«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Σημαντικό γεγονός γιά τήν πορεία μας οἱ προσεχεῖς ἐκλογές.
Καλούμαστε νά ἐκλέξουμε τούς ἀντιπροσώπους μας στό Εὐρωκοινοβούλιο καί στή τοπική
αὐτοδιοίκηση.
Ἀνθρώπους πού θά μᾶς ἐκπροσωποῦν σέ ὑπεύθυνες θέσεις γιά τή χώρα μας καί τό λαό μας.
Γι’ αὐτό καί οἱ ἐπιλογές μας πρέπει νά εἶναι
σοβαρές καί μέ ἐπίγνωση.
Εἶναι γεγονός ὅτι τό πολιτικό μας σύστημα
ἀσθενεῖ βαρειά.
Εὐνοεῖ ἀνθρώπους πού, μέχρι σήμερα, μᾶς
ἔχουν ἀπογοητεύσει καί ἔχουν ὁδηγήσει τή χώρα
μας σέ πνευματικό καί ὑλικό ἀδιέξοδο, σέ μαρασμό καί ἐξαθλίωση.
Γι’ αὐτό χρειάζεται οὐσιαστική ἀλλαγή.
Καί τό χρέος μας εἶναι νά ἀναδείξουμε:

▶ Ἀνθρώπους μέ ἦθος καί ἱκανότητες, πού θά
ἀγαποῦν τόν τόπο μας καί θά ἐργάζονται
μέ πόνο γιά τήν προαγωγή του.

▶ Νά ἔχουν σεβασμό στόν κάθε πολίτη.
▶ Νά ἐμπνέονται ἀπό τήν ἱστορία μας καί τόν
πολιτισμό μας.

▶ Νά ἔχουν ἀρετή καί τόλμη.
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▶ Μακριά ἀπό μικροκομματικές ἐξαρτήσεις,
ἀπαλλαγμένους ἀπό τήν μιζέρια καί τίς
ἄσκοπες καί ἐπιβλαβεῖς ἀντιπαραθέσεις
πού διαιροῦν καί καταστρέφουν τήν ἑνότητα καί τή συνοχή τῆς κοινωνίας μας.

▶ Νά

δίνουν παντοῦ τή μαρτυρία τῆς πίστεως καί τῆς ἐθνικῆς μας ἰδιοπροσωπίας.

▶ Νά προάγουν παντοῦ τά ἐθνικά μας συμφέροντα.

▶ Νά ἀγωνίζονται μέ ἀνιδιοτέλεια καί ἀρχοντιά, μακριά ἀπό συμβιβασμούς πού βλάπτουν καί προσβάλλουν τούς ἴδιους καί τό
ἔθνος μας καί τήν κοινωνία μας.
Πρέπει πολλά νά ἀλλάξουν, πολλά νά διορθωθοῦν, καινούργιοι ὁρίζοντες νά ἀνοίξουν.
Εἶναι στό χέρι μας νά γίνουν, ἀρκεῖ νά ἀναζητήσουμε καί νά προβάλουμε ἀνθρώπους ἱκανούς καί ἐντίμους γιά νά ἀγωνισθοῦν καί νά
ἐπιτύχουν.
Ἀνθρώπους μέ εὐγένεια καί ἦθος ἀπό ὅποιο
χῶρο κι ἄν προέρχονται.
Γι’ αὐτό ἡ εὐθύνη μας μεγάλη καί τό χρέος
μας στό γένος καί στίς ἐρχόμενες γενεές νά προσφέρουμε ἐλπίδα καί σιγουριά.
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ διαμορφώθηκαν δύο θεολογικοί τρόποι ἀναζητήσεως τοῦ Θεοῦ. Ὁ
πρῶτος προβαίνει μέ βεβαιώσεις καί χαρακτηρίζεται ὡς καταφατικός ἤ θετικός καί
ὁ ἄλλος προβαίνει μέ ἀρνήσεις καί χαρακτηρίζεται ὡς ἀποφατικός ἤ ἀρνητικός. Ἡ
καταφατική θεολογία στηρίζεται περισσότερο στή θρησκευτική γνώση, ἐνῶ ἡ ἀποφατική στή μυστική ἤ νηπτική θεολογία.
Σχέση τῆς καταφατικῆς θεολογίας
μέ τή θρησκευτική γνώση
Ἡ Ἐκκλησία θά ἀγωνισθῆ ἐνάντια στόν
Ὠριγενισμό, πού θεωροῦσε τή θρησκευτική γνώση ὡς βασική προϋπόθεση γιά τήν
ὅποια γνώση τοῦ Θεοῦ. Τό ἴδιο ἔκανε καί
γιά ὅσους ἀντικαθιστοῦν τήν ἐμπειρία τῶν
ἀνεξιχνίαστων μυστηρίων τοῦ Θεοῦ μέ φιλοσοφικές ἔννοιες. Οἱ ἑτερόδοξες διδασκαλίες γιά τίς ὁποῖες κατηγορήθηκε ὁ
μέγας Ἀλεξανδρινός Σχολάρχης Ὠριγένης
τόν Γ΄ αἰώνα, θυμίζουν περισσότερο ἕνα
«θρησκευτικό» φιλόσοφο παρά ἕναν μυστικό θεολόγο. Ἀπέναντι στόν Ὠριγενισμό
στάθηκαν οἱ μεγάλοι Καππαδόκες Πατέρες
τοῦ Δ΄ αἰώνα, πού ὑπεράσπιζαν μέ ζῆλο τό
ἀποφατικό βάθος τῆς ἀληθινῆς θεολογίας.
Κατά τόν Μ. Βασίλειο ἡ θεία οὐσία δέν
εἶναι δυνατό νά ἐκφραστεῖ μέ περίπλοκες
ἔννοιες. Ἀκόμη καί τά ὀνόματα πού ἀποδίδουμε στό Θεό, δέν ἀποκαλύπτουν τή θεία
Οὐσία, ἀλλά τίς ἄκτιστες Αὐτοῦ ἐνέργειες
Αὐτές κατέρχονται πρός ἐμᾶς, χωρίς ὅμως
νά μᾶς ἀποκαλύπτουν τή θεία οὐσία, ἡ
ὁποία «παραμένει ἀπρόσιτη», θά μᾶς πεῖ
ὁ Μ. Βασίλειος. Ὁ χριστιανισμός δέν εἶναι
μιά φιλοσοφική Σχολή, πού θεωρητικολογεῖ μέ ἀφηρημένες ἔννοιες, ἀλλά πρωταρ-

χικά εἶναι μιά κοινωνία μέ τόν ζῶντα Θεό
μέσω τῶν μυστηρίων καί τῆς θείας λατρείας,
καθώς τελοῦνται στήν Ἐκκλησία.
Ἀποφατική θεολογία
καί μυστική γνώση
Στήριγμα τῆς ἀποφατικῆς θεολογίας
ἀποτελοῦν τά ὀρθόδοξα Ἀρεοπαγιτικά κείμενα τά ὁποῖα, ἐνῶ γράφτηκαν τόν Στ΄
αἰώνα ἀπό ἄγνωστο ὥς τώρα, συγγραφέα,
ἀποδίδονται στόν ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη. Στά κείμενα αὐτά ὁρίζεται ἡ μυστική θεολογία ὡς ἡ βασική μέθοδος
γνώσεως τοῦ Θεοῦ, λέγοντάς μας «τί δέν
εἶναι ὁ Θεός, παρά τί εἶναι».
Ἡ μυστική θεολογία σηματοδοτεῖ μιά
νέα κατάσταση πού προϋποθέτει μιά ἀνοδική πορεία πρός τή θέωση. Ὡς παράδειγμα φέρεται ἡ παραίτηση τοῦ θεόπτη
Μωϋσῆ ἀπό κάθε κτιστό καί γήινο πρίν
ἀνεβεῖ στό ὄρος Σινᾶ, γιά νά δεχθεῖ τήν
παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα στό γνόφο τῆς
ἀγνωσίας. Γιατί ὁ Θεός κατοικεῖ ἐκεῖ, πού
δέν φτάνει ἡ γνώση μας καί ἡ νόησή μας.
Ὅσο ἐμεῖς ἀνεβαίνουμε πρός τό Θεό τόσο
Αὐτός κατεβαίνει πρός ἐμᾶς μέ τίς ἄκτιστες Αὐτοῦ ἐνέργειες.
Ἡ θεολογία ὅσο μεταβάλλεται σέ θρησκευτική καί ἠθικολογική γνώση, τόσο
ἀπομακρύνεται ἀπό τό μυστικό καί νηπτικό χαρακτήρα αὐτῆς. Γιά νά ἀνέλθει
κανείς στό «χῶρο» τῆς μυστικῆς θεολογίας,
ἔχει ἀνάγκη ἀπό τό φωτισμό τῆς ὑπερούσιας καί ὑπεράγαθης Ἁγίας Τριάδος. Αὐτός
εἶναι ὁ τρόπος γιά καθένα πού ποθεῖ τήν
κοινωνία καί τόν τρισυπόστατο Θεό καί τή
βίωση τῆς ἁγιότητας, σύμφωνα μέ τόν ἀποστολικό λόγο: «Ἅγιοι γίνεσθε» (Πέτρου Α΄
18).
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Ὅταν ὁ ποιητής (Ὀδυσσέας Ἐλύτης) ἔγραφε
νά μνημονεύουμε Διονύσιο Σολωμό καί Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ὅπου μᾶς βρεῖ τό
κακό, ἤξερε ὅτι ἡ λαλιά τους ἦταν καθαρή καί
δέν εἶχε κανένα δόλο. Τό ἴδιο θά μπορούσαμε
νά ποῦμε γιά τόν Π. Μελίτη, τόν ἀρθρογράφο
τῶν ΑΚΤΙΝΩΝ τῆς πρώτης 15ετίας.
Τόν Ἰούνιο τοῦ 1947 δημοσίευσε ἕνα σπουδαῖο, κατά τήν γνώμη μας, ἄρθρο γραμμῆς μέ
τίτλο «Κατηγορῶ τούς Χριστιανούς». Στό ἴδιο
τεῦχος δημοσιεύθηκε καί τό ποίημα «Μέ φαμφάρες ξεκινήσαμε…» τοῦ μεγαλόπνοου ποιητή
Ἀντώνη Ζαχαρόπουλου.
Ὁ π. Μελίτης στηλιτεύει τούς «Ζηλωτές»,
ἐκείνους τούς χριστιανούς πού ὁ ζῆλος τους
εἶναι «οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν». Καί ἑπομένως ἡ
πίστη τους δέν ἔχει συνέπεια. Κι ἄς ὁμολογοῦν
μεγαλόφωνα τήν χριστιανική τους πίστη. Αὐτοί,
λοιπόν, κατά τόν Μελίτη «ἑτοίμασαν» τόν
δρόμο πρός τήν ἄρνηση, μέ τά λάθη τους, μέ τίς
ἀπροσεξίες τους, μέ τίς ἀσυνέπειές τους.
Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Λόγος τῆς Γραφῆς ἐπιβεβαιώνει τήν διαμαρτυρία της: «Δι’ ὑμᾶς βλασφημεῖται τό ὄνομά μου ἐν τοῖς ἔθνεσι». Τέτοιες
βλαστήμιες, τέτοιες ἀντιπνευματικές συμπεριφορές εἶναι γεμάτη ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅμως ὁ Π. Μελίτης σημειώνει μέ ἔμφαση «Ἄν
ὁ Χριστιανισμός εἶναι κάτι, εἶναι τό πᾶν. Τά
πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός». Μ’ αὐτόν τόν
τρόπο δίδεται στούς Χριστιανούς τό νόημα τοῦ
Χριστιανισμοῦ ἀπό τήν ἄποψη τοῦ περιεχομένου τῆς ἠθικῆς ἐπιταγῆς του «Ὁ Χριστιανός
εἶναι ὁλοκληρωμένη βιοθεωρία, μέ τήν ἔννοια
πώς εἶναι τό θεμέλιο γιά νά κτισθεῖ ὁλόκληρος
ὁ βίος μας…».
Στήν πορεία του ὁ ἱστορικός Χριστιανισμός
παρουσίασε τόν θρησκευτικό ἄνθρωπο πού λατρεύει τόν Θεό στούς ναούς, ἀλλά τόν ξεχνάει
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ὅταν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό αὐτούς.
Ὁ θρησκευτικός ἄνθρωπος, πού
προσπαθεῖ νά τηρεῖ τούς λατρευτικούς τύπους, πιστεύει, ὅτι μέ αὐτόν
τόν τρόπο, ἐξοφλεῖ τό χρέος του
στόν Θεό καί στόν ἑαυτό του. Τό
τραγικό εἶναι ὅτι ὁ θρησκευτικός
αὐτός ἄνθρωπος νομίζει πώς ὁ Θεός
εἶναι ὑποχρεωμένος «Νά τοῦ διαφεντεύει τά συμφέροντά του, τήν εὐμάρεια καί τήν καλοζωΐα του». Ἔτσι ὁ
Ἀστικός Χριστιανισμός παραμέρισε
καί μάλιστα μέ βίαιο τρόπο, τόν Χριστιανισμό τῆς θυσίας, τῆς ἀγάπης
καί τῆς ταπεινοφροσύνης. Κι ἔτσι «ὁ
νικημένος Φαρισαῖος βρῆκε τρόπο
νά κάνει πάλι τήν ἐμφάνισή του.
Αὐτή τή φορά ὄχι σάν σταυρωτής
ἀλλά σάν μαθητής. Ὄχι ἔξω ἀπό τό
πραιτώριο, ἀλλά μέσα στήν Ἐκκλησία…».
«Πολλοί, σημειώνει ὁ Π. Μελίτης,
ἐζήτησαν νά κτυπήσουν τούς χριστιανούς μέ βρισιές, μέ συκοφαντίες
κι ἀσυνάρτητα κούφια λόγια. Μά
μόνο ὁ χριστιανός ξέρει νά κατηγορήσει μέ βάση χριστιανική. Ἡ ἄρνησις δέν εἶναι σέ θέση νά νοιώσει τόν
Χριστιανισμό, οὔτε νά κατηγορήσει
ἐμᾶς τούς χριστιανούς. Μόνο ὁ Χριστιανισμός ξέρει νά κατηγορήσει μέ
βάση χριστιανική».
«Μέ φαμφάρες, «Σταυροφόροι»,
ξεκινήσαμε / γιά νά πᾶμε στήν
Ἐδέμ. / Χρυσά χάμουρα στ’ ἀλόγατα φορέσαμε, / καί τῆς γνώσης
τίς πορφύρες / Ν’ ἀνεμίζουν πισωκάπουλα στόν ἄνεμο, / Τῶν μελλού-

μενων σωτῆρες· / Καί γιά φλάμπουρα, ὑψωμένες στά κοντάρια
μας, / Γιά σημάδια τῆς μεγάλης
προσταγῆς, /Τῆς «ἀλήθειας» τίς
παντιέρες, / Καί στό δρόμο πού
ἀπαντήσαμε τήν Ἄνοιξη / Τίς κορδέλες τῆς Αὐγῆς / … / Μέ φαμφάρες, «σταυροφόροι», ξεκινήσαμε…
/ Γιά νά πᾶμε στήν Ἐδέμ. / Θαμπωμένοι μ’ ἀναπάντητα ρωτήματα, /
Μέ τό «Πότες»μέ τό «Πῶς» μέ τό
«Γιατί», /Θῦτες ἄγνωμοι καί θύματα /Μέ φαμφάρες, «Σταυροφόροι», ξεκινήσαμε, / Μέ τό Νοῦ γιά
Ὁδηγητή….».
Θεοποιήσαμε τή γνώση, θεοποιήσαμε τήν ἐπιστήμη, θεοποιήσαμε
τόν νοῦ, θεοποιήσαμε τό χρῆμα καί
ξεχάσαμε τήν σαρκωμένη Ἀγάπη καί
τήν σταυρική της θυσία.
Τώρα πιά «δειλοί, μοιραῖοι κι
ἄβουλοι ἀντάμα / προσμένουμε, ἴσως,
κάποιο θάμα!», ὅπως θά ἔλεγε ὁ ποιητής Κ. Βάρναλης.
Ἀλλά, ὁ ποιητής Γ. Βερίτης στόν
«Λυτρωτικό» του ἐπισημαίνει: «Κλειστές οἱ πόρτες τῆς ψυχῆς μας /Καί
μεῖς βουβοί καί λυπημένοι. / Σάν τί
κακό μᾶς περιμένει; // Σάν κλαψοπούλι
ὁ λοιγσμός μου / ἄπαυτα μέσα μου
θρηνεῖ, / λές τήν καταστροφή τοῦ κόσμου…».
Κι ἡ καταστροφή θά ’ρθεῖ ἀπό
τήν λήθη καί τήν λησμονιά τῆς ἀλήθειας κι ὄχι ἀπό τήν κριτική καί τό
«κατηγορῶ» τῶν σφαλμάτων μας.
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Ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι
κενός περιεχομένου. Δέν εἶναι θεωρία, ἰδεολογία, ἀοριστολογία, φιλοσοφία. Ὁ Χριστιανισμός εἶναι
βίωμα. Εἶναι πράξη. Ἐφαρμογή
τῶν θείων ἐντολῶν καί μάλιστα τῆς
κορυφαίας ἐντολῆς: «Ἀγαπᾶτε
ἀλλήλους». Ὁμιλοῦμε λοιπόν περί
ἑνός χριστιανισμοῦ προσγειωμένου, κοντά στόν συνάνθρωπο, καρδιακοῦ χριστιανισμοῦ. Τό ἀρχαῖο
πολίτευμα τῶν χριστιανῶν, δηλαδή
ὁ τρόπος ζωῆς τῶν πιστῶν τῶν
πρώτων αἰώνων εἶναι στήν πραγματικότητα ἡ ἐφαρμογή τοῦ
Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ στήν
πράξη. Διαβάζουμε στό ὑπέροχο
βιβλίο τῶν Πράξεων τά ἑξῆς σπουδαῖα: «Πάντες οἱ πιστεύοντες
ἦσαν ἐπί τό αὐτό καί εἶχον ἅπαντα
κοινά καί τά κτήματα καί τάς
ὑπάρξεις ἐπίπρασκον καί διεμέρι-
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ζον αὐτά πᾶσι καθότι ἄν τις χρείαν
εἶχε» (Πράξ. 2, 44-45).
Τό Ἱερό Εὐαγγέλιο εἶναι κατ’
οὐσίαν θεώρηση Ἱστορίας ὑπό τό
πρῖσμα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ
πρός τόν ἄνθρωπο. Ἀπό τόν Χριστό, τόν αἰώνιο Διδάσκαλο τῆς
ἀγάπης, τήν ἴδια τήν ἀγάπη, ξεκινᾶ καί ἡ διάθεση, ἡ δική μας
προσπάθεια μέ ἀγάπη πρός τόν
πλησίον. Ἐκεῖνος μᾶς δίδαξε. Τό
πρῶτο βῆμα, ὁ πρῶτος ἀγώνας
μας εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τόν Κύριο
καί ἔπειτα πρός τόν συνάνθρωπο.
Ἀγάπη πρός τόν Χριστό εἶναι ἡ λησμοσύνη τοῦ ἐγώ καί ἡ πλήρης
ἐπανάπαυση στό Σύ τοῦ Χριστοῦ.
Δηλαδή ἐν προκειμένω δέν ἰσχύει:
Ἐγώ καί ὁ Χριστός, ἀλλά Ἐκεῖνος
καί ἐγώ. Ἡ μάνα λησμονεῖ τόν
ἑαυτό της μπρός στό παιδί της.
Αὐτό εἶναι ἀφοσίωση καί ἀγάπη.

¥

Τό ἐγώ μικραίνει καί χάνεται ἐν
ἀντιθέσει μέ τό Σύ τοῦ Χριστοῦ
πού αὐξάνει καί ἀναζητᾶ ἀπείρους
διαστάσεις
ἁγιότητος,
φωτός, δόξης. Τό ἑπόμενο βῆμα ἡ
ἀγάπη γιά τόν ἄλλο. Ὁ Ἀναστάς
Κύριος εἶπε στόν Πέτρο ὅτι ἐφόσον μ’ ἀγαπᾶς, τότε βόσκε τ’
ἀρνία μου». Εἶναι πλέον ἡ διεύρυνση τῆς καρδίας πού ἀγαπᾶ. Τό
«ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» εἶναι ἡ καινούργια, πιό νέα, πού δέν μουχλιάζει.
Ἄραγε ὑπάρχουν παραδείγματα, πρότυπα ἀγάπης στό διάβα
τῶν αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ;
Μά ὁ Χριστιανισμός, ὁ ἀληθινός,
τήν ἀγάπη ἔδωσε καί ἔδειξε στόν
κόσμο. Μήν ἀμφιβάλλετε γι’ αὐτό
καί μήν παραπλανάστε ἀπό τίς
διαστρεβλώσεις τῆς Χριστιανικῆς
διδασκαλίας.
Ἀπό τούς ἁγίους Ἀποστόλους
καί μάλιστα τόν ἀπόστολο τῆς
ἀγάπης Ἰωάννη, τόν Θεολόγο καί
εὐαγγελιστή μέχρι αὐτόν τόν μέγα
Ἀπόστολο τῶν δακρύων καί τόν
ὑμνητή τῆς ἀγάπης Παύλο καί στή
συνέχεια τούς Ἀποστολικούς Πατέρες, ὁ Ἰγνάτιος καί ὁ Πολύκαρπος, τούς Μεγάλους Πατέρες
Βασίλειο, Γρηγόριο, Χρυσόστομο
τούς κήρυκες καί ἐφαρμοσστές
τῆς ἀγάπης αὐτή ἡ ἐντολή εἶναι
στήν καθημερινή βιοτή τους. Ξεφυλλίζοντας τήν βυζαντινή ἱστορία, τά συναξάρια καί γενικά τούς

βίους τῶν ἁγίων, τῶν πατέρων,
τῶν ἀσκητῶν θά σταματήσεις στίς
χρυσές σελίδες ἀγάπης ἡρωϊκῶν
κατορθωμάτων. Μπορεῖ νά μήν
μείνεις ἔκπληκτος στά θαυμαστά
ἔργα ἀγάπης τῆς ἀρχόντισσας τῶν
Ἀθηνῶν τῆς ἁγίας Φιλοθέης στά
δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, ἤ μπορεῖ νά μήν ἀκούσεις τί ἔλεγε γιά τήν ἀγάπη πού
τήν πραγμάτωνε στή ζωή του ἕνας
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός; Ἔπειτα οἱ
ἐνθικοί εὐεργέτες δέν ἦσαν
ἄνθρωποι ἀγάπης; Καί ὁ ἅγιος
Νεκτάριος, ὁ παπᾶ-Νικόλας ὁ
Πλανᾶς, ὁ ὅσιος Πορφύριος ὁ
Καυσοκαλυβίτης, ὁ ὅσιος Λουκᾶς
Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας καί
τόσοι ἄλλοι κεκρυμένοι, σιωπηλοί,
ἀφανεῖς διάκονοι τῆς ἀγάπης; Ὁ
Θεός τούς γνωρίζει καί τά ἔργα
τους εἶναι γραμμένα στούς οὐρανίους βίβλους.
Κοινωνία ἀληθοῦς ἀγάπης
εἶναι ὁ Χριστιανισμός ἀπό τήν
ὁποία πόρρω ἐμεῖς ἀπέχουμε.
Ὡστόσο ἡ ἀναζήτηση αὐτή τῆς κεφαλαιώδους ἀρετῆς τῆς ἀγάπης
πρέπει νά μᾶς συνέχει. Ἄλλως δέν
εἴμεθα χριστιανοί. Ἤ εἴμεθα
μόνον «τοῖς χείλεσιν».
Τό πιό ὡραῖο εἶναι ὅταν θά
κλείσεις τά μάτια σ’ αὐτόν τόν
μάταιο κόσμο νά ποῦν οἱ ζῶντες
ἀκόμη: Ἦταν ἄνθρωπος ἀγάπης!
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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Ἐκεῖνο τόν Ἀπρίλιο, συνεδρίασε τό
Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Γυναικείου
Σωματείου, μέ σκοπό νά ἀποφασίσει
πῶς θά ὀργανώσει μιά ἐκδήλωση, γιά
τήν Παγκόσμια Ἡμέρα τῆς Μητέρας τήν
δεύτερη Κυριακή τοῦ Μαῒου.
Μετά ἀπό ἀρκετή συζήτηση, ἔγινε
ὁμόφωνα δεκτή μιά πρόταση πού ἔλεγε:
«Ἀντί γιά μιά πανηγυρική ἐκδήλωση,
μέ ἀντίστοιχες δαπάνες, νά διατεθοῦν
διαφορετικά αὐτά τά χρήματα. Νά
χωριστοῦν, οἱ κυρίες τοῦ Συμβουλίου,
σέ τρεῖς ὁμάδες, νά ἐπισκεφθεῖ ἡ κάθε
ὁμάδα ἕνα ἀπό τά νησιά τῆς ἄγονης

γραμ- μῆς, νά προσφέρει ἀπό ἕνα χρήσιμο ἀναμνηστικό δῶρο στίς ἐκεῖ πολύτεκνες μητέρες καί νά βραβεύσει μία
ἀπό αὐτές μέ ἕνα χρηματικό ποσό».
Ἔτσι κι ἔγινε. Ἡ ὁμάδα στήν ὁποία
συμμετεῖχε ἡ Σοφία, εἶχε προορισμό
ἕνα μικρό ἀκριτικό νησί. Εἶχε γίνει προσυνεννόηση μέ ἀντίστοιχους τοπικούς
φορεῖς καί, φτάνοντας στό νησί τό Σάββατο τό ἀπόγευμα, οἱ κυρίες βρῆκαν νά
τίς περιμένει, χαρούμενη, ἡ ὑπεύθυνη
τοῦ τοπικοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων.
Στό γραφεῖο, ὅμως, ὅπου θά συναντοῦσαν τίς πολύτεκνες μητέρες τοῦ νησιοῦ, διαπίστωσαν ὅτι ἀρκετές ἔλλειπαν, ὅπως καί ἡ μητέρα πού, ὡς ἡ πιό
πολύτεκνη, εἶχε ἐπιλεγεῖ γιά τήν βράβευση.
-Εἶναι, ξέρετε, ἀπόγευμα Σαββάτου,
μέ χίλιες δουλειές γιά τίς πολύτεκνες
μανάδες, δικαιολόγησε τήν ἀπουσία ἡ
ὑπεύθυνη.
-Ἔχετε δίκιο. Τό καταλαβαίνουμε,
εἶπαν μέ κατανόηση οἱ κυρίες.
Μέ δυό ἐνθαρρυντικά λόγια καί θερμές εὐχές, μοίρασαν τά δωράκια στίς
παροῦσες, ἄφησαν τά ὑπόλοιπα γιά νά
δοθοῦν, ἀργότερα, ἀπό τήν ὑπεύθυνη
στίς ἀποῦσες, καί ζήτησαν τό ὄνομα καί
τήν διεύθυνση τῆς πολύ-τεκνης μάνας,
πού θά ἔπρεπε νά βραβευθεῖ.
-Εἶναι ἡ κυρά Μαριγώ. Ἔχει στήν
ζωή δώδεκα παιδιά, ἔχει ἀποκτήσει
εἴκοσι πέντε ἐγγόνια καί τρία δισέγγονα. Μένει λίγο ἔξω ἀπό τήν
Χώρα, βοηθάει κι ὅσο μπορεῖ
ὅλη της τήν οἰκογένεια καί γι’
αὐτό δέν θά μπόρεσε νά
ἔρθει.
-Δέν πειράζει, θά πᾶμε ἐμεῖς.

***
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Σέ λίγο, μ’ ἕνα ταξί, ἔφτασαν στό
χαμηλό κάτασπρο σπιτάκι τῆς κυράΜαριγῶς, μέ τόν περιποιημένο ὁλάνθιστο μικρό κῆπο. Τούς ἄνοιξε μιά, λίγο
σκυφτή, ἡλικιωμένη γυναίκα. Εἶχε ἔνα
κατάλευκο πλεξουδένιο στεφάνι στό
κεφάλι κι ἕνα πεντακάθαρο γαλάζιο
βλέμμα, πού ἔδειξε ἔκπληξη.
Τῆς ἐξήγησαν καί τίς πέρασε μέσα.
Ἐκεῖ, στό φτωχικό, ἀλλά συγυρισμένο
καθιστικό, καθόταν ἕνας γέρος μέ παχύ
κατάλευκο μουστάκι.
-Εἶναι οἱ κυρίες ἀπό τήν Ἀθήνα, τοῦ
ἐξήγησε ἡ κυρά Μαριγώ. Ἦρθαν, λέει,
γιά νά ποῦν ευχαριστῶ στίς πολύτεκνες
μανάδες τοῦ νησιοῦ μας. Πάω μιά
στιγμή νά φέρω ἀπό μιά δροσερή βυσσινάδα κι ἔρχομαι. Καθῆστε ἐσεῖς, εἶπε
καί κατευθύνθηκε πρός τό ἐσωτερικό
τοῦ σπιτιοῦ.
Ὁ γέρος, ἐμφανῶς ξαφνιασμένος,
εἶπε μέ βραχνή φωνή:
-Ἄς εἶστε καλά κυράδες μου. Δέν
τῆς ἔχει ματαπεῖ ἄλλος κανείς εὐχαριστῶ τῆς γριᾶς μου. Ἄς εἶστε καλά.
Ὅταν ἦρθε ἡ κυρά Μαριγώ μέ τό
κέρασμα, οἱ κυρίες ἄρχισαν νά τήν ρωτοῦν διάφορα. Κι ἐκείνη, μ’ ἕνα ντροπαλό χαμόγελο, μίλησε γιά τά παιδιά,
τά ἐγγόνια καί τά δισέγγονα. Ἐξιστοροῦσε τό πῶς ἔπρεπε νά ζυμώνει καί
νά φουρνίζει ἀργά τήν νύχτα, πῶς
ἔφερνε νερό ἀπό τό πηγάδι κι ἔβαζε
σκάφη, σάν ἔλλειπαν τά πιό μεγάλα
στό σχολεῖο, πῶς ἑτοίμαζε, ἀπό τά χαράματα, τό κολατσό πού θά ἔπαιρναν
αὐτά μαζί τους, ἀλλά καί ὁ ἄνδρας της
φεύγοντας γιά ψάρεμα.
Σέ μιά στιγμή, ἀπαντώντας σ’ ἕνα
θαυμαστικό σχόλιο τῆς Σοφίας, γιά τό
πῶς τά κατάφερε ὅλα αὐτά, εἶπε μέ
μιά γλυκιά ἠρεμία:

-Βόηθησε ὁ Θεός καλή μου, βόηθαγε κι ὁ γέρος μου ὅσο μπόραγε.
Ἀλλά, ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς, τότενες
πού ἤσαντε μικρά, δέν θυμᾶμαι νἆχα
ποτέ κοιμηθεῖ μιάν ὁλάκερη νύχτα.
Ἐκτός ἀπό τίς δουλειές, ἔπρεπε,
ἀργά-ἀργά, νά κάνω κι ἕνα γύρο νά
δῶ, τάχα ἀναπνέουν ὅλα τους;
Ὁ γέρος της, πού παρακολουθοῦσε
τήν κουβέντα, γέλασε καί συμπλήρωσε:
-Καί σοὔμεινε τό χούι. Καί δέν μ’
ἀφήνεις νά κοιμηθῶ, ἔτσι πού στριφογυρνᾶς τή νύχτα ὥσπου νά σέ πάρει
ὁ ὕπνος.
Γέλασαν ὅλοι. Οἱ κυρίες θεώρησαν
τήν στιγμή κατάλληλη γιά νά δώσουν
στήν κυρά Μαριγώ τό ἀναμνηστικό
δῶρο της καί τόν φάκελλο μέ τό χρηματικό ποσόν. Τόν ἄνοιξε, εἶδε τά χρήματα, κοντοστάθηκε καί εἶπε μέ
συγκινημένη φωνή:
-Δέν ξέρω πῶς νά σᾶς εὐχαριστήσω.
Γιατί ὅλα αὐτά σ’ ἐμένα; Δέν ἔκαμα
δά καί τίποτα παραπάνω ἀπό ὅ,τι
κάνουν οἱ ἄλλες μανάδες. Τό δῶρο
εἶναι ἀρκετό. Τά χρήματα ὅμως...
Σώπασε. Κοίταξε τόν ἄνδρα της
στά μάτια, μέ νόημα. Εἶδε τό νεῦμα
του, κατάλαβε καί συνέχισε:
- Ἐμεῖς, ὁ γέρος μου κι ἐγώ, ἀλλά
καί τά παιδιά μας, μέ τήν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ, κάπως τά βολεύουμε. Καλύτερα, αὐτά τά χρήματα νά τά δώσετε
στό σπίτι πού εἶναι ἐκειδά, στήν ἄκρη
τῆς ἀνηφοριᾶς. Μένει ἐκεῖ μιά μικρομάνα, χήρα, μέ τέσσερα παιδιά...
Κάντε το, σᾶς παρακαλῶ...
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ κάποια βιβλία ἀπό
τό πλῆθος πού κυκλοφοροῦν τά
ὁποῖα, ὅταν ἀρχίσεις νά τά διαβάζεις,
δέν τά ἀφήνεις, ἄν δέν ὁλοκληρώσεις
τήν ἀνάγνωσή τους. Καί ὅταν τελειώσεις ἐπανέρχεσαι. Καί δέν ἐννοῶ
κάποιο μυθιστόρημα πού σέ συναρπάζει. Ἀναφέρομαι σέ βιβλίο μέ συμβουλές καί παραινέσεις.
Ἕνα τέτοιο βιβλίο πῆρα πρόσφατα
καί διάβασα παρακινούμενος ἀπό
ἐκπομπή τοῦ ραδιοφώνου τῆς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας», πού τό παρουσίαζε. Εἶναι τό βιβλίο «Μέ λεπτότητα
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καί ἀγάπη» (σελ. 302), ἀπό τίς
ἐκλεκτές ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ».
Πρόκειται γιά σειρά ἐπιστολῶν
πού ἔστελνε ὁ ρῶσος ἱερομόναχος π. Ἰωάννης Κρεστιάνκιν
(1910-2006), τῆς Μονῆς τῶν
Σπηλαίων (Πσκώφ). Πολλοί
Ρῶσοι ἔγραφαν στόν π. Ἰωάννη
καί τοῦ ζητοῦσαν τίς συμβουλές
ἀλλά καί τίς προσευχές του. Καί
ἐκεῖνος τούς ἀπαντοῦσε. Τίς
ἐπιστολές μετέφρασε ἡ Ἀγγελική Πελωριάδου, ἐνῶ τήν ἐπιμέλεια τῆς ἔκδοσης εἶχε ὁ Βασ.
Ἀργυριάδης.
Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ἰωάννης γεννήθηκε στή ρωσική πόλη
Ὀριόλ. Ἐνωρίς ἔγινε κληρικός
κι ἔζησε ὅλη τή ζωή του στή
Μονή τῶν Σπηλαίων τοῦ
Πσκώφ. Τό 1950 συνελήφθη
ἀπό τίς σοβιετικές ἀρχές καί
καταδικάσθηκε σέ ὀκτώ χρόνια
ἐγκλεισμοῦ σέ στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Ὅπως γράφει ὁ
ἐπιμελητής τῆς ἔκδοσης κ. Βασ.
Ἀργυριάδης, «εἶναι πάμπολλα
τά θαυμαστά περιστατικά πού
ἀποδεικνύουν τή διορατικότητα
καί τά πνευματικά χαρίσματα
τοῦ Γέροντα». Ἕνα ἀπό αὐτά
ἦταν καί ἡ μεγάλη δύναμη τῆς
προσευχῆς του. Καί αὐτή ἐπιζητοῦσαν ἀναρίθμητες ψυχές ἀπ’
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ὅλη τή Ρωσία. Ὁ Πατριάρχης Ποιμήν εἶχε πεῖ κάποτε: «Ἕναν ἀληθινό πνευματικό Πατέρα διαθέτουμε
στή Ρωσία, τόν π. Ἰωάννη Κρεστιάνκιν.
ΠΑΡΑΘΕΤΩ στή συνέχεια μερικές ἀπό τίς παραινέσεις τοῦ π.
Ἰωάννου πού περιέχονται στίς ἐπιστολές του:
«ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ στή ζωή δέν
ὑπάρχουν καί δέν μπορεῖ νά ὑπάρξουν. Ὁ προνοητής Θεός κυβερνᾶ
τόν κόσμο καί κάθε περίσταση ἔχει
ὑψηλή πνευματική σημασία καί εἶναι
δοσμένη ἀπό τόν Θεό γιά τήν ἐκπλήρωση αὐτοῦ τοῦ αἰωνίου στόχου, τῆς
ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ»(σελ. 19).
― «Οἱ ἀσθένειές μας εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἁμαρτωλῆς ζωῆς καί τή
θεραπεία πρέπει νά τήν ἀρχίζουμε
ἀπό τή μετάνοια καί τό Ἅγιο Εὐχέλαιο· αὐτά γιά τήν ψυχή. Μετά τό
εὐχέλαιο χρειάζεται νά ἀπευθυνόμαστε στούς γιατρούς, ὥστε ἐκεῖνοι μέ
τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά βοηθήσουν
καί τό ἄρρωστο σῶμα» (56).
― «Δέν μᾶς τιμωρεῖ ὁ Κύριος,
ὄχι! Μόνοι μας τιμωροῦμε τόν ἑαυτό
μας μέ τό νά ζοῦμε χωρίς τόν Θεό.
Ὅσο καλοί καί νά εἴμαστε κατά τά
ἀνθρώπινα μέτρα, ἐκεῖ πού δέν
ὑπάρχει Θεός, δέν ὑπάρχει ζωή ζωντανή, δημιουργική, δέν ὑπάρχει ἡ
χαρά τῆς ζωῆς. Ὅπου δέν ὑπάρχει

Θεός, ἐκεῖ κυριαρχεῖ ὁ ἐχθρός τοῦ
Θεοῦ» (169).
― «Μή κρίνετε κανένα. Ὅπου
ὑπάρχει κρίση, ἐκεῖ δέν ὑπάρχει
ἀγάπη» (66).
― «Ἦρθε τέτοια ἐποχή πού
χωρίς τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔρχεται
ἡ καταστροφή» (36).
― «Μήν ἀναβάλλετε γιά αὔριο
ὅ,τι εἶναι ἀπαραίτητο νά κάνετε σήμερα, ἀφοῦ τό αὔριο γιά κάποιους
μπορεῖ καί νά μήν ἔρθει» (234).
― «Εὐχαριστεῖτε τόν Θεό γιά
ὅλα. Τό ὅτι βρεθήκαμε στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι ἀρετή δική μας, ἀλλά
δῶρο τοῦ Κυρίου» (78).
― «Ὁ σταυρός σας μέ τόν ὁποῖο
σώζεστε, εἶναι τό νά σηκώνετε
ἀγόγγυστα τίς ἀσθένειες καί νά ὑπομένετε αὐτές τίς βιοτικές στενοχώριες. Ἐδῶ ἐπιτρέπονται γιά σᾶς ἀπό
τόν Θεό ὅλα ὅσα χρειάζονται γιά τή
σωτηρία σας» (290).
― «Ἡ πίστη, ἡ ἀγάπη καί ἡ ταπείνωση ὑπῆρξαν ἀλάνθαστοι ὁδηγοί
τῶν ἀνθρώπων στή μαινόμενη θάλασσα τοῦ βίου καί ἔφεραν μαζί τους
στή ζωή ἀλήθεια, εἰλικρίνεια κι
ἁπλότητα» (18).
― «Μάθε νά ἀγαπᾶς τούς ἄλλους,
μάθε νά συμπονᾶς τούς ἄλλους κι ἡ
χαρά θά ἐγκατασταθεῖ στό νοῦ καί
τήν καρδιά σου» (32).
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ταν ἡ Σαμαρεῖτις γυναίκα εἶχε τήν
σωτήρια συνάντηση μέ τόν Χριστόν, «ἀπῆλθεν» στήν πόλη της
καί ἀνακοινώνει στούς συμπολίτες της ὅτι συνάντησε τόν ἀναμενόμενον Μεσσία καί τούς
καλεῖ «δεῦτε, ἴδετε… μήτι οὗτος ἐστίν ὁ Χριστός;» καί ἐκεῖνοι «ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς πόλεως
καί ἤρχοντο πρός αὐτόν». Ἐν τῶ μεταξύ πολλοί ἀπό αὐτούς εἶχαν πιστέψει εἰς Αὐτόν «διά
τόν λόγον τῆς γυναικός μαρτυρούσης, ὅτι εἶπέ
μοι πάντα ὅσα ἐποίησα». Ἔφθασαν στό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ, ἄκουσαν τόν Ἰησοῦ, τόν γνώρισαν, σαγηνεύθηκαν ἀπό Αὐτόν, πίστεψαν
στούς λόγους Του, Τόν δέχθηκαν ὡς Χριστό
καί τόν παρεκάλεσαν νά μείνει μαζί τους καί
ὁ Κύριος «ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας» καί ἀπό
τήν διδασκαλία Του «πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διά τόν λόγον αὐτοῦ». Ἀκόμη περισσότεροι ἐπίστεψαν εἰς Αὐτόν.
Πολλά ὀφείλουν γιά τήν συνάντησή τους
αὐτή μέ τόν Χριστό στήν συμπολίτιδά τους,
ἀλλά καί τῆς λέγουν «οὐκέτι διά τήν σήν λαλιάν πιστεύομεν». Δέν πιστεύομεν πλέον γιά
ὅσα μᾶς εἶπες ἐσύ, διότι «αὐτοί» (= οἱ ἴδιοι
ἐμεῖς) γάρ ἀκηκόαμεν καί οἴδαμεν, ὅτι οὗτός
ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτήρ τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός». Γνωρίσαμε καί ἀκούσαμε οἱ ἴδιοι τόν
Χριστόν, τόν ζήσαμε ἀπό κοντά, τόν βιώσαμε
καί ξέρουμε πιά ὅτι εἶναι ὁ σωτήρας τοῦ κόσμου, ὁ σωτήρας τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς.
Ὅλοι μας ἔχουμε ἀκούσει ἀπό τά μικρά
μας χρόνια, γιά τόν Χριστό. Ἀπό τούς γονεῖς
μας, ἄλλους εὐσεβεῖς ἀνθρώπους, στήν ἐκκλησία, στό σχολεῖο (τουλάχιστον παλαιότερα)
ἔχουμε διαβάσει σχετικά. Ὅμως ἄν μείνουμε
μόνον στίς ἀσφαλῶς σωτήριες αὐτές γνώσεις,
δέν γνωρίσαμε τόν Χριστό, δέν ὠφεληθήκαμε
ψυχικά καί εἶναι κρῖμα. Πρέπει νά βιώσουμε
τόν Χριστό. Νά τόν δεχθοῦμε προσωπικό Σωτήρα, «Θεόν ἀληθινόν, ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ» καί
νά πορευόμαστε κατά τό θέλημά Του.
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Ἡ βίωση κατά Χριστόν ἐπιτυγχάνεται μέ τήν βαθειά καί ἀκλόνητη
πίστη σέ Αὐτόν ὡς Θεό μας, Λυτρωτή
μας, Σωτήρα μας, δικό μας Θεό. Ἐπίσης μέ τή συχνή καί ὁλόθερμη προσευχή. Ἐπικοινωνοῦμε μαζί Του.
Μέγιστο προνόμιο καί ἀπόλυτος τρόπος νά βιώνουμε Αὐτόν. Συμμετοχή
στά Ἱερά Μυστήρια, ἐξεχόντως δέ,
στήν Ἱερή Ἐξομολόγηση καί τήν
Θεία Κοινωνία. Ἀκόμη βιώνουμε τόν
Χριστόν ἐάν τηροῦμε τίς ἐντολές του
καί τά ἔργα μας εἶναι σύμφωνα μέ
τήν διδασκαλία Του. Ἔργα ἀγάπης,
ἐλεημοσύνης, μακροθυμίας, δικαιοσύνης, ἱεραποστολῆς, ὁμολογίας. Καί
ὅλα αὐτά μέ ταπεινό φρόνημα. Τίς
πράξεις μας νά τίς διέπει ἡ συνεχής
μνήμη Θεοῦ. Νά ζοῦμε καί νά ἀναπνέουμε ἀδιάκοπα γιά τόν Χριστό.
Στό σπίτι, στόν δρόμο, στήν ἐργασία,
σέ χαρές καί λύπες, ὁ νοῦς μας καί ἡ
καρδιά μας πάντα στόν Χριστό.
Θ.Ι.Δ.
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Στούς παλαιότερους εἶναι πολύ γνωστός ὁ ποιητής Ἀχιλλεύς Παράσχος, φιλολογικό ψευδώνυμο
τοῦ Ἀχιλλέως Νασάκη, ὁ ὁποῖος ἐδημιούργησε τόν
δέκατον ἔνατον αἰῶνα, ἀλλά τό ἔργο του ὑπῆρξε
διαχρονικό κατά τό μεγαλύτερο διάστημα τοῦ
εἰκοστοῦ αἰώνα. Κρίμα πού τώρα πιά τά ποιήματά
του δέν περιλαμβάνονται στά σχολικά βιβλία. Τό
περιεχόμενό τους χαρακτηρίζεται ἀπό τήν πίστη
τοῦ ποιητῆ στά μεγάλα ἰδανικά, στό δέ ὕφος τους
ὑπάρχει ἔντονα τό λυρικό στοιχεῖο. Χιώτικης καταγωγῆς, γεννήθηκε τό ἔτος 1838 στό Ναύπλιο καί
ἀπέθανε τό ἔτος 1895 στήν Ἀθήνα, ὅπου μεγάλωσε καί ἔζησε, ἡ δέ προτομή του ἔχει στηθεῖ στόν
Ἐθνικό Κῆπο τῆς Ἀθήνας. Ἀναφερθήκαμε στό
οὐσιαστικό περιεχόμενο καί τόν λυρισμό τῶν ποιημάτων του. Πράγματι, ὅταν κάποιος διαβάζει τά
ποιήματά του, πλημμυρίζει ἡ καρδιά του καί
εὐφραίνεται ἀπό τήν γλαφυρότητα τοῦ ὕφους
τους καί τήν μεστότητα τοῦ περιεχομένου τους.
Σπουδαῖο μέρος τῆς ποίησής του κατέχουν
ποιήματα ἔντονου θρησκευτικοῦ χαρακτήρα, ὄχι
μέ ἐπιφανειακή ἀναφορά, ἀλλά μέ βαθειά πίστη
καί θεολογική κατάρτιση σέ βασικές θέσεις τῆς
Ὀρθόδοξης χριστιανικῆςπίστης. Στό ποίημά του
«Πρός τόν Χριστόν», διακρίνουμε τήν βαθειά
πίστη καί τήν ὁλόψυχη ἀγάπη Του στόν Ἰησοῦν.
«Χριστέ! Σέ τοῦτα τά ἄπιστα καταραμένα χρόνια
/ πού δέν πιστεύον τίποτε οὔτε ἀγαποῦν κανένα /
πού φῶς μᾶς ὁδηγεῖ τυφλό καί μᾶς παγώνουν χιόνια / ἐγώ πιστεύω καί ἀγαπῶ ὁλόψυχα ἐσένα / Πιστεύω; νά τά φῶτα μου· τό Εὐαγγέλιόν Σου!». Τί
σύμπτωση! Λές καί τό ἐμπνεύσθηκε στούς σημερινούς καιρούς. Σέ ἄλλο ποίημά του «στήν Παναγία», φανερώνεται πεντακάθαρα ἡ πίστη του, ἡ
ἀγάπη καί μεγάλη του ἀφοσίωση στήν Παναγία,
τήν ὁποία ἀληθῶς νοιώθει Μάνα. «Ἄλλοι σέ κράζουν Ἔλεος, Ἐλπίδα ὁ θλιμμένος / Βασίλισσα τῆς
Ἐκκλησιᾶς σέ κράζει ἡ καμπάνα / ἐλεημοσύνη ὁ
φτωχός, νερό ὁ διψασμένος / μά ἡ καρδιά μου Δέσποινα, αὐτή σέ κράζει Μάνα».
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Ἀναφερόμενος στήν ἀνόητη θεωρία τῆς ἐξελίξεως τοῦ Δαρβίνου ὅτι ὁ
ἄνθρωπος κατάγεται ἀπό τόν πίθηκο,
τόσον ἀνόητη πού κατερίφθη καί ἀπό
τούς ὑποστηρικτές της καί πού ἐσχάτως, ἐμπαθεῖς πολέμιοι τῆς πίστεώς
μας, ἔστω καί δειλά, προσπαθοῦν νά
τήν ἐπαναφέρουν, γράφει: «δέν
τρέχω / εἰς τούς πιθήκους, εὐγενεῖς
προπάππους νά ζητήσω / πατέρα τόν
θεόπλαστο Ἀδάμ ἀρκεῖ νά ἔχω». Προσοχή. Καί πάλιν ἐδῶ ἀνευρίσκουμε
τήν σωστή πίστη του, τήν θεολογικότητα τῶν ἀπόψεών του. Διευκρινίζει
ὅτι δέν καυχᾶται γιά τήν ἁμαρτωλή
πτώση τοῦ Ἀδάμ, ἀλλά ἔχει πατέρα,
κατά τό ἀνθρώπινον, τόν «θεόπλαστον» Ἀδάμ.
Κρίμα γιά τούς δαρβινιστές πού
ὑποστηρίζουν ὅτι ἔχουν πρόγονό τους
τόν πίθηκον. Ἀνόητοι δέν εἴμαστε
ἀπόγονοι μαϊμούδων, εἴμαστε πλάσματα τοῦ Θεοῦ, πλασθέντα «κατ’
εἰκόνα» Αὐτοῦ, δυνάμενοι νά φθάσουμε στό «καθ’ ὁμοίωσιν». Γιατί
ἀπό ψηλά, ἀπό βασιλόπουλα, παιδιά
τοῦ παμβασιλέως Θεοῦ, θέλετε νά
πέσουμε στό ἐπίπεδο τῶν πιθήκων;
Ὁ Θεός, ἐκ τοῦ μή ὄντος εἰς τό εἶναι
ἡμᾶς παρήγαγεν» καί μᾶς προορίζει
γιά τήν Οὐράνια Βασιλεία Του.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ὁ Γ. Βαλέτας, πολύ ἀξιόλογος μελετητής
καί σχολιαστής τοῦ Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη, διαφορετικῆς μᾶλλον κοσμοθεωρίας, διατυπώνει
νομίζω ἐπιτυχημένα σχόλια στό διήγημα τοῦ
μεγάλου δημιουργοῦ «Λαμπριάτικος ψάλτης»
τά ἑξῆς· «Ὁ πρόλογος τοῦ διηγήματος εἶναι
ἀξιόλογος ἀπό κάθε πλευρά, γιατί μᾶς δίνει
καθαρά διατυπωμένες τίς ἐθνικοπολιτικές ἰδέες
τοῦ συγγραφέα καί τήν ἀπόλυτη προσήλωσή
του στίς ἑλληνοχριστιανικές παραδόσεις, παράλληλα δέ μᾶς δείχνει τήν ἀδιαφορία του
πρός τήν καθιερωμένη διηγηματογραφική τεχνική, πού σπάει τά παραδομένα της πλαίσια
καί ἀνακατεύει προσωπικά στοιχεῖα μέ παρεκβάσεις καί προλόγους ἐξωλογοτεχνικούς...».
Σημειώνει αὐτά ὁ Γ.Κ.Β. μέ ἀφορμή τόν
πρόλογο τοῦ Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη στό ἀνωτέρω διήγημα. Φαίνεται πώς παίρνει ἀφορμή
ὁ συγγραφέας νά γράψει αὐτά γιά νά ἐξηγηθεῖ,
νά ἀμυνθεῖ ἀλλά καί νά ἐπιτεθεῖ, καθώς ἄλλοι
ἐσκανδαλίσθησαν, μερικοί ἀπεδοκίμασαν, διότι
αὐτός τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα γίνεται
φορτικός, «ὡς κατ’ ἀποκοπήν διηγηματογράφος». Καί τοῦ μηνύουν νά μήν τούς σκοτίζει καί
τόν ἐρωτοῦν ἀπό ποῦ ὑποθέτει πώς τό κοινόν
θέλγεται ἀπό τίς ἀναμνήσεις του. «Τό θέμα
σου ἐξαντλήθηκε», τοῦ λένε. Αὐτός ἀπαντᾶ
πώς τά διηγήματά του, οἱ ἀναμνήσεις του
συγκινοῦν αὐτόν τόν ἴδιον κι ἴσως λίγους
ἀκόμη ἐκλεκτούς ἀναγνῶστες. Καί ὁμολογεῖ πώς τά πιό πολλά διηγήματά του
εἶναι μᾶλλον θρησκευτικά. Καί ποιά χάρη
ἤ πρωτοτυπία θά εἶχε νά γράψεις λεπτομερῶς πώς ἕνας χωρικός ἱερέας πῆγε καί λειτούργησε σ’ ἕνα ξωκκλήσι γιά μιά κοινότητα
ἀγροτῶν ἤ βοσκῶν. Τοῦτο θά ἦτο εὐτελές
γιά πολλούς κριτικούς, ἐνῶ τό νά γράψει
πώς ἕνας γέρος σκότωσε τή γυναίκα του τήν
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ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, αὐτό
εἶναι ὑψηλόν. «Μή θρησκευτικά πρός
Θεοῦ!». Ὅμως ὁ Ἀλ. Παπαδιαμάντης διαμαρτύρεται καί ὡς γνήσιος
Ἕλληνας κρατάει τήν ἱστορική πορεία τοῦ Ἔθνους: Ἀρχαῖοι, Βυζαντινοί, Σύγχρονοι. Πολλοί καί σήμερα
ὄχι μόνον ἀγνοοῦν, ἀλλά καί ἀπορρίπτουν τήν Ἱστορική ἀλλά καί
γλωσσική πορεία τοῦ Ἔθνους.
Μᾶς κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση ὁ
τρόπος πού ὁμιλεῖ γιά «τό Ἔθνος τό
Ἑλληνικόν» μέ τή βαρυσήμαντη διατύπωσή του, πώς ὅσο περνάει ὁ
χρόνος τόσο «τό ἐλεύθερο Ἔθνος γίνεται ἀνικανώτερον νά βοηθήσει τό
δοῦλον Ἔθνος». Ὁ Ἄγγλος, ὁ Γερμανός, ὁ Γάλλος μπορεῖ νά εἶναι κοσμοπολίτης ἤ ἀναρχικός ἤ ἄθεος ἤ
ὁ,τιδήποτε.Ἔκανε τό πατριωτικό του
χρέος. Τώρα εἶναι ἐλεύθερος νά κάνει
χάριν πολυτελείας τήν ἀπιστίαν καί
τήν ἀπαισιοδοξίαν. Ἀλλά ὁ σημερινός
Γραικύλος πού θέλει νά κάνει δημόσια
τόν ἄθεον ἤ τόν κοσμοπολίτη, μοιάζει
μέ νάνον πού τεντώνεται στά δάχτυλα
τῶν ποδιῶν του γιά νά φανεῖ κι
αὐτός γίγαντας.
«Τό Ἑλληνικόν Ἔθνος τό δοῦλον
ἀλλά καί τό ἐλεύθερο, ἔχει καί θά
ἔχει γιά πάντα ἀνάγκη τή θρησκεία
του». Ἔτσι μιλάει ὁ Χριστιανός ἀλλά
καί ὁ γνήσιος Ἕλληνας πού κλείνει
μέσα του τόν ἀρχαῖο, τόν βυζαντινό,
καί τόν σημερινό.
Σημειώνω μέ ἰδιαίτερη προσοχή
τή λαμπριάτικη κατάθεσή του: «Τό
ἐπ’ ἐμοί, ἐν ὅσω ζῶ καί ἀναπνέω καί

σωφρονῶ δέν θά παύσω πάντοτε, ἰδίως δέ
κατά τάς πανεκλάμπρους ταύτας ἡμέρας,
νά ὑμνῶ μετά λατρείας τόν Χριστόν μου, νά
περιγράφω μετ’ ἔρωτος τήν φύσιν καί νά
ζωγραφῶ μετά στοργῆς τά γνήσια Ἑλληνικά ἔθη.
«Ἐάν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ,
ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου, κολληθείη ἡ
γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐάν μή σοῦ
μνησθῶ».
Χριστός Ἀνέστη! Ἀδελφοί!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΝΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ

εντρικό γεγονός στήν ἱστορία
τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ἡ
Πεντηκοστή. Εἶναι ἡ μέρα, πού τό
Ἅγιο Πνεῦμα ἐπιφοίτησε στούς
ἀποστόλους καί παραμένει στήν
Ἐκκλησία, ὡς Παράκλητος, γιά νά
καθοδηγεῖ τούς πιστούς «εἰς
πᾶσαν τήν ἀλήθειαν» (Ἰωάν. ιστ΄
13). Ἀπό τότε μέχρι σήμερα, ἡ
παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
εἶναι ζωντανή στήν Ἐκκλησία. Γι’
αὐτόν τό λόγο, μιά μέρα, μετά τήν
ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει καί τιμᾶ τό ἴδιο
τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἄς δοῦμε, λοιπόν, τί πιστεύουμε γιά τό Ἅγιο
Πνεῦμα, ὡς Ὀρθόδοξοι χριστιανοί,
καί τί πρέπει νά γνωρίζουμε ὡς
πιστοί.
Σύμφωνα μέ τό Σύμβολο τῆς
Πίστεως, τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι τό
τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος,
παντοδύναμο, ὅπως ὁ Πατέρας καί
ὁ Υἱός. Λέγεται Κύριο, γιατί εἶναι
τῆς ἴδιας οὐσίας μέ τόν Πατέρα καί
Υἱό. Δέν εἶναι τρεῖς Κύριοι ἀšά
μία ἡ Θεότητα καί ἡ φύση καί ἡ
Κυριότητα καί ἡ θέληση τῶν
Τριῶν. Εἶναι «ζωοποιόν», διότι
ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα ἔχουμε τή

Κ

³ ¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

146

ζωή καί τήν κίνηση. Τό Ἅγιο
Πνεῦμα μόνο ἐκ τοῦ Πατρός
ἐκπορεύεται ἀϊδίως, αἰωνίως
(χωρίς ἀρχή καί τέλος), ἀšά
«πέμπεται», δηλαδή στέλνεται
στόν κόσμο «δι’ Υἱοῦ». Αὐτό τό
Ἅγιο Πνεῦμα, ὡς τρίτο πρόσωπο
τῆς Ἁγίας Τριάδος συμπροσκυνεῖται καί συνδοξάζεται μετά τοῦ
Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ, ὡς ἀληθινός
Θεός. Ἡ φράση «σύν Πατρί καί
Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον» παρουσιάζει τό ἀδιαίρετο τῆς Τριάδος, διότι μιά
λατρεία καί τιμή προσφέρεται
ἀπό τήν κτίση πρός τήν
Ἁγία Τριάδα καί δοξάζονται μαζί, ἐπειδή
ἔχουν τήν ἴδια
δύναμη καί
δόξα καί θεότητα.
Μέ τή
χάρη καί
τήν
ἐνέργεια
τοῦ
Ἁγίου

¥

Πνεύματος λάλησαν οἱ προφῆτες
καί κήρυξαν οἱ ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου. Ἡ ἐπίκλησή του καί ὁ φωτισμός του εἶναι ἡ ἀπαραίτητη
προϋπόθεση γιά τήν αὐθεντικότητα τῆς ὁμολογίας ὅτι ὁ Χριστός
εἶναι Κύριος καί Θεός (Α΄ Κορ. ιβ
3). Ἡ φώτισή του εἶναι ἀπαραίτητη, ἐπίσης, προϋπόθεση γιά νά
δεχθεῖ κανείς τόν τρόπο πού τό
Ἅγιο Πνεῦμα σχετίζεται μέ τά
ἄšα πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος,
κάτι πού διαφορετικά εἶναι ἀδύνατο νά γίνει καταληπτό ἀπό τήν
περιορισμένη διάνοια τοῦ ἀνθρώπου.
Γιά τήν ὕπαρξη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, μᾶς μαρτυρεῖ ἔμμεσα
ἡ Παλαιά Διαθήκη, πού
μιλάει γιά τό
Πνεῦμα
Θεοῦ, τό
ὁποῖο

«ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος»
(Γεν. 1,1), κατά τήν Δημιουργία.
Στήν Καινή Διαθήκη κατά τόν
Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου, πληροφορούμαστε ὅτι τό Ἅγιο
Πνεῦμα θά τήν τήν ἐπισκεφθεῖ
(Λουκ. α΄ 35) καί ὅτι αὐτή ἐκ
Πνεύματος Ἁγίου θά συšάβει τόν
Ἰησοῦ (βλ. καί τρίτο ἄρθρο τοῦ
συμβόλου τῆς Πίστεως). Τό Ἅγιο
Πνεῦμα ἐμφανίσθηκε κατά τήν
βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ, στόν Ἰορδάνη
«σάν περιστέρι» (Ματθ. γ΄ 16).
Στό τέλος τῆς ἐπίγειας παρουσίας του, ὁ Χριστός ἀναγγέšει
στούς μαθητές Του ὅτι θά ἀποστείλει τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο
θά τούς φωτίσει, ὥστε νά κατανοήσουν τό κοσμοσωτήριο ἔργο
Του καί τούς δηλώνει: «συμφέρει
σέ σᾶς νά φύγω, γιατί τότε θά
ἔρθει σέ σᾶς ὁ Παράκλητος»
(Ἰωάν. ιστ΄ 7). Πράγματι, μετά
τήν ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ καί
σύμφωνα μέ τήν ὑπόσχεσή Του,
τό ἅγιο Πνεῦμα ἔρχεται κατά τήν
Πεντηκοστή (Πράξ. β΄ 3). Ἀπό
τότε παραμένει στήν ἱστορική πορεία τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλους τούς
φωτίζει πρός κατανόηση τοῦ
Θεοῦ, τελειοποιεῖ τούς ἀδύνατους, καταρτίζει τούς δίκαιους
ἐνεργεῖ χαρίσματα ἰαμάτων,
ζωοποιεῖ νεκρούς, ἐνισχύει
τούς πιστούς, υἱοθετεῖ τούς
μετανοημένους.
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χουν τόσα καί τόσα γραφεῖ γιά τήν
Ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας. Ἕντεκα
μῆνες τοῦ χρόνου παραμένουμε σιωπηλοί,
γιατί ἄλλα καθημερινά γεγονότα μᾶς ἀπορροφοῦν.
Μά σάν μπεῖ ὁ Μάϊος, συναισθήματα
ὀδυνηρά ταλανίζουν καί κυριαρχοῦν στίς
ψυχές τῶν Ἑλλήνων. Μιά θλιβερή εἰκόνα
σκιάζει τά πρόσωπα καί μελαγχολία. Γιαυτόν τό λόγο πῆρα στό χέρι τήν γραφίδα νά
φέρω στή σκέψη τήν τραγική ἐκείνη μέρα,
μιά καί βρισκόμαστε στόν Μάϊο.
Ἀξίζει, θαρρῶ, νά ἐπισημανθεῖ σέ πόσο
δυσχερή θέση, βρέθηκαν οἱ τελευταῖοι
αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου οἱ ὁποῖοι κατέβαλαν ὑπεράνθρωπες προσπάθειες νά
διασώσουν ἔστω καί τό τελευταῖο προπύργιο τῆς ψυχαρραγούσας βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ὅπως τήν εἶχαν καταντήσει οἱ
σταυροφόροι. Ταπεινώσεις, ἐπάνω στίς ταπεινώσεις, ἀγῶνες ἐπάνω στούς ἀγῶνες,
δυσβάστακτους φόρους κ.ἄ. Καί ἡ ἀδιαφορία, ἀλλά καί σκληρότητα τῆς Εὐρώπης.
Καί τώρα, ἄς θυμηθοῦμε λίγο τήν πικρή
αὐτή ἐποχή!!! Βρισκόμαστε μεταξύ τοῦ
1300-1453 καί ἰδιαίτερα ὅταν ὁ Ἰωάννης
Η΄ Παλαιολόγος, γιός τοῦ αὐτοκράτορα
Μανουήλ Παλαιολόγου, ἀνέλαβε ἤ διαδέχθηκε στό θρόνο τόν πατέρα του, ἡ πρώτη
πράξη του ἦταν νά συνάψει συνθήκη μέ
τόν Σουλτάνο Μουράτ μέ τήν ὁποία ὁμολογοῦσε ὅτι θά ἦταν ὑποτελής του καί θά
πλήρωνε τακτικά μεγάλο φόρο, θά παρέδιδε ὅλες τίς κτήσεις στή Μ. Ἀσία καί
Θράκη, ὅσες εἶχε πάρει ὁ πατέρας του
Μανουήλ.
Ὁ Μουράτ, ἀφοῦ πέτυχε αὐτές τίς
συνθῆκες, παραιτήθηκε ἀπό τήν πολιορκία

Ἔ

³ ¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

148

τῆς Κων/πολης πού εἶχε ἀρχίσει ἐπί Μανουήλ Παλαιολόγου. Ἀλλά ὁ Ἰωάννης Η΄
γνώριζε ὅτι ἐπρόκειτο περί ἁπλῆς ἐκεχειρίας καί ἐπωφελήθηκε ἀπό αὐτή, νά ζητήσει βοήθεια ἀπό τήν Εὐρώπη!
Γιά νά πετύχει τή βοήθεια αὐτή δέχθηκε τήν Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν καί πῆγε
στή Φερράρα ὅπου συγκροτήθηκε σύνοδος
ἡ ὁποία ἐξακολούθησε τίς ἐργασίες της
στή Φλωρεντία τό 1439 κατά τήν ὁποία
ὑπογράφηκε ἡ Ἕνωση. Ὁ λαός ὅμως τήν
ἀπέκρουσε. Ἐξ ἄλλου, δέν δόθηκε ἀμέσως
βοήθεια.
Ἀφοῦ ὀργανώθηκε σταυροφορία κατά
τῶν Τούρκων, αὐτή τελείωσε μέ τήν ἧττα
της στή Βάρνα, τό 1444 ἀποτέλεσμα τῆς
ὁποίας ὑπῆρξαν, νέοι ἀγῶνες τῶν Τούρκων
πρός κατάκτηση ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν
κρατῶν, ἰδίως τοῦ δεσποτάτου τῆς Πελοποννήσου.
Ὁ Ἰωάννης ἐν τῶ μεταξύ πέθανε τό
1448 σέ ἡλικία 57 ἐτῶν. Τόν διαδέχθηκε ὁ
ἀδελφός του Κων/νος, ὁ τελευταῖος Ἕλληνας αὐτοκράτορας, τέταρτος γιός τοῦ Μανουήλ Παλαιολόγου πού γεννήθηκε τό
1403.
Κατ’ ἀρχήν, δίστασε νά δεχθεῖ τό
στέμμα γιατί διέβλεπε τήν κατάσταση τῆς
αὐτοκρατορίας ἡ ὁποία ὀλίγον κατ’ ὀλίγο
εἶχε περιορισθεῖ στήν Κων/λη καί λίγη περιοχή γύρω της.
Φοβόταν δέ, ὅτι δέν θά μποροῦσε νά
τήν ὑπερασπίσει ἐναντίον τῶν ἐπιδρομέων.
Ἀλλά ἡ ἀγάπη καί ἀφοσίωσή του πρός τήν
πατρίδα του, τόν ἔπεισαν ν’ ἀναλάβει τήν
ἀρχή στίς 12 Μαρτίου 1449. Καί ἐν ὅσω
μέν βασίλευε ὁ Σουλτάνος Μουράτ, οἱ
Τοῦρκοι φέρονταν εἰρηνικά στό Βυζάντιο.
Αὐτό ἐξακολούθησε καί ὅταν τόν δια-
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δέχθηκε ὁ Μωάμεθ Β΄ ὁ ὁποῖος μάλιστα
ὑποσχέθηκε ν’ αὐξήσει τήν ἐπιχορήγηση
γιά τόν Ὀρχάν, τοῦρκο ἡγεμονίδη, ὁ ὁποῖος
κρατεῖτο στήν Κωνσταντινούπολη.
Στίς 6 Ἀπριλίου 1453 ὁ Μουράτ ἄρχισε
νά πολιορκεῖ τήν Πόλη μέ 250.000 στρατό.
Ἀπέναντι σ’ αὐτόν τόν ὄγκο, ὁ Κων/νος
εἶχε παρατάξει 9000 μόνο ὁπλίτες καί λίγους ξένους ἀπό Γενουάτες καί Βενετούς.
Κοντά σ’ αὐτούς καί ὁ Ὀρχάν ὡς ἀρχηγός σώματος ὑπερασπιζόταν τμῆμα τοῦ τείχους. Ἀλλά ὅταν ἁλώθηκε ἡ Πόλη μεταμφιέστηκε σέ μοναχό γιά νά σωθεῖ, ἀλλά
τελικά, ἀναγνωρίστηκε καί καρατομήθηκε.
Ἐν τούτοις ὁ πατριωτισμός τῶν ὀλίγων
ἑλληνικῶν δυνάμεων ἐνισχυόταν ἀπό τίς
παραινέσεις καί παρορμήσεις μέ τήν παρουσία τοῦ Κων/νου καί ἀντλοῦσαν θάρρος
γιά νά ὑπερασπιστοῦν τήν πόλη ἡ ὁποία
ἦταν ἡ «ἐλπίδα καί ἡ χαρά ὅλων τῶν Ἑλλήνων».
Ὁ Κων/νος ΙΑ΄ ἐγνώριζε ὅτι ἀναλάμβανε ἔργο ὑπεράνθρωπο καί συναισθάνθηκε ποιό θά ἦταν τό μοιραῖο τέλος, ἀλλά
δέν δίστασε· καί ἀφοῦ ἀπηύθυνε λόγια πατριωτικά πρός ὅλους, κοινώνησε στήν Ἁγία
Σοφία μέ τό ὄνομα τῆς Πατρίδας στά χείλη
του καί ρίχτηκε στόν Ἀγώνα. Ἀκαταπόνητος, ἀκατάβλητος ὑπερασπίστηκε τήν πρωτεύουσα τῆς Ἑλληνικῆς αὐτοκρατορίας μέχρι τήν τελευταία στιγμή καί ὑπερήφαντος
ἀπέρριψε προτάσεις συνθηκολόγησης μέ
τόν βάρβαρο ἀντίπαλό του.
Οἱ ὁπλίτες του, βλέποντας τό παράδειγμά του ἐμάχοντο διαρκῶς καί ἀπωθοῦσαν τά στίφη τῶν πολιορκητῶν, ἐνῶ οἱ
καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν ἀντηχοῦσαν τόν
φοβερό κίνδυνο.
Ὁ πολυάριθμος ἐχθρός, κατάφερε ἀπό
τήν ξηρά, πίσω ἀπό τόν Γαλατά μέ διολκό
νά περάσει πλοῖα στόν Κεράτιο Κόλπο καί

νά συσφίγξει ἀκόμα περισσότερο τήν πολιορκία ἐνῶ τά μεγάλα τηλεβόλα κτυποῦσαν ἀνελέητα τήν Πόλη καί τά τείχη
της καί πολλά εἶχαν καταρρεύσει.
Ὁ Ἀγώνας ἦταν σφοδρός ἀλλά ἐξακολουθοῦσε ὄταν στίς 29 Μαΐου κατά τήν
ὁποία οἱ ἐχθροί εἶχαν ἀγριέψει καί οἱ ἔφοδοι
γίνονταν περισσότεροι, ἔγινε τό ἀπροσδόκητο. Ἀπό μία πύλη πού βρέθηκε ἀνοιχτή
καί μία ἄλλη ἀφρούρητη μπῆκαν τά τούρκικα στίφη μέσα καί ἄρχισαν φρικιαστικές
σκηνές μεταξύ τῶν βαρβάρων καί τῶν ἀμυνομένων.
Ὁ αὐτοκράτορας δίνοντας τό παράδειγμα τῆς ἐθελοθυσίας, μαχόταν σάν
ἁπλός στρατιώτης καί ἔπεσε σάν ἥρωας
αἱμόφυρτος μέ τό σπαθί στό χέρι, σπασμένο.
«Ἐκομίσατο, γράφει ὁ Φραντζῆς, τόν
τοῦ μαρτυρίου στέφανον, μή θελήσας προδοῦναι τοῖς ἀνόμοις τά βασίλεια, μήτε θελήσας τόν κίνδυνον διαφυγεῖν, δυνατοῦ
ὄντος».
Ἔσβησε ἡ ἑλληνική αὐτοκρατορία,
ἀλλά ἄφησε περίλαμπρες ἀκτίνες μέ τόν
ἡρωϊκό θάνατόν του.
Τό σῶμα του, ἀναγνωρίστηκε ἀπό τούς
ἐχθρούς του, ἀπό τά κόκκινα πέδιλά του,
ἡ δέ κεφαλή του, ἀφοῦ ἀποκόπηκε ἀπό
τούς ἐχθρούς του, στήθηκε σέ μιά κόκκινη
στήλη στήν πλατεία τοῦ Αὐγουνταίου, δηλ.
στήν αὐλή ἑνός πενιχροῦ τούρκικου οἰκήματος.
Μιά μαρμάρινη πλάκα, σήμερα, θεωρεῖται ὅτι σκεπάζει τό σεβάσμιο σκήνωμα
τοῦ ἡρωϊκοῦ βασιλέα Κωνσταντίνου ΙΑ΄
τοῦ Παλαιολόγου, κλείνοντας μιά μεγάλη
περίοδο τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἔθνους μας,
πού διήρκεσε 1123 ὁλόκληρα χρόνια.
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Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ μεγάλη μας
μητέρα, ἡ σκέπη μας, ἡ καταφυγή μας, ἡ
παραμυθία μας, τό ἀγαλλίαμα τῆς καρδιᾶς
μας. Σέ αὐτή καταφεύγουμε στίς δυσκολίες τῆς ζωῆς μας, αὐτή μᾶς ἀναψύχει
ἀπό τόν καύσωνα τῆς ἡμέρας, αὐτή μᾶς
ὁδηγεῖ πρός τήν πρόοδο καί τήν ἀκραιφνή
«ἐν Χριστῷ ζωήν». Ἡ Ἐκκλησία μας τήν
μεγαλύνει ἀκατάπαυστα καί δέν ὑπάρχει
χριστιανικό στόμα πού νά μήν ψάλλει:
Καί σέ μεσίτριαν ἔχω
πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν....
Ἡ τιμή ὅλων μας πρός τήν Παναγία
μας εἶναι διαχρονική καί φανερώνει τήν
εὐλάβεια ὅλου τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος πρός τό πρόσωπό της καί τήν
ἐμπιστοσύνη του σέ αὐτήν, ἀφοῦ «οὐδείς
προστρέχων ἐπ’ αὐτήν κατῃσχυμένος ἀπ’
αὐτῆς ἐκπορεύεται».
Τό πλῆθος τῶν προσωνυμίων τῆς Παναγίας μας ἀντανακλᾶ τήν ἀγάπη τοῦ
λαοῦ πρός αὐτήν καί τήν ταχεῖα Ἐκείνης
ἀρωγή καί ἀντίληψη πρός τούς ἱκέτες
της.
Στήν Σινασσό τῆς Καππαδοκίας τιμοῦσαν μέ εὐλάβεια τήν Παναγία μας
κατά τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου. Κατ’
αὐτήν κατέβαζαν τήν ἁγία εἰκόνα της
στόν κεντρικό Ναό τῆς πόλεως πρός πάνδημο ἑορτασμό, ὅπου παρέμενε ἐπί διήμερον καί ἐπέστρεφε στό Ναό της μέ συνοδεία πιστῶν λιτανευομένη καί κυκλουμένη ἀπό λάβαρα, ἐξαπτέρυγα καί τόν
τίμιο Σταυρό.
Ἡ Σινασσός, ὡς γνωστόν, εἶναι κωμόπολη τῆς Καισαρείας καί ἀποτελεῖ ἕνα
ἀπό τά εἴκοσι τέσσερα χωριά τῆς περιοχῆς.
Ἐξ αὐτῶν τά ἑπτά ἦσαν πρό τῆς καταστροφῆς καί τῆς ἀνταλλαγῆς ἑλληνόφωνα
καί τά δέκα ἑπτά ὁμιλοῦσαν τήν καρα-
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μανλίδικη διάλεκτο. Ὅλα, ὅμως, εἶχαν
ὀρθόδοξο φρόνημα ἀκραιφνέστατο καί
ἑλληνική συνείδηση.Τό ὄνομα Σινασσός
σύμφωνα μέ κάποιο ὀθωμανικό κατάστιχο
προέρχεται ἀπό τό πρῶτο συνθετικό ΣΙΝ
πού σημαίνει ἥλιος καί τό δεύτερο ΑΣΣΟΣ
πού σημαίνει πόλις. Ὡς ἐκ τούτου Σινασσός σημαίνει Ἡλιούπολις. Σήμερον ὀνομάζεται Μουσταφᾶ-Πασᾶ καί βρίσκεται
ὑπό τήν προστασία τῆς ΟΥΝΕΣΚΟ ὡς
μνημεῖο παγκόσμιας κληρονομιᾶς.
Ἡ Σινασσός εἶχε δύο ἐνορίες· τῶν
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, στό
κέντρο τῆς κωμοπόλεως καί τῶν Ἁγίων
Ταξιαρχῶν, ἡ ὁποία ἦταν ἡ μεγαλύτερη
καί βρισκόταν στό Γενή-Μαχαλά. Στήν
πρώτη λειτουργεῖ τελευταίως κάθε χρόνο
ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἐνῶ ἡ δεύτερη ἔχει κατεδαφισθεῖ. Προσπάθεια γίνεται γιά τή διάσωση τῶν 40 παρεκκλησίων τῆς περιοχῆς καί τῆς Μονῆς τοῦ
Ἁγίου Νικολάου, πολιούχου τῆς κωμοπόλεως, κατά τά λεγόμενα τοῦ πρώην
Τούρκου Δημάρχου Ἰμπραήμ Μπός, ἴσως
ἑλληνικῆς καταγωγῆς καί φίλου τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ Καισαρείας Κλεόβουλος ἀποκαλοῦσε τή Σινασσό «Ὄασιν ἐν ἐρήμῳ, ἀστέρα ἐν τῷ σκότει καί Ἀθήνας ἐν Μικρᾷ
Ἀσίᾳ». Ὁ Ἑλβετός ἱστορικός Ἀνρύ Γκρεκουάρ τήν χαρακτηρίζει «Ἑστία ἑλληνικῆς
ἀναγεννήσεως ἐν Καππαδοκίᾳ».
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας, καθώς προείπαμε, βρισκόταν στό ἰδιόκτητο ναΰδριο
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στή
συνοικία τοῦ Γενή-Μαχαλά, πλησίον τῆς
γέφυρας Μαράσογλου, ἔμπροσθεν τῆς
πατρικῆς μας οἰκίας, τήν ὁποία κατά τήν
πρώτη μου ἐπίσκεψη βρῆκα νά εἶναι
σταῦλος.
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Τό 1924 μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή οἱ ἀνταλλάξιμοι πρόγονοί μου πῆραν
τόν δρόμον τῆς ἀποδημίας ἔχοντας ἑπτά
μπάλλες μέ εἰκόνες, ἀσπρόρουχα, ἁγιωτικά
καί ὅ,τι ἄλλο πολύτιμο ὑπῆρχε στό σπιτικό
τους. Μετά ἀπό περιπέτειες καί περιπλανήσεις ἔφθασαν στή Μερσίνα, ὅπου ἐπιβιβάσθηκαν τοῦ πλοίου «Δεστούνης» μέ προορισμό τό λιμάνι τοῦ Πειραιῶς. Μέσα στό
σκάφος ὑπῆρχε καί τό Ἱερό Σκήνωμα τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου ἀπό τό γειτονικό
Προκόπι.
Φθάνοντας στόν Πειραιά, δυστυχῶς,
μέσα στό συνωστισμό, οἱ μπάλλες μέ τό πολύτιμο περιεχόμενο χάθηκαν γιά νά βρεθοῦν
ὅμως, μετά ἀπό ἀρκετό χρονικό διάστημα
στή Μυτιλήνη. Στό μεταξύ ἡ οἰκογένεια τῆς
γιαγιᾶς Ἀγκέλκως μετά τά τρία ὀρφανά παιδιά της ἐγκαταστάθηκε σέ προσφυγικό καταυλισμό.
Ἡ εἴδηση τῆς εὑρέσεως τῶν ἀποσκευῶν
πολύ χαροποίησε τήν γιαγιά Ἀγκέλκω πού
πῆγε καί τίς παρέλαβε στή Μυτιλήνη καί
ἔμεινε ἔκπληκτη ἐμπρός στήν εἰκόνα τῆς
Παναγία μας που εὐωδίαζε, καθώς καί τά
ἀγαπημένα της ἀσπροκεντήματα. Ἔκτοτε
ἡ Παναγία, χωρίς τό ἀσημένιο της ὑποκάμισο, τό ὁποῖο δέν γνωρίζω πῶς ἐχάθη, ἡ
προστάτις τῆς προσφυγικῆς οἰκογένειας,
ἐπιτελοῦσε πολλά θαύματα καί εὐωδίαζε
τόν περιβάλλοντα χῶρο σέ ἐξαιρετικές γιά
τήν οἰκογένεια περιστάσεις. Τό 1975 συνετηρήθη ἡ εἰκόνα ἀπό τό Βυζαντινό Μουσεῖο
κατόπιν προσωπικῶν μας ἐνεργειῶν. Σήμερον
φυλάσσεται στό ἰδιόκτητο Ναΰδριο τοῦ τιμίου Προδρόμου στή ρίζα Ξυλοκάστρου. Ἡ
χάρις τῆς Παναγίας μας τῆς Σινασσίτισας
ἄς εἶναι δαψιλής σέ ὅσους μέ πίστη τήν
ἀσπάζονται καί ἐπικαλοῦνται τήν μεσιτείαν
της πρός τόν φιλάνθρωπο Τόκο της. Καλό
Παράδεισο, ἀδελφοί!
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ
Σινασσίτης τήν καταγωγήν
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Ἕνας αἰώνας ζωῆς τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου.
Ξεκίνησε τήν δεύτερη δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰώνα
μέ τήν ἵδρυση τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ
“Ζωή” ἀπό τόν μακαριστό Εὐσέβιο Ματθόπουλο.
Ὁ π. Εὐσέβιος πλαισιώθηκε ἀπό μερικούς χαρισματούχους ἱερωμένους καί λαϊκούς. Οἱ ἄμβωνες τῶν ἐκκλησιῶν ὑποδέχτηκαν τούς πιό φλογερούς ἱεροκήρυκες, ὅπως : τόν Σεραφείμ
Παπακώστα, τόν Διονύσιο Φαραζούλη, τόν Χριστόφορο Παπουτσόπουλο, τόν Χαράλαμπο
Δέδε, τόν Πολύκαρπο Ἀνδρώνη, τόν Παναγιώτη
Τρεμπέλα, τόν Δημήτριο Παναγιωτό-πουλο καί
μετά, τόν Γεώργιο Δημοπουλο, τόν Σπυρίδωνα
Μπιλάλη καί πολλούς ἄλλους. Τό Χριστιανικό
Ἔργο δέν ἀφοροῦσε τήν Ἀθήνα μόνο. Ἐξαπλώθηκε κυριολεκτικά σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα καί
πῆρε διαστάσεις πρωτοφανεῖς. Τό Χριστιανικό
Ἔργο ἀλλιῶς “Κίνηση”, “Χριστιανική Ἀγωγή”,
‘Ἑστία” ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Δέν ἀπέκτησε ἐπίσημα μέλη, δέν ἐξέδωσε ταυτότητες, ἔδωσε
ὅμως πολλές καί ποικίλες εὐκαιρίες σέ ὅλες τίς
ἡλικίες τῶν Ἑλλήνων νά βροῦν καί νά ζήσουν
συνειδητή χριστιανική ζωή.
Ἀφορμή γιά τό σχόλιο τοῦτο μοῦ ἔδωσαν
δύο πολύ πρόσφατα γεγονότα.
Τό πρῶτο εἶναι μία τελετή παρουσίασης τῶν
βιβλίων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου στό ἀμφιθέατρο τῆς
Γενναδίου Βιβλιοθήκης στό Κολωνάκι τῶν
Ἀθηνῶν. Στό τέλος ἐκλήθη καί ὁμίλησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος. Εἶπε λοιπόν ὁ κ. Ἱερώνυμος: Γνώρισα τόν Ἀναστάσιο Γιανουλάτο σέ
μία κατασκήνωση Μαθητικῶν Ὁμάδων σέ μία
ἀνατολική πλαγιά τοῦ Παρνασσοῦ. Ἐκεῖνος
ἀρχηγός τῆς κατασκηνώσεως κι ἐγώ μαθητής
κατασκηνωτής.
Δηλαδή, ὁ θεσμικός ἀρχηγός τῆς Ἐκκλησίας τοποθετεῖ τήν πρώτη του ἐπαφή μέ τόν μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀναστάσιο στόν
χῶρο τῶν κατασκηνώσεων τῶν ΧΜΟ, τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου. Πόσα πολλά σημαίνει αὐτή ἡ
συνάντηση!
Τό δεύτερο εἶναι ἡ νεκρολογική ἀναφορά
τοῦ ἀειμνήστου Ἀναστασίου Π. Μιχαλακοπούλου [1925-Δεκ. 2013, “Σωτήρ” τ. 2082 τῆς 1ης
Φεβρ. 2014], ὁ ὁποῖος πλησίαζε νά συμπληρώσει ἐννέα δεκαετίες ζωῆς, μέ 63 χρόνια δοσμένα
γιά τήν δόξα τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ, κατά τό δημοσίευμα.
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Ὁ ἀείμνηστος Ἀναστάσιος Μιχαλακόπουλος
εἶναι τυπικός ἐργάτης τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου.
Μέ πλούσια πείρα κατά τά φοιτητικά του χρόνια
στά Κατηχητικά Σχολεῖα, τίς Ὀρθόδοξες Ὁμάδες καί τίς Κατασκηνώσεις, «οἰκοδόμησε»
πλῆθος λαοῦ κατά τήν διάρκεια τῆς στρατιωτικῆς του θητείας κυρίως, στήν Λακωνία, Μεσσηνία, Χίο, Καλαμάτα, Ἄργος, Κορινθία, Πάτρα,
Πύργο, Αἴγιο, Ἤπειρο, Μυτιληνιοί, Λάρισα, Τρίκαλα, Ἀθήνα. Εἶναι ὁ ἱδρυτής τῶν ΧΜΟ τῆς Λάρισας, καί εἶχα τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά τόν ἔχω
ὁμαδάρχη.
Νά γιατί τό Χριστιανικό Ἔργο ἀναπτύχτηκε
τόσο πολύ. Νά γιατί ὑπῆρξαν ἐρευνητές τοῦ
ἐξωτερικοῦ πού ἔκαναν τήν διδακτορική διατριβή τους μέ θέμα ‘Τό Χριστιανικό Ἔργο στήν
Ἑλλάδα”.
Τό Χριστιανικό Ἔργο, ἤ “Ἡ Κίνηση” , ὅπως
ἀλλιῶς συνηθίζουμε νά τό ἀποκαλοῦμε, δέν
ὑπῆρξε κίνημα πολιτικό, οὔτε πολιτιστικό, οὔτε
βέβαια ἰδεολογικό, κατά τήν ἔννοια πού συνηθίζουμε νά ἀποδίδουμε καί πού ἀφορᾶ ἄλλες
ἀνθρώπινες θέσεις ὅπως οἰκονομικές, ἱστορικές,
περιβαλλοντικές ἤ καί ἀνθρωπιστικές.
Ὅλη ἡ προσπάθεια δόθηκε στήν ἀρχή, στήν
κατηχήση τῶν Ἑλληνοπαίδων μέ τά γνωστά “Κατηχητικά” σχολεῖα. Τήν δεκαετία τοῦ 60 τοῦ
20οῦ αἰώνα εἶναι ἡ στιγμή τῆς μεγάλης ἔκρηξης.
Χιλιάδες τέτοια σχολεῖα μέ ἑκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Ἡ ἐπιτυχία
τους δημιούργησε ἄλλες προοπτικές.
Τή δεκαετία τοῦ 40, ἱδρύονται οἱ Χριστιανικές
Μαθητικές Ὁμάδες [ΧΜΟ], πού πλημμυρίζουν
τά Γυμνάσια ὅλης τῆς Ἑλλάδας, ἡ Χριστιανική
Φοιτητική Ἕνωση [ΧΦΕ], ἡ Χριστιανική Ἕνωση
Ἐπιστημόνων [ΧΕΕ], ἡ Χριστιανική Ἕνωση Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν [ΧΕΕΛ], ἡ Χριστιανική
Ἕνωση Ἐργαζόμενης Νεολαίας [ΧΕΕΝ]. Εἶναι
ἀπόλυτα σαφές ὅτι τό Χριστιανικό Ἔργο ἀπευθύνεται καί ἀφορᾶ ὅλους. Καθώς περνοῦν τά
χρόνια, ἐμφανίζονται οἱ Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας
Γραφῆς πού ἀφοροῦν βασικά αὐτούς πού πέρασαν ἀπό τίς προαναφερθεῖσες σωματιακές
ὀργανώσεις καί προχώρησαν στήν δημιουργία
οἰκογενειῶν. Ἰδού καί ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων [ΓΕΧΑ]. Οἱ οἰκογένειες, ἄς τίς ποῦμε Χριστιανικές, ἀναλαμβάνουν αὐτονόητα τήν δημιουργία συνθηκῶν νά βλαστήσουν τά νέα παιδιά,
οἱ ἀπόγονοί τους, καί πού ζοῦν τόν Χριστιανισμό
ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων.
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Ὑπάρχουν βέβαια καί ἄλλες δραστηριότητες πού
ἀπευθύνονται σέ ὅλους. Ἀναφέρουμε ἁπλῶς τά Οἰκοτροφεῖα τῶν φοιτητῶν καί φοιτητριῶν, [φαινόμενο πού
χρειάζεται εἰδική μελέτη], οἱ Κατασκηνώσεις τῶν ΧΜΟ
στίς ὁποῖες ὅλοι ἔχουν φωτογραφηθεῖ καί ἔχουν τοποθετήσει τίς ὡραιότερες νεανικές ἀναμνήσεις τους.
Ἡ δουλειά πού ἐπέλεξε ὁ καθένας μας φρόντιζε νά
ἔχει διασυνδέσεις μέ τά Χριστιανικά Σωματεῖα. Προσωπικῶς ἀνῆκα στό ἰατρικό προσωπικό τοῦ Νοσοκομείου
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ στήν Ἀθήνα, γιά 41
χρόνια. Ἡ κύρια δουλειά μου ἦταν ἡ ἰατρική προσφορά
καί ἡ ὑπεύθυνη παροχή θεραπευτικῶν λύσεων μέσω
τοῦ χειρουργείου. Ὕστερα ἀπό πολλά χρόνια πού
ἔπαυσα νά ἀσκῶ τήν ἰατρική, ὅταν ἀναπολῶ ἐκείνη τήν
ἐποχή, βρίσκω ἔντονη νά προβάλλει μπροστά μου ἡ συνεργασία μέ τίς ἀδελφές. Αὐτές πού, παρατεταγμένες
στόν διάδρομο τοῦ χειρουργικοῦ τμήματος περίμεναν,
ἐν σιωπῇ, νά περάσει ὁ ἱερέας μέ τά Ἄχραντα Μυστήρια, πού προχωροῦσε νά συναντήσει τόν ἄρρωστο. Τιμητικά ἀποσπάσματα γιά τά πιό τίμια Ἄχραντα
Μυστήρια!
Οἱ ἀφιερωμένες Ἀδελφές, ἄλλο Χριστιανικό φαινόμενο τοῦτο, πού ἀρνήθηκαν τήν προσωπική ζωή, ἐνῶ
εἶχαν ὅλες τίς δυνατότητες, γιά νά ἀφιερωθοῦν ἀποκλειστικά στήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου.
Νά ἀναφερθῶ στίς συναντήσεις μου στούς θαλάμους τῶν χειρουργείων μέ πολλούς ἀπό τούς δημιουργούς αὐτοῦ τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου. Τί εὐλογία γιά τόν
χειρουργό, ἡ ἐνασχόλησή του μέ τούς ἀνθρώπους
αὐτούς, ὅπως τούς μακαριστούς Παν. Τρεμπελα, π. Γεώργιο Δημόπουλο, Σεβασμιώτατο Σεβαστιανό τῆς Κονίτσης, Σεβασμιώτατο Θεολόγο τῆς Λάρισας, π.
Λεωνίδα Διαμαντόπουλο, Σεβασμιώτατο Κωνσταντῖνο
Ποῦλο τοῦ Διδυμοτείχου, Σεβασμιώτατο Ἰωάννη Παπάλη Σιδηροκάστρου, Σεβασμιώτατο Ἰγνάτιο Μανδελίδη, π. Χαρίτωνα Πνευματικάκη, [οἱ δύο τελευταῖοι ἡ
ψυχή τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τοῦ ‘Σωτῆρος’
στό Ζαΐρ], τόν μακαριστό Εὐστάθιο Μπάστα καί τόν σεβαστό Νικόλαο Βασιλειάδη.
Ὅλα ξεκίνησαν ἀπό τήν Κατήχηση τοῦ Ἑλληνικοῦ
λαοῦ, τά παρεξηγημένα Κατηχητικά Σχολειά τῆς Κυριακῆς σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα πού τούς δόθηκε, ἀπό τούς
ἀρνητές, ὁ τίτλος τῆς συντήρησης, τῆς ὀπισθοδρόμησης. Καί ὅμως ὑπῆρξαν ἡ πραγματική πρόοδος, ὅ,τι καινούργιο καί οὐσιαστικό προσεφέρθη στίς δύσκολες
στιγμές τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ μαζί μέ μία Μεταφυσική
οὐσίας, μία σωτηριολογική θεώρηση τῶν πραγμάτων.
Εὐάγγελος Ἰ. Παπαευαγγέλου
Χειρουργός, Καθηγ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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‣ Ἡ κ. Μαριέττα Γκριτζιμανάκη, Μικρό Δέρειο Ἔβρου
50 €, εἰς μνήμην τῆς ἀδελφῆς
της, μέ τή συμπλήρωση δύο χρόνων ἀπό τήν ἐκδημία της.
‣ Ἡ κ. Ἐρασμία Ζαπραίδου, Παπάγου 30 €, εἰς μνήμην
Ἀθανασίου καί Βασιλείου
Κοουρῆ.
‣ Ἡ Οἰκογ. Παναγώτη
Μαυρογιαννίδη, Σέρρες 50 €,
εἰς μνήμην Ἀμαλίας Γκουζούνη.
‣ Ἡ κ. Καίτη Μητσοτάκη,
Ἀθήνα 30 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της ,τῶν γονέων του, τῶν
γονέων της καί ἀδελφοῦ της
Εὐριπίδου.
‣ Ὁ κ. Ἐλευθέριος Νταγκαζίδης, Συκιά Κορινθίας 50 €, εἰς
μνήμην τῶν γονέων του καί τοῦ
ἀδελφοῦ του,
‣ Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Ντερνελῆς, Περιστέρι 30 € ,εἰς μνήμην τῆς συζύγου του Μαρίας καί
πατρός του Ἰωάννου.
‣ Ἡ κ. Ἀμαλία Παλαιολόγου, Παπάγου 50 €, εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της Ἰωάννου.
‣ Ἡ κ. Ἀντιγόνη Σκοπελίτου, Ἰατρός, Ἁγία Παρασκευή 50
€, εἰς μνήμην Γεωργίας καί Πέτρου Καραντζία, Γεωργίας καί
Σπυρίδωνος Σκοπελίτη.
‣ Ἡ κ. Εὐσταθία Στουφῆ,
Ἀθήνα 250 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἀντωνίου, ἐπ. Δικηγόρου καί τῶν γονέων του Δημητρίου καί Γεωργίας Στουφῆ.
‣ Ἡ κ. Εὐσταθία Στουφῆ
Ἀθήνα, 50 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων της Θεοδώρου καί Ἀντέλλας Οἰκονομοπούλου καί τῶν
ἀδελφῶν της Ἑλένης καί Δήμητρας.
‣ Ὁ κ. Ἀναστάσιος Τριανταφύλλου, Ναύπλιο 30 €, εἰς
μνήμην Γιαννούλας Καραντάθα
καί Βασιλείου Χέλμη.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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α. «Ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν
ἀνθρώπων τά ἁμαρτήματα καί αἱ βλασφημίαι ὅσας ἐάν βλασφημήσωσιν· ὅς δι’ ἄν βλασφημήσῃ εἰς τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, οὐκ
ἔχει ἄφεσιν εἰς τόν αἰῶνα, ἀλλ’ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου κρίσεως».
(Σᾶς βεβαιώνω πώς ὁ Θεός θά συγχωρήσει ὅλες τίς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων καί τίς προσβολές πού θά τοῦ κάνουν·
ὅποιος ὅμως προσβάλει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, δέν θά συγχωρηθεί ποτέ, εἶναι ἔνοχος αἰωνίου καταδίκης).
Μάρκ. γ΄ 28-29
β. Εἶναι γεμάτοι ἀπό κάθε λογῆς ἀδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Εἶναι γεμάτοι φθόνο, φόνο, φιλονικία,
ἀπάτη καί κακοήθεια. Κακολογούν καί κατηγορούν ὁ ἕνας
τόν ἄλλον, μισοῦν τόν Θεό, εἶναι κακοποιοί, ὑπερήφανοι,
ἀλαζόνες, σκέφτονται μόνο πῶς θά βλάψουν τούς ἄλλους,
εἶναι ἀνυπάκοοι στούς γονεῖς τους.
Ρωμ. α΄ 29-30
γ. Ρίζα ὅλων τῶν κακῶν εἶναι ἡ φιλαργυρία. Τό χρῆμα μερικοί τό ἐπιθύμησαν τόσο πολύ, ὥστε πλανήθηκαν καί ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τήν πίστη.
Α΄ Τιμ. στ΄ 10

Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

δ. ᾽Εφόσον, καθώς λέγει ὁ Ἀπόστολος, μεγαλύτερο ἀπό
τά ἀγαθά εἶναι ἡ ἀγάπη, εἶναι φανερό ὅτι τό μεγαλύτερο ἀπό
ὅλα τά κακά εἶναι ἡ μισαδελφία καί ἡ ἀσπλαχνία καί ἡ ἀνελεημοσύνη.
Μ. Ἀθανάσιος
ε. Ἡ πιό μεγάλη ἁμαρτία τοῦ καιροῦ μας εἶναι ὅτι οἱ
ἄνθρωποι ἔχουν ἀρχίσει νά χάνουν τήν αἴσθηση τῆς ἁμαρτίας.
Χρυσόστομος
στ. Τό μεγαλύτερο ἀπό τά ἁμαρτήματα εἶναι ἡ ἀμέλεια
γιά τά παιδιά μας.
Χρυσόστομος
ζ. Ὑπάρχει καί κάτι χειρότερο ἀπό τήν ἁμαρτία. Εἶναι ἡ
ἀλαζονεία τῆς ἀρετῆς.
Ἱερός Αὐγουστίνος

Σήμερα, στή γιορτή μας, ἄς
ἀναλογισθοῦμε μήπως μπορεῖ
ἀκόμα λίγη ἀγάπη παραπάνω νά
μοιράσει ἡ καρδιά μας, ἀκόμα
λίγη ὑπομονή νά σπείρουμε, ν’
ἀνθίσει στίς ψυχές μας.
Σήμερα, ἄς παρακαλέσουμε
τήν ταπεινή κόρη τῆς Ναζαρέτ,
νά μᾶς βοηθήσει νά βαδίζουμε μέ
τό παράδειγμά της, νά προκόβουμε σέ ἀρετή, πραότητα καί
ὑπακοή στόν Θεό.
Ποιός εἶναι ὁ προορισμός τῆς
γυναίκας; Μά φυσικά, ὅποιος
ἦταν ἀπό τότε πού τήν ἔπλασε ὁ
῾Ημέρα τιμῆς μά καί εὐθύνης
Δημιουργός. Ἴδιος καί ἀπαράλλακτος. Νά βελτιώνει, νά ἀναΓιά μᾶς τίς ἴδιες τίς γυναῖκες, πλάθει στό καλλίτερο, νά συνέχει
ἡμέρα περισυλλογῆς, εὐκαιρία τήν οἰκογένεια, νά ἀκτινοβολεῖ
ἀπολογισμοῦ καί προγραμματι- ζωογόνο ἀγάπη. Νά μοιράζει τόν
σμοῦ δράσης. Ἀκόμη ἕνα βῆμα χρόνο της, ἔτσι πού ἐκτός ἀπό τή
πιό μπροστά, ἀκόμα μιά προσπά- φροντίδα τῶν δικῶν της, νά
θεια. Τό κυριότερο, ἀκόμα μιά ἀσχολεῖται καί μέ τήν ἀξιοποίηση
προσευχή. Γιά ὅσους δέν πι- τῶν δυνατοτήτων της. Νά καστεύουν ἤ δέν πιστεύουν σωστά. τακτᾶ τήν εὐτυχία καί γιά τόν
Καί οἱ πλανεμένοι εἶναι ἀδέλφια ἑαυτό της καί γιά τούς ἄλλους.
μας.
Γιά ὅλους τούς ἄλλους, εὐκαιρία νά τιμήσουν τήν πολυποίκιλη
γυναικεία προσφορά. Ὄχι μόνο μέ
μεγαλοστομίες, ἀλλά μέ εὐθύτητα
καί εἰλικρίνεια, μέ ἔντιμη, οὐσιαστική ἀναγνώριση τοῦ πολυσχιδοῦς ἔργου της. Παρά τούς ἐνθουσιώδεις πανηγυρικούς, σύμφωνα
μέ διεθνεῖς διαπιστώσεις οἱ γυναῖκες ἐξακολουθοῦν νά ἀμείβονται λιγότερο, νά πλήττονται περισσότερο ἀπό τήν ἀνεργία, νά
καταλαμβάνουν δευτερεύουσες
θέσεις.

ΚΛΕΙΩ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΚΟΥΡΑΣΗ
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«Διεθνές Δίκαιο ἀλά κάρτ» (ΕΣΤΙΑ 19-3-

ΗΠΑ καί ΕΕ καταδικάζουν τήν ἔνταξη τῆς
Κριμαίας στή Ρωσική Ὁμοσπονδία. Ἀσυγκίνητοι στήν εἰσβολή τῆς Τουρκίας στήν Κύπρο
καί τίς συνέπειές της ἀπό τό 1974 μέχρι σήμερα!
«Κοινή ἀνακοίνωση ἀπό ΔΝΤ, ΕΚΤ καί
Κομισιόν γιά τήν Συμφωνία. Ἡ ἑλληνική
οἰκονομία ἀρχίζει νά σταθεροποιεῖται»
(ΕΘΝΟΣ 20-3-14)
Στήν κατάσταση ὑφέσεως, σέ τριτοκοσμικό ἐπίπεδο!
«Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικῶν μέ
ἐγκέφαλο ψυχίατρο» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
21-3-14)
Γιά ψυχοφάρμακα τά διακινοῦσε;
«Οἱ Μασόνοι ὑπέρ τῆς δολοφονίας
Ἀγέννητων Παιδιῶν» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ
21-3-14)
Δολοφονία τῶν ἀνυπεράσπιστων ὑπάρξεων ἀπό τήν μητέρα καί τόν γιατρό πού
πρέπει νά τίς προστατεύουν. Πολιτισμός σέ
ἐπίπεδο Ἡρώδη!
«Καταστρέφουν τά Σωθικά τοῦ Ἑλληνισμοῦ» (ΑΛΦΑ ΕΝΑ 22-3-14)
Τά ἀφήσαμε ἀνοχύρωτα, ἀπροστάτευτα;
Νά κλείσουμε ἐπειγόντως τίς κερκόπορτες.
Νά ἀφυπνιστοῦμε ὅλοι, τουλάχιστον ὅσοι
πονᾶμε γιά τήν πατρίδα μας καί τά παιδιά
μας.
«Τά μέτρα εἶναι τό τίμημα γιά τά λάθη
τοῦ παρελθόντος» (ΒΡΑΔΥΝΗ 23-3-14)
Ὄχι λάθη, ἐσφαλμένη γενικά κατεύθυνση-πορεία λαοῦ καί ἡγεσιῶν. Τό τίμημα
τό πληρώνει μόνον ὁ λαός!
«Μαχαίρι στή χρηματοδότηση τῶν κομμάτων ἀπό τό κράτος» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 23-314)
Θά βροῦν τρόπους νά ἀναπληρώσουν
αὐτήν τήν περικοπή. Θά βροῦν χρηματοδότες... ὄχι χωρίς ἀντιπαροχές βέβαια!

Στήν COSCO καί ὁ Τύμβος τῶν Σαλαμινομάχων! Ἀρνεῖται τό ΤΑΙΠΕΔ νά τόν παραχωρήσει στόν Δῆμο Σαλαμίνας» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ
23-3-14)
Ἡ ὑλοφροσύνη ἐκδηλώνεται παντοιοτρόπως. Μέχρι ποῦ θά φθάσουμε;
«Ἐπένδυσαν στήν καινοτομία καί στά
προϊόντα τῆς ἑλληνικῆς γῆς μέ στόχο νά
σπάσουν τά σύνορα τῆς χώρας μας» (ΤΑ
ΝΕΑ 24-3-14)
Νά προτιμᾶμε κι ἐμεῖς τά προϊόντα τῆς
εὐλογημένης ἑλληνικῆς γῆς.
«Ἄκρως προκλητική ξανά ἡ βουλευτής
τῆςΔΗΜΑΡ Μαρία Ρεπούση. Θέλει νά καταργηθοῦν οἱ ἐθνικές παρελάσεις καί ἡ
25η Μαρτίου». (ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 25-3-14)
Ἄν μποροῦσε θά ἔσβηνε ὅλη τήν ἑλληνική ἱστορία!
«Κατάρρευση ἐσόδων ἀπό τό πρῶτο δίμηνο» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 26-3-14)
Δέν τό περίμενε τό σοφό οἰκονομικό
ἐπιτελεῖο μετά τήν δραστική μείωση μισθῶν
καί συντάξεων (περικοπές, χαράτσια, φορολογία) καί τήν μείωση τοῦ τζίρου τῶν ἐπιχειρήσεων;
«Οἱ πολυεθνικές τροφίμων ἐπιβάλλουν
νέα διατροφική τάξη πραγμάτων» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 27-3-14)
Νά ἀντιστεκόμαστε, νά μήν ὑποτασσόμαστε. Ἔχουμε τήν σωστή ἑλληνική διατροφή.
«Ἡ γερμανική κυβέρνηση δέν ἔχει
κόψει ἐπιχειρηματικούς δεσμούς μέ τή
Μόσχα» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 273-14)
Οἱ μπίζνες προέχουν!
«Τό δημοσιονομικό ἔλλειμμα βαίνει
πρός ἐξαφάνιση» (ΤΟ ΒΗΜΑ 30-3-14).
Τό δημόσιο χρέος ἀνεβαίνει συνεχῶς!

Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ

Πολύ κακό
γιά τό τίποτα
Τό ἔργο τοῦ Σαίξπηρ (1564-1616) παρουσιάσθηκε τήν χειμερινή θεατρική περίοδο στό
θέατρο ΑΛΚΜΗΝΗ σέ σκηνοθεσία Ἑλένη Βλάχου.
Ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά τῆς δημιουργίας
τοῦ μεγάλου Ἄγγλου δραματουργοῦ εἶναι ὁ ἀπαράμιλλος ποιητικός λόγος. Σ’ αὐτό τό ἔργο τό
ταλέντο του ὀργιάζει. Ἕνας χείμαρος εἰκόνων,
παρομοιώσεων, μεταφορῶν. Τῶν προσώπων ὁ
λόγος πνευματώδης. Τά εὐφυολογήματα καί τά
λογοπαίγνια ἀφθονοῦν. Καί ὅλα μέ εὔθυμη διάθεση. Τά βέλη εἶναι φαρμακωμένα μόνον ὅταν
ἐκτοξεύονται ἀπό τήν κακοήθεια τοῦ πικρόχολου
Δόν Ἰωάννη καί τήν δίκαιη ἀγανάκτηση τοῦ Βενέδικτου.
Ὁ Σαίξπηρ δέν περιορίστηκε νά ψυχαγωγήσει
μόνον τούς μορφωμένους καί καλλιεργημένους
θεατές. Καί σ’ αὐτό τό ἔργο δέν ἐλησμόνησε
τούς ἀγράμματους καί ἄξεστους. Ἀνέβασε ἐκπροσώπους τους στή σκηνή καί τούς ἔδωσε τήν
εὐκαιρία νά ποῦν «χοντρά» ἀστεῖα, νά προκαλέσουν γέλιο μέ τήν «φθαρμένη» γλῶσσα τους,
τά καμώματά τους.
Στό ἀρχοντικό τοῦ διοικητοῦ τῆς Μεσσήνης
Λεονάτου φιλοξενοῦνται ὁ δούκας τῆς Ἀραγωνίας
Δόν Πέτρος, ὁ νόθος ἀδελφός του Δόν Ἰωάννης,
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τά ἀρχοντόπουλα Κλαύδιος καί Βενέδικτος καθώς καί ἀκόλουθοί τους.Ὁ
Κλαύδιος ἀποκαλύπτει στόν Δόν
Πέτρο τόν ἔρωτά του γιά τήν Ἡρώ,
κόρη τοῦ Λεονάτου. Ἐκεῖνος προθυμοποεῖται νά βοηθήσει. Σέ χορό
μασκοφόρων θά προσπαθήσει νά
κερδίσει γιά λογαριασμό τοῦ Κλαύδιου τήν καρδιά της καί κατόπιν
τήν ἔγκριση τοῦ πατέρα της γιά τόν
γάμο τους. Τό σχέδιο ἐπιτυγχάνει,
οἱ νέοι ἀρραβωνιάζονται, σέ λίγες
μέρες ὁ γάμος τους.
Ὁ Βενέδικτος καί ἡ Βεατρίκη,
ἀνεψιά καί προστατευόμενη τοῦ Λεονάτου, μένουν ἄτρωτοι στά βέλη
τοῦ φτερωτοῦ γιοῦ τῆς Ἀφροδίτης.
Ἀποφασισμένοι νά μείνουν ἄγαμοι
οἱ δύο αὐτοί εὐφυεῖς νέοι βρίσκονται
σέ διαρκή, ἀνηλεῆ λεκτικό πόλεμο.
Οἱ καλοστημένες «συνωμοσίες» πού
ἐξυφαίνουν οἱ Δόν Πέτρος, Λεονάτος,
Κλαύδιος καί Ἡρώ προκαλοῦν τόν
ἀμοιβαῖο φλογερό ἔρωτά τους.
Ἡ συνωμοσία τοῦ Δόν Ἰωάννη
καί τῶν ἀκολούθων του πλανᾶ τόν
Δόν Πέτρο καί τόν Κλαύδιο, σπιλώνεται ἡ τιμή τῆς Ἡρώς, ὁ γάμος ματαιώνεται. Ὅμως ἡ ἀλήθεια ἀποκαλύπτεται, οἱ ἔνοχοι συλλαμβάνονται
καί δύο ζευγάρια, Κλαύδιος-Ἡρώ,
Βενέδικτος-Βεατρίκη παντρεύονται.
Ἐμπνευστής τῆς τελευταίας καλοπροαίρετης «συνωμοσίας» (γιά δῆθεν
θάνατο τῆς Ἡρώς) ὁ ῾Ιερέας.
Πόσο κακό προκαλεῖ ἡ κακία
μας! Γιά τό τίποτε. Γεμάτη ἡ ἱστορία
τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί τῆς ἀνθρωπότητας. Πολύ κακό γιά τό τίποτε!
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀγαπητοί μας συνδρομητές,
Τό κυρίαρχο θέμα τοῦ μήνα αὐτοῦ
εἶναι οἱ ἐκλογές. Τώρα πού γράφονται
οἱ γραμμές αὐτές δέν ἔχουν γίνει οἱ
ἐκλογές καί ὅταν κυκλοφορήσει τό περιοδικό μας θά ἔχουν γίνει καί θά ἔχει
τελειώσει ὅλη ἡ φασαρία. Ἡ εὐχή μας
εἶναι νά μή μετανιώσει κανένας μας
γιά τίς ἐπιλογές πού ἔκανε καί ὅποια
νά εἶναι τά ἀποτελέσματα, τόσο στίς
αὐτοδιοικητικές ἐκλογές ὅσο καί στίς
εὐροεκλογές, νά ἀποβοῦν γιά τό καλό
της πατρίδος μας.
Ἡ κάθε ἐπικοινωνία μαζί σας μᾶς
χαροποιεῖ καί μᾶς γεμίζει μέ πίστη καί
ἐλπίδα στό ἔργο μας. Σᾶς εὐχαριστοῦμε
ὅλους ὅσους μᾶς εὐχήθηκαν μέ ἀφορμή
τίς ἑορτές τοῦ Πάσχα. Ἀντευχόμαστε,
ὁ Ἀναστάς Κύριός μας ὅλους σας νά
εὐλογεῖ καί νά σᾶς χαρίζει κάθε καλό.
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης
κ. Ἰάκωβος, μᾶς γράφει: « Μέ χαρά
πῆρα τό βιβλιαράκι «ἈναστάσιμαἈνθολόγημα», πού ἐξέδωσε ἡ Χριστιανική Στέγη καί εἰς ὅλους θερμές
εὐχαριστίες. Εἶναι πράγματι πολύ πρωτότυπο καί ὠφέλιμο».
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος Ἐμμανουήλ, ἀπό τήν Οὐρανούπολη μᾶς εὔχεται: «Ἐκ βάθους
ψυχῆς καί μέ πολλή ἀγάπη εὔχομαι
ἐγκαρδίως ὁ Σταυρωθεῖς καί Ἀναστᾶς
Κύριός μας νά σᾶς χαριτώνη καί νά
σᾶς δίνη δύναμη καί κουράγιο στούς
δύσκολους καιρούς πού βιώνει ἡ Πατρίδα μας κά ὁ καθένας μᾶς προσωπικά. Αὐτός εἶναι ἡ ἄγκυρα καί ἡ ἐλπίδα
στή ζωή μας, ἄς τόν ἐμπιστευθοῦμε».
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Σαμωνᾶς,
Πρόεδρος τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως» (Ὀρθόδοξος Τύπος)
Ἀθήνα, μᾶς εὔχεται: «Τό Φῶς τοῦ πάθους καί ἀναστάντος Χριστοῦ μας νά

καταλάμψη τήν ζωή σας καί νά σᾶς
δίδη τήν Χάριν Του, νά ἐργάζεσθε
πρός δόξαν τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας».
Ἡ κ. Δέσποινα Ἰακωβίδου, Δικηγόρος ἀπό Θεσσαλονίκη, μᾶς γράφει: Εὔχομαι ὁ «Σύνδεσμος» νά συνεχίσει δυναμικά τήν ἐκδοτική πορεία
του διότι πιστεύω ὅτι εἶναι ἀληθινά
ἕνα χριστιανικό περιοδικό πού διδάσκει, ἐμψυχώνει στούς δύσκολους καιρούς πού ζοῦμε ἀλλά συγχρόνως καθοδηγεῖ τή σκέψη καί τή ζωή μας,
γνήσια καί ὀρθόδοξα. Χριστός Ἀνέστη».
Ὁ κ. Γεώργιος Τραχανόπουλος
ἀπό τήν Καβάλα, μᾶς γράφει: «Ὁ
γνωστός γιά τό πιστεύω τοῦ Νίκος Δήμου, πού ἐκπέμπει στό ἴδιο μῆκος κύματος μέ τήν κυρία «ἔγινε συνωστισμός
στό λιμάνι τῆς Σμύρνης», ἐμφανίστηκε
στήν ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ἀνήμερα
τῆς 25ης Μαρτίου στίς εἰδήσεις τῶν
22.00, νά κατηγορεῖ τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καί ἄλλους ἥρωες τοῦ 21.
(Θά ἤθελε φαίνεται νά φορᾶμε ἀκόμα
φέσι…). Καί προτοῦ κοπάσει ἡ θύελλα
τῶν διαμαρτυριῶν, νάτος πάλι. Ἐπανέρχεται μέ νέο χτύπημα, τώρα ἐναντίον
τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Κλήρου καί
αὐτό τή Μεγάλη Τρίτη στίς εἰδήσεις
τῶν 15.00 στή ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. Θά ἦταν βλασφημία νά γράψω
αὐτά πού εἶπε. Ἀναφέρω μόνο ἕνα
«πάλι θά ξοδέψουμε χρήματα γιά νά
φέρουμε τό “δῆθεν” Ἅγιο Φῶς».
Καί διερωτᾶται κάθε σώφρων
Ἕλληνας, πῶς εἶναι δυνατόν ἡ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, τέτοιες μεγάλες
μέρες, νά προβάλει τίς ἀκραῖες τοποθετήσεις τοῦ Ν. Δήμου, οἱ ὁποῖες
σκανδαλίζουν καί προσβάλλουν τό
ἐθνικό καί θρησκευτικό συναίσθημα
τοῦ Λαοῦ μας;

ΚΑΛΑΜΑΤΑ. ΕΠΑΝΩ: Ἡ Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Β΄ (Κεντρική Πλατεία) ὅπως ἦταν
τή δεκαετία τοῦ 1950. ΚΑΤΩ: Ἡ Ἴδια Πλατεία μετά τήν πρόσφατη ἀνακαίνισή της.
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