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

ανηγυρίζει ἡ Καλαμάτα κι
ὅλη ἡ Μεσσηνία -καί ὄχι
μόνο- τή μεγάλη ἑορτή τῆς
Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἀφιερωμένη
στό Δεσπότη Χριστό καί στήν Παναγία
Μητέρα Του, ἡ ἑορτή αὐτή συγκινεῖ βαθύτατα τούς πιστούς, πού συρρέουν
στό Ναό της.
Ὁ δίκαιος Συμεών περιμένει, μέ
βαθειά ὑπομονή, νά πραγματοποιηθῆ
ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ, ὅτι δέν θά πεθάνει προτοῦ νά δεῖ τόν Σωτῆρα τοῦ
κόσμου. Ὁδηγούμενος ἀπό τό Ἅγιο
Πνεῦμα ἔρχεται στό Ναό τοῦ Σολομῶντος τήν ὥρα πού ἡ Παναγία, μαζί μέ
τόν Ἰωσήφ προσφέρουν τό βρέφος
Ἰησοῦ γιά νά τό ἀφιερώσουν στόν Θεό,
σύμφωνα μέ τόν Μωσαϊκό νόμο (Ἔξ.
13,1). Ὁ ἀναμάρτητος Κύριος ἐκπληρώνει τήν ἐντολή τοῦ Ἑβραϊκοῦ νόμου
καί τόν ἁγιάζει. Συναντᾶ τήν ἀνθρωπότητα τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου,
πού προξένησε ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων, ὅλο τόν ἀρχαῖο κόσμο. Ὁ
αἰώνιος Θεός, πού τόν προανήγγειλαν
οἱ προφῆτες, εἶναι ὁ ἀρχηγός τῆς νέας
ἀνθρωπότητος. Ὁ Συμεών ἀγάλλεται,
σκιρτᾶ ἀπό χαρά, ἀγκαλιάζει τό βρέφος
Ἰησοῦ καί ζητεῖ τήν ἀπόλυση «Νῦν ἀπολύεις με Δέσποτα», σύμφωνα μέ τήν
ὑπόσχεσή Σου, γιατί εἶδα μέ τά μάτια
μου τόν Σωτῆρα Κύριον, τόν συνάντησα,
τόν ἀγκάλιασα, τόν ἐδόξασα. Αὐτός
θά εἶναι «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» καί
«ἰδού οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν».
Ἡ συνάντηση αὐτή (ἡ Ὑπαπαντή)
σηματοδοτεῖ τή νέα πορεία τοῦ κόσμου.
Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ νέος Ἀδάμ. Ὁ ἴδιος
ὁ Θεός, πού γίνεται ἄνθρωπος, μπαίνει
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στήν ἱστορία καί τήν ἀλλάζει. Γίνεται
γενάρχης τοῦ νέου κόσμου. Τό παλαιό
φεύγει, καταργεῖται. Τό νέο ἀνακαινίζει τό παλαιό, δίνει αἰώνια διάσταση
στή ζωή καί τήν πορεία μας. Γι’ αὐτό ἡ
συνάντηση τοῦ Συμεών μέ τόν Ἰησοῦ
εἶναι πράγματι κοσμοσωτήρια. Ὁ Χριστός εἶναι «τό φῶς πού φωτίζει πάντα
ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον»
(Ἰω. 1,8) ἀνακαινίζει ὅλη τήν κτίση
καί δίνει νόημα καί ἀξία στή ζωή μας.
Μᾶς καλεῖ νά τόν ἀκολουθήσουμε. Δέν
μᾶς πιέζει, δέν μᾶς ἐξαναγκάζει. Σέβεται τήν ἐλευθερία μας γιατί μᾶς
ἀγαπᾶ. Γιατί ἡ ἀγάπη λειτουργεῖ μόνο
μέσα στό χῶρο τῆς ἐλευθερίας. Ἡ βία,
ὁ ἐξαναγκασμός, πού τόσο τραγικά τόν
ζοῦμε στήν ἐποχή μας, εἶναι ξένα ἀπό
τόν χῶρο τῆς πίστεώς μας. Μόνον αὐτή
σώζει τόν κόσμο. «Αὕτη ἐστί ἡ νίκη ἡ
νικήσασα τόν κόσμον ἡ πίστις ἡμῶν»
(1η Ἰω. 5,4). Κέντρο καί δύναμη τῆς
πίστεως εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός, πού «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκ. 6,2). Ὅσο σκοτεινή καί
τραγική εἶναι ἡ ἐποχή μας, τόσο πιό
πολλή δύναμη καί ἐλπίδα δίνει ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ, τοῦ «ἐσφαγμένου
Ἀρνίου», πού τόν συναντᾶμε καί ζοῦμε
τήν παρουσία του μέσα στό χῶρο τῆς
λατρευτικῆς μας συνάξεως καί προσευχῆς μας, πού βγαίνει ἀπό τό βάθος
τῆς καρδιᾶς μας. Εἶναι ἡ προσωπική
μας συνάντηση μαζί Του. Εἶναι μιά
ἄλλη συνάντηση. Ἀναγκαία καί ἀπαραίτητη γιά τή σωτηρία μας καί τή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου. Μιά συνάντηση
βαθειᾶς πίστεως, ἐλπίδας καί ἀγάπης,
πού μεταμορφώνει ὅλη τήν ὕπαρξή μας.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Χιλιάδες κόσμος ἀκολουθεῖ
τήν περιφορά τῆς εἰκόνας στήν
πόλη τῆς Καλαμάτας (2-2-2016)

Η ΘΕΩΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ὁ

Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγινε
ἄνθρωπος, ὄχι γιά νά δημιουργήσει κανούργια ἀνθρώπινη
φύση, ἀλλά γιά νά ξαναδώσει στόν
ἄνθρωπο τή θεία χάρη, τήν ὁποία δέν
μπόρεσε νά διασώσει ὁ πρῶτος Ἀδάμ.
Ἡ παροχή στήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ
Χριστοῦ τῆς θείας Χάριτος, τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, χαρακτηρίζεται ἀπό τούς
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἀναστήλωση
τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου πρός «τό
ἀρχαῖον κάλλος», δηλαδή τήν προπτωτική
κατάσταση.

Ἡ ἀνθρώπινη φύση
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
Τό ἅγιο Πνεῦμα «ἐνοικεῖται» πρῶτο
στόν Χριστό, ὅταν ὁ Θεός Λόγος «γέγονεν
ἄνθρωπος», θά μᾶς πεῖ ὁ ἅγιος Κύριλλος
Ἀλεξανδρείας. Βλέπουμε λοιπόν, πώς ἡ
προσληφθείσα ἀπό τό Θεό Λόγο ἀνθρώπινη φύση θεραπεύτηκε «εὐθύς καί ἐξ
ἀρχῆς» μέ τή θεία Ἐνανθρώπηση.
Ἔτσι θά ριζώσει σ’ αὐτήν ἡ θεία
χάρη, πού εἶχε ἀποχωρισθεῖ ἀπό τόν
ἄνθρωπο ἕνεκα τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος. Ἡ ἐνοίκηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν προσληφθείσα ἀνθρώπινη
φύση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐπειδή τό
Ἅγιο πνεῦμα «ἀπέπτει» δηλαδή ἔφυγε
ἀπό τόν ἄνθρωπο ὕστερα ἀπό τήν διάπραξη τῆς ἁμαρτίας, ἔπρεπε νά ἔρθει
«εὐθύς ἐξ ἀρχῆς», στόν Υἱό καί Λόγο,
γιά νά προσθήσει, δηλαδή νά συνηθίσει
πλέον νά μένει στούς ἀνθρώπους, πού
θά τό δέχονται διά τῶν ἱερῶν Μυστηρίων.
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Στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ παρουσία
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δίνει ἕναν τόνο
ἑνότητας «ἐν ἐλευθερία», κάτι πού εἶναι
ἄγνωστο τόσο στή ρωμαιοκαθολική, ὅσο
καί τήν προτεσταντική ἐκκλησιολογία.

Μετοχή
στή θεωμένη ἀνθρώπινη φύση
τοῦ Χριστοῦ
Οἱ ἀνά τούς αἰῶνες βαπτισμένοι
χριστιανοί ἔχουν τήν δυνατότητα νά κοινωνοῦν μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, μετέχοντες
ἔτσι στήν ἁγιασμένη καί θεωμένη ἀνθρώπινη φύση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Καί
τοῦτο, γιατί στό πρόσωπο τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἐπιτεύχθηκε ὁ ἁγιασμός τῆς μίας καί ἑνιαίας
ἀνθρώπινης φύσεως.
Ὁ «Θεός Λόγος», θά μᾶς πεῖ ὁ
ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας «προσφέρει στήν ἀνθρώπινη φύση πού προσέλαβε
τά ἀνήκοντα στή θεία φύση».
Γι’ αὐτό τόν προσκυνοῦμε ὡς ἕνα
Υἱό πού εἶναι «ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ
καί Πατρός», ἀλλά καί μέ πλήρη τήν
ἀνθρώπινη φύση, ἐκτός ἀπό τό ἐπιφαινόμενο τῆς ἁμαρτίας. Ἡ ἑνότητα αὐτή
τῶν πιστῶν μέ τό Χριστό καί μεταξύ
τους δέν ταυτίζεται μέ τήν οὐσία τῆς
ἐνιαίας θεότητας, ἀλλά μέ τή θεία χάρη,
δηλαδή τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ θεωθείσα ἀνθρώπινη φύση
τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό σημεῖο ἀναφορᾶς γιά κάθε πιστό πού θέλει καί
ἐπιδιώκει τή σωτηρία του.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ν μέσῳ κοινωνίας κλυδωνιζομένης καί πλήρους
πειρασμῶν καί παντοειδῶν προκλήσεων ἀξίζει ἡ
μάθησις καί παρουσίασις ἁγίων μορφῶν, ὄχι τόσο
γνωστῶν στό εὑρύτερο κοινό.
Ἕνας ἅγιος πού ἔζησε στή Ρώμη, τούς χρόνους
τῶν μεγάλων διωγμῶν τῆς Ἐκκλησίας κατά τόν 3ο
αἰώνα ὑπῆρξε καί ὁ ἅγιος Ταρσίζιος. Ὁ ἅγιος αὐτός
μαρτύρησε καί ἐτάφη στήν κατακόμβη τοῦ Ἁγίου Καλλίστου. Ὑπάρχει καί ἄλλη ἐκδοχή ὅτι ἐτάφη πλησίον
τοῦ τάφου τοῦ πάπα Ζαφυρίνου. Σήμερα τό λείψανό
του εὑρίσκεται στόν ναό τοῦ Ἁγίου Σιλβέστρου στή
Ρώμη. Ἔγινε γνωστός ἀπό ἕνα ἐπίγραμμα πρός αὐτόν,
τοῦ πάπα Δαμάσου, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι ἐλιθοβολήθη
ὑπό εἰδωλολατρῶν (τό 257 μ.Χ.) μή ἐπιτρέψας τήν βεβήλωση τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τήν ὁποία ὁ ἅγιος μετέφερε γιά τούς μελλοθανάτους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι
βρίσκονταν στή φυλακή. Τό ἐπίγραμμα συγκεκριμένα
ἀναφέρει: Tarsicium sanctum Christi sacramenta
fenentem peteret vulgare profanis ipse aninam
potius voluit dimittere caesus proderequam
38
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

canibus caelectia membra. Ἐπίσης στήν Passio τοῦ
ἱερομάρτυρος πάπα Στεφάνου ἀναφέρεται ὅτι ὁ Ταρσίζιος ἦταν νέος στήν ἡλικία καί εἶχε τήν θέση τοῦ
«ἀκολούθου» στήν Ἐκκλησία, δηλαδή βοηθοῦσε τούς
ἱερεῖς στό ἱερό Βῆμα (ἱερόπαιδες, κοινῶς «παπαδάκια») καί σ’ ὅλες τίς λατρευτικές συνάξεις τῶν πιστῶν.
Ἑορτάζεται στίς 15 Αὐγούστου. Εἰδικά στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Καραβᾶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς ἑορτάζεται μέ τήν συμμετοχή
παιδιῶν καί νέων στήν Θεία Λειτουργία, τό πρῶτο
Σάββατο μετά τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς καί μάλιστα
σέ ναό ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Ταρσιζίου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται κάτωθεν τῶν προπυλαίων τοῦ κυρίως ναοῦ.
Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου ἔγραψε ὁ Ἐπαμ. Γ.
Κρητικός. Τό ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου ἐγράφη ὑπό τοῦ
πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Κρητικοῦ:
«Θείῳ ἔρωτι ἐμπεπλησμένος, δῶρα τίμια ἐν
κόλποις φέρων, τό θανεῖν ὑπέρ τοῦτων αἱρούμενος,
καί ἀνόμοις μή προδώσας τόν Κύριον, ἀνεδείχθης μαρτύρων τό καύχημα, ὦ Ταρσίζιε, τῆς Ρώμης τό βλάστημα, καί νέων παίδων χριστιανῶν ἀγαλλίαμα,
ἱκέτευε Χριστόν τόν Θεόν, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν».
Μικρός ναός ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου ὑπάρχει καί
στά ἰδιωτικά ἐκπαιδευτήρια Πανταζοπούλου - Μαυρομμάτη στά Πατήσια τῶν Ἀθηνῶν.
Ἀξίζει καί ἄλλες ἐνορίες νά δημιουργήσουν παρεκκλήσια ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Ταρσιζίου καί νά τόν
ἑορτάζουν καί κατά τήν ἰδικήν μου γνώμιν τόν μήνα
Φεβρουάριο, πρός τό τέλος τοῦ μηνός γιά νά μήν εἶναι
κοντά στήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Εἰδικῶς νά τελεῖται Θεία Λειτουργία γιά τά
παιδιά μέ κατάλληλη διδαχή ἔχοντας ὡς ἀφορμή τή
θαρραλέα ὁμολογία πίστεως τοῦ ἁγίου. Τοῦτο θά ἀποτελοῦσε σπουδαιότατο στήριγμα γιά τή χριστιανική
ζωή τῶν συγχρόνων νέων.
Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου
Ἱεροκήρυξ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν
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τίς 22 Ἰανουαρίου ἀναπαύθηκε «ἐκ τῶν
κόπων αυτοῦ» ὁ πατήρ Νικήτας Βουτυρᾶς, πρώην Προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος «Η ΖΩΗ».
Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία ἔγινε τό Σαββάτο
23 Ιανουαρίου ἀπό τόν Ἱερό Ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, πού βρίσκεται
στό κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος στήν Ἁγία
Παρασκευή καί ὁ ἐνταφιασμός του ἔγινε
στήν «Κατακόμβη», πού βρίσκεται πλησίον
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Τήν ἐξόδιο Ακολουθία τέλεσαν οἱ ἀρχιερεῖς Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου
καί Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, μετά
πολλῶν ἱερέων. Ἕνα μεγάλο πλῆθος
ἀνδρῶν καί γυναικῶν κατέκλυσε τόν Ἱερό
Ναό καί τόν προαύλιο χῶρο καί ἀποχαιρέτησε τόν μεταστάντα.
Μετά τίς ὁμιλίες τῶν ἀρχιερέων, ἀποχαιρέτησε τόν νεκρό ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἀπόστολος Παῦλος» κ. Νίκος Γαλέτας.
Ὁ ἀείμνηστος π. Νικήτας γεννήθηκε τό
1929 στή νήσο Κέα ἀπό εὐσεβεῖς γονείς.
Μετά τήν ἀποφοίτησή του ἀπό τό Γυμνάσιο, εἰσήχθη στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, από ὅπου καί ἀποφοίτησε στά τέλη τῆς δεκαετίας 1950.
Ἀπό φοιτητής ἔγινε μέλος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Η ΖΩΗ» καί προσέφερε
ὅλες του τίς δυνάμεις στό ἱεραποστολικό
ἔργο τῆς Ἀδελφότητος.
Τό ἔτος 1973 χειροτονήθηκε διάκονος
καί τό 1974 ἱερέας καί τοποθετήθηκε ὡς
ἱεροκήρυκας στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἀλεξανδρουπόλεως.
Πλούσια εἶναι ἡ δράση καί ἡ προσφορά
του στήν ἀκριτική αυτή περιοχή τῆς πατρίδος μας. Κι αὐτό ἀποδείχθηκε ἀπό τήν
προσέλευση πολλῶν κατοίκων τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως κατά τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία.
Τό 1994 ἐκλήθη ἀπό τήν Ἀδελφότητά
του νά αναλάβει τήν καθοδήγησή της, ὡς
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Ἀρχιμανδρίτης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΒΟΥΤΥΡΑΣ
1929-2016
Προϊστάμενός της, μετά τήν αἰφνίδια ἐκδημία
τοῦ Προϊσταμένου της, ἀειμνήστου πατρός
Ἀναργύρου Σταματοπούλου. Παρέμεινε ὡς
Προϊστάμενος γιά 20 χρόνια. Λόγῳ τῆς ἐπιβαρύνσεως τῆς ὑγείας του, παραιτήθηκε ἀπ᾽ αὐτή
τήν ὑπευθυνότητα τό περασμένο καλοκαίρι, γιά
νά τόν διαδεχθεῖ ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Βασίλειος
Μπλάνας.
Χαμηλῶν τόνων ἄνθρωπος ἦταν ὁ π. Νικήτας. Ἦταν ὅμως ἄνθρωπος πολλῆς προσευχῆς
καί ἄριστος ἐξομολόγος. Μέ ὑπευθυνότητα κατηύθυνε ὁλόκληρο τό χριστιανικό ἔργο στήν
ἱεραποστολική του προσπάθεια.
Οἱ προσευχές ὅλων μας τόν συνοδεύουν στό
αἰώνιο ταξίδι του, νά τόν ἀναπαύσει ὁ Κύριός
μας, πού τόσο ἀγάπησε καί ὑπηρέτησε ἐδῶ στή
γῆ.
Συμμετέχοντας καί ὁ Σύλλογός μας στό πένθος τῆς Ἀδελφότητος «Η ΖΩΗ», γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σεβαστοῦ π. Νικήτα, ἐκφράζουμε τά
θερμά μας συλλυπητήρια καί τίς προσευχές μας,
ὁ Κύριός μας ν᾽ ἀναδείξει ἄξιο ἀντικαταστάτη
του στά μέλη τῆς Ἀδελφότητος.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ασική πίστη τῶν χριστιανῶν εἶναι,
ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ
σύμπαντος κόσμου. Ὁ φυσικός κόσμος εἶναι κατασκευασμένος ἐπί τῇ βάσει
κανόνων καί νόμων, καί ὅλα τά κτιστά δημιουργήματα λειτουργοῦν μέ μαθηματική
ἀκρίβεια καί τάξη. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι κι
αὐτός κτίσμα καί δημιούργημα τοῦ Θεοῦ
καί εἶναι ἐντεταγμένος ἀπόλυτα στούς φυσικούς νόμους, στούς ὁποίους πειθαρχεῖ
καί τηρεῖ μέ κάθε αὐστηρότητα. Ὁποιαδήποτε παρέκκλιση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τούς
φυσικούς νόμους καί τήν παγκόσμια τάξη
ἔχει ἄμεσες καί ὀλέθριες συνέπειες.
Στή χριστιανική, ὅμως, Ἀποκάλυψη καί
Ἱερή ἱστορία (Παλαιά καί Καινή Διαθήκη)
ὑπάρχουν πλεῖστα ὅσα γεγονότα καί συμβάντα, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν ἐξαίρεση τῶν
φυσικῶν νόμων καί τῆς φυσικῆς τάξεως.
Ἄς ἀναφέρουμε μερικά ἀπό αὐτά.
Ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη: Ἡ διάνοιξη
τῆς Ἐρυθρᾶς Θάλασσας καί ἡ διέλευση τῶν
Ἑβραίων διά μέσου τῆς ξηρᾶς (Ἐξ. ιδ΄ 2131). Ἡ διατροφή τῶν Ἑβραίων στήν ἔρημο
μέ τό μάννα (Ἐξ. ιστ΄ 14-36) καί ἡ ἄντληση
«ὕδατος ἐκ πέτρας» (Ἐξ. ιζ΄ 5-6). Ἡ στάση
τῆς κίνησης τοῦ ἥλιου, στήν περιοχή Γαβαών
(Ἰησ. Ναυῆ ι΄ 12-15). Ἡ ἀνάληψη τοῦ προφήτη Ἠλία στούς οὐρανούς διά πυρίνου
ἅρματος (Δ΄ Βασ. β΄ 11-12) κ.ἄ.
Ἀπό τήν Καινή Διαθήκη: Τά ἄπειρα θαύματα τοῦ Χριστοῦ, θεραπεῖες ἀσθενῶν,
ὅπως λεπρῶν (Λκ. ιζ´ 12), τυφλῶν (Ἰω. θ΄ 1-
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25), χωλῶν (Ματθ. ια΄ 5), δαιμονιζομένων
(Μάρκ. α΄ 34). Ἡ ἀνάσταση νεκρῶν (Ἰω. ια΄
44). Ὁ πολλαπλασιασμός πέντε ἄρτων καί
ὁ χορτασμός πέντε χιλιάδων ἀνθρώπων
(Ματθ. ιδ΄ 17-21). Τό περπάτημα πάνω
στή θάλασσα (Ματθ. ιδ΄ 25) καί ἡ κατάπαυση τῶν ἀνέμων καί τῆς τρικυμίας μέ
ἕνα μόνο πρόσταγμα (Μάρκ. δ΄ 39).
Πῶς λοιπόν, ἐξηγοῦνται οἱ ἐξαιρέσεις
αὐτές τῶν φυσικῶν νόμων; Ἡ μόνη ἀπάντηση εἶναι διά τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Θεός πού εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ σύμπαντος κόσμου ἐπί τῇ βάσει νόμων καί κανόνων, Αὐτός καί μόνο ἔχει τήν δυνατότητα,
ὡς Παντοδύναμος Δημιουργός καί νά ἄρει
τήν λειτουργία, μερικῶς ἤ ὁλικῶς, τῶν φυσικῶν νόμων. Ὁ Ἄλμπερτ Ἀϊνστάϊν, ὁ βαθύς
αὐτός ἐρευνητής τῶν φυσικῶν νόμων καί
πιστεύοντας ὅτι ὁ Θεός «πάντα ἐν σοφίᾳ
ἐποίησεν», εἰρωνευόμενος ὅσους ἰσχυρίζονταν ὅτι ἡ ζωή στόν πλανήτη Γῆ εἶναι
τυχαία, ἔλεγε: «ὁ Θεός, ὅταν δημιουργοῦσε
τόν κόσμο δέν ἔπαιζε ζάρια». Μέ τήν ἔννοια
δηλαδή ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε τόν κόσμο
βάσει νόμων καί κανόνων.
Ὁ Χριστός μιλώντας κάποτε γιά τή δύναμη τῆς πίστεως, εἶπε τό ἑξῆς ἐκπληκτικό
παράδειγμα: «ἐάν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον
σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι
ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καί μεταβήσεται, καί οὐδέν
ἀδυνατήσει ὑμῖν» (Ματθ. ιζ΄ 20). Ἐάν ὁ
ἄνθρωπος, ἔχοντας πίστη «ὡς κόκκον σινάπεως», μπορεῖ νά ἀλλάξει τή γεωγραφική
σύνθεση τῆς γῆς, πόσο περισσότερο ὁ Θεός
Δημιουργός. Τό συμπέρασμα λοιπόν εἶναι,
ὅτι ὁ Χριστός ὡς Θεάνθρωπος ἦταν καί
εἶναι ὁ μόνος πού μπορεῖ νά ὑπερβεῖ τούς
φυσικούς νόμους, ὅπως βεβαιώνει καί
ἡἘκκλησία: «Ὅπου Θεός βούλεται νικᾶται
φύσεως τάξις».
† Ὁ Α.Ε.
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τενίστηκε προσεκτικά ἡ Μάρθα,
φόρεσε τό συνηθισμένο γιά τίς
Κυριακές καί τίς γιορτές καλό
της παλτό καί ἕτοιμη νά φύγει ἔριξε
μιά φευγαλέα ματιά στόν καθρέφτη.
Κοντοστάθηκε. Κάποιες σκέψεις τριγύρισαν στό μυαλό της.
Σήμερα πού θά πήγαινε στό
σχολεῖο, γιά νά πάρει τόν πρῶτο
ἔλεγχο τῆς χρονιᾶς τοῦ Γιωργάκη της,
θά πρωτοσυναντοῦσε καί τήν καινούργια δασκάλα, πού εἶχε ἔρθει φέτος καί
εἶχε ἀναλάβει τήν Τετάρτη Δημοτικοῦ. Μήπως ἦταν καλύτερα νά μήν
ἐμφανιστεῖ ντυμένη ἔτσι, στά ὁλόμαυρα,
ὅπως εἶχε συνηθίσει πιά ἐδῶ καί τρία
χρόνια; Ἄνοιξε βιαστικά ἕνα συρτάρι,
διάλεξε ἕνα ἀσπρόμαυρο κασκόλ, τό
τύλιξε προσεκτικά στό λαιμό της καί
ξεκίνησε.
***
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Ἡ νεαρή δασκάλα, μιά γλυκιά καί πρόσχαρη κοπέλα, τήν καλοδέχτηκε καί μέ τά ἐπαινετικά της
λόγια, πού τῆς εἶπε γιά τό «πόσο ἔξυπνος καί εὐσυνείδητος μαθητής» ἦταν
ὁ Γιωργάκης της, ὁ μοναχογιός της,
γέμισε τή Μάρθα χαρά καί καμάρι.
-Ἐκτός τῶν ἄλλων, πρέπει νά
σᾶς συγχαρῶ καί γιατί φαίνεται πώς
ὁ Γιῶργος ζεῖ σ’ ἕνα ὡραῖο οἰκογενειακό περιβάλλον καί ὅτι ἔχει καί μιά
ἰδιαίτερη ἐπικοινωνία μέ τόν πατέρα
του, τῆς εἶπε.
Ἡ Μάρθα δαγκώθηκε...
-Πῶς τό καταλάβατε; τήν ρώτησε ὅσο πιό ψύχραιμα μποροῦσε.
-Μά εἶναι φανερό. Τόν ἀναφέρει συχνά. Ἀλλά καί τίς προάλλες, πού
γιά νά γνωρίσω τούς μαθητές μου καλύτερα – μιά καί εἶμαι καινούργια
φέτος στό σχολεῖο – τούς ἔβαλα νά γράψουν μιά ἔκθεση γιά τό πῶς περνοῦν
τίς Κυριακές τους, ὁ Γιῶργος σας
ἔγραψε... Ἕνα λεπτό νά σᾶς διαβάσω
ἀκριβῶς τί ἔγραψε...
Ἔψαξε λίγο σέ μιά στίβα ἀπό
τετράδια, πού εἶχε πάνω στό γραφεῖο
της, ἄνοιξε ἕνα ἀπό αὐτά κι ἄρχισε νά
διαβάζει:
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«Κάθε Κυριακή πρωί, φορᾶμε
τά καλά μας καί πᾶμε μέ τόν πατέρα
μου στήν Ἐκκλησία. Μετά τή Λειτουργία, στό γυρισμό, ὁ πατέρας μου μέ
κρατάει ἀπ’ τό χέρι καί μοῦ ἐξηγεῖ
αὐτά πού εἶπε ὁ παππούλης. Στό σπίτι,
ὅσο ἡ μάνα μου ἑτοιμάζει τό πρωινό
μας, ἐμένα μέ στέλνει ὁ πατέρας μου
στό περίπτερο, γιά νά τοῦ ἀγοράσω τήν
ἐφημερίδα του καί μιά σοκολάτα γιά
μένα. Μετά ἀπό τόν καφέ και τό γάλα
μου, ἐκεῖνος διαβάζει τήν ἐφημερίδα
του κι ἐγώ κάθομαι δίπλα του καί ζωγραφίζω ἤ παίζω μέ τά αὐτοκινητάκια
μου».
Καί, κλείνοντας τό τετράδιο, ἡ
δασκάλα χαμογελαστή συμπλήρωσε:
-Βλέπετε; Εἶναι φανερή ἡ
ἀγάπη τοῦ Γιώργου σας γιά τόν πατέρα του. Μά... τί πάθατε; Θέλετε λίγο
νερό; Τί πάθατε; Ἐγώ σᾶς τά διάβασα
αὐτά γιά νά χαρεῖτε καί νά τά μεταφέρετε καί στόν πατέρα του, γιά νά χαρεῖ
κι αὐτός, κι ἐσεῖς ξεσπάσατε σέ λυγμούς. Γιατί; Γιατί…;

Ἡ Μάρθα προσπάθησε νά
συγκρατήσει τά δάκρυά της καί μέ
πολλή προσπάθεια σηκώθηκε νά φύγει.
Κατάφερε μόνο νά σιγοψιθυρίσει ἕνα
ἀχνό «εὐχαριστῶ». Τί ἄλλο μποροῦσε
νά πεῖ;
Ἕνα πικρό «γιατί» εἶναι πού
τῆς ἔλιωνε τήν καρδιά, τρία χρόνια
τώρα. Τό ἴδιο πού διάβαζε καί στό
βλέμμα τοῦ Γιώργου, κάθε νύχτα, ὅταν
μετά τή βραδινή προσευχή, τοῦ ἔλεγε
πώς ὁ πατέρας του δέν μπορεῖ νά ἔρθει
νά τόν φιλήσει γιά καληνύχτα, ἀλλά
εἶναι βέβαιο πώς ἀπό κεῖ ψηλά πού
βρίσκεται, τόν κοιτάζει καί τοῦ χαμογελάει...
Κι ὁ Γιῶργος, μ’ ἕνα χαμόγελο πήγαινε γιά ὕπνο.

ΜΕΡΟΠΗΣ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμης Καθηγήτριας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ἀπό τή Συλλογή Διηγημάτων της:
«Τό Κορίτσι μέ τό Φλάουτο».

***
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τίς 20-6-1999 στό ἔνθετο «Πολιτισμός» τῆς ἐφημερίδας
«Ἐλεύθερος Τύπος» ἀναφέρεται τό ἑξῆς:
Θεατρικό ἔργο Ἀμερικανοῦ συγγραφέως καί Ἄγγλου σκηνοθέτη,
πού παρουσίαζε τόν Χριστὸ ὡς…
ὁμοφυλόφιλο, ἀνέβηκε ἐπί σκηνῆς
στή Νέα Ὑόρκη. Ξεσηκώθηκε θύελλα
διαμαρτυριῶν καί οἱ ὑπεύθυνοι ματαίωσαν κατ’ ἀρχάς τήν παράσταση,
ἀργότερα ὅμως ἀποφάσισαν νά τήν
ἀνεβάσουν ἐπικαλούμενοι τήν «ἐλευθερία ἔκφρασης καί δικαιωμάτων
τοῦ κάθε πολίτη».
Διάλεξα τήν ἀκραία καί σιχαμερή,
γιά κάθε σωστό καί λογικό ἄνθρωπο
πού σέβεται τήν ἱστορική ἀλήθεια,
ἀνακοίνωση – ἀνάμεσα σὲ πλῆθος
ἄλλες – ὡς ἀφορμὴ γιά νά μελετήσουμε ἕνα θέμα πού μαστίζει τήν
σύγχρονη σκέψη καί ἀντίληψη τῶν
ἀνθρώπων· τό θέμα τοῦ ἠθικοῦ σχετικισμοῦ ἤ ὑποκειμενισμοῦ. Στήν
ἐποχή μας ἐμφανίζεται ξανά τό κίνημα τῶν σοφιστῶν τῆς ἀρχαιότητας,
πού χάριν τῶν χρημάτων, ἀναλάμβαναν ν’ ἀποδείξουν ὡς ἀληθινὴ
44
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κάθε θεώρηση τῶν ἀνθρώπων, παραβιάζοντας συγκαλυμμένα τοὺς νόμους τῆς λογικῆς καί διαστρέφοντας
τό νόημα τῶν λέξεων. Ἔχοντας ὡς
δόγμα τό «πάντων χρημάτων μέτρον
ὁ ἄνθρωπος» τοῦ Πρωταγόρα (5ος
π.Χ. αἰώνας) οἱ σοφιστὲς δίδασκαν
ὅτι δέν ὑπάρχει ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια ἀλλά μόνο ὑποκειμενική. Ὅπως
λέγει χαρακτηριστικά σ’ ἕνα ἔργο
του ὁ Σικελός θεατρικός συγγραφέας καί λογοτέχνης Luigi Pirandello
(1867-1936), «Ἔτσι εἶναι, ἄν ἔτσι
τό νομίζετε».
Ἔτσι φθάσαμε στό κατάντημα ὁ
κάθε «καλλιτέχνης» νά διαστρεβλώνει τήν ἱστορική ἀλήθεια ἐν ὀνόματι
τῆς δῆθεν ἐλευθερίας ἐκφράσεως.
«Σήμερον προστατεύεται ὁ πλουραλισμός ἰδεῶν ἀντί τῆς ἀληθείας».
Ἔτσι τά ἀνθρώπινα δικαιώματα
«ἀπό δικαιώματα ὑπέρ τοῦ πλησίον,
καθίστανται ἐργαλεῖα ἐπιβολῆς ἐπί
τοῦ πλησίον, διότι ὁ καθένας πλέον
μπορεῖ νά ἀτιμάζει οἱονδήποτε ἀτιμώρητα». (πρβλ. Ν. Ι. Σταυριανίδη,
Θεοσοφία - «Νέα ἐποχή», ἀντίχριστη ἰδεολογία παγκοσμίου ναζισμοῦ,
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τοῦ θανόντος, γιατί ἔτσι ἐπιτάσσει
Ἀθήνα 1977, σελ. 77 79).
Σήμερα στή Δύση καί ἡ πιό ἀπό- ἡ θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστική παλυτη μωρία θεωρεῖται γιγάντιο βῆμα ράδοση τῶν Ἰνδῶν, θά τό δεχθοῦμε.
πρός τὴν πρόοδο, τή δημοκρατία, τήν Στίς σατανιστικές τελετουργίες γίἀνθρώπινη ἀπελευθέρωση. Δέν εἶναι νονται ἀνθρωποθυσίες, θά τίς ἀνεχπολιτικά καὶ κοινωνικά ὀρθό νά κρί- θοῦμε. Καί ἄν κάποιοι ἀντιταχθοῦν
στά ἀνωτέρω, βάσει τῆς
νουμε τίποτα καί καΓΡΑΦΕΙ
στοιχειώδους λογικῆς, θά
νένα, οὔτε ἀκόμη καί
τούς
χαρακτηρίσουμε
ἀπό τά ἀποτελέσματα
Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
φονταμενταλιστές, φαναπού ἔχουν οἱ πράξεις
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
τικούς μέ παρωπίδες καί
τους. Τό μόνο πού ἐπιΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
πάει λέγοντας.
τρέπεται εἶναι ἁπλῶς ν’
Βαδίζοντας ὅμως ἔτσι,
ἀποδεχόμαστε τό κάθε
θά ἔρθει στιγμή πού θά
τι καὶ ἀπό τόν ὁποιονδήποτε. Ἀξιολογικὰ κριτήρια, πρω- πρέπει ν’ ἀνεχθοῦμε καί τό κοινό
τόκολλα διαχειρίσεως πληροφοριῶν, ἔγκλημα, τήν κλοπή, τόν βιασμό, τήν
ἰδεῶν, ἀπόψεων, βάσει κάποιων δε- ἀποπλάνηση τῶν ἀνηλίκων, τήν ὁποιδομένων λογικῆς, πείρας, θεϊκῆς αδήποτε καταστροφή καί τήν ὁποιἀποκαλύψεως, ἀπαγορεύονται καί αδήποτε ἔκνομη ἐνέργεια. Θά πρέἄν ὑπάρχουν καταργοῦνται. Τά πει ν’ ἀνεχθοῦμε τό δικαίωμα τοῦ
μόνα πού ἐπιτρέπονται εἶναι τά δόγ- τεμπέλη νά κρατήσει τίς «ἀξίες»
ματα τοῦ καθενὸς καί οἱ προσωπικές του, χωρὶς καμμία ἐπίπτωση γιά τόν
πεποιθήσεις, ἀσχέτως ἄν δέν στηρί- ἴδιο, τό δικαίωμα τοῦ παιδιοῦ νά
ζονται πουθενά ἤ παραποιοῦν τήν κρατήσει τόν παιδισμό του, τό διἱστορία, τήν ἀντικειμενική ἀλήθεια, καίωμα τοῦ ἀναρχικοῦ νά μή ὑποτήν οὐσιαστική πρόοδο τῆς κοινω- λογίζει κανένα καί τίποτε.
Στό τέλος θά καταργήσουμε κι
νίας. Ἡ ἀξιολόγηση χαρακτηρίζεται
ρατσισμός καί προκατάληψη. Θεω- αὐτή τή σκέψη. Διότι γιά νά λειτουργήσει ἡ σκέψη χρειάζεται κάρεῖται ἐχθρός τῆς δημοκρατίας.
Σύμφωνα μέ τίς σύγχρονες ἀντι- ποια ἀξιολογικά κριτήρια· κάποια
λήψεις, ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικός πολιτι- ἀξιώματα, τά ὁποῖα ἐκ τῶν προτέσμός καί ὁ πολιτισμός πού ἀναπτύχ- ρων καά ἀντικειμενικά, εἶναι σωστὰ
θηκε σ’ ἕνα ἀσήμαντο ἀφρικανικό καὶ ἀποδεκτά ἀπὸ τήν πείρα τῆς
χωριό δέν ἔχει καμμία ἀξιολογική ἀνθρωπότητας καί ἀπό τά ἀποτελέδιαφορά. Ὁ Παρθενών καί ἡ καλύβα σματά τους. Καταργώντας δὲ τή
τῆς ζούγκλας εἶναι ἴδια. Ὅλες οἱ σκέψη καταργοῦμε κάθε ἀγωγή καί
θρησκεῖες εἶναι ἴσες, ὁδηγοῦν στό παιδεία στό ὄνομα τῆς δῆθεν προΘεό, καί ὑπηρετοῦν τήν ἀλήθεια. όδου καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόἜτσι ἄν στήν Ἰνδία καῖνε τή χήρα μου.
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διάκριση καί ἡ καλοσύνη εἶναι πνευματικά χαρίσματα, δῶρα τοῦ Θεου σέ ἐκείνους πού ἔχουν
ἀγαθή συνείδηση καί ἡ «ἀγαθή συνείδηση», ὅπως
λέει ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, «φέρνει στήν
καρδιά, τή δύναμη τῆς ἀγάπης, γιατί δέν τήν βαρύνει
καμιά παράβαση ἐντολῆς».
Ἕνα πρωΐ, καθώς πήγαινα νά ἀγοράσω τρόφιμα, βλέπω ξαφνικά νά ἔρχεται πρός ἐμένα, ἕνας
μεγαλόσωμος μελαμψός ἄνδρας καί τόν ἀκούω νά
μοῦ λέει: «Παρακαλῶ, πεινῶ». Τό πρόσωπό του
καί ἡ ὅλη ἐμφάνισή του, θά μποροῦσε νά μοῦ προκαλέσει φόβο, ἀλλά ὁ τρόπος πού μιλοῦσε καί τό
βλέμμα του ἔδειχναν τό ἀντίθετο, γι’ αὐτό ὅταν ἐπανέλαβε τίς ἴδιες λέξεις καί ἄνοιξε τά χέρια του καί
τά ἔβαλε στούς ὤμους μου, αὐτόματα αἰσθάνθηκα
συμπόνοια γι’ αὐτόν τόν ἄνθρωπο καί ἔτσι αὐθόρμητα ἕνα ὄχι βγῆκε ἀπό τά χείλη μου. Ὄχι, τοῦ
εἶπα, δέν τό ἐπιτρέπω στόν ἑαυτό μου, ἐγώ νά εἶμαι
χορτασμένη κι ἐσύ νά πεινᾶς. Λίγο πιό κάτω ἦταν
ἕνα πολυκατάστημα τροφίμων.
- Ἔλα, τοῦ εἶπα, πᾶμε σ’ αὐτό τό μαγαζί, νά
σοῦ ψωνίσω ὅσα τρόφιμα θέλεις.
Ἕνα χαμόγελο ἄνθισε στά χείλη του καί τά μάτια του, ἔλαμψαν ἀπό χαρά καί καλοσύνη. Τράβηξε
τά χέρια του ἀπό τούς ὤμους μου, τά ἔβαλε σταυρωτά στό στῆθος του καί ἔκανε ὑπόκλιση λέγοντάς
μου, «εὐχαριστῶ», ἐνῶ συνέχισε.
- Κυρία, δέν πρέπει δοῦν ἐσύ, ἐγώ, μαζί μαγαζί,
κόσμος τί λέει;
Ἄκουσα τά λόγια του μέ ἔκπληξη, εἰλικρινά,
δέν τό περίμενα νά σκεφθεῖ τή δική μου θέση, ἄν
κάποιοι γνωστοί μέ ἔβλεπαν μαζί του καί θά μέ παρεξηγοῦσαν. Τελικά τοῦ ἔδωσα κάποια χρήματα καί
μοῦ εἶπε «thank you». Kατάλαβα ὅτι μιλοῦσε
Ἀγγλικά. Αὐτό μέ βοήθησε, ἀφοῦ κι ἐγώ μιλῶ τή
γλώσσα, κι ἔτσι, μέ μιά σύντομη συνομιλία μαζί του,
ἔμαθα τήν ἱστορία τῆς ζωῆς του, ἕνα δράμα τῆς
ἐποχῆς μας, πού ἐξαφάνισε μέ ἕνα «τσουνάμι» ὅλη
τήν οἰκογένειά του. Ἐκεῖνος γλύτωσε ἀπό θαῦμα,
ὅταν κάποιο πλοῖο τό μάζεψε ἀπό τήν θάλασσα καί
τό ἔφερε στήν Ἑλλάδα.
- «God saved me», ὁ Θεός μέ ἔσωσε, ἦσαν τά
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τελευταῖα λόγια του κι ἐγώ τόν συμβούλεψα, νά δοξάζει τό Θεό καί νά τόν
εὐχαριστεῖ κάθε ἡμέρα, παράλληλα
ὅμως νά φροντίσει νά βρεῖ μιά δουλειά.
Μέ βεβαίωσε πώς θά τό κάνει.
Πέρασε ἕνας χρόνος, ὅταν μιά
ἡμέρα τόν εἶδα νά στέκεται περιποιημένος σέ μιά γωνιά τοῦ δρόμου καί νά
μοιράζει στούς περαστικούς, κάποια
διαφημιστικά ἔντυπα. Εὐχαρίστησα τόν
Θεό πού τόν βοήθησε καί σκεφτόμουν
φεύγοντας, πόσο λάθος εἶναι νά κρίνει
κανείς τούς ἀνθρώπους ἀπό τό χρῶμα
τους καί τήν ἐμφάνισή τους, ἀλλά καί
πόσο ὀμορφαίνει τόν ἄνθρωπο ἡ εὐγένεια, ἡ καλοσύνη καί ἡ διάκριση, πού
τοῦ δίνουν τό κουράγιο νά συνεχίσει τή
ζωή του καί μάλιστα μέ τόν «καλόν
ἀγώνα», ὅπως αὐτόν τόν «ἀλλοδαπό»
ἀδελφό μας, τόν «μηδέν ἔχοντα καί τά
πάντα κατέχοντα» (Ἀπ. Παῦλος).
Κυρί-λη
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ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ οἱ πιστοὶ διατρέχουμε τὸν κίνδυνο νὰ βρεθοῦμε σὲ σύγχυση μεταξὺ εὐσέβειας καὶ
εὐσεβοφάνειας. Ἡ τελευταία δὲν εἶναι παρὰ ἡ
ἄρνηση καὶ ἀκύρωση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Τὴν ἀποκάλυψε ὁ Κύριος, ὅταν ἀπὸ τὸν Φαρισαῖο τοῦ ἀφαίρεσε τὸ προσωπεῖο τῆς εὐσέβειας καὶ ἔδειξε τὸ
πρόσωπο τῆς τυπολατρίας. Εἶναι, πράγματι, καταδικασμένη ἡ τυπολατρία. Διότι νὰ λατρεύεις καὶ νὰ
τηρεῖς τοὺς τύπους εἶναι πράγμα εὔκολο καὶ γι’ αὐτὸ
ἔχει πλῆθος ὀπαδῶν. Ἐνῶ ἡ ἄσκηση τῶν ἀρετῶν τῆς
ἀληθινῆς εὐσέβειας χρειάζεται διὰ βίου πνευματικοὺς ἀγῶνες, γιὰ νὰ τὴν κατακτήσουμε.
Ἐὰν μένουμε προκολλημένοι στὸν τύπο μόνο,
σὲ βάρος τῆς οὐσίας, τότε, κινδυνεύουμε νὰ καταντήσουμε σὲ μία τυπολατρία, ἡ ὁποία καταστρέφει
τὴν οὐσία. Ἐξαφανίζει τὴν κάθε ἀξία τῆς πράξεώς
μας καὶ καθιστᾶ τὴν ὅλη μας συμπεριφορὰ κίβδηλη,
μία ξηρὴ καὶ ἀποστεωμένη ἐκδήλωση. Καταντᾶμε,
τότε, σὲ ἕναν καρπὸ χωρὶς χυμούς, χωρὶς γνώση, ποὺ
προκαλεῖ τὴν ἀποστροφή.
Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, πολλὲς φορὲς
συμβαίνει, ὥστε μία πράξη μας οὐσίας, αὐθόρμητη,
εἰλικρινὴς νὰ χάνει τὴν ὀμορφιά της καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητά της, γιατί δὲν περιβάλλεται ἀπὸ τοὺς
ἀνάλογους γιὰ τὴν περίπτωση τύπους. Μία προσφώνηση, ἕνας τρόπος ὑποδοχῆς, μία ἐπίσκεψη σὲ ἀκατάλληλη ὥρα καὶ μὲ ἀπρόσεκτη συμπεριφορὰ κινδυνεύουν, παρὰ τὴν εἰλικρίνειά τους, νὰ μὴ φέρουν
τὸ προσδοκώμενο ἀποτέλεσμα.
Αὐτὸς ὁ διαχωρισμὸς μεταξὺ τύπου καὶ οὐσίας
ἀποτελεῖ ἀπειλή, τὴν ὁποία ὀφείλουμε νὰ προσέξουμε ἰδιαίτερα ὡς γονεῖς. Μὲ τὸ παράδειγμά μας,
ὀφείλουμε νὰ μάθουμε στὰ παιδιά μας νὰ μὴ μένουν
στὸ «φλοιό», ἀλλὰ νὰ εἰσχωροῦν στὴν οὐσία, ὅπου
ὑπάρχει ἡ ἀληθινὴ καὶ οὐσιαστικὴ γεύση.
Ἡ διάσπαση τῆς ἁρμονικῆς σχέσης οὐσίας τύπου ὁδηγεῖ ἀκόμη σὲ ἐπικίνδυνους, γιὰ τὴν πνευματική μας ἐξέλιξη, δρόμους. Τὸν κίνδυνο αὐτὸν
τὸν ἐπισήμανε μὲ τὸν πιὸ κατηγορηματικὸ τρόπο ὁ
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Κύριος στὸ πρόσωπο τῶν Φαρισαίων. Παρὰ ταῦτα, δυστυχῶς, ὁ
φαρισαϊσμὸς ἐπέζησε. Γιατί εἶναι
εὔκολο νὰ ἀρκεσθοῦμε στὸν τύπο,
ἔχοντας μάλιστα καὶ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι εἴμαστε ἐντάξει ἀπέναντι
στὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλὰ
προσκολλημένοι στὸ «ἄνηθον καὶ
στὸ ἡδυόσμον καὶ ἀγνοοῦντες τὰ
βαρύτερα τοῦ Νόμου, τὴν ἀγάπην
καὶ τὸ ἔλεος», βρισκόμαστε σὲ λάθος δρόμο.
Μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν
ἐντατικοποίηση τοῦ πνευματικοῦ
μας ἀγώνα θὰ πολεμήσουμε τὸν
ὑπαρκτὸ αὐτὸν κίνδυνο τοῦ φαρισαϊσμοῦ, ποὺ ἐμφωλεύει μέσα μας.
Χωρὶς νὰ παραγνωρίζουμε τὴν
ἀξία τοῦ τύπου, πρέπει νὰ ἐπιδοθοῦμε στὴν κατάκτηση τῆς οὐσίας.
Νὰ γίνουμε ἄνθρωποι ποὺ θὰ τηροῦμε καὶ τὸν τύπο, ἀλλὰ σὰν μία
ἔκφραση ἐξωτερική του βαθύτερου
πνευματικοῦ περιεχομένου τῶν
ψυχῶν μας.
Ἀπὸ τοὺς Κύκλους Νέων Μητέρων
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥¥

ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Ἡ Ὁδηγητική ἤ ἀλλιῶς Συμβουλευτική
εἶναι κλάδος τῆς Ψυχολογίας, πού ἀσχολεῖται
μέ τήν καθοδήγηση τῶν παιδιῶν σέ διάφορα
ζητήματα καί προβλήματά τους, ὅπως στό
σχολικό καί ἐπαγγελματικό προσανατολισμό,
καθώς καί στή λύση διαφόρων προβλημάτων
τους, ψυχολογικῶν καί ἄλλων. Ἕνα μέρος
αὐτῆς ἀσχολεῖται μέ τήν καθοδήγηση τῶν
παιδιῶν στό ἐλεύθερο ἀνάγνωσμα διαφόρων
ἐντύπων κ.λπ. Δίνει δηλαδή συμβουλές στά
παιδιά γιά τήν ἐκλογή καλῶν βιβλίων γιά μελέτη, γιά νά ἀναπτύξει τά πνευματικά τους
ἐνδιαφέροντα καί νά τά βοηθήσει νά διευρύνουν τή μόρφωσή τους. Ἡ ἐπιστήμη αὐτή λέγεται στά ἀγγλικά Βιβλιοσυμβουλευτική (BIBLIOCOUNSELLING).
Τό ἐλεύθερο ἀνάγνωσμα ἐξωσχολικῶν βιβλίων εἶναι μία ἐνδιαφέρουσα πνευματική
ἐνασχόληση, πού βοηθεῖ στήν ἐπωφελή χρήση
τοῦ ἐλεύθερου χρόνου τῶν παιδιῶν μέ τήν
ἀνάγνωση ὠφελίμων βιβλίων. Ἡ ἀνάγνωση
καλῶν βιβλίων συντελεῖ στήν πνευματική ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν, στή μόρφωση τοῦ χαρακτήρα καί τῆς προσωπικότητός τους, στή δημιουργία πνευματικῶν ἐνδιαφερόντων καί τήν
ἀπόκτηση πολλῶν καί ποικίλων γνώσεων (Βλ.
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Β.Χ. Χαραλαμπόπουλου, Ἡ μορφωτική ἐπίδραση τῶν ἐλευθέρων ἀναγνωσμάτων τῶν παιδιῶν. «Ἀκτίνες» τχ. 295, σσ. 354-362). Ἐπίσης
βοηθεῖ τά παιδιά νά λύσουν τά προβλήματά
τους, νά ἀνεβάσουν τό πνευματικό τους ἐπίπεδο, νά διαμορφώσουν βιοθεωρία, ἦθος, χαρακτήρα).
Τά παιδιά, κυρίως κατά τήν ἐφηβική
ἡλικία ἔχουν πολλά προβλήματα καί ἀπορίες,
γιά θέματα κοινωνικά, ἠθικά, πνευματικά.
Γι’ αὐτό διαβάζουν πολλά βιβλία. Ἀλλά καί
τά παιδιά ἔχουν τάση γιά μάθηση. Γι’ αὐτό
διαβάζουν πολλά ἐξωσχολικά βιβλία. Ἄλλα
παιδιά χρειάζονται καθοδήγηση στήν ἐκλογή
καλῶν βιβλίων. Διότι δέν εἶναι ὅλα τά βιβλία
ἐξ ἴσου καλά καί μορφωτικά. Μερικά μάλιστα
εἶναι ἐπιβλαβή, παραπλανοῦν τά παιδιά,
ἑνίοτε τά ὁδηγοῦν στό κακό, στήν ἐπιθετικότητα, στή διανοητική τεμπελιά κ.λπ. Πρέπει
λοιπόν νά διαλέγουμε μέ προσοχή τό βιβλίο,
πού θά διαβάσουν τά παιδιά, ὅπως διαλέγουμε
καί τήν ὑλική τροφή. Μέ μεγαλύτερη προσοχή
ὅμως πρέπει νά διαλέγουμε τήν πνευματική
τροφή. Πρέπει λοιπόν νά καθοδηγοῦμε καί
νά συμβουλεύουμε τά παιδιά νά ἐκλέγουν καί
νά διαβάζουν καλά καί ὠφέλιμα βιβλία.

¥

Μεγάλη βοήθεια στόν τομέα αὐτό μποροῦν νά δώσουν οἱ σχολικοί ψυχολόγοι καί
ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τό παιδικό βιβλίο, καθώς
καί ἔμετροι ἐκπαιδευτικοί. Ὁ ψυχολόγος ἤ ὁ
ἐκπαιδευτικός, πού θά δώσει συμβουλές στά
παιδιά γιά ἐκλογή καλῶν βιβλίων, πρέπει νά
γνωρίζει καλά, δύο πράγματα: 1) Τήν ψυχολογία
τῆς παιδικῆς ἡλικίας, τίς ἱκανότητες καί τά
ἐνδιαφέροντα τῶν παιδιῶν σέ κάθε περίοδο
τῆς ἡλικίας τους καί 2) τά ὑπάρχοντα καλά
παιδικά βιβλία καί τούς καλούς συγγραφεῖς.
Τά παιδιά τῆς προσχολικῆς ἡλικίας (3-6
ἐτῶν) ἔχουν μυστική καί συγκρητική σκέψη.
Συγχέουν τό πραγματικό μέ τό φανταστικό.
Γι’ αὐτό τούς ἀρέσουν τά παραμύθια, οἱ διηγήσεις μέ περιπέτειες ἄλλων παιδιῶν, οἱ
ἱστορίες ζώων κ.λπ. Τούς ἀρέσουν πολύ τά
εἰκονογραφημένα βιβλία καί τά κόμικς. Τά
παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου (7-12 ἐτῶν)
ἔχουν ἀναπτύξει τή λογική σκέψη, μελετοῦν
πολλά πράγματα καί θέλουν νά μάθουν τίς
αἰτίες τῶν διαφόρων φαινομένων. Διαβάζουν
πολλά βιβλία γνώσεων, ἀλλά καί λογοτεχνικά
(διηγήματα καί μυθιστορήματα, μέ ἥρωες κυρίως παιδιά). Στήν προεφηβική ἡλικία (12-14
ἐτῶν) ἀναπτύσσεται περισσότερο ἡ κριτική
σκέψη. Τά παιδιά ἔχουν τώρα περισσότερα
πνευματικά ἐνδιαφέροντα. Διαβάζουν πολλά
βιβλία, γιά νά πλουτήσουν τίς γνώσεις τους,
ἤ λογοτεχνικά βιβλία γιά διασκέδαση.
Στήν ἐφηβική ἡλικία (15-18 ἐτῶν) τά παιδιά διαβάζουν λιγότερο ἐξωσχολικά βιβλία,
διότι ἔχουν νά διαβάσουν πολλά καί δύσκολα
σχολικά βιβλία. Κι ὅμως πολλά διατηροῦν τά
πνευματικά τους ἐνδιαφέροντα καί διαβάζουν
μερικά καλά λογοτεχνικά βιβλία ἤ καί ἐκλαϊκευμένα ἐπιστημονικά καί φιλοσοφικά βιβλία.
Μερικά παιδιά, διαβάζουν καί θρησκευτικά
βιβλία. Τά κορίτσια διαβάζουν κυρίως λογοτεχνικά βιβλία (ποιήματα, μυθιστορήματα,
δοκίμια). Κάθε παιδί ὅμως ἔχει τά δικά του
ἐνδιαφέροντα. Καί πρέπει νά κάνουμε συζήτηση μαζί τους, γιά νά τά ἐξακριβώσουμε
κατά τό δυνατό. Νά τά ρωτήσουμε ποιά βιβλία
διάβασαν καί τούς ἄρεσαν, ποιά μαθήματα
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ἀγαποῦν περισσότερο, ποιό ἐπάγγελμα
θέλουν νά ἐκλέξουν στή
ζωή τους, κ.λπ. γιά νά ἀνιχνεύσουμε τά ἐνδιαφέροντά
τους.
Ἔπειτα πρέπει νά γνωρίζουμε κάπως καί
τήν παιδική λογοτεχνία. Καθώς καί τούς μεγάλους συγγραφεῖς παιδικῶν βιβλίων. Πολλοί
ἐκδοτικοί οἴκοι εἰδικεύονται στήν ἔκδοση
παιδικῶν βιβλίων καί ἐκδίδουν σχετικούς καταλόγους. Ὑπάρχουν ὅμως πάρα πολλά παιδικά βιβλία, γραμμένα ἀπό Ἕλληνες καί ξένους
συγγραφεῖς. Γι’ αὐτό εἶναι δύσκολο νά τά ξέρουμε ὅλα καί νά ἐκλέξουμε τά κατάλληλα γιά
κάθε παιδί. Ὑπάρχει ἕνας τρόπος, γιά νά
ἐκτιμήσουμε τήν ἀξία κάθε βιβλίου. Πρῶτον
δέν πρέπει νά παρασυρόμαστε ἀπό τά ὡραία
ἐξώφυλλα καί τούς ἐντυπωσιακούς τίτλους,
οἱ ὁποῖοι συχνά δέν ἀποδίδουν τό πραγματικό
περιεχόμενο τοῦ βιβλίου καί τήν περίληψη,
πού μπορεῖ νά ὑπάρχει στό ἐξώφυλλο. Νά
διαβάσουμε ἀκόμη τόν πρόλογο τοῦ συγγραφέα, γιά νά διαπιστώσουμε τίς προθέσεις
του. Τέλος νά διαβάσουμε κάποια κεφάλαια,
γιά νά δοῦμε πῶς τά ἀναπτύσει ὁ συγγραφέας
καί ἄν τό περιεχόμενό τους μᾶς ἐνδιαφέρει,
ἄν τό βιβλίο ἀξίζει νά μελετηθεῖ. Τό ἴδιο
πρέπει νά μάθουν νά κάνουν καί τά παιδιά.
Νά μήν ἀγοράζουν βιβλία στήν τύχη, ἀλλά νά
ἐξετάζουν πρῶτα προσεκτικά τά περιεχόμενά
τους.
Οἱ γονεῖς καί οἱ φίλοι τῶν παιδιῶν, καλό
εἶναι νά τούς κάνουν ὡς δῶρα βιβλία στή
γιορτή τους ἤ σέ διάφορες μεγάλες ἑορτές.
Ἔτσι θά ἀναπτύξουν τήν ἀγάπη τους στό βιβλίο καί στή μελέτη καλῶν βιβλίων. Μέ αὐτά
θά ἀποκτήσουν πολλές καί ποικίλες γνώσεις
καί θά αὐξήσουν τά πνευματικά τους ἐνδιαφέροντα. Ἕνα καλό βιβλίο εἶναι τό καλύτερο
καί ὠφελιμώτερο δῶρο, πού μποροῦμε νά κάνουμε στά παιδιά.
Β.Χ.Χ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ὁ Ἱερώνυμος τῆς Αἴγινας
μᾶς συμβουλεύει:

ΕΝΑΣ ἀπό τούς φωτισμένους Γέροντες
τοῦ 20ου αἰώνα, πού ἄφησε ζωντανά τά πνευματικά ἴχνη τῆς ἐπίγειας πορείας του, ὑπῆρξε
καί ὁ ὅσιος Γέροντας τῆς Αἴγινας π. Ἱερώνυμος (1883-1966), ὁ κατά κόσμον Βασίλειος
Ἀποστολίδης. Εἶχε γεννηθεῖ σ’ ἕνα χωριό τῆς
ἁγιοτόκου Καππαδοκίας ἀπό φτωχούς πολύτεκνους γονεῖς, ἀλλά θεοσεβεῖς. Ἀπό μικρό
παιδί εἶχε ἐκδηλώσει τή ζωηρή ἐπιθυμία του ν᾽
ἀφιερωθεῖ στό Θεό καί νά ὑπηρετήσει τήν
Ἐκκλησία. Ὅταν ἔφθασε στήν κατάλληλη
ἡλικία, χειροτονήθηκε διάκονος καί ἀνεχώρησε
γιά προσκύνημα στούς Ἁγίους Τόπους.
Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ Καταστροφή τόν
ἔφερε μέ ἄλλους πρόσφυγες στόν Πειραιᾶ καί
ἀπό ᾽κεῖ στήν Αἴγινα. Ὁ Μητροπολίτης Καρυστίας Παντελεήμων βλέποντας τόν ἔνθεο
ζῆλο του καί τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς του, τόν
χειροτόνησε πρεσβύτερο καί τοῦ ἔδωσε τό ὀφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτη. Ἡ ἐπίσκεψή του στό
Ἅγιον Ὄρος, ἀποτέλεσε σταθμό τῆς ἐν
Χριστῷ βιοτῆς του. Πέρασε ἀπό πολλά μοναστήρια καί συνδέθηκε ἰδιαιτέρως μέ τόν διακριτικό ἡγούμενο τῆς Μονῆς Σιμωνόπετρας
Γέροντα Ἱερώνυμο, ἀπό τόν ὁποῖο ἔλαβε «τό
μέγα ἀγγελικό σχῆμα», ἀλλά καί τό ὄνομά
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του. Ἐπέστρεψε στήν Αἴγινα γιά ν ἀφοσιωθεῖ στό
πνευματικό ἔργο του.
Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ἱερώνυμος, ὁ ἐρημίτης τῆς
Αἴγινας, ὑπῆρξε στά χρόνια πού ἔζησε μιά μεγάλη
πνευματική μορφή, πού καθοδηγοῦσε καί στήριζε
πολλές πονεμένες ψυχές. Ἀπό διάφορα μέρη τῆς
Ἑλλάδος προσέτρεχαν στήν Αἴγινα, γιά νά βροῦν
κοντά στόν πατέρα Ἱερώνυμο ἀνακούφιση, παρηγοριά, λύτρωση. Ὁ Θεός τόν εἶχε προικίσει μέ τό
προορατικό χάρισμα. Παρά τήν κλονισμένη ὑγεία
του ἀπό τόν καρκίνο τῶν πνευμόνων, ὁ μακάριος
Γέροντας συνέχισε νά δέχεται τούς ἐπισκέπτες, νά
ἐξομολογεῖ καί νά καθοδηγεῖ τό λαό τοῦ Θεοῦ. Στίς
16 Ὀκτωβρίου 1966 παρέδωσε τήν ψυχή του μέ
τή φράση «Δόξα σοι ὁ Θεός»!
ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ αὐτά στοιχεῖα τά βρήκαμε στό θαυμάσιο βιβλίο «Γεροντικόν τῆς ἐποχῆς
μας» (Ἐκδόσεις Παρουσία) τοῦ φιλάγιου πολυγραφότατου συγγραφέα Π.Μ. Σωτήρχου. Ὁ ἴδιος
ἔχει συγκεντρώσει πολλές ἀπό τίς διδαχές τοῦ φωτισμένου Γέροντα Ἱερωνύμου. Καταχωροῦμε ἐδῶ
μερικές:
1. «Νά τρέφετε τό σῶμα σας, σάν νά πρόκειται νά ζήσετε ἑκατό χρόνια, ἀλλά νά προσέχετε καί
τήν ψυχή σας, σάν νά πρόκειται νά πεθάνετε
αὔριο».
2. «Νηστεία νά κάνετε ὅση δύνασθε, ἀνάλογα
καί μέ τήν ὑγεία σας. Μπορεῖτε νά σηκώσετε 100
κιλά βάρος; Ὄχι βέβαια. Ὅσον μπορεῖτε θά σηκώσετε».
3. «Δέν ὑπάρχει ἁμαρτία, πού νά κατακτᾶ τό
ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὅσες φορές πέσεις, σηκώσου. Ὁ
Θεός συγχωρεῖ ἀμέσως. Ἀρκεῖ νά μετανοήσουμε
εἰλικρινά».
4. «Ὅταν σέ κατηγοροῦν, νά μήν ἀπαντᾶς.
Τόν ἄνθρωπο πού ὑπομένει τίς κατηγορίες, ὁ Θεός
θά τόν κατατάξει μέ τούς μάρτυρες».
5. «Ἄν θέλετε νά σᾶς εἰσακούσει ὁ Κύριος,
ποτέ μή πικράνετε ἄνθρωπο. Τά λόγια σας νά εἶναι
εἰρηνικά, γλυκά, ζυμωμένα μέ μέλι».
6. «Ἡ ἀπελπισία εἶναι καί ἀπιστία. Ἐκεῖνος
πού πιστεύει εἰλικρινά στόν Θεό, δέν ἀπελπίζεται
ποτέ. Ἀπελπίζεσαι, γιατί δέν πιστεύεις στή δύναμη
τοῦ Θεοῦ, πού κυβερνᾶ τά πάντα. Χωρίς τόν Θεό
δέν μποροῦμε νά κάνουμε τίποτα».
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

¥

Ε

ἴμαστε στά πρῶτα χριστιανικά χρόνια.
Χρόνια ζήλου, ἐνθουσιασμοῦ καί βαθειᾶς
πίστης πρός τόν ἀναστάντα Χριστό, ἀπό
τούς πρώτους χριστιανούς. Ζοῦν σέ μία πνευματική ἀτμόσφαιρα «ἐν πνεύματι ἁγίῳ». Ἀγωνίζονται γιά τόν καταρτισμό τους. Συνέρχονται
εὐχαριστιακά γιά νά μεταλάβουν Σώματος καί
Αἵματος Χριστοῦ. Προσπαθοῦν νά γνωρίσουν ὅλο
καί περισσότεροι ἄνθρωποι τόν Χριστό.
Ἐκείνη τήν περίοδο, χριστιανοί οἱ ὁποῖοι ἀπό
τά Ἱεροσόλυμα ἔφθασαν στήν Ἀντιόχεια, ἐπεδόθησαν σέ μεγάλη προσπάθεια «εὐαγγελιζόμενοι
τόν Κύριον Ἰησοῦν», γιά νά ἔλθουν κοντά Του ὅσο
τό δυνατόν περισσότεροι. Ἡ προσπάθειά τους
ἐστέφθη ἀπό μεγάλη ἐπιτυχία. Γιατί; Ὅπως ἀναφέρει ὁ θεῖος Λουκᾶς «καί ἦν χείρ Κυρίου μετ’
αὐτῶν» (Πράξ. ια΄ 20,21). Ὁ Χριστός ἐνδυνάμωνε
τούς εὐαγγελιζομένους τό Ὄνομά Του. Ἦταν μαζί
τους καί τούς ἔδινε δύναμη καί φωτισμό. Ἀλλά καί
στούς αἰῶνες πού ἀκολούθησαν καί μέχρι τίς ἡμέρες μας, ὁ Κύριος ἐνισχύει, «βάζει τό χέρι Του»,
σέ κάθε ἱεραποστολική προσπάθεια καί αὐξήθηκαν καί αὐξάνονται οἱ χριστιανοί σέ ὅλη τήν
Οἰκουμένη. Καί σήμερα θερμουργοί ἱεραπόστολοι
κηρύττουν Χριστό σέ χῶρες, ἰδίως τῆς Ἀφρικῆς
καί τῆς Ἀσίας, πού ἀκόμη δέν πιστεύουν τσόν
ἀποκεκαλυμμένο ἀληθινό Θεό μας. Ὄχι μόνο σέ
εἰδωλολατρικές χῶρες, ἀλλά καί σέ ἄλλες πού δέν
ἀκολουθοῦν τήν ἀληθινή ὀρθόδοξη πίστη, ἀλλά
ἔχουν παγιδευθεῖ σέ αἱρετικές δοξασίες, μέ ἀποτέλεσμα ρωμαιοκαθολικοί καί διαμαρτυρόμενοι
νά ἐντάσσονται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
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Ὅμως, δέν εἶναι μόνον ἡ «χείρ Κυρίου μετ’
αὐτῶν», δηλαδή ὅσων διακονοῦν τήν Ἐκκλησία
καί ἐργάζονται γιά τήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου
σέ μή χριστιανικές περιοχές. Ἡ «χείρ Κυρίου»
εὐλογεῖ καί χαριτώνει τόν καθένα μας χωριστά,
στήν προσπάθειά μας νά βιώνουμε κατά τό θέλημά Του καί ἀκόμη νά γίνουμε μικροί ἀπόστολοι
στούς γύρω μας, «εὐαγγελιζόμενοι τόν Κύριον»,
πρό παντός μέ ἐνάρετο παράδειγμα.
Ἡ «χείρ Κυρίου» ἁπλώνεται καί σέ αὐτούς
πού ἀγωνίζονται νά ζοῦν χριστιανικά. Τούς ἐνδυναμώνει στόν ἀγῶνα κατά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ
κακοῦ ἑαυτοῦ τους. Τούς δίνει δύναμη ὅταν λυγίζουν, νά ἀνορθωθοῦν, νά σηκωθοῦν πάλι ἐπάνω
καί νά συνεχίσουν τόν κατά Χριστόν ἴσιο δρόμο. Ἡ
«χείρ Κυρίου», θά μᾶς βοηθήσει σέ κάθε προσπάθεια νά ὠφελήσουμε, κυρίως πνευματικά, τόν
πλησίον. Ἡ «χείρ Κυρίου» θά μᾶς ἐνισχύσει, ὥστε
νά μή δειλιάζουμε, νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στό
Θεό σέ δύσκολες περιστάσεις, ὅταν τό ἠθικό μας
πέφτει, ἴσως καί ἡ πίστη μας κλονίζεται. Ἡ «χείρ
Κυρίου» ἐπενεργεῖ, μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στίς καρδιές μας, γιά νά φωτισθεῖ ἡ καρδιά
καί ὁ νοῦς μας, νά μᾶς ἁγιάσει, ὥστε νά ἐπιτύχουμε τήν πνευματική μας ἀνάπλαση. Ἡ «χείρ Κυρίου» μᾶς δίνει δύναμη καί ἀντοχή νά μή
δειλιάζουμε, ἀλλά νά ὁμολογοῦμε μέ παρρησία
Χριστόν.
«Ὁ Κύριος ἦλθε καί μέ πῆρε / καί ἀπό τό χέρι
μέ κρατεῖ» (Γ. Βερίτης, ὁ Ἀγωνιστικός) τό χέρι μου
τό κρατεῖ τό δικό Του χέρι καί μέ καθοδηγεῖ.
Θ.Ι.Δ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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κκλησία καί Ἑλληνισμός, εἶναι δύο ἔννοιες πού
συνδέονται ἀρρήκτως μεταξύ τους.
Ἡ Ἐκκλησία διαδραμάτισε ἀποφασιστικό ρόλο σέ
κρίσιμες γιά τό περιούσιο Ἔθνος μας στιγμές. Χάρη
στήν ἐνεργή συμπαράσταση τῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἑλληνισμός διασώθηκε πολλάκις καί ἀπέφυγε τήν ἐθνική
του ἀλλοτρίωση. Πράγματι, ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας
στήν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί στήν διατήρηση
τῆς ἱστορικῆς του συνέχειας, εἶναι μεγίστης καί καθοριστικῆς σημασίας. Μία ἀναδρομή στήν Ἱστορία μας,
ἐπιβεβαιώνει πλήρως τήν ἀλήθεια αὐτή.
Ἡ Ἐκκλησία προμαχεῖ ἀνέκαθεν σέ ὅλους τούς
ἐθνικούς μας ἀγῶνες. Κατά τούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας, ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἡ Κιβωτός τοῦ Γένους
μας, ἀλλά καί κατά τήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 πρωτοστάτησε καί ἐπλήρωσε βαρύ φόρο αἵματος.
Εἰδικώτερα, κατά τήν διάρκεια τῆς μακραίωνης
Τουρκοκρατίας, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἦταν ἡ
μοναδική πηγή καί δύναμη γιά τήν διακήρυξη τοῦ
Ἑλληνισμοῦ, τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς ἐσωτερικῆς
φλόγας γιά ἐθνική ἀνεξαρτησία. Ἦταν ὄντως ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως Μεγάλη, διότι ὑπό τάς
πτέρυγάς της, περιέθαλψε τό χριστεπώνυμο πλήρωμα.
Ὅπως γράφει ὁ Καθηγητής Διονύσιος Ζακυνθηνός,
«ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε πρωταρχικός συντελεστής τῆς
συντηρήσεως τοῦ Ἔθνους...».

Ἐ
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Γενικῶς ἡ Ἐκκλησία κατά τήν περίοδο
τῆς Τουρκοκρατίας, ὑπῆρξε ἡ μοναδική
πηγή καί ἀκατάβλητη δύναμη γιά τήν
διακήρυξη τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς ὀρθοδόξου
πίστεως καί τοῦ πόθου γιά ἀποτίναξη τοῦ
ζυγοῦ τῆς σκλαβιᾶς καί ἀνάκτηση τῆς
ἐλευθερίας καί τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας
τοῦ δουλεύοντος Γένους τῶν Ἑλλήνων.
Ὁ ἐξέχων Γάλλος βυζαντινολόγος Κάρολος Ντήλ γράφει: «Ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρξε
ἡ μεγάλη προστάτις τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Μαζί μέ τήν Ὀρθοδοξία διεφύλαξεν καί
τήν Ἑλληνικήν Ἐθνότητα καί τήν Ἑλληνικήν Παιδείαν...», ὁ δέ ἱστορικός Σπυρίδων Ζαμπέλιος, γράφει, μεταξύ ἄλλων,
ὅτι «ἡ Ἐκκλησία ἀνεδείχθη Ἑλληνοσώτειρα».
Ἡ πίστη στό Θεό καί ἡ ἀγάπη στήν
Πατρίδα, διαφυλάχθηκαν καί μεταφέρθηκαν μέσα στούς αἰῶνες τῆς σκλαβιᾶς
ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τόν ἱερό κλῆρο.
ἐπίσκοποι, ἱερεῖς καί μοναχοί, διδάσκουν
τό λαό, ἐργάζονται γιά τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία καί κρατοῦν ἄσβεστη τήν ἐλπίδα
τῆς Ἐλευθερίας.
Ἀπό τόν Γεώργιο Σχολάριο μέχρι τόν
Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε΄ καί ἀπό τόν
Παχώμιο Ρουστάνο μέχρι τόν Κοσμᾶ τόν
Αἰτωλό, ὅλοι τους συνέβαλαν παντοιοτρόπως στήν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Γενικῶς δέ, ὅλοι οἱ κληρικοί συνέβαλαν
μέ κάθε μέσο γιά τήν διατήρηση τῶν ἱερῶν
καί τῶν ὁσίων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί γιά
τήν ἀνάκτηση τῆς Ἐλευθερίας τους, πού
ἀποτελοῦσε τόν μύχιο πόθο ὅλων τῶν
σκλαβωμένων Ἑλλήνων.
Ἰδιαιτέρως θά πρέπει νά ἐξάρουμε τήν
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τεράστια συμβολή γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατά τήν μακραίωνη Τουρκοκρατία, τῆς
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, δηλαδή τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό ὁποῖο καί σήμερα γιά τόν ἴδιο σκοπό
συνεχίζει τήν οἰκουμενική παράδοση καί τό διορθόδοξο καί διαχρονικό του κῦρος.
Ἡ συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας στόν ἀπελευθερωτικό Ἀγῶνα τοῦ 1821, εἶναι ἀναμφισβήτητη
τόσο κατά τήν προετοιμασία, ὅσο καί κατά τήν
διεξαγωγή του.
Ἡ Ἐκκλησία τό 1821 ἐστρατεύθη, ὑπήκουσε
στήν πρόσκληση τῆς Ἑλλάδος καί πρίν ἀκόμη
σημάνει ἡ σάλπιγγα τοῦ ἐθνικοῦ συναγερμοῦ,
εὑρίσκετο ἐπί τῶν ἐπάλξεων. Ἡ συμμετοχή τῶν
ἐπισκόπων, τῶν ἱερέων καί τῶν μοναχῶν, ὑπῆρξε
καθολική καί ὁμόθυμη.
Θά ἦταν μακρύς ὁ κατάλογος τῶν ἡρώων κληρικῶν πού ἔχυσαν τό αἷμα τους κατά τήν ἐκτέλεση
τοῦ πρός τήν Πατρίδα χρέους τους, ὅπως ὁ περίφημος ἥρωας τῆς Ἀλαμάνας Ἀθανάσιος Διάκος,
ὁ Γρηγόριος Παπαφλέσας, ὁ ἐλεύθερος πολιορκημένος τοῦ Μεσολογγίου ἐπίσκοπος Ρωγῶν
Ἰωσήφ, ὁ ὑπερασπιστής τῶν Θερμοπυλῶν ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἡσαΐας καί πολλοί ἄλλοι.
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Γενικῶς, ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στήν
Ἐθνεγερσία τοῦ 1821, ὑπῆρξε καθοριστικῆς σημασίας γιά τήν νικηφόρο ἔκβασή της.
Μεγάλη, ὅμως, ὑπῆρξε ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας καί στό Μακεδονικό Ἀγῶνα, τόν ὁποῖο καθαγίασε διά τοῦ αἵματος πολλῶν κληρικῶν, συμβάλλοντας στή διαφύλαξη τῆς πίστεως, τῆς ἐθνικῆς
συνειδήσεως καί τῆς ἐθνικῆς μας γλώσσας. Ἡ
Ἐκκλησία ὑποστάσα πρώτη τίς ἐπιθέσεις τῶν
Βουλγάρων κομιτατζήδων, ἀντέστη σθεναρῶς μέ
ἀδάμαστο ἀγωνιστικό πνεῦμα. Ὅλοι γενικῶς οἱ
Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας, ἔλαβαν ἐνεργό
μέρος στό Μακεδονικό Ἀγῶνα. Ἰδιαιτέρως, ὅμως,
διακρίθηκαν οἱ Μητροπολίτες Καστορίας Γερμανός
Καραβαγγέλης καί Δράμας (καί ἔπειτα Ἐθνοϊερομάρτυρας Σμύρνης) ἅγιος Χρυσόστομος.
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† ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙ ΓΗΣ
Κηρύγματα τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου
Μελετίου, ποὺ ἀναφέρονται κυρίως στὴν περίοδο τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου μὲ πρόσθετο
παράρτημα τὶς Κυριακὲς πρὸ καὶ μετὰ τὴν
Ὕψωσιν τοῦ Σταυροῦ καὶ τὴν Κυριακὴ τῶν
Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
ΣΧ. 12,50Χ19, Σελ.120 Ἔκδοσις Ἱ.
Μονὴ Προφήτου Ἡλιού, Πρέβεζα, τηλ.
26820 51161.
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ
Ἀλήθειες γιὰ τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ
Τὰ θέματα αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ἀσχολοῦνται μὲ
ἐπίκαιρα προβλήματα καὶ ἀποσκοποῦν στὴν
ἐνίσχυση τῶν ἀναγνωστῶν, στὸν κοινό μας
ἀγώνα, ποὺ διεξάγεται τὴν περίοδο αὐτή.
Σχ.14Χ20, Σελ.120 Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», Σπαρτάκου 6,
56626 Συκιές, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310
212659. Διεύθυνση Συγγραφέως Ταϋγέτου
56, 15234 Χαλάνδρι τηλ. 210 6718445.
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ Δ. ΒΕΡΝΕΖΟΥ
ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ
Τὸ προσεγμένο, διαφωτιστικό, γλαφυρὸ καὶ
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μὲ μαρτυρίες τῆς Γραφῆς καὶ Πατέρων διηνθισμένο περιεχόμενο τοῦ βιβλίου, μᾶς βοηθάει γιὰ τὴν καλὴ συμπεριφορά μας κατὰ τὴν
εἴσοδο καὶ παραμονή μας στοὺς ἱεροὺς χώρους, ναούς, μοναστήρια, προσκυνήματα κ.λ.
Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»,
Σπαρτάκου 6, 56626 Συκιές, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 212659.

Ο ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ἐτησία Ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου
Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους. Περίοδος Β’ Ἔτος
2015 Ἀριθμ.40.
Περιέχει κείμενα ὀρθοδόξου δογματικῆς καὶ
ἠθικῆς διδασκαλίας, ὡς καὶ κείμενα ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ.
Σχ.14,50Χ20,50. Σελ.182. Ἔκδοση
Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Γρηγορίου, 63087
Ἅγιον Ὄρος.
ΠΑΥΛΟΣ Α.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ
Τὸ βιβλίο αὐτὸ τοῦ Καθηγητῆ κ. Κυριακίδη
εἶναι ἕνα εὔχρηστο, ἁπλὸ καὶ περιεκτικὸ
ἐγχειρίδιο γιὰ τὴν Ψυχοκοινωνιολογία τῆς
Οἰκογένειας καὶ εἰδικὰ γιὰ τὴν Οἰκογενειακὴ σχέση. Σχ.17,50 Χ 24. Σελ.230 Διεύθυνση Συγγραφέως Δωδώνης 3 Ἀνατολὴ,
45221 Ἰωάννινα. Τηλ. 26510 48224.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΤΙΝΗ
Η ΜΟΝΗ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ
Ἅγιοι καὶ Λόγιοι Στουδίτες Μοναχοὶ
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Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀσχολεῖται μὲ τὴν Μονὴ τοῦ Στουδίου τῆς
Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὸν Στουδίτικο μοναχισμό. Σχ.
15Χ20,50. Σελ.230. Ἐκδόσεις «ΤΑΩΣ» Ἑλικῶνος 8 Α
26331 Πάτρα, τηλ. 2610 621504.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΕΝΑΚΟΣ
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ ΣΕΛΙΔΩΝ ΖΩΗΣ
Ὁ ἠλεκτρολόγος-μηχανολόγος καὶ Α΄ Γραμματέας τῆς
Χ.Φ.Ε. τῶν φοιτητικῶν μας χρόνων κ. Γκενάκος, στὸ βιβλίο
του αὐτὸ μας δείχνει καὶ τὸ ποιητικό του τάλαντο.
Σχ.15Χ22. Σελ.62. Διεύθυνση Συγγραφέως Ἀργυροκάστρου 65 Β 15669, Παπάγου.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Δημοσιογράφου-Συγγραφέως
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ
Ἕνα επίκαιρο καί ἐνδιαφέρον βιβλίο, ἀφοῦ ἡ ανεξιθρησκεία
1702 χρόνια μετά τήν ἐφαρμογή της ἀπό τόν Μεγάλο Κωνσταντίνο, εἶναι σκοτεινό.
Σχ. 13,50Χ21. Σελ.112. Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ» Βαλσαμῶνος 6 11471 Ἀθήνα, τηλ. 210 6425998.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΕΩΝ. ΝΤΟΤΗ
ΓΗ ΑΓΑΘΗ
Ἕνα ὡραῖο βιβλίο μέ ποιήματα καί σκετσάκια πού γράφτηκαν καί χρησιμοποιήθηκαν στά Νηπιαγωγεῖα πού ἐργάστηκε
ἡ συγγραφέας. Εἶναι ἕνα χρήσιμο παιδαγωγικό ἐργαλεῖο γιά
ἐκπαιδευτικούς καί γονεῖς.
Σχ.17,50 Χ 26,50 Σελ.253. Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης. Διεύθυνση
Συγγραφέως Βηλαρᾶ 23 Β 45445, Ἰωάννινα, τηλ.
6909033430.
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ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ἡ κ. Ειρήνη Γαβρᾶ, Θεσσαλονίκη 100 €, εἰς μνήμην
Τριανταφύλλου καί Ἐλπίδας
Τριανταφυλλίδου.
Οἱ κ.κ. Σταυρούλα καί Ντίνα
Ἀνδρ. Βερράρου Καλαμάτα,
150 €, εἰς μνήμην τῆς μητέρας
τους Αθανασίας.
Ἡ κ. Χαρίκλεια Ζέρβα-Οἰκονομέα, Ἀθήνα 50 €, εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της Ἰωάννου
Ζέρβα.
Ὁ κ. Βασίλειος Κωσταδῆμας,
Ἰωάννινα 35 €, εἰς μνήμην τῶν
γονέων του Νικολάου καί Μαρίας.
Ὁ κ. Λουκᾶς Σιορβανές, Χαλάνδρι, 25 € εἰς μνήμην τῶν γονέων του Ιωάννη καί Εἰρήνης.
Ἡ κ. Εὐσταθία Στουφῆ
Ἀθήνα, 150 €, εἰς μνήμην τοῦ
συζύγου της Ἀντωνίου καί τῶν
γονέων του Δημητρίου καί Γεωργίας.
Ἡ κ. Εὐσταθία Στουφῆ, 50
€, εἰς μνήμην τῶν γονέων της,
ἀδελφῶν καί προσφιλῶν νεκρῶν.
Ἡ κ. Αἰκατερίνη Τσακάλου,
Παπάγου, 50 € εἰς μνήμην τοῦ
συζύγου της Θεοδώρου.
Ἡ κ. Παναγιώτα ΦουσέκηΠαναγοπούλου, Καλαμάτα 50
€, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της
Δημητρίου Παναγοπούλου.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥¥

Χιλιάδες πιστῶν

στὸν ἑορτασμὸ
τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
στὴν Καλαμάτα

Μ

ὲ λαμπρότητα καὶ τὴν παρουσία χιλιάδων πιστῶν
ἑόρτασε ἡ Καλαμάτα τὴν
πολιοῦχο της, Παναγία
Ὑπαπαντή, στὸν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικὸ Ναό.
Στὸν Ὄρθρο καὶ στὴν πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προέστη ὁ
Σέβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, συλλειτουργούντων τῶν Σέβ.
Μητροπολιτῶν Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης
κ. Ἐφραίμ, Παροναξίας κ. Καλλινίκου, Ἰλίου,
Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρα,
Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ,
Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου, Μεγάρων καὶ Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνου καὶ τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.
Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Μητροπολίτης
Παροναξίας κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴ σημειολογία τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς, τονίζοντας ταυτόχρονα ὅτι ἰδιάζον
γνώρισμα τῶν χριστιανῶν εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς
τὴν Παναγία.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας,
πραγματοποιήθηκε πάνδημη λιτάνευση τῆς
θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας στοὺς
κεντρικοὺς δρόμους τῆς πόλης, ὅπου ὑπομονετικὰ περίμεναν χιλιάδες πιστῶν γιὰ νὰ προϋπαντήσουν τὴ Θεομήτορα.
Τιμὲς ἀπέδωσαν ἀγήματα τοῦ στρατοῦ,
τῆς ἀεροπορίας καὶ φιλαρμονικές.
Στὸν ἑορτασμὸ παρέστη ὁ Μεσσήνιος
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, κ. Προκόπης
Παυλόπουλος.
Φωτογραφίες: Γεώργιος Τσερεφός
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Ὅς γάρ ἐάν ἐπαισχυνθῇ με
καί τούς ἐμούς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ
ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καί ἁμαρτωλῷ
καί ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ
δόξῃ τοῦ πατρός αὐτοῦ».
(Ὅποιος, ζώντας μέσα σέ αὐτή
τή γενιά τήν ἄπιστη καί ἁμαρτωλή,
ντραπεῖ γιά μένα καί τή διδασκαλία
μου, θά ντραπεῖ γι’ αὐτόν καί ὁ
Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου, ὅταν θά ἔρθει
μέ ὅλη τή λαμπρότητα τοῦ Πατέρα
του).
Μαρκ. η΄ 38
β. Τίς ἔσχατες ἡμέρες θά
ἔλθουν δύσκολοι καιροί. Γιατί οἱ
ἄνθρωποι θά εἶναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι,
βλάσφημοι, ἀπειθεῖς στούς γονεῖς
τους, ἀχάριστοι, ἀσεβεῖς, ἄστοργοι...
Β΄ Τιμ. γ΄ 1-3
γ. Θά κάμεις τούς ἀνθρώπους, Κύριε, σάν τά ψάρια τῆς θάλασσας καί σάν τά
ἑρπετά, τά ὁποῖα δέν ἔχουν ἀρχηγό καί κυβερνήτη.
Ἀμβ. α΄ 14
δ. Ἡ ἀπληστία τυραννεῖ, ἡ πλεονεξία καταδυναστεύει, τό ψέμα ὑπερηφανεύεται•
ἡ ἐμπιστοσύνη πρός τούς ἄλλους χάθηκε, ἡ ἀλήθεια ἐγκατέλειψε τή γῆ.
ἱερός Χρυσόστομος
ε. Ὄχι συμμόρφωση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ πρός τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς,
ἀλλά συμμόρφωση καί προσαρμογή τοῦ πνεύματος τῆς ἐποχῆς πρός τό πνεῦμα τῆς
αἰωνιότητας τοῦ Χριστοῦ, τῆς θεανθρωπότητας τοῦ Χριστοῦ.
Ὁσ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος, σελ. 132
στ. Στήν ἐποχή μας ζοῦμε τήν ἐποχή τοῦ δάσους, τή ζούγκλα.
Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)
ζ. Ἡ ἐποχή, τήν ὁποία διατρέχουμε, εἶναι ἐποχή ἀνήσυχη. Πολιτικά, φυλετικά,
φιλοσοφικά καί κοινωνικά ζητήματα τήν συνταράσσουν. Προέχει μεταξύ ὅλων ὁ
ἀνταγωνισμός τῆς ἐργασίας καί τοῦ κεφαλαίου.
Κ. Καλλινίκου, Πρακτικές Ὁμιλίες, σ. 420
η. Σήμερα δέν ἔχουμε σύγχυση γλωσσῶν, ἔχουμε σύγχυση πνευμάτων, πράγμα
πιό ἐπικίνδυνο.
Παῦλος Εὐδοκίμωφ
θ. Οἱ παροῦσες ἡμέρες εἶναι πονηρές καί οἱ καιροί χαλεποί... Εἶναι ἀδύνατο νά
μήν ἔλθει ἡ μεγάλη ὀργή τοῦ Κυρίου. Τότε μόνο θά παρέλθει, ὅταν ὅλοι οἱ ἄνθρω-
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ποι μετανοήσουν, ὅπως οἱ κάτοικοι τῆς Νινευῆ.
Γέροντας Φιλόθεος Ζερβᾶκος (1884-1980)
ι. Δύο ἁμαρτίες κατατρώγουν τό σύγχρονο
ἄνθρωπο: ἡ πορνεία καί ἡ μαγεία.
Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης (1920-1991)
ια. Ὅλος ὁ κόσμος βράζει σάν καζάνι. Ἡ
Ἐκκλησία, ἡ πολιτεία, ὅλα τά ἔθνη εἶναι ἄνω
κάτω! Καί τί ἐξέλιξη θά ἔχουμε, κανείς δέν τό
ξέρει. Ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι Του!
Ὁσίου Παϊσίου Λόγοι Στ΄ σ. 32
ιβ. Παντοῦ ταραχή, σατανική ἀκολασία,
ἀχορταγία, ἅρπαγμα, ἀκούραστη κακία, ἀκοίμητη πανουργία, σιχαμερά πάθη.
Φώτης Κόντογλου (1896-1965)
ιγ. Τραγικός ὁ κόσμος! Δέν ξέρει τί θέλει, τί
κάνει, ποῦ βαδίζει!
Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ
ιδ. Οἱ σημερινοί ἄνθρωποι προσέχουν τά
ἐξωτερικά καί ἀφήνουν τήν καρδιά τους νά
νοσεῖ ἐπικίνδυνα ἀπό ἐγωισμό, ὑπερηφάνεια καί
κενοδοξία.
Γέροντας Ἐφραίμ Φιλοθεΐτης
ιε. Ὑπάρχει κρίση ἡγεσίας τῶν λαῶν.
Ἔχουμε ἡγέτες κατώτερους τῶν λαῶν πού κυβερνοῦν, δασκάλους ὑπολειπομένους τῶν μαθητῶν τους καί ποιμένες κατώτερους τοῦ
ποιμνίου τους.
Δημήτριος Μπαλάνος,
Καθηγητής Πανεπιστημίου
(1878-1959)
ιστ. Σήμερα ὁ πλανήτης μας ἔγινε μία γειτονιά.
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος
ιζ. Ὅταν οἱ κακοί χρησιμοποιοῦν τούς καλούς σάν στόχο χλευασμοῦ, τό πᾶν χάθηκε.
Δημόκριτος (460-370 π.Χ.)
ιη. Νά εἶσαι βέβαιος πώς ἕνα κράτος, ὅπου ἡ
αὐθάδεια καί ἡ ἀσυδοσία μένουν ἀτιμώρητα, θά
βρεῖ, ὕστερα ἀπό ἕνα εὐτυχισμένο ταξίδι, καταποντισμό στήν ἄβυσσο.
Σοφοκλῆς (490-429 π.Χ.)
ιθ. Ὅταν ἐλαφρώνεις τόν πολίτη ἀπό τά
βάρη, γίνεται ἰσχυρότερος γιά τήν πατρίδα καί
πιό πρόθυμα τά χέρια του γιά ἐργασία.
Περικλῆς (490-429 π.Χ.)
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κ. Πολλές πόλεις (κράτη) κάποτε, σάν πλοῖα
πού βυθίζονται, καταστρέφονται καί χάνονται
καί θά ἐξακολουθήσουν νά χάνονται ἐξαιτίας
τῆς φαυλότητας τῶν κυβερνητῶν καί τῶν
ναυτῶν.
Πλάτων (428-347 π.Χ.)
κα. Ὦ καιροί, ὦ ἤθη.
Κικέρων (106-43 π.Χ.)
κβ. Πόσα λίγα ξέρεις γιά τήν ἐποχή πού ζεῖς,
ἄν φαντάζεσαι ὅτι τό μέλι εἶναι πιό γλυκό ἀπό
τά χρήματα στό χέρι.
Ὀβίδιος 43 π.Χ-18μ.Χ.)
κγ. Ἡ ἐποχή μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό ρωμαλέα
πνεύματα, γιά νά μαστιγώσουν τίς ἄθλιες ψυχές
τῶν ἀνθρώπων, γιά νά ἀποτινάξουν τόν ὕπνο
καί τήν δειλία ἀπό τήν φτωχή ἀνθρωπότητα.
Μπετόβεν (1770-1827)
κδ. Τά παλιότερα ἁμαρτήματα εἶναι οἱ νεότεροι τρόποι ζωῆς.
Σαίξπηρ
κε. Μπορεῖ νά θυμηθεῖ κανείς καμμιά ἐποχή,
ὅπου ἡ ζωή δέν ἦταν δύσκολη καί τό χρῆμα δυσεύρετο;
Ἔμερσον
κστ. Ὁ αἰώνας μας εἶναι αἰώνας τῶν μεγάλων μέσων καί τῶν συγκεκριμένων σκοπῶν.
Ἀϊνστάϊν
κζ. Ἡ τραγωδία τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ὅτι ἡ
Ἀριστερά στρέφεται κατά τοῦ Ἔθνους καί ἡ
Δεξιά κατά τοῦ Κράτους.
Κάρολος Ντέ Γκόλ
κη. Χρέος μας εἶναι νά καταλάβουμε τήν
ἐποχή μας καί τή θέση μας μέσα σ’ αὐτήν.
Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος
κθ. Στήν ἐποχή μας κλονίστηκαν ὅλα. Ἡ
ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ἔχει πολύ ἀδειάσει. Οἱ πιστοί εἶναι λίγοι. Καί αὐτή ἡ πίστη τῶν πιστῶν
εἶναι λίγη.
Παναγιώτης Κανελλόπουλος
λ. Ἡ ἐποχή μας δέν εἶναι ἡ χειρότερη τῆς
Ἱστορίας, ἀλλά ὁπωσδήποτε εἶναι μία ἀπό τίς
πιό δύσκολες.
μακαριστός π. Γεώργιος Καψάνης, Ἡγούμενος Μονῆς Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Τήν πενταετία 2010-2014. Μαζική
φτωχοποίηση τῶν νοικοκυριῶν», Καθηγητής Μανόλης Δρεττάκης (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
17-12-15)
Ἀναμφίβολα βάσει σχεδίου. Στήν
ἐκτέλεσή του συνεργάσθηκαν καί πολιτικοί μας!
«Ἡ ἄθεος παιδεία ἐπωάζει τήν τρομοκρατία» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 18-1215)
Ἄν ἀφήνουμε τούς νέους μας χωρίς
τόν πνευματικό ἐξοπλισμό πού προσφέρει ἡ χριστιανική πίστη, εἶναι ἐκτεθειμένοι σέ ποικίλους κινδύνους.
«Δρακόντια μέτρα γιά τό πολιτικό
χρῆμα» (ΕΘΝΟΣ 19-12-15)
Ποιοί θά τά ἐφαρμόσουν; Τά κόμματα; Οἱ πολιτικοί;
«Ἡ Ἄγκυρα ἀξιοποίησε τό προσφυγικό ἀσκῶντας πιέσεις γιά νά ξεκινήσουν οἱ ἐνταξιακές διαπραγματεύσεις»
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-12-15)
Καταχρεωμένοι εἴμαστε στή διάθεση
τῶν δανειστῶν. Δέν ὑπάρχουν Ἕλληνες
πολιτικοί σ’ αὐτή τή χώρα;
«Πρυτάνεις: Ἀδυνατοῦν νά λειτουργήσουν τά ΑΕΙ» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 21-12-15)
Ὄχι μόνο λόγῳ οἰκονομικῶν περιορισμῶν, ἀλλά καί λόγῳ τῆς δράσεως τῶν
«προοδευτικῶν» κομματικῶν νεολαιῶν!
«Διανομή κρέατος σέ 500 ἄπορες
οἰκογένειες» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 23-12-15)
Ἀπό τό Δῆμο Καλαμάτας μέ τήν
εὐκαιρία τῶν γιορτῶν.
Εὔγε! Ἀλλά οἱ ἄποροι δέν ἔχουν
μόνο τίς γιορτές ἀνάγκες.
«Νόμος τοῦ κράτους ἡ συμβίωσις
ὁμοφύλων» (ΕΣΤΙΑ 23-12-15)
Τό νόμιμο δέν εἶναι καί ἠθικό. Ὁ
νόμος τοῦ κράτους δέν θά σιγάσει τήν
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συνείδησή τους. Στό βάθος τοῦ εἶναι
τους θά νιώθουν ὅτι δέν εἶναι σωστοί.
«Ὁ πιό ἀπογοητευμένος λαός τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης εἶναι οἱ Ἕλληνες»
(Η ΑΥΓΗ 24-12-15).
Κόκκινο λαμπάκι πού πρέπει νά ἀφυπνίσει τήν Ποιμένουσα Ἐκκλησία γιά νά
τοῦ δώσει τό στήριγμα τῆς πίστεως στούς
χαλεπούς καιρούς.
«Στό 1,5 δισ.€ ἡ παραοικονομία στήν
Ὑγεία» (ΤΟ ΒΗΜΑ 25-12-15)
Ἡ παραοικονομία, νόσος ἀπό τήν
ὁποία πάσχουν ὅλοι οἱ τομεῖς. Πῶς δέν
θεραπεύτηκε ἀπό τά μνημόνια;
«...τοῦτο πού χρειάζεται νά κάνουμε
σήμερα εἶναι νά ἀλλάξουμε ἄρδην νοοτροπία καί συμπεριφορά» (Η ΒΡΑΔΥΝΗ
27-12-15)
Ὄχι μόνο στήν οἰκονομική ζωή. Στήν
ὅλη πορεία τῆς ζωῆς μας. Ὄχι μόνον σήμερα, ἀλλά καί στό ἑξῆς.
«Ἀνοχύρωτοι ἀπέναντι στήν κλιματική
ἀλλαγή» (ΤΑ ΝΕΑ 28-12-15)
Φυσιολογική εἶναι ἡ κλιματική
ἀλλαγή; Δέν εἶναι ἀποτέλεσμα δικῶν
μας ἐσφαλμένων δράσεων; Κάποιοι
προειδοποιοῦν. Οἱ ὑπεύθυνοι ἀποδεικνύονται ἀνεύθυνοι!
«Ἡ σημερινή Βουλή ἀδυνατεῖ νά
λύσει τά προβλήματα τῶν πολιτῶν»
(ΑΚΡΟΠΟΛΗ 29-12-15)
Ἄς κρίνουν ὅσοι τήν ἐψήφισαν.
«Διαλυμένα κόμματα, διαλυμένη
χώρα, ἀναζητεῖται ἐλπίδα» (ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
30-12-15)
Πνευματική ἀνασύνταξη. Ἐπιστροφή
στίς πνευματικές ἀξίες, ἡ μόνη λύση.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ

¥

ν καί ἡ παγκόσμια δραματουργία εἶναι
πλουσιώτατη, θεατρικοί παραγωγοί συχνά
καταφεύγουν σέ ἄλλες περιοχές πνευματικῆς δημιουργίας καί ἔχουμε τό φαινόμενο τῆς δραματοποιήσεως λογοτεχνικῶν καί ἄλλων κειμένων. Τήν
περίοδο 2011-2012 παρουσιάσθηκαν σέ θεατρικές
παραστάσεις ἑννέα ἔργα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη (βλ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ὀκτώβριος 2012).
Ἐφέτος παίζεται στό θέατρο «ΑΛΚΗΝΗ« τό ἔργο
του «Ἡ Νοσταλγός«. Ἔργα τοῦ Ντοστογιέφσκι
ἐπίσης ἀνεβαίνουν στή σκηνή. Ἐφέτος τό «Ἀδελφοί Καραμαζώφ» στό «ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ» καί
τό «Ἔγκλημα καί τιμωρία» στό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ καί στό θέατρο «ΑΝΕΣΙΣ» (βλ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-Δεκέμβριος 2015).
Ἡ Ἁγία Γραφή δέν ἀγνοήθηκε. Πρίν ἀπό
χρόνια δραματοποιήθηκε ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ
Ἰωάννου. Ἐφέτος ἔχουμε δραματοποίηση τῆς
πνευματικῆς μορφῆς καί πορείας τοῦ πολύαθλου
Ἰώβ στό θέατρο «ΙΛΙΣΙΑ» (ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ) σέ
σκηνοθεσία Τσεζάρις Γκραουζίνις. Μέ ἐκπληκτικό
δόσιμο ψυχῆς καί σώματος ὁ ἠθοποιός Θανάσης
Τσαλτάμπασης ζωντανεύει φάσεις τῆς ζωῆς τῆς
γιγάντιας αὐτῆς μορφῆς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Ὁ Ἰώβ ἀποτελεῖ πρότυπο ἠθικῆς ἀνδρείας καί
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ἀκατάβλητης ὑπομονῆς. Ὅπως διαβάζουμε στήν Παλαιά Διαθήκη ἦταν
ἀπό τήν Αὐσίτιδα (κοντά στή Δαμασκό). «Ἄνθρωπος ἀληθινός, ἄμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, ἀπεχόμενος
παντός πονηροῦ πράγματος». Εἶχε
ἑπτά γιούς καί τρεῖς θυγατέρες.
Ἦταν πάμπλουτος, εἶχε ἑπτά χιλιάδες πρόβατα, τρεῖς χιλιάδες καμῆλες,
πεντακόσια ζεύγη βοῶν καί πεντακόσιους ὄνους. Ἐπίσης πολλούς ὑπηρέτες. «Καί ἔργα μεγάλα ἦν αὐτῷ ἐπί
τῆς γῆς».
Ὁ Θεός παρεχώρησε δοκιμασία
στόν Ἰώβ. Ἐπέτρεψε στόν διάβολο
νά πλήξει τήν οἰκονομική κατάσταση καί τήν οἰκογένειά του.
Ἔχασε τά πλούτη, τό σπίτι του καί
τά παιδιά του. Ἡ ἀντίδρασή του: «ὡς
τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καί ἐγένετο.
Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον
εἰς τούς αἰῶνας». Μέ παραχώρηση
τοῦ Θεοῦ ὁ διάβολος πλήττει καί τό
σῶμα τοῦ Ἰώβ μέ λέπρα. Ἐκδιώκεται
ἀπό τήν πόλη, ὑποφέρει, στερεῖται,
ἀλλά ἡ πίστη καί ἡ ὑπομονή του δέν
ἐξαντλοῦνται. Μέ πραότητα ἀντιμετωπίζει καί τόν πειρασμό ἀπό τήν
γυναῖκα του πού τόν παροτρύνει νά
βλασφημίσει τό Θεό καί νά πεθάνει:
«ἵνα τί ὥσπερ μία τῶν ἀφρόνων γυναικῶν ἐλάλησας οὕτως; εἴ τά ἀγαθά
ἐδεξάμεθα ἐκ χειρός Κυρίου, τά κακά
οὐχ ὑποίσομεν;».
Ἡ δοκιμασία τοῦ Ἰώβ ἔχει τέλος.
Ὁ Θεός διπλασίασε τά πλούτη του,
τοῦ χάρισε ἑπτά γιούς καί τρεῖς θυγατέρες. Μετά τήν πληγή ἔζησε ἑκατόν ἑβδομήντα χρόνια, συνολικά
διακόσια σαράντα.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Πολεμοῦν τό Σταυρό; Γιατί;

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ἐντύπωση προκάλεσε ἡ
εἴδηση, ὅτι στή Θεσσαλονίκη ἔγινε πολύ
συζήτηση γύρω ἀπό τὸ θέμα τῆς τοποθετήσεως ἤ ὄχι τοῦ Σταυροῦ στό παλαιοχριστιανικό μνημεῖο τῆς Ροτόντας. Ὁ δήμαρχος τῆς
συμπρωτεύουσας μάλιστα δήλωσε ἀνοιχτά,
ὅτι θά καταβάλει προσπάθειες γιά νά καλυφθοῦν ἡ ἁγία Τράπεζα καί ὁ Σταυρός, ὥστε
νά μήν προκαλοῦνται οἱ τουρίστες στίς ἐκεῖ
ἐπισκέψεις τους. Ὁ δέ ἁρμόδιος Ὑπουργὸς
Πολιτισμοῦ ρητά δήλωσε ὅτι ποτέ δέν ὑπέγραψε νά τοποθετηθεῖ σταυρὸς στήν Ροτόντα, κατά τήν ἐπικείμενη συντήρηση τοῦ
χώρου. Μάλιστα εἶπε ὅτι ἡ Ροτόντα ἀποτελεῖ
ἕνα πολυπολιτισμικό μνημεῖο, ὄχι αὐστηρὰ
θρησκευτικό. Στή συζήτηση τοῦ θέματος
στό Δημοτικὸ Συμβούλιο τῆς Θεσσαλονίκης,
μέ μένος κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι ἀντέδρασαν στήν τοποθέτηση σταυροῦ, καί μάλιστα ἄρχισαν νά συγκεντρώνουν ὑπογραφὲς
γιά νά ἀποτραπεῖ ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο.
Σέ ποιά χώρα ἀλήθεια βρισκόμαστε; Πόσο
λυπηρά εἶναι ὅλα αὐτά. Τόση κοσμοχαλασιά
γιά τά σύμβολο τοῦ Σταυροῦ. Γιατί;
Λησμονοῦμε πόσα μᾶς χάρισε αὐτός ὁ
Σταυρός; Ὅτι μᾶς ἐξασφάλισε ὡς πιστοὺς
χριστιανούς τήν αἰώνια σωτηρία μας, καθώς
ἐπάνω του θυσιάσθηκε ὁ Χριστός μας. Γιά
μᾶς τούς Ἕλληνες ἀποτέλεσε τό σύμβολο
τῆς θυσίας τῶν προγόνων μας στούς ἀγῶνες
τους γιά ἐλευθερία ἀπό τούς διάφορους κατακτητές, στό Βυζάντιο, τήν Τουρκοκρατία
καί ἄλλοτε.
Ἀλήθεια γιατί τοὺς ἐνοχλεῖ τόσο; Μᾶλλον
δέν ἐνοχλεῖ τούς τουρίστες ἢ τούς ἀλλοθρήσκους, ἀλλά τοὺς ἄρχοντες αὐτοῦ τοῦ δύσμοιρου τόπου. Ἐλέγχονται τά πονηρά τους
ἔργα, οἱ διάφοροι μυστικοί συμβιβασμοί τους
μέ σκοτεινὰ παγκόσμια κέντρα ἐξουσίας.
Ἀποκαλύπτονται τά ὅποια πονηρὰ σχέδια
κατά τοῦ ὀρθοδόξου Γένους μας. Γι αὐτό καί
δέν ἐπιθυμοῦν νά προβάλλεται. Ὅπως πολεμοῦν καί κάθε τί πού θυμίζει τόν Χριστό
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καί τήν Ἐκκλησία Του... (μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, προσευχή στά σχολεῖα, τήν
οἰκογένεια μέ νομοθετήματα ὑπὲρ τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς διαστροφῆς).
Τά ἐπιχειρήματα πού ἐμφανίζουν τή Ροτόντα ὡς πολυπολιτισμικὸ μνημεῖο ἤ ὅτι
προορίζεται γιά διάφορες πολιτιστικές ἐκδηλώσεις καί ὄχι μόνο γιά ὀρθόδοξη θεία Λειτουργία, πού θὰ τελεῖται μιά φορά τό μήνα,
εἶναι ἕωλα. Ὁ χῶρος αὐτός μπορεῖ ἀρχικά
νά προοριζόταν γιά ναό τοῦ ψευδοθεοῦ Δία
ἤ γιά Μαυσωλεῖο τοῦ Γαλερίου, ἀλλά ἔμεινε
σέ ἀχρηστία. Τελικά ἔγινε χριστιανικὸς ναός
ἀφιερωμένος στόν ἅγιο Γεώργιο καί μετέπειτα στίς Ἀσώματες Ἀγγελικές Δυνάμεις.
Μετατράπηκε σέ τζαμί κατὰ τήν Τουρκοκρατία, ἀλλά αὐτό ἀποτέλεσε βεβήλωση τοῦ
χριστιανικοῦ της χαρακτήρα. Δέν εἶναι ἁπλῶς
ἕνας ἀρχαιολογικός χῶρος, πού ἀνήκει σέ
διάφορους πολιτισμούς καί θρησκεῖες, ἀλλά
ἕνας ὀρθόδοξος ναός, ὅπως τόν τοποθέτησαν
στή συνείδησή τους οἱ πρόγονοί μας στήν
τότε συμβασιλεύουσα.
Γι αὐτὸν ἀκριβῶς τόν λόγο καί πρέπει νά
τοποθετηθεῖ τό σύμβολο τοῦ Σταυροῦ. Γιά
νά τονίζεται ἡ θρησκευτικὴ ὑπόσταση τοῦ
ἐν λόγῳ μνημείου. Γιά νά ὁμολογεῖται ὅτι
ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἐπιλέγουμε νά εἴμαστε
φίλοι τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ. Ὅτι θέλουμε νά πορευόμαστε στή ζωή μας, κατά τό
φρόνημα πού ὑποδεικνύει ὁ Σταυρός σέ
κάθε χριστιανό.
Αὐτό τό ἱερὸ σύμβολο βρίσκεται –καί πρέπει νά συνεχίσει– καί στή σημαία τῆς Πατρίδος μας. Εἶναι αὐτό πού μᾶς προστατεύει
ἀπό ποικίλους ἐχθρούς καί μᾶς καθοδηγεῖ!
Ψηλά τό λάβαρο τοῦ Σταυροῦ!
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