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

ρχισε νά μετράει τό διάβα του ὁ
νέος χρόνος (2015). Δέν σταματάει.
Οὔτε βιάζεται νά φθάσει στό τέλος
του. Κι ὁ κόσμος προχωρεῖ μέ τούς δικούς
του ρυθμούς. Ἀκαταστασίες, πόλεμοι, κακίες. Ἀλλά καί θαυμαστά γεγονότα, πολλές
φορές μακριά ἀπό τά φῶτα τῆς δημοσιότητας.
Ὅλοι μας μετέχουμε στό ταξείδι τοῦ
χρόνου. Ὁ καθένας μας προσφέρει τόν κόπο
του καί τόν πόνο του. Τίς γνώσεις του καί
τούς ἀγῶνες του. Τίς ἀνησυχίες καί τίς ἐπιδιώξεις του. Συμμετέχει μέ τή δική του
εὐθύνη στήν εὐθύνη τῆς κοινότητας, μέσα
στήν ὁποία ἀνήκουμε καί ζοῦμε. Οἱ ρυθμοί
τῆς ζωῆς, οἱ ἐξελίξεις τῶν καθημερινῶν γεγονότων, οἱ ἀβεβαιότητες γιά τό μέλλον, μᾶς
πιέζουν καί οἱ προσωπικές σχέσεις ὑποχωροῦν. Κλεινόμαστε στόν ἑαυτό μας γιά νά
καλύψουμε τίς ἀνασφάλειές μας, γινόμαστε
ἄτομα, μονάδες σ’ ἕνα ἀπρόσωπο σύνολο.
Δέν μπορεῖ ὅμως μιά κοινότητα, μικρή ἤ μεγάλη, νά ὑπάρχει καί νά πορεύεται χωρίς τίς
προσωπικές σχέσεις πού γεννοῦν καί γεννιῶνται μέ τήν ἀγάπη. Μιά ἀπρόσωπη κοινωνία μπορεῖ νά ἐξελιχθῆ σέ ἀντιμαχόμενα

καί ἀλληλοσπαρασσόμενα μέλη. Γιατί κυριαρχοῦν οἱ ἀτομικές ἐπιδιώξεις, τά «ἀτομικά δικαιώματα», πού φέρουν τίς
συγκρούσεις. Ὁ ἄνθρωπος ὡς πρόσωπο δημιουργεῖ σχέσεις, φιλίες, συνεργασίες, πού
καλλιεργοῦν κοινωνία δημιουργική, δυναμική, μέ κατανόηση καί ἀμοιβαιότητα. Ἐπικοινωνεῖ, ἀγαπᾶ, σέβεται τόν συνάνθρωπό
του, συγκροτεῖ κοινωνία μέ βαθειά κατανόηση.
Στήν πορεία μας στό νέο χρόνο μποροῦμε νά λειτουργήσουμε ὡς κοινωνία προσώπων, καί νά ξεπεράσουμε τόν ἀτομισμό
μας πού ὁδηγεῖ στήν ἐπάρατη διχόνοια. Νά
συγκροτηθοῦμε καί ὁμονοοῦντες νά συμβάλουμε στή δημιουργία μιᾶς κοινωνίας ἀγάπης, πέρα ἀπό ἀντιθέσεις καί ὀδυνηρούς
διχασμούς.
Ὁ Θεός μᾶς χαρίζει αὐτή τή χρονιά ὡς
εὐκαιρία, ὡς δῶρο γιά νά ἀγωνισθοῦμε καί
νά ζήσουμε σέ κοινωνία μαζί Του καί μαζί
μέ τούς ἁγίους μας. Γιά νά εἶναι εὐλογημένος ὁ νέος χρόνος.
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Η ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

ἀντιληπτός στόν ἄνθρωπο μέσω αὐτῶν.
Πρός κατανόηση αὐτοῦ φέρνει τό παράδειγμα τοῦ ἡλίου, ὁ ὁποῖος ἄν καί
εἶναι ἀνέγγιχτος ἀπό τόν ἄνθρωπο, γίνεται ἀντιληπτός ἀπό τίς θερμαντικές,
καυστικές καί φωτιστικές του ἐνέργειες.

Ἡ ἡσυχαστική πνευματικότητα διαμορφώθηκε οὐσιαστικά στό Ἅγιον Ὄρος, τό ΙΔ΄ αἰώνα. Οἱ λεγόμενοι ἡσυχαστές μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους δέν
παρουσίασαν κάτι καινούργιο, ἁπλά
ἀναβίωναν στήν ἐποχή τους τήν ἀρχαία
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας περί «βιωματικῆς θεωρίας» τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Πρός τοῦτο συνδύαζαν
τήν αὐτοσυγκέντρωση μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή, τή λεγόμενη καί μονολόγιστη. Μέ αὐτή ἐπαναλάμβαναν ὄχι
τυπικά, ἀλλά μέ πλήρη ἐπίγνωση τά λόγια «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ
Θεοῦ, ἐλέησόν με».

Τό ἡσυχαστικό κίνημα
τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Οἱ Μοναχοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους κατά
τόν ΙΔ΄ αἰώνα ἐξέφραζαν καί βίωναν
τήν ἡσυχία, τήν σιωπή καί τήν αὐτοσυγκέντρωση σέ συνδυασμό μέ τήν ἀδιάλειπτη καί μονολόγιστη προσευχή, ὡς
τρόπους κοινωνίας μέ τόν Θεό.
Τήν κατά πάντα ὀρθόδοξη αὐτή θεωρία καί πράξη, καταπολέμησε ὁ Βαρλαάμ, πού ταύτιζε τίς πρός τά ἔξω
ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ μέ τήν θεία οὐσία ἤ
φύση Αὐτοῦ. Τίς θέσεις τῶν ἡσυχαστῶν
ὑπερασπίστηκε μέ γνώση καί θεῖο ζῆλο
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στίς τρεῖς
τακτικές Συνόδους (1311, 1347 καί 1351),
πού ἀσχολήθηκαν μέ τό ἡσυχαστικό κίνημα. Ἀπό τίς συνόδους αὐτές ἔγιναν
ἀποδεκτές οἱ ἀπόψεις τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου καί τῶν ἡσυχαστῶν μοναχῶν καί
κατακρίθηκαν οἱ ἀπόψεις τοῦ Βαρλαάμ.
Ἡ ὀρθόδοξη πατερική σκέψη μᾶς δηλώνει ξεκάθαρα πώς ὁ Θεός δέν εἶναι ὁ
μεγάλος ἀπών, ἀλλά μέ τίς ἄκτιστες
ἐνέργειές Του εἰσέρχεται στόν κόσμο,
τόν συντηρεῖ καί τόν κατευθύνει. Αὐτό
ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιά τόν κουρασμένο καί ἀπογοητευμένο ἀπό τήν τεχνική καί τίς ἄλλες σύγχρονες καταστάσεις ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς
καί ἡ ἡσυχαστική παράδοση
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (12961359) ὕστερα ἀπό λαμπρές σπουδές
κοντά στό φημισμένο φιλόσοφο Θεόδωρο Μετοχίτη «σπούδασε» στό Ἅγιον
Ὄρος ἔμπρακτα τή μυστική ἡσυχαστική
παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναδείχτηκε
ὁ κύριος ὑπερασπιστής τοῦ ἡσυχασμοῦ,
ἐνάντια στόν ἐκ Καλαβρίας λόγιο μοναχό Βαρλαάμ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Παλαμᾶς δέν κατασκεύασε ἕνα δικό
του θεολογικό καί φιλοσοφικό σύστημα,
ἀλλά ὡς θεολόγος τῆς προσευχῆς ἀκολούθησε τήν ὀρθόδοξη καί πατερική
παράδοση σχετικά μέ τή βίωση τοῦ
Θεοῦ βάσει τῶν ἀκτίστων Αὐτοῦ ἐνεργειῶν. Ἐπισημαίνει τή διάκριση τῶν
ἀκτίστων θείων ἐνεργειῶν ἀπό τήν
οὐσία ἤ φύση τοῦ τρισυπόστατου Θεοῦ,
ἡ ὁποία εἶναι πλήρως ἀπροσέγγιχτη
ἀπό τόν ἄνθρωπο. Δίδασκε ἀκόμη, πώς
ὁ Θεός εἶναι παρών στόν κόσμο μέσω
τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν Του καί γίνεται
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Οἱ μέγιστοι οἰκουμενικοί
Διδάσκαλοι, Βασίλειος ὁ Μέγας,
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐπετέλεσαν
ἕνα σπουδαῖο ἐπίτευγμα διαχρονικῆς ἐμβέλειας, αὐτό τῆς σύνθεσης τῆς κλασσικῆς παιδείας
καί τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς
διδασκαλίας, ἄλλως τῆς μεγαλειώδους συνάντησης χριστιανισμοῦ καί ἑλληνισμοῦ.
Οἱ τρεῖς σοφοί ἱεράρχες
συνδύασαν μέ τήν δέουσα διάκριση τήν χριστιανική διδασκαλία
τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ μέ
τό ἑλληνικό πνεῦμα τῆς κλασσικῆς ἀρχαιότητας. Δέν ἀπέρριψαν μισαλλόδοξα τήν κλασσική
ἑλληνική φιλοσοφία, ἀλλά χρησιμοποιῶντας τά ἑλληνικά γράμματα, δούλεψαν μέ διορατικότητα
μέ τό νέο ἰδεῶδες, τήν ἑλληνοχριστιανική δυναμική καί ἀξία.
Κατ’ ἐξοχήν ἡ γνώση τῶν
ἑλληνικῶν γραμμάτων ἦταν πολύ χρήσιμη γιά τήν ἐπίλυση
τῶν προβλημάτων τῆς κοινωνίας
ὅπου ζοῦσαν ἀσκῶντας τήν ποιμαντορία τους στίς ἐπισκοπές
τους. Ὡστόσο ἀσκοῦν κριτική
στήν ἑλληνική φιλοσοφία ὅταν
οἱ διάφορες θεωρίες δέν ἔχουν
τήν δυνατότητα νά βοηθήσουν
τόν ἄνθρωπο νά λυτρωθεῖ ἀπό
τήν ἁμαρτία καί ν’ ἀνοίξει γι’
αὐτόν ὁ χῶρος τῆς χάριτος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι
ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅπου στό
6
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περίφημο ἔργο του «Πρός τούς νέους,
ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων» (PG, 31, 563-590) συμβουλεύει
τήν ἐπιλογή καί ἐκλεκτικότητα τῶν
ἑλληνικῶν λόγων, φέροντας τό ὡραῖο
παράδειγμα ἀπό τή φύση, ἐκεῖνο τῶν
μελισσῶν μέ τήν ἀναζήτηση τοῦ νέκταρος τῶν ἀνθέων. Ἡ ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς
ἔχει κατά τόν Μέγα Βασίλειο τήν προτεραιότητα γι’ αὐτό καί λυπᾶται τελικά
ὅσους γήρασαν στή μάταιη ἔρευνα καί
στή μωρά σοφία.

δοῦλος στό πρόσλημμα. Αὐτό καταδεικνύεται ἀπό τά ἔργα καί τῶν τριῶν
σοφῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν.
Ὁ χριστιανισμός δέν παρουσιάζεται δηλαδή ὡς μία θεωρητική ἐνασχόληση ἤ ἰδεολογία, ἤ ἕνα σύστημα ἰδεῶν
καί δέν ἐγκαταλείπει τόν ἄνθρωπο μόνο

Τήν ἴδια θέση ἔχει καί ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός ἀποδίδοντας μόνο
σχετική ἀξία στή φιλοσοφία τῶν
ἀρχαίων Ἑλλήνων. Βέβαια δέν ἀπορρίπτει τήν φυσική γνώση, ὅμως ἡ ὑπερφυσική τυγχάνει ἀνωτέρα. Ἄλλη διάσταση ἔχει ἡ θύραθεν σοφία καί ἄλλη
ἡ σοφία τοῦ Εὐαγγελίου, τά αἰώνια
ρήματα τοῦ Χριστοῦ.
Καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἀσκεῖ
κριτική στούς ἐθνικούς φιλοσόφους ὅταν
συγκρίνει γενικότερα θύραθεν διανόηση
μέ τήν διδαχή τοῦ Εὐαγγελίου. Ἀπό
τήν μία πλευρά ἔχουμε μύθους, ἀπό
τήν ἄλλη τήν σώζουσα ἀλήθεια. Δηλαδή μέ ἄλλα λόγια ἡ θύραθεν σοφία
δέν ἔχει σωτηριολογικό χαρακτήρα.
Φθάνει μέχρι νά φτιάχνει τόν «καλόν
κἀγαθόν ἄνθρωπον», δέν μπορεῖ νά
προχωρήσει στόν Ἅγιο. Οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχες ἔχουν μελετήσει πάρα πολύ
τήν ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφία, ἀλλά
ξέρουν νά τήν χρησιμοποιοῦν καταλλήλως γιά τήν θεολογία τους.

καί ἀβοήθητο, ἀλλ’ ὡς προσφυῶς λέγει
ὁ Μ. Βασίλειος «ἡ τοῦ Θεοῦ καί
Σωτῆρος ἡμῶν περί τόν ἄνθρωπον οἰκονομία ἀνάκλησις ἐστιν ἀπό τῆς
ἐκπτώσεως καί ἐπάνοδος εἰς οἰκείωσιν
τοῦ Θεοῦ» (Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
PG 32,128).
Τελικά, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ἄφησαν
τό ὑπόδειγμα τοῦ «καινοῦ ἀνθρώπου ἐν
Χριστῷ» μέ τήν ἀξιοποίηση καί τοῦ
Ἑλληνικοῦ στοιχείου πρός αὐτή τήν
κατεύθυνση.

Ἔτσι ὁ Χριστιανισμός προσέλαβε
τόν Ἑλληνισμό, χωρίς νά καταστεῖ
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Ἐκείνη τή χρονιά τῆς Κατοχῆς, μιά ὁμάδα νεαρῶν ἐπιστημόνων καί φοιτητῶν, ἔχει ξεκινήσει
ἀπό τό κτίριο τῆς ἀδελφότητος θεολόγων «Η
ΖΩΗ», Ἱπποκράτους 189 στήν Ἀθήνα, μέ κατεύθυνση πρός τό Σύνταγμα.
Ἡ ὁμάδα κατηφορίζει τήν ὁδό Ἱπποκράτους,
τραγουδώντας τά «Κάλαντα τῆς Σκλαβιᾶς»:
Καινούργιος χρόνος πάλι ξημερώνει
καί σβήνεται καί χάνεται ὁ παλιός.
Μαζί του νά σβηστοῦνε κι ὅλοι οἱ πόνοι,
τό δάκρυ μας ἡ λύπη, ὁ στεναγμός.

Καινούργιος χρόνος πάλι ξημερώνει
καί λάμπει ὁ σκοτισμένος οὐρανός.
Μ’ ἐλπίδες ὁ Θεός νά τόν χρυσώνη
καί ναν’ εὐτυχισμένος καί καλός.

Ἐλᾶτε νά γυρίσουμε καί πάλι
στήν πίστη τοῦ Θεοῦ σάν ἀδελφοί,
κι’ ὁ χρόνος ὁ καινούργιος θά μᾶς βγάλη
στῆς δόξας τήν ὁλόφωτη κορφή.
Χριστέ, μεγαλοδύναμε Θεέ μας,
Χριστέ, γεμᾶτε ἀγάπη καί στοργή
χαρούμενο τό χρόνο χάρισέ μας
καί δῶσε τήν εἰρήνη Σου στή γῆ!
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Τά κάλαντα αὐτά εἶναι γραμμένα ἀπό τόν
Γ. Βερίτη. Ὁ ποιητής ἀναφέρεται στόν καινούργιο χρόνο, ὅμως ἔμμεσα θέλει νά τονίσει
τήν ἀναμενόμενη ἐλευθερία στήν πατρίδα
μας, ἐλευθερία ἀπό τήν ξενική κατοχή καί κυρίως ἐλευθερία ἀπό τήν πνευματική σκλαβιά.
Ὅλα αὐτά λέγονται καλυμμένα, ὅμως ὁ ὀξυδερκής ἀναγνώστης ἤ ἀκροατής καταλαβαίνει
γιά ποιόν «καινούργιο χρόνο» μιλάει ὁ Βερίτης.
Ἡ ἀντίδραση τοῦ κόσμου εἶναι ἐκπληκτική. Ἀνοίγουν τά «κλειστά παραθύρια» καί
πολλοί σπεύδουν νά δώσουν φιλοδώρημα. Οἱ
«καλαντιστές» τούς ἐξηγοῦν ὅτι δέν παίρνουν
λεφτά καί τό μόνο πού τούς ἐνδιαφέρει εἶναι
νά ἀκούσει ὁ κόσμος τό μήνυμα γιά τόν καιρούργιο χρόνο.
Τήν ἴδια ἐποχή ὁ τόπος μας εἶχε ἤδη κατακλυστεῖ ἀπό τήν ἄρνηση καί τόν ὑλισμό. Ὁ

¥

Χριστιανισμός ἀκόμη καί ὡς κοινωνική θεωρία,
εἶχε ἐξοβελιστεῖ καί μόνο ἡ λέξη «Χριστιανισμός» προκαλοῦσε ἀνείπωτες ἀντιδράσεις.
Ὁ «ὑλισμός» ἐπικρατοῦσε σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς. Ἔπρεπε λοιπόν νά ἐλευθερωθεῖ
ὁ τόπος ἀπό τά ἀντιπνευματικά στοιχεῖα καί οἱ
Ἕλληνες νά ζήσουν ἕνα «καινούργιο χρόνο».
Αὐτό τό Ἔργο ἀναλαμβάνει μιά φωτισμένη
ὁμάδα ἐπιστημόνων. Μελετάει τά αἴτια πού
ἔφεραν τόν πνευματικό σκοταδισμό στόν τόπο,
δίνει ἀπαντήσεις καί ἀντικρούει τά ἐπιχειρήματα τοῦ ὑλισμοῦ καί τῆς ἀθεΐας.
Καρπός τῆς προσπάθειας αὐτῆς εἶναι νά
κυκλοφορήσει τό 1946, ἡ «Διακήρυξις τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων», ἀπευθυνόμενη σέ κάθε Ἕλληνα.
Στό τέλος τῆς μελέτης αὐτῆς, περιέχεται
«Δήλωσις» 182 ἐπιστημόνων καί λογοτεχνῶν.
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Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τούς Ἀκαδημαϊκούς: Α. Αἰγινήτης, Κ. Ἀλιβιζάτος, Κ. Βέης,
Μαρ. Γερουλάνος, Ἐμμ. Ἐμανουήλ, Κ. Ἰσαακίδης, Σ. Κουγέας, Β. Κριμπάς, Δ. Λαμπαδάριος,
Στ. Λυκούδης, Κ. Μαλτέζος, Γ. Οἰκονόμος, Α.
Ὀρλάνδος, Κ. Τριανταφυλλόπουλος καί τούς
λογοτέχνες: Α. Ταρσούλη, Α. Τερζάκης, Σ. Σκίπης, Π. Παπατζώνης, Φ. Μιχαλόπουλος, Στ.
Μπολέτσης.
Ὅλα τοῦτα γίνανε σέ δύσκολους καιρούς.
Ἡ σημερινή εὐμάρεια τά ἔχει ξεθωριάσει γιά
νά ἐπαληθεύεται ὁ Κ.Π. Καβάφης:
Δέν ἀποθνήσκουν οἱ θεοί.
Ἡ πίστις ἀποθνήσκει
τοῦ ἀχαρίστου ὄχλου τῶν θνητῶν...
Δυστυχῶς ἡ πίστη ἀποθνήσκει!...

Νίκος Θ. Ἀρβανίτης
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Ἡ Χοσνίτσα
Ἐκεῖ, στήν Ἄνω
Αἴγυπτο, ὅπου ἔζησα τά
παιδικά μου χρόνια, κάθε
πού ἔφτανε τό δειλινό
μιᾶς ἀπό ἐκεῖνες τίς ἐξουθενωτικές, ἀπό προετοιμασίες, μέρες – συνήθως παραμονή γιορτῆς – θυμᾶμαι
τήν μάνα καί τήν γιαγιά,
στήν ἴδια πάντα διαδικασία. Ἔλυναν τίς ποδιές
τους, ἔβγαζαν τά «φακιόλια» πού φοροῦσαν ἀπό τό
πρωί, «μήπως πέσει καμμιά
τρίχα στό ζυμάρι», καί, μ’
ἕναν ἀναστεναγμό ἀνακούφισης, κάθονταν χαμογελαστές στίς καρέκλες τῆς κουζίνας, ἀπολαμβάνοντας ἕνα
ποτήρι χυμό ζαχαροκάλαμου.
Καθόμουν κι ἐγώ στό καρεκλάκι
μου καί περίμενα ν’ ἀκούσω τίς πρῶτες
ἥσυχες κουβέντες τους πού, σχεδόν, τίς
ἤξερα πιά ἀπ’ ἔξω, ἀφοῦ, ἐπαναλάμβαναν
τίς ἴδιες, κάθε φορά, μέ ἰδιαίτερη γλύκα
στήν φωνή τους :
Ἄς εἶναι καλά ἡ Χόσνα! Εὐλογημένα
χέρια ἔχει αὐτή ἡ γυναίκα!
Ὁ πατέρας, πού «τολμοῦσε» πιά νά μπεῖ
στόν χῶρο πού, γιά ἐκείνη τήν ἡμέρα, ἦταν
γι’ αὐτόν «ἄβατο», ἄκουγε τίς κουβέντες
τους καί συμπλήρωνε χαμογελαστός: «Χόσνα
ἡ μεγαλοπρεπής !».
Θυμᾶμαι, πόσο μοῦ ἄρεσε αὐτή ἡ λέξη, κι
ἄς μήν καταλάβαινα τό νόημά της. Μοῦ
φαινόταν πώς ταίριαζε πολύ στήν Χόσνα. Σ’
αὐτήν τήν μεγαλόσωμη, λεβεντόκορμη, με10
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σόκοπη γυναίκα, πού ἐρχόταν στό σπίτι μας
ὁσάκις εἴχαμε μπουγάδα ἤ ζυμώματα καί
ζαχαροπλαστική γιά τά παραδοσιακά γιορτινά γλυκά, ἤ γιά τό τραπέζι τῆς γιορτῆς τοῦ
πατέρα.
Εἶχε ἕνα ἀνοιχτόκαρδο τρανταχτό γέλιο
πού, μαζί μέ τήν καλημέρα της, σηματοδοτοῦσε τήν ἀρχή μιᾶς πραγματικά καλῆς –
εἰδικά γιά μένα - μέρας. Μέ συνέπαιρνε ἡ
σβελτάδα της στίς δουλειές, ἀλλά καί ἡ μακρόσυρτη μελωδία τῶν τραγουδιῶν μέ τά
ὁποῖα τίς συνόδευε. Μοῦ μετέδιδαν μιάν
ἀπροσδιόριστη χαρά, πού μέ ἔσπρωχνε νά
τήν παρακολουθῶ ἀπό κοντά. Κι ἐκείνη,
κάθε τόσο, μοῦ ἔδινε λίγο ζυμάρι γιά νά
πλάσω κι ἐγώ κουλουράκια, μοῦ χάϊδευε τά
μαλλιά – δέν μέ ἔνοιαζε ἄν τά χέρια της
ἦταν ἀλευρωμένα – καί μέ φίλευε μέ χίλια
γλυκόλογα, ἀπό αὐτά πού προσφέρει γενναιόδωρα ἡ Ἀραβική γλώσσα.
Ὅλοι μας, ὅμως, ξέραμε πώς ἡ μεγάλη της
συμπάθεια ἦταν ἡ γιαγιά, μέ τήν ὁποία
εἶχαν καί πολλές δικές τους κουβέντες ὅταν,
σ’ ἕνα διάλειμμα, ἔπιναν μαζί τό καφεδάκι
τους.
Τίς ἐπιθυμίες καί τίς προτιμήσεις τῆς γιαγιᾶς, ἡ Χόσνα, θαρρεῖς πώς, τίς μυριζόταν
στόν ἀέρα ἀπό ἕνα βλέμμα της. Ἀλλά καί ἡ
γιαγιά ἄκουγε, μέ ἀνεξάντλητη ὑπομονή,
ὅλες τίς ἔγνοιες της καί ἤξερε ὅλα τά οἰκογενειακά της. Ἔτσι, ἡ Χόσνα ἡ «μεγαλοπρεπής», εἶχε κερδίσει καί τό μοναδικό χαϊδευτικό της ὄνομα, μέ τό ὁποῖο μόνο ἡ γιαγιά
τήν φώναζε : «Χοσνίτσα !».
Μέ τά λίγα ἑλληνικά πού εἶχε μάθει,
ἐργαζόμενη στά περισσότερα σπίτια τῆς
μικρῆς μας παροικίας, ἡ Χόσνα κατάλαβε

¥

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

γρήγορα τήν τρυφερότητα πού ἔκρυβε
αὐτό τό ὑποκοριστικό. Ἄλλωστε, Ἑλενίτσα, λέγαμε τήν γειτονοπούλα μας,
Οὐραν-ίτσα, φωνάζαμε τήν ἀγαπημένη ἐξαδέλφη τῆς μητέρας μου καί...
Τριανταφυλλ-ίτσα, τήν ξανθοκόκκινη
γατούλα μας.
Δέν ἄργησε, λοιπόν, κι ἐκείνη νά
προσθέτει τήν κατάληξη «- ίτσα», σέ
ὅ,τι ἤθελε νά χρωματίσει μέ χάδι και
γλύκα. Καί τό ἀποτέλεσμα μᾶς ἔκανε,
συχνά, νά ξεσποῦμε σέ γέλια, μέ πρῶτο
καί καλύτερο πάντα τό δικό της. Διότι,
δέν ἦταν δυνατόν νά μήν γελάσουμε
ὅταν, γιά παράδειγμα, τό «ὁρίστε», ὡς
ἀπάντησή της στό κάλεσμα τῆς γιαγιᾶς, γινόταν... «ὁριστίτσα», καί ἡ καλημέρα της «καλημερίτσα», ἐνῶ, ἡ
ἀφεντιά μου... βαφτιζόταν «κυριίτσα»
καί ἔπρεπε νά φορέσω τά... «παπουτσίτσα» μου.
Μιά μέρα πού τήν περιμέναμε, ἡ
Χόσνα ἀργοῦσε. Ἡ γιαγιά, ἀνήσυχη,
πηγαινοερχόταν στό μπαλκόνι καί κοίταζε τόν δρόμο, μονολογώντας χαμηλόφωνα. Βλέποντάς την ἔτσι καί
ξέροντας ὅτι συνήθιζε νά κάνει τήν
προσευχή της κουβεντιαστά, τήν ρώτησα ἄν καί γιατί προσεύχεται.
- Γιατί ἡ Χόσνα, παιδάκι μου, ἔχει
μέρες ἄρρωστο τό πιό μικρό της παιδί,
τόν Ἄχμεντ, κι αὐτή ἡ ἀργοπορία της
δέν μοῦ ἀρέσει. Μακάρι νά μήν εἶναι
αὐτό πού φοβᾶμαι, μοῦ ἀπάντησε μέ
μιά θλίψη στό βλέμμα της...
Κι ὅμως, σέ λίγο, κάποιος ἔφερε τά
κακά μαντάτα.
Ἡ κηδεία ἔγινε τό ἀπόγευμα. Ἡ
μικρή πομπή πέρασε ἀπό τήν δημοσιά,
μπροστά ἀπό τό σπίτι μας. Ἡ γιαγιά
καί ἡ μάνα εἶχαν κατέβει στόν δρόμο.
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Κι ἐγώ, ἀπό τήν γωνίτσα τοῦ μπαλκονιοῦ, τίς εἶδα ν’ ἀγκαλιάζουν τήν
Χόσνα πού σπάραζε στό κλάμα, μοιρολογώντας.
***
Τήν ἄλλη μέρα, πρός μεγάλη μας
ἔκπληξη, ἡ Χόσνα ἦρθε, γιατί ἤξερε,
λέει, πώς «εἴχαμε ντουλιές». Ἦταν κατάχλωμη, ἀλλά ἤρεμη. Μέ τήν ἀφέλεια
τῆς ἡλικίας μου, τῆς χάϊδεψα τό χέρι
καί τήν ρώτησα :
- Δέν θά κλάψεις σήμερα γιά τόν γιό
σου;
Μέ κοίταξε σιωπηλή. Ἀναστέναξε.
Ἀκούμπησε στόν τοῖχο, ἔκλεισε τά
μάτια της καί, σέ λίγο, ψιθύρισε :
-Ὄχι. Γιατί ὁ Θεός μοῦ τόν ἔδωσε καί
ὁ Θεός μοῦ τόν πῆρε. Αὐτή ἦταν ἡ
«μοιρίτσα» του. Τό δικό του κισμέτ, τό
μερίντιό του ἀπό τή ζωή ἦταν «μικρίτσα». Εἶπε καί σώπασε.
Κανείς δέν γέλασε. Ἡ γιαγιά σήκωσε τήν ἄκρη τῆς ποδιᾶς ὥς τά
μάτια της καί γύρισε ἀπότομα
πρός τήν κουζίνα.
-Πάω νά φτιάξω καφέ.
Ἔλα Χοσνίτσα...
Νομίζω πώς δέν θά ξεχάσω ποτέ ἐκείνη τήν βραχνάδα πού εἶχε ἡ φωνή της.
(Ἀπό τη συλλογή διηγημάτων
«Το Κορίτσι μέ τό Φλάουτο»,
2008)
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

(Themi Adams)

Ἀπό ἄθεος καί ροκᾶς,
Ὀρθόδοξος Ἱεραπόστολος στήν Ἀφρική!
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ
Ἐπίτιμος Σχολικός Σύμβουλος
Οἰκονομολόγων

Ὁ θανατηφόρος ἰός «ἔμπολα» εἶναι συνώνυμος τοῦ φόβου τοῦ θανάτου. Καί αὐτό
διότι χιλιάδες ἄνθρωποι ἔχουν χάσει τή ζωή
τους ἐξαιτίας του, κυρίως στήν Ἀφρική
ἀλλά καί στόν ὑπόλοιπο κόσμο. Πρωτοεμφανίστηκε στή Σιέρα Λεόνε, μιά φτωχή
χώρα στή νοτιοδυτική Ἀφρική.
Στή χώρα αὐτή δραστηριοποιεῖται ὀρθόδοξο ἱεραποστολικό κλιμάκιο μέ ἐπικεφαλῆς
τόν ἑλληνοαυστραλό ἱεραπόστολο π. Θεμιστοκλῆ Ἀδαμόπουλο. Φυσικά ὁ ἰός δέν κάνει διάκριση. Μπορεῖ νά μεταδοθεῖ σέ ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο. Ὁ π. Θεμιστοκλῆς
ἀνθρωπίνως φοβᾶται ἐνδεχόμενη μετάδοση
καί στόν ἴδιο. Γι’ αὐτό παίρνει τίς ἀπαραίτητες προφυλάξεις. Θά μποροῦσε ὅμως νά
ἐγκαταλείψει τή χώρα μέχρι νά καταπολεμηθεῖ ὁ ἰός. Δέν τό ἔκανε δηλώνοντας: «Δέν
μπορῶ νά φύγω. Θά εἶναι σάν νά λέω στό
ποίμνιό μου “ἐγώ φεύγω, βγάλτε τα πέρα
μόνοι σας”. Κι αὐτό δέν τό ἐπιτρέπει ὁ Χριστός καί ἡ συνείδησή μου». Τέτοιος ποιμένας εἶναι ὁ π. Θεμιστοκλῆς. Εἶναι ὁ καλός
ποιμήν, ὁ ὁποῖος «τίθησιν τήν ψυχήν (ζωή)
αὐτοῦ ὑπέρ τῶν προβάτων» καί δέν τά
ἐγκαταλείπει, ὅπως ἔκαναν καί ἄλλοι στό
παρελθόν (π.χ. Χρυσόστομος Σμύρνης).
Ἄν αὐτή ἡ στάση τοῦ π. Θεμιστοκλῆ
ἐντυπωσιάζει, ἐξίσου ἐντυπωσιακή εἶναι καί
ἡ ζωή του μέχρι νά γίνει ἱεραπόστολος. Ὁ
Θέμης Ἀδαμόπουλος ζοῦσε στή Μελβούρνη
τῆς Αὐστραλίας. Σπούδαζε στή Σχολή
Ἐμπορικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου
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τῆς Μελβούρνης. Ἐπηρεασμένος ἀπό τή
μουσική τῶν «Beatles» καί τῶν «Rolling Stones» δημιούργησε δικό του μουσικό συγκρότημα μέ τό ὄνομα «The Flies». Τό συγκρότημα εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία ἀφοῦ ἔδινε
παραστάσεις σέ ἀσφυκτικά γεμάτες αἴθουσες. Τό ἀποκορύφωμα τῆς ἐπιτυχίας ἦταν
τό 1965 ὅταν οἱ «Rolling Stones» στήν περιοδεία τους στήν Αὐστραλία κάλεσαν τούς
«The Flies» καί συνέπραξαν. Ὁ Θέμης δίπλα
στόν Mick Jagger. Κάτι ἀπίστευτο, ἀλλά ἀληθινό.
Παράλληλα ἔπαιρνε μέρος σέ κινητοποιήσεις κατά τοῦ πολέμου στό Βιετνάμ, ἔδειξε
ἐνδιαφέρον γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα,
τό περιβάλλον καί τό φεμινιστικό κίνημα.
Ἐπίσης μελετοῦσε τίς διάφορες θρησκεῖες,
προσπαθώντας νά βρεῖ ἀπάντηση στά
ὑπαρξιακά ἐρωτήματα πού τόν βασάνιζαν.
Τό 1972 ἔγινε ἡ μεγάλη στροφή. Ἐπηρεασμένος ἀπό τό ἔργο τῆς Μητέρας Τερέζας
ἐγκατέλειψε τά πάντα καί ξαναγύρισε στήν
Ὀρθοδοξία. Σπούδασε θεολογία στήν Καθολική Θεολογική Σχολή «Corpus Christi»
καί στή Θεολογική Σχολή τῆς Βοστώνης.
Στό πανεπιστήμιο Harvard σπούδασε
ἑβραϊκά καί ἀρχαία Ἑλληνικά. Πῆρε διδακτορικό στή θεολογία στό πανεπιστήμιο
Princeton. Γύρισε στήν Αὐστραλία καί δίδαξε στό πανεπιστήμιο τοῦ Σύδνεϋ ἀπό τό
1988 ἕως τό 1998. Ὡς πανεπιστημιακός δάσκαλος εἶχε μπροστά του μιά λαμπρή καριέρα.
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Καί ὅμως δέν ἦταν ἱκανοποιημένος. Αἰσθανόταν ἕνα κενό.
Παρακολουθοῦσε τό ἔργο τῆς Μητέρας Τερέζας καί θεωροῦσε τό δικό του ἔργο μηδαμινό μπροστά στό δικό της. Ὁ
ἴδιος ἔλεγε: «Μέσα μου φούντωσε ἕνας πόθος νά εἶμαι δίπλα
στούς φτωχούς καί νά κάνω ὅ,τι εἶναι δυνατόν γιά νά εἶναι ἡ
ζωή τους πιό ἀνθρώπινη». Ἡ ἀπόφαση πάρθηκε πολύ γρήγορα. Θά πήγαινε στήν Ἀφρική. Τό 1999 πῆγε στήν Ἀλεξάνδρεια, ὅπου ὁ Πατριάρχης Πέτρος φρόντισε νά χειροτονηθεῖ
διάκονος καί ἱερέας. Μέ τήν εὐλογία του ξεκινᾶ τό ἔργο του
στήν Κένυα. Βοηθάει τούς ἰθαγενεῖς προσφέροντας τρόφιμα,
ροῦχα καί παπούτσια. Ἐνδιαφέρεται πολύ καί γιά τήν μόρφωση τῶν παιδιῶν. «Πιστεύω ὅτι ἡ μόρφωση εἶναι τό μεγαλύτερο ὅπλο τοῦ ἀνθρώπου στή ζωή. Ἄν θέλεις νά βοηθήσεις
τόν συνάνθρωπό σου, νά τοῦ μάθεις τήν τέχνη νά ψαρεύει
καί ὄχι νά τοῦ δίνεις τό ψάρι ἕτοιμο» ἔλεγε. Ἐκεῖ ἵδρυσε τό
πρῶτο πανεπιστημιακό ὀρθόδοξο κολλέγιο (τό Orthodox Teacher’s of Africa). Τό ἑπόμενο βῆμα ἦταν νά χτίσει Νηπιαγωγεῖο καί Δημοτικό Σχολεῖο. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἔδειξε
ἐπίσης καί γιά τή γυναίκα, «τό μεγαλύτερο θύμα στήν
Ἀφρική» κατά τά λεγόμενά του.
Τό 2007 μέ ἐντολή τοῦ Πατριάρχη μεταβαίνει στή Σιέρρα
Λεόνε γιά νά συνεχίσει τό ἔργο του. Ὁ δωδεκαετής ἐμφύλιος
πόλεμος ἔχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές στή χώρα. Ἔκτισε
ἕνα χωριό γιά 100 ἀνάπηρους πού ζητιάνευαν στούς δρόμους
καί τούς κυνηγοῦσε ἡ Ἀστυνομία. Ἔκτισε ἐκκλησία, σπίτια,
τεχνική σχολή ξυλουργικῆς καί ραπτικῆς, κλινική καί σχολεῖα. Στήν πρωτεύουσα Freetown ἵδρυσε σχολεῖο γιά 1.200
παιδιά.
Οἱ γυναῖκες κρατούμενες στήν φυλακή τράβηξαν τήν προσοχή του. Γιά νά μήν καταλήξουν πάλι ἐκεῖ φροντίζει νά κάνουν μαθήματα ραπτικῆς καί ὅταν βγαίνουν τούς προσφέρει
μιά δική τους ραπτομηχανή γιά νά αὐτοαπασχολοῦνται καί
νά βγάζουν τά πρός τό ζῆν.
Τό ἑπόμενο βῆμα εἶναι νά δώσει τεχνητά χέρια καί πόδια
στά ἀκρωτηριασμένα παιδιά. Αὐτό θά γίνει σέ μιά κλινική, ἡ
ὁποία ἑτοιμάζεται.
Τό σημαντικότατο αὐτό ἔργο στηρίζεται οἰκονομικά ἀπό
δύο μεγάλους φιλανθρωπικούς ὀργανισμούς τῆς Αὐστραλίας
καί ἀπό χριστιανικές ἀδελφότητες τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ ἱστορία τοῦ π. Θεμιστοκλῆ εἶναι πολύ ἐνδιαφέρουσα
καί δείχνει ὅτι ὁ Θεός οἰκονομεῖ τά πράγματα κάθε φορά
πρός τό συμφέρον μας δίνοντας λύσεις σέ ζητήματα πού φαίνονται δυσεπίλυτα καί ζοφερά.
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ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ,
ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ὑπάρχει
ἡ εὐλογημένη παράδοση, σύμφωνα μέ τήν ὁποία κάθε ἐπαγγελματική τάξη πρέπει νά ἔχει
τόν προστάτη της ἅγιο. Ἀπό
αὐτό τό ἔθιμο δέν ἐξαιρεῖται ἡ
τάξη τῶν κουρέων καί τῶν κομμωτῶν. Ἴσως δέν εἶναι γνωστό
ὅτι ὁ προστάτης τους εἶναι ὁ νεομάρτυρας ἅγιος Ἠλίας ὁ
Ἀρδούνης, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε κουρέας ὅταν ζοῦσε στή γῆ.

Ο ΚΟΥΡΕΑΣ
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ
ΑΓΙΟΣ
14
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ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ καί ἔζησε
στήν Καλαμάτα τόν 17ο αἰώνα.
Ὡς κουρέας εἶχε καλή φήμη γιά
τήν τέχνη του. Συνέβη ὅμως κάποτε νά ἀλλαξοπιστήσει, χωρίς
σοβαρή αἰτία. Ἔγινε Μωαμεθανός καί οἱ τοῦρκοι τόν ὀνόμασαν
Μουσταφά. Ἔπειτα ἀπό λίγο
καιρό μετενόησε πού ἀρνήθηκε
τόν Χριστό κι ἔφυγε κρυφά γιά
τό Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ ἔγινε Μοναχός κι ἔμεινε ὀκτώ χρόνια,
ἀσκητεύοντας καί κλαίγοντας
γιά τήν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ.
Πῆρε τότε τήν ἀπόφαση νά ἐπιστρέψει στήν Καλαμάτα καί νά
ὁμολογήσει τήν πίστη του.
Τοῦτο κι ἔγινε.
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, οἱ
τοῦρκοι τόν ἀνεγνώρισαν καί
τόν συνέλαβαν, τόν χτύπησαν
ἄσχημα καί τόν φυλάκισαν. Ἐπειδή ὅμως ὁ Ἠλίας ἔμεινε ἀκλόνητος στή χριστιανική πίστη, ὁ
τοῦρκος δικαστής διέταξε νά τόν
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κάψουν ζωντανό. Τόν ἔφεραν ἔξω ἀπό
τήν Καλαμάτα, στήν τοποθεσία «Βέλιουρα». Ἐκεῖ τόν ἔριξαν στή φωτιά.
Ἔτσι μαρτύρησε γιά τήν πίστη τοῦ
Χριστοῦ. Καί ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, «ἔλαβε παρά
τοῦ ἀγωνοθέτου Θεοῦ ἡμῶν τόν ἀμαράντινον στέφανον». Ἦταν 31 Ἰανουαρίου
τοῦ 1685 μ.Χ. (Περισσότερα στό βιβλίο
μας «Ὁ ὁσιομάρτυς Ἠλίας Ἀρδούνης»,
Ἐκδόσεις Παπαδημητρίου, Ἀθήνα).
ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ τῆς Καλαμάτας
δέν ἔπαυσαν νά τόν τιμοῦν ὡς ἅγιο καί
νά τόν ἐπικαλοῦνται στίς προσευχές
τους. Μάλιστα κατά τήν ἀνακομιδή τῶν
λειψάνων του ξεχύθηκε ἀπό τόν τάφο
του μιά ἄρρητη εὐωδία, πού μοσχοβόλησε ἡ γύρω περιοχή. Ἦταν μιά ἔνδειξη
τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἁγιότητα τοῦ ὁσιομάρτυρα Ἠλία Ἀρδούνη. Σήμερα σώζεται ἡ κάρα τοῦ ἁγίου στό Μοναστήρι
τοῦ Βουλκάνου. Κάθε χρόνο, στή Μεσσήνη, στό μετόχι τῆς Μονῆς, μαζί μέ
τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Βουλκανιώτισσας λιτανεύεται καί ἡ κάρα τοῦ
ἁγίου Ἠλία. Τό ἴδιο γίνεται καί κατά
τή λιτάνευση τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας
τῆς «Ὑπαπαντῆς».

γίνεται ἡ λιτάνευση τῆς εἰκόνας καί τῆς
κάρας τοῦ ἁγίου στούς δρόμους τῆς περιοχῆς τοῦ ναοῦ.
Ο ΑΓΙΟΣ Ἠλίας ὁ Ἀρδούνης, ἐπειδή
ἦταν κουρέας στό ἐπάγγελμα, ἀνέκαθεν
ἐτιμᾶτο ὡς προστάτης ἅγιος τῶν κουρέων
τῆς Καλαμάτας. Ἡ Ἕνωση Κουρέων
καί Κομμωτῶν Μεσσηνίας, ὅπως καί ἡ
σημαία τους, φέρνει τό ὄνομα καί τήν
εἰκόνα τοῦ ἁγίου. Τά νεώτερα χρόνια
καί ἡ Ἀνωτάτη Ὁμοσπονδία Κουρέων
καί Κομμωτῶν Ἑλλάδος καθιέρωσε καί
αὐτή νά ἔχει προστάτη της τόν νεομάρτυρα ἅγιο Ἠλία. Ἀντιπροσωπεία τῆς
Ὁμοσπονδίας ἔρχεται τήν Κυριακή τῶν
Μυροφόρων στήν Καλαμάτα καί συμμετέχει στίς λατρευτικές τελετές πρός
τιμήν τοῦ προστάτη τους ἁγία Ἠλία
τοῦ Ἀρδούνη.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ τοῦ μάρτυρα χτίστηκε
τόν 18ο αἰώνα μιά μικρή ἐκκλησία. Οἱ
Καλαματιανοί τήν ἀφιέρωσαν στούς
Ἁγίους Σαράντα, γιατί οἱ τοῦρκοι δέν
ἐπέτρεπαν νά φέρνει τό ὄνομα τοῦ ἁγίου
Ἠλία. Ἡ μνήμη του τιμᾶται τήν ἡμέρα
τοῦ μαρτυρίου του, δηλαδή στίς 31
Ἰανουαρίου. Τά νεώτερα χρόνια καθιερώθηκε νά τιμᾶται καί τήν Κυριακή τῶν
Μυροφόρων. Μετά τή θεία λειτουργία
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Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ
ΠΑΝΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ
Βασ. Χ. Χαραλαμπόπουλου, πρ. Λυκειάρχη

Ἡ πίστη στό Θεό ἤ σέ θεούς εἶναι
ἔμφυτη καί ὑπῆρχε στούς ἀνθρώπους
ἀπό τά πανάρχαια χρόνια. Αὐτό διαπιστώνουν ὅσοι ἐρευνοῦν τήν Ἱστορία
καί μάλιστα τήν Προϊστορία, ἀκόμη καί
τούς πολιτισμούς τῶν πρωτογόνων
λαῶν. Ἡ θρησκευτική πίστη συνδυάζεται καί μέ τήν πίστη στήν ἀθανασία
τῆς ψυχῆς. Γι’ αὐτό βρίσκουμε πολλά
ἀφιερώματα στούς παλαιούς τάφους,
τά ὁποῖα πλουτίζουν τά σύγχρονα μουσεῖα. Τή διαχρονικότητα τῆς θρησκείας
εἶχε διαπιστώσει καί ὁ ἀρχαῖος συγγραφεύς Πλούταρχος ἀπό τή Χαιρώνεια,
ὁ ὁποῖος σέ μιά ἐπιστολή του πρός Κολώτην γράφει: «Εὕροις δ’ ἄν ἐπιών πόλεις ἀτειχίστους, νομίσματος μή δεο-
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μένας... Ἀνιέρου δέ πόλεως καί ἀθέου
οὐδείς ἔσται ποτέ θεατής». Δηλ. Ἄν
ἐρευνήσεις, θά βρεῖς πόλεις παλαιές
χωρίς τείχη, χωρίς νομίσματα καί ἄλλα
ἔργα Πολιτισμοῦ, ἀλλά ὅσο καί ἄν ψάξεις δέν θά βρεῖς πόλεις χωρίς ἱερά,
μέ ἀθέους κατοίκους». Καί ὁ Ὅμηρος
γράφει στήν Ἰλιάδα (Ι, 518) καί στήν
Ὀδύσσεια (Β 249 κλπ.) «Θεῶν χατέουσι πάντες οἱ ἄνθρωποι». Δηλ. ὅλοι
οἱ ἄνθρωποι λατρεύουν τούς θεούς καί
τούς ἔχουν ἀνάγκη.
Οἱ πρωτόγονοι λαοί εἶχαν ἀτελεῖς
θρησκεῖες (λάτρευαν φυτά, δένδρα,
ζῶα κ.λ.). Ἀλλά ἔπειτα ἔδωσαν στούς
θεούς ἀνθρώπινη μορφή, κυρίως οἱ
ἀρχαῖοι Ἕλληνες. Οἱ ἀρχαῖοι μας φιλόσοφοι κατέληξαν στό συμπέρασμα
ὅτι δέν ὑπάρχουν πολλοί θεοί. «Εἷς
Θεός ἐν θεοῖς καί ἀνθρώποισι μέγιστος», γράφει ὁ Ἐλεάτης φιλόσοφος
Ξενοφάνης. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες πίστευαν ὅτι ὑπάρχουν 12 θεοί καί πολλοί ἄλλοι κατώτεροι. Ἀνώτερος ὅμως
ἀπό ὅλους τούς θεούς ἐθεωρεῖτο ὁ
Δίας, ὁ ὁποῖος ἦταν «πατήρ ἀνδρῶν τε
θεῶν τε, (πατέρας ὅλων τῶν Θεῶν καί
τῶν ἀνθρώπων). Ὁ ἱστορικός Ξενοφών
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στά Ἀπομνημονεύματα Σωκράτους
ἀναφέρει ἕνα διάλογο τοῦ Σωκράτη μέ
κάποιο νέο πού ἀμφισβητοῦσε τήν
ὕπαρξη τῶν θεῶν, ἐπειδή ἦταν ἐπηρεασμένος ἀπό τίς διδασκαλίες τῶν Σοφιστῶν, πού ἔλεγαν ὅτι δέν ξέρουμε
ἄν ὑπάρχουν ἤ δέν ὑπάρχουν θεοί
κλπ. Ὁ Σωκράτης, γράφει ὁ Ξενοφών,
εἶπε στόν νεαρό Ἀριστόδημο, «οὐχ
ὁρᾶς ὅτι τά πολυχρονιώτατα καί σοφώτατα τῶν ἀνθρωπίνων, πόλεις καί
ἔθνη θεοσεβέστατά ἐστι καί αἱ φρονιμώταται ἡλικίαι θεῶν ἐπιμελέσταται;
Δηλ. δέν βλέπεις ὅτι τά πιό παλαιά
ἀνθρώπινα ὄντα, δηλαδή οἱ πόλεις καί
τά ἔθνη εἶναι θεοσεβέστατα καί οἱ
φρονιμώτερες ἡλικίες (δηλ. τῶν πιό
ἡλικιωμένων ἀνθρώπων) λατρεύουν
πολύ τούς θεούς; Σήμερα ὅμως σέ μερικούς πολιτισμένους λαούς τείνει νά
ἐπικρατήσει ἡ ἀθεΐα καί οἱ πιό ἡλικιωμένοι δέν εἶναι πάντοτε εὐσεβεῖς,
ὅπως παλαιά. Αὐτό εἶναι δεῖγμα τῆς
πνευματικῆς παρακμῆς τῆς ἐποχῆς.
Σήμερα ὑπάρχουν πολλές θρησκεῖες
στόν κόσμο καί μερικές ὑλιστικές ἰδεολογίες, πού ὁδηγοῦν στήν ἀθεΐα ἤ σέ
αἱρέσεις. Τόν ἀληθινό Θεό μᾶς γνώρισε ὁ Ἰησοῦς Χριστός, πού δίδαξε ὅτι
ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη καί ἀπαιτεῖ ἀπό
ὅλους ἀγάπη, ὄχι μόνον στόν ἴδιο τό
Θεό, ἀλλά καί σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἄν ἐπικρατήσει στόν κόσμο ἡ
χριστιανική ἀγάπη, θά λυθοῦν τά
πολλά καί μεγάλα προβλήματα, πού
δημιούργησε ἡ ἀθεΐα καί ὁ ὑλισμός
στήν ἐποχή μας, θά ὑπερβοῦμε τήν
οἰκονομική καί πνευματική κρίση, ἡ
ὁποία κατατρύχει τήν ἐποχή μας καί
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θά βροῦμε τό δρόμο γιά τήν ἁρμονική
κοινωνική ζωή καί τήν πρόοδο καί τόν
ἀληθινό ἐκπολιτισμό τῆς ἀνθρωπότητας.
Ὅπως εἶναι γνωστό πολλοί σήμερα
τονίζουν ὅτι αἰτία τῆς σημερινῆς οἰκο-

νομικῆς καί πολιτιστικῆς κρίσεως εἶναι
ἡ ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπό τό
Θεό καί τίς πνευματικές ἀξίες. Ἡ διαπίστωση αὐτή εἶναι ὀρθή καί οἱ πιό
πολλοί συμφωνοῦν μέ αὐτή. Ἀλλά
πρέπει νά κάνουμε καί ἕνα βῆμα πιό
πέρα, ἄν θέλουμε νά ὑπερβοῦμε τήν
κρίση καί τά δεινά, πού αὐτή ἐπισωρεύει στήν ἐποχή μας, πρέπει νά ἐπιστρέψουμε στό Θεό, στήν χριστιανική
διδασκαλία καί ζωή, γιά νά βροῦμε τόν
ἑαυτό μας καί τόν ἀληθινό προορισμό
μας.
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καταδιώκει σέ ρυθμό ἀντίστροφο τοῦ τεχνολογικοῦ μας ἐξοπλισμοῦ.
Ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος Παῦλος
παραγγέλλει: «Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί
εἰσί» (Ἐφεσίους ε΄, 15-16).

τοῦ ἐλεύθερου χρόνου

Β

ρισκόμαστε στό ξεκίνημα
ἑνός καινούργιου χρόνου,
πού εὐχόμαστε γιά ὅλους
μας νά εἶναι εὐλογημένος
καί εἰρηνικός.

Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Θεός ἐγκατέστησε τόν
ἄνθρωπο στόν Παράδεισο «τοῦ ἐργάζεσθαι αὐτόν καί φυλάσσειν»
(Γέν. β΄, 15). Στό νά ἀπολαμβάνει,
δηλαδή, μέ τήν ἐργασία του τήν Παραδεισιακή ζωή. Μετά τήν πτώση,
ὅμως, στήν ἐργασία μπῆκε τό στοιχεῖο τοῦ μόχθου, τῆς ἀγωνίας, τοῦ
ἄγχους, πού τόσο μᾶς καταδιώκει.
Ἐλεύθερος χρόνος γιά τίς
σύγχρονες μητέρες εἶναι μία πικρή
εἰρωνεία. Ποῦ νά βρεθεῖ ἐλεύθερος
χρόνος γιά μία σύγχρονη γυναίκα,
μητέρα, ἐργαζόμενη-νοικοκυρά;
Ἔχει παρατηρηθεῖ, ὅτι σέ ὅλες τίς
ἐποχές, πολύ περισσότερο ὅμως σήμερα, ὁ χρόνος μᾶς κυνηγάει, μᾶς
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΝΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ

Τί εἶναι ὅμως χρόνος;
Κατά τή χριστιανική ἀντίληψη, ὁ
χρόνος εἶναι μία ἀξία, εἶναι ὁ προθάλαμος καί τό προανάκρουσμα τῆς
αἰωνιότητος. Ἄν ἡ χρήση πού κάνουμε στό χρόνο μας, μᾶς δημιουργεῖ ἄγχος, κάτι δέν πάει καλά.
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Πράγματι, ἀπαραίτητο στοιχεῖο γιά
τήν ἐπιτυχῆ ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου, εἶναι ἡ
σωστή ἀξιολόγηση καί ἱεράρχηση τῶν ὑποχρεώσεών μας μέ κριτήρια, ὅσο γίνεται πιό ἀντικειμενικά καί πνευματικά. Αὐτή ἡ ἀξιολόγηση,
ὅσο καί ὁ καθορισμός στόχων καί προτεραιοτήτων, εἶναι μία πολύ σημαντική διεργασία, πού
καλό εἶναι νά ἀρχίσει νά γίνεται ἀπό τήν ἀρχή
τοῦ χρόνου.
Οἱ στόχοι μας, ἄς ἀποβλέπουν συγκεκριμένα, σέ κάποιους καίριους τομεῖς τῆς ζωῆς
μας, ὅπως στήν οἰκογένεια, στήν ἐπαγγελματική μας σταδιοδρομία, στή σωματική καί ψυχική μας ὑγεία, στήν προσφορά στό
συνάνθρωπο κ.λπ. Ἀρχίζουμε τήν ἡμέρα μας,
γιά νά μιλήσουμε καί πιό πρακτικά, μέ δύο
λόγια προσευχῆς γιά δύναμη, ὑγεία, ψυχική καί
πνευματική ἐγρήγορση, καθώς καί μέ ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» γιά ὅ,τι ἔχουμε καί ὅσα
ἔχουμε πετύχει. Ὅσο γιά τόν ἐλεύθερο χρόνο
μας, τόν κατασκευάζουμε, τόν κυνηγᾶμε καί
τόν ἀξιοποιοῦμε. Ὄχι ὅλα μέσα σέ μία ἡμέρα.
Ἀξιοποιοῦμε τήν ἀνάγκη, πού ὑπάρχει σήμερα.
Ἡ συμπαράσταση, γιά παράδειγμα, στά προβλήματα τοῦ διπλανοῦ μας δέν ἀξιοποιεῖ μόνο
τόν χρόνο μας, δίνει νόημα καί σκοπό στή ζωή
μας ὁλόκληρη.
Ἄς ἔχουμε κατά νοῦ ὅτι πολύ ἐλεύθερο
χρόνο, ἴσως, δέν θά ἔχουμε ποτέ. Ὅπως ἔχει
λεχθεῖ:
«Ὁ χρόνος εἶναι ἀνεκτίμητος, καθώς
ἡ αἰωνιότητα. Χρησιμοποίησέ τον. Τό χθές δέν
ξανάρχεται, τό αὔριο δέν εἶναι σίγουρο. Μόνο
τό σήμερα εἶναι δικό σου. Καί ἄν χρονοτριβεῖς,
τό χάνεις καί αὐτό, καί ἡ ἀπώλεια εἶναι ἀνεπανόρθωτη».
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Αὐτοί οἱ ἔφηβοι, τόσο κοντά καί τόσο μακριά μας.
Ἀσφαλῶς πολλές ἔννοιες - καί σίγουρα ἡ
ἔννοια τῆς ἐλευθερίας - καθώς ἀλλάζουν οἱ
γενεές, ἀναφέρονται σέ διαφορετικές καταστάσεις. Εἶναι περιπτώσεις πού μιλᾶμε γιά τό
ἴδιο πράγμα, χωρίς νά καταλαβαινόμαστε.
Χρειάζεται νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι
ἐπειδή οἱ ἔφηβοι δέν διακρίνονται γιά τήν ὑπομονή τους, εἶναι ἀναγκαῖο νά ὑπερπερισσεύει
ἡ δική μας.
Ἄς ἀναρωτηθοῦμε μέ ποιά στρατηγική θά
πείσουμε τούς ἐφήβους - μακριά ἀπό κάθε
ἴχνος αὐταρχικότητας πού εἶναι πάντα ἀρνητική
- ὅτι πραγματικά ἐνδιαφερόμαστε γιά μιά φιλική ἐπικοινωνία μαζί τους καί ὅτι ἀξίζει νά μᾶς
ἐμπιστευθοῦν καί εἶναι ἔξυπνος χειρισμός ἐκ
μέρους τους τό νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό τήν
πείρα μας γιά νά ὑλοποιήσουν τούς στόχους
τους. Ὅταν διαισθανθοῦν ὅτι δέν ἐπιδιώκουμε
σχέσεις ἐξάρτησης καί ἐπιρροῆς, εὐκολότερα
θ’ ἀνοίξει ὁ δρόμος μιᾶς προσέγγισης οὐσιαστικῆς, ἑνός διαλόγου ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης.
Ἐπειδή δέν συγκρατοῦν εὔκολα τόν παρορμητισμό τους, ἀπομένει σέ μᾶς ἡ προσπάθεια ν’ ἀποφεύγεται πυροδότηση συγκρούσεων. Μέ μεθοδικότητα θά τούς βεβαιώσουμε
ὅτι δέν τούς ἀμφισβητοῦμε, ὅτι ὁ συντηρητισμός καί τά στερεότυπά μας δέν ἀρνοῦνται
τόν ἐνθουσιασμό τους, τό ἀντίθετο μάλιστα καί
δέν χρειάζεται νά ἐπαναστατήσουν μέ ἤ χωρίς
αἰτία, γιά νά ἀποδεχτοῦμε τίς ἐξιδανικεύσεις
καί τόν ἰδεαλισμό τῆς ἡλικίας τους. Κι ἄν ἀκόμα
δέν ἔχουμε τά προσδοκώμενα θετικά ἀποτελέσματα, τουλάχιστον, ἐξαντλώντας τά ὅρια τῆς
κατανόησης καί τῆς ἀνεκτικότητάς μας, δέν θά
ἔχουμε ἐνοχές ὅτι δέν προσπαθήσαμε οὐσιαστικά καί ἀποφασιστικά γιά τό δυνατόν καλύτερο.
Κλειώ - Σταυρούλα Κουράση

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΘΩ
Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Καρακάλλου, τῇ 18-12-2014
Πρός
Τήν Διεύθυνσιν τοῦ περιοδικοῦ
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ἀγαπητέ κ. Διευθυντά, χαίρετε.
Μέ τήν εὐκαιρία αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας, σᾶς ἀπευθύνουμε ἐν πρώτοις τίς δέουσες ἑόρτιες εὐχές γιά τίς ἐπερχόμενες Ἅγιες Ἡμέρες καί τήν ἔλευσι τοῦ Νέου Ἔτους.
Ἡ Ἱερά Μονή μας τυγχάνει ἀπό ἐτῶν παραλήπτης
τοῦ περιοδικοῦ σας καί μέ χαρά παρακολουθεῖ μέσα ἀπό
τήν ἀρθρογραφία σας τήν πνευματική σας δραστηριότητα καί τόν ἀγῶνα πού κάνετε ἀντιστεκόμενοι στό
πνεῦμα τοῦ κόσμου τούτου.
Στό τεῦχος 493, Νοέμβριος 2014, διαβάσαμε κάποιες
σκέψεις σας πού διατυπώθηκαν μέ ἀφορμή τήν ἐπίσκεψι
τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης στό
Ἅγιον Ὄρος καί εἰδικά στήν Μονή μας.
Ἐμεῖς ὡς ταπεινοί διακονηταί τοῦ Περιβολίου τῆς
Παναγίας δέν μποροῦμε νά ἀξιολογήσουμε, πολύ περισσότερο νά χαρακτηρίσουμε τά πραγματικά κίνητρα καί
τούς ἐπιδιωκόμενους στόχους αὐτῆς τῆς ἐπίσκεψης,
ὅπως ἄλλωστε δέν τό ἐπιχειροῦμε γιά κανέναν ἀπό τίς
χιλιάδες τῶν προσκυνητῶν πού διέρχονται τήν πύλη τῆς
Μονῆς μας, καθότι θεωροῦμε πώς αὐτό εἶναι ἔργο τοῦ
καρδιογνώστου Θεοῦ.
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Ἐπειδή οἱ σκέψεις καί τά
συμπεράσματά σας, κατά τήν
γνώμη μας, στηρίχθηκαν σέ
ἀνυπόγραφα καί ἀνακριβῆ δημοσιεύματα, ἐπιθυμοῦμε ἀναδρομικά νά ἐξιστορήσουμε τά
γεγονότα πρός ἀποφυγήν περαιτέρω σκανδαλισμοῦ τῶν καλοπροαιρέτων ἀναγνωστῶν σας.
1. Ὁ Καθηγούμενος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς μας συνοδευόμενος ἀπό μοναχούς τῆς ἀδελφότητός μας βρέθηκε στήν Κρήτη
ἀπό τήν Κυριακή, 3 Αὐγούστου
ἕως καί τήν Πέμπτη 7 Αὐγούστου, προκειμένου νά συμμετάσχουν, κατόπιν εὐλογίας τοῦ
οἰκείου Ἐπισκόπου, στήν πανήγυρι τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου μας
πού τιμᾶται στήν Θεία Μεταμόρφωση. Τά εἰσητήρια μετάβασης καί ἐπιστροφῆς εἶχαν
ἐκδοθῆ ἕνα μήνα πρίν ἀπό ταξειδιωτικό γραφεῖο τοῦ Ἡρακλείου διά τήν 3ην καί 7ην
Αὐγούστου ἀντιστοίχως. Ἡ ἐπιθυμία τοῦ κυρίου Προέδρου νά
ἐπισκεφθῆ καί νά διανυκτερεύση
μέ τούς συνοδούς του στήν Ἱερά
Μονή μας γνωστοποιήθηκε σέ
μᾶς τό πρωΐ τῆς 7ης Αὐγούστου, καθ’ ἥν στιγμήν ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Μονῆς εἶχε
λάβει ἤδη τόν δρόμο τῆς προγραμματισμένης ἐπιστροφῆς,
καί, ἀφοῦ εἶχε ὁλοκληρωθῆ ὁ
σκοπός τοῦ ταξειδίου.
2. Φθάνοντας ὁ κύριος Πρόεδρος στό Μοναστήρι ἡ κοινή
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Τράπεζα μοναχῶν καί προσκυνητῶν εἶχε
ὁλοκληρωθῆ· συνεπῶς ἐδείπνησαν τό ἑσπέρας μόνοι τους, ἀφοῦ πρῶτα Ἱερομόναχος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εὐλόγησε τά προσφερόμενα ἐδέσματα, καθώς καί εἰς τό τέλος τοῦ
γεύματος εὐλογήθηκαν τά περισσεύματα
τῆς Τραπέζης. Μάλιστα, κατά τήν διάρκεια
τοῦ γεύματος, ἔγινε ἀνάγνωσι Πατερικοῦ κειμένου, κάτι πού δέν συνηθίζεται στίς ἔκτακτες Τράπεζες.
Ἐπιπλέον καί εἰς τήν Τράπεζαν πού παρέθεσεν ἡ Ἱερά Κοινότης μετά τήν ὑποδοχήν
του, ἔγινε κανονικά ἡ εἰθισμένη προσευχή,
κατά τήν τάξιν.
3. Οἱ συζητήσεις μεταξύ τῶν μοναχῶν
καί τοῦ κυρίου Προέδρου εἶχαν ἀποκλειστικά
πνευματικό περιεχόμενο καί ἀφοροῦσαν τήν
ἱστορία τῆς Μονῆς μέσα στήν χιλιετῆ διαδρομή της, τό ἡμερήσιο μοναστικό πρόγραμμα, τούς στόχους τοῦ μοναχισμοῦ καί
τίς θέσεις τῶν μοναχῶν γιά θέματα τῆς σύγχρονης ζωῆς. Μετά δέ τό πέρας τοῦ Ὄρθρου
καί τῆς Θείας Λειτουργίας, πού παρηκολούθησαν μέ προσοχή ἅπαντες, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας συνωμίλησε
προσωπικά μέ τόν κύριο Πρόεδρο ἐπί μακρόν γιά θέματα ἀμιγῶς πνευματικά καί
ἀπό τήν πολυετῆ του ἐμπειρία, ὡς πνευματικοῦ καθοδηγητῆ πολλῶν μοναχῶν καί
λαϊκῶν, ἀπηύθυνε λόγους νουθεσίας καί
πνευματικῆς οἰκοδομῆς, τούς ὁποίους ἐξ
ἀρχῆς κρίναμε σκόπιμο νά μή δημοσιοποιήσουμε, σεβόμενοι τόν ἀπόλυτα προσωπικό
χαρακτῆρα τῆς σημαντικῆς αὐτῆς συνομιλίας.
Γενικά, μέ ἀξιοπρέπεια καί εἰλικρινῆ διάθεσι, κινούμενοι μέσα στά πλαίσια τῆς παραδοσιακῆς Ἁγιορειτικῆς φιλοξενίας, προσπαθήσαμε νά δείξουμε πώς τό Ἅγιον Ὄρος

³

21

καί ἕνα Μοναστήρι δέν εἶναι μουσειακό ἀπολίθωμα, ἀλλά ζωντανός πνευματικός ὀργανισμός καί ὑγιές κύταρρο στό σῶμα τῆς
Ἐκκλησίας, μέ πολυδιάστατη προσφορά,
στό παρελθόν καί τό παρόν τῆς Πατρίδος
μας.
Τό Ἅγιον Ὄρος, τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, εἶναι πνευματικόν πανδοχεῖον· ἡ Κυρία
Θεοτόκος ὡς Μήτηρ καί Οἰκοδέσποινα τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου Της δέχεται ὅλα τά παιδιά
Της πρός φιλοξενίαν, δηλαδή κάθε Ἐθνικότητος, κάθε κοσμοθεωρίας καί πολιτικῆς τοποθετήσεως, καθόσον ἐμεῖς οἱ Μοναχοί
εἴμεθα ἄχρωμοι ὡς πρός τάς πολιτικάς τοποθετήσεις. Γιά τό συγκεκριμμένο θέμα κρίνομε σκόπιμο νά ἀναφερθῆ ἐδῶ ἡ πρό
ἀρκετῶν χρόνων περίπτωση τοῦ τότε ἐπιτίμου Προέδρου τῆς ἀριστερᾶς, Χαριλάου
Φλωράκη, ὁ ὁποῖος ἐπεσκέφθη τό Ἅγιον
Ὄρος, καί συγκεκριμμένα τήν Ἱ. Μ. Σιμωνόπετρα, ὅπου συνωμίλησε καί ἐξωμολογήθη
εἰς τόν Ἱερομόναχο π. Ἀθανάσιο Συμωνοπετρίτη (ὑπάρχει καί κυκλοφορεῖ γιά τό θέμα
σχετικό CD καί ἔντυπο). Ἄρα ἐμεῖς οἱ Μοναχοί εἰς τό μόνο πού ἀποβλέπουμε εἶναι ἡ
πνευματική ὠφέλεια τῶν προσκυνητῶν καί
στίς νυχθήμερες προσευχές μας ἐπίσης εὐχόμεθα διά τήν σωτηρία καί τόν φωτισμό τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ, διά τῶν εὐπροσδέκτων πρεσβειῶν τῆς Ἐφόρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Κυρίας Θεοτόκου.
Κατακλείοντες εὐχόμεθα καί πάλιν σέ
ἐσᾶς προσωπικά καί τούς συνεργάτες σας
πλούσια τήν εὐλογία καί τόν φωτισμό τοῦ
ἐν σαρκί Τεχθέντος Σωτῆρος μας καί κατά
τό ἀνατέλλον Νέον Ἔτος.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου,
Ἅγιον Ὄρος, Δεκέμβριος 2014
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πρός
τή Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 5
24100 Καλαμάτα
Ἀξιότιμοι κύριε Πρόεδρε καί μέλη τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου,
Ἡ ἐξακολούθηση τῆς προσφορᾶς σας γιά τό συνάνθρωπο τῆς ἀνάγκης, μέ παροχή συσσιτίου μία
φορά τό μήνα, ἡμέρα Σάββατο, κατά τό 2015, ὅπως
τό 2013 καί τό 2014, ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῶν Χριστιανικῶν σας συναισθημάτων. Ἡ δωρεά σας αὐτή
ἔγινε ἀποδεκτή ἀπό τήν Οἰκονομική Ἐπιτροπή τοῦ
Δήμου Καλαμάτας (ἀριθμ. ἀπόφ. 465/9.12.2014),
ὥστε μέσω τοῦ Δημοτικοῦ Συσσιτίου νά συνεχίσει νά
ἐκφράζεται μέ τρόπο ἁπτό ἡ μέριμνά σας γιά τούς
ἀναξιοπαθοῦντες συμπολίτες μας.
Ὁ Δήμος Καλαμάτας προσπαθεῖ μέ τίς Κοινωνικές Δομές του νά ἀπαλύνει τό φορτίο τῆς δυστυχίας
στήν πόλη καί τήν περιοχή μας. Ἡ ἀρωγή σας στίς
προσπάθειές μας εἶναι πολύτιμη καί ἐπαινετή. Σᾶς
ἐκφράζω, λοιπόν, θερμές εὐχαριστίες καί παρακαλῶ
νά συνεχισθεῖ ἡ ἄριστη συνεργασία μας, μέ στόχο τήν
κοινωνική συνοχή καί τήν ἀλληλεγγύη στό συνάνθρωπο, ὁ ὁποῖος δυσκολεύεται ἀκόμη καί γιά τόν
ἐπιούσιο ἄρτο.
Μέ τήν εὐκαιρία, δέ, τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Πρωτοχρονιᾶς 2015, σᾶς δίδω τίς καλύτερες εὐχές μου γιά σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας.
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Μέ πολλή ἐκτίμηση
Ὁ Δήμαρχος Καλαμάτας
Παναγιώτης Ε. Νίκας

¥

ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Μητροπολίτου
ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ)

ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ

Γιά προσωπική
καί ἰδιωτική χρήση
Ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας» (Βασ. Γεωργίου Α 5, 24100, Καλαμάτα,
τηλ. 27210 23176) κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τοῦ
πολυγραφότατου Μητροπολίτου Ἀχελώου κ. Εὐθυμίου.
Ἡ προσωπική καί ἰδιωτική προσευχή δέν εἶναι
εὔκολο πράγμα γιά τόν καθένα. Ὁ λαϊκός πιστός,
ἄνδρας ἤ γυναίκα, συνήθως δέν γνωρίζει τό πῶς καί
τό τί τῆς ἰδιωτικῆς προσευχῆς, πέρα τῶν καθιερωμένων, «Βασιλεῦ Οὐράνιε», «Πάτερ ἡμῶν» κ.λ.
Χρειάζεται, ἑπομένως, νά ὑπάρξει μία μέση λύση.
Νά εὑρεθεῖ ἕνας τρόπος ἰδιωτικῆς ἤ προσωπικῆς προσευχῆς, τό περιεχόμενο τῆς ὁποίας, ἀφ’ ἑνός, θά
ἐμπνέεται ἀπό τό πνεῦμα τῶν χαρισματικῶν προσευχῶν τῆς Ἐκκλησίας καί, ἀφ’ ἑτέρου, θά ἱκανοποιεῖ
τίς οὐσιαστικές ἀνάγκες τῆς Ὀρθοδόξου ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς τοῦ πιστοῦ.
Στό σκοπό αὐτό ἐπιχειρεῖ νά συμβάλει τό βιβλίο
αὐτό, τό ὁποῖο περιέχει προσευχές γιά προσωπική καί
ἰδιωτική χρήση, τό περιεχόμενο τῶν ὁποίων εἶναι
ἐμπνευσμένο ἀπό τίς χαρισματικές προσευχές τῆς
Ἐκκλησίας μας, τίς ὁποῖες συνέταξαν ἅγιοι τοῦ Θεοῦ
ἄνθρωποι καί οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν προσωπικά βιώματα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς τους. Σχ. 14x21. Σελ.190.
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Ὁ κ. Νικόλαος Γεωργόπουλος
Χαλάνδρι 25 €, εἰς μνήμην Παρασκευῆς καί Μαρίας.
Ἡ κ. Σταυρούλα Γιαννακουρέα
Χολαργός 50 €, εἰς μνήμην γονέων
καί ἀδελφῶν.
Ὁ κ. Κων/νoς Καντιάνης Ἀθήνα
50 €, εἰς μνήμην τῆς ἀδελφῆς του
Κλεοπάτρας, χήρας Ἀντωνίου Κορογιαννάκη.
Ἡ κ. Μαρία Κουτσογιάννη,
Ἀθήνα 100 €, εἰς μνήμην τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου,
τῆς ἀδελφῆς της Θάλειας καί τῶν
γονέων της Δημητρίου καί Ἑλένης
Ὁ κ. Βασίλειος Κωσταδήμας,
Ἰωάννινα 35 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων του Νικολάου καί Μαρίας.
Ἡ κ. Ἀδαμαντία Μιχαηλίδου
Ἀθήνα 50 €, εἰς μνήμην Ἀγγέλου
καί Παρασκευῆς.
Ἡ κ. Νίκη Παπακωνσταντίνου
Θεσσαλονίκη 100 €, εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της καί τοῦ ἀδελφοῦ
της Ἰωάννη.
Ὁ κ. Παναγιώτης Παπασαραντόπουλος Κορώνη 20 €, εἰς μνήμην τοῦ Ἀντωνίου Μανιατάκη τοῦ
Ἀναστασίου.
Ἡ κ. Ἀρχοντούλα Πουλέα-Τόγια
Ἀθήνα 30 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της, γονέων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν.
Ἡ κ. Ἀντιγόνη Σκοπελίτου Ἁγ.
Παρασκευή 30 €, εἰς μνήμην Γεωργίας καί Σπυρίδωνος Σκοπελίτη.
Ἡ κ. Βάνα Τρικουράκη Ἀθήνα
50 € εἰς μνήμην τοῦ συζύγου καί
γονέων της.
Ἡ κ. Ἀναστασία Τριτσιμπίδα
Κηφισιά 200 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἀλκιβιάδη, τῶν γονέων
της Κων/νου καί Ζωῆς καί λοιπῶν
συγγενῶν.
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί,
ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους
ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καί
σοφίας, οὕς καταστήσομεν ἐπί τῆς
χρείας ταύτης».
(Φροντίστε, ἀδελφοί, νά ἐκλέξετε
ἀπό ἀνάμεσά σας ἑπτά ἄνδρες μέ
καλή φήμη, γεμάτους ἀπό τή σοφία
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Θά ὁρίσουμε
αὐτούς νά κάνουν αὐτό τό ἔργο).
Πρ. στ΄ 4
β. Διάλεξαν τόν Στέφανο, ἄνθρωπο
γεμάτο πίστη καί Ἅγιο Πνεῦμα...
Πρ. στ΄ 5
γ. Ὁ Κύριος ἐξέλεξε ὡς βασιλέα
τόν δοῦλο του Δαβίδ καί τόν ἐπῆρε
ἀπό τά κοπάδια τῶν προβάτων.
Ψαλμ. 77,70
δ. Συναθροῖστε τόν λαό σέ ἱερή
συγκέντρωση ἐκλέξετε πρεσβυτέρους
(ἡλικιωμένους) ὡς ἄρχοντές σας.
Ἰωήλ β΄ 16
ε. Δυσφορεῖ καί πονάει ὁ πάσης φύσεως πλεονέκτης. Γιατί; Διότι δέν διακρίνεται στήν πολιτική. Ἄν τό
κατορθώσει αὐτό, στενοχωρεῖται γιατί
δέν εἶναι ἀπό τούς πρώτους τῆς πολιτικῆς. Καί ἄν ἀποκτήσει αὐτή τήν
τιμή, πάλι θλίβεται, γιατί δέν διοικεῖ.
Καί ὅταν γίνει διοικητής, δυσανασχετεῖ, γιατί δέν κυβερνᾶ ὁλόκληρο
ἔθνος.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 18α, 582
στ. Νά ψηφίζετε ὅποιον ἀγάπει πιό
πολύ τόν Θεό καί τήν πατρίδα.
Γέροντας Παΐσιος, Ἁγιορείτης
ζ. Ὅταν ὁ Θεός σέ ἐκλέξει γιά κάτι,
σοῦ δίνει τή δύναμη καί τά μέσα.
Γ. Μαυρομάτη, Δροσοσταλίδες,
Α΄, σ. 249
η. Ὁ ἄρχοντας, στόν ὁποῖο οἱ πολί-

τες ἐμπιστεύτηκαν τήν κοινή εὐδαιμονία τους, δέν ἐπιτρέπεται νά ἐφησυχάζει καί νά ἀμελεῖ.
Ὅμηρος
θ. Τό κύριο γνώρισμα τοῦ πολίτη
εἶναι ἡ συμμετοχή στήν ἀπονομή τῆς
δικαιοσύνης καί στήν ἄσκηση ἐξουσίας.
Ἀριστοτέλης
ι. Τό νά ἐκλέγονται οἱ ἄρχοντες μέ
κλῆρο διαφέρει ἀπό τό νά ἐκλέγονται
οἱ ἀθλητές μέ ὅμοιο τρόπο;
Ἀριστοτέλης, Ρητορική Τέχνη
1393Β
ια. Εἶναι ἐπιβεβλημένο οἱ ἐλεύθεροι
νά ἔχουν συναίσθηση εὐθύνης γιά τά
πολιτικά πράγματα.
Δημοσθένης
ιβ. Ὁ Χρύσιππος, ὅταν ρωτήθηκε
γιατί δέν πολιτεύεται, ἀπάντησε: γιατί
ἄν πολιτευτῶ ἄσχημα, δέν θά ἀρέσω
στούς θεούς· ἄν πολιτευθῶ καλά, δέν
θά ἀρέσω στούς πολίτες.
Ἀνθολόγιο Στοβαίου
ιγ. Ὅταν εἶσαι μικρός ἄνθρωπος,
βλάπτεις λίγο. Ὅταν εἶσαι μεγάλος,
βλάπτεις πολύ.
Μακρυγιάννης
ιδ. Ἡ ψῆφος εἶναι πιό δυνατή ἀπό τή
σφαῖρα. Μέ τή σφαίρα μπορεῖ νά σκοτώσεις τόν ἐχθρό σου. Μέ τήν ψῆφο
μπορεῖ νά σκοτώσεις τό μέλλον τῶν
παιδιῶν σου.
Ἀβραάμ Λίνκολν
ιε. Ψηφίστε αὐτόν πού ὑπόσχεται λιγότερα. Μετά τίς ἐκλογές θά εἶστε λιγότερο ἀπογοητευμένοι.
Μπέρναρντ Μπαρούχ
ιστ. Ἡ ὑπόσχεση ἑνός ἀγαθοῦ πρός
ἐκλογεῖς εἶναι μία μορφή δωροδοκίας.
Ἐλευθέριος Βενιζέλος
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ιζ. Πόσο μακριά θά εἶχε πάει ὁ Μωυσῆς, ἄν
εἶχε κάνει ἐκλογές στήν Αἴγυπτο;
Χάρι Τρούμαν
ιη. Οἱ ἐξισώσεις εἶναι περισσότερο ἐνδιαφέρουσες γιά μένα. Ἡ πολιτική εἶναι γιά τό παρόν,
ἐνῶ οἱ ἐξισώσεις εἶναι γιά τήν αἰωνιότητα.
Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν,
ἀρνούμενος τήν προεδρία τοῦ Ἰσραήλ τό
1952.
ιθ. Προκειμένου νά γίνει ἀφέντης, ὁ πολιτικός
προσποιεῖται τόν ὑπηρέτη.
Ντέ Γκώλ
κ. Οἱ πολιτικοί εἶναι παντοῦ οἱ ἴδιοι. Ὑπόσχονται νά χτίσουν γέφυρες, ἀκόμη κι ὅταν δέν
ὑπάρχουν ποτάμια.
Νικήτας Κρουστσώφ, (1894-1971)
κα. Δέν ὑπάρχει τίποτε δυσκολότερο ἀπό τό
νά κυβερνήσεις τούς Ἕλληνες. Καί αὐτό γιατί
ὅλοι νομίζουν ὅτι εἶναι ἱκανοί γιά ὅλα.
Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς (1907-1998)
κβ. Ἄν ἕνας πολιτικός ἀνεκάλυπτε ὅτι ὑπάρχουν κανίβαλοι στήν περιφέρειά του, θά τούς
ὑποσχόταν ἱεραποστόλους γιά δεῖπνο.
H.B. MENOKEN,
(1880-1956), Ἀμερικανός ἀρθρογράφος
κγ. Ὅσα διαλαλοῦν τά κόμματα προεκλογικά, ξεχνιοῦνται τήν ἑπόμενη τῶν ἐκλογῶν.
Ἐφημ. «Τά Νέα» (30/7/1990)
κδ. Στίς δημοκρατίες ἀδιέξοδα δέν ὑπάρχουν, ὑπάρχουν ἐκλογές.
Ἐφημ. «Τό Βῆμα» (29/5/2011)
κε. Ἀπό τήν ἐποχή τῶν Δωριέων ἕως σήμερα,
ὅλες οἱ Ἑλληνικές κυβερνήσεις παραλαμβάνουν
καμένη γῆ.
ΚΥΡ, Ἕλληνας σκιτσογράφος
κστ. Ἡ ψῆφος εἶναι μυστική, ὄχι ὅμως καί τά
κριτήρια.
Ἐφημ. «Τύπος τῆς Κυριακῆς» (7/3/2004)
κζ. Ὁ φανατισμός καί ὁ κομματισμός εἶναι
γνωρίσματα στενῆς ἀντίληψης καί ἀνελευθερίας.
Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά γίνει ἀνεκτικός καί φιλελεύθερος.
Κ. Παπαθανασίου, Ἀπάνθισμα σοφίας, σ.
351
κη. Κάθε τέσσερα χρόνια στό θέατρο τῶν
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ἐκλογῶν τόσοι πολλοί κομπάρσοι πιστεύουν ὅτι
γίνονται πρωταγωνιστές.
Ἀνώνυμος
κθ. Οὔτε ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα οὔτε ἡ Ρώμη
ἀγνόησαν τούς αἱρετούς ἄρχοντες, πολιτικούς
καί στρατιωτικούς.
Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐλευθερουδάκη, τ. 5ος, σ.
148
λ. Οἱ ἐκλογές εἶναι δωρεάν. Τά ἀποτελέσματα τά πληρώνουμε μέ δόσεις.
BIGG STERN
λα. Μετά τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τήν κάλπη
οὐδέν λάθος ἀναγνωρίζεται.
Ἀνώνυμος
λβ. Ποτέ οἱ ἄνθρωποι δέν λένε περισσότερα
ψέματα ἀπό ὅ,τι ἔπειτα ἀπό ἕνα κυνήγι, κατά τή
διάρκεια ἑνός πολέμου καί πρίν ἀπό τίς ἐκλογές.
«Βηκιφθέγματα», σ. 161
λγ. Οἱ κακοί πολιτικοί ἐκλέγονται ἀπό τούς
καλούς πολίτες, πού δέν παίρνουν μέρος στήν
ψηφοφορία.
Ὅπ.π.
λδ. Ἕνας πού ἔχει πραγματική ἀξία ἐκλέγεται ἄνετα ἀπό ὥριμο πολιτικά λαό, χωρίς νά ζητιανεύει ψήφους.
Μάλαμας Δ.
λε. Ἡ δημαγωγία δέν ταιριάζει σέ μορφωμένους καί ἐνάρετους ἀνθρώπους.
Ἀριστοφάνης
λστ. Οἱ ἐκλογές εἶναι ἡ ἐκδίκηση ἤ ἡ ἀμοιβή
τοῦ πολίτη.
Λόγια σοφά Α΄, σ. 106
λζ. Νά ἔχουμε πολιτισμένη προεκλογική συμπεριφορά.
Ἀνώνυμος
λη. Ἐπουράνιε Βασιλιά, δῶσε μας ἐπίγειο βασιλιά ἀφιλάργυρο.
Αἴτημα Δήμων Κωνσταντινουπόλεως,
πρώιμη βυζαντινή ἐποχή.
λθ. Ἡ ψῆφος τοῦ πολίτη κρίνει τή ζωή του, τήν
ποιότητα τοῦ μέλλοντός του, τό ἄν θά κληροδοτήσει χαρά ἤ συμφορά στά παιδιά του.
Ἐφημ. «Καθημερινή» 2/4/2014
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«Στή δίνη τῆς διαφθορᾶς ἡ Εὐρωζώνη» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 16-11-14).
Φυσική συνέπεια τῆς ἀποκοπῆς μας
ἀπό τίς πνευματικές ρίζες. Τό κακό δέν θεραπεύεται μέ νόμους.
«Μόνιμος μηχανισμός μείωσης ὅλων
τῶν συντάξεων πίσω ἀπό τή συγχώνευση
τῶν Ταμείων» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 16-11-14).
Ἡ ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ τέλος δέν ἔχει.
Ἄλλαξε καί ὄνομα, λέγεται ἀνάπτυξη!
«Ἀπαισιόδοξοι οἱ ἐπενδυτές γιά τήν
παγκόσμια οἰκονομία» (ΤΑ ΝΕΑ 17-11-14).
Περιμένουν ἀνάπτυξη μετά τήν μείωση
τῆς ἐνεργοῦς ζητήσεως πού προκαλοῦν οἱ
περικοπές μισθῶν καί συντάξεων καί ἡ
αὔξηση τῆς φορολογίας;
«Δήμιοι ἀπό τήν Εὐρώπη (!) στίς τάξεις τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18-11-14)
Τό παντοειδές κακό εἶναι παγκόσμιο,
παρόν καί δρῶν σέ ὅλες τίς φυλές, σέ ὅλο
τό ἱστορικό βάθος.
«Οὐδείς δύναται νά ζεῖ σέ βάρος τοῦ
ἄλλου» (Γ.Κ. Στεφανάκης, ΕΣΤΙΑ 19-11-14).
Καί ὅμως, πάμπολλοι ζοῦν σέ βάρος
ἄλλων. Καί μεγιστάνες τοῦ πλούτου ζοῦν
σέ βάρος ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων.
«Μεζονέτες καί ξενοδοχεῖα ἐντός τοῦ
ἀρχαιολογικοῦ χώρου τῶν Δελφῶν»
(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 20-1114).
Αὐθαίρετα ἤ μέ τήν ἔγκριση τῶν ἁρμοδίων δημόσιων ὑπηρεσιῶν;
«Πανεθνική ἀντίσταση γιά νά σωθεῖ ἡ
Χώρα» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 20-11-14).
Ἀντίσταση στίς ὕπουλες μεθοδεύσεις,
πρωτοβουλίες ἐποικοδομητικές γιά ὁλόπλευρη ἀνάκαμψη, πρωτίστως πνευματική.
«Εὑρισκόμεθα εἰς τό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ».(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 20-11-14).
26
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Ἐκεῖ μᾶς ἔφερε ὁ δρόμος πού πήραμε
ἄρχοντες καί λαός, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
«Μαθήτρια πρός ΟΗΕ: Ταιριάξτε
λόγια μέ ἔργα» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
21-11-14). Πρόκειται γιά τήν μαθήτρια Δήμητρα Νικολούλη.
Ἡ προτροπή της μᾶς ἀφορᾶ ὅλους.
Πρωτίστως τούς ἑκάστοτε καί ἑκασταχοῦ
ἰθύνοντες.
«Νέα ἀφαίμαξη 3 δισ. ἀπό φόρους
καί περικοπές. Προϋπολογισμός συνέχισης τοῦ Μνημονίου καί τό 2015» (Η
ΑΥΓΗ 22-11-14).
Ὅ,τι συμφέρει τούς δανειστές, ὄχι τούς
Ἕλληνες.
«Ἄν δέν δίνουμε δάνεια, δέν ἔχουμε
λόγο ὕπαρξης» (ὁ ἐπικεφαλής τῆς EUROBANK Χρῆστος Μεγάλου, ΤΟ ΒΗΜΑ 2311-14).
Καί ἄν δέν ἀποπληρώνονται τά δάνεια,
πῶς θά δίνονται δάνεια;
«Πρωτοφανές ἐνδιαφέρον. Κατακλύζουν τίς αἴθουσες γιά ἀνοιχτά μαθήματα
Ἱστορίας» (ΕΘΝΟΣ 24-11-14).
Ἄν διδασκόμαστε, λαός καί ἡγέτες,
ἀπό τήν Ἱστορία, θά πηγαίναμε πολύ καλύτερα ἀτομικά καί συλλογικά.
«Νέες ρυθμίσεις γιά τίς πανελλαδικές
τοῦ 2016» (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 25-11-14).
Ὁ τότε ὑπουργός Παιδείας θά ἀποφασίσει νεώτερες ρυθμίσεις. Ἀπορεῖτε γιά
τήν ἀπορρύθμιση στήν Ἐκπαίδευση; Νά
μή μιλᾶνε γιά Παιδεία.
«Ἐκτός ἐργασίας βρίσκονται 2 στούς
3 νέους» (ΗΜΕΡΗΣΙΑ 26-11-14).
Ἀνεργία τῶν νέων: σύγχρονος Καιάδας.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ»
ό ἔργο τοῦ Γάšου συγγραφέα Πώλ Κλωντέλ (18681955) «Ἡ Ἀνταšαγή» παρουσιάζεται στό ΘΕΑΤΡΟ
ΤΕΧΝΗΣ σέ σκηνοθεσία Νίκου Μαστοράκη.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται στή Νότια Καρολίνα μετά τόν ἐμφύλιο πόλεμο τῶν Η.Π.Α. καί καλύπτει διάστημα μιᾶς ἡμέρας μόνον. Στό ἀγρόκτημα
τοῦ Τόμας Πόšοκ Ναζουάρ μέ τήν ἐρωμένη του Λεσύ
Ἐλμπερνόν, ἠθοποιό.
Μεταξύ τῶν δύο ζευγαριῶν πραγματοποιεῖται μία
ἀνταšαγή. Ἡ Λεσύ Ἐλμπερνόν ἔχει ἐρωτευθεῖ τόν
νεαρό μιγάδα καί τόν παίρνει ἀπό τήν νόμιμη σύζυγό
του, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ Μάρθα κυοφορεῖ τό παιδί
του. Ὁ Τόμας, ἐκπρόσωπος τοῦ Νέου Κόσμου, τοῦ νέου
συστήματος ἀξιῶν, πού ἀποτιμᾶ τά πάντα σέ δοšάρια,
παίρνει τήν Μάρθα ὄχι μόνον γιατί ἕλκεται ἐρωτικά,
ἀšά καί γιατί στό πρόσωπό της βρίσκει κάτι τό ἀνεκτίμητο.
Στήν Ἀμερική ἡ Μάρθα ἀντιπροσωπεύει τήν Εύρώπη,
τόν Παλαιό κόσμο, ἀšά καί τόν κόσμο τῶν πνευματικῶν
ἀξιῶν, τόν ἔρωτα πού ἐξελίσσεται σέ ἀγάπη καί φέρνει
τήν σύντηξη τῶν καρδιῶν καί τήν σύγκλιση τῆς κάθε
ἀτομικῆς πορείας σέ κοινή πορεία ὠριμότητας, ὑπερβάσεως τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ.
Ὁ Λουί ἀγαπᾶ τήν περιπέτεια, θέλει νά φύγει, νά
ταξιδεύσει, νά γνωρίσει ἄšος τόπους καί κόσμους, εἶναι
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κυνηγός τοῦ ὀνείρου. Πιστεύει ὅτι ὁ γάμος εἶναι
συμβόλαιο πού λύενται.
Καί γιατί ὄχι, ἀφοῦ κάποιοι στόν «πολιτισμένο« κόσμο του ἔτσι βλέπουν τό «μυστήριο
μέγα».
Ὁ Τόμας ξεκίνησε
ἀπένταρος ἀšά στήν
Ἀμερική, τήν χώρα τῶν
εὐκαιριῶν, ἀναδείχθηκε
σέ χαρακτηριστικό ἐκπρόσωπό της. «Ἐδῶ ἔχει
ἀπ’ ὅλα, διαλέγετε καί
παίρνετε. Πουλῆστε, ἀνα δειχθεῖτε, φτιᾶξετε
ὄνομα», μᾶς λέει. Καί
δοξάζει τόν Θεό πού ἔδωσε τό δοšάριο.
Ἀποδίδουμε στόν Θεό
καί τήν νέα ἔκφραση τῆς
εἰδωλολατρείας μας νά
κάνουμε στήν πλειονότητά μας, Θεό μας τό
δοšάριο. Δέν ἀšάζει
στήν οὐσία ἡ λατρεία τοῦ
Μαμωνᾶ ἐάν στό βάθρο
τοῦ δοšαρίου στήνουμε
τό εὐρώ. Ὁ τίτλος τοῦ
ἔργου, καί ἡ ὑπόθεση,
μᾶς ὑπενθυμίζουν/ἐπισημαίνουν ὅτι ἀνταšάσσουμε τά ἀτίμητα καί
αἰώνια μέ εὐτελῆ καί
πρόσκαιρα.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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† ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
Η ΧΑΡΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Ὁμιλίες τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Μελετίου ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου μέχρι τό Μέγα Σάββατο. Σχ. 12Χ29. Σελ. 176.
Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Πρεβέζης, τηλ. 26820 25847.

ΑΡΧΙΜ. ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ἱεροκήρυκος
1. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΕΤΡΟ
Σέ μία πολύ ὡραία ἔκδοση, σέ γλαφυρό καί οἰκοδομητικό λόγο ὁ γνωστός
ἀνά τό πανελλήνιο καί στό ἐξωτερικό γιά τούς ἀγῶνες του γιά τούς φυλακισμένους, π. Γερβάσιος ἀναλύει τόν διάλογο τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν Ἀπόστολο
Πέτρο, ὅπως περιγράφεται στό Ἰωάν.21, 15-24 Εὐαγγέλιο. Σχ.14Χ20,50. Σελ.
240. Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», τηλ. 23920 22252.
2. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟ
Ἀνάπτυξη τοῦ διαλόγου τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν Νικόδημο, ὅπως περιγράφεται
στό Ἰωάν 3,1-21 Εὐαγγέλιο. Σχ. 14Χ20. Σελ. 208. Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», τηλ. 23920 22252.
3. ΜΑΡΙΑ Η ΕΛΕΗΜΩΝ (ἡ Ταβιθά τῆς Μελβούρνης)
Ἡ ζωή τῆς Μαρίας Τσεπραϊλίδη ἀπό τά Κτενά τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας,
πού ἡ χριστιανική ζωή της, ἡ ἀγάπη της καί οἱ προσφορές της, τῆς χάρισαν
τό ὄνομα «τῆς Ταβιθᾶς τῆς Μελβούρνης» στή μακρινή μας Αὐστραλία. Σχ.
13Χ20,50. Σελ. 64. Ἔκδοση Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», τηλ.
23920 22252.

ΑΡΧΙΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΖΙΟΜΠΟΛΑ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΑΓΙΑΣΑΝ
Πρότυπα πίστεως, ἤθους καί ἐξουσίας
Μεθ’ ἱστορικῶν γεγονότων, ἐκκλησιαστικῶν-θεολογικῶν πτυχῶν.
Ὑπάρχει καί αὐτό τό φαινόμενο στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Βέβαια δέν
εἶναι πληθωρικό. Μετρημένες αὐτές οἱ ἱερές μορφές, πού παρ’ ὅτι ἐπιφανεῖς
κατά κόσμον, αὐτές παραμένουν ἀναντίρρητα πρότυπα πίστεως καί ζωῆς,
ὄντως ἰδανικές, κατ’ ἐξοχήν στό γυναικεῖο κόσμο. Σχ. 17,50Χ23,50. Σελ. 192.
Διεύθυνση Συγγραφέα: Χατζηκώστα 12, 11521 Ἀθήνα, τηλ. 6977822412,
2106411464.
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗ
1. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
Ἀναφέρεται στόν Ὕμνο τῆς Ἀγάπης (Α′ Κορινθ, 13ο κεφ.) καί στόν Ὕμνο
τῆς Ἐλεημοσύνης (8ο καί 9ο κεφ. Β′ Κορινθ.) Σχ. 12Χ20. Σελ.142.
2. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β′ ΠΕΤΡΟΥ
Θεολογική ἀνάλυση τῆς Β′ Ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου. Σχ.
14Χ20,50. Σελ. 222. Διεύθυνση Συγγραφέα: Χριστοκοπίδου 12, 10554 Ἀθήνα,
τηλ. 210 3212713.
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Ἀρχιμ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, Ἱεροκήρυκος Ἱ.Μ. Νέας Ἰωνίας
καί Φιλαδελφείας
ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ 3ον

Ἀνατροπή ἐσφαλμένων καί κακοδόξων διδασκαλιῶν ἐν σχέσει μέ τό μέγα Μυστήριον
τῆς Θείας Οἰκονομίας. Σχ. 14,50Χ21. Σελ. 30.
Διεύθυνση Συγγραφέα: Σπάρτης 85-91, 14231
Νέα Ἰωνία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΠΕΖΟΥ ΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

Τό ἔργον ἀποτελεῖται ἀπό πολλά καί πολύ
σημαντικά κείμενα πού ἔχουν γραφεῖ στήν
Ἑλλάδα γιά τήν Θεοτόκο. Αὐτό ὑπογραμμίζει
καί τήν ἰδιαίτερη σημασία τοῦ βιβλίου, καθ’
ὅσον δίνει σέ ὅλους τούς Ἕλληνες τή δυνατότητα ν’ ἀπολαύσουν τά ὡραιότατα αὐτά –
πλήν δυσεύρετα γιά τόν καθένα– κείμενα.
Σχ. 17Χ24. Σελ. 270. Ἐκδοτική Παραγωγή
«Ἑπτάλοφος» Ἀρδηττοῦ 12-16, 11636 Ἀθήνα,
τηλ. 2109217513. Fax 210 9237033.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ
ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΑΓΑΠΗΣ & ΧΑΡΑΣ
(Σκέψεις, Ὁράματα, Στοχασμοί)

γιά νά συνεχίσει γιά χρόνια πολλά τήν πνευματική του προσφορά. Σχ.16χ23. Σελ.176. Διεύθυνση Συγγραφέα: Τ.Θ.2, 82100 Χίος.

ΑΓ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ,
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ
ΚΑΙ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ
ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

Ἀναπτύσσονται δύο πολύ ἐνδιαφέροντα θέματα γιά τήν ὕπαρξη τῶν «πνευμάτων» καί
γιά τό μυστήριο τοῦ θανάτου. Σχ. 14Χ20,50.
Σελ. 204. Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου,
Ὡρωπός, τηλ. 22950-32475.
Δ.Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Φιλολόγου – πρ. Λυκειάρχη
ΨΗΓΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Τά κείμενα τοῦ βιβλίου ἔχουν φιλοσοφική
χροιά. Μέσα στήν δυσχερή ἐποχή μας καί
μέσα στόν κλοιό τῆς ποικίλης κρίσεως, οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς, ἠθικῆς καί παντοίας
ἄλλης ἀναταραχῆς, ὁ λόγος ὁ φιλοσοφικός
ἔχει τήν θέση του. Σχ. 17Χ23. Σελ. 66. Διεύθ.
συγγραφέα: Γ. Ρούφου 3, 26225 Πάτρα.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ὁ κ. Παπαδόπουλος, πού ἀπό μαθητής τοῦ
Γυμνασίου μᾶς ἐντυπωσίαζε μέ τά γραφόμενά του ὡς συγγραφέας, συγκέντρωσε σέ
ἕνα τόμο τά πολύ ἐνδιαφέροντα ἄρθρα του
πού δημοσιεύθηκαν στό παρελθόν καί μᾶς τά
παρουσιάζει τώρα μέ πολύ ἄρωμα πίστης στό
Χριστό μας. Ὁλόψυχα τόν συγχαίρουμε καί
τοῦ εὐχόμαστε ὁ Κύριός μας, πού μέ τόση
ἀγάπη Τόν ὑπηρετεῖ ὡς ἱεροκήρυκας στήν
ἰδιαιτέρα πατρίδα του Χίο, νά τόν χαριτώνει,

Στή συνέχεια τῶν συγκεντρωμένων δημοσιευμάτων σέ περιοδικά καί ἐφημερίδες,
γύρω ἀπό τά Ἐθνικά θέματα τῆς πατρίδας
μας, παρουσιάζονται τώρα:
1. Τό τεῦχος Νο 157, μέ δημοσιεύματα γύρω
ἀπό τίς σχέσεις Ἑλλάδος καί Κύπρου, ἀπό
Ἰούνιο μέχρι Ὀκτώβριο 2014. Σελ. 234.
2. Τό τεῦχος Νο 159, μέ δημοσιεύματα κατά
τόν Ὀκτώβριο 2014 γιά τόν πόλεμο τοῦ 1940.
Σελ.176.
Διεύθυνση Ἐπιμελ. Ἀφῶν Διδασκάλου 68,
15669 Παπάγου, τηλ. 210 6514195.
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα
γιά τόν καινούργιο χρόνο. Ὁλόθερμες εἶναι οἱ εὐχές μας, ὁ Κύριός μας
νά μᾶς χαρίζει ὑγεία, εἰρήνη στίς
καρδιές μας, ἐλπίδα γιά τή λύση τῶν
προβλημάτων μας, αὔξηση τῆς πίστης μας σ’ Ἐκεῖνον, πού εἶναι ὁ κυρίαρχος της γῆς καί τοῦ οὐρανοῦ.
***
Τελικά, προχωροῦμε σέ ἐκλογές
ἐντός τοῦ μηνός Ἰανουαρίου.
Γιά ἄλλους, οἱ ἐκλογές αὐτές θά
εἶναι ἡ σωτηρία τῆς πατρίδας μας,
ἀπό τά δεινά της καί γιά ἄλλους ἡ
μεγάλη περιπέτεια, μέ ἀδιευκρίνιστες
ἐπιπτώσεις.
Πάντως, ὅτι καί νά γίνει, τό βέβαιο εἶναι ὅτι ἡ πατρίδα μας εἰσέρχεται σέ μία δύσκολη φάση, ἀφοῦ
δέν ἔχει κατορθώσει νά τακτοποιήσει
τό οἰκονομικό της πρόβλημα, μέ τά
τεράστια δάνεια πού ἔχει πάρει.
Ὁ λαός μας ὑποφέρει. Καί στόν
ὁρίζοντα δέν φαίνεται κάτι, πού νά
τόν κάνει νά ἐλπίσει γιά καλύτερες
ἡμέρες. Αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια. Δυσκολίες ἔρχονται καί δυσεπίλυτα
προβλήματα πού ἀπαιτοῦν ὑπομονή
ἀπ’ ὅλους μας καί ἔνταση τῆς προσευχῆς μας, γιά νά τά ξεπεράσουμε.
Ἡ κάθε ψῆφος μας θά εἶναι καθοριστική γιά τήν περαιτέρω πορεία
τῆς χώρας μας. Ὅταν ψηφίζουμε, δέν
πηγαίνουμε οὔτε νά παίξουμε, οὔτε
νά τιμωρήσουμε κάποιον. Ψηφίζουμε
τόν καλύτερο, πού πιστεύουμε ὅτι
θά κυβερνήσει ἄξια τήν πατρίδα μας.
Καί ἐδῶ εἶναι τό πρόβλημα,
ἀφοῦ ὅλοι μᾶς ὑπόσχονται «λαγούς
μέ πετραχήλια».
30

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Τή λύση στό πρόβλημα αὐτό θά
μᾶς τήν δώσει ὁ Θεός. Μέ ἀπόλυτη
πίστη σ’ Αὐτόν, νά προσευχηθοῦμε
πολύ. Νά μᾶς φωτίσει, νά πράξουμε
τό σωστό καί νά ψηφίσουμε τόν καλύτερο, μακριά ἀπό ἐπηρεασμούς
φαύλων ὑποσχέσεων.
***
Σέ ἀπάντηση στό σχόλιό μας
ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ κ. Τσίπρα στό
Ἅγιον Ὄρος, λάβαμε διά τηλεομοιοτύπου μία ἐπιστολή ἀπό τήν Ἱερά
Μονή Καρακάλλου, τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἡ ἐπιστολή αὐτή ἄν καί εἶναι μακροσκελής καί χωρίς ὑπογραφή τοῦ
συντάκτη της, τήν δημοσιεύουμε
ὁλόκληρη στό ἀνά χεῖρας τεῦχος,
γιατί ἀγαποῦμε καί σεβόμαστε τό
Ἅγιον Ὄρος καί τίς Ἱερές Μονές του.
Πρέπει ὅμως νά προσέχουμε καί νά
μή δίνουμε ἀφορμή γιά ἄσχημους
σχολιασμούς. Αὐτά πού δημοσιεύσαμε τά διαβάσαμε σέ Ἀθηναϊκές
ἐφημερίδες, χωρίς νά ὑπάρξει καμία
διάψευσή τους ἀπό τήν Ἱερά Κοινότητα.
Στήν σημερινή πάρα πολύ δύσκολη περίοδο τῆς ἱστορίας τῆς Πατρίδας μας, πού αἰσθανόμαστε νά
γκρεμίζονται τά πάντα, καί νά μήν
ὑπάρχει κανένας φραγμός σ’ αὐτή
τήν ἠθική κατάπτωση, οἱ ἐλπίδες μας
στρέφονται καί πρός τό Ἅγιον Ὄρος,
νά σταθεῖ στό ὕψος τῶν σημερινῶν
δύσκολων περιστάσεων καί νά μήν
ἀρέσκεται μόνον στή λύση τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων του, συνομιλώντας μέ τούς πολιτικούς μας, ἀλλά
νά ἐκφέρει τόν Λόγον τῆς Ἀληθείας,
πού εἶναι ὁ μόνος πού ἐλπίζουμε νά
μᾶς σώσει.
Φωτογραφίες ἐξωφύλλων: Στιγμιότυπα ἀπό τόν ἑορτασμό τῶν Θεοφανείων στό λιμάνι τῆς Καλαμάτας.
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Στιγμιότυπα
ἀπό τόν ἑορτασμό
τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Στεφάνου
τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας.
Λειτουργός ὁ ἱεροκήρυκας
τῆς Ἱ. Μητρ. Μεσσηνίας, π. Γεώργιος Μπίζας.
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