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

ρηνήσαμε καί πάλι θρηνοῦμε τά ναυάγια τῶν παρανόμων σαπιοκαραβιῶν,
πού μεταφέρουν παρανόμους μετανάστες. Ἡ Μεσόγειος θάλασσα γίνεται τάφος γιά χιλιάδες δυστυχισμένων ἀνθρώπων. Βασανισμένοι
στίς πατρίδες τους, διωγμένοι καί
ἀπεγνωσμένοι ἀναζητοῦν παραδείσους σέ ξένες κυρίως εὐρωπαϊκές
χῶρες. Ξεπουλοῦν ὅ,τι ἔχουν γιά νά
πληρώσουν ἀκριβά τούς δουλεμπόρους, πού δέν ἔχουν κανένα ἐνδοιασμό νά τούς ἀφήσουν στά βράχια
κάποιων νησιῶν, ἔρημους καί ἀπροστάτευτους, στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί
τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν.
Ἐκτός ἀπό αὐτά ὑπάρχουν καί
ἄλλα ναυάγια στίς εὐημεροῦσες
χῶρες, ὅπου, κυρίως οἱ νέοι βυθίζονται στούς «παραδείσους» τῶνδιαφόρων οὐσιῶν, ὅπως θέλουμε νά ὀνομάζουμε τά ναρκωτικά. Καί ἄλλοι
παραδίδονται στόν εὔκολο πλουτισμό, στήν χωρίς νόημα ζωή, στήν
ἔντονη παραβατικότητα, μέ ὅποιες
συνέπειες, γιά τή ζωή τους. Εἶναι οἱ
«τοῦ βίου ναυαγοί». Πονᾶ ἡ ψυχή
μας νά βλέπουμε τά κοινωνικά καί
ψυχικά ἐρείπια, ἀνθρώπους μέ χαρίσματα καί δυνάμεις, πού δέν γνωρίζουν γιατί ζοῦν. «Πήραμε τό δρόμο
λάθος», γράφει κάποιος ποιητής.
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Πήραμε τό δρόμο λάθος καί φύγαμε
μακριά ἀπό Αὐτόν πού εἶναι «ἡ ὁδός
καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάν.
14,6), πού εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου.
Μακριά ἀπ’ Αὐτόν δέν ὑπάρχει σωτηρία. Δέν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα γιά
τή σωτηρία τοῦ κόσμου, παρά μόνο
τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Πράξ.
4,12). Τό πρόσωπό Του ἀκτινοβολεῖ
τήν ἀπέραντη ἀγάπη Του, τό ἀπέραντο καί αἰώνιο μά καί ἐπίκαιρο
καθημερινό ἐνδιαφέρον Του γιά τόν
κάθε ἄνθρωπο καί γιά τόν κόσμο
ὅλο. Αὐτός δίνει νόημα στή ζωή μας.
Ἄς μή τρέχουμε στούς «σωτῆρες τοῦ
κόσμου τούτου», πού μᾶς προσφέρουν ψίχουλα καί ἀπομυζοῦν τή ζωή
μας. Οἱ ἰσχυροί τοῦ κόσμου τούτου
εἶναι οἱ ἐξουσιαστές, πού ἀναζητοῦν
δούλους καί ὑποτακτικούς, γιά νά
ἐπεκτείνουν τήν κυριαρχία τους. Ὁ
Χριστός σέβεται τόν καθένα μας καί
τήν ἐλευθερία τοῦ κάθε ἀνθρώπου.
Δίνει ἀπέραντη ἀξία στό πρόσωπο
κάθε ἀνθρώπου, ὅποιο χρῶμα κι ἄν
ἔχει, ὅπου κι ἄν ἀνήκει (Γαλ. 5,1 καί
13). Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δίνει νόημα
καί σκοπό στή ζωή μας καί δύναμη
καί χάρη γιά οὐσιαστική πορεία, γιά
νά εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὄντως ἄνθρωπος μέ ἀπέραντη καί αἰώνια ἀξία.
Γιά νά μή ὑπάρχουν ἄλλα ναυάγια.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

ΠΑΝΤΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Τ

ό Ἅγιον Πνεῦμα μεταδίδεται στούς
ἀνθρώπους διά τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ δύο διαφορετικούς τρόπους. Ὁ πρῶτος
ἦταν διά τοῦ ἐμφυσήματος τοῦ ἀναστάντος
Χριστοῦ στούς ἁγίους Ἀποστόλους κατά τήν
πρώτη ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως (Ἰωάν. κ΄
22). Ὁ δεύτερος τρόπος ἦταν κατά τήν ἡμέρα
τῆς Πεντηκοστῆς διά τῶν πυρίνων γλωσσῶν.
Μέ τήν πρώτη μετάδοση ἔγινε καί στό σύνολο
τῆς Ἐκκλησίας διά τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων,
στούς ὁποίους ἀπένειμε συγχρόνως τήν ἱερατική Χάρη καί δύναμη τοῦ δεσμεῖν καί λύειν
τίς ἁμαρτίες τῶν μετανοούντων ἀνθρώπων.

Πατέρα, ἔρχεται νά παραμείνει στόν Υἱό, πού
γεννᾶται ἀπό τόν Πατέρα καί σάν ἄλλη
ἁψίδα ἑνώνει καί διατηρεῖ εὐδιάκριτα τά πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, καθώς ἔγραψε ὁ
διαπρεπής Ρουμάνος θεολόγος π. Δημήτριος
Στανιλοάε. Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐρχόμενον σέ
μᾶς μέ τόν ἕνα ἤ ἄλλο τρόπο, μᾶς κάνει
θρόνο τῆς Ἁγίας Τριάδος, γιατί ὁ πατήρ καί
ὁ Υἱός ὡς ὁμοούσιος μετά τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἐνεργοῦν πρός τά ἔξω ὡς μία θεότητα
ἀφοῦ αὐτή δέν τεμαχίζεται, «ἐνεργοῦσα ὡς
μία ἀδιαίρετη καί ἑνιαία Θεότητα παρατηρεῖ
ὁ ἅγ. Μάξιμος ὁ ὁμολογητής.

Ἡ μετάδοση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά
τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς «ἐφ’ ἕνα ἕκαστον
τῶν παρισταμένων» (Πράξ. 2, 3) ἀποτελεῖ
κατά κάποιο τρόπο δεῖγμα τῆς προσωπικῆς
Πεντηκοστῆς κάθε πιστοῦ. Τό Ἅγιον Πνεῦμα
κατά τή φανέρωσή του σέ μᾶς ἀποκαλύπτει
τίς ἄκτιστες ἐνέργειες τῆς καινῆς φύσεως ἤ
οὐσίας τῆς Ἁγ. Τριάδος, διατηρώντας τό πρόσωπό Του “κεκρυμμένο» κάτω ἀπό τή μία
Θεότητα. Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Ν. Θεολόγος
«δοξολογεῖ τό Ἅγιον Πνεῦμα, γιατί ἑνοῦται
μυστικῶς μετά τῶν πιστῶν, παρέχοντας σ’
αὐτούς τή θεία πληρότητα. Σήμερα τό Ἅγιον
Πνεῦμα μεταδίδεται προσωπικά σέ κάθε
πιστό διά τῶν μυστηρίων τοῦ Βαπτίσματος
καί τοῦ Χρίσματος, παρέχοντας σ’ αὐτόν τή
Βαπτισματική Χάρη. Αὐτή εἶναι γιά κάθε
πιστό ἀναπαλλοτρίωτη καί προσωπική. Αὐτή
ἀποτελεῖ μία «προκαταβολή τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ» κατά τήν ἔκφραση τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ. Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορευόμενο, ὡς ἐκ πρώτης στιγμῆς, ἀπό τόν

«Οὐδείς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν εἰ
μή ἐν πνεύματι Ἁγίῳ» (Α΄ Κορ. 12, 3). Αὐτό
σημαίνει πώς τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι τό πνευματικό φῶς, μέσα στό ὁποῖο φαίνεται ὁ Χριστός καθώς φαίνονται τά ἀντικείμενα στό
φυσικό φῶς. Τό Ἅγιον Πνεῦμα εἶναι τό
«μέσον» διά τοῦ ὁποίου κατορθώνουμε νά γνωρίσουμε, νά συλλάβουμε καί νά βιώσουμε
τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Μέ αὐτή τήν ἔννοια
τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐκλάμπει μέσω τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων καί τῶν ἁγίων. Τό Ἅγιον
Πνεῦμα ἀποκαλύπτεται διαρκῶς μέσα ἀπό
τή ζωή τῶν πιστῶν, ἐνισχύοντας αὐτούς νά γίνονται φωτοφόρες λαμπάδες μέσα στή σκοτεινιά τοῦ κόσμου τῆς ἁμαρτίας. Αὐτό
φανερώνει ὁ χρυσός κάμπος, πού περιβάλλει
τά πρόσωπα τῶν Ἁγίων, στίς ἅγιες εἰκόνες.
Αὐτή εἶναι ἡ ὁδός τῆς θεώσεως ἡ καταλήγουσα στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία προγευόμαστε ἀπό τώρα μέ τό φωτισμό καί τήν
βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡ προσωπική μετάδοση
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Ποιά εἶναι ἡ ἄλλη προοπτική; Εἶναι
ἡ βιοτή, ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου πού δίδει
ὁ Ἀναστάς Κύριος. Ὡραιότατα τό διατυπώνει ὁ Ἰω. Δαμασκηνός στήν Ζ′
Ὠδή τοῦ κανόνος του: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν».
Στά ἀναστάσιμα κείμενα τῶν Ἱερῶν
Εὐαγγελίων βρίσκουμε αὐτά τά σημεῖα
τῆς νέας βιοτῆς ὅταν ὑπάρχει ἡ κοινωνία
μέ τόν Ἀναστάντα.
Πρῶτον εἶναι ὁ χαιρετισμός τοῦ Κυρίου πρός τίς Μυροφόρες· «Χαίρετε»
(Ματθ. 28,9), τούς λέγει ὅταν ἐκεῖνες
«ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς
αὐτοῦ» ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος. Αὐτό τό
«χαίρετε» τοῦ Χριστοῦ δηλώνει τήν
χαρά πού φέρνει ἡ ἀνάσταση ἀλλά σηματοδοτεῖ καί τό ὅτι ἡ ζωή τοῦ χριστιανοῦ εἶναι βίος ἀληθοῦς χαρᾶς καθ’ ὅτι
«τήν χαράν ὑμῶν οὐδείς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν»
(Ἰω. 16,22). Εἶναι «ἡ χαρά ἐν Κυρίῳ,
οὐ κατά κόσμον» (Ἰω. Χρυσόστομος),
μία χαρά διηνεκής καί στίς δύσκολες
ὧρες.
Δεύτερον. Ἡ εἰρήνη. Ὅταν «τῇ μιᾷ
τῶν Σαββάτων» ἦλθε ὁ Ἀναστάς τότε
τούς εἶπε: «Εἰρήνη ὑμῖν» (Ἰω. 20,19)
καί πάλιν πρίν τούς δώσει τό Πνεῦμα
τό Ἅγιον καί τήν ποιμαντική ἐξουσία
εἶπε πρός τούς μαθητές Του «Εἰρήνη
ὑμῖν». Πρόκειται γιά τήν εἰρήνη τοῦ
Ἀναστάντος. Εἶναι ἡ εἰρήνη πού δίδει ὁ
Χριστός, ὄχι ἡ ἐξωτερική, ἡ φευγαλέα
καί τοῦ κόσμου τούτου.
Τρίτον σημεῖον εἶναι ὁ τελευταῖος
μακαρισμός. Τόν διεκήρυξε ὁ Ἀναστάς:
«Μακάριοι οἱ μή ἰδόντες καί πιστεύσαντες» (Ἰω. 20,29). Δηλαδή εἶναι πνευ134
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ματικῶς εὐτυχεῖς ἐκεῖνοι πού δέν θά
δοῦν τόν Χριστό μέ τά χοϊκά μάτια τους,
ὅπως οἱ μαθητές καί ὁ Θωμᾶς στήν συγκεκριμένη περίσταση πού τό εἶπε αὐτό
ὁ Χριστός καί θά πιστέψουν ὅτι εἶναι ὁ
Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Λυτρωτής καί Σωτήρ τοῦ κόσμου. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι εἶναι σέ
ἀόριστο γραμματικῶς χρόνο, δηλ. ὁ
ἀόριστος ἀναφέρεται σέ πράξη προγενεστέρα σέ σχέση μέ τήν πίστη. Πρόκειται ἀσφαλῶς περί γεγονότος πού λέγεται προληπτικά γιά ὅλους τούς
πιστούς ὅλων τῶν γενεῶν πού θά ἐπακολουθήσουν.
Τέταρτο σημεῖο. «Πορεύου πρός τούς
ἀδελφούς μου» (Ἰω. 20,17). Αὐτήν τήν
φράση εἶπε ὁ Ἰησοῦς στήν Μαρία τήν
Μαγδαληνή ὅταν ἐκείνη ἐπῆγε νά ἀγκαλιάσει μέ σεβασμό τά πόδια Του. «Μή
μου ἅπτου· οὕπω γάρ ἀναβέβηκα πρός
τόν πατέρα μου· πορεύου δέ πρός τούς
ἀδελφούς μου καί εἰπέ αὐτοῖς ἀναβαίνω
πρός τόν πατέρα μου καί πατέρα ὑμῶν
καί θεόν μου καί θεόν ὑμῶν» (Ἰω. 20,7).
Οὐδέποτε μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης
εἶχε καλέσει ὁ Κύριος τούς μαθητές Του
τόσον στοργικά ἀδελφούς Του. Τούς
εἶχε ἄλλοτε ὀνομάσει φίλους (Ἰω. 15,14)
ἀλλά ἀδελφούς τώρα τούς ἀποκαλεῖ
μετά τήν ἀνάστασή Του. Τοῦτο τό κάμνει γιά νά δείξει ὅτι παρ’ ὅτι ἔχει εἰσέλθει στή νέα κατάσταση ζωῆς καί δόξης
ἐν τούτοις συγκαταβαίνει νά ἐμφανίζεται
στούς μαθητάς Του μέ οἰκειότητα καί
μέ πολλή ἀγάπη. Εἶναι ἀδελφοί Του
ἐκεῖνοι πού τόν ἐγκατέλειψαν στίς δύσκολες ὧρες τῶν παθῶν ἤ ἀκόμη καί
τόν ἀρνήθηκαν (Πέτρος). Ἀλλά τούς
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ἀποκαλεῖ ἀδελφούς Του γιατί τώρα καθιερώνεται μία νέα πνευματική συγγένεια καί μεταξύ τῶν ἀνθρώπων πού θά
ἀκολουθήσουν τόν Χριστό. Εἴμαστε λοιπόν ἀδελφοί τοῦ
Ἀναστάντος Χριστοῦ.
Πέμπτον χαρακτηριστικό σημεῖο
εἶναι ἡ «καιομένη
καρδία» (Λουκ.
24,32). Ποίων;
Τῶν δύο μαθητῶν,
τοῦ Λουκᾶ καί τοῦ
Κλεόπα, οἱ ὁποῖοι
ἐπορεύοντο πρός
Ἐμμαούς τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς
τῆς Ἀναστάσεως
μαζί μέ τόν Κύριο
χωρίς νά ἔχουν καταλάβει ὅτι ὁ
ἄγνωστος συνοδοιπόρος τους ἦταν ὁ
Ἀναστάς. Ὡστόσο εἶχαν γοητευθεῖ ἀπό
τά θεῖα λόγια Του ἐν τῇ ὁδῷ. Φυσικά
ὅταν ἀργότερα τό συνειδητοποίησαν
καί «διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί καί ἐπέγνωσαν αὐτῷ» ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ ἡ
εὐλογία καί ἡ κλάσις τοῦ ἄρτου ἀπό τόν
Χριστό, τότε εἶπαν μεταξύ τους· ἡ καρδιά μας δέν φλογιζόταν ἀπό θεῖο ἐνθουσιασμό καθώς μᾶς μιλοῦσε στό δρόμο
καί μᾶς φανέρωνε τά νοήματα τῶν
Γραφῶν; Πρόκειται γιά τήν γνήσια ὁμολογία ὅτι τά αἰώνια ρήματα τοῦ Διδασκάλου τοῦ Χριστοῦ ἔχουν τήν δύναμη
νά θερμαίνουν τήν καρδία τοῦ ἀνθρώπου, νά στηρίζουν καί νά οἰκοδομοῦν.
Ἕκτο χαρακτηριστικό. Ἡ ἀγάπη
πρός τόν Κύριον. Ὁ Ἀναστάς ρώτησε
τόν μαθητή Του τόν Πέτρο: «Σίμων
Ἰωνᾶ, ἀγαπᾶς με;» (Ἰω. 21,15). Ἡ ἐρώ-
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τηση σηματοδοτεῖ τήν ἀγάπη τήν ὁποία
ὀφείλουμε νά δείχνουμε πρός τόν Κύριο.
Καί ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Χριστό, τότε
ἀγαπᾶ τούς συνανθρώπους του καί τούς
διακονεῖ. Ἀλήθεια πόση
ἀγάπη ἔχουμε γιά τόν
Χριστό μας;
Τό ἕβδομο χαρακτηριστικό εἶναι πάλιν σέ
σχέση μέ τόν Πέτρο.
Ὅταν εἶδε ὁ Πέτρος τόν
Ἰωάννη, τόν ἠγαπημένον
μαθητή θέλησε νά μάθει
τί θά συμβεῖ στό μέλλον
γιά αὐτόν τόν μαθητή, ὁ
Κύριος τότε τοῦ εἶπε:
«ἐάν αὐτόν θέλω μένειν
ἕως ἔρχομαι, τί πρός σέ;
σύ ἀκολούθει μοι» (Ἰω.
21,22). Αὐτή ἡ φράση
«σύ ἀκολούθει μοι» ἔχει
βαθύτατο νόημα! Ἐσύ
νά μέ ἀκολουθεῖς. Ἡ ἀκολουθία τοῦ
Ἰησοῦ. Ὑπάρχει τι ὡραιότερον καί
σπουδαιότερο νά ἀκολουθοῦμε τόν
Ἰησοῦν, τάς ἐντολάς Του, νά βαδίζουμε
ἐπί τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ;
Καί τό ὄγδοο σημεῖο εἶναι ἐκεῖνο τῆς
ἄλλης βιοτῆς. Πρόκειται γιά τήν διαβεβαίωση: «Ἰδού ἐγώ μεθ’ ἡμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ
αἰῶνος. Ἀμήν» (Ματθ. 28,20). Ὁ Ἀναστάς μᾶς ἄφησε τήν Ἐκκλησία Του, τά
μέσα τῆς Χάριτος, τήν δυνατότητα τῆς
λυτρώσεως ἀπό τήν ἁμαρτία καί τῆς μετοχῆς στήν ἐν Χριστῷ ζωή, τήν ἄλλη
βιοτή, τήν καινούργια ζωή. Δέν μᾶς
ἐγκατέλειψε. Εἶναι ἀοράτως παρών.
Εἶναι κοντά μας. Αὐτό εἶναι τό μέγιστο
ἐλπιδοφόρο γεγονός.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ὅλοι σχεδόν οἱ
Ἕλληνες πού βαφτίστηκαν στήν Ἐκκλησία ἀπό
τούς γονεῖς τους σέ βρεφική ἤ νηπιακή ἡλικία
(κατ’ ἔθιμον-Νηπιοβαπτισμός) δηλώνουν-λίγα
χρόνια πρίν ἀκόμη καί
στίς Ταυτότητές των - ὅτι
εἶναι «Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι». Ὁ Νηπιοβαπτισμός καθιερώθηκε νωρίς
στήν Ἐκκλησία (β΄ αἰ.) ὡς
ποιμαντική ἐνέργεια τῆς
Ἐκκλησίας, ὥστε ὅταν οἱ
γονεῖς γίνονταν χριστιανοί, νά μποροῦν νά βαπτίζουν καί τά παιδιά
τους καί ἡ χάρις τοῦ
Θεοῦ νά εὐλογεῖ καί
ἁγιάζει ὁλόκληρη τήν
οἰκογένεια.
Ἡ ἐνέργεια αὐτή τῆς
Ἐκκλησίας φανέρωσε
εὐθύς ἐξ ἀρχῆς τήν κοινοτική της διάσταση. Μέ
ἄλλα λόγια, ἔγινε φανερό, ὅτι ὁ Χριστιανισμός δέν βιώνεται ὡς
«ἀτομική ὑπόθεση» καί
«ἀτομική ἐπιλογή», ἀλλά
ὡς κοινότητα προσώπων.
Ὅταν κανείς γίνεται Χριστιανός δέν ζεῖ μόνο γιά
τόν ἑαυτό του, ἀλλά συμμετέχει κατ’ ἀρχήν στήν
πίστη τῆς χριστιανικῆς
οἰκογενείας του, «τῶν
Πατέρων του», καί στή

συνέχεια γίνεται ἰσόκυρο μέλος τῆς εὐρύτερης Χριστιανικῆς Κοινότητας τῆς πόλεως ἤ τοῦ χωριοῦ του. Οἱ
πρῶτοι Χριστιανοί τῆς ἀρχαίας Ρώμης ἔλεγαν μάλιστα τό
ἑξῆς σύνθημα: «Unus Christianus nullus Christianous», δηλαδή, ἕνας χριστιανός μόνος του (χωρίς νά ἀνήκει σέ μιά
χριστιανική κοινότητα, δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει).
Ὡστόσο, ὁ κοινοτικός χαρακτήρας τῆς Ἐκκλησίας
θέτει ὁρισμένα ζητήματα, τά ὁποῖα ὑποχρεοῦται νά γνωρίζει ὁ κάθε βαπτισμένος Χριστιανός.
Ἡ σχέση τοῦ κάθε Χριστιανοῦ μέ τήν ἐκκλησιαστική
κοινότητα τῆς Ἐνορίας του εἶναι ἀναγκαία καί ἀπαραίτητη. Οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἀνήκουν σέ διάφορους Συλλόγους καί τήν ἰδιότητά τους αὐτή τήν ἐκδηλώνουν μέ τήν
τακτική συμμετοχή στίς διάφορες ἐκδηλώσεις τῶν συλλογικῶν αὐτῶν ὀργανισμῶν. Δέν μπορεῖ, λοιπόν, νά εἶναι κανείς Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί νά μή συμμετέχει στίς
ἐκδηλώσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος, στήν ὁποία
ἀνήκει.
Ἡ σταδιακή ἤ πλήρης ἀποκοπή τοῦ Χριστιανισμοῦ
ἀπό τήν ἐκκλησιαστική κοινότητα ἐνέχει τεράστιους
πνευματικούς κινδύνους. Ἀφ’ ἑνός, μόνος του, δέν μπορεῖ
νά βιώσει τόν πλοῦτο τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί ζωῆς
καί, ἀφ’ ἑτέρου, εἶναι ἐκτεθειμένος στούς πειρασμούς καί
τίς ἐπιθέσεις τῶν ἀνθρώπων τοῦ σκότους καί, ἰδιαίτερα
τοῦ ἐχθροῦ διαβόλου, γιά τόν ὁποῖο ὁ ἀπ. Πέτρος
ἔγραψε: «Νήψατε, γρηγορήσατε. Ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὡρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίη» (Α΄
ε΄ 8). Ἡ ἐκκλησιαστική κοινότητα εἶναι θεϊκό, Ἁγιοπνευματικό καθίδρυμα καί ἡ συμμετοχή τῶν πιστῶν στή ζωή
καί τίς ἐκδηλώσεις του τοῦ προσφέρουν πνευματική
ἀσφάλεια καί πλεῖστα ὅσα πνευματικά ἀγαθά.
† Ὁ Α.Ε.
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Ὁ Θεός καί ὁ ἄνθρωπος
Μνήμη Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Μωϋσῆ
Ἕνας χρόνος ἀπό τήν κοίμησή του

ΠΕΡΑΣΕ κιόλας ἕνας
χρόνος ἀπό τήν ἐν Κυρίῳ
κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ καί
ἀλησμόνητου Ἁγιορείτη Μοναχοῦ Μωϋσῆ. Ξημερώματα
τῆς 1ης Ἰουνίου πέρασε τίς
πύλες τῆς αἰωνιότητας καί
ἀναπαύθηκε ἀπό τούς σωματικούς πόνους καί κόπους. Ἡ
ἀπουσία του εἶναι φανερή
στόν ὀρθόδοξο περιοδικό
τύπο, στίς αἴθουσες ἱερῶν
Μητροπόλεων καί χριστιανικῶν συλλόγων, σέ ραδιοφωνικούς σταθμούς. Συχνά
ἔδινε τή ζωντανή πνευματική
παρουσία του μέ τήν εὐλογημένη γραφίδα του καί τόν
μελίρρυτο λόγο του.
Εὐτυχῶς, ὁ ραδιοφωνικός
σταθμός τῆς πειραϊκῆς
Ἐκκλησίας ἀναμεταδίδει τίς
ὁμιλίες του κι ἔτσι ἔχομε τήν
αἴσθηση ὅτι βρίσκεται ἀνάμεσά μας καί εὐφραίνει τήν
ψυχή μας μέ τό ἄρωμα τῆς
ὀρθόδοξης διδαχῆς του.
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ξαναδιάβασα δύο ἀπό τά βιβλία πού
μοῦ εἶχε στείλει. Εἶναι τό
«Ἀθωνικό Ἀπόδειπνο»
(Ἐκδόσεις «Ἁρμός», Ἀθήνα
1993) καί «Ἀγρυπνία στό

Ἅγιον Ὄρος» (Ἐκδόσεις «Ἀκρίτας», Ἀθήνα 1990).
Διαβάζοντας, λοιπόν, τά κείμενα αὐτά τοῦ π. Μωϋσῆ
χάρηκα καί πάλι τίς πνευματικές ἐμπειρίες του, διατυπωμένες σέ ἐξομολογητικό τόνο. Σημείωσα κάποιες
φράσεις πού μοῦ ἔκαναν ἰδιαίτερη ἐντύπωση καί μέ
ὠφέλησαν. Τίς μεταφέρω ἐδῶ πιστεύοντας ὅτι θά ὠφεληθοῦν καί οἱ ἀναγνῶστες τοῦ «Συνδέσμου»:
1. Ὅσο πᾶς στό φῶς φωτίζεσαι, ὅσο μακραίνεις
σκοτεινιάζεις.
2. Δέν μπορεῖ νά ἐλπίζει κανείς σέ τίποτε ἄλλο,
παρά μόνο στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
3. Ὁ παπα-Τύχων τῆς Καψάλας ἔλεγε: Ὁ Θεός
κάθε πρωί εὐλογεῖ τόν κόσμο μέ τό δεξί του χέρι, ὅταν
ὅμως δεῖ ταπεινό, τόν εὐλογεῖ καί μέ τά δυό του χέρια.
4. Ἡ ἡσυχία καί ἡ σιωπή εἶναι δύο πολύτιμες πέτρες. Σ’ ἕναν κόσμο κι ἕναν αἰώνα πού πολύ θορυβεῖ
καί φλυαρεῖ.
5. Μᾶς ἀφήνει μερικές φορές ὁ Θεός νά ἁμαρτήσουμε γιά νά ταπεινωθοῦμε.
6. Ἡ σιωπή, κατά τόν ἅγιο Συμεών, τόν Νέο Θεολόγο, εἶναι ὁ γρήγορος δρόμος γιά τήν κατάκτηση τῆς
ἀρετῆς.
7. Μέ τήν ταπείνωση νά τά ὑπομένουμε ὅλα.
8. Ἡ μετάνοια εἶναι ἡ ἀληθινή στάση τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους.
9. Αὐτός πού ἐλπίζει, εἶναι πλούσιος, λέει ὁ ἅγιος
Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Ἡ ἐλπίδα σέ ἀναπαύει, σέ
ἀνακουφίζει, σέ παρηγορεῖ. Δέν σέ ἀφήνει νά ἄγχεσαι,
νά στενοχωριέσαι, νά ταλαιπωρεῖσαι. Ὅποιος δέν
ἐλπίζει, δέν ἀγαπᾶ.
10. Μή φοβᾶσαι τίς δύσκολες ὧρες, τίς στιγμές τῆς
μεγάλης κοπώσεως καί ἀπομονώσεως, ἴσως ν’ ἀποβοῦν εὐκαιρίες προνομιοῦχες, εἰλικρινοῦς ἐπανασυνδέσεως μέ τόν κόσμο τοῦ Θεοῦ.
10. Πίσω ἀπό κάθε πρόβλημα κρύβεται ὁ Θεός ὡς
ἰατρός, πατέρας, εὐεργέτης, παιδαγωγός καί διδάσκαλος. Ἔτσι λένε αὐτοί πού ξέρουν. Οἱ ἅγιοι.
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Ἐδῶ καί τέσσερα χρόνια, βομβαρδιζόμαστε συνεχῶς καί ἀπό πολλές πλευρές μέ τρομακτικές καί καταθλιπτικές
ἐπισημάνσεις γιά τά ὅσα αὐτή ἡ οἰκονομική κρίση μᾶς στέρησε καί γιά ὅσα ὑλικά
ἀγαθά μᾶς ὑποχρέωσε νά ἀπαρνηθοῦμε.
Ἔχουμε ζαλιστεῖ ἀπό τούς ἀριθμούς πού
ἐκφράζουν συνεχῶς μειώσεις στά εἰσοδήματά μας, ἀνεργία, χαράτσια καί αὐξήσεις φορολογίας. Καί εἶναι, βεβαίως,
γεγονός ἀναμφισβήτητο ὅτι, ἡ ζωή τοῦ
καθενός ἀπό ἐμᾶς, σέ μεγάλο ἤ σέ μικρότερο βαθμό, ἔχει καίρια ἐπηρεαστεῖ ἀπ’
ὅλα αὐτά.
Μήπως, ὅμως, ὑπάρχουν καί κάποιες
ἄλλες σημαντικές διαστάσεις τῆς ζωῆς
πού, μέσα στή δίνη τῶν ὑλικῶν ἀναγκῶν
καί ἀπαιτήσεων, προσπερνοῦμε, ὑποβαθμίζουμε ἤ ἀγνοοῦμε; Μήπως ὑπάρχει καί μιά διαφορετική ματιά
γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν ὅσων
ἔχουμε καί τῶν ὅσων μᾶς λείπουν;
Μήπως;...
Μία μικρή ἱστορία τῆς
ζωῆς, ἴσως ἔχει κάτι ἰδιαίτερο νά μᾶς πεῖ :
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Κάποτε, ἕνας πατέρας, πολύ εὔπορος, θέλησε νά δώσει στόν δεκάχρονο
μοναχογιό του μιά εὐκαιρία νά συνειδητοποιήσει τό πόσο πλούσιοι ἤτανε καί,
συγχρόνως, νά τοῦ δείξει τό πῶς ζοῦνε
ἀντίστοιχα οἱ ἁπλοί καί φτωχοί ἄνθρωποι, γιά νά κάνει ὁ ἴδιος τήν ἀντίστοιχη
σύγκριση καί νά χαρεῖ. Τόν πῆρε, λοιπόν, καί πῆγαν νά περάσουν λίγες μέρες
σέ μία συγγενική τους φτωχή σχετικά
οἰκογένεια, πού ζοῦσε σέ μιάν ἀγροτική
περιοχή τῆς χώρας.
Οἱ συγγενεῖς αὐτοί τούς καλοδέχτηκαν στό φτωχικό ἀλλά φιλόξενο σπιτικό
τους καί προσπάθησαν νά τούς περιποιηθοῦν ὅσο μποροῦσαν. Οἱ μέρες πέρασαν καί, καθώς ἄρχισε τό ταξίδι τοῦ
γυρισμοῦ στήν πόλη, ὁ πατέρας θέλησε
νά μάθει τίς ἐντυπώσεις καί τά συμπεράσματα τοῦ παιδιοῦ του ἀπό αὐτήν τήν
ἐμπειρία. Ἀκολούθησε ὁ πιό κάτω διάλογος:
-Λοιπόν, πῶς σοῦ φάνηκε αὐτή ἡ ἐπίσκεψη παιδί μου;
-Ἦταν υπέροχα πατέρα.
-Εἶδες πῶς ζοῦνε αὐτοί οἱ ἄνθρωποι
στό χωριό;
-Ναί βέβαια πατέρα.
-Πές μου λοιπόν, τί κατάλαβες ἀπό
ὅλα αὐτά πού εἶδες;
Τό παιδί φάνηκε νά συγκεντρώνεται
γιά λίγο καί μετά, σάν νά ἀπαριθμοῦσε
μέ τή σειρά τίς σκέψεις του, ἄρχισε νά
λέει:
Εἶδα πατέρα ὅτι: Ἐμεῖς ἔχουμε ἕναν
σκύλο καί αὐτοί ἔχουν τρεῖς.
Ἐμεῖς ἔχουμε μία πισίνα πού φτάνει
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μέχρι τή μέση τοῦ κήπου μας καί αὐτοί
ἔχουν ἕνα ποτάμι πού δέν μπορεῖς νά ξεχωρίσεις ἀπό ποῦ ἀρχίζει καί ποῦ σταματάει.
Τό βράδυ στήν αὐλή τους ἔχουν χιλιάδες ἀναμμένα ἄστρα πού δέν ἔχω δεῖ ποτέ
στόν δικό μας κῆπο , ἄν καί φωτίζεται
ἀπό ἐκεῖνα τά μεγάλα στρογγυλά φῶτα.
Τό δικό μας κτῆμα ἔχει φράχτη γύρωγύρω, ἐνῶ τό δικό τους χωράφι εἶναι
ἀνοιχτό καί ἐλεύθερο γιά νά βλέπουν ὡς
πέρα τόν ὁρίζοντα.
Ἐμεῖς ἔχουμε ὑπηρέτες πού μᾶς φροντίζουν, ἀλλά συχνά κάνουν ἐσένα νά φωνάζεις καί τή μαμά νά παραπονιέται ὅτι
δέν κάνουν καλά τή δουλειά τους. Αὐτοί
χαίρονται νά φροντίζουν καί νά περιποιοῦνται ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ὅπως κι ἐμᾶς
τούς φιλοξενούμενους.
Ἐμεῖς πρέπει νά ἀγοράζουμε ὅλα
αὐτά πού τρῶμε, ἐνῶ αὐτοί τά ἔχουν ὅλα
ἀπό δικά τους, ἀπό αὐτά πού ἔχουν στή
δική τους αὐλή καί στό κοτέτσι τους.
Ἐμεῖς ὅλο νοιαζόμαστε γιά τό πότε
λήγουν τά τρόφιμα πού ἔχουμε στά ψυγεῖα μας, ἐνῶ αὐτοί τά ἔχουν ὅλα φρέσκα
κάθε μέρα...
***
Στό σημεῖο αὐτό ὁ μικρός ἀναστέναξε
καί σώπασε. Ἀμέσως ὅμως, σάν νά θυμήθηκε κάτι πολύ σημαντικό, συνέχισε μέ
κάτι σάν παράπονο στήν φωνή του:
Ἐμεῖς, τόν παππού καί τή γιαγιά τούς
βλέπουμε μόνο λίγες μέρες τόν χρόνο.
Αὐτοί τούς ἔχουν κοντά τους καί τά παιδιά ἔχουν χορτάσει ἀπό ὡραῖα παραμύθια καί προσευχοῦλες, ἐνῶ ἐμένα τί ξέρει
νά μοῦ πεῖ ἡ καημένη ἡ Λάκια ἀπό τίς Φιλιππίνες;
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Ἐμεῖς σπάνια τρῶμε ὅλοι
μαζί, γιατί κι ἐσύ κι ἡ
μαμά ἔχετε πάντα
τόσες δουλειές, δεξιώσεις καί ἄλλες
ὑποχρεώσεις, ἐνῶ
αὐτοί περνοῦν τόσο
ὡραῖα ὅλοι μαζί γύρω
ἀπό τό βραδινό τραπέζι.
Αὐτοί, εἶδες πῶς γύρισαν χαρούμενοι
ὅλοι μαζί τήν Κυριακή τό πρωί ἀπό τήν
ἐκκλησία; Ἐνῶ ἐσεῖς, συνήθως ξενυχτᾶτε
το Σάββατο καί ξυπνᾶτε ὅταν κοντεύει
μεσημέρι... Κι ἐγώ βαριέμαι μόνος μου...
ὅλο τό πρωί, μπροστά στόν ὑπολογιστή
μου.
Ὁ πατέρας εἶχε μείνει ἄφωνος. Ὁ μικρός γύρισε καί τόν κοίταξε προσεκτικά
καί, βλέποντας τήν ἔκφραση πού εἶχε τό
πρόσωπό του, πῆρε τό χέρι του, τό χάιδεψε καί πρόσθεσε:
Δέν πειράζει ὅμως πατέρα, μή μοῦ
στενοχωριέσαι. Ἐγώ θέλω νά σ’ εὐχαριστήσω γιατί, τώρα πού μεγαλώνω, μοῦ
ἔδωσες αὐτήν τήν εὐκαιρία γιά νά καταλάβω τό πόσο φτωχοί εἴμαστε ἐ μ ε ῖ ς ,
ἐκεῖ στήν πόλη πού ζοῦμε...
Εὐλογημένη ἄς εἶναι ἡ ἄδολη σκέψη
καί ἡ εὐθυκρισία τῆς ἀθωότητας τοῦ
παιδιοῦ, πού μπόρεσε νά ξεχωρίσει τά
οὐσιαστικά ἀπό τά ἀναλώσιμα τῆς ζωῆς
καί τό ποιός εἶναι στήν πραγματικότητα
φτωχός καί ποιός πλούσιος.

ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότ. Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ὁ συνδρομητής τοῦ περιοδικοῦ μας κ. Μιχαήλ Ν. Μαρτσέκης, ἐπ. Δικηγόρος τῆς Ἀθήνας, ἔστειλε τήν παρακάτω ἐπιστολή στόν
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο καί
στούς Μητροπολῖτες τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.
Θίγει ἕνα πρόβλημα πού ἔρχεται καί πού
πρέπει ἡ Ἐκκλησία μας, πρίν εἶναι ἀργά, νά τό
μελετήσει καί νά τό ἀντιμετωπίσει. Ζοῦμε σέ
δύσκολους καιρούς πού τά γεγονότα τρέχουν
κάι κάθε ἡσυχασμός θά ἔχει ἐπιπτώσεις στόν
θρησκευόμενο λαό μας.
***
Μετά ἀπό πολλή σκέψη καί προβληματισμό καί ξεπερνώντας πολλούς ἠθικούς ἐνδοιασμούς, ἀποφάσισα νά σᾶς ἐκθέσω τά παρακάτω, μέ τήν πεποίθηση ὅτι οἱ σκέψεις καί
οἱ ἐπισημάνσεις μου, θά προκαλέσουν καί τό
δικό σας προβληματισμό, ὥστε μέ μέριμνά σας
νά τονωθεῖ τό θρησκευτικό συναίσθημα καί ἡ
πίστη τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Ἐκκλησιάσματος.
«Μακαριώτατε,
«...Τό Ἑλληνικό Ἔθνος, μή δυνάμενον νά
φέρει τόν βαρύτατον καί ἀπαραδειγμάτιστον
ζυγόν τῆς Ὀθωμανικῆς τυραννίας, καί ἀποσείσαν αὐτόν μέ μεγάλες θυσίες, κήρυξε διά τῶν
νομίμων παραστατῶν του, εἰς τήν ἐθνικήν συνέλευσιν τῆς Ἐπιδαύρου, ἐνώπιον Θεοῦ καί
ἀνθρώπων καί ἐν ὀνόματι τῆς Ἁγίας καί
Ἀδιαιρέτου Τριάδος, τήν «Πολιτικήν αὐτοῦ ὕπαρξιν καί ἀνεξαρτησίαν».
Στό πρῶτο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος, τῆς
Ἐπιδαύρου, πού ρύθμισε τό προσωρινό Πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος, ὁρίσθηκε ὅτι, «Ἡ ἐπικρατοῦσα θρησκεία εἰς τήν Ἑλληνικήν
Ἐπικράτειαν εἶναι ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ἀνέχεται
ὅμως ἡ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος πᾶσαν ἄλλην
θρησκείαν καί αἱ τελεταί καί ἱεροπραξίαι ἑκάστης αὐτῶν ἐκτελοῦνται ἀκωλύτως.
Στό ἄρθρο 2 παρ. 1 (Τμῆμα Β, παρ. β) οἱ
ἥρωες τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος, συντάκτες τοῦ πρώτου Ἑλληνικοῦ Συντάγματος ὁρίσανε. «Ὅσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς Ἐπικρα140
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τείας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς Χριστόν,
εἰσίν Ἕλληνες, καί ἀπολαμβάνουσιν ἄνευ τινός
διαφοράς ὅλων τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων».
Ὅλα τά μεταγενέστερα συντάγματα καταρτίζονται, ὅπως ἀναγράφεται στήν ἀρχή τοῦ
κειμένου, «Εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος», ὁρίζουν (ἄρθρο
3 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος), ὅτι «Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ
θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» ἀπό τήν ἱερή Σύνοδο τῶν ἐν ἐνεργεία Ἀρχιερέων καί ἀπό τή
Διαρκή Ἱερά Σύνοδο, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτή τήν Ἐκκλησία καί αὐτό τό ἐκκλησίασμα παραλάβετε, δηλαδή θεσμικά δεδομένη τή θέση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ὡς
ἐπικρατοῦσα θρησκεία τῆς συντριπτικῆς
πλειονότητας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
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Ὅμως, σήμερα, ἐπί τῶν ἡμερῶν σας (ἔτσι
θά καταγραφεῖ στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία) ἡ
ἀθεϊστική θεώρηση τῆς ζωῆς, ἐπικράτησε στήν
Ἑλλάδα, τουλάχιστον στή Διοίκηση τῆς χώρας,
στήν Κυβέρνηση, στούς Δήμους κ.τ.λ. Ἡ ἀθεΐα
κατέστη ἐμφανής ὄψη τῆς ἐξουσίας. Πρωθυπουργός, Ὑπουργός, Βουλευτές Διοικητές
Δημοσίων Ὀργανισμῶν, Ἐκπαιδευτικοί «ταγοί
τῆς διανόησης» κ.τ.λ. εἶναι καί δηλώνουν ἄθεοι.
Μέ τή δύναμη καί τή διεισδυτικότητα πού ἔχει
ἡ κυβερνητική ἐξουσία, ὁ ἰός τῆς ἀθεΐας διαβρώνει τό συστατικό τῆς ταυτότητας τοῦ Ἑλληνορθόδοξου, αὐτοῦ πού ἐπαναστάτησε τό 1821
καί κέρδισε τήν ἐλευθερία του. Αὐτοί δέν θεωροῦν ὡς συστατικό τῆς ταυτότητάς τους
τήν Ὀρθοδοξία καί ἐπί πλέον ὡς «Ἕλληνες»
αὐτοπροσδιορίζονται πλέον καί συμπολίτες μας
ἑτερόδοξοι ἤ ἀλλόθρησκοι σέ ἀντιδιαστολή, μέ
τόν αὐτοπροσδιορισμό πού ἔδιναν οἱ πρωτεργάτες ἀγωνιστές, τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα
τοῦ 1821, πού δήλωναν «Ὅσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς Ἐπικράτειας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουσιν
εἰς Χριστόν, εἰσίν Ἕλληνες» (ἄρθρο 2 παρ. β΄
Συντγ. Ἐπιδαύρου).
Ὅμως, αὐτό εἶναι δεδομένο. Σήμερα ἡ Κυβερνητική ἐξουσία εἶναι ἄθεη. Ἡ Ποιμαίνουσα
Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μέχρι τῶν ἡμερῶν σας διατήρησε ἀκλόνητη τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως καί
ἀντάμα μέ τήν Πολιτεία ἐπορεύθη, συμβάλλουσα ὡς πρός τά καθ’ ἑαυτήν στήν ἐνίσχυση
τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ μας κατά τήν ἀνοδική
του πορεία, κατά τό δύσκολο δρόμο τῆς ἀνάπτυξης καί τῆς προόδου του, ἔχουσα πλήρη ἐπίγνωση τοῦ ρόλου της.
Ἡ ἄθεη ἐξουσία, μπορεῖ ἄμεσα νά μή
σᾶς ἐπηρεάσει, ἄν καί θεωρῶ βέβαιο ὅτι γρήγορα, θά ἀντιμετωπίσετε τά προβλήματα πού
θά προκύψουν ἀπό τό χωρισμό ΚράτουςἘκκλησίας, πού ἀποτελεῖ προγραμματική πολιτική διακήρυξη τοῦ κυβερνῶντος κόμματος.
Ὅμως, ἄμεσα, θά ἀντιμετωπίσετε τό
ἑξῆς, σοβαρό, γιά Σᾶς ἐκκλησιαστικό πρόβλημα. Ἡ Ἐκκλησία διέπεται ἀπό τίς διατάξεις
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος (ν. 590/1977).
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Στό ἄρθρο 26 αὐτοῦ προβλέπεται ὅτι ὁ
ἐκλεγόμενος Μητροπολίτης δίδει ἐνώπιον καί τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικής Παιδείας
καί Θρησκευμάτων, τήν ὑπό τοῦ ἄρθρου 16
παρ. 1 τοῦ νόμου αὐτοῦ ὁριζομένην διαβεβαίωσιν, περί τῆς ἐκπληρώσεως τῶν «ἀρχιερατικῶν» αὐτοῦ καθηκόντων.
Σήμερα, Ὑπουργός Θρησκευμάτων εἶναι ὁ
ἀναπληρωτής Ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Τάσος Κουράκης, δεδηλωμένος
ἄθεος, μάλιστα δέ, εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος, σέ
συνέδριο πού ἔγινε στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέ θέμα «Ἐκκλησία καί Ἀριστερά»,
στό ὁποῖο εἶχαν παρευρεθεῖ καί Μητροποῖτες,
εἶχε ὑποστηρίξει α) ὅτι, πρέπει νά καταργηθεῖ
τό μάθημα καί τῶν Θρησκευτικῶν καί β) ὅτι
«θά πρέπει νά ἐπιβληθεῖ εἰδικός φόρος γιά τή
μισθοδοσία τῶν κληρικῶν, ἀλλά μόνο σέ πολίτες πού οἰκειοθελῶς θά δηλώσουν Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι».
Γιά ὅλες αὐτές τίς κοσμογονικές γιά τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, δυσμενεῖς
ἐξελίξεις, τίς ὁποῖες «ἀθέλητα» ἐνισχύσατε
ποικιλοτρόπως, δέν ἐκδηλώσατε κανένα ἐνδιαφέρον στήριξης τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας,
ἀλλά τουναντίον μέ δημόσιες δηλώσεις Μητροπολιτῶν, προβεβλημένων μάλιστα, (Καθημερινή, 1.3.2015), χαρακτηρίζονται οἱ «ἄθεοι
ἄρχοντες, Ὑπουργοί κ.τ.λ. ὅτι εἶναι (Πρωθυπουργός καί Ὑπουργός) ὑψηλῆς διανοητικῆς
ἱκανότητας κ.τ.λ. Ἀλήθεια, ποιά σκοπιμότητα
ἐξυπηρετοῦν οἱ ἐπαινετικές, διθυραμβικές, δηλώσεις (ἄσχετες μέ τό θρησκευτικό σας ἔργο)
ὑπέρ τῶν ἄθεων πολιτικῶν;
Ἡ παρούσα Ἡγεσία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας δέν πρέπει νά ἐπιτρέψει στήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία νά ἀναφέρει ὅτι στήν περίοδο
πού αὐτή διοικοῦσε τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
αὐτή ἔγινε μιά ἄθεη κοινωνία, σέ εὐρύτερα
πλαίσια ἀνθρώπινων κοινωνιῶν.
Μέ αἰσθήματα σεβασμοῦ καί ἐκτίμησης
Μιχαήλ Ν. Μαρτσέκης
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥¥

α. Βέβαια, μπρός στό οἰκονομικό χάος
καί τήν κοινωνική ἐξαθλίωση πού πνίγει
τή χώρα, γιά ὄχι λίγους τό ἀνωτέρω
εἶναι, «κώνωψ ἐπί κέρατος βοός»! Ὡστόσο
πλεῖστοι Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἔνιωσαν
πικρία βλέποντας τόν Πρωθυπουργό,
τούς ὑπουργούς, καί βουλευτές του νά
μήν ὁρκίζονται στό Εὐαγγέλιο, πού θεωροῦν «σημεῖον» ἄρρηκτης ἑνότητας Ὀρθοδοξίας καί Ἑλληνισμοῦ. Ἀλλά! Ἡ ἄποψη
τῆς ἐπιγραφῆς εἶναι ἀπό λίαν ἀτυχής
μέχρι λάθος! Γιατί, οὔτε ὁ Πρωθυπουργός
-«ὁ νεαρός ἄθεος»- οὔτε κανένας ἄλλος
ἔχει τό ἀνάστημα νά «ξευτελίσει» τήν
Ἐκκλησία, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ!
Μᾶλλον, ὅπως θά ’λεγε ὁ ἐθνικός μας
ποιητής ὁ, «δυστυχισμένος μου λαός,
καλός κι ἀγαπημένος, πάντα εὐκολόπιστος καί πάντα προδομένος», δέν ξέρω
ἄν ἤ πόσο ἐνσυνείδητα, ἔφερε στήν ἐξουσία -καί ἡ ἀπόφασή του εἶναι σεβαστήαὐτούς πού ἔκριναν κατάλληλη τή στιγμή,
νά μή δειχτοῦν μόνο ἐνδυματολογικά
«προοδευτικοί», ἀλλά καί ἀποκαλύπτοντας στό πανελλήνιο τά ξυλοκέρατα τῆς
μαρξιστικῆς ἀθεΐας μέ τά ὁποία ἔχουν
τραφεῖ, ὡς φαίνεται, καί τρέφονται! Καί
τί τραγικό, τόσο «ἑτεροχρονισμένα»!
Εἴκοσι πέντε χρόνια μετά τήν πτώση,
τοῦ «πυρροῦ δράκοντα», καί τό θρίαμβο
τῆς Ὀρθοδοξίας στή Ρωσία, καί τῆς πιό
φρικτῆς μορφῆς του στή γείτονα Ἀλβανία,
μέ τήν ἐκεῖ ἐκπληκτική ἀναγέννηση τῆς
Ἐκκλησίας!
Προτίμησε αὐτούς πού κινοῦνται
στούς ἀντίποδες τοῦ τελευταίου μεγάλου
Ἕλληνα, τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. «Καλῶς οὖν οἴδατε ἀδελφοί, ὅτι
… ὀφειλέται κοινῶς ἐσμέν ἵνα προτιμήσωμεν ἀποθανεῖν μᾶλλον ἤ ζῆν, πρῶτον
μέν ὑπέρ τῆς πίστεως ἡμῶν καί τῆς
εὐσεβείας, δεύτερον δέ ὑπέρ τῆς πατρίδος… Οἱ πάντες… ἀπεκρίναντο… λέγοντες: “Ἀποθάνωμεν ὑπέρ τῆς
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Χριστοῦ πίστεως καί τῆς πατρίδος
ἡμῶν”»! Κατόπιν, «ὁ βασιλεύς ἐν τῷ
πανσέπτω ναῷ τῆς τοῦ Θεοῦ Λόγου
Σοφίας ἐλθών καί προσευξάμενος… τά
ἄχραντα καί θεῖα μυστήρια μετέλαβεν
… Καί ἀναβάς ἐφ’ ἵππου ἐξήλθομεν …
περιερχόμενοι τά τείχη» Σφραντζῆς.
Αὐτούς πού κινοῦνται στούς ἀντίποδες
τῶν ἡρώων τοῦ 1821, οἱ ὁποῖοι σφράγισαν τό πρῶτο Ἑλληνικό Σύνταγμα μέ
τόν ἐπιτίτλο: «Εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας
καί Ὁμοουσίου, καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος», ἐπιτίτλο πού σφραγίζει καί τό
ἰσχῦον, καί ἐκπέμπει λίαν εὐανάγνωστο
σῆμα!
Αὐτά δέ σημαίνουν ὅτι συλλήβδην ὅσοι
ὁρκίστηκαν στό Εὐαγγέλιο πιστεύουν
στήν Ὀρθοδοξία. Ἡ πίστη, ἤ ἡ ἀπιστία
εἶναι προσωπικό συνειδησιακό θέμα καί
δικαίωμα κάθε πολίτη, κάθε ἀνθρώπου.
Ἀλλ’ ὅτι, ὡς ἐκλεγμένοι ἄρχοντες σεβάστηκαν τόν ἐπίτιτλο, ἡρωική παράδοση
ἤ ἱερή παρακαταθήκη τοῦ Ἕλληνα πιά!
Καθένας, λοιπόν, μπορεῖ νά κρίνει τί διαμήνυσαν στό Πανελλήνιο μέ τήν πράξη
τους ὁ Πρωθυπουργός καί οἱ δικοί του
γιά τό σεβασμό τοῦ Καταστατικοῦ
Χάρτη τῆς Δημοκρατίας μας!
Τώρα, καθώς αὐτά γράφονται
μετά τό Πάσχα, ὅπου ἡ πλημμυρίδα τῶν
ὀρθόδοξων Ἑλλήνων στίς Ἀκολουθίες τοῦ
Πάθους καί τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ,
ἀποκάλυψε ἐμφανέστατα τήν ἀντινομία
ἤ δυσαρμονία τους μέ τά ἱερά χαράγματα
τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς, γίνεται φανερό ὅτι
αὐτό δέν πρέπει νά προσπεραστεῖ ἄκριτα
ἀμφοτέρωθεν!
β) Κατά σύσταση τοῦ περιοδικοῦ διάβασα καί τό ἀναδημοσιευόμενο κύριο
ἄρθρο τοῦ «Σωτήρα» - «Σταθεροί στήν
Ἐλευθερία». Καί, στά ὀγδόντα πιά, ἀναλογίστηκα.
Χαραυγή τοῦ 20ου αἰώνα-1907-ἐκπορεύεται τό πρῶτο χριστιανικό ἀναγεννη-
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τικό ρεῦμα ἤ κύμα ἀπό τό μακαριστό Μεγαλοσπηλιώτη Ἱερομόναχο Εὐσέβιο Ματθόπουλο. Πού, μέ δυναμικό πυρήνα τήν
Ἀδελφότητα Θεολόγων «ΖΩΗ», ἁπλώθηκε
καί κυριάρχησε σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα ὡς τή
δεκαετία τοῦ 1950. Καί, τό λιγότερο πού
κατέγραψε ὡς ἐνεργητικό του εἶναι ὅτι,
ἄνοιξε τά μάτια μας στό τί ἐστί Ἐκκλησία
καί τί συνειδητή χριστιανική ζωή!
Ἀρχές δεκαετίας τοῦ ’60 κάποιοι τό
εἶπαν «Δυτικά» Ὀρθόδοξο, καί σήμαναν
«στροφή στήν Ὀρθοδοξία», σέ χριστιανικό
ρεῦμα ἤ κύμα «Ἀνατολικά» ἤ «ποῦρα»
Ὀρθόδοξο! Μέ τό κομποσκοίνι, «σῆμα κατατεθέν», πού φύτρωσε περίπου σάν μόδα
σέ πλεῖστα χέρια, δέν ξέρω ἄν καί ἡ καρδιακή προσευχή- «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ
τοῦ Θεοῦ ἐλέησον μέ τόν ἁμαρτωλόν». Μέ
τούς Μεγάλους Πατέρες τῆς σταυρικῆς ἀγάπης ὡς κοινωνικῆς διακονίας νά περνοῦν σέ
δεύτερο πλάνο, καί στό πρῶτο οἱ Μυστικοί,
«τῶν μανικῶν θείων ἐρώτων», καί ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Τούς Γέροντες μέ τά
προορατικά χαρίσματα, τό χείμαρρο τοῦ
λόγου γιά «θεώσεις καί θεοπτίες», τόν
«Ἀκολουθιακό οἶστρο», καί τήν κορύφωση
τῆς «Ἀντι-Δυτικῆς» πολεμικῆς. Ὅπου ξιφούλκησαν καί ὄχι λίγοι «ἀφ’ ἑαυτῶν μή
δυνάμενοι φαίνεσθαι, ἐκ τοῦ ψέγειν τούς
ἑαυτῶν κρείττονας δείκνυσθαι βούλονται»,
παρουσιάζοντας τήν Ὀρθοδοξία ὡς κοινή
«Ἀντι-Δύση»! Αὐτό, τό «Ἀνατολικά» ἤ
«ποῦρα» Ὀρθόδοξο ρεῦμα ἤ κύμα, μέ σύνπλήν παραλλαγές, κυριάρχησε τά ἀκόλουθα
πενήντα ὡς σήμερα χρόνια!
***
Πενήντα χρόνια, λοιπόν, τό «Δυτικά»
Ὀρθόδοξο χριστιανικό ρεῦμα ἤ κύμα, καί
ἄλλα τόσα τό «Ἀνατολικά» ἤ «ποῦρα»
Ὀρθόδοξο, κάνουν χρόνια ἑκατό, ἕναν
αἰώνα! Καί σήμερα, 2015, στή λεγόμενη
Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, τί; Ποιό τό ἀποτέλεσμα;
Ποιοί οἱ καρποί; «Ὁ νεαρός ἄθεος» στήν
κορυφή, καί ἕτεροι στήν Ἑλληνική κοινωνία,
«ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός»; Καί, βαβυλωνία
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πνευματική; Καί διαφθορά; Καί κατάπτωση
ἠθική; Καί ἐκτραχηλισμός;
Καί ὅλος αὐτός ὁ χορός, Θεολόγοι, Ἱερεῖς,
Ἐπίσκοποι, Ἀδελφότητες Μοναστικές, «Δυτικά» Ὀρθόδοξες ἤ «Ἀνατολικά», στόν
κόσμο τους; Καί τό μήνυμα, ἀπό τό ἁπλό
καί λαϊκό, ὡς τό ὑψηλό καί «ὑπέρ-πτητικό»,
χωρίς τό οὐσιῶδες; «Θεολογία χωρίς πράξη,
ἴσον θεολογία δαιμόνων», λέει Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής. Ἤ πιό Ἁγιογραφικά.
«Ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ
καί τῶν ἀγγέλων... καί ἐάν ἔχω πᾶσαν τήν
πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δέ μή
ἔχω… γέγονα χαλκός ἠχών ἤ κύμβαλον
ἀλαλάζον» Ἀπ. Παῦλος. Καί μέ αἱμάτινη
ὑπογραφή καί σφραγίδα Ἰησοῦ Χριστοῦ.
«Πολλοί ἐροῦσι μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ,
Κύριε, Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, καί τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις
πολλάς ἐποιήσαμεν; Καί τότε ὁμολογήσω
αὐτοῖς, ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς. Ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τήν ἀνομίαν»!
Θά πέρασε πάλι ὁ Χριστός, καί βρῆκε
στή συκιά μας φύλλα μοναχά! Καί εἶπε:
«Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπός γένηται εἰς τόν
αἰῶνα»! Δέν ξέρω ἄν πῆρε στό χέρι καί τό
μαστίγιο… Ἀλλά, ἐπειδή ἔχω διαβάσει ὅτι,
«ὅταν οἱ δοῦλοι τοῦ ἀγαθοῦ ἐξασθενοῦν, τό
ἔργο των ἀναλαμβάνεται ἀπό δυνάμεις
ἀλλιώτικες, σημειωμένες μέ τήν ἀντίθετη
σφραγίδα», ἄς ἐλπίσουμε ὅτι δέν προχώρησε σ’ αὐτό!
Κατά τά ἄλλα, ἀκόμα καί τώρα πού, «τό
μυστήριον ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας» προκλητικά, ἐμεῖς κυμβαλίζουμε τεριρέμ βυζαντινά
ἤ κορυφώνουμε τόν «Ἀντι-δυτικό» ὀρυμαγδό! Ὅμως, ἄν, ὄχι χίλιες, ἀλλά μία, μία
μόνο φορά, ἔβγαινε ἀπό τά χείλη μας ἡ καρδιακή προσευχή ἀληθινά! Ἴσως Αὐτός πού
ἔπλυνε καί τά πόδια τοῦ προδότη του, νά
διέκρινε, ὅτι ὄντως ἐπιθυμοῦμε νά ἐμπλακοῦμε στήν ἱστορία του σοβαρά πιά!
* Περιοδικό «Σύνδεσμος», τ. 497/2015
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ί εἶναι ὁ θάνατος γιά τόν ἄνθρωπο;
Ἡ διαφορά στήν ἀπάντηση ἀνάμεσα στόν «κοσμικό» καί στόν ἐκκλησιαστικό ἄνθρωπο εἶναι ἡ πίστη στήν
Ἀνάσταση. Ὁ πρῶτος πιστεύει ὅτι ἡ τελευτή εἶναι τό τέρμα τῆς ζωῆς καί κυριεύεται ἀπό τό φόβο καί τήν
ἀπόγνωση. Ὁ δεύτερος θεωρεῖ τό θάνατο ὡς τήν προτελευταία πράξη τῆς
ζωῆς του, ἕναν σταθμό. Δέ ζοῦμε, γιά
νά πεθάνουμε, πιστεύει ὁ χριστιανός,
ἀλλά ζοῦμε γιά νά ἀναστηθοῦμε ἐκ
νεκρῶν καί σωματικά.
Γιά νά φτάσουμε ὅμως στήν Ἀνάσταση, πρέπει πρῶτα νά δοκιμάσουμε
τό θάνατο. Ὁ πνευματικός θάνατος
συντελέστηκε μέ τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν παράδεισο. Ὁ σωματικός ἀποτελεῖ ἐπακόλουθο αὐτοῦ, γιά
νά μή γίνει τό κακό ἀθάνατο καί συνεχιστεῖ ἡ ἁμαρτία. Ἡ ψυχή ὅμως δέ
φθείρεται οὔτε διαλύεται, διότι ὁ Θεός
τήν δημιούργησε πνευματική. Περιμένει τό «κέλευσμα» τοῦ Χριστοῦ κατά
τή Δεύτερη Παρουσία Του, γιά νά ξαναενωθεῖ μέ τό ἀναστημένο σῶμα καί
νά ζήσει αἰώνια μαζί του, σέ μία ἄλλη
ζωή. Καθώς δέν ὑπάρχει δυνατότητα
μετάνοιας μετά θάνατον, ἔχει μεγάλη
σημασία κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μας,
γιατί ἀπό τόν τρόπο πού ζοῦμε, κρίνεται ἡ σωτηρία μας.
Μετά τήν ἀνάσταση τό σῶμα ἑνωμένο μέ τήν ἄφθαρτη ψυχή, θά εἶναι τό
ἴδιο μέ αὐτό πού ὑπῆρξε στή γῆ, ποιοτικά ὅμως διαφορετικό. Θά εἶναι
σῶμα πνευματικοποιημένο, ἐλεύθερο
ἀπό σωματικές καί φυσικές ἀνάγκες,
ἀπό πάθη. Καί τό σῶμα τῶν ἁμαρ-
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τωλῶν θά ἀποβάλει τήν φθαρτότητα,
ἀλλά δέ θά εἶναι δοξασμένο. Θά εἶναι
διαφορετική ἡ ποιότητά τους, ἡ ὁποία
θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τήν ἠθική κατάσταση, πού διαμόρφωσαν κατά τήν
διάρκεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς τους. Ὁ
ἄνθρωπος δηλαδή διατηρεῖ μέ τήν ἀνάστασή του, ἀκέραιη τήν προσωπικότητά του. Διαφορετικά, δέ θά μποροῦσε νά γίνει λόγος γιά μελλοντική
ἀνταπόδοση, βράβευση τῆς ἀρετῆς καί
τιμωρίας τῆς κακίας.
Ἄς προσέξουμε ὅτι τό σῶμα δέν
εἶναι ἁπλῶς «περιτύλιγμα» ἀλλά στοιχεῖο τῆς ἴδιας τῆς ταυτότητας τοῦ
ἀνθρώπου. Δυστυχῶς, εἶναι ἀκόμη καί
σήμερα πολλοί πού πιστεύουν (ἀκόμη
καί θρησκευόμενοι) τήν ἄποψη πώς ὁ
χριστιανισμός θεωρεῖ τό σῶμα ὡς κάτι
κατώτερο ἤ ὡς ἕδρα τῆς ἁμαρτίας. Ὁ
ὀρθόδοξος ὅμως χριστιανισμός δέν πολεμᾶ τό σῶμα ἀλλά τά πάθη, ὅπως ἐπεσήμανε ἕνας ἀσκητής τῆς ἐρήμου, ὁ
Ἀββάς Ποιμήν.
Φυσικό εἶναι καί ἀνθρώπινο νά πονέσουμε, νά κλάψουμε καί νά λυπηθοῦμε μέ τόν θάνατο τοῦ ἀγαπημένου
μας προσώπου. Οἱ ἀγαπημένοι μας
ὅμως φεύγουν δέ χάνονται. Θά ’ρθει
καιρός καί πάλι νά τούς δοῦμε. Γιά τόν
χριστιανό, ἕνας θάνατος ὑπάρχει.
Αὐτός τῆς ἁμαρτίας. Σύμφωνα μέ τόν
Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο: «Μηδείς
φοβείσθω θάνατον, ἠλευθέρωσε γάρ
ἡμᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος…».
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1961. Ἡ ἡμέρα πού ἀποκτήσαμε τόν κατασκηνωτικό μας
χῶρο. Στή σειρά ἀπό ἀριστερά
Κων. Μιστριώτης, Νικόλαος
Ἀρκάς (μετέπειτα ἀρχιμ. π. Νικόλαος), Νικόλαος Παπάζογλου, Δημ. Καρβέλης
(δασοφύλακας)

Ἀνήμερα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἀπεβίωσε ὁ ἀγαπητός μας Νίκος
Παπάζογλου στό σπίτι του, στήν Κηφισιά τῆς Ἀθήνας, ὕστερα
ἀπό μία μακρά ἀσθένεια.
Μέ τόν Νίκο, ὁ Σύλλογός μας εἶχε συνδεθεῖ ἄρρηκτα τά
πρῶτα χρόνια της ἱδρύσεώς του, στήν δεκαετία τοῦ 1960 καί τοῦ
ὀφείλει πολλά ἀπό τήν τόσο γόνιμη συνεργασία του.
Συνέπεσε, ὅταν ἱδρύθηκε ὁ Σύλλογός μας νά ὑπηρετεῖ στήν
Καλαμάτα ὡς Προϊστάμενος τοῦ Γραφείου Γ.Ο.Ε.Β. (Ἐγγείων
βελτιώσεων, παλαιό Ταμεῖο Παμίσου), μέ εὐθύνη τόν ἀναδασμό
τοῦ Μεσσηνιακοῦ κάμπου.
Σχεδόν ὅλες τίς ἐλεύθερες ὧρες του, ἀπό τήν τόση ὑπεύθυνη
ἐργασία του, τήν διέθετε γιά τήν «Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας». Μέ τόν ἐνθουσιασμό πού τόν διέκρινε, μέ τό χάρισμα τοῦ
λόγου πού διέθετε, μέ τήν προσφορά σέ ἰδέες πνευματικῆς δράσεως, μετέδιδε στούς συνεργάτες τῆς πνευματικῆς μας προσπάθειας, ὄρεξη γιά προσφορά.
Τήν ἐποχή τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, πού καί τότε ὑπῆρχαν
φτωχοί, μέ δική του ἔμπνευση συστήθηκε τό «καρβέλι τοῦ φτωχοῦ», πού μέ τή συνεργασία τῆς Δ/νσεως Κοινωνικῆς Προνοίας
τῆς Νομαρχίας Μεσσηνίας, μοιράστηκαν ἀπό τόν Σύλλογό μας
ἑκατοντάδες ψωμιά σέ οἰκογένειες πού εἶχαν ἀνάγκη καί
αὐτοῦ του ψωμιοῦ.
Ἡ ἐπαφή του μέ τίς διάφορες ὑπηρεσίας τῆς Νομαρχίας Μεσσηνίας μᾶς βοήθησε πάρα πολύ στήν διευθέτηση τῶν ποικίλων
γραφειοκρατικῶν ἐργασιῶν γιά τήν ἀπόκτηση καί λειτουργία
τῆς παιδικῆς μας κατασκήνωσης στόν Ταϋγετο.
Ὁ Φιλικός Κύκλος τῶν ἐπιστημόνων, πού συγκέντρωνε κάθε
ἑβδομάδα 20-25 μέλη, ἔχει μείνει ἀξέχαστος ἀπό τήν εὐρυμάθεια
τοῦ Νίκου καί τήν μετάδοση τῆς χριστιανικῆς μας πίστης.
Στίς ἀρχές τοῦ 1970 μετατέθηκε στό Ὑπουργεῖο Γεωργίας
στήν Ἀθήνα καί ἔτσι στερηθήκαμε τίς πολύτιμες προσφορές του.
Καί στήν Ἀθήνα ὅμως δέν σταμάτησε τή προσφορά του. Στό
Μαρούσι, μέχρι πρότινος ἦταν ὁ ὑπεύθυνος ἑνός πολύ μεγάλου
Φιλικοῦ Κύκλου, ἀπό ἐπιστήμονες καί ἀνώτερους κρατικούς
λειτουργούς.
Καί στόν οἰκογενειακό τομέα εὐτύχησε νά ἔχει σύζυγο τήν
Εὐγενία, καθηγήτρια σωματικῆς ἀγωγῆς καί νά ἀποκτήσει ἕνα
γιό, τόν Στέφανο, πολιτικό μηχανικό, πού σάν συνεχιστής τοῦ
πατέρα του, προσφέρει τίς ὑπηρεσίες του στήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας, καί δύο ἐγγονοῦλες.
Μᾶς ἔφυγε ὁ Νίκος γιά τήν «Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία», καί
λυπούμαστε πού δέν εἶναι πιά κοντά μας συναγωνιστής καί βοηθός μας. Χαιρόμαστε ὅμως, γιατί θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι καί
ἀπό ἐκεῖ πού εἶναι τώρα θά μεσιτεύει στόν Κύριό μας καί γιά
μᾶς τούς «ἐναπομείναντας» καί γιά τήν ὅλη προσφορά τῆς «Χριστιανικῆς μας Στέγης», πού τόσο ἀγαποῦσε καί πού τόσο καί
αὐτή τόν ἀγάπησε.
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ηλεύω τούς Ἀρμενίους. Μέσα ἀπό
μύριες δυσκολίες ἔκαναν τό πᾶν
νά προβάλλουν παγκοσμίως τή σέ
βάρος τούς Γενοκτονία ἀπό τούς
Νεοτούρκους, πρίν ἀπό 100 χρόνια. Δέν ἔκαμαν ὑπολογισμούς
μήπως μέ τήν προβολή τῆς Γενοκτονίας ἐνοχλήσουν τούς Τούρκους γείτονές τους. Τήν Ἀλήθεια
καί τήν Τιμή πρός τούς προπάτορές τους, ἀθώα θύματα τῆς θηριωδίας τῶν Νεοτούρκων, τήν ἔβαλαν
πάνω ἀπό τό ὅποιο ὑλικό τους συμφέρον.
Ἡ Ἀρμενία εἶναι μία χώρα
χριστιανική καί μικρή, σέ ἔκταση
καί σέ πληθυσμό, ἀνάμεσα σέ
ἕναν ὠκεανό ἀλλοθρήσκων καί
ἐχθρικῶν λαῶν. Ἔχει μόνο τρία
ἑκατομμύρια κατοίκους. Εἶναι
δηλαδή πολύ μικρότερη ἀπό τήν
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Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Ἑλλάδα, μέ πολύ πιό ὀλιγάριθμη
Διασπορά καί χωρίς κανένα γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Μέ τίς περισσότερες γειτονικές χῶρες τῆς
εἶναι σέ ἐχθρική ἕως ἐμπόλεμη
κατάσταση, ἀκόμη καί μέ τήν χριστιανική Γεωργία. Ἀπό τά 1000
χιλιόμετρα τῶν συνόρων της τά
834 εἶναι κλειστά, μέ τήν Τουρκία, τό Ἀζερμπαϊτζᾶν καί τό Ἰρᾶν
καί ἐν μέρει μέ τή Γεωργία.
Αὐτός λοιπόν ὁ ὀλιγάριθμος
λαός πέτυχε νά ἀκουστεῖ σέ Ἀνατολή καί σέ Δύση ἡ Γενοκτονία σέ
βάρος τῶν προγόνων του, πολλές
κυβερνήσεις νά Τήν ἀναγνωρίσουν
καί πολυάριθμοι ἡγέτες νά Τήν
καταδικάσουν.
Ζηλεύω τούς Ἀρμενίους, γιατί
ἔχοντας τό ἠθικό πλεονέκτημα
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ἀγωνίστηκαν ὅλοι μαζί ἑνωμένοι, ξεχνώντας τίς ἐσωτερικές τους ἀντιθέσεις, καί πέτυχαν νά ἀναγνωριστεῖ
διεθνῶς τό ἔγκλημα σέ βάρος τοῦ
λαοῦ τους καί νά περιέλθουν σέ δυσχερῆ θέση οἱ ἐπίγονοι τῶν Νεοτούρκων. Ζηλεύω, γιατί τήν ἴδια ὥρα ἡ
Ἑλληνική κυβέρνηση καταγγέλλει
περίπου τούς μισούς Ἕλληνες ὡς
«πέμπτη φάλαγγα» τῶν δανειστῶν καί
ἀγωνίζεται νά ἐπανέλθει ἡ χώρα στήν
οἰκονομική κατάσταση πού ἦταν πρό
τῆς κρίσης, δηλαδή νά ζεῖ μέ δανεικά
καί ἀγύριστα, ἐνῶ δέν θά παράγει
πλοῦτο. Ποιό εἶναι τό ἠθικό ἔρεισμά
της γιά νά πείσει τούς ξένους ὅτι ἔχει
δίκιο; Κανένα!

Ἕλληνες νά δείχνουν προβληματισμένοι καί ἀνήσυχοι γιά τή στρατηγική της διαπραγμάτευσης πού
ἀκολουθεῖ ἡ κυβέρνηση, ἐν τούτοις ἡ
ἐκλογική δύναμη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐμφανίζεται σταθερή μέ αὐτή τῶν ἐκλογῶν
τοῦ Ἰανουαρίου, ὅταν τότε ὑπῆρχαν
ἐκ μέρους τοῦ κ. Τσίπρα μόνο ὑποσχέσεις!
Ἐπίσης ἐνῶ στίς δημοσκοπήσεις
ἡ πλειονοψηφία τῶν Ἑλλήνων ἐκφράζει τήν ἄποψη ὅτι ἡ χώρα βρίσκεται
στά πρόθυρα τῆς χρεοκοπίας μέ μεγαλύτερη πλειονοψηφία ἐκφράζει θετική ἄποψη γιά τόν κ. Τσίπρα, πού
ἔχει τήν εὐθύνη τῆς διαπραγμάτευσης.

Τό πρόβλημα σήμερα γιά τήν
Τό μόνο παρήγορο ἀπό τίς δημοἙλλάδα εἶναι ἡ κατάσταση σύγχυσης σκοπήσεις εἶναι ὅτι μέ σταθερότητα
ἀπό τήν ὁποία διακατέχονται οἱ πολί- οἱ Ἕλληνες παραμένουν πιστοί στήν
τες της. Αὐτό φαίνεται καθαρά ἀπό τό Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί στό Εὐρώ.
ὅτι ἐνῶ οἱ δημοσκοπήσεις ἐμφανίζουν
τήν τάση ὅλο καί περισσότεροι
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ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Ὅλα τά φοιτητικά μου χρόνια στό
Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν τά πέρασα
στό φοιτητικό Οἰκοτροφεῖο «Ἀπόστολος Παῦλος» τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Η ΖΩΗ».
Εἴμαστε 80 περίπου φοιτητές, ἀπό
ὅλα τά μέρη τῆς πατρίδος μας καί
ἀπό τήν Κύπρο, καί ὅλων τῶν Πανεπιστημιακῶν Σχολῶν.
Ὑπεύθυνος καί Διευθυντής του
ἦταν τό μέλος τῆς Ἀδελφότητος, ἀείμνηστος Εὐστάθιος Μπάστας. Ἕνας
ἱκανότατος ἄνθρωπος, νά διευθύνει
μία φοιτητική νεανική συντροφιά 80
ἀτόμων, νά τούς φροντίζει γιά ὅλα τά
ὑλικά, καλό φαγητό, καλό ὕπνο, θέρμανση κ.λ.π. καί νά τούς καθοδηγεῖ
στήν πνευματική τους ζωή.
Τό θέμα μας ὅμως, σήμερα, δέν
εἶναι τό οἰκοτροφεῖο. Ἴσως ἄλλη
φορά νά τά ξαναποῦμε γιά τή ζωή
μας ἐκεῖ.
Σήμερα τό θέμα μας εἶναι ἄλλο.
Ἀφορμή μᾶς ἔδωσε ὁ ἀγαπητός
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μας Βαγγέλης Παπαευαγγέλου, χειρουργός ἰατρός, καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ τό ἄρθρο του πού
δημοσιεύσαμε στό περιοδικό μας πρίν μερικούς μῆνες.
Ὁ Βαγγέλης, λοιπόν, μοῦ θύμισε τίς
παλιές ἔνδοξες ἐποχές, τότε πού εἰκοσάχρονα παιδιά ὀνειρευόμαστε νά φτιάξουμε τήν «Καινούργια Ἑλλάδα στό Φῶς
Χριστοῦ λουσμένη»! Ἕνα ὄνειρο, πού
ἐλπίζαμε νά γίνει πραγματικότητα, ἀφοῦ
ἡ μελλοντική ἄρχουσα τάξη τῆς Ἑλλάδος,
οἱ φοιτητές τοῦ Πανεπιστημίου της, ἦταν
τά περισσότερα μέλη ἤ φίλοι τῆς Χ.Φ.Ε.,
τῆς «Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως».
Τότε λοιπόν, τά πρῶτα χρόνια τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, πού κυριολεκτικά «βασίλευε» ἡ Χ.Φ.Ε., γιατί δέν ὑπῆρχε ἄλλο
ὀργανωμένο φοιτητικό κίνημα, οὔτε πολιτικό οὔτε ἐκπολιτιστικό κ.λ. ἐμεῖς, οἱ
τότε φοιτητές, προσπαθούσαμε νά βροῦμε
τρόπους νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τούς
ἀνθρώπους καί νά τούς μεταφέρουμε τό
χριστιανικό μήνυμα.
Ἦταν Ἰανουάριος τοῦ 1953, μετά τίς
ἑορτές τῶν Χριστουγέννων, καί στήν τραπεζαρία τοῦ οἰκοτροφείου μας, ὁ Βαγγέλης, μετά τό βραδινό φαγητό, μᾶς
περιέγραψε τό φοιτητικό βραδινό, πού
ἔκαναν οἱ Λαρισαῖοι φοιτητές στήν πατρίδα τους τά περασμένα Χριστούγεννα.
Ἡ περιγραφή τῆς γιορτῆς αὐτῆς μέ
ἐνθουσίασε καί ἀμέσως σκέφθηκα ὅτι
μπορούσαμε νά τήν κάνουμε κι ἐμεῖς στήν
Καλαμάτα. Ἔτσι, μπήκαμε ἀμέσως στή
δουλειά. Πρῶτα ἔπρεπε νά συμφωνήσουν
τά στελέχη τῆς Γ.Ε.Χ.Α. (Χριστιανικῆς
Ἑνώσεως Καλαμάτας) πού ἀπαρτίζετο
ἀπό τούς ἀειμνήστους τώρα, Πρόεδρο
Θεόδωρο Κοντό ὀδοντίατρο, Γεώργιο
Λαμπρόπουλο, Γεώργιο Χριστάκη, Παναγιώτη Ἀντωνόπουλο, Γεώργιο Πανα-
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γιωτόπουλο, Νίκο Παπασαραντόπουλο κ.ἄ.
καθώς καί τόν ὑπεύθυνό της πνευματικῆς
προσπάθειας, πού ἦταν τότε τό μέλος τῆς
«ΖΩΗΣ», ἀείμνηστος Σωτήρης Οἰκονομίδης,
μετέπειτα Μητροπολίτης Κονίτσης Σεβαστιανός.
Ἀφοῦ πήραμε τήν ἔγκρισή τους, ξεκινήσαμε γιά τό δικό μας «Φοιτητικό Βραδινό»,
ἕνα «Βραδινό» πού δέν θά τό ἤξεραν οἱ Καλαματιανοί, γιατί δέν εἶχε γίνει κάποιο παρόμοιο στήν πόλη μας. Βρήκαμε τούς πέντε
ὁμιλητές, πού ἦταν οἱ, Βασιλική Μπόμπου,
φοιτήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς, Γεώργιος Γεωργιάδης, φοιτητής τοῦ Πολυτεχνείου, Ἀντώνης Ξυραφᾶς, φοιτητής τῆς Ἀνωτάτης
Ἐμπορικῆς, Παναγιώτης Μέντης, φοιτητής
τῆς Φαρμακευτικῆς καί ὁ Κύπριος Ρένος Κυριακίδης, φοιτητής τῆς Φυσικομαθηματικῆς,
ἀδελφός τοῦ Μητροπολίτη Κυρήνειας Κυπριανοῦ καί μετέπειτα ἀγωνιστής τῆς ΕΟΚΑ
μέ τό ὄνομα Ρωμανός τῆς Πιτσιλιᾶς. Ἐκτός
αὐτῶν βοήθησαν πολύ στήν ἐπιτυχία τῆς
ἐκδήλωσης καί ἡ Μαρία Σπυροπούλου, φοιτήτρια τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας καί ὁ
Βασίλης Σκορδιᾶς, φοιτητής τῆς Νομικῆς
Ἀθηνῶν, ὁ μετέπειτα Πρόεδρος Ἐφετῶν καί
μοναχός Γερμανός, στό Ἡσυχαστήριο τῆς
Κεχαριτωμένης.
Τυπώσαμε προσκλήσεις καί τίς στείλαμε
σ’ ὅλες τίς ἀρχές τοῦ τόπου, δημοσιεύσαμε
στίς τοπικές ἐφημερίδες γιά τό βραδινό μας
καί κάναμε τή γιορτή μας στήν κατάμεστη
αἴθουσα καί σέ ὅλα τά γύρω δωμάτια τοῦ
κτηρίου τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως, παρουσία καί τῶν ἀρχῶν τῆς πόλης μας, μέ προεξάρχοντα τόν Δήμαρχό μας, ἀείμνηστο
Παναγιώτη Καίσαρη.
Ἡ βραδιά ἔκλεισε μέ τόν Ρένο Κυριακίδη,
ἀπό τήν Κακοπετριά τῆς Κυρήνειας τῆς Κύπρου, πού μέ τόν ἔντονο παλμό τῆς ὁμιλίας
του, μᾶς μετέφερε στό δράμα τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ μέ τίς ἀγχόνες τοῦ Χάρτιγκ κ.λ.Ἄς
μή ξεχνᾶμε ὅτι, τήν ἐποχή ἐκείνη, τό μεγάλο
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πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος ἦταν ἡ Κύπρος.
Ὑπῆρξε τέτοιος ὁ ἐνθουσιασμός τοῦ ἀκροατηρίου, πού γιά πολύ ὥρα χειροκροτοῦσαν
καί συνέχαιραν γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἐκδήλωσης αὐτῆς.
Αὐτά ἔγιναν τότε, τό 1953. Σήμερα τί γίνεται; Σήμερα δέν γίνεται τίποτα! Τά πάντα
ἔχουν σιγήσει! Οἱ σημερινοί φοιτητές μας
δέν φαίνεται νά ἔχουν πνευματικά ἐνδιαφέροντα. Ὑπάρχουν οἱ καλοί, οἱ μεσαῖοι καί οἱ
κακοί!
Οἱ καλοί ἐνδιαφέρονται μόνον γιά τά μαθήματά τους καί γιά τήν ἐπαγγελματική
τους κυρίως ἀποκατάσταση (τί θά σπουδάσουν γιά νά βγάλουν περισσότερα χρήματα). Οἱ μεσαῖοι ἐνδιαφέρονται γιά τό
ποδόσφαιρο, τά πολιτικά κόμματα, τά μπαράκια καί τό internet ὄχι ὡς ἐργαλεῖο ἐκπαίδευσης, ἀλλά γιά ξεκούραση! Καί οἱ κακοί,
τό ἔχουν ρίξει νά φτιάξουν καινούργια τή
κοινωνία, μέ βόμβες, τσακωμούς, βρισιές καί
καταστροφές.
Οἱ φοιτητές μέ ὁράματα καί σχεδιασμούς
γιά βοήθεια στήν πατρίδα μας, φαίνεται νά
ἔχουν ἐκλείψει. Τί θά γίνει λοιπόν, ἄν αὐτή
εἶναι ἡ σημερινή κατάσταση τῶν παιδιῶν
μας, πού θά μᾶς διαδεχθοῦν αὔριο, καί συνεχιστεῖ γιά πολλά ἀκόμη χρόνια;
Ἴσως, νά γίνει αὐτό πού κηρύσσει ὁ
Χρῆστος Γιανναρᾶς «Ἡ Ἑλλαδιστάν (ἔτσι
ἔχει βαπτίσει τήν Ἑλλάδα μας) θά σβήσει
ἀπό τόν χάρτη». Αὐτό τελικά θά γίνει; Αὐτό
θέλουμε νά γίνει;
Αὐτό, ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς, ἀπό ὅλους
μας. Πῶς καί ἐμεῖς, οἱ μεγαλύτεροι στήν ἡλικία, ἀντιμετωπίζουμε τά προβλήματα τῆς
καθημερινῆς μας ζωῆς καί τί παραδείγματα
δίνουμε στούς νέους μας. Ἄν ἐμπνέουμε στά
παιδιά μας τήν ἀνιδιοτέλεια καί τήν ἀγάπη
γιά τήν πατρίδα μας καί τή θρησκεία μας ἤ
ἄν τούς μεταδίδουμε ἀρνητικά μηνύματα γιά
προσωπικά καί μόνον ὠφελήματα.
Π.Ι.Μ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΑΝΘΙΜΟΥ Δ. ΡΟΥΣΣΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Τοῦ ἀπό Ἀλεξανδρουπόλεως 1974-2004)
ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ (1974-2004)
Ἕνα καλαίσθητο Λεύκωμα μέ πολλές φωτογραφίες καί μικρά κείμενα
γιά τούς Ἱερούς Ναούς, Ἱερές Μονές, Ἱδρύματα Ἀγάπης, τελετές καί
διάφορα γεγονότα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως στήν περίοδο 1974-2004. Σχ. Μεγάλο, 24Χ34. Σελ. 270. Ἔκδοση «ΕΥΛΟΓΙΑ».
ΑΝΘΙΜΟΥ Δ. ΡΟΥΣΣΑ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ
Ἐπικήδειος στόν Μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κυρό Χριστόδουλο.
Ἑόρτιες προσφωνήσεις, Συνοπτική ἱστορία Ἱ.Μ. Θεσσαλονίκης. Ἡ ἀλήθεια γιά τήν Μακεδονία μας. Σχ.20,50Χ27,50. Σελ. 78. Ἐκδόσεις «ΕΥΛΟΓΙΑ», Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.
† Μητροπολίτου Νικοπόλεως ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ
Ὁμιλίες τοῦ ἀειμνήστου κυροῦ Μελετίου στίς Κυριακές τοῦ Πεντακοσταρίου. Σχ. 12Χ19,50 Σελ. 136. Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου
Ἠλιού Πρέβεζα.
ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΛΗ
Στρατιωτικοῦ Ἱεροκήρυκος
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ
ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
Στή μελέτη αὐτή βρίσκουμε τήν ἔννοια τῶν θρησκευτικῶν λειτουργῶν
στό στράτευμα στούς ἀρχαίους χρόνους, στό Βυζάντιο, στά μεσαιωνικά
χρόνια καί στή νεότερη ἐποχή. Σχ.17Χ24. Σελ. 848 Δ/νση Συγγρ.
Σ.Ο.Α. Σχολή Εὐελπίδων, 16672 Βάρη Ἀττικῆς.
ΑΡΧΙΜ. ΙΩΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ (1846-1920)
Πνευματική σκιαγράφηση, βιογραφία, μαρτυρίες καί θαύματα.
Σχ.12,50Χ19. Σελ. 106. Ἔκδοση Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πρέβεζα.
ΜΑΡΚΟΥ ΣΚΟΥΛΑΤΟΥ, ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΕΚΛΟΓΑΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΜΜΕΤΡΟ ΛΟΓΟ.
Σχ. 16Χ23. Σελ.106 Δ/νση Συγγρ. Τρίποδες Νάξου 84300 Νάξος. Τηλ.
22850 41277.
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Ἀλήθειες πόνου καί ἀγάπης, γιά ἀσφαλῆ
οὐρανοδρομία καί πραγματική θεογνωσία.
Σχ.14Χ20,50. Σελ.112. Ἔκδοση «Ὀρθόδοξος
Κυψέλη», Σπαρτάκου 6 56626, Συκιές, τηλ.
2310 212659. Φαξ 2310 207340.

ΚΥΡΙΑKHΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΗ,
ΘΕΟΛΟΓΟΥ, M.TH.
ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Ποιμαντική. Λειτουργική καί Ὁμιλητική
Προσέγγιση. Σχ.14,50Χ 21. Σελ.234.
ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΥΚΗΣ
ΚΟΛΛΥΒΑΔΕΣ. Μακάριος Νοταρᾶς, Ἀθανάσιος Πάριος, Νικόδημος Ἁγιορείτης
Σχ. 14Χ21. Σελ.170. Ἔκδοση «Ἀρχονταρίκι»,
Λυκούργου 12 18345 Μοσχάτο, τηλ. 210
9310605.
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΟΥ – ΣΕΡΕΝΕ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΩ ΤΟΠΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ-Ταξίδια στήν Ἑλλάδα.
Σχ.17Χ23,50. Σελ. 460 Δ/νση Συγγρ. Σεβδικίου 10 17121. Νέα Σμύρνη, τηλ. 210
9349993.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ (†)
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ.
Ἀπό ἐμπνευσμένες ὁμιλίες του. Σχ. 14Χ20,50.
Σελ.144. Ἔκδοση «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»
Σπαρτάκου 6 56626 Συκιές, τηλ. 2310 212659
Φαξ 2310 207340.
ΜΟΝ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΥ
ΕΥΩΔΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΘΗ ἀπό τῆς
Παναγιᾶς τό περιβόλι
ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
ἀπό τήν αὔρα τῆς Θείας Χάριτος.
Σχ.14Χ20,50. Σελ.128. Ἔκδοση «Ὀρθόδοξος
Κυψέλη», Σπαρτάκου 6, 56626 Συκιές, τηλ.
2310 212659. Φάξ 2310 207340.
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ (1884-1980)
ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ
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Πρωτοπρεσβ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ
Ὁμότ. Καθηγητῆ Θεολογικῆς
Σχολῆς Α.Π.Θ.
Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ
Ὡς ἀγωνιστής καί ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδοξίας. Μέ ἀναφορές στήν ἐπικαιρότητα.
Σχ.14Χ20,50 Σελ 296 Ἔκδοση «Ὀρθόδοξος
Κυψέλη», Σπαρτάκου 6 56626 Συκιές, τηλ.
2310 212659 Φάξ 2310 207340.
ΙΔΡΥΜΑ
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2013-2014
Μέ τό βιβλίο αὐτό ξαναζεῖ κανείς τά ἡρωϊκά
χρόνια τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῶν
ἀδελφῶν μας Κυπρίων, πού τόσο σπουδαῖο
ρόλο ἔπαιξε ἡ μορφή τοῦ ἀειμνήστου καί
πρωταγωνιστῆ στόν ἀγώνα αὐτό π. Σταύρου
Παπαγαθαγγέλου. Σχ.17Χ24. Σελ. 80.
Ἔκδοση τοῦ Ἱδρύματος Ἁγία Βαρβάρα, 2560
Λευκωσία Κύπρος, τηλ. 22526166.
ΤΑΚΗ ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ
ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΗ;
(10 ἐπιστολές πρός Παῦλον)
Σχ.15Χ20. Σελ.23. Δ/νση Συγγρ. Χρυσολωρᾶ
3, 11473 Ἀθήνα, τηλ. 210 3300233.
1) ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Γιά παιδιά Γυμνάσιο καί Λύκειο
2) ΤΙΤΙΒΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΕΛΑΗΔΗΜΑΤΑ
Γιά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ.
Δύο ὡραῖα περιοδικά τῶν Ἐκπαιδευτηρίων
ΜΑΙΡΗΣ ΡΑΠΤΟΥ (Καρδίτσης 21, 41335
Λάρισα, τηλ. 2410 624403.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ἶναι καταμεσήμερο καί λίγο ἔξω ἀπό τήν πόλη
τῆς Σαμάρειας Συχάρ, στό πηγάδι τοῦ Ἰακώβ,
ὁ Κύριος κάθεται νά ξεκουραστεῖ. Ὁ τόπος ἔρημος, μά κάποια Σαμαρείτισσα πλησιάζει μέ τή στάμνα
της γιά νά πάρει νερό.
Καθώς τήν βλέπει ὁ Κύριος, τῆς λέει: «Δῶς μου νά
πιῶ». Ἡ γυναίκα ἀπορεῖ: «Πῶς ἐσύ τολμᾶς καί ζητᾶς
νερό ἀπό μένα, μία Σαμαρείτισσα;» Καί ὁ Χριστός τῆς
ἀποκρίνεται: «Ἐάν γνώριζες τή δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ποιός σοῦ ζητᾶ νερό, ἐσύ θά τοῦ ζητοῦσες καί
θά σοῦ ἔδινε νερό, πού δέν στερεύει ποτέ». Ἡ γυναίκα
δέν καταλαβαίνει καί ρωτᾶ: «Κύριε, οὔτε στάμνα ἔχεις
καί τό πηγάδι εἶναι βαθύ· ἀπό ποῦ λοιπόν ἔχεις τό ἀστείρευτο νερό;». Καί ὁ Χριστός τῆς ἀπαντᾶ: «Καθένας πού
πίνει ἀπό τό νερό αὐτό τοῦ πηγαδιοῦ, θά διψάσει πάλι.
Ἐκεῖνος ὅμως πού θά πιεῖ ἀπό τό νερό πού θά τοῦ δώσω
ἐγώ, δέν θά διψάσει ποτέ, ἀλλά θά ἀναβλύζει ἀπό τήν
ψυχή του ἀστείρευτο νερό, γιά νά τοῦ χαρίζει ζωή
αἰώνια».
— Κύριε, δῶς μου τό νερό αὐτό, παρακαλεῖ ἔκπληκτη ἡ γυναίκα, γιά νά μή διψῶ ποτέ.
Ὁ Κύριος τότε τῆς λέει: «Πήγαινε καί φέρε ἐδῶ καί
τόν ἄνδρα σου». «Δέν ἔχω ἄνδρα», ἀπαντᾶ ἐκείνη.
Κι ὁ παντογνώστης Κύριος τῆς ἀποκαλύπτει ὅλη
της τή ζωή: «Ἀλήθεια εἶπες. Πέντε ἄνδρες ἔχεις πάρει
κι αὐτός πού τώρα ἔχεις δέν εἶναι ἄνδρας σου».
Ἡ γυναίκα σαστίζει: «Κύριε, καταλαβαίνω ὅτι εἶσαι
προφήτης. Πές μου, ποῦ πρέπει νά προσκυνοῦμε τόν Θεό,
στό βουνό μας Γαριζείν ἤ στά Ἱεροσόλυμα;». Καί ὁ Κύριος ἀπαντᾶ: «Σέ λίγο καιρό οὔτε μόνο στό Γαριζείν οὔτε
μόνο στά Ἱεροσόλυμα θά λατρεύετε τόν Θεό. Ὁ Θεός
εἶναι πνεῦμα, κι ὅσοι Τόν λατρεύουν, πρέπει νά Τόν προσκυνοῦν μέ ἀφοσίωση καί ἐπίγνωση».
Λέει σ’ αὐτόν ἡ γυναίκα: «Γνωρίζω ὅτι ἔρχεται ὁ
Μεσσίας. Ὅταν ἔλθει ἐκεῖνος, θά μᾶς τά διδάξει ὅλα».
—Ἐγώ εἶμαι ὁ Μεσσίας! ἀπαντᾶ ὁ Κύριος.
Ἡ γυναίκα τότε ἐνθουσιασμένη ἀφήνει τή στάμνα
της ἐκεῖ, τρέχει στήν πόλη καί φωνάζει: «Ἐλᾶτε νά δεῖτε
ἕναν ἄνθρωπο πού μοῦ εἶπε ὅλα ὅσα ἔκανα. Μήπως
εἶναι αὐτός ὁ Χριστός;». Καί οἱ Σαμαρεῖτες ἄρχισαν νά
ἔρχονται πρός τό πηγάδι, νά δοῦν τόν Κύριο σάν τά διψασμένα ἐλάφια πρός τήν πηγή.
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Ποιό ὅμως εἶναι «τό ὕδωρ τό
ζῶν», γιά τό ὁποῖο μίλησε ὁ Κύριος στή Σαμαρείτιδα; Εἶναι ἡ
Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος πῆρε
ἀφορμή ἀπό τό φυσικό νερό τοῦ
πηγαδιοῦ καί τή φυσική δίψα
κάθε ἀνθρώπου γιά νά διδάξει τό
μυστήριο τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Ἡ ζέστη τοῦ μεσημεριοῦ, ὁ ἔρημος τόπος, τό πηγάδι,
ἡ στάμνα, τό νερό, ἡ δίψα, ὅλα
συντέλεσαν ὡς εἰκόνες γιά νά περιγράψει ὁ Κύριος τό μυστήριο
τῆς θείας Χάριτος, χωρίς τήν
ὁποία ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά
ζήσει. Καί ὀνομάζει ὁ Κύριος τή
χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
«ὕδωρ ζῶν», διότι ἡ Χάρις τοῦ
Θεοῦ καθαρίζει τήν ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό κάθε μολυσμό,
τήν ξεκουράζει καί τή δροσίζει
ἀπό τό λίβα τῆς ἁμαρτίας. Καί
τή ζωογονεῖ, ἱκανοποιεῖ ὅλους
τούς ἀνώτερους πόθους της, τή
γεμίζει μέ ὅλες τίς δωρεές τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, τῆς μεταγγίζει ζωή αἰώνια.
Καί τό νερό αὐτό τῆς ζωῆς
μᾶς τό παρέχει ὁ Κύριος ὄχι στό
πηγάδι τοῦ Ἰακώβ, ἀλλά στήν
ἁγία Του Ἐκκλησία. Ἐκεῖ, μέ
τά ἱερά Μυστήρια μᾶς μεταγγίζει ζωή, μᾶς παρέχει ἄφεση, λύτρωση, χορτασμό, σωτηρία. Μᾶς
ἀναγεννᾶ σέ νέα ζωή, ὅπως συνέβη καί μέ τή Σαμαρείτιδα, ἡ
ὁποία ἔγινε στό ἑξῆς ἀφοσιωμένη
μαθήτρια τοῦ Κυρίου, ἰσαπόστολος, ἁγία, ἡ ἁγία Φωτεινή. Καί
ἔτρεξε στά πέρατα τῆς γῆς γιά νά
μεταδώσει τό μυστήριο πού
ἔζησε, τό μυστήριο τῆς θείας Χάριτος.

Μ

έ συνοπτικές διαδικασίες μόνο σέ περιπτώσεις
ἐπείγουσας ἐλεημοσύνης. Ἀλλά γιά ὅλα τά ἄλλα θέματα, ὄχι. Μέ ἠρεμία χωρίς σπουδή, μέ σύνεση καί
περίσκεψη, ἀνάλυση ὅλων τῶν δεδομένων καί συνεκτίμηση
ὅλων τῶν παραμέτρων. Γιατί συμβαίνει κάποτε νά εἶναι βαρύ
τό τίμημα ἐπιπόλαιων ἀποφάσεων, πού γίνονται αἰτία νά σταλάζει πίκρα μιά ὁλόκληρη ζωή, ὅπως σέ ἕνα δυσαρμονικό
γάμο πού ἔγινε στά γρήγορα καί ὄχι κατόπιν ὡρίμου σκέψεως.
Θέλετε ν’ ἀγοράσετε οἰκόπεδο ἤ σπίτι; Ἔστω καί ἄν τό ἀκίνητο φαίνεται τέλειο, ρωτῆστε πρῶτα τούς κατοίκους γιά τά
πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.
Σέ ἕνα ξερονήσι, μείναμε σέ ἕνα καλό ξενοδοχεῖο, ὅπου τά
κουνούπια μέ τίς ἐπιδρομές τους μᾶς ξενύχτισαν κυριολεκτικά.
Ἀπόρησα. Μά πού βρέθηκε νερό; Τό πρωί ὅταν περπάτησα
τριγύρω, εἶδα καλαμιές. Πλησίασα, ἦταν ἕνα ἔλος.
Θέλετε νά διαλέξετε σπουδές πού ὁδηγοῦν σέ συγκεκριμένο ἐπάγγελμα; Πληροφορηθεῖτε προηγουμένως γιά τά θετικά καί ἀρνητικά ἀπό ἐκείνους πού ἀσκοῦν ἤδη τό
ἐπάγγελμα. Ἰδίως γιά ἀποφάσεις καθοριστικές στή ζωή μας,
ἡ βιασύνη δέν ὠφελεῖ.
Φυσικά ὑπάρχουν καί οἱ ἀενάως διστακτικοί, οἱ εὑρισκόμενοι μονίμως σέ ἀβεβαιότητα. Καί οἱ ἀναποφάσιστοι, πού
μιά ζωή ταλαντεύονται ἀνάμεσα στή μιά καί τήν ἄλλη λύση,
πού χάνεις τήν ὑπομονή σου μέχρι νά διαλέξουν, μέχρι νά καταλήξουν ἐπιτέλους νά μᾶς ποῦν τί θέλουν.
Εἶδα κάποιον πού ἐννοῦσε νά ψαχουλέψει ὅλα τά κουλούρια, γιά νά διαλέξει ἕνα ἀπό τά ὅμοια! Φαντασθεῖτε νά
εἶχε νά διαλέξει ταίρι! Θά γερνοῦσε μέχρι ν’ ἀποφασίσει!
Ἀνάμεσα στό ν’ ἀποφασίζουμε ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ καί στό
ν’ ἀναβάλλουμε ἐπ’ ἀόριστον τήν ἐπιλογή μας φαίνεται νά
παραμείνει χρυσή τομή τό «σπεῦδε βραδέως».
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν
σκότει εἶδε φῶς μέγα καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου
φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς».
(Ὁ λαός πού κάθεται καθηλωμένος καί ἀκίνητος στό πνευματικό
σκοτάδι εἶδε μεγάλο πνευματικό
φῶς, τόν Χριστό· καί ἔλαμψε φῶς
ἀπό τόν οὐρανό σέ ἐκείνους πού κάθονται στή χώρα πού σκιάζεται ἀπό
τό πυκνότατο σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας
καί τοῦ θανάτου).
Ματθ. δ΄ 16, βλέπε καί Ἠσ.
θ΄ 2
β. Ἡ πρόοδός σου νά εἶναι φανερή σέ ὅλα.
Α΄ Τιμ. δ΄ 15.
γ. Εὐλόγησε ὁ Θεός τόν Ἀδάμ
καί τήν Εὔα λέγοντας: Αὐξάνεσθε
καί πληθύνεσθε, γεμίστε ὅλη τή γῆ
καί νά γίνετε κύριοί της».
Γεν. α΄ 28
δ. Ἡ πραγματική σοφία καί ἡ
ἀληθινή μόρφωση δέν εἶναι τίποτε
ἄλλο παρά ἡ πίστη καί ὁ σεβασμός
στόν Θεό.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 28, 520
ε. Γιατί παραμένεις στό φῶς
τοῦ λυχναριοῦ, ἀφοῦ ἤδη ἔχει ἀνατείλει ὁ ἥλιος; Γιατί θέλεις νά τρέφεσαι μέ γάλα, ἀφοῦ σοῦ προσφέρεται στερεή τροφή;
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 34,183
στ. Πρέπει νά ἀποδείξουμε ὅτι
εἴμαστε πολιτισμένος λαός, ἀπόγονοι ἐκείνων πού σκόρπισαν τόν πολιτισμό σέ ὅλο τόν κόσμο.
Ἅγ. Χρυσόστομος Σμύρνης
ζ. Σέ ὅλες τίς κουλτοῦρες καί
τούς πολιτισμούς ὅλοι οἱ κόποι τοῦ

ἀνθρώπινου πνεύματος στό τέλος
συγκεντρώνονται σέ μία γιγαντιαία
προσπάθεια: νά ἡττηθεῖ ὁ θάνατος
καί ἡ θνητότητα καί νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἀθανασία καί ἡ αἰώνια ζωή.
Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς,
Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος, σ.
104
η. Ὁ ἄνθρωπος ἅρπαξε ἀπό τόν
οὐρανό τούς κεραυνούς, κατέστησε
πειθήνιο ὑπηρέτη του τόν ἠλεκτρισμό, συνεννοήθηκε μέ τόν ἀσύρματο
μέ τήν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς, τρύπησε
βουνά, ἔκοψε ἰσθμούς, γεφύρωσε
παραλίες, ἀνέβηκε στόν οὐρανό σέ
πύρινο ἅρμα ὅπως ὁ Φαέθοντας.
Πρωτοπρεσβύτερος Κων/νος
Καλλίνικος
θ. Πολιτισμός εἶναι τό σύνολο
τῶν ἐπιτευγμάτων ἀπό τήν καλλιέργεια καί ἀξιοποίηση τῶν ὑλικῶν καί
πνευματικῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου.
Παναγ. Μπρατσιώτης. Χριστιανισμός καί πολιτισμός, σ. 2
ι. Ἐμεῖς κανονικά, σάν μοναχοί,
πρέπει νά παρουσιάσουμε τόν πνευματικό πολιτισμό μας, τήν πνευματική ἐξέλιξη.
Παϊσίου Λόγοι, Α΄, σ. 79
ια. Τό ἀνήσυχο κοσμικό πνεῦμα
τῆς ἐποχῆς μας κατέστρεψε, δυστυχῶς, μέ τόν δῆθεν πολιτισμό του
ἀκόμη καί τά ἅγια ἐρημικά μέρη,
πού γαληνεύουν καί ἁγιάζουν τίς
ψυχές.
Ὅπ.π. σ. 178
ιβ. Μήν ἔχετε ἐμπιστοσύνη στήν
ἀνώτερη μόρφωση πού ἀποκτήσατε
στόν κόσμο. Ὁ πολιτισμός, στόν
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ὁποῖο ζοῦμε, εἶναι κουλτούρα τῆς πτώσης.
Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ
ιγ. Ὁ πολιτισμός, ὡς ἐνέργεια καί ἐπίτευγμα τοῦ ἀνθρώπου, ἔχει τήν πηγή καί τή
ρίζα του στή δημιουργική δύναμη, συνέπεια
τῆς θείας εἰκόνας του καί τῆς φορᾶς του πρός
τό «καθ’ ὁμοίωσιν».
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος
ιδ. Ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι νοσηρός μυστικισμός, ἀλλά ἡ μεγαλύτερη πολιτιστική δύναμη.
Εὐάγγελος Θεοδώρου,
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ιε. Δέν δεχόμαστε τήν κοινή ἄποψη ὅτι τό
σημαντικότερο πράγμα γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι
νά σωθεῖ καί νά συνεχίσει νά ζεῖ, ἀλλά, ἀντίθετα νά γίνει ὅσο πιό ἐνάρετος μπορεῖ καί νά
παραμείνει ἔτσι σέ ὅλη του τή ζωή.
Πλάτωνος Νόμοι 707D
ιστ. Δέν μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ ἀληθινή
σοφία ἡ τέχνη πού ἀσχολεῖται μέ τόν ὑλικό πολιτισμό.
Βλέπε Πλάτωνος ᾽Επινομίς
975Β-975C
ιζ. Ἡ οἰκογένεια εἶναι ἡ βάση καί ἡ ἀρχή
κάθε πολιτισμοῦ.
Λουκιανός
ιη. Τό ἐμπόριο εἶναι μεγάλος ἐκπολιτιστής· ἀνταλλάσσοντας προϊόντα, ἀνταλλάσσει
καί ἰδέες.
Γιουβενάλης
ιθ. Ὁ πολιτισμός στηρίζεται σέ δύο τρισαγίους στύλους: Τοῦ σεβασμοῦ πρός τά γηρατειά καί τῆς ἀγάπης πρός τό παιδί.
Βίκτωρ Οὐγκώ
κ. Καταραμένος νά εἶναι ὁ πολιτισμός, ἄν
χρειάζεται γιά τή συντήρησή του νά καταβροχθίζει ἀνθρώπους.
Ντοστογιέφσκι
κα. Ὁ πολιτισμός ἔχει σκοπό τήν πρόοδο,
ὄχι τῶν ἐπιστημῶν καί τῶν μηχανῶν, ἀλλά τῶν
ἀνθρώπων.
Ἀλέξης Καρρέλ
κβ. Ὁ βαρβαρισμός ξαναρχίζει μέ τήν
ὑπερβολή τοῦ πολιτισμοῦ.
Λαμαρτίνος
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κγ. Ὅποιος ἀποσχίζει, (αὐτονομεῖ), τόν
πολιτισμό ἀπό τή θρησκευτική του ρίζα, τόν
ρίχνει στό πῦρ τῆς καταδίκης.
Σπράνκγερ
κδ. Φτιάξτε σωστές γυναῖκες καί θά
ἀλλάξετε τόν πολιτισμό.
Κάρολος Γιούνγκ
κε. Γλιστροῦμε πρός μία καταστροφή
δίχως προηγούμενο. Νέος τρόπος σκέψης ἐπιβάλλεται, ἄν θέλει ἡ ἀνθρωπότητα καί ὁ πολιτισμός νά ἐπιζήσουν.
Ἀϊνστάϊν
κστ. Ἡ ἐπιβίωση τοῦ πολιτισμοῦ ἐξαρτᾶται
ἀπό τήν ἀναβίωση τῆς χριστιανικῆς πίστης.
Ἄρνολντ Τόϋνμπι
κζ. Ἡ ψυχή τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ὁ πολιτισμός τῆς ψυχῆς.
Γιόχαν Ἔσσεν, Γερμανός φιλόσοφος
κη. Ἡ βία, ὁ πόλεμος καταστρέφουν πολιτισμούς καί ἐξαφανίζουν ἔθνη.
Ἀλέξανδρος Παπαναστασίου

ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ἡ κ. Ἀναστασία Ἀνδριτσάκη, Ἴλιον, 50
€, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Νικολάου.
Ὁ κ. Κώστας Βλαχοδημητρόπουλος,
Μαρούσι, 100 €, εἰς μνήμην τῆς μητέρας του
Αἰκατερίνης.
Ἡ κ. Μαρία Βλαχοπούλου, Ζωγράφου
30 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Χαραλάμπους καί τῶν γονέων της Ἀγγέλου καί Χριστίνας.
Ἡ κ. Νίκη Θειοπούλου, Καλλιθέα, 40 €,
εἰς μνήμην γονέων, ἀναδόχων, ἀδελφῶν, ἀγαπόντων καί μισούντων.
Ἡ κ. Εὐγενία Ἰωαννίδου, Κ. Πατήσια,
20 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Νικολάου.
Ἡ κ. Μαρία Κουτσογιάννη, Ἀθήνα, 100
€, εἰς μνήμην τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
Χριστοδούλου, τῆς ἀδελφῆς της Θάλειας καί
τῶν γονέων της Δημητρίου καί Ἑλένης.
Ἡ κ. Αἰκατερίνη Τσακάλου, Παπάγου,
50 €, εἰς μνήμην Θεοδώρου Τσακάλου.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Πληρώθηκαν μέ... αἷμα 580.000.000
εὐρώ στό ΔΝΤ. Ἄλλα 350.000.000 πρέπει
νά καταβληθοῦν τήν Παρασκευή» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 17-3-15).
Ὄχι ἀπό τούς πρωτίστως ὑπεύθυνους πολιτικούς μας! Ἀπό ἐμᾶς, τόν λαό!
«“Πάγωμα” νομοσχεδίων ζητεῖ ἡ
τρόϊκα ἀπό τήν Ἑλλάδα» (ΕΣΤΙΑ 18-3-15).
Ποιός κυβερνᾶ αὐτή τή χώρα; Ἡ κυβέρνησή της ἤ οἱ δανειστές της;
«Ἐπαναλαμβάνουν τή δέσμευσή
τους γιά ἐπανένωση τῆς Κύπρου οἱ
ΗΠΑ» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 193-15).
Ἄν εἶχαν οὐσιαστικό περιεχόμενο τέτοιες δεσμεύσεις, θά εἶχε γίνει ἡ ἐπανένωση.
«Οἱ πρόγονοί μας εἰς τήν ἐθνεγερσίαν τοῦ 1821. Μέ πίστιν εἰς τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἀπετίναξαν τόν ζυγόν
δουλείας» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 20-315).
Αὐτήν τήν πίστη νά κρατᾶμε γιά νά
μένουμε ἐλεύθεροι.
«Ὁ Γιουνκέρ ἀνακοίνωσε γιά τήν
Ἑλλάδα: Πακέτο 2 δισ. γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης» (Η ΑΥΓΗ
21-3-15).
Οἱ “ἑταῖροι” καί “σύμμαχοι” δέν τήν
προκάλεσαν; Ὁ λαός μας πού λέει “νά
σέ κάψω Γιάννη νά σ’ ἀλείψω λάδι», ἄς
συνετισθεῖ.
«Μήνυμα ἀτιμωρησίας στούς καταληψίες» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22-3-15).
Ἡ ἀτιμωρησία ἀποθρασύνει. Ἔχει
γίνει καθεστώς κάθε εἴδους περιφρόνηση τῶν νόμων. Ἐδῶ γεννήθηκε, ἐδῶ
ἔζησε ὁ Σωκράτης πού προτίμησε νά πεθάνει παρά νά ἀνομήσει;
«Αὐξάνουν οἱ οὐρές στά συσσίτια...» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 22-3-15).
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Ἀνεργία, κλείσιμο καταστημάτων, βιοτεχνιῶν, βιομηχανιῶν, αὔξηση ὀφειλῶν
σέ ΔΕΗ, δημόσιο, τράπεζες, δωρεάν σιτιζομένων ἀδιάψευστα στοιχεῖα τῆς ἐξαθλιώσεώς μας πού ἐπέτυχαν ξένοι καί
ἐγχώριοι “σωτῆρες”.
«Βαρυσήμαντο μήνυμα Παυλόπουλου πρός τήν Εὐρώπη. Κατά τήν ἀνακήρυξή του ὡς ἐπίτιμου δημότη Καλαμάτας» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τῆς Δευτέρας 23-3-15).
Ἐάν οἱ ρίζες μας βυθίζονται στό 1821,
θά ἔχουμε κάτι οὐσιαστικό νά δώσουμε
στήν Εὐρώπη.
«Τέλος οἱ παγωμένες νύχτες. Θέρμανση ἀπό τόν ἥλιο γιά τά παιδιά μέ τήν
βοήθεια τῆς GREENPEACE καί τῶν πολιτῶν» (ΤΑ ΝΕΑ 24-3-15).
Μᾶλλον καθυστερήσαμε στήν ἀξιοποίηση τῆς ἡλιακῆς ἐνέργειας καί κοινωφελή συνεργασία.
«Παιδεία καί ἐθνική συνείδηση
ἑτοίμασαν τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821»
(ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 26-3-15).
Σωστή παιδεία τρέφει τήν ἐθνική συνείδηση. Ἀπαιτεῖται ἐπαγρύπνηση.
«Στό ἐδώλιο 32 γιά τίς ... ὑποβρύχιες
μίζες» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 27-3-15).
Πολυδιάστατη ἡ διαφθορά ἐκτείνεται σέ βάθος, ὕψος καί πλάτος.
«Τί ἀποκαλύπτει ἔκθεση τῆς Ε.Ε. Κακοτεχνίες μέ τό χιλιόμετρο. Οἱ χρυσοπληρωμένοι δρόμοι λαιμητόμοι» (ΕΜΠΡΟΣ 28-3-15).
Ὑπέστησαν ποτέ οἱ ὑπεύθυνοι οἰκονομικές καί νομικές κυρώσεις;
«Ρήξη μέ τίς ἰδεοληψίες, ὄχι μέ τήν
Εὐρώπη» (ΤΟ ΒΗΜΑ 29-3-15).
Ρήξη μέ τό ἀρνητικό παρελθόν ἐπιβάλλεται.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«Ο ΓΛΑΡΟΣ»
Τό ἔργο αὐτό τοῦ σπουδαίου Ρώσου
συγγραφέα Ἄντον Τσέχωφ (1860-1900)
παρουσιάζεται στό θέατρο ΘΗΣΕΙΟΝ σέ
σκηνοθεσία Κώστα Φιλίππογλου.
Μιά ὁμάδα ἀνθρώπων, νέων καί ὥριμων στήν ἡλικία, συναντῶνται σ’ ἕνα ἐξοχικό σπίτι κοντά σέ μιά μικρή λίμνη. Ὅπως
καί στά ἄλλα πολύπρακτα ἔργα του, ἡ
πλήξη χαρακτηρίζει τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων. Μιά ζωή χωρίς ἐξάρσεις, ἐπίπεδη σάν
τήν στέππα, σκεπασμένη ἀπό γκρίζα ὀμίχλη. Αὐτό διαπιστώνεται ἀπό τήν παρατήρηση τῆς ζωῆς τους. Διατυπώνεται καί ἀπό
τά ἴδια τά πρόσωπα τοῦ ἔργου.
Ἡ προσπάθεια τῶν δύο νεαρῶν ἠθοποιῶν στήν ἀρχή παραπέμπει στήν ἀποτυχία τῆς πρώτης παραστάσεως τοῦ
«Γλάρου» (Πετρούπολη 1896), πού προκάλεσε τόση λύπη καί ἀπογοήτευση στόν
Τσέχωφ. Ἡ ἀρρώστια τοῦ Σόριν ὑπενθυμίζει τήν φυματίωση ἀπό τήν ὁποία ὑπέφερε
ὁ δραματουργός. Ὁ Μεντβεντένκο, πού
πρέπει νά συντηρεῖ ὁλόκληρη οἰκογένεια
μέ 23 ρούβλια, εἶναι ὁ Τσέχωφ φοιτητής
τῆς ἰατρικῆς πού ἔδινε εὔθυμα ἀνέκδοτα
σέ χιουμοριστικά περιοδικά γιά νά βοηθήσει μέ τήν ἀμοιβή τήν φτωχή πολυμελή
οἰκογένειά του. Στό πρόσωπο τοῦ συγγραφέα Τριγκόριν καί τῆς Νίνας Ζαρέτσναγια
ἀναγνωρίζονται ὁ συγγραφέας Ποταπένκο,
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ἡ Λίκα Μιζίνοβα καί ἡ σχέση
τους.
Ἐκτός ἀπό τήν σύγκρουση
τῶν δύο γενεῶν πού ἐπικεντρώνεται μεταξύ τοῦ νεαροῦ συγγραφέα Τρέπλιεβ καί τῆς
μητέρας του, ἠθοποιοῦ Ἀρκάντινα, τίθεται τό πρόβλημα τῆς
ἀποτελματώσεως στούς χώρους
τῆς λογοτεχνίας καί τοῦ θεάτρου. «Κατά τήν γνώμη μου, τό
σύγχρονο θέατρο δέν εἶναι παρά
μονάχα ρουτίνα καί προκατάληψη...» θά πεῖ μέ πίκρα ὁ Τρέπλιεβ. Στό τέλος θά σχίσει τά
χειρόγραφά του, θά πετάξει μέ
ἀγανάκτηση καί ἀηδία τά βιβλία
του ἀπό τό γραφεῖο του. Καί ὁ
συγγραφέας Τριγκόριν: «Ὅσο
γράφω αἰσθάνομαι ὄμορφα...
ἀλλά... μόλις αὐτό πού ἔχω γράψει βγεῖ ἀπό τό πιεστήριο, δέν
μπορῶ πιά νά τό βλέπω... Δέν
εἶμαι ποτέ εὐχαριστημένος...».
Τά μαδημένα δέντρα τοῦ
δάσους συμβολίζουν τό πνευματικό ρήμαγμα τῆς ψυχῆς τῶν
προσώπων. Τό ὄχημα τοῦ χρόνου
τούς μεταφέρει καί στόν βιολογικό θάνατο. Μόνον ὁ Τρέπλιεβ
προχωρεῖ ἐνεργητικά στόν θάνατο, ἄν καί ἔχει ἀκούσει τά
βαρυσήμαντα λόγια τῆς Νίνας:
«... σημασία ἔχει νά ἔχεις ὑπομονή, νά σηκώνεις τόν σταυρό
σου, νά ἔχεις πίστη!». Ὅμως ἡ
ἔκρηξη τοῦ ὅπλου πού ἀναγγέλλει τήν αὐτοκτονία τοῦ Τρέπλιεβ, δέν βλέπουμε νά προκαλεῖ
στούς ἄλλους σωτήριες ρωγμές.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Πολλά γεγονότα τῆς καθημερινῆς
μας ζωῆς μᾶς ἐπηρεάζουν καί μᾶς προβληματίζουν γιά τή συνέχειά της.
Τόν περασμένο μήνα, εἴχαμε ἀρκετές ἐκδημίες συγγενῶν, γνωστῶν,
φίλων, ἡλικιωμένων καί νέων παιδιῶν.
Τήν Μεγάλη Παρασκευή, τό ἀπόγευμα, σέ ἕνα γειτονικό χωριό τῆς Καλαμάτας, ἔχασαν τή ζωή τους δύο νέα
παιδιά 23 καί 26 χρόνων φοιτητές, ἀπό
τήν ἀπρονοησία τους νά δέσουν τό
αὐτοσχέδιο βαρελότο τους μέ ἕνα καλώδιο, καί νά τό πετάξουν γιά νά σκάσει στόν ἀέρα. Τό βαρελότο ὅμως ἔπεσε
στά καλώδια τῆς ΔΕΗ μέ τήν ὑψηλή
τάση, μέ ἀποτέλεσμα, τό βαρελότο νά
μή σκάσει καί νά χάσουν τή ζωή τους
ἀκαριαῖα καί οἱ δυό τους.
Διό νέα παιδιά, μέ ὄνειρα γιά τό
μέλλον τους, μέ σχέδια γιά τή ζωή τους,
μέ τίς συμφωνίες ἤ καί ἀντιρρήσεις
τους γιά τήν πολιτική καί οἰκονομική
κατάσταση τῆς πατρίδας μας, ἔφυγαν
γιά νά πᾶνε σέ χώρους «χλοερούς»,
ὅπου «οὐ λύπη οὐ στεναγμός, ἀλλά
ζωή ἀτελεύτητος»!
Ὁ ἀείμνηστος π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, διέσωσε ἕνα ἀνέκδοτο
τοῦ πατρός Ἰωήλ Γιαννακοπούλου,
πού εἶναι γραμμένο στό μικρό βιβλίο
πού ἔγραψε ὁ π.Ἐπιφάνιος γιά τόν π.
Ἰωήλ.
Ἔμαθε ὁ π. Ἰωήλ ὅτι ἕνας γνωστός
του εἶναι ἑτοιμοθάνατος στό Νοσοκομεῖο. Πῆγε νά τόν ἐπισκεφθεῖ. Γύρω
ἀπό τό κρεββάτι τοῦ ἀσθενοῦς, ἦταν οἱ
συγγενεῖς του καί οἱ φίλοι του καί τοῦ
ἔλεγαν λόγια παρηγοριᾶς ὅτι σύντομα
θά γίνει καλά, ὅτι ἐντός τῶν ἡμερῶν
ἐπιστρέφει στό σπίτι του καί στίς ἐργασίες του κ.λ. Ὅταν ἄκουγε αὐτά ὁ π.
Ἰωήλ δέν πίστευε στά αὐτιά του! Εἶναι
δυνατόν νά λένε τέτοια λόγια σέ ἕνα
ἄτομο πού φεύγει; Δέν κρατήθηκε.
Πλησιάζει τόν ἀσθενῆ καί τοῦ λέει:
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ἄκουσε, ἀγαπητέ μου, αὐτά πού θά
σοῦ πῶ. Ὅλοι αὐτοί γύρω σου, σοῦ
λένε ψέματα. Οὔτε καλά θά γίνεις, οὔτε
στό σπίτι σου καί στίς δουλειές σου θά
ἐπιστρέψεις. Σύντομα φεύγεις γιά τούς
οὐρανούς καί προετοιμάσου γιά τό μεγάλο αὐτό γεγονός!
«Μέγα μυστήριο τό τοῦ θανάτου
γεγονός»!.
Δέν ἔλεγαν ψέματα οἱ συγγενεῖς καί
φίλοι του ἀσθενοῦς. Τούς εἶχε πιάσει
πανικός καί φόβος μπροστά στήν
ἐμφάνιση τοῦ θανάτου. Δέν ἤθελαν νά
τόν ἀποδεχτοῦν, δέν ἤθελαν οὔτε νά
τόν σκέπτονται.
Αὐτός ὁ πανικός καί ὁ φόβος συμβαίνει σέ ὅλους μας. Δέν θέλουμε νά
τόν σκεπτόμαστε. Δέν θέλουμε νά τόν
ἀποδεχτοῦμε καί νά προβληματιστοῦμε
γιά τίς συνέπειες πού ἔχει ἕνα τέτοιο
γεγονός. Καί οἱ συνέπειες εἶναι ἄλλοτε
μικρές καί ἄλλοτε μεγάλες, ἀνάλογα μέ
τήν ἡλικία μας καί μέ τά περιουσιακά
μας στοιχεῖα, πού τίς περισσότερες
φορές γίνονται ἀφορμή τεράστιων
ἀντεγκλήσεων καί δικαστικῶν προστριβῶν.
Ἄς μή φοβόμαστε ὅμως. Ὁ θάνατος νικήθηκε μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ μας πού πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες γιορτάσαμε τό γεγονός τῆς Ἀνάστασής του.
Νικήθηκε ὁ θάνατος καί δέν ἔχει
πιά δύναμη ἐξαφάνισης τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας. Θά συνεχίσουμε
νά ὑπάρχουμε καί μετά τόν ἐπίγειο θάνατό μας.
Ἄν θά εἶναι καλλίτερες ἤ χειρότερες συνθῆκες ἀπό τήν ἐδῶ ζωή μας,
αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς.
Μέ ἠρεμία λοιπόν καί μέ αἰσιοδοξία
πρέπει νά προετοιμαζόμαστε γιά τό μεγάλο γεγονός τῆς ζωῆς μας, πού δέν ξέρουμε πότε θά ἔρθει, ἀφοῦ ἔρχεται
ἀνεξάρτητα ἡλικίας.
Φωτογραφία ἐξωφύλλου:
Νόμια Μάνης, πύργος Μεσίσκλη.
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές
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Γιά νά γνωρίσουμε τήν Καλαμάτα
Τό «Ζουμπούλειον», στό ὁποῖο στεγάζεται
ἡ Σχολή Χοροῦ τοῦ Δήμου Καλαμάτας
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