«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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ᾶς δόθηκε ἕνα παιδί. Ὄχι, ὅπως τά παιδιά
τοῦ κόσμου, ἀλλά «Παιδίον νέον, ὁ προαιώνων Θεός». (Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ, Ὕμνος
στή Γέννηση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ).
Μᾶς δόθηκε ὡς δῶρον, δωρεάν, χωρίς νά τό ἀξίζουμε.
Εἶναι «Παιδίον νέον», ὄχι γιατί εἶναι ἕνα νεογέννητο, οὔτε γιατί τό φιλοξένησε μιά φάτνη
μέσα στό σταῦλο τῶν ζώων. Ἀλλά γιατί «ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν», γιά νά μᾶς πλουτίσει μέ τόν
πλοῦτο τῆς θεότητός Του. Εἶναι «Παιδίον νέον»,
γιατί εἶναι ὁ Ἄναρχος Θεός, πού «ἔκλινεν οὐρανούς καί κατέβη», γιά νά ἀνυψώσει τόν ἄνθρωπο
στό θρόνο τῆς μεγαλωσύνης Του. Ἔλαβε τήν
ἀνθρώπινη φύση, γιά νά τήν καθαρίσει. Ἑνώθηκαν στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μέ μυστηριακό
καί μοναδικό τρόπο ἡ θεϊκή μέ τήν ἀνθρώπινη
φύση. Τίμησε τόν ἄνθρωπο ἀνυψώνοντας τήν
φύση του στό θρόνο τῆς δόξης Του.
Μᾶς δόθηκε, μᾶς χαρίσθηκε γιά νά εἶναι πάντα
μαζί μας· «Ἰδού, ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμί πάσας τάς
ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ.
κη΄ 20). Στίς δυσκολίες μας, στά προβλήματά
μας, στίς λύπες μας καί στίς χαρές μας, στίς
ἀγωνίες καί τούς ἀγῶνες μας. Παραμένει μαζί
μας, μᾶς ἀνακαινίζει καί μᾶς ἁγιάζει προσφερόμενος καί θυσιαζόμενος καί μεταδιδόμενος μέ
τό εὐχαριστιακό Δεῖπνο (στή θεία Λειτουργία,
μέ τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας). Εἶναι
τό «ἐσφαγμένον Ἀρνίον» (Ἀποκ. ε΄ 6-12), πού
λευκαίνει μέ τό Πανάγιο Αἷμα Του τίς ρυπαρές
μας ψυχές καί μᾶς ὁδηγεῖ στόν θρόνο τῆς βασιλείας Του.
Μᾶς δόθηκε καί μᾶς ἀγάπησε. Ἀγάπησε τά
παιδιά μέ περίσσια ἀγάπη καί τά εὐλόγησε καί

ἔδωσε ἐντολή νά μή τά ἐμποδίζουν νά Τόν πλησιάσουν, γιατί σ’ αὐτά καί σέ ὅσους ἔχουν ἁγνή
καί καθαρή (παιδική) καρδιά ἀνήκει ἡ βασιλεία
τῶν Οὐρανῶν (Ματθ. ιθ΄ 14). Πόσο μεγάλο ἔγκλημα
εἶναι νά στεροῦμε τό δικαίωμα τῶν παιδιῶν νά
ζοῦν κοντά στό Χριστό καί στήν ἀγκαλιά Του,
τήν Ἐκκλησία Του. Σκοτώνουμε τήν ἀγάπη καί
τήν ἐλπίδα τους. «Παιδίον νέον ἐδόθη ἡμῖν».
Ἦλθε κοντά μας, ἀλλά ἐμεῖς δέν Τόν δεχόμαστε.
Προτιμοῦμε τό σκοτάδι τῆς ἀπιστίας μας καί
τῶν ἁμαρτιῶν μας. «Εἰς τά ἴδια ἦλθε καί οἱ ἴδιοι
αὐτόν οὐ παρέλαβον» (Ἰω. α΄ 11).
Ζοῦμε τήν τραγικότητα τῆς ἀποστασίας μας,
τοῦ μίσους, τῆς συγχύσεως. Φόβος καί ἀνησυχία
καί σκοτισμός τοῦ νοῦ. Ὁ ἄνθρωπος κατάντησε
νά εἶναι ἐχθρός τῶν ἄλλων καί τοῦ ἑαυτοῦ του.
Ἡ τρομοκρατία ἁπλώνεται παντοῦ, σφίγγει τό
νοῦ καί τήν καρδιά μας. Ἡ ἀγριότητα γίνεται
ἐφιάλτης. Μᾶς βλέπει καί πονάει τό «Παιδίον
Ἰησοῦς» καί μᾶς προσκαλεῖ νά Τόν δεχθοῦμε.
«Ὅσοι δέ ἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν
τέκνα Θεοῦ γενέθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τό
ὄνομα αὐτοῦ» (Ἰω. α΄ 12). Καί δέν ὑπάρχει ἄλλο
ὄνομα γιά νά σωθοῦμε, παρά μόνον τό Ὄνομα
Ἰησοῦς Χριστός. Γεννήθηκε γιά νά φέρει τήν
εἰρήνη στόν κόσμο, γιατί Αὐτός εἶναι ἡ εἰρήνη
ἡμῶν. Μᾶς δόθηκε προσφέροντας θυσία τόν
ἑαυτό Του, γιά νά μᾶς προσφέρει στόν Οὐράνιο
Πατέρα μας. Κατάργησε τήν ἔχθρα, πού δημιούργησε ἡ ἁμαρτία καί ἔφερε διά τοῦ Σταυροῦ
χαρά σέ ὅλο τόν κόσμο.
Ἄς σπεύσουμε, ὅπως οἱ Μάγοι στή Φάτνη τῆς
Βηθλεέμ, νά Τόν προσκυνήσουμε, νά Τόν δοξάσουμε, νά Τοῦ προσφέρουμε ὡς δῶρο τίς καρδιές
μας.

Μᾶς δόθηκε
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Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ
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ό ἔργο τῆς Θεοφανείας κανείς δέν
τό ἀξιοποίησε τόσο, ὅσο ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος. Αὐτή συνέργησε μέ
τόν Θεό στήν ἀποκάλυψη τοῦ προαιωνίου καί ἀπόκρυφου Μυστηρίου τῆς
θείας ἐνσαρκώσεως. «Ἡ ἐπ’ ἐσχάτων
τῶν χρόνων ἀναδειχθεῖσα Θεοτόκος
(εἶναι ἡ) πρό αἰώνων προορισθεῖσα
Μητέρα», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία. Πράγματι ἡ Παρθένος, ἡ ὁποία γέννησε τή
μία καί μόνη θεανθρώπινη ὑπόσταση
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἦταν ἀνέκαθεν
προορισμένη γιά τό ὑπερκόσμιο αὐτό
ἔργο.
Τό μυστήριο τῆς θείας ἐνσαρκώσεως
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ὡς «τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέρα
ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ», θεωρεῖται
ἀνωτέρα τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων,
γιατί ἐνῶ ἦταν ἄνθρωπος, ἀξιώθηκε
νά γίνει ναός καί κατοικητήριο τοῦ
ἀχωρήτου Θεοῦ. «Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἔγραφε, ὁ ἔξοχος ἐκκλησιαστικός
συγγραφεύς Ἠλίας Μηνιάτης, γεννήθηκε σάν ὄρθρος στολισμένος μέ τά
ἄνθη τῶν οὐρανίων ἀρετῶν, μεγάλωσε
σάν ἥλιος, στεφανωμένος μέ τίς ἀκτίνες
τῆς θείας χάριτος καί ἀποτέλεσε μοναδικό θαῦμα, ἀνάμεσα στίς γυναῖκες
πού ἔχουν γεννηθεῖ ὡς τώρα».
Ἡ μία κατά τήν οὐσία ἤ φύση
τρισυπόστατη Θεότητα φρόντισε νά
πλάσει κατά «τόν καλύτερο τρόπο
καί νά κοσμήσει τή Μητέρα τοῦ Υἱοῦ
τοῦ Θεοῦ μέ ὅλα τά χαρίσματα» παρατηρεῖ ὁ μεγάλος θεοτοκολόγος λόγιος
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Νικόλαος ὁ Καβάσιλας. Φθάνει μάλιστα ὀ ἴδιος ἐκκλησιαστικός συγγραφέας καί ἅγιος τοῦ 14ου αἰῶνος, νά
τονίζει ὅτι ὁ σκοπός τῆς πλάσεως τοῦ
ἀνθρώπου δέν ἦταν ἄλλος, παρά νά
προσφέρει «Μητέρα» στό Θεό.
Κορυφή τῆς ὅλης ἀνθρωπότητος
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, κατά τούς
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ τήν
κορυφή ὅλης τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς
Διαθήκης, γιατί ἐκπροσώπησε ἐπάξια
ὅλη τήν ἀνθρωπότητα στήν ὑποδοχή
τοῦ ἐν σαρκί φανερωθέντος Θεοῦ. Ὁ
Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε Υἱός
τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή τῆς Θεοτόκου,
γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο υἱό τοῦ
Θεοῦ, γράφουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, Εἰρηναῖος, Ἀθανάσιος, Μάξιμος ὁ ὁμολογητής κ.ἄ.
Ἡ τιμή πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο
Ἡ τιμή τήν ὁποία ἀπονέμει ἡ
ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἀποτελεῖ τήν ὑψίστη
τιμή καί δόξα πού ἀπέδωσε ποτέ σέ
ἄνθρωπο. Καί τοῦτο, διότι ἔγινε Μητέρα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ καί γιατί ἔφτασε στά ὕψη τῆς
ἁγιότητας, πού ἔφτασε ποτέ ἄνθρωπος. Ἡ Θεοτόκος, γράφει ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἦρθε στή ζωή
γιά νά ὑπηρετήσει τήν παγκόσμια σωτηρία μας, ὅπερ καί εγένετο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

294

πού γιορτάζεται στίς 13 μαζί μέ τήν μητέρα του Ἀνθούσα. Στίς 14 ὁ ἀπόστολος
Φίλιππος, στίς 16 ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος. Στίς 25 μία πάνσοφη κοπέλα, ἡ
Αἰκατερίνη, πού ἀποστομώνει τούς πιό
μεγάλους σοφούς τῆς ἐποχῆς της. Τό μοναστήρι της στό Σινᾶ τό φρουροῦν ἀκόμη
καί μουσουλμάνοι. Καί ὁ Ἀπόστολος, ὁ
πρωτόκλητος Ἀνδρέας, στίς 30 τοῦ Νοεμβρίου.
Στίς 4 Δεκεμβρίου ἡ μεγαλομάρτυς
Βαρβάρα, στίς 6 ὁ κοσμοαγάπητος ἅγιος
Νικόλαος. Λένε πώς ἦταν ἀγράμματος.
Καί ὅμως τί ἀκτονοβολία ἔχει ἡ ζωή του!
Κανόνας πίστεως καί εἰκόνα πραότητος
καί πολύ ἐλεήμων. Πετοῦσε πουγγιά μέ
χρήματα κρυφά μέσα στά σπιτικά τῶν
φτωχῶν οἰκογενειῶν, γιά νά μείνει ἀνώνυμος. Κατόπιν ὁ ἅγιος Σπυρίδων· καί
ἄλλοι, καί ἄλλοι. Ἀνέφερα τούς πιό δημοφιλεῖς, γιατί ἀπό ἁγίους εἶναι γεμάτη ἡ
κάθε ἡμέρα τοῦ χρόνου καί πόσοι μᾶς
εἶναι ἄγνωστοι. Ἀλλά καί πόσοι μάρτυρες, ἀκόμη καί σήμερα προστίθενται
κάθε ἡμέρα στή Συρία καί στό Ἰράκ.
Ὅλοι αὐτοί μᾶς ὁδηγοῦν στή Φάτνη
γιά νά προσκυνήσουμε τόν νεογέννητο
Κύριό μας. Ἀλλά καί νά Τόν παρακαλέσουμε. Ἔχουμε νά Τόν μιλήσουμε φέτος
γιά πολλά ζητήματα. Ἐπέτρεψε Αὐτός νά
μᾶς κυβερνοῦν σήμερα ἄθεοι. Καί ἄθεοι
πού δέν κρατοῦν τήν ἀθεΐα σάν προσωπικό τους δεδομένο, ἀλλά ἀντιθέτως τήν
διατυμπανίζουν. Καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά
διενεργοῦν ἐγκληματική προσπάθεια νά
ξεριζώσουν τήν πίστη καί ἀπό τά παιδιά
μας, καταργώντας ἤ ἀλλοιώνοντας τό
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ούς μάγους τῆς Ἀνατολῆς ὁδήγησε στή φάτνη
τοῦ Θεανθρώπου ἕνας
ἀστέρας. Ἐμᾶς ὅταν ξεκινᾶ τό
τελευταῖο δίμηνο τῆς κάθε χρονιᾶς, μᾶς ὁδηγεῖ στή Φάτνη μία
σειρά ἀπό ἀστέρες, ἀστέρες πολύφωτους. Εἶναι οἱ ἅγιοι, μέ
πρώτη τή Θεομήτορα Μαρία.
Τήν εἴσοδό της στό Ναό τῶν
Ἱεροσολύμων γιορτάζουμε στίς
21 Νοεμβρίου.
Ὁ Νοέμβριος ξεκινᾶ μέ
τούς ἁγίους Κοσμᾶ καί Δαμιανό,
γιατρούς θεράπευαν καί μέ
θαυματουργικό τρόπο καί εὐεργέτες. Ἔρχεται στίς 9 τοῦ μηνός
ὁ ἅγιος Νεκτάριος. Μεγάλη ἡ
προσφορά του στήν Ἐκκλησία,
ὅπως ἐπίσης καί τοῦ μεγάλου
πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας,
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
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μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στό σχολεῖο, καί
περιθωριοποιώντας τήν
Ἐκκλησία. Τό μάθημα
τῶν θρησκευτικῶν ἔχει
ἀξία, ἄν διδάσκεται μέ
εὐλάβεια πρός τήν
πίστη τῶν προγόνων
μας, μέ σεβασμό πρός
τά βασικά χαρακτηριστικά τῆς φυσιογνωμίας
τοῦ ἔθνους μας. Ἄν
εἶναι νά ἀντικατασταθεῖ μέ μία μορφή θρησκειολογίας, καλύτερα
νά καταργηθεῖ. Νά θυμηθοῦμε, ὅτι ἡ θρησκειολογία
περιλαμβάνει καί τήν
θρησκεία τοῦ σατανᾶ,
ἀναγνωρισμένη στίς
ΗΠΑ, ἄν δέν κάνω
λάθος.
Στήν πίστη στόν
Πανάγαθο Θεό στηρίζεται καί ἡ Ἠθική.
«Ὅταν φύγει ἀπό τή

μέση ὁ Θεός, ὅλα θά
ἐπιτρέπονται», λέγει ὁ
Ἰβάν Καραμαζώφ τοῦ
Ντοστογιέφσκι. Κι αυτό
γιατί στή θέση τοῦ
Θεοῦ θά βάλει ὁ
ἄνθρωπος τόν ἑαυτό
του. Τό βλέπουμε αὐτό
σήμερα.
Ὅλοι μας νά ἀντιδράσουμε στήν Παγκοσμιοποίηση, πού θέλει
νά μᾶς κάνει ἀνθρώπους, «ὧν Θεός ἡ κοιλία», ὅπως λέει ἡ Ἁγία
Γραφή.
Ὅλοι μας ἄς ὑποστηρίζουμε τήν προσπάθεια τῆς
Ἐκκλησίας μας ν’ ἀναπτύξει τά Κατηχητικά
Σχολεῖα, πού ὁδηγοῦν
τά παιδιά μας στό
δρόμο τοῦ πνεύματος
καί τῆς ἀρετῆς, μακριά
ἀπό τήν ἀνηθικότητα
καί τήν ἀποκτήνωση.
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Τί εἶναι Κατήχηση;
Εἶναι ἡ εἰσαγωγή τοῦ
ἀνθρώπου στό χῶρο
τῆς πίστεως, «μέσα»
στήν πίστη. Αὐτός πού
μελετᾶ θρησκειολογία,
μοιάζει μ’ ἕνα διαβάτη
πού περπατᾶ στό
δρόμο καί κοιτάζει τά
σπίτια. Πρέπει, ὅμως,
τελικά νά διαλέξει, νά
μπεῖ σ’ ἕνα σπίτι, σ’ ἕνα
χῶρο γιά νά φάη καί ν’
ἀναπαυθεῖ. Ἡ Κατήχηση τοῦ λέει: «Ἔλα νά
ζήσης μέσα στό χῶρο
τῆς πίστεως, στό φῶς
καί στή ζεστασιά της».
Σ’ αὐτά θά παρακαλέσουμε τόν Κύριο
νά μᾶς βοηθήση.
Θρασύβουλος Κετσέας
Ἰατρός
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Γιατί ὁ Γάμος στήν ἐκκλησία;
Ἡ ἐποχή μας εἶναι ἐποχή τῶν ἀμφισβητήσεων. Ἰδέες καί θεωρίες, πού ἦλθαν στήν
Ἑλλάδα ἀπό ἄλλους τόπους συνετέλεσαν, ὥστε
καί πολλοί Ἕλληνες ὀρθόδοξοι νά ἀρχίσουν νά
ἀμφισβητοῦν θεσμούς καί ἀξίες, πού ἐπί
αἰῶνες στήριξαν τή χώρα μας καί τήν ἀνέδειξαν
κοιτίδα τοῦ ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ. Μεταξύ τῶν θεσμῶν, πού ἀμφισβητοῦνται εἶναι
καί ὁ γάμος στήν Ἐκκλησία. Ἡ ἀμφισβήτηση
τοῦ Μυστηρίου τοῦ γάμου στήν Ἐκκλησία, ὁδήγησε, κατ’ ἀρχήν, στόν λεγόμενο «πολιτικό»
γάμο, καθώς καί σέ ἄλλες «ἀρρωστημένες» καί
ἁμαρτωλές μορφές καί σχήματα συμβίωσης.
Ποιά ὅμως εἶναι ἡ θεμελιώδης ἀνθρωπολογική καί χριστιανική σημασία τοῦ γάμου τῶν
ὁρθοδόξων στήν Ἐκκλησία;
Ἡ ἀνθρώπινη φύση, ὅπως δημιουργήθηκε
ἀπό τόν Θεό, εἶναι μία καί διακρίνεται σέ δύο
ξεχωριστά πρόσωπα, τόν ἄνδρα καί τή γυναίκα:
«Ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον... ἄρσεν καί
θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» (Γεν. α΄ 27). Ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου σέ δύο πρόσωπα, ἦταν
σκόπιμη ἐνέργεια ἀγάπης τοῦ Δημιουργοῦ, ὁ
Ὁποῖος ἐν τῇ σοφίᾳ Του συμπέρανε, ὅτι ὁ
ἄνθρωπος, μέ ἕνα πρόσωπο δέν θά μποροῦσε
νά ὁλοκληρώσει τή φύση του. «Ού καλόν εἶναι
τόν ἄνθρωπον μόνον» (Γεν. β΄ 18). Ἡ δημιουργία, λοιπόν, τῶν δύο ἀνθρωπίνων προσώπων,
εἶχε σκοπό τήν ὁλοκλήρωση καί τελείωση τῆς
μιᾶς ἀνθρωπίνης φύσεως. Τή σκοπιμότητα
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αὐτή, τῆς δημιουργίας τῶν δύο ἀνθρωπίνων
προσώπων, συνειδητοποίησε ἀμέσως ὁ
πρῶτος ἄνθρωπος (ὁ Ἀδάμ), ὅταν ἀντίκρυσε τό
δεύτερο ἀνθρώπινο πρόσωπο, τήν γυναίκα
(τήν Εὔα) καί δήλωσε προφητικά: «Ἔσονται οἱ
δύο εἰς σάρκα μίαν» (Γεν. β΄ 24).
Ἡ θεϊκή φύση εἶναι μία, πού διακρίνεται
σέ τρία ὁμοούσια Πρόσωπα. Ἀπό τό ἄλλο
μέρος, ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἀποκαλύπτει
ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη (Α΄ Ἰωαν. δ΄ 8). Τά τρία,
ἑπομένως, θεϊκά Πρόσωπα, ἀδιαίρετα ἑνωμένα μεταξύ τους, συνιστοῦν, βιώνουν καί
ἐκφράζουν τήν ἀγάπη τῆς μιᾶς θεϊκῆς φύσεως.
Τόν ἴδιο σκοπό ἔχουν καί τά δύο ἀνθρώπινα
πρόσωπα, ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα∙ νά βιώσουν
τήν ἀγάπη, ὥστε νά συστήσουν καί νά πραγματώσουν τήν μία ἀνθρώπινη φύση, ὡς εἰκόνα
τῆς ἀγάπης τοῦ ἑνός Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Τά δύο ὅμως ἀνθρώπινα πρόσωπα στή
μεταπτωτική ἐποχή εἶναι ἀλλοτριωμένα. Αὐτό
σημαίνει, ὅτι ἔχουν χάσει τήν δυνατότητα τῆς
ἀγάπης. Ἰδού, λοιπόν, ἡ ἐξήγηση στό ἐρώτημα:
γιατί ὁ γάμος στήν Ἐκκλησία. Διότι οἱ μεταπτωτικοί ἄνθρωποι, ἔχουν χάσει τήν ἀγάπη καί
ἔρχονται στήν Ἐκκλησία, ὥστε ἡ χαρισματική
δύναμη καί ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νά
μετατρέψει τή βιολογική τους ἕνωση σέ ἀληθινή ἀγάπη. Ὁ γάμος στήν Ἐκκλησία εἶναι τό
Μυστήριο τῆς Ἀγάπης.
† Ο Α.Ε.
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Οἱ χαρούμενες παιδικές φωνές θά σημάνουν ξανά τόν ἐρχομό
τῆς μεγάλης γιορτῆς τῆς Χριστιανοσύνης. Τήν γέννηση δηλαδή
τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, πού ἀποτελεῖ μοναδικό, ἀλλά καί
ἀναμφισβήτητο γεγονός στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀνυπέρβλητο σέ μεγαλεῖο, ἀσύλληπτο στήν ἀνθρώπινη διάνοια,
ἐλπίδα αἰωνιότητος.
Ὁ Θεός κατεβαίνει στή γῆ, γίνεται ἄνθρωπος γιά τή σωτηρία
τῶν ἀνθρώπων. Μπροστά στή θεία συγκατάβαση, ἀγάλλεται ἡ
Οἰκουμένη ὅλη καί τό ἀληθινό φῶς ἐξοβελίζει τό δέος τοῦ
ἀγνώστου.
Ἡ πίστη στό Χριστό, δίνει πλέον βαθύτερο νόημα
στή ζωή. Τό φεγγοβόλο ἀστέρι, στή Βηθλεέμ φέρνει τῆς νύχτας τό ξημέρωμα στήν ἀνθρώπινη
ψυχή. «Ἐγώ εἰμί τό Φῶς τοῦ κόσμου», κηρύσσει
μετέπειτα στή θεία διδασκαλία Του ὁ Θεάνθρωπος.
Ὁ πραγματικός χριστιανός ἀποφεύγει τούς σκοπέλους τῆς ζωῆς καί πορεύεται πρός τήν ψυχική καί
πνευματική του ὁλοκλήρωση, γαλουχημένος μέ τά
θεῖα νάματα τῆς δικαιοσύνης. Ἐνεργεῖ πάντοτε μέ
σύνεση καί ἠθική καί περιβάλλει μέ ἀγάπη τούς
συνανθρώπους του. Ὑπομένει τά δεινά μέ καρτερικότητα καί προχωρεῖ μέ θάρρος καί αὐτοπεποίθηση στό δρόμο τῆς ζωῆς. Ἀντλεῖ ψυχική δύναμη
ἀπό τόν Θεό καί Σωτῆρα Ἰησοῦ Χριστό. Ἀντιπαλεύει τίς δυνάμεις τοῦ σκότους καί τῆς ἀνηθικότητος, ὁπλισμένος σ’ αὐτόν τόν πνευματικό του ἀγῶνα μέ τήν ἀκατανίκητη
ρομφαία τῆς πίστεως στό Χριστό. Ἔχοντας λοιπόν, σάν φάρο τῆς
ζωῆς μας τό αἰώνιο φῶς ἐκείνου τοῦ λαμπεροῦ ἄστρου τῆς Βηθλεέμ, ἄς γιορτάσουμε καί φέτος τά Χριστούγεννα μέ πραγματική χριστιανική ἀγάπη καί ἐλπίδα γιά τό μέλλον...!
«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε»
Γεώργιος Ἀν. Νίκας
Ταξίαρχος Στρατοῦ ἐ.ἀ.
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του καί πῆγαν σιγά-σιγά πρός τό ταξί.
Τόν εὐχαριστοῦσε διαρκῶς γιά τήν καλωσύνη του.
-«Δέν κάνει τίποτα», τῆς εἶπε.
«Προσπαθῶ ἁπλῶς νά συμπεριφέρομαι
στούς ἐπιβάτες, πού χρησιμοποιοῦν τό
ταξί μου, ὅπως θά ἤθελα νά συμπεριφερθεῖ κάποιος ἄλλος σ’ ἕνα δικό μου
ἄνθρωπο ἤ στήν μητέρα μου», συνέχισε
τήν κουβέντα τους.
-«Εἶσαι τόσο καλό παιδί, νά εἶσαι
καλά», εἶπε ἐκείνη.
Ὅταν μπῆκαν στό ταξί, τοῦ ἔδωσε
μιά διεύθυνση καί τόν ρώτησε ἄν θά μποροῦσαν νά πᾶνε μέσα ἀπό τό κέντρο τῆς
πόλης. Τῆς ἐξήγησε, πώς δέν θά ἦταν
αὐτή ἡ συντομότερη διαδρομή καί λόγω
τῆς ἑορταστικῆς κίνησης θά εἶχαν ἴσως
καί καθυστερήσεις.
-«Δέν πειράζει, δέν ἔχω πρόβλημα...
Δέν βιάζομαι...»,εἶπε. «Ἡ διεύθυνση,
πού πᾶμε εἶναι ἡ διεύθυνση ἑνός ἀσύλου
γιά ὑπερήλικες».
Τήν κοίταξε στόν καθρέφτη. Τά
μάτια της ἔλαμπαν βουρκωμένα, ὅμως
συνέχισε μέ μιά γλυκιά, ραγισμένη φωνή:
-«Ἔχω χάσει πιά ὅλη μου τήν οίκογένεια κι ὁ γιατρός μου μ’ ἐνημέρωσε,
πώς δέν μοῦ μένει καί πολύς χρόνος»...
Ἀκούγοντάς την, αὐθόρμητα,
ἔκλεισε διακριτικά τό ταξίμετρο.
-«Ποιά διαδρομή θά θέλατε νά ἀκολουθήσω»;
Τοῦ τήν περιέγραψε μέ λεπτομέρειες. Κι αὐτός, γιά τίς ἑπόμενες ὧρες,
τήν ἀκολούθησε πιστά μέσα στήν ὁλόφωτη καί χιλιοστολισμένη πόλη. Ἐκείνη,
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λησίαζαν Χριστούγεννα. Μέσα
ἀπό τούς πολυσύχναστους δρόμους
ἔφτασε στήν διεύθυνση, πού τοῦ
εἶχαν δώσει, βρῆκε θέση κι ἄραξε κοντά
στό πεζοδρόμιο. Πάτησε τήν κόρνα τοῦ
αὐτοκινήτου του. Περίμενε μερικά λεπτά
καί κόρναρε ξανά, χωρίς ἀποτέλεσμα.
Ἦταν ἡ τελευταία κούρσα τῆς βραδιᾶς,
καί γι’ αὐτό, μετά ἀπό λίγα λεπτά, εἶπε
νά συνεχίσει τήν πορεία του.
Ὅμως, τό ξανασκέφτηκε. Βγῆκε,
περπάτησε ὥς τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ καί
χτύπησε τό κουδούνι.
-«Μισό λεπτό», ἀπάντησε μιά ἀδύναμη, γερασμένη φωνή. Ἀκουγόταν κι
ἕνας ἦχος, σάν κάτι νά σέρνεται στό πάτωμα.
Μετά ἀπό μιά μικρή παύση, ἡ πόρτα
ἄνοιξε καί μπροστά του στάθηκε μιά γυναίκα γύρω στά 90. Φοροῦσε ἕνα φόρεμα
κι ἕνα καπέλο μέ πέπλο, κι ἔμοιαζε μέ φιγούρα ἀπό ταινία τοῦ 1940. Εἶχε δίπλα
της μιά μεγάλη πλαστική τσάντα. Μιά
φευγαλέα ματιά στό ἐσωτερικό τοῦ σπιτιοῦ, τοῦ ἀποκάλυψε εἰκόνα ἐγκατάλειψης. Τά ἔπιπλα ἦταν καλυμμένα μέ
σεντόνια. Δέν ὑπῆρχαν διακοσμητικά ἤ
ἄλλα ἀντικείμενα. Σέ μιά γωνιά, μέσα σ’
ἕνα μεγάλο κουτί, εἶδε στιβαγμένα μερικά γυαλικά καί κορνίζες μέ φωτογραφίες.
-«Θά μποροῦσες, σέ παρακαλῶ, νά
πᾶς τήν τσάντα μου στό αὐτοκίνητο;»,
τόν ρώτησε εὐγενικά.
Πῆρε τήν τσάντα, τήν πῆγε μέχρι τό
ταξί του καί γύρισε νά τήν βοηθήσει.
Πιάστηκε, μέ λίγο τρέμουλο, ἀπό τό χέρι
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εἶχε μιά συγκινητική διάθεση νά παρατηρεῖ, νά τοῦ δείχνει καί νά τοῦ ἐξηγεῖ διάφορα. Ποιό ἦταν τό κτήριο, ὅπου
ἐργαζόταν κάποτε ἤ τό σπίτι, ὅπου ἔμειναν νιόπαντροι μέ τόν ἄνδρα της καί
ἄλλα. Σταμάτησαν καί λίγο μπροστά σ’
ἕνα μεγάλο κατάστημα ἐπίπλων, πού
ὅπως τοῦ ἐξήγησε, ἦταν ἄλλοτε αἴθουσα
χοροῦ καί πήγαιναν τά Σαββατόβραδα.
Πολλές φορές τοῦ ζήτησε νά πηγαίνει πιό
ἀργά, μπροστά ἀπό κάποια εἴσοδο ἤ
στρίβοντας σέ μιά γωνία, κι ἐκείνη κοίταζε μέσα στό σκοτάδι σιωπηλή, σκουπίζοντας ποῦ καί ποῦ τά μάτια της.
Ὅταν πιά κόντευε νά ξημερώσει,
τοῦ εἶπε κάπως ξαφνικά.
-«Κουράστηκα... Ἀρκετά ἦταν αὐτά... Ἄς πᾶμε τώρα».
Ἡ διαδρομή συνεχίστηκε μέ σιωπή.
Ὅταν ἔφτασαν σ’ ἕνα χαμηλό κτήριο,
πού ἔμοιαζε μέ ἀναρρωτήριο, μπῆκαν στό
στενό δρομάκι τῆς φροντισμένης αὐλῆς.
Ἀπό τήν τζαμένια πόρτα, βγῆκαν ἀμέσως
δύο ἄνδρες, πού ἔμοιαζαν μέ νοσηλευτές.
Ἦρθαν πρός τό μέρος τους καί προσεκτικά τήν παρέλαβαν. Ὑπέθεσε πώς ἤξεραν ποιά ἦταν καί τήν περίμεναν.
Γύρισε, πῆρε τήν τσάντα της ἀπό τό
πόρτ-μπαγκάζ καί τῆς τήν πῆγε μέχρι τήν
πόρτα. Ἡ γηραιά κυρία καθόταν ἤδη σ’
ἕνα ἀναπηρικό καροτσάκι.
-«Πόσα σᾶς ὀφείλω;», τόν ρώτησε.
-«Τίποτα», τῆς ἀπάντησε.
Τοῦ εἶπε πώς πρέπει νά τόν πληρώσει, γιατί αὐτός δουλεύει γιά νά βγάλει
λεφτά. Κι ἐκεῖνος τήν διαβεβαίωσε πώς
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ὑπάρχουν κι ἄλλοι πελάτες. Σχεδόν,
χωρίς νά τό σκεφτεῖ, ἔσκυψε καί τήν
ἀγκάλιασε. Τόν κράτησε σφιχτά, ἀκούμπησε τό μάγουλό της στό δικό του καί ψιθύρισε:
-«Νά ξέρεις ὅτι μοῦ ἔδωσες μεγάλη
χαρά. Σ’ εύχαριστῶ παιδί μου. Νά ἔχεις
Εὐλογημένα Χριστούγεννα»!
Ἔσφιξε τό χέρι της, γύρισε κι ἔφυγε
σιωπηλός μέσα στό χλωμό πρωινό φῶς.
Πίσω του ἔκλεισε μιά πόρτα. Ἡ πόρτα
μιᾶς ζωῆς..., σκέφτηκε.
***
Δέν πῆρε ἄλλους ἐπιβάτες ἐκείνη
τήν ἡμέρα. Ὁδηγοῦσε ἄσκοπα, μέσα
στήν γιορτινή ἀτμόσφαιρα, βυθισμένος σέ
σκέψεις. Ὅπως, τό πόσο εὔκολο θά ἦταν
νά τῆς εἶχε τύχει κάποιος ἄλλος νευρικός
ὁδηγός ἤ κάποιος πού θά βιαζόταν νά τελειώσει τήν βάρδια του. Ἤ ἀκόμα τί θα
τῆς εἶχε συμβεῖ ἄν ἐκεῖνος, μετά τό δεύτερο κορνάρισμα, εἶχε φύγει. Ἀναλογίστηκε ὅτι αὐτή ἡ κούρσα, ἦταν ἴσως ἕνα
ἀπό τά πιό σημαντικά πράγματα, πού
εἶχε κάνει ὥς τότε στή ζωή του.
Καί τότε συνειδητοποίησε πώς ἡ
Θεία Πρόνοια θέλησε νά τοῦ χαρίσει ἕνα
ἀληθινά πολύτιμο δῶρο γιά τίς ἅγιες
μέρες τῶν Χριστουγέννων...
Ὑπογραφή: Ἕνας ταξιτζῆς στή Νέα Ὑόρκη
Ἀντιγραφή καί διασκευή
ἀπό τίς σελίδες τοῦ Διαδικτύου:
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν. Ἀθηνῶν
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Χριστιανισμός καί ὀρθός λόγος
Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ δέν καθίσταται προσιτός, μόνο διά τοῦ ὀρθοῦ λόγου. Καί
τοῦτο, διότι ἡ χριστιανική ἀλήθεια ὑπερβαίνει τήν ἀνθρώπινη κατάληψη, καθ’ ὅτι
ἐμπεριέχει καί ἕνα μυστηριακό χαρακτῆρα.
Ἡ χριστιανική ἀλήθεια στηρίζεται στή
θεία αὐθεντία καί ἀποκαλύπτεται στούς
ἀνθρώπους. Δέν ἐφευρίσκεται ἀπό φιλοσόφους, κοινωνιολόγους, ἡγέτες κρατῶν.
Ὁ ὀρθός λόγος χρειάζεται βέβαια, ἀλλά
μόνο γιά τήν διατύπωση τῆς ἀνακαλύψεως.
Ἡ χριστιανική ἀλήθεια προσεγγίζεται
βασικῶς διά τῆς πίστεως. Χωρίς τήν πίστη
δέν μποροῦμε νά ἐννοήσουμε τί εἶναι ἡ
χριστιανική ἀποκάλυψη καί ἀλήθεια. Ὁ
λόγος δέν ἀρκεῖ. Ἀναγκαία ἡ πίστη. Ἄν
ἐπιχειρήσουμε μέ τήν ξηρά λογική νά
ἑρμηνεύσουμε τήν σώζουσα ἀλήθεια τοῦ
Εὐαγγελίου καί ἐγκαταλείψουμε τήν πίστη,
τότε ἐμφιλοχωρεῖ ἡ πλάνη καί αὐτή ἡ
ἀρκτική δοξασία. Καί τά δύο συνεπῶς
εἶναι ἀναγκαία, πρός συνάντηση τοῦ χριστιανισμοῦ. Πίστη καί λόγος.
Ὡστόσο ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι μία
ἀνθρώπινη θρησκευτική ἰδεολογία, ἀλλά
ἕνα βίωμα πίστεως, ἕνας ὀρθός τρόπος
ζωῆς. Μόνο ἐάν ζεῖ κατά Χριστόν ὁ ἄνθρωπος, ἔχει τήν δυνατότητα νά προσοικειωθεῖ τήν χριστιανική ἀλήθεια. Ἐάν ζεῖ
ὁἄνθρωπος σέ κατάσταση ἁμαρτίας, ἐνώπιον τοῦ θείου θελήματος δέν εἶναι δυνατόν νά κατανοήσει, ἀλλά καί νά ἀποδειχθεῖ
μέ τήν ζωή του τήν θεία διδασκαλία. Ὡραι-
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ότατα τό ὑπογραμμίζει αὐτό τό σημεῖο ὁ
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος∙ «καθαρτέον ἑαυτόν
πρῶτον, εἶτα τῷ καθαρῷ προσομιλητέον»
(ΒΕΠΕΣ 59, 143). Ἡ ἐσωτερική πνευματική
αὐτή κάθαρση συντελεῖται βεβαίως στόν
χῶρο τῆς κιβωτοῦ τῆς χάριτος καί σωτηρίας, τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἱερός
Χρυσόστομος θά γράψει μόνο τόν λόγο
πρός κατανόηση τῶν ἀνωτέρω: «Ἐκκλησίαν
δέ λέγω, οὐ τόπον μόνον, ἀλλά καί τρόπον·
οὐ τοίχους ἐκκλησίας, ἀλλά νόμος Ἐκκλησίας. Ὅταν καταφύγῃς ἐν ἐκκλησίᾳ, μή
τόπῳ καταφύγῃς, ἀλλά γνώμῃ. Ἐκκλησία
γάρ οὐ τοῖχος καί ὄροφος, ἀλλά πίστις
καί βίος» (PG 52, 397). Ἐάν δέν ἐπαναλάβει
ὁ ἄνθρωπος, ὁ χριστιανός, αὐτό τό τοῦ
Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν: «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ,
ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ. β΄ 20), δέν
μπορεῖ νά συνταιριάξει πίστη καί λόγο.
Πῶς ἀλήθεια θά καταλάβει τό γεγονός
τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως; Τά Ἅγια Θεοφάνεια;Πῶς θά ἐννοήσει τό Πάθος τοῦ
Κυρίου, τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάσταση;
Δέν ἀναιρεῖται, οὔτε ἀκυρώνεται ὁ
λόγος, ἡ γνῶση, ἡ μάθηση, ἀλλά δέν ἀρκοῦν
πάντα. Τό δῶρο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ
χρειαζόμαστε. Τήν πίστη. Αὐτή εἶναι ἡ
μεγάλη δύναμη γιά νά γνωρίσουμε τά θεῖα
Μυστήρια τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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«Μή ἀγαπῶμεν λόγῳ, οὐδέ γλώσσῃ, ἀλλά ἔργῳ καί ἀληθείᾳ»
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ήν σοφή ἐπιγραφή, τήν εἶδα στόν μεγαλοπρεπή Ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου στήν Ἑρμούπολη τῆς Σύρου, στή συνοικία «Βαπόρια», πού τήν
ἀποκαλοῦν καί Μικρή Βενετία, γιατί τά ἀρχοντικά εἶναι χτισμένα σέ
βράχους πάνω στό κύμα, κυριολεκτικῶς. Τό πανέμορφο νησί μέ τίς ἀκρογιαλιές
του, τά ἀξιόλογα ἀρχιτεκτονικά του μνημεῖα, τή μεσαιωνική Ἄνω Σύρα, τούς πύργους καί τά ἀρχοντόσπιτά του, εἶναι ἕνας θαυμάσιος τόπος διακοπῶν. Ἀλλά ἄς
ξαναγυρίσουμε στό θέμα μας. Τά λόγια δέν ἔχουν καμιά ἀξία καί προπάντων, ὅταν
ἡ ἀγάπη βρίσκεται στήν ἄκρη τῆς γλώσσας μας καί ὄχι στά φυλλοκάρδια μας.
Τό ἴδιο καί ὅταν ἐκφράζουν ὑποκριτικά συναισθήματα ἤ καί τυπικές εὐχές καί δέν
ξεχειλίζουν ἀπό ἀληθινή ἀγάπη. Ἀναξιοπαθεῖ ὁ ἀδελφός μας, ὁ πλησίον μας; Τί
ὠφελοῦν ἡ στεῖρα συμπόνια, ὁ οἶκτος ἄνευ ἀποτελέσματος, τά κούφια λόγια συμπάθειας πού ἐξανεμίζονται σχεδόν ἀμέσως. «Ἄ, τόν καημένο», λέμε καί πλέον οὐ.
Ἀγάπη τῆς πεντάρας, πού λέει κι ὁ λαός.
Ἄς δώσει ὁ Θεός, νά μή μᾶς χαρακτηρίζει ποτέ αὐτό τό ἄχρηστο, ἕως καί
ἐπίπλαστο εἶδος ἀγάπης.
Ἄς ἔχουμε πάντα κατά νοῦ τόν ὑπέροχο ὕμνο τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου στήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή του.
Νά εἶναι ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου, μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἀστείρευτη πηγή
εἰλικρινοῦς ἀγάπης, ἀναβλύζουσα θερμά λόγια καί ἀντίστοιχα ἔργα.
Αὐτό εἶναι μιά εὐχή γιά τόν καθένα μας.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Εἰς αἰωνίαν μνήμην

Μιχάλης Μαρκομιχελάκης
[1932-2015]
Ὁ Μιχάλης Μαρκομιχελάκης, ἔφηβος μπῆκε στήν
Ἰατρική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τό 1951,
μετά ἀπό δύσκολες εἰσιτηρίους ἐξετάσεις τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης, μόλις τελείωσε τό Γυμνάσιο.
Ἔκανε ὅμως καί μιά ἄλλη κίνηση, πού χαρακτηρίζει
τήν ὡριμότητά του. Ζήτησε καί ἔγινε δεκτός στό
Ὁἰκοτροφεῖο φοιτητῶν «Ὁ Απόστολος Παῦλος» τῆς
ὁδοῦ Τσόχα. Ἕνας χῶρος πού τοῦ ἐξασφάλισε ἤρεμη
ζωή, τόσο ἀπαραίτητη γιά τά φοιτητικά του χρόνια.
Ἔτσι πέρασε τήν πανεπιστημιακή του ζωή ἀνάμεσα
στήν Ἰατρική Σχολή καί τό ἀγαπημένο του Ὁἰκοτροφεῖο. Μετά εἰδικεύθηκε στήν Ὀφθαλμολογία καί
ἐργάστηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία στό Ἡράκλειο τῆς
Κρήτης, ἀπό ὅπου καταγόταν. Μέ τούς φίλους του
ἔκανε μιά εὐλογημένη παρέα οἰκοτρόφων στό Ἡράκλειο. Αὐτή ἡ παρέα τοῦ Ἡρακλείου ἦταν σίγουρα
ἕνα κομμάτι τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου, πού συνεχίζει
ἀκόμη νά ὑπάρχει.
Ὁ Μιχάλης, ἐκτός ἀπό τίς ἐπιδόσεις του, πού ἦταν
ἀπόλυτα ἐπιτυχεῖς... (πολύ καλός ὀφθαλμίατρος,
συνεπής οἰκογενειάρχης, πατέρας ἐπιτυχημένων
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παιδιῶν γιά τά ὁποῖα ἦταν ἰδιαίτερα εὐτυχής), μᾶς κληροδότησε δύο μεγάλους στόχους πού
πραγματοποίησε, πολύτιμους
καί πολύ ἀναγκαίους στήν ἐποχή
μας.
Πρῶτον, ὑπῆρξε ὁ «σύνδεσμος» τῆς ὁμάδας τοῦ Ἡρακλείου μέ ὅλους τούς ἄλλους οἰκοτρόφους, πού ἦταν διασκορπισμένοι στά πέρατα τῆς Ἑλλάδας.
Ἕνας «σύνδεσμος» ζωντανός,
πού ἐξασφάλιζε μιά ἄνευ προηγουμένου συμπαγή καί ἀρραγῆ
δύναμη καί πού στελέχωνε τίς
δραστηριότητες τοῦ Ἔργου.
Δεύτερον, διέθετε μιά πηγαία
καί ἰδιαίτερα ἀνεπτυγμένη
αἴσθηση χιοῦμορ. Μακριά ἀπό
τό γνωστό χιοῦμορ μέ τά πολλά
ὑπονοούμενα, πού δέν τέρπει
καί πού ὅταν ἐκδηλώνεται ἀφήνει στούς παρευρισκομένους
ἕνα μεγάλο κενό. Ἕνα χιοῦμορ
πνευματῶδες, σύντομο, χαρούμενο καί δημιουργικό. Αἰφνίδιο
καί ἐφευρετικό, πού δέν ἦταν
προσωπικό, πού δέν ἔθιγε κανέναν ἀπό τούς παρευρισκομένους, ἀλλά καί ἀπό τούς ἀπόντες, πού διακωμωδοῦσε τερπνές
καταστάσεις γενικότερα. Μέ
ἄλλα λόγια ὁ Μιχάλης δίδαξε
χιοῦμορ, πού νοστιμίζει τή ζωή
μας, ἔτσι ὥστε πολλοί θέλησαν
νά τόν μιμηθοῦν. Τέτοιοι ἄνθρωποι ἀφήνουν μόνιμα τή σφραγίδα τους στή ζωή αὐτή. Μακάρι
ν’ ἀξιωθοῦμε ὅλοι μας, νά τόν
συναντήσουμε στήν αὐλή τοῦ
Θεοῦ καί νά συνεχίσουμε ἐκεῖ
τή χαρούμενη ζωή, τήν ὁποία
μᾶς ὑπέδειξε ἐδῶ.
Εὐάγγελος Ἰ. Παπαευαγγέλου,
Ἰατρός-Καθ.Ἰατρικῆς Σχολῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Πρόσωπα καί γεγονότα
ΓΡΑΦΕΙ Ο Γ. Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΠΟΛΛΑ ΑΣΧΗΜΑ καί θλιβερά συμβαίνουν καθημερινά στήν κοινωνία. Γεγονότα καί περιστατικά, τά ὁποῖα θλίβουν καί ἀπογοητεύουν τόν
σημερινό ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο. Κάποτε, ὅμως, γίνονται γνωστές
καί κάποιες εἰδήσεις, πού δίνουν ἐλπίδα καί ἀναπτερώνουν πνευματικά
τόν ἄνθρωπο. Ἐκφράζονται ἀπόψεις, πού ἔχουν κάτι οὐσιαστικό καί
ἀληθινό νά ποῦν. Καί ὄχι φλύαρες καί ἀνούσιες κουβέντες. Σημειώνουμε στή συνέχεια κάποια γεγονότα, πού ἀξίζουν νά γίνουν γνωστά.
Ὁ παγκόσμιος πρωταθλητής τῶν καταδύσεων, Στέφανος Τσιβόπουλος, ἀπό τούς Προμάχους Ἀριδαίας, μόνιμος κάτοικος τά τελευταῖα
χρόνια τῆς Νέας Ὑόρκης, ἐπέστρεψε στά πάτρια ἐδάφη, γιά νά ἐκπληρώσει τό τάμα του. Ποιό εἶναι αὐτό; Εἶχε ὑποσχεθεῖ, ἄν νικοῦσε, νά
ἀφιερώσει τό μετάλλιό του στήν Παναγία Σουμελᾶ. Στό παγκόσμιο πρωτάθλημα Ὑγροῦ Στίβου στό Καζάν πῆρε ὄχι ἕνα, ἀλλά τρία μετάλλια!
Δύο χρυσᾶ κι ἕνα χάλκινο. Στό μυαλό καί τήν καρδιά εἶχε τή χαρά, γιατί
ἔκανε τήν Ἑλλάδα ὑπερήφανη, ἀλλά καί τή λαχτάρα νά προσκυνήσει
τήν Παναγία καί νά τῆς προσφέρει ἕνα ἀπό τά χρυσᾶ μετάλλιά του. Καί
αὐτό ἔπραξε. Εἶπε στόν δημοσιογράφο Γ. Τότσικα: «Εἶναι τό λιγότερο
πού μπορῶ νά κάνω. Τραυματίστηκα παραμονές τῶν ἀγώνων, ἀλλά δέν
ἔχασα τήν πίστη μου. Προσευχόμουν στήν Παναγία, νά μοῦ δώσει δύναμη. Τήν παραμονή τοῦ Δεκαπενταυγούστου, πῆρα μέρος κανονικά
στούς ἀγῶνες καί κατάφερα νά βρεθῶ στήν κορυφή τοῦ κόσμου. Αὐτή
ἡ ἐπιτυχία καί τό γεγονός ὅτι ξεπέρασα τόν τραυματισμό μου ὀφείλονται στή Μεγαλόχαρη». Ὁ Στέφανος Τσιβόπουλος θά μποροῦσε να ἀγωνισθεῖ μέ τήν Ἐθνική τῶν ΗΠΑ, προτίμησε ὅμως νά τιμήσει τή
γαλανόλευκη. «Δέν ὑπῆρχε δεύτερη σκέψη, γιατί εἶμαι Ἕλληνας. Μακεδόνας καί ὀρθόδοξος χριστιανός».
Τί νά ποῦμε γι’ αὐτό τό ὑπέροχο παράδειγμα φιλοπατρίας καί χριστιανικῆς πίστεως! Ἀθάνατη Ρωμιοσύνη!
Ἡ ἀνέγερση τεμένους στήν Ἀθήνα ἔχει καταστεῖ, ὡς γνωστόν, σημεῖο ἀντιλεγόμενο. Ἡ εὐρύτερη κοινή γνώμη εἶναι ἀντίθετη. Παρά
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ταῦτα, τό ἑλληνικό κράτος πιεζόμενο
ἀπό μουσουλμανικές χῶρες, ἀλλά καί
ἀπό κάποιους εὐρωπαϊκούς κύκλους,
προχωρεῖ στήν ἀνέγερσή του παραθεωρώντας τούς κινδύνους ἀπό τή
δημιουργία ἑνός τέτοιου ἰσλαμικοῦ
κέντρου. Καί δέν εἶναι μόνο αὐτό.
Ἀποφάσισε καί τήν ἵδρυση Τμήματος
Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεσσαλονίκη. Καί μάλιστα μέσα στή Θεολογική
Σχολή. Ἀνάμεσα σ’ αὐτούς πού διαφωνοῦν εἶναι καί ἕνας ἔγκριτος μουσουλμάνος. Τήν περίπτωση ἔφερε
στό φῶς ὁ δημοσιογράφος Ἠλίας
Μαγκλίνης (Καθημερινή, 20-10-2015).
Τό ἐν λόγῳ ἄρθρο μοῦ ἔστειλε ὁ
καλός φίλος καί λαμπρός συγγραφέας Γιάννης Μενοῦνος. Ἕνας, λοιπόν, μουσουλμάνος, ὁ Αἰγύπτιος Σέϊφ,
μορφωμένος, γλωσσομαθής, ἐκδότης, γνώστης τῆς διεθνοῦς λογοτεχνίας, συνιστᾶ νά μή φτιάξουμε τό
τέμενος. Γράφει ὁ κ. Μαγκλίνης: «Τοῦ
εἶπα ὅτι στήν Ἑλλάδα «τρέχει» ἐδῶ καί
χρόνια μιά φορτισμένη συζήτηση περί
τοῦ ἄν πρέπει ἤ ὄχι νά ἀνεγερθεῖ
ἰσλαμικό τέμενος στήν Ἀθήνα. Μέ κοίταξε λίγο πιό σκεφτικός αὐτή τή φορά
ὁ Σέϊφ καί μέ ξάφνιασε: «Κοίτα», μοῦ
εἶπε, «καλύτερα νά μή φτιάξετε τέμενος», κατέληξε. «Γιατί;», τόν ρώτησα
ἔκπληκτος πού ἕνας μουσουλμάνος
μοῦ ἔλεγε κάτι τέτοιο. «Διότι», μοῦ εἶπε
πολύ ἤρεμα, «θά ἀποκτήσετε εὔκολα
φονταμενταλιστές στήν Ἑλλάδα.
Ὀργανωμένους, φανατικούς. Τά τεμένη στίς δυτικές χῶρες μετατρέπονται πολύ-πολύ συχνά σέ κέντρα
διασπορᾶς μίσους καί στρατολόγησης τρομοκρατῶν. Ἄς προσεύχονται
στά σπίτια τους. Στό λέει αὐτό ἕνας
ἄνθρωπος, πού προέρχεται ἀπό μιά
χώρα, πού ἔχει πληγεῖ ἀπό τόν φανατισμό. Πρῶτοι ἐμεῖς ὑποφέρουμε ἀπό
αὐτούς τούς τύπους, ξέρεις».
Ἡ ἄποψη τοῦ Αἰγύπτιου μουσουλμάνου ἔχει βαρύνουσα σημασία, γιατί
προέρχεται ἀπό μιά χώρα πού συνεχῶς πλήττεται ἀπό τούς ἀκραίους
ἰσλαμιστές. Ἄραγε θά τήν προσέξουν
οἱ ἁρμόδιοι παράγοντες; Πολύ ἀμφιβάλλουμε.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Ὅπου δημιουργοῦν ἔρημο, ἐκεῖ λένε ὅτι ἔδωσαν εἰρήνη», ἔλεγαν εἰρωνικά γιά τούς
Ρωμαίους κατακτητές, καί λατινιστί: Ubi sol itudinem faciunt, pacem appelant.
Σήμερα φθάσαμε μέν στό
φεγγάρι καί στόν Ἄρη (τά Ἰμαλάϊα καί οἱ πόλοι εἶναι, καί οἱ
ἀνακαλύψεις τῆς Ἀμερικῆς καί
Αὐστραλίας ἔχουν περιπέσει
σέ δεύτερη μοίρα καί θα εἶχαν
ξεχασθεῖ (!), ἄν μερικοί δικοί
μας ρομαντικοί δέν ἐπαναλάμβαναν τό ἐγχείρημα...), ὅμως
φθάσαμε καί σέ ἕνα σημεῖο
ἀκμῆς δημιουργῶν φονικοῦ
χαρακτήρα. Ὅσο προάγεται
τεχνολογικά ὁ ἄνθρωπος, τόσο
συμπροάγονται καί οἱ φονικές

του ἱκανότητες. Ἐγκέφαλος Ἀϊνστάιν μέ ψυχή
Κάιν... Σύνδρομο Νέρωνα καί Καλλιγούλα. Ἔξυπνα ὅπλα, παγκοσμιοποίηση. Ὁ ἄνθρωπος; Παύσαμε πιά νά πιστεύουμε, ὅτι προέρχεται ἀπό
τόν πίθηκο, ἀλλά μᾶλλον πορεύεται πρός αὐτόν...
Πιθηκίζει... Ἔχουμε πιά ἀντιστροφή τῆς θεωρίας
τοῦ Δαρβίνου... Κάθε τι νέο δέν ἔρχεται σάν
διαδοχή ἤ συμπλήρωση τοῦ παλαιοῦ, ἀλλά σάν
κατακτητής καί καταστροφέας του. Ὁ ἀμοραλισμός (ἔλλειψη ἠθικῶν ἀρχῶν) βρίσκεται στό
ἀποκορύφωμά του.
Ἡ Ἱστορία μᾶς διδάσκει, ὅτι κανένας δέν
διδάσκεται ἀπ’ αὐτήν (Χέγκελ). Στά πλαίσια
τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς ἐπιβολῆς της,
ἐφευρέθηκε καί ἐντάθηκε τό κυνήγι τῆς τρομοκρατίας. Ὅποιος δέν φρονεῖ ὅσα φρονοῦμε ἐμεῖς,
εἶναι τρομοκράτης. «Ὁ μή ὤν μεθ’ ἡμῶν καθ’
ἡμῶν ἐστι»... Ἔτσι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ὅπως
οἱ ἥρωες τοῦ Κάφκα, νιώθει νά περιβάλλεται
πανταχόθεν ἀπό ἀναρίθμητους ὁρατούς καί κυρίως ἀοράτους ἐχθρούς, τούς τρομοκράτες...
Hospes= Hostis δηλαδή ὁ ξένος= ἐχθρός. Ἤ
Homo Homini lupus, ἤτοι ὁ ἄνθρωπος γιά τόν
ἄνθρωπο λύκος. Ἡ ἔρπουσα βία μᾶς κυκλώνει...
Οἱ καιροί δέν εὐνοοῦν τίς προσωπικές ἰδέες,
οὔτε τίς διαπροσωπικές σχέσεις.
Θέλουν τόν ἄνθρωπο ὄχι αὐτοκίνητο, ἀλλά
ἑτεροκίνητο. Θέλουν νά σκέπτονται ἄλλοι γιά
μᾶς πρίν ἀπό μᾶς... Ὅμως ὁ ἄνθρωπος εἶναι
ἐλεύθερος, μόνο ὅταν μπορεῖ νά ἐπιλέγει, εἶπε
ὁ Σάρτρ. Ἡ ἐλευθερία, ὅμως, ὅπως καί ἡ Δημοκρατία προϋποθέτουν ἄτομα μορφωμένα καί μέ
ἀρχές καί πιστεύω. Αὐτά τά ἀναπτύσσει ἡ Κλασσική παιδεία, πού ὅμως φαίνεται, ὅτι βλάπτει
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σοβαρά τίς βλέψεις τῆς παγκοσμιοποίησης... Γι’ αὐτό καί μειώνεται ἡ παροχή
της, ἐκτός καί ἄν μᾶς διασώσουν τά κομπιοῦτερ νέας γενιᾶς...
Ἔτσι εἶχε δίκιο ὁ ἀπαισιόδοξος καί
μηδενιστής, ὅσο καί μεγάλος λογοτέχνης,
ὁ Νικ. Καζαντζάκης ὅταν φώναζε: «Κοιτάζω γύρω μου. Κοιτάζω μέσα μου. Ἡ
ἀρετή τρελάθηκε, ἡ Γεωμετρία τρελάθηκε,
ἡ ὕλη τρελάθηκε...».
Μήπως δέν τρελάθηκε πραγματικά
ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς γῆς μας; Δέν κοντεύει
νά τρελάνει τήν ΕΜΥ (Ἐθνική Μετεωρολογική Ὑπηρεσία), πού ἀναγκάζεται
ἄλλα νά λέει τή μία μέρα, ὥστε τελικά
νά καθίσταται προβληματική κάθε πρόβλεψη, ἔστω καί ὁλιγοήμερη.
Καί τό μικρό ζωάκι ἐξ ἐνστίκτου
ξέρει νά φυλάει τή φωλιά του καθαρή...
Καί μόνο ὁ ἄνθρωπος, ὁ σοφός τήν μολύνει συνεχῶς γιά ἕνα ἐφήμερο κέρδος...
ἤ τό προσωπικό ἤ τό ἐθνικό συμφέρον...
Εἶπε κάποιος, ὄτι καί τό διαμάντι μπορεῖ
νά τό τεμαχίσει ἕνα ἁπλό μαχαίρι, ὅταν
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τό ὑλικό μέ τό ὁποῖο εἶναι κατασκευασμένο... εἶναι συμφέρον!!!
Καί ὁ Σοφοκλής ἀπό αἰῶνες μᾶς
λέει∙ «τό κέρδος πολλάκις τούς ἄνδρας
διώλεσεν»... Γιατί ἄν κάνουμε μιά ἐνδελεχή
ἀνασκόπηση στά γεγονότα, θά δοῦμε
ὅτι τελικά τό κέδρος εἶναι ἡ αἰτία τῆς
τρομοκρατίας... τόσο ἐκείνης πού περιορίζεται στίς ληστεῖες, ὅσο καί τῆς ἄλλης
τῆς Ἀλ Κάϊντα... Ἀφοῦ ἰσχυρίζεται, ὅτι
ἀγωνίζεται ἐναντίον ἐκείνων πού γιά τό
δικό τους κέρδος θέλουν νά ὑποτάξουν
τόν σύμπαντα κόσμον... Ἐκεῖ δίκαιο; Καί
σκοτώνοντας ἀθώους ἐπιβάλεται ἡ τάξη
καί τό δίκαιο; Καί τί εἶναι δίκαιο; Τό τοῦ
ἰσχυροτέρου ἤ τό τοῦ ἀδυνάτου; Ὁ
ἄνθρωπος ἐξόρισε τό Θεό ἀπό τίς σχέσεις
του, γι’ αὐτό σύμφωνα μέ τόν Ντοστογιέφσκι: «ὅταν δέν ὑπάρχει Θεός ὅλα
ἐπιτρέπονται»... Ἀκόμα καί ἡ τρομοκρατία...
Κων. Γ. Ποντίκης (†)
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πό διάφορες πηγές πληροφορούμαστε, ὅτι ὁ μητροπολιτικός
ναός τῆς Ναυπάκτου στά Βυζαντινά
χρόνια ἦταν ἀφιερωμένος στήν Παναγία. Πού βρισκόταν, ὅμως, ὁ περίλαμπρος αὐτός ναός τῆς Παναγίας
τῆς Ναυπακτιώτισσας δέν εἶναι ἐξακριβωμένο.
Διάφορες επιδρομές βαρβάρων
κατέστρεψαν καί λεηλάτησαν τό
Ναό καθώς καί τήν πόλη.
Στήν Cappela Palatira τοῦ Παλέρμου βρίσκεται ἀπό αἰῶνες δίφυλλη πολυτελής περγαμηνή, ὅπου
περιέχεται ἀντίγραφο καταστατικοῦ, πού συνέταξε ἡ θρησκευτική
ἀδελφότητα τοῦ ΙΑ΄ αἰῶνος καί εἶχε
ἱδρυθεῖ στήν περιοχή τῶν Θηβῶν,
γιά τήν λατρεία τῆς Θεοτόκου τῆς
Ναυπακτιώτισσας. Ἡ περγαμηνή
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φέρει μικρογραφία τῆς Θεοτόκου
Δεομένης. Γράφτηκε μεταξύ τῶν
1060-1068. Ἡ ἵδρυση τῆς ἀδελφότητας τοποθετεῖται τό 1048 μ.Χ.
Ἐκεῖνο πού ἔχει σημασία εἶναι,
ὅτι μέ τήν βοήθεια τῆς Παναγίας
τῆς Ναυπάκτου, πού ἀποτελοῦσε
Παλλάδιο τῆς πανάρχαιας καί ἱστορικῆς αὐτῆς πόλης, κατατροπώθηκε
ὁ τουρκικός στόλος στ’ ἀνοιχτά τῆς
Ναυπάκτου, ἀπό τόν συμμαχικό
καί ἑλληνικό στόλο τό 1571 στόν
«Golgo di Lepanto», ὅπως ἔγραψαν
οἱ Ἐνετοί.
Ἀπό τό 273 πλοία τοῦ τουρκικοῦ
στόλου, μόνο 40 σώθηκαν καί αὐτά
σέ ἐλεεινή κατάσταση, τά ὁποῖα
καί κατέφυγαν στό λιμάνι τῆς Ναυπάκτου, ὅπου ἐκεῖ καταβυθίστηκαν.
Οἱ συνέπειες τῆς ναυμαχίας τῆς
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Ναυπάκτου ἦταν σημαντικές, γιατί
ἔδωσαν τέρμα στή θαλασσοκρατία
τῶν Τούρκων.
Ἐδῶ θά σταματήσω τήν ἀναφορά μου στίς λατρευτικές Παναγίες μας, γιατί εἶναι πάμπολλες.
Περιληπτικά θ’ ἀναφέρω μερικά
μοναστήρια, ὅπως τή μονή τῆς
Χίου, τῆς Ἁγίας Λαύρας, τοῦ Ὁσίου
Λουκᾶ, τῆς Ἔλωνας, τῆς Κατακεκρυμμένης κ.λ.π., πού ἔχουν θαυμαστή ἱστορία καί πλοῦτο, καί τίς
ὁποῖες λάμπρυναν ἡγεμόνες καί
αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου. Πολλοί ἀπό αὐτούς μόνασαν ἐκεῖ, ὅπως
στό Ἅγιο Ὄρος.
Εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο,
ὅτι οἱ μονές τῆς Ἑλλάδας ὑπῆρξαν,
ὄχι μόνο θρησκευτικά, ἀλλά καί
ἐθνικά κέντρα, μέ προστάτιδα καί
ὁδηγό τήν Παναγία μας. Ἰδιαίτερα
τούς χρόνους τῆς τουρκικῆς δουλείας, γίνονταν ἀξιοθαύμαστες
ἑστίες καί ὁρμητήρια τῶν Ἑλλήνων,
πρός ἀπελευθέρωση τοῦ δουλωμένου γένους.
Εἶναι ἐπίσης γνωστό, ὅτι πολλοί
ἡγούμενοι καί μοναχοί πρόταξαν
τά στήθη τους, χωρίς τή συνδρομή
στρατιωτικῶν ἀρχῶν καί δυνάμεων.
Ὅταν ὑπῆρχε ἀνάγκη ἀντάλλασαν
τό ράσο μέ τό ξίφος. Ἐδειξαν τόν
πατριωτισμό τους μέ ἔργα, πού
προξενοῦσαν τόν εὔλογο θαυμασμό
καί τόν δίκαιο ἔπαινο.
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Πολλοί θυσιάστηκαν μέ τό λαό,
ἀνατινάζοντας τίς μονές γιά νά μήν
πέσουν στά χέρια τῶν ἀλλόπιστων
βαρβάρων καί ὅλα θάβονταν κάτω
ἀπό τά ἐρείπιά τους (Ἀρκάδι κλπ.)
Πολλά μοναστήρια ὑπέστησαν
λεηλασίες, ἐξανδραποδισμούς,
ἐμπρησμούς, ταπεινώσεις καί τέφρα. Ἀλλά μέσα ἀπ’ ὅλα αὐτά
ἀναδείχθηκε μέ ὅλη τή μεγαλοπρέπειά του ὁ Χριστιανισμός καί ὁ
Ἑλληνισμός.
Ἰωάννα Τερενέ Τουρουκίδη
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Μνήμη Ραούλ Φολερώ
(1903-1977)
(Γάλλου ἱεραποστόλου τῶν λεπρῶν)
38 χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία του
έν θυμᾶμαι ἀκριβῶς, μά πρέπει νά ἦταν οἱ τελευταῖοι
μῆνες τοῦ 1970. Νοέμβριος ἤ Δεκέμβριος. Μόλις
εἶχα πατήσει, γιά πρώτη φορά, πρῶτες μέρες, τά
προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Νεαρός φοιτητής στήν ἀλησμόνητη γωνιά τοῦ φοιτητικοῦ οἰκοτροφείου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», ἐπί τῆς Βουρνάζου
ἀρ. 4, στούς Ἀμπελοκήπους, μέ τόν μακαριστό διευθυντή Νικόλαο Τσιτσιράγκο. Ἀξέχαστες μέρες, ξέχωρης
εὐλογίας τοῦ Θεοῦ!
Ἡ ἀνακοίνωση ἔγινε πολύ νωρίς. Μέρες πρίν.
Οἱ διάδρομοι τοῦ οἰκοτροφείου, ἡ ταράτσα, ἡ τραπεζαρία, τό ἀναγνωστήριο, τό θυρωρεῖο, γνώριζαν τήν
εἴδηση τή μεγάλη· τό Σάββατο τό βράδυ θά μιλήσει
στό Ἀκαδημίας 45, ὁ Ραούλ Φολερώ!
Καί πῆγα μέ δέος πρωτόγνωρο στό Ἀκαδημίας
45. Ἦταν οἱ τελευταῖες ἀναλαμπές ὕπαρξης τούτου
τοῦ ἱστορικοῦ, πραγματικά, κτιρίου. Τό πρόλαβα,
εὐτυχῶς ἐν ζωῇ. Τήν δωδεκάτη παρά ἕνα λεπτό.
Μετά ἦρθε ἡ ἀχρησία καί τό Καρύτση 14, μέ λαμπερή
τροχιά, κάτω ἀπό δεδομένα ἄλλα, σύγχρονα καί
ἐντελῶς καινούργια.
Λοιπόν, ἐκεῖνο τό Σαββατόβραδο πῆγα μέ ἄλλους
οἰκοτρόφους. Μέ τήν ἔκσταση ἑνός πρωτοετοῦς. Ὑπάκουος στούς μεγαλύτερους φοιτητές, στέλεχος τοῦ
Ἀκαδημίας 45, τῶν Χ.Μ.Ο. καί τῆς Χ.Φ.Ε.
Ἀνεβήκαμε τήν ξύλινη σκάλα. Ἔτριζε ἀπερίγραπτα παράδοξα καί ἀπίστευτα... μυσταγωγικά.
Καθήσαμε σέ εὐρύχωρη αἴθουσα. Περιμέναμε ἐναγωνίως. Περίμενα τόν Φολερώ τῶν κειμένων, πού
διάβασα μαθητής στό ἑξατάξιο Γυμνάσιο τῆς ὀρεινῆς
Μαραθάσας τῆς Κύπρου. Περίμενα τήν ὑλοποίηση,
θά μποροῦσα νά πῶ, ἑνός ἀγαπημένου, ἐφηβικοῦ
ὀνείρου.
Κάποτε ἦρθε. Ὑποβασταζόμενος ὁ γέροντας
Φολερώ. Ἦρθε μέ τή σύζυγό του. Μέ τό μπαστούνι
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του καί μέ τή χαρακτηριστική γαλλική του γραβάτα.
Καί ἦρθε, ὁπωσδήποτε, καί μέ τό οὐράνιο ἐκεῖνο χαμόγελό του. Ἡ Εὐρώπη γιά πρώτη φορά... μπροστά
μου!
Μᾶς μίλησε στά γαλλικά. Ὁ μεταφραστής κοντά
του. Ὁ μυστικός, ἐσώτατος θαυμασμός μας, ὅλος
δικός του. Δόξα τῷ παναγίῳ Θεῷ. Ἔβλεπα τόν
ἄνθρωπο τῆς πρακτικῆς, ἐφαρμοσμένης, χριστιανικῆς
θεολογίας τῆς ἀγάπης. Τόν ἱεραπόστολο, μέ μιά θεολογία γεμάτη χαμόγελο καί χιοῦμορ, ἕνα λεπτότατο
χιοῦμορ γεμᾶτο οὐρανό. Ἔβλεπα τόν πατέρα τῶν
χανσενικῶν (τῶν λεπρῶν) μέ τά δυό ἔξυπνα ἀπαστράπτοντα ματάκια καί τήν καρδιά τῆς καλωσύνης.
Ἡ βραδιά ἐκείνη μίλησε ἔντονα μέσα μου ...
Ὕστερα ἀπό λίγα χρόνια μάθαμε γιά τήν ἐκδημία
τῆς Ραούλ Φολερώ. ῏Ηρθε ἡ εἴδηση καί βρῆκε πρό
πολλοῦ καί ὁριστικά πιά, κλειστό τό Ἀκαδημίας 45
λόγῳ... ἐξουθενωτικῶν γηρατειῶν.
Τό Σαββατόβραδο ἐκεῖνο, τό πρῶτο καί δυστυχῶς,
τελευταῖο, στό Ἀκαδημίας 45. Χαράκτηκε βαθιά στήν
ψυχή, μέ τή φυσιογνωμία τοῦ Γάλλου ἀδελφοῦ τῶν
λεπρῶν τῆς Ἀφρικῆς.
Ἔτσι ἐξηγεῖται καί τό γεγονός ὅτι ὕστερα ἀπό
χρόνια, ἐκπαιδευτικός πλέον στό Δημόσιο στήν Κύπρο,
Μεγάλη Ἑβδομάδα τοῦ 1982 περνώντας ἀπό τόν
Πειραϊκό Φάρο, ζήτησα μία ἀπό τίς φωτογραφίες
τοῦ Φολερώ, πού ἦσαν σέ κορνίζες στούς τοίχους καί
τά γραφεῖα. Καί ὁ καλός καί φιλόξενος Ἀλέξανδρος
Βάμβας -ἄς εἶναι ἐλαφρύ τό μάρμαρο πού τόν σκεπάζει- μοῦ εἶχε δωρίσει μία μέ ἀγάπη περισσή καί
ἀνυπόκριτη.
Ἀντώνιος Ν. Στυλιανάκης Κύπρος
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Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν
πρώτη ἐπιστολή του πρός τόν μαθητή του καί «ἰσόψυχόν» του Τιμόθεον, τοῦ γράφει μεταξύ ἄλλων∙
«παρακαλῶ πρῶτον πάντων
ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας» (Α΄ Τιμ. β΄ 1). Παραγγέλει δέ σέ ὅλους τούς πιστούς νά
προσεύχονται. Προσευχή! Μεγάλη
δωρεά τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο,
μοναδικό προνόμιο! Ἡ προσευχή
διατηρεῖ ζωντανή τήν σχέση τοῦ
ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Ἡ προσευχή
ἑνώνει τόν ἄνθρωπο μέ τόν Θεό. «Ἡ
προσευχή εἶναι ἕνωσις ἀνθρώπου καί
Θεοῦ», λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς
Κλίμακος. Μόνο ὅταν προσευχόμαστε μποροῦμε νά ζήσουμε πνευματικά. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος
θεωρεῖ τήν προσευχή σάν ἀναπνοή
ψυχῆς καί τονίζει: «Θεοῦ μνημονευτέον μᾶλλον ἤ ἀναπνευστέον». Ὁ
ἄνθρωπος πού ἀγαπᾶ τόν Θεό προσεύχεται, καί μάλιστα πολύ. Ἡ προσευχή εἶναι ἡ ζωή του! Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος παραγγέλλει∙ «ἀδιαλείπτως
προσεύχεσθαι» (Α΄ Θεσ. ε΄ 17). Ὅταν ἡ
προσευχή μᾶς κουράζει, ὅταν τήν θεωροῦμε ἀκόμη ὡς καθῆκον καί δέν
τήν νιώθουμε ὡς ἀνάγκη καί λαχτάρα τῆς ψυχῆς, αὐτό φανερώνει
ὅτι ἔχει παγώσει μέσα μας ἡ ἀγάπη
γιά τόν Χριστό. Ἡ προσευχή καί ἡ
ἐπιμονή σ’ αὐτή θερμαίνει τήν ψυχή
μας. Μᾶς τό λέει καί πάλι ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος∙ «τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε» (Κολ. δ΄ 2),
δηλαδή ἀσχοληθεῖτε ἀκούραστα, ἐπιμένετε. Ὁδηγεῖ στόν Θεό, εἶναι τό
μέσον τῆς συνεχοῦς παραμονῆς μας
κοντά Του.
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Ὁ Χριστός μας ἀποτελεῖ τό τέλειο παράδειγμα στό θέμα τῆς προσευχῆς. Προσευχόταν πολύ τακτικά,
ὡς Θεάνθρωπος, στόν Οὐράνιο Πατέρα Του. Ἔχουμε ὑποχρέωση νά
προσευχόμαστε ἀνελλιπῶς. Ὁ Κύριος «ἔργῳ» καί «λόγῳ» μᾶς προτρέπει∙ «ἀγρυπνεῖτε καί προσεύχεσθε»
(Μαρκ. ιγ΄ 33), «αἰτεῖτε καί δοθήσεται
ὑμῖν» (Ματθ. ζ΄ 7), «προσεύχεσθε καί
μή ἐκκακεῖν» (Λουκ. ιη΄ 1). Δηλαδή νά
μήν ἀποθαρρύνεσθε∙ νά συνεχίσετε
νά προσεύχεσθε, ἔστω κι ἄν φαίνεται
ὅτι ἡ προσευχή σας δέν εἰσακούεται
ἀμέσως. Ὁ πιστός ν’ ἀνοίγει τήν καρδιά του στόν Θεό γιά τά θέματα πού
τόν ἀπασχολοῦν, πνευματικά καί
βιοτικά. Νά προσεύχεσθε ἐπίσης γιά
τούς κεκοιμημένους, γιά ὅλους τούς
ἀνθρώπους, ἀκόμη καί γι’ αὐτούς
πού σᾶς ἐχθρεύονται. Δέν ὑπάρχει
πιό ὄμορφο, πιό γλυκό, πιό ἱερό συναίσθημα νά προσεύχεσαι γιά ὅσους
δέν τό ξέρουν, οὔτε καί θά τό περίμεναν ποτέ.
Ὁ πιστός μπορεῖ νά κάνει πράξη
τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, «ἀδιαλείπτως
προσεύχεσθε». Στό δρόμο, στό αὐτοκίνητο, στήν ἐργασία, στόν περίπατο,
ὁπουδήποτε μποροῦμε νά ψιθυρίσουμε ἕνα «Κύριε ἐλέησον» ἤ «Δόξα
Σοι ὁ Θεός» ἤ «Ὑπεραγία Θεοτόκε
σῶσον ἡμᾶς». Καί πρό παντός τήν
σύντομη, ἀλλά περιεκτική προσευχή,
τήν καρδιακή προσευχή «Κύριε
Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν
με τόν ἁμαρτωλόν». «Κατευθυνθήτω
ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου».
Θ.Ι.Δ. (†)
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ΑΡΧΙΜ. ΔΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Β΄ Ἰωάννου, Γ΄ Ἰωάννου,
Ἰούδα
Ἑρμηνεία πρός οἰκοδομήν. Κατάλληλο
γιά ἁγιογραφικούς κύκλους, γιά κηρύγματα καί γιά μελέτη ἀγαπώντων τόν λόγο
τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Σχ.14x20,50, Σελ.
208, τηλ. ἐπικοινωνίας 210-3212713 &
210-9765440.
ΑΡΧΙΜ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΑΝΔΡ. ΖΙΟΜΠΟΛΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Ὅταν χαθεῖ ὁ ἔλεγχος, ὑπάρχει πρόβλημα, κρίση.
Φωνή διαμαρτυρίας γιά συναίσθηση καί
ἀφύπνιση ἀπό τή γυναικεία τωρινή προκλητικότητα καί πολλά καλά ὑπέρ τῆς γυναίκας. Σχ. 14x20, Σελ.264, Δ/νση Συγγρ.
Χατζηκώστα 12, 115 21 Ἀθήνα, τηλ.
6977822412. 2106411464, 21066
11050.
ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ,
ΜΗΤΡΟΠ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ
«ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ»
Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ
Σ’ αὐτό τό βιβλίο περιλαμβάνονται οἱ
θρησκευτικές μελέτες γιά τήν πίστη, τήν
ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη, σύμφωνα μέ τόν
ἀριθμό τῶν θεολογικῶν ἀρετῶν. Σχ.
14x20, Σελ. 128, Ἔκδοση «Χριστιανική
Ἕνωση Καβάλας», Δαγκλῆ 58, 65403
Καβάλα, τηλ. 2510-225400.
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ΧΡΗΣΤΟΣ Π.ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
1) Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Η
ΕΦΕΣΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Ἡ παρούσα πραγματεία δέν ἀσχολεῖται
μέ θέματα, πού ἔχουν ἀναλυθεῖ κατά τό
παρελθόν. Ἐξετάζει, ἀναλύει καί διερευνᾶ
τίς οἰκονομικές καί κοινωνικές δοξασίες, οἱ
ὁποῖες ἀναπτύσσονται ἐντός του πλαισίου
τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν,
εἰς τήν πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολή του.
Σχ.14,30x20,50, Σελ.150, Ἔκδοση
«Ἐλεύθερη Σκέψις» Ἱπποκράτους 112,
114 72 Ἀθήνα, τηλ. 210-3614736.
2) Ἀρχιμ. ΑΒΕΡΚΙΟΥ Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Εἰσαγωγή-Μετάφραση
ΧΡΗΣΤΟΥ Π. ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ
ΜΙΑ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ 1259-1453
Ὁ Οἶκος τῶν Παλαιολόγων ὁλοκληρώνει τήν σειρά τῶν Βυζαντινῶν Οἴκων, πού
κυβερνοῦσαν στά τελευταῖα 300 χρόνια ἀπό
τήν ἀνάρρηση στόν θρόνο τοῦ Μιχαήλ Ἡ΄
Παλαιολόγου (1259) ἕως τοῦ Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου (1453). Σχ.14x21,
Σελ.192 Ἔκδοση «Ἐλεύθερη Σκέψις»
Ἱπποκράτους 112, 11472 Ἀθήνα, τηλ.
210-3614736
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ
1) ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
2) Η ΚΡΙΣΗ
Δύο ποιητικές συλλογές 32 καί 48 Σελίδων, Σχ.17x24. Δ/νση Συγγρ. Ἐρατοῦς 5, 16672 Βάρη, τηλ. 6947233480
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ΤΑΚΗΣ ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ
Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
ΠΟΙΗΣΗ
Ποιητική Συλλογή 96 Σελίδων Σχ. 17x24.
Ἔκδοση «Ἰωλκός», Ἀνδρέου Μεταξά 12, 10681
Ἀθήνα, τηλ. 210-3304111, 210-3618684
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ
ΜΟΝΑΧΗ - ΙΑΤΡΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ Η ΦΑΡΜΑΚΩΔΗΣ-VADEMECUM
Μέσῳ εἰδικῶν ἐπεξεργασιῶν τῶν διαφόρων φυτῶν ἔχουμε
μείγματα χημικῶν στοιχείων, πού χαρακτηρίζονται ἀπό ἀξιοσημείωτη διαφορετικότητα. Οἱ διαφορές ἀφοροῦν, ὄχι μόνο τά
χημικά χαρακτηριστικά τους, ἀλλά καί τίς φαρμακολογικές
καί θεραπευτικές τους ἰδιότητες.
Ἕνα ἐντυπωσιακό βιβλίο, μέ συνταγές γιά ὅλες τίς ἀσθένειες. Σχ.14x20, Σελ. 286, Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Νικολάου Καλτεζῶν, 220 27 Κάτω Ἀσέα Ἀρκαδίας, τηλ.
27910-23535.
1) 166 ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἐπιμέλεια Εὐθυμίου Βασ. Παπαπαναγιώτου
Συγκέντρωση, σέ φωτοτυπική ἀναπαραγωγή, τῶν δημοσιευμάτων σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά, γύρω ἀπό τά ἐθνικά,
πολιτικά, κοινωνικά καί οἰκονομικά θέματα. Σχ.
21,50x29,50, Σελ.178.
2) 167 ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συλλογή ἄρθρων, ἀφηγήσεων, ἐπιφυλλίδων, ἀνταποκρίσεων, μελετῶν καί ὁμιλιῶν ἐνδιαφερόντων προσωπικοτήτων
καί συνεργατῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Τύπου καί Στρατιωτικῶν Περιοδικῶν, δημοσιευθέντων κατά τό παρελθόν καί μέχρι τοῦ
μηνός Ὀκτωβρίου 2015. Σχ. 21,50x29,50, Σελ. 230.
Δ/νση Ἐπιμ. Ἀφῶν Διδασκάλου 68, 156 69 Παπάγου.
Τό λογοτεχνικό περιοδικό «ΝΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ», Τ.Θ.
67217, 151 02 Μελίσσια, τηλ. 210-8041436 &
6973238311, ἑτοιμάζει τόν 9ο τόμο τῆς ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, πού εἶναι
ἀφιερωμένος στή Μεσσηνία. Ὅποιος λογοτέχνης ἔχει ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιά τήν Μεσσηνία καί ἐπιθυμεῖ νά δημοσιευθοῦν, νά ἐπικοινωνήσει στήν παραπάνω διεύθυνση.
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ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ἡ κ. Ἁγνή Δημητριάδου,
Ξάνθη: 100 € εἰς μνήμην
τοῦ υἱοῦ τῆς Ἀρχιμανδρίτου Πολυκάρπου.
Ὁ κ. Ἰσίδωρος Στ. Καραμαούνας, Χίος: 30 € εἰς
μνήμην τῆς μητέρας του
Καλλιόπης.
Ἡ κ. Βασιλική Κυρίμη,
Λάρισα: 50 € εἰς μνήμην
τῶν γονέων της καί τοῦ
ἀδελφοῦ της Βασιλείου..
Ὁ κ. Βασίλειος Κωσταδήμας, Ἰωάννινα: 25 € εἰς
μνήμην τῶν γονέων του Νικολάου καί Μαρίας.
Ἡ κ. Ἀναστασία Μπούκουρα, Νέα Φιλαδέλφεια:
20 € εἰς μνήμην τοῦ ἀδελφοῦ της Ἰωάννη.
Ὁ κ. Κων/νος Ντερνέλης, Περιστέρι: 30 € εἰς
μνήμην τῆς συζύγου του
Μαρίας καί τοῦ πατέρα
του Ἰωάννη.
Ἡ κ. Εὐγενία Παπάζογλου, Κηφισιά: 250 € εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου της
Νίκου.
Ἡ κ. Ἀρχοντούλα Πουλέα Τόγια, Ἀθήνα: 40 € εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου της,
γονέων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἕνα βιβλίο διαφορετικά ἀπ’ ὅλα τ’ ἄλλα

Βιβλίο ζωντανό, πού περιγράφει τή ζωή καί τή
δράση τῆς χριστιανικῆς κινήσεως στό Βόλο.
Εἶναι ἄξιος συγχαρητηρίων ὁ μαθηματικός λυκειάρχης κ. Κωνσταντῖνος Μαυρομμάτης, γιά τό πῶς κατόρθωσε νά περισυλλέξει τόση ὕλη ἀπό τό 1935 μέχρι
τίς ἡμέρες μας, μιᾶς τόσο πλούσιας σέ χριστιανική
προσφορά πνευματικῆς προσπάθειας, καί νά μᾶς τήν
παρουσιάζει σήμερα σ’ ἕνα πολυσέλιδο τόμο, μέ φωτογραφίες καί ὡραῖο κείμενο, πού διαβάζεται εὐχάριστα.
Μέσα στό βιβλίο αὐτό περνᾶνε πρόσωπα καί γεγονότα ὀγδόντα χρόνων.
Θαυμάζουμε ὅσους ἐργάστηκαν μέ ἀνιδιοτέλεια σ’
αὐτό τό ἔργο στό Βόλο, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων εἶχαν
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προσφέρει τίς ὑπηρεσίες τους καί
στήν χριστιανική κίνηση τῆς Καλαμάτας, τούς ὁποίους μακαρίζουμε
καί εὐχόμαστε ὁ Κύριός μας νά ἀναπαύσει τίς ψυχές τους.
Κάποτε πρέπει νά καταγραφεῖ μέ
λεπτομέρειες ἡ προσφορά τῆς χριστιανικῆς κινήσεως τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Η ΖΩΗ» σ’
ὁλόκληρη τήν Ἑλληνική κοινωνία.
Ἦταν καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι μία
προσφορά ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης,
πού ἔφερε πολλούς καρπούς στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Μέ ὅλη μας τήν ψυχή εὐχαριστοῦμε τόν κ. Μαυρομμάτη καί
τούς συνεργάτες του στή «Χριστιανική Στέγη Βόλου «Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος» γιά τή μεγάλη χαρά, πού
μᾶς ἔδωσαν καί γιά τήν εὐκαιρία νά
ξαναθυμηθοῦμε καί νά ξαναζήσουμε πολλές κοινές μας πνευματικές προσφορές.
Ὁλόθερμες εὐχές, νά βοηθήσει ὁ
Κύριός μας γιά πολλά πολλά χρόνια
νά συνεχίσει ἡ «Χριστιανική Στέγη»
Βόλου νά ζεῖ καί νά ἐργάζεται, μέ
τόν ἴδιο ζῆλο καί ἐνθουσιασμό τῶν
ἱδρυτῶν της.
Σχ.19x27, Σελ.435, Δ/νση «Χριστιανικῆς Στέγης» 28ης Ὀκτωβρίου 98, 38 221 Βόλος, τηλ. 2421024505.
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Νύχτα Χριστουγεννιάτικη (Γ. Δροσίνης)

Κύριε Διευθυντά,

Τήν ἅγια νύχτα τή Χριστουγεννιάτικη
λυγοῦν τά πόδια
καί προσκυνοῦν γονατιστά στή φάτνη τους
τά ἄδολα βόδια.
Κι ὁ ζευγολάτης ξάγρυπνος θωρώντας τα
σταυροκοπιέται
καί λέει μέ πίστη ἀπ' τῆς ψυχῆς τ' ἀπόβαθα

Χριστός γεννιέται!

Τήν ἅγια νύχτα τή Χριστουγεννιάτικη
κάποιοι ποιμένες
ξυπνοῦν ἀπό φωνές ὕμνων μεσούρανες
στή γῆ σταλμένες.
Κι ἀκούοντας τά Ωσαννά
ἀπ’ ἀγγέλων στόματα
στόν σκόρπιο ἀέρα
τά διαλαλοῦν σέ χειμαδιά λιοφώτιστα
μέ τήν φλογέρα.
Τήν ἅγια νύχτα τή Χριστουγεννιάτικη
ποιός δέν τό ξέρει
τῶν μάγων κάθε χρόνο τά μεσάνυχτα
λάμπει τό αστέρι.
Κι ὅποιος τό βρεῖ μες στ’ ἄλλα ἀστέρια ἀνάμεσα καί δέν τό χάσει,
σέ μιά ἄλλη Βηθλεέμ ἀκολουθώντας το
μπορεῖ νά φτάσει.
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Μέ τίς δαψιλεῖς μου εὐχές γιά ὑγεία
καί δύναμη, κουράγιο καί συνέχεια τῆς
ἐκδοτικῆς προσπάθειάς σας. Στό τεῦχος
502 (ἡμερομηνία;), γίνεται ἀναφορά
στούς ἁγίους τῆς Λακεδαιμονίας. Ὁ Ἀγ.
Λεόντιος Μαμ(μ)ωνᾶς βιογραφήθηκε
ἀπό τόν Ἀρχιμ. Ἀβέρκιο Παπαδόπουλο,
ἐκ Καλαβρύτων, τό δέ ἔργο του ἐξεδόθη
τό 1940. Τιμήσαμε μέ φιλολογικό καί
θρησκευτικό μνημόσυνο τόν ἀοίδιμο
Παπαδόπουλο, πρῶτον στήν Ἱερά Μητρόπολη Καλαβρύτων καί Ἀἰγιαλείας,
τόν Μάρτιο τοῦ 2009 σέ ἡμερίδα, πού
ὀργάνωσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Ἀμβρόσιος, καί δεύτερον τόν
Σεπτέμβριο τοῦ 2013, ἐπί τῇ ἐπετείῳ 70
ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεώς του (†1943),
στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Λεοντίου, στήν
Μονεμβασία καί σέ εἰδική τελετή, πού
ὀργάνωσε ὁ ἱερατικός προϊστάμενος τοῦ
ναοῦ μέ τήν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κ.κ. Εὐσταθίου,
καταβάλλω μία προσπάθεια μεταξύ
τῶν συγγενῶν τοῦ Ἀβερκίου, μήπως καί
συνεισφέρουν σέ ἐπανέκδοση τῆς βιογραφίας τοῦ ἁγίου Λεοντίου ἀπό τόν
Ἀβέρκιον Παπαδόπουλο.
Εὐχαριστῶ θερμῶς γιά τό πνευματοφόρο Ἡμερολόγιο!
Μετά θερμῶν εὐχῶν
Χρῆστος Π. Μπαλόγλου
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς».
(Ἐγώ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶμαι ὁ ἄρτος ὁ ζωντανός,
πού ἔχω κατεβεῖ ἀπό τόν οὐρανό). (Ἰω. στ΄ 51)
β. Ἐκεῖνος πού τρώγει τήν σάρκα μου καί πίνει τό αἷμα
μου ἔχει ζωή αἰώνια. (Ἰω. στ΄ 55)
γ. Ἄς ἐξετάζει ὁ ἄνθρωπος τόν ἑαυτό του καί ἔτσι προετοιμασμένος ἄς τρώει ἀπό τόν καθαγιασμένο ἄρτο καί ἄς
πίνει ἀπό τό καθαγιασμένο ποτήρι. (Α΄ Κορ. ια΄ 28)
δ. Θά πάρω τό ποτήρι τῆς εὐχαριστίας καί θά ἐπικαλεστῶ τό ὄνομα Κυρίου. (Ψαλμ. ρε΄5)
ε. Νά, τοῦτο ἄγγισε τά χείλη σου καί θά ἐξαλείψει τίς
ἀνομίες σου καί θά καθαρίσει τίς ἁμαρτίες σου. (Ἡσ. στ΄
7).
στ. Μᾶς χάρισες Κύριε, πνευματική τροφή καί πνευματικό ποτό. (Διδαχή Δώδεκα Ἀποστόλων)
ζ. Ἡ θεία εὐχαριστία εἶναι φάρμακο ἀθανασίας, ἀντίδοτο τοῦ μή ἀποθανεῖν.
(Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ θεοφόρος, Ἐφεσίους ΧΧ 2)
η. Τά τίμια δῶρα δέν τά παίρνουμε σάν ἁπλό ψωμί ἤ
ἁπλό ποτό, ἀλλά... διδαχτήκαμε ὅτι εἶναι σάρκα καί αἷμα
τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, πού ἔγινε ἄνθρωπος.
Ἅγ. Ἰουστίνος
θ. Τά σώματά μας, ἀφοῦ μεταλαμβάνουν τή Θεία Εὐχαριστία, δέν εἶναι πλέον φθαρτά, ἀλλά ἔχουν τήν ἐλπίδα τῆς
ἀνάστασης. (Ἅγιος Εἰρηναῖος)
ι. Ἐμεῖς κοινωνοῦμε τέσσερις φορές τήν ἑβδομάδα, δηλαδή Κυριακή, Τετάρτη, Παρασκευή καί Σάββατο, ἀλλά
ἐπίσης καί τίς ἄλλες ἡμέρες, ὅταν ὑπάρχει μνήμη κάποιου
ἁγίου.
(Μέγας Βασίλειος, ΕΠΕ 3, 502)
ια. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ νέα τροφή ἐκείνων πού πεινᾶνε
σωστά, ἡ μεγαλύτερη σιτοδοσία ἀπ’ ὅποια ἄλλη ἔχει γίνει
ποτέ. (Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ 2, 126)
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ιβ. Φωνάζω μέ δυνατή φωνή καί διαμαρτύρομαι καί παρακαλῶ καί ἱκετεύω νά
μήν προσέλθουμε σ’ αὐτό τό ἱερό Τραπέζι
ἀκάθαρτοι, οὔτε μέ πονηρή συνείδηση.
(ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 8Α, 434)
ιγ. Σάν λιοντάρια πού βγάζουν φωτιά
ἀπό τό στόμα, ἔτσι φεύγουμε μετά τή θεία
Κοινωνία ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα, ἀφοῦ γινόμαστε φοβεροί ἀκόμη καί στόν διάβολο.
(ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 13, 580)
ιδ. Τρώγοντας τούς καρπούς τῆς
αἰώνιας ζωῆς, δηλαδή τό Σῶμα καί τό
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, γινόμαστε ἀθάνατοι
καί ἐπουράνιοι. (Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος)
ιε. Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι ἡ στολή
τῆς θεότητος. Αὐτή τή στολή ντύνεται ὁ
Θεός καί μέ τά ταπεινά στοιχεῖα τοῦ
ἄρτου καί τοῦ οἴνου κατέρχεται καί εἰσέρχεται μέσα μας καί μᾶς ἁγιάζει. (Ἀββάς
᾽Ισαάκ ὁ Σῦρος)
ιστ. Ὅπως λίγη μαγιά, κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο, ὅλο τό ζυμάρι τό κάνει
ὅμοιό της, ἔτσι καί τό θυσιαζόμενο Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ, ὅταν τό δεχθοῦμε μέσα μας
μέ πίστη καί καθαρή καρδιά μᾶς μεταβάλλει ὁλόκληρους.
(Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης)
ιζ. Ἐκεῖνοι πού ἀπομακρύνονται ἀπό
τήν Ἐκκλησία καί τή θεία Κοινωνία, γίνονται ἐχθροί τοῦ Θεοῦ καί φίλοι τῶν δαιμόνων.
(Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)
ιη. Ἄν κοινωνεῖς τά ἅγια μυστήρια ἤ
ἀπέχεις ἀπό αὐτά ἔλλογα, δέν θά ἁμαρτήσεις ποτέ.
(Παλλάδιος, Λαυσαϊκή Ἱστορία)
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ιθ. «Πρῶτον καταλλάγηθι τοῖς σέ λυποῦσιν, ἔπειτα θαρρῶν μυστικήν βρῶσιν
φάγε».
(Ἀκολουθία θείας Μεταλήψεως)
κ. «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς
ἀθανάτου γεύσασθαι».
(θεία Λειτουργία, Κοινωνικό)
κα. «Δέσποτα Χριστέ ὁ Θεός... γλύκανόν μου τήν ψυχήν, τῷ σῷ τιμίῳ αἵματι,
ἀπό τῆς πικρίας, ἥν με ὁ ἀντίδικος ἐπότισεν».
(Εὐχή Κανόνος εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν)
κβ. Πῶς εἶναι δυνατό νά κάνουμε τό
στόμα μας, ὄργανο ἁμαρτίας, ὅταν θυμόμαστε τό τίμιο αἷμα τοῦ Σωτήρα μας, πού
κατά τή θεία Κοινωνία πορφύρωσε τή
γλώσσα μας;
(Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας)
κγ. Δέν ὑπάρχει στήν Ἐκκλησία τίποτε
τό ἅγιο, πλήν τοῦ ἁγίου σώματος καί τοῦ
ἁγίου αἵματος τοῦ Χριστοῦ· οἱ ἅγιοι εἶναι
ἅγιοι ἐξαιτίας τοῦ Ἁγίου Σώματος καί
Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. (Ἅγιος Συμεών ὁ
Νέος Θεολόγος)
κδ. Νά προσευχόμαστε καί νά μεταλαμβάνουμε, ἀρκεῖ νά εἴμαστε ἀκατηγόρητοι ἀπό τόν πνευματικό μας.
(Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Πόδι στό Αἰγαῖο θέλει νά βάλει ἡ
Τουρκία μέ τίς πλάτες Μέρκελ καί...
ὁλίγον Σόιμπλε» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 18-10-15).
Ἀξιοποιεῖ κάθε εὐκαιρία γιά νά
προωθεῖ τά σχέδιά της. Τώρα μέ τό μεταναστευτικό. Ἄς ἐπαγρυπνοῦμε.
«Ἡ ἐξαπάτηση πολιτῶν γιά τήν
ἐκλογική νίκη» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 18-1015).
Γιά τήν νομή τῆς ἐξουσίας. Μακροχρόνια τακτική τῶν πολιτικῶν μας κομμάτων. Καί ἐμεῖς οἱ πολίτες
ἀθεράπευτα εὔπιστοι, ἀμνήμονες.
«Ἀπομακρύνονται οἱ μαθητές ἀπό
τήν μεσογειακή διατροφή» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τῆς Δευτέρας 19-10-15).
Τούς δώσαμε ἐμεῖς οἱ μεγάλοι τό
παράδειγμα. Ἔγκυροι εἰδικοί ἐπιστήμονες μέ δημοσιεύματα καί ἀνακοινώσεις σέ συνέδρια μᾶς καλοῦν νά
ἐπιστρέψουμε στή μεσογειακή διατροφή.
«Ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι κράτος», Σόιμπλε (ΕΣΤΙΑ 21-10-15).
Προκλητική δήλωση, ἀλλά καί πολύ
χρήσιμη γιά ὅσους δέν ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅτι οἱ πολιτικοί μας, μέ τήν
δική μας παθητική καί ἐνεργητική συνδρομή, ἔκαναν τήν πατρίδα μας ἀποικία τοῦ Δ΄ Ράϊχ!
«Δημοσκόπηση σέ 28 χῶρες.
Λάθος δρόμο πήραμε... Ε.Ε., μοῦ λέει
τό 72% τῶν Εὐρωπαίων» (Η ΑΥΓΗ 22-1015).
Εὐτυχῶς πού τό βλέπουμε. Ἀλλαγή
πορείας μέ κριτήρια σωστά, τίς πνευματικές ἀξίες.
«Τά Μνημόνια βαλκανοποίησαν τήν
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Ἑλλάδα στή φτώχεια τοῦ πληθυσμοῦ»,
Μανόλης Δρεττάκης (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 2210-15).
Ὄχι παράπλευρη συνέπεια, ἀλλά
ἐπιδίωξη!
«Θρησκευτικά: Ἡ πρώτη «κατεδάφισις τῆς νέας Κυβερνήσεως!» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 23-10-15).
Τῶν Χριστιανῶν κοιμωμένων οἱ ἀντίθεες δυνάμεις κατεδαφίζουν ἀνενόχλητες!
«Ὁλάντ: Ἐάν ἡἙλλάδα ἔφευγε ἀπό
τό Εὐρώ, ἡ Εὐρώπη θά κατέρρεε»
(ΑΚΡΟΠΟΛΗ 24-10-15).
Καί τώρα πού μένει στό Εὐρώ καταρρέει ἡ Ἑλλάδα!
«Βάλντις Ντομπρόβσκις: Δέν ὑπάρχει ἐπ’ οὐδενί χρόνος γιά χάσιμο» (ΤΟ
ΒΗΜΑ 25-10-15).
Πολύ ντόμπρα. Δέν ὑπάρχει χρόνος γιά χάσιμο στή διαδικασία ἐξαθλιώσεως τῶν Ἑλλήνων, στήν
καταστροφή τῆς Ἑλλάδος.
«Πολωνία. Θρίαμβος τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν» (ΤΑ ΝΕΑ 26-10-15).
Ἄς πάρουν τό μήνυμα στίς Βρυξέλλες. Ἡ τωρινή Ε.Ε. δέν εἶναι αὐτή πού
θέλαμε.
«Σπάνια ἀρχαιολογικά εὑρήματα
στήν Πύλο»(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 27-10-15).
Δουλειά γιά νά ἀνακαλύψουμε καί
ἀξιοποιήσουμε κρυμμένους θησαυρούς στή γῆ μας καί μέσα μας.
«Παραπλανητικά ἀρώματα στά τρόφιμα» (ΕΘΝΟΣ 29-10-15).
Ἐκπληκτική ἐπινοητικότητα χάριν
τοῦ κέρδους.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Βασισμένο στό ὁμώνυμο ἔργο, πού καθιέρωσε
τόν δημιουργό του, Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι (18211881), στή Ρωσία καί στό ἐξωτερικό ὡς μεγάλο
συγγραφέα, τό «Ἔγκλημα καί τιμωρία» παρουσιάζεται
στό θέατρο ΑΝΕΣΙΣ σέ σκηνοθεσία Λεβάν Τσουλάτζε. Παίζουν οἱ ἠθοποιοί Ἱεροκλῆς Μιχαηλίδης,
Τάσος Ἰορδανίδης, Θάλεια Ματίκα, Θοδωρῆς Κατσαφάδος, Σοφία Πανάγου, Δημήτρης Καπετανάκος
καί Δημήτρης Διακοσάββας.
Γιατί ὁ Ρασκόλινκωφ σκότωσε τήν τοκογλύφο
Ἀλιόνα Ἰβάνοβνα καί τήν ἀδελφή της Λισαβέτα;
Γιά νά βγάλει τήν μητέρα του ἀπό τήν φτώχεια;
Γιά νά ἐλευθερώσει τήν ἀδελφή του Ντούνια ἀπό
τήν ἀνάγκη, νά δουλεύει στό σπίτι τοῦ κυνικοῦ,
φιλήδονου Σβιντριγκάλωφ, τήν ἀδελφή του, πού
δέν ἀποκρούει ἕνα κραυγαλέα ἀταίριαστο γάμο
γιά νά βοηθήσει τόν ἀδελφό της; Γιά ν’ ἀλλάξει ὁ
φτωχός Ρασκόλινκωφ τήν μοίρα του καί νά γίνει
εὐεργέτης τῆς ἀνθρωπότητας μέ κλεμμένα χρήματα;
Αὐτά ἔγραφε ὁ συγγραφέας στόν ἐκδότη Μιχαήλ
Κατκώφ, τό φθινόπωρο τοῦ 1865. Ὁ Ντοστογιέφσκι
κατέληξε στό κίνητρο διανοητικῆς τάξεως, τίς ἰδέες
τοῦ Ρασκόλινκωφ.
Ἐπηρεασμένος ἀπό τό ριζοσπαστικό, ὀρθολο-
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γικό, ἀθεϊστικό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς
τοῦ 1860, ὁ πρώην φοιτητής τῆς
Νομικῆς εἶχε δημοσιεύσει ἕνα ἄρθρο
μέ τίς ἰδέες του. Ἐπίστευε ὅτι ἡ
ἀνθρωπότητα διαιρεῖται σέ δύο κατηγορίες ἀνθρώπων. Ἡ μία ἀποτελεῖται ἀπό τούς συνηθισμένους θνητούς, πού ζοῦν γιά νά κυριαρχοῦνται
ἀπό ἄλλους καί νά ὑπακούουν. Ζοῦν
στά ὅρια τῶν ἠθικῶν τους αὐταπατῶν.
Ἡ ἄλλη κατηγορία ἀποτελεῖται ἀπό
ἐξαιρετικές φύσεις πού γεννήθηκαν
γιά νά κυριαρχοῦν. Αὐτοί οἱ λίγοι
ὑπεράνθρωποι βρίσκονται πέρα ἀπό
τό καλό καί τό κακό. Αὐτοί γνωρίζουν,
ὅτι δέν ὑπάρχουν ἀπόλυτοι ἠθικοί
νόμοι. Ἔχουν τό δικαίωμα νά παραμερίζουν τά ἐμπόδια, πού παρουσιάζονται στήν ἐπιδίωξη τῶν στόχων
τους, ἀκόμη καί νά σκοτώνουν.
Αὐτό τό δημοσιευμένο ἄρθρο
του ἔρχεται στήν ἐπιφάνεια, κατά τίς
ἀνακρίσεις πού διεξάγονται μέ τήν
μορφή διαλεκτικῆς συζητήσεως ἀνάμεσα στόν Ρασκόλινκωφ καί τόν
ἀστυνομικό ἀνακριτή Πορφύρη.
Παρά τίς ἰδέες καί τήν λογική
του ὁ Ρασκόλινκωφ ὁμολογεῖ τό
ἔγκλημά του. Ὁ ἀπωθημένος ἀπό
τήν θεωρητική πλάνη ψυχικός κόσμος ἀναδύεται. Ἡ συνείδηση ἀποζητᾶ τήν τιμωρία γιά νά βρεῖ τήν λύτρωση. «Τόν ἑαυτό μου σκότωσα,
ὄχι αὐτήν», ὁμολογεῖ στή Σόνια.
«Σύντριψα τόν ἑαυτό μου γιά πάντα».
Καί ὁ λησμονημένος Θεός Πατέρας
στέλνει τήν ἐλπίδα, μέσῳ τῆς ταπεινῆς
καί καταφρονημένης πόρνης, τῆς
Σόνιας.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Σταυρούλα Βερράρου
Σταύρος Γιαπουτζῆς
Θεόδωρος Δοῦρος (†)
Γεώργιος Καζᾶς
Ἀλέξανδρος Κακαβούλης
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Πέτρος Πανταζόπουλος
Εὐάγγελος Παπαευαγγέλου
Γεώργιος Παπαθανασίου
Δήμητρα Πετουμένου
Κωνσταντίνος Ποντίκης (†)
Κωνσταντίνος Ρίζος
Φώτιος Ρίζος
Χρήστος Ρώμας
Κωνσταντίνος Σαββίδης
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Βασίλειος Σκιαδᾶς
Μερόπη Σπυροπούλου
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Φθάσαμε στό τέλος τῆς χρονιᾶς.
Μιᾶς χρονιᾶς δύσκολης, μέ
πολλά ἄλυτα προβλήματα, πού μᾶς
ἀγχώνουν καί μᾶς ἀφαιροῦν ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ψυχικῆς μας ἠρεμίας.
Δυστυχῶς, αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα.
Ὅπως δείχνουν δέ τά καθημερινά γεγονότα, ἡ κατάσταση αὐτή
ὄχι μόνο θά συνεχισθεῖ γιά ἕνα μεγάλο χρονικό διάστημα, ἀλλά
ὑπάρχει μεγάλος φόβος νά ἐνταθεῖ.
Μέσα σ’ αὐτή τήν πολύ δύσκολη συγκυρία, πρέπει νά βροῦμε
τόν τρόπο νά ξαναβροῦμε τήν
αἰσιοδοξία μας καί τή χαρά τῆς
ζωῆς.
Ὁ μόνος πού μπορεῖ νά μᾶς ξαναδώσει αὐτή τήν αἰσιοδοξία εἶναι
ὁ Χριστός μας, πού θά ξαναγεννηθεῖ σέ λίγες μέρες γιά νά μᾶς φέρει
τό χαρούμενο μήνυμα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή γῆ μας, ὡς βοηθοῦ καί συμπαραστάτη μας.
Ὁ Χριστός ἔρχεται γιά μᾶς.
Ἐμεῖς Τόν ἀποδεχόμαστε μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη; Αὐτό εἶναι τό
μεγάλο ἐρωτηματικό γιά ὅλους μας.
Ἄς γιορτάσουμε τά φετινά Χριστούγεννα μέ ὅλη τή δύναμη τῆς
ψυχῆς μας, ξεπερνώντας τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς.
Ὁλόθερμες εὐχές γιά
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Μηνιαῖο περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
"Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας"
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Ἀγαπητοί μας συνδρομητές,
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Ἔθιμα Χριστουγέννων. Οἱ μωμόγεροι τοῦ Νομοῦ Δράμας
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