἴτε μιά βοήθεια ἤ κάποια ἐξυπηρέτηση ἀπό τούς ἄλλους. Δυστυχῶς
ὅμως, πολλοί ἄνθρωποι - ἴσως οἱ περισσότεροι - μέ ἀκόρεστη μανία, ἀποζητοῦν συνεχῶς νά συγκεντρώνουν
ὑλικά ἀγαθά, τά ὁποῖα μερικές φορές
ὄχι μόνον δέν τούς προσφέρουν οἱ
ἄλλοι ἄνθρωποι, ἀλλά τά παίρνουν
μόνοι τους ἀπό αὐτούς μέ δόλιους τρόπους, μέ ἀδικίες.
Ἀλλά σύμφωνα μέ τήν χριστιανική
διδασκαλία, τοῦτο ἀποτελεῖ ἐφάμαρτον παραλογισμό πού μεταπλάθει τόν
ἄνθρωπο ἀπό πλάσμα τοῦ Θεοῦ καί
μάλιστα «κατ’ εἰκόνα», θεοειδῆ, μέ
δυνατότητα τήν «καθ’ ὁμοίωσιν» ἐφ’
ὅσον τό θελήσει, σέ δοῦλο τῆς ὕλης,
καταδικασμένο ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό
του νά ζεῖ στήν χειρότερη μορφή
σκλαβιᾶς. Σέ καθεστώς ἀνασφάλειας,
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ἀνησυχίας, ἀγωνίας καί ταραχῆς.
Καί ἄς διευκρινισθεῖ ἰδιαιτέρως
ὅτι δέν εἶναι μόνον ἐπιτρεπτή,
ἀλλά καί θεόσδοτη ἡ ἀπόκτηση
καί διατήρηση τῶν ἀγαθῶν, ὅταν
αὐτή συνδέεται μέ τόν Δωρεοδότη
Θεό καί μέ τόν συνάνθρωπο, τόν
πλησίον. Ναί, εἶναι θεόσδοτη ἡ
ἀπόκτηση ἀγαθῶν, πάντοτε βέβαια μέ τίμιο τρόπο, διότι ἀφοῦ ὁ
Δημιουργός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο,
τόν ἔθεσε οἰκονόμο ὅλων τῶν
ἀγαθῶν τῆς γῆς, δίνοντάς του
ὅμως καί τήν ἐντολή τῆς ὑπακοῆς
στό θέλημά Του. Ὄχι ἄκριτη καί
ἄκρατη ἀπόλαυση τῶν ἀγαθῶν,
ἀλλά κατά τό θέλημα Ἐκείνου.
Καί θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι νά
δίνει ὁ καθένας μας καί στούς συνανθρώπους του, παιδιά τοῦ ἴδιου
Πατέρα, ἀπό τά ἀγαθά του καί
αὐτό ἀποτελεῖ εὐτυχία ἐδῶ στήν
γῆ καί μακαριότητα στήν ἀπόλυτη
μορφή της, στήν αἰώνια Βασιλεία
τῶν Οὐρανῶν.
Ὁ ἄνθρωπος μακρυά ἀπό τόν
Θεό, δέν μπορεῖ νά νοιώθει τούς
δεσμούς τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης
πρός τούς ἄλλους καί δέν μπορεῖ
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νά συναντήσει τόν Θεό στό πρόσωπό τους. Δέν χορταίνει ποτέ
καί συνεχῶς βασανίζεται. Δέν
εἶναι οὐσιαστικά εὐχαριστημένος,
ἀλλά ζεῖ μία ἐπίφαση τῆς χαρᾶς,
νοιώθει ἀγχωμένος πανικόβλητος,
ἐλλιπής. Δέν μπορεῖ ὁ δυστυχής
νά χαρεῖ τά ἀγαθά του, ἔστω
κατά τήν κοσμική ἀντίληψη.
Ἔχει λεχθεῖ: «Ἡ ἀκένωτη
χαρά τῆς κενώσεως». Ἀλήθεια τί
θησαυρός! Ὑπάρχουν ἄνθρωποι,
εἴτε ἔχουν πολλά, εἴτε λίγα, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν ἀνακαλύψει τήν χαρά
τῆς προσφορᾶς, τήν ἀκένωτη
χαρά, πού ποτέ δέν τελειώνει. Μή
μᾶς διαφεύγει ὅτι ἡ προσφορά
εἶναι καί αὐτή κένωση. Μερικές
φορές θυσία, ἄδειασμα τοῦ κακοῦ
ἑαυτοῦ μας, πού ὡς ἔμπρακτη
ἀγάπη πρός τόν πλησίον τό μεταλλάσσει σέ χαρά, τήν παντοτινή χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
κενωθέντος γιά ἐμᾶς Χριστοῦ, μέ
τήν σάρκωση, τήν σταύρωση καί
ἐγερθέντος ἐκ νεκρῶν.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Ὁ Χριστός μᾶς προσκαλεῖ νά τόν ἀκολουθήσουμε ὄχι ἐκβιαστικά, καταναγκαστικά, ἀλλά μέ ἐλεύθερη καί ἑκούσια ἐπιλογή δική μας. «Ὅστις θέλει
ὀπίσω μου ἐλθεῖν». Σέβεται τήν ἐλευθερία μας, κτυπᾶ πάντα τήν πόρτα
τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς. Πόσο ὄμορφη
καί ἐκφραστική εἶναι ἡ γνωστή ἀπεικόνιση τοῦ «πιό εὐγενοῦς Ἐπισκέπτου» νά κτυπᾶ τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας, νά μήν τήν παραβιάζει καί νά
περιμένει. Ἡ χριστιανική ἐλευθερία
καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο πρόσωπο μέ
εὐθύνη ἀπέναντι στόν Θεό καί τόν
ἑαυτό του. «Ἀνάγκη καί βία ποιεῖν
ἀγαθούς ὁ Θεός οὐκ εἴωθεν», λέγει ὁ
ἱερός Χρυσόστομος.
Ἡ κατά Χριστόν ἐλευθερία προϋποθέτει θυσίες γιατί εἶναι σταυρός. Οἱ
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ἄνθρωποι ὑποστηρίζουν ὅτι
ἐλευθερία εἶναι νά πράττουμε ὅ,τι θέλουμε. Ὁ Χριστός ὅμως διακηρύσσει ὅτι
εἴμαστε ἐλεύθεροι ὅταν κάνουμε ὅ,τι θέλει ὁ Θεός.
Ἐλεύθερος εἶναι ἐκεῖνος ὁ
ὁποῖος δέν ἐξουσιάζεται ἀπό
τά πάθη του. Ποιός εἶναι
ἐλεύθερος ἀπό τά πνευματικά δεσμά καί ἔχει τήν δύναμη νά πεῖ ὄχι στό κακό;
Μήπως ὁ ἄνθρωπος τῶν
ἁμαρτωλῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, ὁ δοῦλος τῶν ποτῶν
καί τοῦ καπνοῦ; Θέλει νά
ξεφύγει ἀλλά δέν μπορεῖ.
Μέσα του γίνεται πάλη μεταξύ τοῦ καλοῦ καί κακοῦ
ἑαυτοῦ του, βλέπει τόν
σωστό δρόμο, ἀλλά δέν μπορεῖ νά τόν ἀκολουθήσει.
Μέσα του, βαθειά του,
ἀπεχθάνεται τά λασπόνερα,
ἀλλά τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας
δέν τοῦ ἐπιτρέπουν νά πετάξει ψηλά. Τί σκλαβιά, τί δυστυχία!
Ἡ ἐλευθερία μᾶς προσφέρεται «κατά χάριν» μέ τό
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αἷμα τῆς σταυρικῆς θυσίας
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γίναμε «ἀπελεύθεροι
Χριστοῦ», ἐξαγορασθέντες
μέ βαρύ τίμημα, τό ἀτίμητο
αἷμα Του. Μέσα στήν Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος γίνεται
ἀληθινά ἐλεύθερος, «δοῦλος
Θεοῦ», χωρίς τοῦτο νά ἀποτελεῖ ἀναντιστοιχία, γιατί ὁ
ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ὑποτάσσεται στόν Θεό ἐλευθερώνεται ἀπό τά πάθη του, ἀπό
τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του. «Ἐάν
ὁ Υἱός ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ,
ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε»
(Ἰω. η΄ 36). Μόνον ἄν βιώνουμε κατά τό θέλημά Του,
θά ἐλευθερωθοῦμε ἐσωτερικά.
Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ
μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τήν
σκλαβιά τῆς ἁμαρτίας, τῶν
παθῶν μας. Μᾶς χάρισε τήν
ἐλευθερία τῆς ἀρετῆς, μᾶς
ὁδηγεῖ στήν ἔνδοξη Ἀνάσταση μέ τήν ὁποίαν ἐθανατώθη ὁ θάνατος καί ἀπαλλαγμένοι ἀπό τήν κατάρα
τῶν παθῶν μας, πετᾶμε ἀληθινά ἐλεύθεροι ψηλά, στήν
Αἰώνια Βασιλεία του Θεοῦ.

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠ. ΑΧΕΛΩΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ
Θεολογικά Σχόλια
στό Κατανυκτικό Τριώδιο
Ἐπιδιώκεται ἡ
καλύτερη συμμετοχή καί βίωση
τῶν μοναδικῶν
πνευματικῶν μηνυμάτων, τόσον
τῶν ὑμνολογικῶν
κειμένων τοῦ βιβλίου τοῦ Τριωδίου,
ὅσον καί τῶν ἱερῶν γεγονότων πού
τιμᾶμε κατά τήν περίοδο αυτή.
Σχ. 14Χ21 Σελ. 268.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
Πρεσβυτέρου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Ὁ αναγνώστης θά
βρεῖ ἀπαντήσεις σέ
ὅ,τι θέλει νά γνωρίζει γιά τήν «ἐν
Ἁγίῳ Πνεύματι»
Λατρεία τοῦ Θεοῦ.

Θ.Ι.Δ
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«Ἀξιοποιοῦνται τά ὕδατα τῆς Πίνδου καί
ἐμπλουτίζεται ἡ Παμβώτιδα» (ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ Ἰανουάριος 2012)
Ὀρθολογική ἀξιοποίηση τῶν φυσικῶν
πόρων εἶναι ἐπιβεβλημένη πού θά προνοεῖ
καί γιά τίς μελλοντικές γενεές. Τό «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ» πονάει γιά τῆς
Ἠπείρου τό μέλλον.
«Στά δικά μας χέρια ἡ τύχη μας» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 16-2-12)
Ἄς ἀφυπνιστοῦμε ἀναγνωρίζοντας ὅτι μέχρι τώρα ἐμπιστευόμαστε τήν τύχη μας σέ
βρώμικα χέρια.
«Ἐμπόδισαν τίς ἐκλογές σέ ΑΕΙ. Ὀργανωμένες μειοψηφίες παρεμπόδισαν τήν
ἐφαρμογή τοῦ νέου νόμου» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 16-2-12)
Μειοψηφίες ἀκραιφνῶς δημοκρατικές!
«Ὁ Σεβ. Καρπάθου ἐναντίον τῶν καταστροφέων πολιτικῶν. Ὁμοιάζομεν πολίτες μέ πρόβατα ἄνευ ποιμένος» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 17-2-12)
Μεγάλη ἡ εὐθύνη τῶν Ποιμένων γιατί
μετά τήν δολοφονία τοῦ μόνου σωστοῦ κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια δέν ἐνεθάρρυναν ἐνεργά μέλη τῆς Ἐκκλησίας νά διακονήσουν τόν ἑλληνικό λαό μέ τήν πολιτική.
«Οἱ Γερμανοί ἐπανέφεραν τήν Ἑλλάδα
στίς μαῦρες μέρες τοῦ ’41» (ΑΥΡΙΑΝΗ 172-12)
Χάρις στήν ἀνευθυνότητα καί ἀνεντιμότητα τῶν πολιτικῶν μας. Καί τήν δική μας,
τοῦ λαοῦ σύμπραξη.
«Ξέφραγο ἀμπέλι τά μουσεῖα τῆς χώρας» (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 18-2-12)
Μόνο τά μουσεῖα; Ὁλόκληρη ἡ χώρα ξέφραγο ἀμπέλι.
«Τό φιλότιμο σώζει τήν κοινωνική πρόνοια» (ΤΟ ΒΗΜΑ 19-2-12)

Εὐτυχῶς οἱ ἐντολοδόχοι τῆς τρόϊκας ἀδυνατοῦν νά περικόψουν τήν ἀνθρωπιά τῶν
Ἑλλήνων!
«Μόνο ἕνας ὑπάλληλος τῆς Ταμειακῆς
Ὑπηρεσίας τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης μέ τό
κόλπο τῶν προκαταβολῶν γιά διάφορες συναλλαγές εἶχε καταχραστεῖ πάνω ἀπό 13
ἑκατ. εὐρώ» (ΤΑ ΝΕΑ 20-2-12)
Μά πῶς ἐπτωχεύσαμε;
«Θέλουμε τήν Ἑλλάδα πού ἀξίζει νά τήν
ἀγαποῦν ἤ τήν Ἑλλάδα πού τῆς πρέπει νά
τήν λυποῦνται;» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 21-212)
Ἀπό ἐμᾶς, ἄρχοντες καί λαό, ἐξαρτᾶται.
«Βουλευτής ἔβγαλε 1 ἑκατ. εὐρώ στό
ἐξωτερικό» (Ο ΛΟΓΟΣ 22-2-12)
Πατέρας τοῦ Ἔθνους! Ἀπό φιλοπατρία;
Ἐπειδή πιστεύει στό μέλλον τῆς χώρας;
«Φάμπρικα τοῦ ΠΑΣΟΚ γιά τούς λαθρομετανάστες. Ἐπεχείρησε μέ νόμο νά
τούς χαρακτηρίσει ἄστεγους» (ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 23-2-12)
Γιά νά ἀναπληρώσει τίς ἀπώλειες ψηφοφόρων λόγω διαρροῆς ὀπαδῶν ἀσφαλῶς.
«Ἡ χώρα χρειάζεται ἄφθαρτα πρόσωπα» (Η ΝΙΚΗ 24-2-12)
Ἡ πολλαπλή κρίση πού ἀντιμετωπίζουμε ἄς μᾶς συνετίσει ὥστε νά ἐκλέγουμε γνήσιους Ἕλληνες πού νά βιώνουν τίς αἰώνιες
πνευματικές ἀξίες πού στήριζαν τό Ἔθνος
μας.
«Πρό τῶν πυλῶν ὁ ἐργασιακός Μεσαίωνας» (Η ΑΞΙΑ 24-2-12)
Ὄχι πρό τῶν πυλῶν, ἐντός τῶν τειχῶν.
«Νά ἡ δύναμή μας, ἡ ἐλπίδα μας» (ΤΟ
ΠΑΡΟΝ 26-2-12)
Ἡ ἐλπίδα πού βασίζεται στήν Πίστη «οὐ
καταισχύνει».
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ

«ΤΟ ΧΡΕΟΣ»

Κάθε χρόνο ἀκοῦμε στήν ἐκκλησία
τήν περικοπή τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ
Ματθαίου ιη΄ 23-35 γιά τήν μεγαλοψυχία τοῦ βασιλέα πού ἐχάρισε στόν
ὀφειλέτη τῶν μυρίων ταλάντων τό
χρέος του. Καί ὁ εὐεργετηθείς ἔπνιγε
κατόπιν τόν σύνδουλό του ἀξιώνοντας
τήν ἄμεση ἐξόφληση χρέους ἑκατό δηναρίων. Τήν συνέχεια τήν γνωρίζουμε.
Στήν σκληρή πραγματικότητα πού
ζοῦμε, ὅπου πολλά ἄτομα, οἰκογένειες,
ἐπιχειρήσεις, ἡ πατρίδα μας καί ἄλλες
χῶρες εἶναι χρεωμένοι, ἄς μή λησμονοῦμε τό πνευματικό νόημα τῆς παραβολῆς.
Τό προσδιορίζει ὁ Κύριος: «Οὕτω
καί ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει
ὑμῖν, ἐάν μή ἀφῆτε ἕκαστος τῷ
ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπό τῶν καρδιῶν ὑμῶν
τά παραπτώματα αὐτῶν». Ἄν καί
ἔχουμε τόσες φορές προφέρει «καί
ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς
καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις
ἡμῶν», ξεχνοῦμε στήν πράξη τό δεύ-
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τερο μέρος. Ἄλλη μιά
ἔκφραση τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ
μας!
Αὐτό βλέπουμε στό ἔργο
«Τό χρέος» τῆς Ξανθούλας
Παπουτσῆ πού παρουσιάζει
κάθε Δευτέρα στίς 7 στό θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ ὁ ἐρασιτεχνικός θίασος τοῦ Ὀρθοδόξου Πνευματικοῦ Κέντρου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ γιά κοινωφελεῖς
σκοπούς πάντα. Δύο οἰκογένειες, ἡ πρώτη μέ μεγάλο
ληξιπρόθεσμο χρέος πρός
τρίτον, ἡ δεύτερη μέ μικρό
χρέος πρός τήν πρώτη οἰκογένεια. Ἡ μητέρα τῆς πρώτης, παρά τό πιεστικό βάρος
τοῦ χρέους, ἐπιμένει στήν
κοσμική ζωή. Σκληρά ἀπαιτητική στήν ἐξόφληση τοῦ
χρέους τῆς ἄλλης οἰκογένειας. Μέρος του ἐξοφλεῖ ἡ
ὑπηρέτριά της ἀπό τίς οἰκονομίες της ἐν ἀγνοία της. Τά
Χριστούγεννα ἡ ἄφεση τοῦ
μεγάλου χρέους τους τήν
συγκλονίζει, τῆς θυμίζει τό
χρέος τοῦ «ὡς καί ἡμεῖς
ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις
ἡμῶν».
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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13 Τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ
κατ' οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ' ἑαυτοῦ
14 λέγων· ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων
πληθυνῶ σε· 15 καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς
ἐπαγγελίας· 16 ἄνθρωποι μὲν κατὰ τοῦ μείζονος
ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος· 17 ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ
Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ
ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, 18
ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον
ψεύσασθαι Θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· 19 ἣν
ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν
καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, 20 ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς,
κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς
τὸν αἰῶνα.
Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν (Ἑβρ. στ΄ 13-20)

Σήμερα, ἐδῶ σ’ αὐτούς τούς
στίχους, καθένας καί καθεμιά
ἀπό μᾶς, μαθαίνουμε ἀπ’ τόν
Ἀπόστολο Παῦλο γιά τίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ πρός τόν
ἄνθρωπο, τίς ὁποῖες καί βλέπουμε ὅτι ἐκπληρώνονται μέ
ἀπόλυτη ἀκρίβεια.
Τό παράδειγμα πού ἔχουμε
εἶναι ὁ Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος εἶχε
δείξει πίστη καί ὑπακοή σέ πολλές περιστάσεις τῆς ζωῆς του. Ὁ
Θεός ἀμείβοντάς τον, τοῦ ἔδωσε
τίς ἐπαγγελίες καί αὐτές ἦταν
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ὅτι θά τόν εὐλογήσει καί θά πληθύνει τό γένος του καί ὅτι «ἐν τῷ
σπέρματί του» θά εὐλογηθοῦν
«πάντα τά ἔθνη» (Γενέσ. ιβ΄ 3 καί
κβ΄ 16-18).
Σήμερα μποροῦμε, μέ βεβαιότητα νά ὑποστηρίξουμε ὅτι οἱ
ὑποσχέσεις αὐτές ἀφοροῦν ὅλο
τό ἀνθρώπινο γένος, δηλαδή
κάθε ἕναν καί κάθε μιά ἀπό
ὅλους ἐμᾶς πού εἴμαστε ἐν ζωῆ.
«Γιγνώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὖτοι εἰσίν υἱοί Ἀβράμ»
λέει ὁ Ἀπ. Παῦλος στήν πρός Γα-
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λάτας ἐπιστολή του (γ΄ 7) καί
στή συνέχεια στό στίχο 29
συμπληρώνει «εἶ δέ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραάμ σπέρμα
ἐστέ καί κατ’ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι».
Ὁρκίστηκε ὁ Θεός. Σχῆμα
ὑπερβολῆς ἡ ἐκτίμησης πρός
τόν ἄνθρωπο (Ἀγάπη θά ταίριαζε), γιά τή βεβαιότητα τῶν
ὑποσχέσεών Του, πού καί σήμερα βιώνει, ὡς ἕνα πολύ σημαντικό σημεῖο τῆς σχέσης
του μέ Ἐκεῖνον, καί ὅλο αὐτό
γέννησε μέσα στόν ἄνθρωπο
τήν ἐλπίδα. Ὁρκίστηκε ὁ Θεός
νά ἀποδειχθεῖ περίτρανα ἡ
ἀξιοπιστία Του, ἡ καθαρότητα
τῶν λόγων Του καί ἔτσι ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἀνάγκη μας καί
ἀνθίζει ἡ ἀδημονοῦσα ἱκανοποίησή μας, ὅταν ἀποφασίζουμε, μέ ὑπομονή καί ἐπιμονή, νά παραμείνουμε δυνατοί στήν πίστη μας, νά
ἐνδυναμώνουμε τόν πλησίον
καί νά μή λιποψυχήσουμε.
Αἰσθανόμαστε ὅτι ὁ Κύριος
Ἰησοῦς ἀποδεικνύεται νικητής
ἄρα ὑπάρχει ζωντανή ἐλπίδα!
Ἡ προσδοκία ἀλλά καί ἡ σιγουριά τῆς ἐπιλογῆς στήν ἀμετακίνητη πίστη, μᾶς δυναμώνει ὅταν μοιραζόμαστε μέ
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ὁμόδοξους τόν Χριστό. Μᾶς
δυναμώνει ὅταν ὑποστηρίζουμε, μέ ἀξιόλογο τρόπο, τήν
πίστη μας στούς ἀλλόθρησκους. Ἀλλά σέ κάθε περίπτωση, δυνατά καί μέ ἀμέριστη ἐλπίδα γιά τό σίγουρο
ἀποτέλεσμα τῶν ἀγώνων μας
καί ἐξυπακούεται, μέ τήν ἐναπόθεση ὅλων τῶν προσπαθειῶν μας στήν κρίση τοῦ
Θεοῦ, ὅσον ἀφορᾶ στόν τρόπο
καί τό χρόνο γιά ὅ,τι ἐλπίζουμε.
«Ἐπί τῷ Θεῷ ἤλπισα, οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι σάρξ
καί «ἐπί τῷ Θεῷ ἤλπισα, οὐ
φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι
ἄνθρωπος» καί βέβαια, πάνω
ἀπ’ ὅλα «Χριστός Ἰησοῦς ἡ
ἐλπίς ἡμῶν» (Α΄ Τιμ. 1, 1).
Δέσποινα Παπαδήμου
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διά τῆς στενῆς πύλης· ὅτι
πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καί οὐκ ἰσχύσουσιν». (Ἀγωνιστεῖτε νά μπεῖτε ἀπό τή στενή πύλη,
γιατί, σᾶς βεβαιώνω, ὅτι πολλοί θά θελήσουν νά
μποῦν καί δέν θά μπορέσουν).
Λουκ. ιγ΄ 24
β. Νά ἀγωνίζεσαι τόν ὡραῖο ἀγώνα τῆς πίστεως.
Ἔτσι θά κατακτήσεις τήν αἰώνια ζωή, στήν ὁποία σέ
κάλεσε ὁ Θεός.
Α΄ Τιμ. στ΄ 12
γ. Ὁ ἐνάρετος στεφανωμένος μέ δόξα στήν αἰώνια
ζωή, θριαμβεύει, γιατί νίκησε καί κατόρθωσε ἄθλους
στόν ἀγώνα τῆς ἀρετῆς χωρίς κανένα ψεγάδι.
Σ. Σολ. δ΄ 2
δ. Σεῖς πού ἔχετε τά χαρίσματα τοῦ Πνεύματος, πάρετε μαζί σας καί τό πνεῦμα, γιά νά ἀγωνίζεσθε μέ
σωστό τρόπο, πού ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τό στεφάνι τῆς
νίκης.
Ἅγ. Γρηγόριος Θεολόγος ΕΠΕ 5, 130
ε. Πρίν ἀπό τά βραβεῖα ἀπαιτεῖται ἀγώνας.
Χρυσόστομος ΕΠΕ 25, 196
στ. Νά ἀγωνίζεσαι ὅσο ἔχεις καιρό, ὥστε στόν κατάλληλο καιρό νά θερίσεις χωρίς νά ἀπογοητευθεῖς.
Ὅσ. Ἐφραίμ ὁ Σύρος
ζ. Ἡ προσευχή χρειάζεται ἀγώνα μέχρι τήν τελευταία ἀναπνοή.
Γεροντικό, Ἀββάς Ἀγάθων θ΄
η. Ἄν ἀντισταθεῖς γενναῖα στούς δαίμονες, ὁπωσδήποτε θά σέ πολεμήσουν σκληρά. Καί τοῦτο γιά νά
σέ πείσουν ὅτι δέν κερδίζεις τίποτε καί ἔτσι νά πάψεις νά ἀγωνίζεσαι.
Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης
θ. Ἄν κάποιος στηρίζεται μόνο στή δική του δι-
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καιοσύνη, χωρίς νά δέχεται τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ἀγωνίζεται μάταια καί ἄδικα.
Ἅγ. Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος
ι. Οἱ στρατιῶτες, πού μένουν ἄπρακτοι καί ἀγύμναστοι, γίνονται μαλθακοί καί εὔκολα νικῶνται.
Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
ια. Στόν ἄνθρωπο ἀνήκει νά ἀγωνίζεται καί στόν Χριστό νά δίνει τίς δυνάμεις.
Ὅσ. Ἰουστίνος Πόποβιτς
ιβ. Πᾶς ἱερός ἀγών ἔχει ἀσφαλή τήν
νίκην.
Γέροντας Ἱερώνυμος Ἀποστολίδης
ιγ. Ἐκεῖνοι πού ἀγωνίζονται πολύ,
μέ πολλή ταπείνωση καί μέ πολλή
ἐλπίδα στό Θεό, ἡ καρδιά τους χαίρεται καί ἡ ψυχή τους φτερουγίζει.
Γέροντας Παΐσιος Ἁγιορείτης
ιδ. Ἡ χριστιανική ζωή εἶναι ἀγώνας
καί πόλεμος καί ὁ χριστιανός ἔχει
μπροστά του πολλούς ἐχθρούς, τούς
ὁποίους ὀφείλει νά ὑπερνικήσει.
Παν. Τρεμπέλας, Ὑπόμνημα,
Φιλιπ. β΄ 25
ιε. Τά ὕψη μᾶς εἶναι ἑλκυστικά, ὄχι
ὅμως καί τά σκαλοπάτια.
Γι’ αὐτό μέ τά μάτια στραμμένα
στήν κορυφή προσπαθεῖτε νά βαδίζετε.
(Γκαῖτε (1749-1832)
ιστ. Ὁ ἀγώνας εἶναι ζωή καί ἡ ζωή
εἶναι ἀγώνας.
Λόγια σοφά, 10, σ. 134.
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Ἡ κ. Εὐδοξία Μαντζώρου
Ἀθήνα, 40 € εἰς μνήμην
Εὐαγγέλου Μαντζώρου.
Ἡ κ. Ἑλένη Χρυσικοπούλου
Αἰγάλεω 30 € εἰς μνήμην
τῶν γονέων καί συζύγου
της.
Οἱ Νίκος καί Ἑλένη Δεμίρη,
Χάρης καί Πιπίτσα Στάμου
καί Γεωργία Μαρκοπούλου, ἀπό Houston Η.Π.Α.,
250 $ εἰς μνήμην Παναγιώτου Βέργη.
Ἡ κ. Χριστίνα Καρζῆ, Κάτω
Χαλάνδρι 100 € εἰς μνήμην
τῶν γονέων της Κωνσταντίνου καί Παναγιώτας Καρζῆ.
Ἡ κ. Μαρία Βλαχοπούλου, Ζωγράφου, 30 € εἰς
μνήμην τῶν γονέων της
Ἀγγέλου καί Χριστίνας.
Ἡ κ. Ἐρασμία Ζαπραίδου,
Παπάγου, 30 € εἰς μνήμην
Βασιλείου καί Ἀθανασίου
Κουρῆ.

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Ἀρχιμ.ΑΣΤΕΡΙΟΥΣ.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ:
ΤΟΜΥΣΤΗΡΙΟΤΗΣΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΟΥΘΕΟΥ
ὉἄνθρωποςδένἀντέχειχωρίςτόνΘεό.ΕἴτεΤόνπαραδέχεταιεἴτεΤόνπολεμεῖ,εἴτεΤόνὁμολογεῖεἴτεΤόν
ἀρνεῖται,εἴτετόνσυνειδητοποιεῖεἴτεὄχι,μέτόνΘεό
διαρκῶςἀσχολεῖται.ΣτήνἘκκλησίαμας,στήντράπεζα
τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, ὁ πιστός ζεῖ τή μυστηριακή
ἕνωσή του μέ τόν Θεό, τήν πιό τέλεια κοινωνία τοῦ
Θεοῦπούμπορεῖνάὑπάρξειἐπίτῆςγῆς..
Σχ.14Χ20,50.Σελ.274.Ἐκδόσεις«ΟΣΩΤΗΡ»,Ἰσαύρων42
11472Ἀθήνα.
ΤΙΜΟΘΕΟΥΚ.ΚΙΛΙΦΗ:ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ
Παγκόσμιοεἶναιτόκυνήγιθησαυρῶν.Ἄλλοιπετυχαίνουνκιἄλλοιὄχι.Τόπαρόνβιβλίοπροσπαθεῖνάμᾶς
βοηθήσει νά ἀντιληφθοῦμε τήν ματαιότητα τῶν ἐπιγείωνθησαυρῶνκαίτήστροφήκαίἀνάτασήμαςπρός
τούςοὐράνιουςθησαυρούς.
Σχ.14Χ20,50.Σελ.204.Δ/νσηΣυγγρ.Ἱ.ΜονήΠεντέλης
15236Ἀθήνα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΕ.ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ,Πρωτοπρεσβυτέρου:
ΟΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ,ΟΑΡΙΘΜΟΣ666
ΚΑΙΗΑΝΗΣΥΧΙΑΤΩΝΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ,Γ΄Ἔκδοση
Μίαἐνδιαφέρουσαμελέτηγύρωἀπότόνούμερο666
πούτόσομᾶςταλαιπώρησε,πρίνμερικάχρόνια.
Σχ.12Χ19.Σελ.129.Ἔκδοση«ΥΠΑΚΟΗ».Μαυρομιχάλη
9611472Ἀθήνα.Τηλ.2103635913.
ΗΛΙΑΣΓ.ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ,Πρεσβυτέρου:
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
Ὡς ρυθμιστικός παράγων στόν οἰκογενειακό προγραμματισμό.ΜικρήσυμβολήστήνὀρθόδοξηΘεολογίατοῦγάμου.ἜκδοσηΒ΄.
Ἡἐργασίααὐτήἔχεισκοπόνάσυμβάλειστήνἀνθρωπολογικήθεώρησηκαίστήθεολογικήτεκμηρίωσηγε92
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γονότων τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τοῦ γάμου, πού
ἀπηχοῦνστάπροβλήματατῆςσυζυγικῆςκαίσεξουαλικῆςπρακτικῆς,δηλαδήστάοὐσιώδητοῦ
πνεύματοςκαίτῆςζωῆς.
Σχ.12Χ20.50.Σελ.284.Ἐκδόσεις«Παρρησία»Δ/νση
Συγγρ.Πέρδικα,18010Αἴγινα.Τηλ.2297061812.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΙ.ΚΟΛΕΤΣΟΥ:
ΤΗΣΒΡΥΣΗΣΟΑΝΗΦΟΡΟΣ.Β΄Ἔκδοση
ΤΑΔΗΜΟΤΙΚΑΤΡΑΓΟΥΔΙΑ(Στόχωριόμου)
Καταγόμενος ἀπό τόν Αὐλώνα Μεσσηνίας ὁ
συγγραφέας, ἔχει συγκεντρώσει τά δημοτικά
τραγούδια, πού ἄκουσε, τραγούδησε καί χόρεψεστόχωριότουκαίμᾶςτάπαρουσιάζεισέ
ἕναὀγκώδητόμομέἕναCD γιάνάτάἀπολαύσειὁἀκροατήςκαλλίτερα.
Σχ.16,50Χ23,50.Σελ.311.Δ/νσηΣυγγρ.Αἰσώπου7
15122Μαρούσι.Τηλ.2106120719καί6946334665.
ΘΑΝΑΣΗΣΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:
ΑΓΙΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΘεατρικάΣκηνάρια
Ἕναθεατρικόἔργογραμμένοἀπότόνλογοτέχνη-ποιητήκ.Παπαθανασόπουλο,ὑποψήφιογιά
τήνἈκαδημίαἈθηνῶν.
Σχ.17Χ24.Σελ.100Δ/νσηΣυγγρ.Θέμιδος5015124
Μαρούσι.
ΑΘΗΝΑΧ.ΑΛΕΞΙΟΥ:1821ΜΥΘΟΣΉΘΑΥΜΑ;
Ὁὑπέροχοςἀγώνας,ἡἐθνεγερσίατοῦ1821πολεμήθηκε ἀπό παλαιότερους καί νεότερους
ἱστορικούς.Χτυπήθηκεστίςρίζεςτου,στάχρόνια
τηςπικρῆςἀναμονῆςτοῦΓένουςκαίτῆςἐλπιδοφόρου ἑτοιμασίας του. Χτυπήθηκε γιατί εἶναι
σφόδρα ἐνοχλητικό γιά τόν ὑλόφρονα κόσμο
μᾶςν΄ἀντικρίζειτόμέγαθαῦματοῦ1821.
Σχ.15Χ20,50.Σελ.164.Ἐκδόσεις«ΟΣΩΤΗΡ»Ἰσαύρων4211472Ἀθήνα.
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Ἀγαπητοί,
Μέ πολύ συγκίνηση διάβασα στό τεῦχος 465 τοῦ
περιοδικοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ τῆς Χριστιανικῆς Στέγης
Καλαμάτας τό ἀφιέρωμα στόν πατέρα Εὐσέβιο Θεριακῆ μέ τοῦ ὁποίου τίς εὐχές, τίς συμβουλές καί τίς
εὐλογίες προχωρούσαμε μέ ἐπιτυχία στή μαθητική μας
ζωή, στό τότε Οκτατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων τῆς Καλαμάτας (Ὑπαπαντῆς) σέ μιά δύσκολη καί ταραχώδη
ἐποχή, πού εἴχαμε ἀνάγκη ἀπό κάπου νά στηριχθοῦμε.
- Στόν πατέρα Εὐσέβιο, τίς ὧρες πού διέθετε γιά
μᾶς βρίσκαμε καταφύγιο καί ἀντλούσαμε δύναμη.
Ὁ ἱερέας αὐτός ξεχώριζε μέσα ἀπό τόν ὑπόλοιπο
κλῆρο τῆς πόλεως (ὅπως καί ὁ μακαριστός Χρυσόστομος Θέμελης, πού ὡς πρωτοσύγκελλος μᾶς ἔκανε
κατηχητικό στόν Ἅγιο Νικόλαο) γιά τίς πολλές ἀρετές του, πού διατήρησε σέ ὅλη τήν ἱερατική του σταδιοδρομία, ἀθόρυβος ἀλλά ἀφοσιωμένος στήν ἀποστολή του καί μέ μεγάλη πνευματική προσφορά σέ
πλῆθος πιστῶν μεταξύ τῶν ὁποίων καί μιά ὁμάδα
συμμαθητῶν μου, ἀρκετοί ἀπό τούς ὁποίους ζοῦμε
ἀκόμη σήμερα καί στρεφόμαστε μέ εὐλάβεια καί σεβασμό στή μνήμη του.
- Μαζί μέ τίς λίγες αὐτές γραμμές, τίς ὁποίες καταθέτω εὐγνωμόνως, γιά ὅσους καρπούς γεύτηκα ἀπό
τά χείλη τοῦ σεμνοῦ καί ἀκάματου αὐτοῦ ἐργάτη τῆς
πίστεως, ἀπευθύνω στούς συντάκτες καί φροντιστές
(ἰδιαίτερα δέ στό ἐκδότη-διευθυντή, συμμαθητή μου κ.
Μέντη) τοῦ περιοδικοῦ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ», τά συγχαρητήριά μου γιά τό ἀφιέρωμα αὐτό, στόν πατέρα Εὐσέβιο.
Δημήτριος Ἰ. Κολέτσος
Συγγραφέας-Λαογράφος
Μαρούσι
94
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ΕΠΑΝΩ: Τό κάστρο τῆς Καλαμάτας ὅπως ἦταν τό 1930.
ΚΑΤΩ: Ὅπως εἶναι σήμερα.
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ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

337
EΛΛAΣ – HELLAS

Μηνιαῖο περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Ἰδιοκτήτης: Χριστιανική Στέγη
Καλαμάτας
Ἐκδότης-Διευθυντής: Παν. Ἰ. Μέντης
Βασ. Γεωργίου Α΄ 5 - 241 00 Καλαμάτα
Τηλ. 2721 023176-FAX: 2721 026478
Συνδρομή προαιρετική
Ἀριθμ. Λογαρ. Ἐθνικῆς Τραπ. 220/480206-34
Ἐκτύπωσις-Βιβλιοδεσία «Μέλισσα»
Τηλ. 2397 023313 Ἀσπροβάλτα Θεσσαλονίκης
Κωδ. 3510
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