«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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4 Ἀσφαλῶς θά ἔχετε προσέξει
τό τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ τοῦ περασμένου μηνός. Κάναμε μιά προσπάθεια νά χρησιμοποιήσουμε τίς
δυνατότητες τῆς σύγχρονης τεχνολογίας καί νά βελτιώσουμε κάπως
τήν ἐμφάνιση. Ἤδη ἔχουμε τίς
ἐντυπώσεις τῶν ἀναγνωστῶν, οἱ
ὁποῖες εἶναι θετικές καί ἔτσι θά συνεχίσουμε τήν ἔκδοση στό ἴδιο
σχῆμα. Ἐάν κάποιος ἀπό τούς
ἀγαπητούς ἀναγνῶστες ἔχει νά
προτείνει κάτι πού θά βοηθήσει στή
βελτίωση τοῦ περιοδικοῦ ἤ ἔχει νά
μᾶς στείλει συνεργασία, εὐχαρίστως θά τήν δεχθοῦμε.
4 Ἐλπίζουμε νά ἔχουμε κάποια
βελτίωση καί ἀπό ἀπόψεως περιεχομένου. Μέ πολλή χαρά σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἐρίτιμη κυρία Μερόπη
Σπυροπούλου, καθηγήτρια πανεπιστημίου καί σπουδαία συγγραφεύς,
προθυμοποιήθηκε, παρά τόν φόρτο
τῆς ἐργασίας της, νά τροφοδοτεῖ τό
περιοδικό μέ ἕνα ἄρθρο κάθε μῆνα.
Τήν εὐχαριστοῦμε καί ἀπό αὐτή τή
θέση καί τῆς εὐχόμαστε ὑγεία καί
κάθε ἐπιτυχία.
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4 Ἡ ζωή ὅμως, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, εἶναι τροχός καί γυρίζει.
Ἄλλοι ἔρχονται καί ἄλλοι φεύγουν.
Ὁ ἀγαπητός μας συνεργάτης Σπῦ ρος Παπαδόπουλος κοιμήθηκε στίς
25 Ἰανουαρίου 2012 πλήρης ἡμερῶν. Γεννήθηκε (1927) στή Βόρειο Ἤπειρο (περιοχή Ἀργυροκάστρου), τελείωσε τή θεολογική
Σχολή τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ὑπηρέτησε στήν Καλαμάτα ὡς καθηγητής στό Ἐκκλησιαστικό Φροντιστήριο καί ὡς γυμνασιάρχης στό
Γυμνάσιο Καρδαμύλης. Καταρτισμένος θεολόγος καί στενός συνεργάτης τῆς Χριστιανικῆς Στέγης
Καλαμάτας. Πολλά ἄρθρα του
ἔχουν δημοσιευθεῖ εἰς τόν «Σύνδεσμον», ἀρχικά μέ τό ψευδώνυμο
ΠΑΜΙΣΣΟΣ καί ἀργότερα μέ τό ψευδώνυμο OBSERVER. Τά τελευταῖα
χρόνια τῆς ζωῆς του πέρασε εἰς τόν
«Οἶκον Εἰρήνης», ἵδρυμα περιθάλψεως γερόντων στήν Ἀθήνα, τῆς
Ἀδελφότητος Θεολόγων ὁ «Σω τήρ». Μέ ὅλη μας τήν καρδιά ὁ Κύριος νά τόν ἀναπαύει μαζί μέ ὅλους
τούς ἁγίους στή βασιλεία τῶν
οὐρανῶν.
Η ΣΥΝΤΑΞΗ

¥

κρίση πού περνᾶ ἡ χώρα
μας καί ὁ λαός της βαθαίνει
συνέχεια. Γι’ αὐτό καί δημιουργεῖ τριγμούς στήν κοινωνία, ἀναταραχές καί ἀγωνία. Περιμένει ἀπό
τούς πνευματικούς της ὁδηγούς καί
ποιμένας λόγο παρηγοριᾶς, ἐλπίδας
καί δυνάμεως. Ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου
Ἱερομάρτυρα Ἀνδρονίκου (Ρώσου
Ἀρχιεπισκόπου Πέρμ, 1918), ἀποκτᾶ
ἐπικαιρότητα. Ἀπευθύνεται στόν
κλῆρο. Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει γιά
τούς Ἐπισκόπους μας, πρός τούς
ὁποίους ὁ λαός προσβλέπει.
«Ὅλοι μας πρέπει μέ καθαρή καρδιά νά συνειδητοποιήσουμε τή ζοφερή
κατάσταση τῆς χώρας μας καί νά λάβουμε μέτρα γιά τή διόρθωσή της,
μέτρα ὄχι ἐπιδεικτικά ἀλλά σοβαρά
καί ρεαλιζστικά. Νά συνειδητοποιήσουμε τήν εὐθύνη μας καί νά πλησιάσουμε τόν λαό, πού ἡ ἀθεϊστική
προπαγάνδα τόν ἔβγαλε ἀπό τήν τροχιά τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. Ἄς τοῦ προσφέρουμε ὅ,τι τοῦ χρειάζεται, γιά νά
ξαναβρεῖ τήν ὑγεία τῆς ψυχῆς καί τό
φῶς τῆς ἐλπίδας. Ἄς μιλήσουμε τή
γλώσσα του, ἄς εἰσχωρήσουμε στό
πνεῦμα του, ἄς φέρουμε στήν καρδιά
του εἰρήνη καί παρηγοριά. Προπάντων, ὅμως, ἄς τοῦ ξαναδώσουμε τή
χαμένη του πίστη ― ἀφοῦ βέβαια, γί-
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νουμε πρῶτα ἐμεῖς αὐθεντικοί φορεῖς
της ― τήν πίστη μέ τήν ὁποία ὡς τώρα
ζοῦσε καί ἀποκτοῦσε τή σωτηρία. Ἄς
βιώσουμε καί ἄς ἐμπνεύσουμε τήν
ἀληθινή ἀδελφοσύνη καί τήν ἀληθινή
ἰσότητα, πού δημιουργοῦνται στή σύναξη τῶν πιστῶν μέσα στόν ἱερό ναό.
Ἐκεῖ πλούσιοι καί πτωχοί, διάσημοι
καί ἄσημοι, ἐγγράμματοι καί ἀγράμματοι εἶναι ἴσοι μπροστά στόν Θεό.
Ἔπειτα ἄς δώσουμε στό λαό ὑγιή
γνώση ἀπό τή δική μας γνώση καί ἄς
φωτίσουμε τή ζωή του μέ τό ἀληθινό
φῶς, τό φῶς τῆς ἀρετῆς, τῆς δικαιοσύνης, τῆς τιμιότητας, τῆς νηφαλιότητας...
«Πατέρες καί ἀδελφοί! Σπλαχνιστεῖτε τόν παραζαλισμένο καί σκοτισμένο, ἀλλά πιστό λαό. Βοηθῆστε τον
νά ξεπεράσει τή θανάσιμη πνευματική κρίση πού περνᾶ καί νά συνέλθει. Θά συνέλθει ὁ λαός μέ τή δική
σας συμπαράσταση, συμπαράσταση
πατρική καί διακριτική, γιά τήν ὁποία
θά σᾶς ἀνταμείψει μέ τήν υἱική ἀγάπη
του καί μέ τήν ὁλόθυμη ὑπακοή του.
Εὔχομαι νά μή διαψευσθεῖ ἡ βαθιά
μου πίστη σ’ αὐτόν τόν τρόπο ἐξόδου
ἀπό τήν κρίση».
(Ἀπό τό βιβλίο
«Ἕνας Ἀσυμβίβαστος Ἱεράρχης»
Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου).
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ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΚΥΡΙΛΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

(Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος)

Ἡ ἀληθινή γνώση

νας ἀπό τούς Μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καί ὁ
ἅγιος Κύριλλος (370-444) Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας. Ὁ ὡς ἄνω
ἅγιος Πατέρας ὑπομνηματίζοντας τό
κατά Ἰωάννη Ἱ. Εὐαγγέλιο ἀναφέρεται διεξοδικά στή σχέση πίστεως καί
γνώσεως. Παρατηρεῖ ὅτι ἡ πίστη στό
Θεό καί ἡ γνώση Αὐτοῦ πρέπει νά
θεωροῦνται ἀλληλένδετες μέ τή
διαφορά ὅτι ἡ πίστη πρέπει νά προηγεῖται τῆς γνώσης, πράγμα πού ἔχει
ξεχωριστή σημασία.

Ε

Βιβλικές ἀναφορές
Τόσο στήν Καινή ὅσο καί στήν Παλαιά Διαθήκη τονίζεται ὅτι πρέπει νά
προηγεῖται ἡ πίστη καί ν’ ἀκολουθεῖ
ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀπόστολος
Πέτρος ὁμολογεῖ εὐθαρσῶς πρός
τόν Κύριο: «ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν
καί ἐγνώκαμεν ὅτι σύ εἶ ὁ Χριστός ὁ
υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ἰωάν.
6, 69). Ἀλλά καί στήν Παλαιά Διαθήκη ὁμολογεῖται «ἐάν μή πιστεύσητε, οὐδέ μή συνιῆτε» (Ἡσαΐου
7,9). Δηλαδή ἄν δέν πιστέψετε πρῶτα δέ θά μπορέσετε νά καταλάβετε.
Ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει περί τοῦ Θε οῦ ὅσα ἔχει δεχθεῖ διά τῆς πίστεως.
Τοῦτο περιγράφει ὁ ἅγιος Κύριλλος,
τονίζοντας διεξοδικά πώς ἡ Θεολογία οἰκοδομεῖται ἐπί τῆς πίστεως.
Ἐάν διαταραχθεῖ ἡ ἀλληλουχία αὐ τή καί προηγηθεῖ ἡ γνώση ἀπό τήν
πίστη, τότε ὑπάρχει σαφής κίνδυνος
νά περιπέσει ὁ ἄνθρωπος στόν ὀρ θολογισμό καί τήν ἀμφισβήτηση.
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Ὁ ἅγ. Κύριλλος ἀναλύοντας τήν
ἰωάννειο θεολογία ἐπισημαίνει πώς
διά τοῦ πιστεύειν ἡ γνῶσις. Ἡ γνήσια λοιπόν καί ἀληθινή γνώση ὡς
συνέπεια
τῆς γνήσιας πίστεως
«εἰσκομίζει, παρατηρεῖ, τήν διά τοῦ
πνεύματος εὐλογίαν». Σ’ αὐτή τήν
εὐκταία περίπτωση ἡ ὀρθή περί τοῦ
Θεοῦ γνώση συμπίπτει μέ τήν ὀρθή
πίστη. Αὐτό τονίζεται συχνά στά
Ἀπολυτίκια τῶν Ἁγίων μέ τή ρήση
«ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τά ὑψηλά».
Ἡ πίστη καί ἡ ταπείνωση ὁδηγοῦν
στή Δοξολογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ
καί εἰσάγουν τόν ἄνθρωπο στήν κοινωνία μαζί του.
Τό φαινόμενο τῆς διψυχίας
Ἡ διάσταση πίστεως καί γνώσεως
ὁδηγεῖ κατά τόν ἅγιο Ἰάκωβο τόν
ἀδελφόθεο στό φαινόμενο τῆς διψυχίας. «Ἀνήρ δίψυχος ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ»
(Ἰακ. 1,8), παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Ἰάκωβος. Ἡ διψυχία αὐτή ἐκφράζει τήν
ἀντιφατικότητα τοῦ ἀνθρώπου καί
θεωρεῖται «μέγα νόσημα», τό ὁποῖο
ἀποστερεῖ τόν ἄνθρωπο ἀπό τά θεῖα
χαρίσματα. Ἀντίθετα ἡ ἁρμονική σύζευξη πίστεως καί γνώσεως ἀνοίγει
νέους ὀρίζοντες, πού ὑπερβαίνουν
τούς ὁρίζοντες κάθε εὐδαιμονικῆς
ἐλπίδας. «Χρή γάρ... πιστεύειν ἀσφαλῶς», παρατηρεῖ ὁ ἅγιος Κύριλλος, ἵνα θεάσηται τά παρ’ ἐλπίδα.
Δηλαδή, πρέπει νά πιστεύετε σωστά, γιά νά λάμψει μέσα σας ἡ ὑπερκόσμια ἐλπίδα.
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«Δι’ὑπομονῆςτρέχωμεντόνπροκείμενονἡμῖνἀγῶνα» (Ἑβρ. κβ΄ 1)
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ποιήματα ὑμνητικά
σέ πρόσωπα ἤ γεγονότα. Τοῦτος ὁ
λόγος τοῦ Γ. Βερίτη εἶν’ ἀφιερωμένος «στόν πατέρα Εὐσέβιο Ματθόπουλο», τόν ἱδρυτή καί πρῶτο
προϊστάμενο τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Η ΖΩΗ». Στόν ἄνθρωπο
πού ἀφιέρωσε τήν ψυχή καί τό
σῶμα του, ὁλόκληρο τό εἶναι του
στήν Δόξα τοῦ Χριστοῦ! Αὐτός ἔγινε
ὁ σκοπός τῆς ζωῆς του, τό μεγάλο
σύνθημά του. Ἀπό μικρό παιδί ὥς
τά βαθιά του γεράματα δούλεψε
ἀκαταπόνητα γιά «τό καλό τῆς
ἐκκλησίας».
Ὁ πατήρ Εὐσέβιος γεννήθηκε στά
1849 καί πέθανε τό 1929, στίς 29
Ἰουνίου, πλήρης ἡμερῶν καί δράσης
γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ. Τόν δέχθηκε ἡ Ἀθήνα τήν ἴδια σχεδόν περίοδο πού εἶχε δεχθεῖ τόν ἅγιο τῶν
Γραμμάτων μας, τόν κοσμοκαλόγερο Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη.
Ταραγμένη ἡ ἐποχή πού ἔζησε ὁ
πατήρ Εὐσέβιος. Ἡ πατρίδα προσπαθοῦσε νά ὁρθοποδήσει. Νά ἐπουλώσει τά τραύματα πού τῆς ἄφησε ἡ
διχόνοια. Αὐτή ἡ μεγάλη κατάρα τοῦ
ἔθνους μας, πού, ὅπως λέει ὁ Διονύσιος Σολωμός, «βαστάει ἕνα σκῆπτρο
ἡ δολερή» καί μέ χαμόγελο γεμάτο
δολιότητα τό προσφέρει στόν κάθε
εὐάλωτο «πάρτ’ το, λέγοντας, καί
σύ». Πόσα ἔθνη, πόσες πατρίδες,
πόσα σπιτικά δέν καταστραφήκανε
ἀπ’ αὐτό τό σκῆπτρο!
Στά τέλη τοῦ βίου του, ὁ ὁλόλευκος λευίτης θά ἰδεῖ τήν καταστροφή
τῆς Μικρασίας, τήν ἀδηφάγο φωτιά
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νά κατατρώει τίς σάρκες τῆς Σμύρνης. Καί τόν ἐθνικό μας ποιητή, τόν
Κωστῆ Παλαμᾶ νά γράφει: «Ἐμπρός!Ὁλόρθοι.Ἀερόμαχτοι./Μαυρίλα.Ἀστροπελέκι./Νάτόσπαθί,
γοργάστραψε,/ καί νά ἡ βροντήΤουφέκι./ΣτόνΠίνδοἀπ’τόνΤαΰγετο/καίστάΒαλκάνιαὥςπέρα/
μιάφλόγα,μιάφοβέρα/κιἕναςὁ
νοῦςἘμπρός!». Καημένη Πατρίδα,
πόσες φορές σέ σταύρωσαν, καί πόσες θά σέ σταυρώνουν ἀκόμα!... Ἀπό
τή μιά οἱ χαλασοχώρηδες καί ἀπό
τήν ἄλλη ἡ Διχόνοια, ἡ δολερή διχόνοια, πού ἄγγιξε Γέροντα καί τό
δικό σου χωράφι. Καί τό κατακερμάτισε...
Ὅμως, ἐσύ, Γέροντα, «Ὅλατά
πουλᾶς, καί δέν κρατᾶς/τίποτα
τοῦ κόσμου αὐτοῦ δικό σου./τῆς
ζωῆς τό νόημα πιά ζητᾶς/μέσα
στήν ἀπάρνηση τοῦ ἐγώ σου.//
Ὅλατάπουλᾶς,κιἐσύκρατᾶς/τό
σταυρό τοῦ χρέους καί τῆς θυσίας./Κι’ὅμοιοςΠαῦλος,τώραδέν
κυττᾶς/ἄλλ’ἀπ’τόκαλότῆςἘκκλησίας».
Ἐκκλησιοκεντρικός ὁ Γέροντας!
Κι ἄς λένε ὅποιοι θέλουν νά κατηγορήσουν τό ἔργο του πώς ἦταν
«παραεκκλησιαστικό». Κι ἄλλα τέτοια φαιδρά καί φούμαρα. Σ’
αὐτούς ταιριάζει ὁ λόγος τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ ποιητῆ, πού ἔγραφε στά
1933 γιά τά ψεύδη τοῦ Ἰουλιανοῦ
τοῦ Παραβάτη: «ἜσκασεὁἸουλιανόςκαίδιέδωσε–/τίἄλλοθάἔκανε
– πώς ἡ φωτιά ἦταν βαλτή ἀπό
τούςΧριστιανούςἐμᾶς.Ἄςπάεινά

¥

Λόγος ποιητικός ἐπάξιος
λέει./Δένἀποδείχθηκε·ἄςπάεινά
λέει./Τόοὐσιῶδεςεἶναιπούἔσκασε».
Λοιπόν, ἄς πᾶνε νά λένε ὅ,τι θέλουν. Τό οὐσιῶδες εἶναι ὅτι ὁ Γέροντας, ὁ πατήρ Εὐσέβιος πῆρε τόν
τραχύ τό δρόμο καί ξεπέρασε ὅλες
τίς παγίδες: «Παίρνειςτ’ἀποστόλουτόραβδί/...//καίπερνᾶς/θάλασσες, στεριές, ποτάμια, δάση,/
νἄβρης τίς ψυχές
πού ὁ σατανᾶς/ σέ
φριχτές παγίδες ἔχειπιάσει».
Τοῦτο τό ραβδί
δέν ἔχει καμιά σχέση
μέ τίς διαμαντοστόλιστες δεσποτικές
πατερίτσες – ὅπως
θά ἔλεγε καί ὁ Παπαδιαμάντης – ἀλλά
μέ «τόσταυρότοῦ
χρέους καί τῆς θυσίας».Γι’ αὐτό καί
ὁ Γέροντας «ἔσκυψε
στάλόγιατῆςΓραφῆς/μ’ὅσηκαίτό
λάδι δίψα σκύβει/ πάνω ἀπό τίς
πηγές,γιατίποθεῖς/ὅλητήσοφία
νάπιῆςπούκρύβει//.../Νάκαίτό
δισάκιτοῦσποριᾶ!/Πρόθυμαστόν
ὦμοσουτόπαίρνεις,/καίγυρνώντας πόλεις καί χωριά, τόν καλό
τόν σπόρο ὁλοῦθε σπέρνεις. /.../
Νύχτα-μέραδούλεψεςσκληρά,/μέ
τά πέντε τάλαντα πού πῆρες. /
Καίσάνἦρθεἡὥρασου,ὤχαρά!/διάπλατασοῦἀνοίχτηκανοἱ
θύρες.//Διάπλατεςοἱθύρεςγιάνά
μπεῖς,/ νά σταθῆς μπροστά στό
Βασιλιάσου,/τόντρανότόλόγο
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νάτοῦπῆς,/πούἔφερεςδιπλάτά
τάλαντάσου».
Ἐδῶ, ὁ λόγος τοῦ ποιητῆ, γίνεται
συγκλονιστικός: «Πέρνατώρα,Γέροντα, στό φῶς, ζῆσε στή χαρά
τοῦ Παραδείσου./ Πλούσιος πού
σέπρόσμενεμισθός!/Ὅλητούτηἡ
δόξα᾽ναιδικήσου!//Ψάλλετώρα
ὁλόχαροςμαζί/μέχορούςἁγίων,
σεμνέλευίτη./Ἄσβηστηστήμνήμη
μαςθάζῆ/ἡμορφήσου,ὁλόλευκε
πρεσβύτη...».
Ὁ ποιητής θά κλείσει τόν πλούσιο
καί βαθυστόχαστο ποιητικό του
λόγο μέ μία παράκληση-δέηση στόν
Γέροντα: «Δέησηγιάτάτόσασου
παιδιά,/πούστήνμάχηπίσωἔχεις
ἀφήσει,/ νἄχουν τή δική σου τήν
καρδιά/καίκαθείςμέζῆλονάκρατήση//τοῦἔργουτήβαριάκληρονομιά/πούἔλαχεσ’αὐτούςνάσυνεχίσουν./ Σκύψε πρός τά τόσα
σουπαιδιά,/Γέροντα,καίδόςμας
τήνεὐχήσου!»
Πάντοτε τά πνευματικά ἔργα διατρέχουν πολλούς κινδύνους. Κυρίως
τοῦ φθόνου. Κι ὁ ποιητής τό ξέρει.
Χρειάζεται ἀπόλυτη καί εἰλικρινής
ἀφοσίωση, ὄχι σχηματική. Γι’ αὐτό
κι ὁ ποιητής θά γράψει ἀπ’ τήν ἀρχή
τοῦ ποιητικοῦ λόγου του: «Ὅλαγιά
τή δόξα τοῦ Χριστοῦ! /νά το τό
μεγάλοσύνθημάσου./Ὅλαγιάτή
δόξατοῦΧριστοῦ,/ἀπ’τάπρῶτα
χρόνιαὥςτάστερνάσου».
Μόνο τό ὁλοκληρωτικό δόσιμο
φέρνει καρπούς. Καί μάλιστα πολλαπλάσιους!...
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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Τό

Σαββατοκύριακο
ἑνός ἱερέα

ΓΡΑΦΕΙ
ὁ Χρυσόστομος
Σεκοῦνδος
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Συχνά λέγουν ἤ γράφουν ὅτι
οἱ κληρικοί εἶναι τεμπέληδες
καί ὀκνηροί. Φυσικά μέ τίς
αὐθαίρετες καί ἐπιπόλαιες
αὐτές διατυπώσεις θέλουν νά
κτυπήσουν ἤ νά μειώσουν τήν
εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας. Βεβαίως ἀνήκουν στήν μειοψηφία
οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι
καταφέρονται κατά τῶν ἱερέων
σέ κάθε εὐκαιρία ὅπου ἔρχεται
στό προσκήνιο ἕνα θρησκευτικό θέμα.
Παρακαλῶ, σέ ἀπάντηση
ὅλων αὐτῶν πού δυστυχῶς
ἀγνοοῦν τήν πραγματικότητα,
παραθέτουμε ἕνα ἀληθινό χρονικό ἑνός μόνο Σαββατοκύριακου, ἱερέως οἰκογενειάρχου, ὁ
ὁποῖος ὑπηρετεῖ σέ ἐνορία τῶν
βορείων προαστείων τῶν Ἀθηνῶν. Τό ὄνομά του εἶναι π.
Σπυρίδων.
Τό Σάββατο τό πρωΐ. Τέλεσε
τήν θεία Λειτουργία καί στή
συνέχεια δύο μνημόσυνα. Παρευρέθη στή συνέχεια στόν
καφέ μέ παραμυθητικούς λόγους πρός τίς οἰκογένειες. Στή
συνέχεια, τέλεσε βάπτιση μιᾶς
ἀλλοδαπῆς κυρίας ἡ ὁποία
ἔπειτα ἀπό Κατήχηση θέλησε
νά γίνη ὀρθόδοξη. Μετά τέλεσε
Ἁγιασμό σ’ ἕνα κατάστημα καί
τό μεσημέρι γευμάτισε στήν
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οἰκία μιᾶς πολύτεκνης οἰκογένειας. Τό ἀπόγευμα τέλεσε τόν Ἑσπερινό καί
ἀκολούθησε ἐπί τρίωρον
ἐξομολόγηση νέων ἐπιστημόνων. Τό βράδυ μετέβη σέ
οἰκία ἀσθενοῦς καί τέλεσε
τό εὐχέλαιο.
Τήν ἑπομένη ἡμέρα Κυριακή. Τό πρωΐ τέλεσε τήν
Θεία Λειτουργία καί κήρυξε
τόν Θεῖο Λόγο. Κοινώνησε
περί τούς 70 πιστούς. Στή
συνέχεια στόν καφέ εἶχε
εἰδική συνάντηση μέ τούς
νέους, μέ ζωντανή συζήτηση,
λύσεις ἀποριῶν καί συμβουλές. Στή συνέχεια ἐπίσκεψη
σέ οἰκογένεια πρός ἐπίλυσιν
σοβαροῦ οἰκογενειακοῦ ζητήματος. Τό ἀπόγευμα ἐτέλεσε τόν Ἑσπερινό, μετά τό
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μυστήριο τοῦ βαπτίσματος
σέ δίδυμα καί ἀκολούθως
ἐπεσκέφθη ἀσθενῆ στό Νοσοκομεῖο. Ἐπέστρεψε στό
ναό γιά τέλεση γάμου καί τό
βράδυ ἐπεσκέφθη ἀνάπηρο
παιδί.
Ἐννοεῖται ὅτι ὁ ἐν λόγω
ἐνάρετος κληρικός πρέπει νά
δεῖ τήν οἰκογένειά του, πρέπει νά προσευχηθεῖ, νά μελετήσει, νά προετοιμασθεῖ
πνευματικῶς, νά ἐπιλύσει
ζητήματα τῆς ἐνορίας, νά δεῖ
τόν ἑαυτόν του.
Τό συμπέρασμα εἶναι ὅτι
ἔχουμε ἀξίους λειτουργούς
τοῦ Ὑψίστου, οἱ ὁποῖοι μέ
φόβο Θεοῦ ἐπιτελοῦν τό
καθῆκον τους. Ἄς τούς
ἔχουμε στήν προσευχή μας.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἡ Ἀθηνᾶ, ἡ νεαρή φαρμακοποιός, κοίταξε, γιά πολλοστή
φορά, τό ρολόϊ της καί, σχεδόν
τρέχοντας, κατευθύνθηκε πρός
τό Φαρμακεῖο της. Εἶχε πολύ
ἀργήσει σήμερα. Καθώς πλησίαζε λαχανιασμένη, εἶδε ἀπό
μακριά τόν ἡλικιωμένο κύριο πού
βημάτιζε νευρικά πάνω-κάτω στό
πεζοδρόμιο. Ἦταν φανερό πώς
τήν περίμενε μέ ἀνυπομονησία.
Τόν καλημέρησε ἐγκάρδια, τοῦ
ζήτησε συγγνώμη γιά τήν καθυστέρηση καί, ἀνοίγοντας βιαστικά τήν πόρτα, τόν πέρασε
μέσα.
Ἦταν τακτικός της πελάτης τά
τελευταῖα χρόνια ὁ κυρ-Σταῦρος.
Εἶχε πρόβλημα μέ τήν πίεσή του,
ἡ ὁποία παρουσίαζε τρελλά…
σκαμπανεβάσματα. Γι’ αὐτό κά θε δυό τρεῖς μέρες, πρωΐ-πρωΐ
πάντα, ἐρχόταν στό φαρμακεῖο
γιά νά τοῦ τήν μετρήσει καί νά
τοῦ κανονίσει ἀναλόγως τή δοσολογία τῶν σχετικῶν φαρμάκων
πού ἔπαιρνε καθημερινά.
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ΓΡΑΦΕΙ
ἡ ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν
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Σέ ὅλο τό διάστημα πού
ἡ φαρμακοποιός μετροῦσε
καί ξαναμετροῦσε τήν πολύ
αὐξημένη σήμερα πίεσή
του, ἐκεῖνος σιωποῦσε συλλογισμένος, χωρίς ὅμως καί
νά μπορεῖ νά κρύψει τήν
ἀνυπομονησία του. Ἡ
Ἀθηνᾶ, μέ τό θάρρος τῆς
γνωριμίας τους, μάταια
προσπάθησε νά τόν κάνει
νά χαμογελάσει.
– Σάν νἄχει πάρει πολύ
θάρρος σήμερα ἡ κυρά
πίεση. Πρέπει νά τήν μαλλώσουμε αὐστηρά, κυρΣταῦρο. Ἀλλά μοῦ φαίνεται
πώς κι ἐσύ θέλεις μάλλωμα.
Σέ εἶδα πῶς πηγαινοερχόσουνα προηγουμένως βιαστικός στό πεζοδρόμιο.
Κάνεις προπόνηση μήπως
γιά ἀγῶνες καί δέν τό
ξέρω;
–Ἔλα σέ παρακαλῶ
καλή μου, πές μου τί χάπι
νά διπλασιάσω σήμερα καί
τά λέμε ἄλλη φορά γιατί
πολύ βιάζομαι.
Ἡ Ἀθηνᾶ δέν ἐπέμεινε
καί τοῦ ἔδωσε ἀμέσως τή
συμβουλή πού ἔπρεπε.
Καθώς ὅμως τήν εὐχαρι-
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στοῦσε, βοηθώντας τον νά
φορέσει τό σακκάκι του,
τόν ρώτησε ἀνάλαφρα:
– Δέν θά μοῦ πεῖς τουλάχιστον γιά ποῦ τὄβαλες
τόσο βιαστικός;
– Θέλω νά προλάβω τήν
ὥρα τοῦ πρωινοῦ νά εἶμαι
μέ τήν γυναίκα μου, νά τῆς
πῶ καλημέρα.
Ἡ Ἀθηνᾶ ξαφνιάστηκε.
Ἤξερε ὅτι ἡ γυναίκα του,
πού ἀπό χρόνια ἔπασχε
ἀπό Ἀλτσχάϊμερ, βρισκόταν τώρα σέ κάποιο ἵδρυμα, ἔχοντας χάσει πιά
κάθε δυνατότητα ἐπικοινωνίας μέ τούς γύρω της.
Χωρίς νά πολυσκεφτεῖ καί
μέ μιά αὐθόρμητη διάθεση
νά τόν ἡρεμήσει κάπως,
ἔτσι ὅπως τόν ξεπροβόδιζε,
τοῦ εἶπε:
– Ἔ, μήν κάνεις κι ἔτσι
κυρ-Σταῦρο. Μήν ἄγχεσαι
τόσο. Ἀφοῦ ἐκείνη τώρα
πιά δέν σέ γνωρίζει…
Ἐκεῖνος, γύρισε ἀργά καί
τήν κοίταξε. Τά μάτια του
ἦταν βουρκωμένα.
– Ἐγώ, ὅμως…, τή γνωρίζω γιά πενήντα χρόνια,
ψιθύρισε κι ἔφυγε σκυφτός.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Τοῦ συνεργάτου μας
Π.Μ. Σωτήρχου

καιοσύνη. Ἄς θυμόμαστε συνεχῶς
τόν κυριακόν λόγον, ὅτι «ὅπου γάρ
ταμάτησε γιά μιά στιγμή ὁ π. ἔστιν ὁ θησαυρός ὑμῶς, ἐκεῖ καί ἡ
Ἰάκωβος, σταυροκοπήθηκε καρδία ὑμῶς ἔσται» (Λουκ. ιβ΄ 34).
ἀργά καί συνέχισε:
Δηλαδή, ὅπου βρίσκεται αὐτό, πού
– Καί γιά νά ἀπαντήσω πιό συγ- ἀγαπᾶτε πάνω ἀπό ὅλα, ἐκεῖ βρίκεκριμένα καί πρακτικά στήν ἐρώ- σκεται καί ἡ καρδιά καί ἡ προσοχή
τησή σου, θά σοῦ θυμήσω τήν καί ἡ μνήμη σας, δηλονότι ὅλος ὁ
«μνήμην τοῦ Θεοῦ», ἥρεμα καί τα- ἐσωτερικός σας ἄνθρωπος. Πρέπει,
πεινά, ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοι λοιπόν νά πιστεύουμε ὁλόψυχα
Πατέρες. Αὐτή εἶναι ἡ πραότητα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πάνω ἀπ’
ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Ἥρεμα καί τα- ὅλα, πρέπει σ’ Ἐκεῖνον νά ἔχουμε
πεινά. Τί εἶναι τώρα ἡ «μνήμη τοῦ στραμμένη τήν προσοχή καί τήν
Θεοῦ»; Τό λέγει ἡ ἴδια ἡ φράση καί μνήμη μας ἀδιάκοπα, ὅπως μᾶς διδέν χρειάζεται μετάφραση. Πρέπει δάσκει καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
νά θυμόμαστε τόν Θεόν. Πρέπει, γιά τήν προσευχή: «Ἀδιαλείπτως
ὅσον μποροῦμε , νά στρέφουμε τήν προσεύχεσθε, ἐν παντί εὐχαριστεῖτε·
προσοχήν μας πρός τόν Θεόν καί τοῦτο γάρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ
τόν λόγον του. Ἀλλιῶς εἶναι σάν νά Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς» (Α΄ Θεσ. ε΄ 17-18).
ξεχνοῦμε καί νά ἀρνιόμαστε τόν Δηλαδή, εἶναι θέλημα τοῦ Θεοῦ,
Πατέρα μας καί Δημιουργόν τοῦ ὅπως μᾶς τό ἐδίδαξε ὁ Χριστός νά
σύμπαντος, ἀπό τόν ὁποῖον ἐ - σᾶς τό διδάξουμε καί σέ σᾶς. Ὅτι
ξαρτῶνται τά πάντα τελείως ὅλα. πρέπει συνεχῶς νά προσευχόμαστε
Κι ἐμεῖς καί τά πράγματα, πού τά καί νά εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀγάπη
κυβερνᾶ ὡς Παντοδύναμος καί του καί ἔτσι ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ νά
Παντογνώστης, μέ ἀγάπη καί δι- εἶναι μιά συνεχής προσευχή καί
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Συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο
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παρακολουθεῖ συνεχῶς καί φροντίζει γιά μᾶς. Αὐτό τό ἔργο μποροῦμε
ὅλοι νά τό κάνουμε πολλές φορές
τήν ἡμέρα καί στά εὐχάριστα καί
στά δυσάρεστα, πού μᾶς συμβαίνουν καί ἄς λέμε καί ἕνα «εὐχαριστῶ» στόν Θεόν.
– Ἀκόμα καί γιά τά δυσάρεστα
πρέπει νά εὐχαριστοῦμε, πάτερ
μου; ρώτησε πάλι ὁ τρίτος τῆς συντροφιᾶς μας.
– Τότε χρειάζεται περισσότερον,
παιδί μου, γιατί ὅσα ἐπιτρέπει ὁ
Θεός νά μᾶς βροῦνε, εἶναι πάντοτε
γιά τό καλό μας, εἶπε ὁ Γέροντας.
Ἐκεῖνος ξέρει καλά τί χρειαζόμαστε καί τί μᾶς ὠφελεῖ. Ἄς μή τό καταλαβαίνουμε τήν ἴδια ὥρα καί γι’
αὐτό λυπόμαστε μέ τά δυσάρεστα.
Τά εὐχάριστα πρέπει νά φοβόμαστε καί ὄχι τά δυσάρεστα. Ἀρκεῖ νά
τά ἀντιμετωπίζουμε κατά Θεόν καί
ὄχι μέ τήν κοσμικήν λογικήν. Ἔτσι
ὅταν ἔρχονται τά εὐχάριστα νά
λέμε «Δόξα τῷ Θεῷ» καί στά δυσάρεστα καί τά πικρά νά λέμε ἀπό
καρδιᾶς τό «Κύριε ἐλέησον».
τέλος ἄς λέμε νοερά μέσα μας τό
ὄνομα τοῦ Κυρίου, «Χριστέ μου,
Χριστέ μου, Χριστέ μου...», πολλές φορές καί αὐτή ἡ ἐπίκληση θά
μᾶς βοηθήση καί τόν Θεόν θά θυμόμαστε καί στόν Χριστόν νά πλησιάζουμε καί τό ἐξ ἴσου σημαντικόν
νά γεμίζουμε τήν ψυχή μας μέ πραότητα. Ἄς μείνουμε στήν πραότητα, ἡ ὁποία εἶναι ἡ πόρτα τῆς
πνευματικῆς ζωῆς, ὅπως μᾶς ἐξήγησε καί ὁ π. Ἰάκωβος.

ἐπικοινωνία μαζί μέ τόν Θεόν, ὥστε
νά συνδέουμε τήν ὕπαρξή μας μαζί
του καί νά προστατευόμαστε ἀπό
τά δαιμονικά πάθη καί τά παραπατήματα στόν δρόμον τῆς ματαιότητος.
– Δηλαδή, πάτερ μου, πρέπει
ὅλα νά τά παρατήσουμε καί μέρα νύχτα νά λέμε προσευχές καί νά
θεολογοῦμε, ὅπως κάνετε ἐσεῖς οἱ
ἀσκητές; εἶπε καί ὁ τρίτος τῆς παρέας, πού ἔμεινε ἄφωνος σέ ὅλη
αὐτήν τήν συζήτηση.
– Ὄχι, παιδί μου, δέν εἶπα κάτι
τέτοιο, οὔτε καί τό ὑπενόησα,
ἀπάντησε ἥρεμα ὁ Γέροντας. Θά
κάνουμε ὅλες τίς ἀπαραίτητες δουλειές μας, ἀλλά δέν θά ξεχνοῦμε
τελείως καί τόν Θεόν. Ἔχουμε ὅλοι
πολλές εὐκαιρίες νά τόν θυμόμαστε καί νά λέμε ἕνα «Δόξα τῷ
Θεῷ» στά εὐχάριστα ἤ ἕνα «Κύριε,
ἐλέησον» στά δυσάρεστα. Κι ἐγώ
ἔχω δουλειές καί φροντίδες καθημερινά. Πλένω, μαγειρεύω, φροντίζω τό κηπάριό μου, ἀλλά μέσα
μου λέγω καί τήν εὐχή, τήν «νοεράν εὐχήν», ὅπως ὀνομάζεται καί
περιλαμβάνει μόνον πέντε λέξεις:
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν
με». Καί τά περιλαμβάνει ὅλα. Τό
ἴδιο μπορεῖ νά κάνη ὁ καθένας,
ὅσον τοῦ ἐπιτρέπουν οἱ ἀσχολίες
του ἤ ὅταν περπατεῖ ἤ περιμένει,
ὅταν ταξιδεύει καί γενικῶς ὅταν
ἔχει κάποιο χρονικόν διάλειμα. Σημασία ἔχει νά θυμόμαστε τόν Θεόν
καί νά μήν ἀπομακρύνουμε τήν
προσοχήν μας ἀπό αὐτόν, πού μᾶς
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Ἡ ὑποκρισία ἀποτελεῖ
χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλῶν ἀνθρώπων
ἀπό τούς παλαιότατους
χρόνους. Δέν θά ἀναφερθοῦμε γενικώτερα
στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπινου γένους, πού βρίθει
ἀπό τήν ὑποκρισία «ἐπιφανῶν», ἀλλά καί πλήθους ἁπλῶν ἀνθρώπων.
Θά ρίξουμε μία φτωχική
ματιά σέ θρησκευτικές
περιπτώσεις.
Στήν Παλαιά Διαθήκη, ὁ Ἰωάβ ἀγκαλιάζει τόν στρατηγό
Ἐμεσάϊ «ἐγκάρδια» σάν
φίλος μέ τό ἕνα χέρι καί
μέ τό ἄλλο τόν καρφώνει
μέ μαχαίρι, ὡς ἐχθρός.
Στήν Καινή Διαθήκη,
ὁ Ἡρώδης ὑποκρίνεται
στούς μάγους ὅτι χάρηκε γιά τήν γέννηση
τοῦ Χριστοῦ καί θέλει
νά μάθει ποῦ εὑρίσκεται
τό Θεῖο Βρέφος, γιά νά
σπεύσει νά… τό προσκυ46
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νήσει, ἐνῶ ταράχθηκε καί
ἔγινε δολοφόνος χιλιάδων νηπίων, νομίζοντας ὁ μιαρός ὅτι
ἔτσι θά φονεύσει καί τόν Χριστό.
Ὁ Ἰούδας ἀγκαλιάζει καί
ἀσπάζεται τόν Κύριο καί τόν
ἀποκαλεῖ φίλο καί διδάσκαλο,
ἐνῶ τό φίλημα δέν ἦταν ἀγάπη,
ἀλλά προδοσία.
Χαρακτηριστική περίπτωση
γενικευμένης ὑποκρισίας,
ὑπῆρξε ἐκείνη τῶν γραμματέων
καί τῶν Φαρισαίων. Προσποιοῦντο τούς τηρητές τοῦ
Νόμου καί τῆς ἐνάρετης ζωῆς,
ἐνῶ τά ἀντίθετα πίστευαν καί
ἐφάρμοζαν στήν πράξη καί τούς
ἀποδοκίμασε σκληρά ὁ Κύριος:
«Οὐαί ὑμῖν… ὑποκριταί».
Ἀλλά δυστυχῶς χαρακτηριστικότερη περίπτωση γενικευμένης ὑποκρισίας εἶναι τό
ἀναρίθμητο πλῆθος ὑποκριτῶν
ἀνθρώπων καί μάλιστα… Χριστιανῶν! σέ ὅλες τίς ἐποχές καί
στήν δική μας.
Τώρα μέ τό χέρι στήν καρδιά
καί… «μεταξύ μας», ὁ καθένας
ἀπό ἐμᾶς εἶναι ἔξω ἀπό τό
χῶρο τῆς ὑποκρισίας; Ἐγώ,
ἐσύ, ὅλοι μας, ἄς ἀπαντήσουμε
μέ εἰλικρίνεια. Δυστυχῶς…
Καλλίτερα μήν ἀπαντήσουμε.
Ἀλλά γνωρίζοντας ὁ καθένας
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μας τόν ἑαυτό μας, ἄς πάρει τήν
ἀπόφαση. Πόλεμος κατά τῆς
ὑποκρισίας. Εὐθύτητα «ἐν τοῖς
ἐγκάτοις» μας, ζωή καθαρή,
κατά Χριστόν. Καί ἄς προσέξουμε. Σοβαρή μορφή τῆς ὑποκρισίας εἶναι καί ἡ ταπεινολογία
καί ἡ ταπεινοσχημία. Ὅμως ἡ
ταπεινοφροσύνη μᾶς χρειάζεται.
Νά αἰσθανόμαστε τίς ἁμαρτίες
μας, νά ζητοῦμε τό ἔλεος τοῦ
Θεοῦ καί νά ἀγωνιζόμαστε γιά
τήν ἀρετή καί νά εἴμαστε - καί
ὄχι νά θέλουμε νά φαινόμαστε ἀληθινοί χριστιανοί.
Τί θά ὠφελήσει τήν ψυχή μας
νά φαινόμαστε στούς ἀνθρώπους σωστοί καί ἐνάρετοι,
χωρίς νά εἴμαστε; Πέρα βεβαίως τοῦ γεγονότος ὅτι πολλές
φορές πέφτουν οἱ μάσκες καί
γινόμαστε περίγελοι στούς
ἄλλους, ἀπό τόν Θεόν δέν μποροῦμε νά κρυφτοῦμε. Καί τό
σπουδαιότερον, ἔρχεται αἰφνίδια ὁ θάνατος μέ τήν μερική
κρίση καί ἀκολουθεῖ – πότε
δέν γνωρίζουμε – ἡ τελική
κρίση, κατά τήν ἔνδοξη Δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου καί ἡ
δίκαια ἀνταπόδοση κατά τά
ἔργα μας - καί μήν ξεχνᾶμε, ὅτι
ὁ Παράδεισος εἶναι κλειστός γιά
τούς ὑποκριτές.
Θ.Ι.Δ
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Οἱεἰδικοίτόδιακηρύττουν.
Ὅλοι τό γνωρίζουμε καλά
καί συχνά τό ἐπαναλαμβάνουμε. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΤΗΣΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
Ὅμωςποιέςεἶναιοἱπράξεις
μας ἐπί τοῦ θέματος; Δυστυχῶς πολλοί ἐνεργοῦν
ἀρνητικά.Ἀπότούς«ἐνὑπεροχῇ ὄντας», μέχρι τόν πιό
ἄσημοἄνθρωπο.Ἄλλοιπάλι
παραμένουνἀδιάφοροι.Ἐδῶ
ἄςσταθοῦμελίγοκαίὁκαθέναςμαςἄςρωτήσειτόνἑαυτό
του καί ἄς ἀπαντήσει εἰλικρινά.Μήπωςκαίἐγώσυναριθμοῦμαιστούςἀδιάφορους;
Ὄχι βέβαια ὅτι βιώνουμε
λανθασμένεςἀντιλήψεις,ἀλλά δέν κάνουμε κάτι γιά νά
διορθώσουμεἤκαίνάπρολάβουμετόκακό.
Κοινωνιολόγοι,νομικοίκαί
ἄλλοιεἰδήμονες,μιλοῦνγιά
βαθειάκρίσηπούἀπειλεῖτήν
οἰκογένεια.Συνεχῶςἐμφανί48
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ζονται νέες μορφές οἰκογένειας ἀπαράδεκτες, μερικές
φορές καί βδελυκτές. Ὁ ἤ ἡ
σύζυγος, ὑποκαθίσταται μέ
τόν ἤ τήν «σύντροφο» ἐκτός
γάμου καί τό ὁμολογοῦν
ἐλεύθερα,χωρίςἐνδοιασμούς.
Τό ἴδιο καί οἱ «ἐλεύθερες
συμβιώσεις», ἀκόμη μία...
«κατάκτηση» τῶν... «προοδευτικῶν»ἀτόμων.Ἡἐφημερίδα«ΤΟΠΑΡΟΝ»,πρίν
δύοχρόνιαἔγραψεσκωπτικά:
«Ὅλα τά προβλήματα τῆς
χώραςτάλύσαμε.Ὁκόσμος,
οἱ πολίτες, οἱ συνταξιοῦχοι
τῆς πείνας, οἱ νέοι τῶν 400
εὐρώ,ἄλλοτίποτεδένεἶχαν
νά σκεφθοῦν ἐκτός ἀπό τήν
ἀγωνία τους ὅτι πρέπει νά
παντρεύονται οἱ ὁμοφυλόφιλοι,γιάνάμήμᾶςποῦνκαθυστερημένους,ρατσιστέςκαί
ὅτι ἡ Ἑλλάδα ζῆ σέ ἐποχές
ἱερᾶςἐξέτασης,ὅτιτάἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι ἀνύπαρκτα».Καίἀλλοῦτήνἴδια
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ματα, ἀλλά ἀγαπημένες, ἔχουνἕναχαρακτηριστικό,εἶ ναι ἑνωμένες. Ἀποτελοῦν τό
ὑγιέςκύτταρονπούἐγγυᾶται
τόμέλλον»...
Ἄς τό καταλάβουμε ὅλοι.
Ὁθεσμόςπούσυγκροτεῖκαί
συγκρατεῖτήνκοινωνίαεἶναι
ἡοἰκογένεια. Ἐάνἡοἰκογένειαδιασπασθεῖκαίδιαλυθεῖ,
συγχρόνωςδιασπᾶταικαίκαταρρέει ἡ κοινωνία μέ τά
γνωστά τραγικά ἀποτελέσματα. Ἄτομα, κυρίως νέοι,
νά καταντοῦν ἐγκληματίες,
διαρρῆκτες, ληστές, ἔμποροι
καίχρῆστεςναρκωτικῶν,θύματασαρκικῶνἀπολαύσεων
καί ἀνήθικων ἐνεργειῶν,
ἄσπλαγχνοι, ἐκμεταλλευτές
συνανθρώπων, ἀπάτριδες,
ἄθρησκοι. Ἄνθρωποι χωρίς
προγραμματισμό, ὄνειρα,
χωρίςκαμίαπροσπάθειαστήν
ζωήτους,τραγικάκοινωνικά
ναυάγια.
Αὐτονόητες ἀλήθειες, πού
μερικοί δέν θέλουν νά τίς
ἀντιληφθοῦν.

ἐποχήἔχειγραφεῖ:«Δένμπορεῖξαφνικάμερικοίνάπροβάλουν τήν ἀπαίτηση νά παντρεύονταιὁμοφυλόφιλοι,κόντρα στήν φύση, στίς ἠθικές
ἀξίες,στούςκοινωνικούςθεσμούς,στήνπαράδοση».Καί
δυστυχῶς ὅταν ἁρμόδιος ὑπουργός  ρωτήθηκε γιά τό
Σύμφωνοσυμβιώσεως,ἀπάντησεὅτι«εἶναιστίςπροθέσεις
τῆςΚυβέρνησηςὡςἐπέκτασή
τουκαίστάὁμόφυλαζευγάρια».Τόκακόδένσταματάει.
Οἱγάμοιμειώνονται.Τάδιαζύγια αὐξάνουν. Τά ἐκτός
γάμου παιδιά παρουσιάζουν
ἀνοδικήπορεία.Οἱγονεῖςδέν
σκύβουνὅσοπρέπειπάνωστά
προβλήματα τῶν παιδιῶν
τους.«Μεριμνοῦνκαίτυρβάζουν» γιά ἄλλες ὑποθέσεις,
ἐπαγγελματικές,κοινωνικές,
μερικέςφορέςἐφάμαρτεςκαί
τά παιδιά, οἱ νέοι μας, μοιάζουν «μέ πουλιά χωρίς
φωλιά» καί ἐπέρχονται οἱ
γνωστές τραγικές συνέπειες.
Τό ἀμερικανικό περιοδικό
«TIME»ἔγραψε:«Οἰκογένειες
ἀγαπημένες ἤ ἔστω μέ διαφωνίες, λάθη καί προβλή-
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«Ὅταν οἱ στρατηγοί παρατάσσουν
τό στράτευμα γιά
μάχη... ἀπευθύνουν
στούς στρατιῶτες
λόγο ἐνθαρρυντικό,
τέτοιο πού ἡ παραινετική του δύναμη
κάνει πολλούς νά
καταφρονοῦν καί τό
θάνατο... Ἀνάλογα
καί οἱ προπονητές
τῶν ἀθλητῶν... πρίν
τούς ὁδηγήσουν στό
στάδιο τοῦ ἀγώνα,
ἐπισημαίνουν ὅτι
χρειάζεται νά κοπιάσουν πολύ γιά νά φτάσουν στό στεφάνι τῆς νίκης. Ἔτσι κι ἐγώ πού
εὐλογήθηκα ἀπό τόν Θεό νά παρατάσσω τούς στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ
γιά μάχη ἐναντίον ἀοράτων ἐχθρῶν,
νά προετοιμάζω μέ ἄσκηση στήν
ἐγκράτεια τούς ἀθλητές τῆς πίστης
γιά τό στεφάνι τοῦ Θεοῦ, αἰσθάνομαι
τήν ἀνάγκη νά σᾶς πῶ λόγο ἐνισχυτικό...
Ὅσοι ἐκπαιδεύονται γιά πολεμικές
ἐπιχειρήσεις, καί ὅσοι ἀσκοῦνται στά
γυμναστήρια ἔχουν ἀνάγκη ἀπό καλή
καί ἄφθονη τροφή γιά νά δυναμώσει
τό σῶμα τους καί νά ἔχουν τήν ὅσο
γίνεται πιό μεγάλη ἀντοχή στίς κακουχίες καί καταπονήσεις. Ἐμεῖς
50
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ὅμως, πού «δέν
ἔχουμε νά παλέψουμε
μέ ἀνθρώπους, ἀλλά
μέ τίς ἀρχές καί ἐξουσίες, τίς κυρίαρχες
αὐτοῦ τοῦ σκοτεινοῦ
κόσμου, τά πονηρά
πεύματα πού κινοῦνται ἀνάμεσα σέ
γῆ καί οὐρανό», ὀφείλουμε νά προετοιμαζόμαστε μέ ἐγκράτεια
νηστευτική... πού εἶναι
ὠφέλιμη σέ κάθε περίπτωση καί ἐποχή.
Γιατί, ὅσους ἀποφασίζουν νά τήν ἀκολουθήσουν, δαιμονική ἐπίθεση ἐναντίον
τους δέν τολμᾶ νά ἐκδηλωθεῖ, οἱ φύλακες ἄγγελοι τῆς ζωῆς μας στέκονται πιό πρόθυμα πλάι στό νηστευτή...
Ἄν λοιπόν εἶσαι πλούσιος, μήν περιφρονήσεις τή νηστεία, μήν ἀπαξιώσεις νά τή βάλεις στό τραπέζι σου,
μήν τήν ξαποστείλεις ἀπ’ τό σπίτι σου
ἀτιμασμένη ἀπό τήν ἡδονική ἀπόλαυση τῆς πλησμονῆς τῶν ἀγαθῶν,
μήπως ὁ ἄγγελός σου σέ καταγγείλει
στό νομοθέτη τῶν νηστειῶν καί τιμωρηθεῖς μέ τήν πιό μεγάλη φτώχεια,
εἴτε ἀπό ἀρρώστια σωματική, εἴτε
ἀπό ἄλλο δυσάρεστο πολύ. Ἄν πάλι
εἶσαι φτωχός, μήν ἀντιμετωπίζεις τή
νηστεία μέ διάθεση εἰρωνική, ἐπειδή

¥

Γράφει ὁ Ἀθ. Κοτταδάκης
ἐφαρμόσουμε τίς θεῖες διδαχές καί σωτήριες ἐντολές του, πού ἀνακαινίζουν
τήν ψυχή... Τίς μέρες πού ἀκολουθοῦν
τό Ἅγιο Πνεῦμα θά παραθέσει τραπέζι
πνευματικό, θά σᾶς καλέσει σέ
πρωινή εὐφροσύνη καί χαρά ἑσπερινή... Ἄς κοινωνήσουμε ὅλοι ἀπό τό
ποτῆρι πού χαρίζει ἐγρήγορση πνευματική. Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ γεμάτο τό
προσφέρει στόν καθένα, ν’ ἀντλήσει
καί νά πιεῖ ἀνάλογα μέ τήν πνευματική νηστεία πού θά ἔχει κάνει ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή... Ὁ Θεός
προσφέρει... τή θεία τροφή, ἐξηγεῖ ἡ
πρός Ἑβραίους Ἐπιστολή, σέ ὅσους
«μέ ἐπίμονο ἀγώνα καί συνεχῆ ἔμαθαν νά διακρίνουν σωστά τό ὅντως
καλό ἀπό τό κακό». Αὐτῶν τό παράδειγμα ἄς ἐμπνέει, ἄς δυναμώνει καί
τή δική μας ψυχή, γιά νά ἀξιωθοῦμε
νά παρακαθίσουμε στό τραπέζι τῆς
χαρᾶς τῶν γάμων τοῦ Χριστοῦ, μέ τή
χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ, τοῦ
ὁποίου ἡ δόξα καί ἡ δύναμη μένει
στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

τήν ἔχεις συγκάτοικο στό σπίτι καί
συνδαιτυμόνα στό τραπέζι καθημερινά... Ἰδιαίτερα τώρα πού γυρίζει ὁ
χρόνος καί μπαίνουμε πάλι στίς ἱερές
ἡμέρες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
ἄς τήν ὑποδεχθοῦμε μέ χαρά πολλή...
Ἡ νηστεία ἐξομοιώνει τόν ἄνθρωπο
μέ τούς ἀγγέλους, τόν κάνει συγκάτοικο τῶν δικαίων, ἀποτελεῖ τόν καλύτερο σωφρονιστή τῆς ζωῆς. Βέβαια
ὑπό τόν ὅρο ὅτι δέν τήν ἐκλαμβάνει
κανείς σάν μιά γυμνή ἀποχή ἀπό ὁρισμένα φαγητά... ἀλλά ἀκολουθεῖ
ἀληθινή νηστεία, δεκτή ἀπό τόν Θεό.
Καί, «νηστεία ἀληθινή, δεκτή ἀπό τό
Θεό εἶναι ἐκείνη πού συνοδεύεται μέ
ἀποξένωση ἀπό τό κακό, αὐτοσυγκράτηση τῆς γλώσσας, ἀποχή ἀπό τό
θυμό, ἀποκοπή τῶν πονηρῶν ἐπιθυμῶν, τῆς καταλαλιᾶς, τοῦ ψεύδους,
τῆς ἐπιορκίας. Ἡ φτώχεια μέσα μας
ὅλων αὐτῶν ἀποτελεῖ νηστεία ἀληθινή». «Ἀληθής νηστεία ἡ τοῦ κακοῦ ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, ἐπιορκίας. Ἡ τούτων ἔνδεια νηστεία ἐστίν
ἀληθής».
Τήν ἱερή αὐτή περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὀφείλουμε, νά
γνωρίσουμε πιό καλά τό Χριστό, νά
τόν νιώσουμε κοντά μας μελετώντας
τήν Ἀλήθεια του πού ἔχει ἀποθησαυρίσει τό Ἅγιο Πνεῦμα στή Γραφή, νά
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Υ.Γ. Ἀποσπάσματα τῆς Β΄ ὁμιλίας
«Περί Νηστείας». Σέ νεοελληνική ἀπόδοση πλήρης, στό βιβλίο. Βασιλείου τοῦ
Μεγάλου. «Ἐννιά Ὁμιλίες Τομῆς».
Ἔκδοση «Πολιτιστικός Σύλλογος Σπετσῶν».
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Ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν κριτικές, πού
διακρίνονται ἀνάλογα μέ τό ἀντικείμενό
τους, θά ἤθελα ὅμως νά σταθοῦμε λίγο
στήν αὐτοκριτική καί στήν κριτική τῶν
ἄλλων.
Καί οἱ δύο ἔχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά καίριας σημασίας, ὅπως τήν πραότητα, τή σύνεση, τήν περίσκεψη, τήν
ἀντικειμενικότητα - ὅσο γίνεται - τήν ἐποικοδομητική καί ὄχι κατεδαφιστική διάθεση, τήν προσοχή γιά νά μήν ὑπάρχει
οὔτε ὑπερβολική ἐπιείκεια, οὔτε ἄμετρη
αὐστηρότητα.
Δύσκολο ἔργο ἡ κριτική καθώς καί ὁ
κρίνων κρίνεται. Κρίνω τόν ἑαυτό μου γιά
νά διαπιστώσω τά λάθη μου, νά ἐπανορθώσω ὅ,τι εἶναι δυνατόν καί νά μήν τά
ἐπαναλάβω. Δέν ὠφελεῖ νά παραδοθῶ
στήν συντριβή καί τήν αὐτολύπηση, νά
γκρεμίσω τήν αὐτοπεποίθησή μου. Σκοπός
εἶναι νά διορθώνονται τά σφάλματα.
Κρίνω τούς ἄλλους μετά λόγου γνώσεως. Δέν μπορεῖ π.χ. νά κρίνω οἰκοδομικά θέματα, ἄν δέν ἔχω ἀνάλογες
γνώσεις. Ὡς πρός τήν συμπεριφορά τῶν

τρίτων, ἐδῶ πιά μπαίνει σάν
κυρίαρχο στοιχεῖο ἡ πρόθεση. Γιατί κάνουμε τήν
κριτική; Γιά νά φουσκώνουμε σάν παγώνια μετά τήν
σύγκριση, νά, ἐγώ δέν κάνω
τέτοια, ἔχω ἀνωτερότητα,
εἶμαι καλός; Γιά νά εἰρωνευτοῦμε ἄμεσα ἤ ἔμμεσα
καί νά διασύρουμε σκόπιμα,
ἀγνοώντας τό «Μή κρίνετε,
ἵνα μή κριθεῖτε»; Γιά νά καταδείξουμε τήν ὑπεροχή
μας, αὐτοδιορισμένοι τιμητές τῶν πάντων;
Μή γένοιτο!
Φιλική κριτική, διακριτική προπάντων, ὅταν χρειάζεται νά διορθωθεῖ κάτι
πού ὁ ἄλλος εἶπε ἤ ἔπραξε,
ἀπό λάθος θεώρηση, ἀπό
λάθος πληροφόρηση, ἀπό
λάθος ἐκτίμηση.
Φίλε μου, ἐπίτρεψέ μου,
ἄν κι ἐγώ κάνω συχνά τόσα
λάθη, νά σοῦ ὑποδείξω ὅτι
τό συγκεκριμένο πράγμα
μπορεῖς νά τό πεῖς κι ἀλλιῶς
γιά νά μήν πληγώνεις ἤ μπορεῖς νά τό κάνεις μέ καλύτερο τρόπο γιά νά μήν
ἐνοχλεῖς ἤ νά μή βλάπτεις.
Ἔτσι, ἡ κριτική μας μέ
καλή προαίρεση, μέ ταπείνωση, εἰλικρίνεια καί ἁπλότητα καρδιᾶς, θά εἶναι
χρήσιμη, χωρίς νά πικράνει
ποτέ κανένα.

Κλειώ-Σταυρούλα
Κουράση
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Τήν Πέμπτη, 12
Ἰανουαρίου 2012,
κατά τήν πρώτη
δημόσια συνεδρία
τῆς Ἀκαδημίας
Ἀθηνῶν τοῦ νέου
ἔτους ἔγινε στήν
αἴθουσα τελετῶν
της ἡ ἐγκατάσταση
τοῦ προέδρου της
γιά τό ἔτος 2012 κ.
Γεώργιου Κοντόπουλου, ὁμοτίμου
καθηγητῆ τῆς
Ἀστρονομίας τοῦ
Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν. Κατά τήν
ἐπίσημη αὐτή τελετή, ὁ ἀπερχόμενος πρόεδρος
καθηγητής κ. Ἀπόστολος Γεωργιάδης, ἀφοῦ ἐξέθεσε

τό ἔργο τῶν κέντρων καί γραφείων ἐρεύνης
τῆς Ἀκαδημίας κατά τό ἔτος 2011, κάλεσε τόν
νέο πρόεδρο νά τόν περιβάλει μέ τό μεγάλο
διάσημο τῆς Ἀκαδημίας καί νά καταλάβει τή
θέση του στό Προεδρεῖο, εὐχόμενος σ’ αὐτόν
καλή ἐπιτυχία στό ἔργο πού ἀναλαμβάνει.
Ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ νέου προέδρου μέ
θέμα «Ἡ φύση τῆς πραγματικότητος». Ὁ
«Σύνδεσμος», ὁ ὁποῖος συγχαίρει τόν νέο
πρόεδρο τῆς Ἀκαδημίας καί τοῦ εὔχεται ἐκ
μέσης καρδίας κάθε ἐπιτυχία στά ὑψηλά καθήκοντά του, αἰσθάνεται ἰδιαίτερα εὐτυχής
γιά τούς ἑξῆς δύο λόγους: Πρῶτον, γιατί ὁ
ἀπερχόμενος πρόεδρος Ἀπόστολος Σ. Γεωργιάδης εἶναι συμπολίτης μας, Καλαματιανός,
μέ τόν ὁποῖον ἤδη ἀπό τά μαθητικά μας χρόνια μᾶς συνδέουν δεσμοί φιλίας, καί δεύτερον, γιατί καί οἱ δύο πρόεδροι τοῦ Ἀνωτάτου
Πνευματικοῦ Ἱδρύματος τῆς χώρας (ὁ ἀπερχόμενος καί ὁ νέος) τυγχάνουν συνδρομητές
τοῦ «Συνδέσμου» ἤδη ἀπό τό πρῶτο τεῦχος
κυκλοφορίας του τό 1967.
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«ὉἘθνικόςΕὐεργέτηςΓεώργιοςἈβέρωφπροσέφερετάπάνταστήνἙλλάδα»
(ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ Νοέμβριος2011).
Ἐνῶ κάποιοι σύγχρονοί μας τήν θεωροῦνδρῦνπεσοῦσαἐξἧςμποροῦννάξυλεύονται!
«Βουλευτέςδιεκδικοῦνπερίτά350ἑκατ.
εὐρώ» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ18-12-11).
Νάἐξοφλήσουνπρῶτατόἐξωτερικόδημόσιοχρέοςτῶν360δισ.εὐρώπούἔχουν
δημιουργήσεικαίκατόπιννάτούςκαταβάλλουμετάἀναδρομικάπούζητοῦν!
«Ἡοἰκονομικήκρίσηὁδηγεῖὅλοκαίπερισσότερους πολίτες στήν ἐξαθλίωση.
Αὐξάνονταιοἱπρωτοβουλίεςἀλληλεγγύης
γιά στήριξη τῶν μή ἐχόντων» (ΤΟ
ΒΗΜΑ18-12-11).
ἩὈρθόδοξηἘκλησία,Δῆμοι,χριστιανικές ὀργανώσεις καί ἄτομα δραστηριοποιοῦνταικινούμενοιἀπόἀγάπη.Ἐνῶοἱ
πολιτικοί, πρωτίστως ὑπεύθυνοι γιά τήν
κρίση,ἐνδιαφέρονταιμόνοννάδιαφυλάξουν
καίαὐξήσουντάκεκτημένα!
«Ἐθελοντές τῆς ἀνθρωπιᾶς. Βήματα
ζωῆςμέτάπαιδιά.74χρόνιατῆςἙλληνικῆςἙταιρείαςΠροστασίαςκαίἀποκατάστασηςἈναπήρωνΠαιδιῶν» (ΤΑΝΕΑ
19-12-11).
Εὐτυχῶςπούὑπάρχει,παράτήνπολεμική πού δέχονται οἱ πνευματικές ἀξίες
πούτροφοδοτοῦντήνἀνθρωπιά.
«Μέ φωτοτυπίες τώρα ἀντί γιά συγγράμματα» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 20-1211).
Ἐξευρωπαϊσμόςκαίστήλειτουργίατῶν
Α.Ε.Ι.!
«ἩΤουρκίαπροειδοποιεῖἐκνέουτήνΓαλλίαγιάτόἀρμενικό» (ΕΣΤΙΑ21-12-11).
Διότι ἐπιθυμεῖ νά λησμονηθεῖ ἡ γενοκτονίατῶνἈρμενίων.

«Χάνουμε 2 δισ. τό χρόνο εἰσάγοντας
κρέαςκαίγαλακτοκομικά.ΤούςἝλληνες
κτηνοτρόφουςτούςκοίμισεἡἐπιδότηση»
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ22-12-11).
Καίοἱπολιτικέςἡγεσίεςσέλήθαργο!
«ΚαίἡἘκκλησίαστόρυθμότοῦ"κουρέματος".ΚλείνειὁΡαδιοσταθμόςτῆςἘκκλησίας;» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ22-12-11).
Δέν θά ἀκούγεται «ἡ ἄλλη φωνή στά
FM»;ΘάἀφήσουμετόνΜεγάλοἈδελφό
νάἁλωνίζει;
«ἈνθεῖστόΔιαδίκτυοὁπαράνομοςτζόγος» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 23-1211).
Ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἄκοπου πλουτισμοῦ
ἐκπληκτικάἐφευρετική!
«Ἀνορθόδοξα"ΝέαΘρησκευτικά"εἰςτό
"Νέο Σχολεῖο"» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ23-12-11).
Κατάκατάφωρηπαραβίασητοῦἄρθρου
16τοῦἰσχύοντοςΣυντάγματος.Ἐφαρμόζεται«Μεθοδικόνσχέδιοδιάνάσπάσουν
"τάςρίζαςτοῦἙλληνισμοῦ"»,ὅπωςγράφεισέἄλλησελίδαὁΟ.Τ.
«Παραμένειἐρώτημαπῶςθάκαλυφθοῦν
τά4δισ.πούκληρονομεῖὁνέοςπροϋπολογισμός» (ΒΡΑΔΥΝΗ24-12-11).
Ἀφελέςἐρώτημα!Γνωρίζουνοἱπολιτικοίμας.Μέδανεισμό.Μέχρέωσητῶν
ἑπομένωνγενεῶν!
«Τήνἀμυντικήἱκανότητατῆςχώραςδέν
πρέπει νά ἀγγίξει ἡ οἰκονομική κρίση»
(ΤΟΠΑΡΟΝ25-12-11).
Πολύσωστά,ἀλλάδέντήνἔχειἐπηρεάσει;
«Κινεζικήὤθησηστόνἑλληνικότουρισμό»(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ27-12-11).
Σημειώνεται αὔξηση. Εὐπρόσδεκτοι.
Ἀρκεῖνάμήντούςἀπογοητεύσουμε.
Μ.ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

H KΩΜΩΔΙΑ αὐτή τοῦ Ἰταλοῦ συγγραφέα Ντάριο Φό παρουσιάζεται γιά
δεύτερη συνεχή χρονιά στό θέατρο ΑΛΦΑ
σέ σκηνοθεσία Στέφανου Ληναίου. Παίζουν οἱ ἠθοποιοί: Στέφανος Ληναῖος,
Ἕλλη Φωτίου, Χρῆστος Κελαντώνης,
Θοδωρῆς Προκοπίου, Κατερίνα Ζαχαριουδάκη καί Θανάσης Μπριάνας.
Εἶναι πάμπολλες οἱ κωμωδίες πού,
παράλληλα μέ τήν διασκέδαση πού προσφέρουν, θέτουν καί σοβαρά θέματα. Ἡ
οἰκονομική κρίση, πού τώρα πλήττει τήν
χώρα μας καί πολλές ἄλλες χῶρες, ἔχει
βαθύτερα αἴτια πνευματικῆς τάξεως.
Μία ἀπό τίς συνέπειες τῆς ὑλοφροσύνης
μας εἶναι ὁ καταναλωτισμός, πού μᾶς
ἀφοπλίζει ἔναντι τῆς πλεονεξίας παραγωγῶν καί ἐμπόρων.
Στήν κωμωδία αὐτή καταναλωτές
ἀρνοῦνται νά πληρώσουν αὐξημένες
τιμές τροφίμων καί ἄλλων ἀγαθῶν. Σύντομα ξεθαρρεύουν καί φωνάζοντας «δέν
πληρώνω, δέν πληρώνω» ἀδειάζουν τά
ράφια τῶν σουπερ-μάρκετ χωρίς νά
πληρώσουν. Σ’ ἕνα σουπερ-μάρκετ οἱ
καταναλωτές καταφέρνουν νά στρέ-
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ψουν τούς ἀστυνομικούς
πού κλήθηκαν πρός τούς
ὑπευθύνους τοῦ καταστήματος διότι αὐτοί παρανόμησαν αὐξάνοντας τίς τιμές.
Ἄλλα σουπερ-μάρκετ ἀναγκάστηκαν νά μειώσουν τίς
τιμές. Ἡ ἐνεργοποίηση τῶν
πολιτῶν διευρύνθηκε. Ἐργάτες ἀρνήθηκαν νά πληρώσουν αὐξήσεις στήν καντίνα
ἐργοστασίου καί ἐπιβάτες
τραίνου δέν πλήρωσαν τίς
αὐξήσεις στά εἰσιτήρια.
Ἡ διαδικασία τῆς ἀποκρύψεως τῶν ἀπλήρωτων
ἐμπορευμάτων δημιουργεῖ
σειρά κωμικῶν καταστάσεων, διότι ἡ ἀστυνομία
κάνει ἔρευνες στά σπίτια. Ἡ
Ρόζα καί ἡ Μαρία θέλουν νά
ἀποκρύψουν τήν ἁρπαγή
καί τά κλοπιμαῖα ἀπό τούς
συζύγους τους Τζιοβάνι καί
Λουίτζι. Ἀναγκάζονται νά τά
φυγαδεύσουν σέ ἐξοχικό
σπίτι. Ἡ ἀνειλικρίνεια ὁδηγεῖ σέ ἀδιέξοδα. Ὁ καταναλωτισμός μᾶς ὠθεῖ καί στήν
προμήθεια μή ἀναγκαίων,
ὅπως στό ἔργο ἡ ἁρπαγή. Ἡ
ἀνεντιμότητα δέν χαρακτηρίζει μόνον ἐπιχειρηματίες.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Χριστούγεννα 2011
Ἀγαπητοί φίλοι τοῦ Συνδέσμου,
Ἐπιτρέψτε μου νά ἐπαναλάβω
τίς φράσεις τριῶν ποιητῶν, πού
ἀναφέρει στό ἄρθρο τοῦ Δεκεμβρίου ὁ ἐκλεκτός συνεργάτης Ν.
Ἀρβανίτης:
Ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης ἔχει
ἀλλοιωθεῖ. Κι ἄς ἐπιμένει ὁ Ποιητής νά μιλάει γιά τόν νοητό ἥλιο
τῆς Δικαιοσύνης καί τή δοξαστική
μυρσίνη. Κι ἄς παρακαλεῖ νά μήν
λησμονᾶνε τή χώρα του: «Τῆς Δικαιοσύνης ἥλιε νοητέ καί μυρσίνης
σύ δοξαστική, μή παρακαλῶ σας
μή, λησμονᾶτε τή χώρα μου»!
(Ὀδυσσέας Ἐλύτης, «Τά πάθη»).
Αὐτή τήν ἀγωνία ἔχει φωτογραφίσει ὁ ἀείμνηστος Ἀντώνης Σαμαράκης στό ποίημά του «Θά γίνει ὁ
Τρίτος Πόλεμος;».
«Τό ἐρωτηματικό μας εἶναι, Κύριε: "θά γίνει ὁ τρίτος πόλεμος;".
Τό εἶδες; Σά νἆ’ ναι μαῦρο σύννεφο, σά φάντασμα, στίς καθημερινές ἐφημερίδες... Δεόμεθά Σου,
ἐπάκουσον καί ἐλέησον. Μάκρυνε,
Κύριε, μάκρυνε τή μπόρα. Μάκρυνε, Κύριε, μάκρυνε τή θύελλα.
Κοντοζυγώνει! Δέν μᾶς παίρνει ἡ
ὥρα... Τό εἶπες πώς δέν εἶναι "τέλος" ὅλα αὐτά. Ἡ τελευταία λέξη
εἶναι δική Σου. Θά’ ρθεῖ νά μᾶς
προφτάσει, ὅταν θά σκύψουμε,
πάνω ἀπ’ τό χεῖλος, Κύριε, τῆς
ἀβύσσου... Στά χέρια Σου εἶναι καί
56
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ἡ ζωή καί ὁ θάνατος. Γενηθήτω, λοιπόν, τό θέλημά Σου!».
Καί ὁ τρίτος ποιητής «Ἄχ! Δέ μέ
σώζει πιά κανένας. Νά, τ’ Ἄστρο
στήν Ἀνατολή. Τώρα πεθαίνουν οἱ
πολλοί, γεννιέται ὁ Ἕνας!...». (Γ.
Βερίτη, «Τ’ ῎Αστρο στήν ἀνατολή»,
Ἅπαντα 76).
Μέ εὐχές, π. Ἠλίας

Ἀγαπητοί Ὑπεύθυνοι
τοῦ περιοδικοῦ «Σύνδεσμος»
Πρῶτα σᾶς στέλνουμε τίς εὐχές
μας γιά τό νέο ἔτος 2012: «Νά
εἶναι εὐλογημένη χρονιά, μέ τή
χάρη τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ, γιά
σᾶς καί γιά ὅλο τόν Ἑλληνισμό».
Εὐλογία Θεοῦ εἶναι ἡ ἔκδοση καί ἡ
κυκλοφορία τοῦ ἐξαίρετου περιοδικοῦ σας, πού ἀφυπνίζει καί στηρίζει πνευματικά τόν ἀγωνιζόμενο
χριστιανό. Καλή συνέχεια.
Εὐχαριστοῦμε γιατί μᾶς τό ἀποστέλλετε ἀνελλιπῶς. Τό μελετᾶ ὅλη
ἡ οἰκογένειά μας. Σᾶς ἐσωκλείουμε
μικρή συνδρομή.
Τό τεῦχος τοῦ Δεκεμβρίου ὑπέροχο!
Ἰδιαίτερα μᾶς ἐντυπωσίασε «τό
ἀκατάληπτο» τοῦ κ. Νίκου Ἀρβανίτη. Εἶναι τόσο καυτά ἐπίκαιρο!
Μέ εὐχαριστίες,
Πατήρ Παρασκευᾶς
Πρεσβυτέρα Κυριακή
Λεμεσός 8/1/2012
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Κύριε Διευθυντά

στούς καλλιεργητές τοῦ τσαγιοῦ,
τοῦ ζαχαροκάλαμου, τοῦ καφέ.
Ἡ ἄνθηση τοῦ δουλεμπορίου, συμβαδίζει μέ τήν λεγόμενη «Ἀναγέννηση» τῆς Δύσεως. Οἱ σημερινοί
κάτοικοι τῆς Ἀϊτῆς εἶναι ἀπόγονοι
τῶν ἀφρικανικῶν δούλων, τῶν μιγάδων καί τῶν ἀπελεύθερων.
Ἡ κατάσταση τῶν δούλων τῆς
Ἀϊτῆς ἦταν δραματική. Χωρίς οἰκογένεια, μέ πολλές ἀσθένειες καί πέθαιναν σέ νεαρή ἡλικία.
Τό 1791 οἱ δοῦλοι τῆς Ἀϊτῆς ἐξεγείρονται ἐναντίον τῶν Γάλλων.
Ἀκολουθεῖ μιά σειρά ἐξεγέρσεων,
βίας, δολοφονιῶν, παραβίασης ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί οἱ διάφοροι πολιτικοί ἰθύνοντες δέν μπόρεσαν νά ἀνταποκριθοῦν στήν ἀνάπτυξη τοῦ νησιοῦ, πού ἀκόμη καί
σήμερα δέν ὑπάρχουν ὑποδομές, κοινωνική καί οἰκονομική συνοχή.
Μετά τόν φονικό σεισμό τοῦ
2010, κράτη, κυβερνήσεις, Μ.Κ.Ο.,
ἐθελοντές γιατροί, ἔτρεξαν σέ βοήθεια, ἀλλά λίγα κατόρθωσαν καί κατορθώνουν, ἀκόμη καί σήμερα.
«Οἱ κάτοικοι προσπαθοῦσαν νά
ἀπομακρύνουν τά μπάζα μέ τά
χέρια τους, λόγω ἀπουσίας μηχανημάτων. Ἔκαιαν τούς νεκρούς των,
ἀδυνατώντας νά τούς ἐνταφιάσουν.
Ὀρθόδοξοι δάσκαλοι, μαθητές καί
ἐνορίτες βρῆκαν τραγικό τέλος.
«Ἡ Ἀϊτή τό φτωχότερο νησί στόν
κόσμο» π. Βαρνάβας. (Κοσμᾶς ὁ
Αἰτωλός, τεῦχ. 80).
Μέ ἐκτίμηση
Ἀμαλία Κ. Γερακανάκη, Ἀθήνα

Τό ἀσύλληπτο δράμα, πρίν δύο
χρόνια (Ἰαν. 2010 - Ἰαν. 2012) τῆς
Ἀϊτῆς, μέ τούς 200.000 νεκρούς, τούς
250.000 τραυματίες καί τά 2.000.000
«κτίσματα», ὁλοσχερῶς κατεστραμένα, δέν ἦταν ἀποτέλεσμα μόνον
τῆς ἐντάσεως τοῦ σεισμοῦ, ἀλλά καί
τῆς τραγικῆς κατάστασης τῶν ὑποδομῶν, τῆς κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς
καί πολιτικῆς διαφθορᾶς καί στήν
τύχη ἑνός λαοῦ πού παραπέμπει
ἀκόμη καί σήμερα, στό φρικτό δουλεμπόριο καί στήν περίπτωσή μας
στή Γαλλία. (Συνθήκη τοῦ Ρέϊσβεϊκ
1697, ἡ Ἀϊτή ὑπό γαλλική ἀποικιοκρατική «κατοχή»).
Ἡ Ἀϊτή βρίσκεται στό Δυτικό
Τμῆμα τοῦ νησιοῦ Ἰσπανιόλα, ὅπως
τήν ὀνόμασε ὁ Κολόμβος ὅταν τήν
ἀνακάλυψε τό 1492. Στό Ἀνατολικό
Τμῆμα βρίσκεται ὁ Ἅγιος Δομίνικος,
πού ἀπό τό ’90 παρουσιάζει μιά συνεχή ἀνάπτυξη.
Μέ τήν διάδοση τοῦ χριστιανισμοῦ κατά τόν Μεσαίωνα, ἔχει ἐκλείψει ἡ δουλεία (Régine Pernoud - "pour
eu finir avec le moyenâge" Γιά νά τελειώνουμε μέ τόν Μεσαίωνα).
Ὅμως μέ τήν ἀνακάλυψη τῆς Ἀμερικῆς παρουσιάζεται μιά ἔκρηξη
δουλεμπορίου. «Αἰχμάλωτοι» νεαροί
μαῦροι, ἀγοράζονται στά παράλια
τῆς Ἀφρικῆς καί στιβαγμένοι, ὡς
ἀνθρώπινο ἐμπόρευμα, στά ἀμπάρια τῶν πλοίων, διασχίζουν θάλασσες, γιά νά πωληθοῦν στήν Ἀμερική,
στίς Ἀντίλλες, στίς Δυτικές Ἰνδίες,
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Ἦν δέ καί ἐπιγραφή γεγραμμένη ἐπ’ αὐτῷ
γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καί Ρωμαϊκοῖς καί Ἑβραϊκοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων»
(Ὑπῆρχε στό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί μιά ἐπιγραφή, γραμμένη στά Ἑλληνικά, στά Ἑβραϊκά
καί στά Ρωμαϊκά: Αὐτός εἶναι ὁ βασιλιάς τῶν
Ἰουδαίων).
Λουκ.κγ΄38
β. Ἡ Ἑλληνική γλώσσα εἶναι ἄξια νά ὁμιλεῖται ἀπό τούς θεούς.
Ἀριστοτέλης
γ. Τά Ἑλληνικά ὁμιλοῦνται παντοῦ καί τά
Λατινικά περιορίζονται στά δικά τους ὅρια.
Κικέρων
δ. Τό μεγαλύτερο ἐπίτευγμα τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου ἦταν ὅτι μετέδωσε τήν Ἑλληνική
γλώσσα καί τόν Ἑλληνικό πολιτισμό σέ ὁλόκληρο
τόν κόσμο.
Πλούταρχος
ε. Νά κρατᾶμε ψηλά τήν Ἑλληνική γλώσσα. Αὐτή
θά σώσει τό ῎Εθνος μας.
Ἅγ.ΚοσμᾶςὁΑἰτωλός
στ. Ἀξίζει κανείς νά μάθει Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, γιά
νά μελετήσει τήν Καινή Διαθήκη στό πρωτότυπο.
Ἔρασμος
ζ. Ἄκουσα στόν Ἅγιο Πέτρο τῆς Ρώμης τά Εὐαγγέλια σέ ὅλες τίς γλῶσσες τοῦ κόσμου. Ἡ Ἑλληνική
ἀντήχησε σάν καμπάνα μέσα στήν νύχτα.
Γκαῖτε
η. Τά πάντα εἶχαν παρασκευαστεῖ, γιά νά μιλήσει
τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ τήν Ἑλληνική γλώσσα.
Κων/νος Παπαρηγόπουλος
θ. Χωρίς ἑλληνομάθεια δέν ὑπάρχει παιδεία.
Τολστόι
ι. Γλώσσα καί πατρίδα εἶναι τό ἴδιο. Νά πολεμάει
κανείς γιά τήν πατρίδα του ἤ γιά τήν ἐθνική του
γλώσσα εἶναι ἕνας ὁ ἀγώνας. Πάντα «ἀμύνεται περί
πάτρης».
ΓιάννηςΨυχάρης
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ια. Δέν μπορεῖ κανείς νά μιλήσει
καί νά γράφει σωστά τή δημοτική,
ἄν δέν πατάει στέρεα στή γνώση τῆς
ἀρχαίας κλασσικῆς γλώσσας.
ΕὐάγγελοςΠαπανοῦτσος
ιβ. Τή γλώσσα μοῦ ἔδωσαν Ἑλληνική· τό σπίτι φτωχικό στίς ἀμμουδιές τοῦ Ὁμήρου. Μονάχη ἔγνοια ἡ
γλώσσα μου.
ὉδυσσέαςἘλύτης,
Τόἄξιονἐστίν
ιγ. Οἱ Ἕλληνες μέ τή φιλοσοφία
ἔφθασαν στά ψηλότερα δυνατά
ὅρια τῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος καί μέ τή γλώσσα
παρουσίασαν τήν τελειότερη δυνατή μορφή ἔκφρασης τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτή τή μορφή τῆς ἔκφρασης
προσέλαβε καί χρησιμοποίησε,
σύμφωνα μέ τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ,
στή λατρεία ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
ΓέρονταςΣωφρόνιος
τοῦἜσσεξ
ιδ. Ὅλος ὁ κόσμος πρέπει νά
μάθει Ἑλληνικά, γιατί ἡ Ἑλληνική
γλώσσα μᾶς βοηθάει πρῶτα ἀπ’ ὅλα
νά καταλάβουμε τή δική μας
γλώσσα.
ΖακλίνΝτέΡομιγύ,
ΓαλλίδαἈκαδημαϊκός
ιε. Ἡ Ἑλληνική γλώσσα εἶναι ἡ
ἁλυσίδα πού συνδέει τούς Ὀρθόδοξους λαούς μας.
ΝαταλίαΝικολάου,Καθηγήτρια
ΠανεπιστημίουΜόσχας
ιστ. Καμιᾶς ἄλλης γλώσσας ὁ ἐξαγιασμός δέν ὑπῆρξε τόσο βαθύς καί
τόσο πλατύς ὅσο τῆς Ἑλληνικῆς.
ΒασίληςΜουστάκης,Θ.Η.Ε.τ.4,
σ.573
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κ. Ἰωάννης Καταλα• Ὁγαριανός
Σ. Φαρμακο-

•
•

•

ποιός, Ἡράκλειο
Κρήτης, 120 €, εἰς
μνήμην τῆς ἀγαπητῆς
ἀδελφῆς του Μαρίας.
Ἡ κ. Ε.Μ. Καλαμάτα,
100 €, εἰς μνήμην Παναγιώτη Φωτοπουλου.
Ὁ κ. Γεώργιος Φ. Παπαδόπουλος, Χίος 50
€, εἰς μνήμην τῆς μητρός του Εὐτυχίας
Φωτ. Παπαδοπούλου
καί τοῦ ἀδελφοῦ της
Ἠλία Γ. Θεοτοκᾶ.
Ὁ κ. Α.Γ., θεολόγος,
Ἀθήνα 50 €, καί ὅπως
μᾶς γράφει: «εἰς μνήμην τοῦ π. Εὐσεβίου
Θεριακῆ, πού ἡ παρουσία του κάποτε μέ τά
συνεχή του τρεχάματα
καί τήν ἀστείρευτη
γλυκιά του ἔκφραση,
ζέσταινε στοργικά τά
ὄνειρά μου…».

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

 .Β.ΠΑΣΧΟΥ:
Π
Ἐπουράνια σκηνώματα-Ποιήματα δοκιμασίας μέ τά
πράγματακαίτάὀνόματα.
Ἡ νέα ποιητική συλλογή τοῦ Καθηγητῆ τοῦ Παν/μίου
Ἀθηνῶν καί ποιητῆ κ. Πάσχου, εἶναι χωρισμένη σέ τρεῖς
ἑνότητες (α. «Περιβεβλημένοι ἐσθῆτα εὐφροσύνης».
β. «Ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ καί ἀνύδρῳ» καί γ. «Μέσ’ἀπό σκοτεινά ἐνδύματα») καί ἀποτελεῖ ἕνα συνεχή διάλογο καί
μιά δοκιμασία στίς σχέσεις μέ τά πρόσωπα, τά πράγματα καί τόν Δημιουργό.
Σχ.17Χ24. Σελ.90. Ἐκδόσεις «Παρρησία». Ἰωαννίνων
6-18345, Μοσχάτο, Τηλ. 210 9422075.
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣΕΥΣΕΒΙΟΣΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ:
«Ἐπίγειοςἄγγελοςκαίοὐράνιοςἄνθρωπος».
Ἡ ζωή καί τό ἔργο τοῦ ἀειμνήστου π. Εὐσεβίου,
γραμμένα ἀπό τίς ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Αἰγιαλείας, τήν ὁποία
ἵδρυσε ὁ ἀείμνηστος Γέροντας.
Ὅσοι εἴχαμε τήν εὐλογία νά παρακολουθήσουμε
τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπό τόν π. Εὐσέβιο,
στόν ὑπόγειο διάδρομο τοῦ Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου τῆς Ἀθήνας, τήν δεκαετία τοῦ 1950, μέ συγκίνηση
θυμόμαστε τήν ἀνεπανάληπτη ἱερά μορφή του.
Σχ.15,50Χ22,50 μέ χαρτόδετο ἐξώφυλλο. Σελ.604.
Δ/νση Ἱ. Μονῆς 25100, Αἴγιον. Τηλ. 26910 94248.
ΤΙΜΟΘΕΟΥΚΙΛΙΦΗ:ΟΔΡΟΜΟΣΤΗΣΑΛΗΘΙΝΗΣΖΩΗΣ
Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος νά μήν ἔχει βαδίσει κάποιο δρόμο… Ὅλοι μας βαδίζουμε διάφορους
δρόμους στή ζωή μας. Ἐδῶ ὅμως δέν μιλᾶμε γιά τούς
γήινους δρόμους, ἀλλά γιά ἕνα καί μοναδικό δρόμο,
πού ὁδηγεῖ ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό.
Σχ.14,50Χ20,50, Σελ.223. Δ/νση Συγγρ.Ἱερά Μονή
Πεντέλης, 15236, Ἀθήνα.
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ΕΝΑΣΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣΙΕΡΑΡΧΗΣ
ἹερομάρτυςΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
ἈρχιεπίσκοποςΠέρμ(1870-1918)
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνδρόνικος δέν εἶναι μόνο
ἕνας ἀπό τούς Ρώσους ἱερομάρτυρες, ἀλλά καί
μία ἀπό τίς εὐάριθμες ἐκκλησιαστικές μορφές,
πού στάθηκαν στό ὕψος τῶν περιστάσεων, προεπαναστατικά καί μετεπαναστατικά, καί ἀγωνίστηκαν εὐσυνείδητα γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη καί
τό λαό τοῦ Θεοῦ.
Σχ.14Χ20,50. Σελ.136. Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Παρακλήτου, Ὠρωπός Ἀττικῆς. Τηλ. 22950 32475.
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΓ.ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ
Δρ.ἹστορίαςΠανεπιστημίουἈθηνῶν:
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΟΕ΄(1745-1821)
ΟΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΟΣΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
&ΤΟΥΓΕΝΟΥΣ
Μέσα ἀπό τίς σελίδες τῆς μελέτης αὐτῆς,
πού δέν διεκδικεῖ τά εὔσημα τῆς τελειότητος,
ἐκδιπλώνεται ἡ πνευματική καί ἠθική μεγαλογραφία τοῦ δι’ ἀγχόνης μαρτυρήσαντος γιά τήν
Ὀρθοδοξία καί τό Γένος, Γρηγορίου τοῦ Ε΄, τοῦ
ἐκ Δημητσάνης τῆς εὐάνδρου Ἀρκαδίας.
Σχ.12Χ21. Σελ. 48. Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», Βαλσαμῶνος 6, 11471 Ἀθήνα. Τηλ. 210 6425998.
ΑΝΘΗΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ,ΠροϊσταμένηἈδελφή
ΤζαννείουΓεν.ΝοσοκομείουΠειραιῶς:
ΠΕΖΟΤΡΑΓΟΥΔΑ
Ποιήματα γραμμένα ἀπό τήν ἐμπειρία τοῦ λειτουργήματος τῆς προϊσταμένης, ἑνός μεγάλου
Νοσοκομείου.
Σχ.17Χ24. Σελ. 62. Τηλ. Συγγρ. 2310 841290,
Θεσσαλονίκη.
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ καί στό τεῦχος αὐτό τή
δημοσίευση ἀποσπασμάτων ἀπό τίς
ὡραῖες ἐπιστολές πού πήραμε ἀπό τούς
συνδρομητές μας. Γιά μία ἀκόμη φορά
ἐκφράζουμε τίς εὐχαριστίες μας σέ
ὅλους ὅσους δημοσιεύουμε τίς ἐπιστολές τους, ἀλλά καί σέ ὅλους τούς ἄλλους, πού εἶναι πολλοί, καί πού λόγω
ἀνεπάρκειας χώρου, δέν μποροῦμε νά
δημοσιεύσουμε.
Ὁ κ. Π.Β. Πάσχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μᾶς εὔχεται: «...πολύ
ἐγκάρδιες εὐχές γιά εὐλογημένο Νέον
Ἔτος, γιά τό περιοδικό καί τούς συνεργάτες του...».
Ὁ κ. Μιχαλάκης Μαραθεύτης, Φιλόλογος-Παιδαγωγός ἀπό Λευκωσία, μᾶς
γράφει: «Εὔχομαι ἡ εὐλογία καί ὁ φωτισμός τοῦ Κυρίου νά σᾶς καθοδηγοῦν
ὅπως πάντα στή νέα χρονιά. Ὁ Ἑλληνικός λαός χρειάζεται σήμερα, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά τήν
πνευματική σας στήριξη».
Ὁ κ. Μιχαήλ Ε. Μιχαηλίδης, Συγγραφέας, Ἀθήνα: «Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τό
ὡραιότατο καί πρωτότυπο Ἡμερολόγιο.
Ὀρθή καί ἡ σκέψη σας γιά τή νέα καινοτομία. Ἐπιτυχημένα καί τά κείμενά του.
Συγχαίρω θερμότατα. Εὔχομαι ὁ Κύριος
νά εὐλογεῖ τίς Χριστιανικές σας προσπάθειες».
Ἡ κ. Δέσποινα Ἰακωβίδου, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη: «Στίς δύσκολες οἰκονομικές στιγμές πού περνᾶ ὁ καθένας
μας, πιστεύω ὅτι ὁ «Συνδεσμος» ἀποτελεῖ τό στήριγμα γιατί μᾶς δίνει πνευματική
δύναμη, ψυχική καί ἠθική ἀνάταση καί
προοπτική γιά τό μέλλον. Μέ μεγάλη
χαρά περιμένω τό περιοδικό, γιά νά
πάρω κουράγιο καί νά ἀντιμετωπίσω τό
πολιτικό καί κοινωνικό χάος...».
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μοσχάχης τ. Συμβολαιογράφος, Νέα Σμύρνη: «…Θέλω
νά σᾶς συγχαρῶ καί νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τόν ἀγώνα πού κάνετε νά
ἔχουμε τακτικά στά σπίτια μας τόν «Σύνδεσμο», τοῦ ὁποίου τό περιεχόμενο ἐνισχύει τήν πίστη μας, μᾶς γεμίζει χαρά καί
ἱκανοποίηση. Εἶναι μία ἀναγκαία πνευματική τροφή. Σήμερα εἶστε περισσό-

τερο χρήσιμοι καί πολύτιμοι ἀπό κάθε
ἄλλη ἐποχή, πού ἡ κρίση εἶναι πρῶτα
πνευματική – ἠθική καί μετά οἰκονομική.
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γάκης, Μηχανολόγος-Μηχανικός, Θεσσαλονικη: «Σᾶς
εὔχομαι ὁλόψυχα ἕνα εὐλογημένο καί
καρποφόρο νέο ἔτος».
Ὁ Πρωτοπρ. π. Διονύσιος Δρακονταείδης, Θεολόγος-Ἐκπαιδευτικός, Ληξούριον Κεφαλληνίας: «Εἶμαι συνδρομητής τοῦ ἐκλεκτοῦ περιοδικοῦ σας καί σᾶς
συγχαίρω θερμότατα καί διά τό περιεχόμενον καί διά τήν ἐμφάνισίν του».
Ὁ κ. Χαράλαμπος Κοκοτάκης, Σύντ.
Δάσκαλος, Ἡράκλειο Κρήτης: «Σᾶς εὔ χομαι καλά Χριστούγεννα καί εὐτυχισμένο τό νέον ἔτος 2012».
Ἡ κ. Βασιλική Καρύδη, Λευκάδα:
«Διαβάζω πολλά χρόνια τόν ΣΥΝΔΕΣΜΟ
καί ὠφελοῦμαι. Εὔχεστε τό Θεῖο Βρέφος
νά μᾶς βάλη μυαλό, νά σταματήσει τό
κακό πού γίνεται. Δέν λείπουν τά ὑλικά.
Μυαλό θέλομε»
Ὁ κ. Μάνος Τεννές, Παγκράτι, Ἀθή να: «Λαμβάνουμε πάντα τό καλό περιοδικό σας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ… Ὑπάρχουν πολλές δυσκολίες στήν ζωή. Ἄν οἱ ἡγέτες
ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἔμπαιναν νοερά στή
θέση τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν προβλήματα, νομίζω ὅτι θά τά ἔλυναν».Ἔχετε
ἀπόλυτα δίκαιο. Ὅπως λέει καί ἡ παροιμία, «ὁ χορτάτος τόν νηστικό δέν τόν πιστεύει». Εὐχαριστοῦμε καί γιά τήν ἀποστολή τοῦ ὡραίου σας ἡμερολογίου
γιά τό 2012, πού τόσο ὄμορφα τό ἔχετε
ἐπιμεληθεῖ.
Ἡ κ. Ἑλένη Κοντοχριστοπούλου, Κόρινθος: «Θερμές εὐχές καί ὑγεία διά τήν
ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου σας».
Ἡ κ. Καλλιόπη Βαγενᾶ Μπλάγγ,
Ἄνω Γλυφάδα: «Ἡ οἰκογενειά μου καί
ἐγώ σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν σπουδαία
ἐκδοτική προσπάθειά σας. Εἶναι τεράστια ἡ προσφορά σας στούς ἀντίχριστους καιρούς πού ζοῦμε. Ἡ ἀφύπνιση
καί κατά συνέπεια ἡ ἀντίσταση τῶν
Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων πρέπει νά γίνει
πρωταρχικός στόχος ὅλων μας».
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Στίς 2 Φεβρουαρίου, ἑορτάζει ὁ Μητροπολιτικός Ναός τῆς Ὑπαπαντῆς
τοῦ Σωτῆρος, μέ τήν θαυματουργό εἰκόνα τῆς «Παναγίας τῆς Ὑπαπαντῆς».
ΑΝΩ: Ἡ τοποθέτηση τοῦ μεταλλικοῦ τρούλου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μετά ἀπό τούς καταστροφικούς σεισμούς τοῦ 1986. ΚΑΤΩ: Ὁ περικαλλής Ἱερός Ναός ὅπως εἶναι σήμερα.

Μηνιαῖο περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Ἰδιοκτήτης: Χριστιανική Στέγη
Καλαμάτας
Ἐκδότης-Διευθυντής: Παν. Ἰ. Μέντης
Βασ. Γεωργίου Α΄ 5 - 241 00 Καλαμάτα
Τηλ. 2721 023176-FAX: 2721 026478
Συνδρομή προαιρετική
Ἀριθμ. Λογαρ. Ἐθνικῆς Τραπ. 220/480206-34
Ἐκτύπωσις-Βιβλιοδεσία «Μέλισσα»
Τηλ. 2397 023313 Ἀσπροβάλτα Θεσσαλονίκης
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
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