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

εμέλιο καί κέντρο τῆς πίστεώς
μας καί τῆς Ἐκκλησίας μας
εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σταυρώθηκε καί
πέθανε ἀληθινά ὡς ἕνας κακοῦργος ὁ
ἀναμάρτητος, ἀλλά καί ἀναστήθηκε ἐν
δόξῃ ὡς Παντοδύναμος Θεός, θανατώσας τόν θάνατον. Παρουσιάσθηκε πολλές φορές στούς μαθητές Του, «δι’
ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος
αὐτοῖς» (Πρξ. α´ 3), βεβαιώνοντάς τους
ὄχι μόνο γιά τήν πραγματικότητα τῆς
Ἀναστάσεως, ἀλλά καί γιά τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τήν
ἀποστολή τους: Νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πρξ. α´
8).
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό
πέρασμα (= Πάσχα) ἀπό τό θάνατο
στή ζωή, ἀπό τή φθορά στήν ἀφθαρσία, ἀπό τά πρόσκαιρα στά αἰώνια. Γι’
αὐτό εἶναι ἡμέρα χαρᾶς, ἡμέρα φωτός
καί ἀγάπης. Οἱ πιστοί πορευόμαστε,
ὅλη τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή πρός τό
Πάσχα μέ χαρά, μέ προετοιμασία
πνευματική, γιά νά μετάσχουμε στό
Δεῖπνο τό πασχαλινό, νά δεχθοῦμε «τόν
Ἀμνόν τοῦ Θεοῦ», τό Σῶμα καί τό
Αἷμα τοῦ Κυρίου καί νά ἑνωθοῦμε μαζί
Του.
Ἡ προετοιμασία μας δέν εἶναι γιά
ὑλικά καί ἑορταστικά πράγματα κοσμικῆς νοοτροπίας. Δέν εἶναι τά φαγητά καί τά στολίδια, εἶναι κάτι
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βαθύτερο καί οὐσιαστικότερο, τά μέσα
καί ὁ τρόπος πού μᾶς δείχνει ἡ Ἐκκλησία μας: ἡ μετάνοια, ἡ ἐξομολόγηση,
πού καθαρίζουν τήν ψυχή μας καί μᾶς
στολίζουν μέ τό ἔνδυμα τῆς ἀφθαρσίας.
Ἡ γνώση καί βαθειά πίστη, ἡ ἀγάπη
πρός πάντας καί ἡ ἐλεημοσύνη, πού μᾶς
ἑνώνει μέ ὅλους ξεπερνῶντας τόν ἐγωκεντρισμό μας καί τόν ἀτομισμό μας. Ἡ
νηστεία μέ διάκριση. Ὄχι μόνο στά φαγητά, ἀλλά καί στά πάθη μας, τόν
θυμό, τήν ὀργή, τό μῖσος καί τήν
κακία, τήν συκοφαντία, τήν κατάκριση, τήν ὑπερηφάνεια καί τόν ἐγωϊσμό μας καί τήν σκληροκαρδία μας.
Πολύ μᾶς βοηθοῦν οἱ Ἀκολουθίες
τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως τό Μεγάλο
Ἀπόδειπνο, οἱ Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας μας, ἡ κατανυκτική Μεγάλη
Ἑβδομάδα, ἰδιαιτέρως δέ οἱ θεῖες Λειτουργίες, ὅπου μᾶς προσφέρεται «εἰς
βρῶσιν καί πόσιν» τό Σῶμα καί τό
Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πού μᾶς καθαρίζει
καί μᾶς ἁγιάζει καί μᾶς καθιστᾶ κοινωνούς τῆς θείας Του ζωῆς. Ἡ πορεία
μας αὐτή μᾶς ὁδηγεῖ στή χαρά τῆς
κοινωνίας μας, στή συνάντηση μέ τόν
Κύριο τῆς δόξης τή νύκτα τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτή ἡ ἡμέρα μᾶς προσφέρει τήν
ὑπέρβαση τοῦ θανάτου καί τήν εἴσοδό
μας στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Τό
Πάσχα, πού θά γιορτάσουμε, μᾶς
ἀνοίγει τήν εἴσοδό μας στήν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Τίμιος Σταυρός τοῦ Κυρίου
ἀποτελεῖ τό μέγα μυστήριο τῆς
θείας εὐσπλαγχνίας καί σωτηρίας.
Ἀποτελεῖ ἀκόμη τό ἐνέχυρο τῆς θείας
φιλανθρωπίας καί τήν ψηλαφητή εἰκόνα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ λατρεία
τῆς Ἐκκλησίας μας παρουσιάζει τόν
Τίμιο Σταυρό τοῦ Σωτῆρος ὡς τήν
ἔκβαση ὅλων ἐκείνων τῶν συμβόλων,
τῶν προτυπώσεων καί προεικονίσεων
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού αἰῶνες
πρίν «ὑπεζωγράφισαν» καί προδιέγραψαν τό μυστήριο τῆς σωτηρίας
μας.
Τό νέο δένδρο τῆς ζωῆς
«Ὁ Θεός εἶχε προδιαγράψει στή
βούλησή Του τήν ἐνανθρώπηση τοῦ
Υἱοῦ καί Λόγου, γιά νά ἀποκαταστήσει στήν ἀφθαρσία τόν πεσμένο
στή φθορά ἄνθρωπο», γράφει ὁ ἅγιος
Κύριλλος Ἀλεξανδρείας. Ἔτσι «θείᾳ
βουλῇ» ἦρθε ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ
Θεοῦ στήν ἔρημο γῆ μας, γιά νά φυτέψει ξανά τό νέο δένδρο τῆς αἰώνιας
καί ἄφθαρτης ζωῆς. Τό δένδρο αὐτό
δέν ἦταν ἄλλο ἀπό τόν Τίμιο Σταυρό,
πού ἀποτελοῦσε τό μυστήριο τῆς
«ἀπειροδύναμης ἀγαθότητος τῆς θεαρχικῆς ἀδυναμίας», γράφει ὁ ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Ὁ Κύριος
καί Θεός μας μέ τήν ὅλη βιοτή Του,
τόν τίμιο ἐπί τοῦ Σταυροῦ θάνατο
τῆς ἀνθρώπινης φύσεώς Του καί τήν
ἔνδοξη Αὐτοῦ Ἀνάσταση μᾶς ἀπε-
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κάλυψε τήν πλήρη θεανθρώπινη ὑπόστασή Του.
«Τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ εἶναι
τό ἔνδυμα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀκριβῶς
ἡ ἀνθρώπινη φύση Του ἦταν τό ἔνδυμα τῆς Θεότητος», γράφει ὁ ἅγιος
Ἰσαάκ ὁ Σύρος.
Ὑψωθήσεται καί δοξασθήσεται
(Ἡσ. λγ´ 10)
Ὁ μεγαλοφωνότατος προφήτης
Ἡσαΐας μέσα ἀπό τά βάθη τῶν
αἰώνων προέβλεψε, πώς θά ὑψωνόταν
ἐπί τοῦ Σταυροῦ ὁ Μεσσίας Χριστός,
γιά νά ἐπανακολουθήσει ἡ ἔνδοξη
Αὐτοῦ Ἀνάσταση. Γι’ αὐτό κι ἐμεῖς
προσκυνοῦμε τόν Τίμιο Σταυρό ὡς
σύμβολο νίκης κατά τοῦ ἐχθροῦ τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους. Προσκυνοῦμε
λοιπόν τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ, τόν Πανάγιο τάφο καί ὅλα
τά ἄλλα σύμβολα τῶν Παθημάτων
Αὐτοῦ. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἁγία Ἐκκλησία
μᾶς καλεῖ μέ τό σχετικό ὕμνο: «Δεῦτε
πιστοί, προσκυνήσωμεν τόν τῆς ζωῆς
ἡμῶν πρόξενον, τόν Σταυρόν, δι’ οὖ
θάνατος ἐτρώθη καί ἀνάστασις ἡμῶν
ἐκαινουργήθη». Ὁ Τίμιος Σταυρός,
λοιπόν, ἦρθε νά φυτευθεῖ στήν ἀφιλόξενη γῆ μας, γιά νά μεταβάλλει
τόν κόσμο μας σέ μυστικό παράδεισο,
τοῦ ὁποίου γινόμαστε μέτοχοι μέ τό
φωτισμό καί τή δύναμη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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πάρχουν πολλοὶ λόγοι,
οἱ ὁποῖοι πείθουν γιὰ
τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ μας. Ἀξίζει νά
ἀναφέρουμε τά παρακάτω:
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
μαρτυρεῖται ἀπό πολλῶν καὶ
ἀξιόπιστων μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι
κήρυξαν τοῦτο τὸ ἱστορικὸ γεγονὸς «καὶ λόγῳ καί γραφίδι
καί ἔργῳ καὶ αἵματι αὐτῶν».
Ἔπειτα τά ἱερά κείμενα
πού μαρτυροῦν γιά τήν Ἀνάσταση, ἀφοῦ ἐρευνήθηκαν μάλιστα ἐμβριθῶς ἀπό τήν κριτική
αὐστηρή ἐπιστήμη, ἀποδείχθηκε

ὅτι συνεγράφησαν πράγματι κατά τόν
πρῶτο αἰώνα καί κρίθηκαν μέ τήν σφραγίδα τῆς γνησιότητος. Ἐκτός τῶν παραπάνω ἱερῶν συγγραμμάτων ὑπάρχουν
καί ἄλλες ἱστορικές μαρτυρίες προερχόμενες ἀπό μή χριστιανούς συγγραφεῖς,
καί μάλιστα ἀπό ἐχθρούς τῆς χριστιανικῆς πίστεως, ὅπου κηρύττουν τήν πίστη τῶν πρώτων αἰώνων γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Ἀκόμη ὁ Χριστός ἀνέστη, διότι ἡ
Ἀνάσταση προαπαιτεῖ τόν βέβαιο Αὐτοῦ
θάνατο, γιά νά μή βρίσκει χώρα ἡ ὑπόνοια ὅτι μήπως ἄλλος ἀντ5 Αὐτοῦ ἦταν
ὁ ἀποθανών ἤ ὑπῆρξε νεκροφάνεια. Καί
φυσικά ἡ Σταύρωση καί ὁ θάνατος τοῦ
Χριστοῦ δέν ἐπιδέχεται καμμία ἀμφιβολία. Ὁ Χριστὸς ἀπέθανε ἐπί τοῦ Σταυροῦ καί ἡ θανατική ἐκτέλεση ὑπῆρξε
πασιφανής καί μεμαρτυρημένη. Ἀπέθανε
πράγματι, καί τοῦτο πιστοποιεῖται, διότι
ἔπρεπε νά καταβιβαστεῖ ἐκ τοῦ Σταυροῦ
τό σῶμα Του γιά νά μή μείνει ἐκτεθειμένο τήν ἐπαύριον ἑορτή τοῦ Πάσχα
τῶν Ἑβραίων, ζήτημα πού ἦταν ἀντίθετο μέ τά ἰουδαϊκά ἔθιμα. Ἀκόμη οἱ
στρατιῶτες, ὅπως εἶναι γνωστὸ διετρύπησαν τὴν πλευράν Αὐτοῦ μέ τήν λόγχη, ἀπ5 ὅπου ἔρρευσε αἷμα καί ὕδωρ.
Εἶχε ἐπέλθει δηλαδή ὁ θάνατος. Γι᾽αὐτό
ἔχουμε διάλυση αἵματος καί ὁ παριστάμενος στή Σταύρωση ἑκατόνταρχος πιστοποίησε στόν Πιλάτο τόν θάνατο,
ἀλλά καί ἀναγκάστηκε νά φωνάξει ὅτι
ὁ ἀποθανών, «ἀληθῶς ὁ ἄνθρωπος οὗτος
υἱός ἦν Θεοῦ» (Μαρκ. ιε 39).

¥

Ἀκόμη τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ
ἐτέθη στόν τάφο. Ἔχουμε μάλιστα
ἀσφαλῆ ἐνταφιασμό. Δηλαδή τό
σῶμα, κατά τά ἰουδαϊκά ἔθιμα ἀλείφθηκε διά σμύρνης καί ἀλόης, σαβανώθηκε καί ἐκύλισαν μέγα λίθο στό
στόμιο τοῦ τάφου, τόν ἐσφράγισαν
καί στρατιῶτες τόν φρουροῦσαν. Ἔτσι ἡ κλοπή ἦταν ἀδύνατη καί τήν
Κυριακή ὁ λίθος βρέθηκε ἀποκεκυλισμένος μέ τά σάβανα ἐντός τοῦ
τάφου καί κενός ὁ τάφος. Τόν κενό
τάφο εἶδαν οἱ γυναῖκες καί οἱ μαθητές Πέτρος καί Ἰωάννης.
Στή συνέχεια τόν Ἀναστάντα
Τόν εἶδαν ζῶντα πολλές φορές οἱ
μαθητές Του, οἱ γυναῖκες οἱ μυροφόρες ὅπως καί πολύ πλῆθος ἀξιόπιστων μαρτύρων. Εἰδικότερα Τόν
εἶδαν μετά τήν Ἀνάστασή Του ἡ
Παναγία, ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή
(Μαρκ. ιστ 9-11, Ἰωαν. η´1118), οἱ λοιπές γυναῖκες (Ματθ. ιη
8-10), ὁ Πέτρος (Λουκ. κδ 34), οἱ
δύο μαθητές πρός Ἐμμαούς (Μαρκ.
ιστ 12 καί Λουκ. κδ 13-23), οἱ
δέκα Ἀπόστολοι (Ἰωαν. κ 19), οἱ
ἔνδεκα μαζί μέ τόν Θωμᾶ (Ἰωαν.
κ 24-29) οἱ ἑπτὰ στήν Τιβεριάδα
(Ἰωαν. κα 1-14), οἱ ἔνδεκα πάλι
ἐπί τοῦ ὄρους τῆς Γαλιλαίας (Ματθ.
κη 16-20), οἱ 500 καί ἄλλοι ἀδελφοί
(Α Κορ. ιε 6), ὁ Ἰάκωβος (Πρξ.
α´3-8, Α Κορ. ιε 7), ὅλοι οἱ μαθητές (Α Κορ. ιε´7), ὅλοι οἱ μαθητές κατά τήν Ἀνάληψη (Λουκ. κδ
50 καί Πρξ. α´9). Γενικῶς ὅπως
γράφει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς «ἐν
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πολλοῖς τεκμηρίοις δι ἡμερῶν τεσσαράκοντα ἐνεφανίζετο εἰς τούς μαθητάς του λέγων τά περί τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (Πρξ. α 3).
Νά προσθέσουμε ἀκόμη ὅτι ἡ
Ἀνάσταση προελέγετο ὑπό τῶν προφητῶν πρό ἑκατοντάδων ἐτῶν, καί
ἔχουμε ἐπίσης τήν μαρτυρία ὅτι
«πολλά σώματα τῶν κεκοιμημένων
ἁγίων ἠγέρθη (μετά τήν ἀνάστασιν
Αὐτοῦ) καί ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων εἰσῆλθον εἰς τήν ἁγίαν πόλιν
καί ἐνεφανίσθησαν πολλοῖς» (Ματθ.
κζ 53). Ἔπειτα οἱ μαθητές Του δέν
ἦταν εὐκολόπιστοι καί ἐάν δέν Τόν
ἔβλεπαν δέν θά τολμοῦσαν νά καταστοῦν κήρυκες τῆς Ἀναστάσεως ἀνά
τήν οἰκουμένη. Τό πλέον χαρακτηριστικό δεῖγμα αὐτῆς τῆς βεβαιότητος εἶναι καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος,
ὁ ὁποῖος ἀπό διώκτης ἔγινε ὁ ἀπόστολος τῆς οἰκουμένης, καθ5 ὅτι
πράγματι ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς ἐνεφανίσθη καί σ5 αὐτὸν, ὅταν πορευόταν
πρός τήν Δαμασκό. Χωρίς τήν Ἀνάσταση ἦταν ἀδύνατο νά μή χαθεῖ ἡ
πίστη τῶν χριστιανῶν τῶν πρώτων
αἰώνων. Ἡ θυσία τῶν ἑκατομμυρίων
ἁγίων μαρτύρων ἐκεῖ στηριζόταν.
Πραγματικά ὁ ὅλος χριστιανισμὸς ἑδράζεται ἐπί τοῦ βάθρου τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Κ. Παπαθανασίου
Ἱεροκήρυξ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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νας φυσικός νόμος πού διέπει τή ζωή τῶν
ἀνθρώπων εἶναι ὁ θάνατος. Ὁ θάνατος εἶναι
ὁ φυσικός κλῆρος ὅλων τῶν ἐπί γῆς ἀνθρώπων. Ἡ
ἐπιστήμη τῆς Ἰατρικῆς ἔχει προοδεύσει ἐκπληκτικά, τόσο ὥστε μπορεῖ σέ ὁρισμένες περιπτώσεις, νά ἀποτρέψει τόν θάνατο, δέν μπορεῖ ὅμως
νά τόν καταργήσει.
Ἡ ἔλευση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο
τῶν ἀνθρώπων, τοῦ Θεανθρώπο Χριστοῦ, ἄλλαξε
ριζικά τή σχέση μεταξύ ζωῆς καί θανάτου.
Σέ μιά πρώτη φάση τῆς ἐπί γῆς δράσεώς
Του, ὁ Χριστός ἐκήρυξε ὅτι ὁ θάνατος δέν εἶναι τό
τέλος τῆς ζωῆς καί ὅτι ἡ ζωή συνεχίζεται καί μετά
τόν θάνατο. Ὁ Χριστός ἦταν ὁ Πρῶτος πού διέρρηξε τή σχέση τῆς ζωῆς μέ τόν θάνατο. Ὅταν πληροφόρησαν τόν Χριστό, ὅτι ὁ φίλος Του Λάζαρος
ἀπέθανε, Ἐκεῖνος δήλωσε: Ὁ Λάζαρος ὁ φίλος
ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλά πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω
αὐτόν» (Ἰωαν. ια΄ 11). Καί στήν ἀδελφή τοῦ Λαζάρου Μάρθα, ἐπίσης δήλωσε: «Ἀναστήσεται ὁ
ἀδελφός σου» (Ἰωαν. ια΄ 23).
Τή διακήρυξή Του γιά τή μεταβολή τοῦ θανάτου σέ ὕπνο, ὁ Χριστός ἀπέδειξε καί διά τῶν
πραγμάτων, ἀφ’ ἑνός μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, καί ἀφ’ ἑτέρου μέ τήν ἀνάσταση καί πολλῶν
ἄλλων νεκρῶν.
Ἀλλ’ ἐάν ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου καί τῶν
ἄλλων νεκρῶν ἦταν μιά ἐπιβεβαίωση τῆς θεϊκῆς
ἐνέργειας τοῦ Χριστοῦ, ὡς Θεανθρώπου, ἡ προσωπική ἀνάσταση τοῦ Ἰδίου ἦταν ἡ διακήρυξη
περί ὁριστικῆς καταργήσεως τοῦ θανάτου. «Χρι104
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στός ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει» (Ρωμ. στ΄ 9).
Βέβαια, ὁ θάνατος ἐξακολουθεῖ νά διαφεντεύει τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Σημασία ἔχει ὅτι ὁ
Χριστός κατήργησε «ἐφ’ ἅπαξ» τόν θάνατο ὡς κατάσταση. Πρός τό παρόν, ὅσο διαρκεῖ ὁ μεταπτωτικός αὐτός κόσμος ὁ θάνατος θά ἐξακολουθεῖ νά
διακόπτει τή ζωή. Ἡ ὑπερνίκηση τοῦ θανάτου ἀπό
τόν Χριστό συνίσταται σέ δύο φάσεις. Στόν παρόντα κόσμο, μετέτρεψε τόν θάνατο σέ ὕπνο. Ὁἱ
χριστιανοί δέν μιλοῦν πιά γιά νεκρούς, ἀλλά γιά
«κεκοιμημένους» καί ὁ δημόσιος χῶρος ταφῆς τῶν
νεκρῶν δέν ὀνομάζεται πιά «νεκροταφεῖο», ἀλλά
«κοιμητήριο» (Cemetery).
Καί στή δεύτερη φάση, τήν ἐκτός χώρου
καί χρόνου, στήν αἰώνια διάρκεια τῆς ζωῆς, «ἐξαλείψει ὁ Θεός πᾶν δάκρυον ἀπό τῶν ὀφθαλμῶν
αὐτῶν, καί ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος,
οὔτε κραυγή, οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι. Ὅτι τά
πρῶτα (ὁ παρόν κόσμος) ἀπῆλθον» (Ἀποκ. κα΄ 4).
Πολλοί, λόγῳ τοῦ γεγονότος τοῦ θανάτου
δυσκολεύονται νά πιστεύσουν στό Χριστό. «Καί τί
ἔκανε ὁ Χριστός, ἐφ’ ὅσον οἱ ἄνθρωποι ἐξακολουθοῦν νά πεθαίνουν»! Κι ὅμως ὁ Χριστός εἶναι
Ἐκεῖνος πού κατόρθωσε τά ἀκατόρθωτα καί
πραγματοποίησε τά ἀδύνατα. Νίκησε τόν θάνατο
«ἐφ’ ἅπαξ» καί θά τόν καταργήσει ὁριστικά στόν
καινούργιο κόσμο τῆς αἰωνιότητος. «Χριστός ἐκ
νεκρῶν ἐγήγερται, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο».
† ὁ Α.Ε.
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«... Λαμπρυνθῶμεν λαοί...
Πάσχα Κυρίου Πάσχα»

Ὡς γνωστόν Πάσχα σημαίνει πέρασμα, καί οἱ Ἑβραῖοι γιόρταζαν τό
πέρασμα τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης. Τό
Πάσχα τοῦ Κυρίου εἶναι τό πέρασμα
ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν. «Ἐκ γάρ
θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός
οὐρανόν Χριστός ὁ Θεός ἡμᾶς διεβίβασεν...», ψάλλει ὁ ὑμνωδός «καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει», ψάλλει
ἄλλος ὑμνογράφος. «Χαίρετε λαοί...»,
ψάλλουμε στούς Αἴνους.
Ποιό ἄλλο μήνυμα μπορεῖ νά
εἶναι πιό εὐχάριστο ἀπό τή διαβεβαίωση τῆς αἰώνιας ζωῆς; Τί ἄλλο θά μᾶς
ἔδινε τόση χαρά; Τί ἄλλο θά μᾶς ὁδηγοῦσε στήν ἀνάγκη νά λαμπρύνουμε
τούς ἑαυτούς μας, καί νά λάμπουμε
«ψυχῇ τε καί σώματι;». Γι’ αὐτό καί παρακαλοῦμε «λάμπρυνόν μου τήν στολήν τῆς ψυχῆς...».
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«Οἱ τά πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες» ὅρισαν μία ὁλόκληρη ἑβδομάδα γιά προετοιμασία,
ὅπου μέ εὐαγγελικά κείμενα καί θαυμάσιους Ὕμνους δημιουργοῦν μιά
ἀτμόσφαιρα χαρμολύπης, ὥστε ἀφοῦ
βιώσουμε ἐν συγκινήσει ὅλα τά γεγονότα τῆς ἄκρας ταπεινώσεως τοῦ
Θεοῦ μας, φθάσουμε καί στήν ἔνδοξη
Ἀνάστασή Του.
Ὅμως ἐνῶ οἱ ἐκκλησίες πλημμυρίζουν ἀπό κόσμο, πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι
πού μένουν ἔξω καί ἀρχίζουν πόλεμο
πυροτεχνημάτων... γιά νά διώξουν τά
κακά πνεύματα... Ἀλλά αὐτοί οἱ θόρυβοι, πού θυμίζουν πόλεμο διαρατάσσουν τήν πνευματική ἀτμόσφαιρα τῶν
ἐκκλησιαζομένων καί δείχνουν ὅτι
ἁπλῶς πάνε στούς Ναούς ἐθιμοτυπικά.
Ἄς εὐχηθοῦμε φέτος νά ἑορτάσουμε μέ περισσότερη πνευματικότητα τά θεῖα Πάθη καί τήν χαροποιό
Ἀνάσταση, ὅπως ἁρμόζει σέ Ὀρθοδόξους χριστιανούς.
Καλή Ἀνάσταση!
(πνευματική καί Ἐθνική)
Κ.Γ.Π.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΟΠΙΛΑΤΟΣ πού δέν κατόρθωσε νά
περάσει τό κατώφλι τοῦ «ἐγώ» του, ἄν καί
εἶχε πεισθεῖ γιά τήν ἀθωότητα τοῦ Ἰησοῦ,
σπρωγμένος ἀπό τό φόβο στήν ἀνθρώπινη
ἐξουσία «παρέδωκε τόν Ἰησοῦν φραγγελώσας, ἵνα σταυρωθῆ».
Ὁ οὐρανός κατάμαυρος θλίβεται γιά
τοῦτο τό κακό πού ἔγινε. Ἡ ἑλληνική δημώδης Μοῦσα θά συνθέσει τόν δικό της
θρῆνο: «Σήμερα μαῦρος οὐρανός, σήμερα
μαύρη μέρα/ σήμερα ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι
ὅλοι μαυροφοροῦνε/.. Ἡ Παναγιά ἡ Δέσποινα καθόταν στό θρονί της/ … / Ἀκούει
βροντές, ἀκούει ἀστραπές καί ταραχές μεγάλες/ …/ Θωρεῖς Ἐκεῖνον τόν γυμνόν τόν
παραπονεμένο/ ὅπου φορεῖ στήν κεφαλή
ἀκάνθινο στεφάνι; / Ἐκεῖνος εἶναι ὁ γιόκας
σου καί μέ ὁ δάσκαλός μου/ … / Κι ἡ Παναγιά σάν τἄ ᾽κουσε τοῦτο τό λόγο λέει:
«Ποὖ ᾽ναι γκρεμός νά γκρεμιστῶ, γιαλός νά
πάω νά πέσω;» / Κανένας δέν τῆς μίλησε
νά τήν παρηγορήσει / μόν’ ὁ Χριστός τῆς
μίλησε ἀπ’ τόν σταυρόν ἐπάνω / κάμε μανούλα ὑπομονή καί διάφορο δέν ἔχεις /
Στρῶσε τραπέζι θλιβερό νά φᾶνε οἱ θλιμμένοι / καί τό μεγάλο Σάββατο, κάπου νά
μ’ ἀπαντέχεις / Τήν Κυριακίτσα τό πουρνό
θά ποῦν «Χριστός Ἀνέστη».
Εἶναι πραγματικά ἀσύλληπτο αὐτό πού
περιγράφουν τά εὐαγγελικά κείμενα γιά τήν
Ἀνάσταση! Ἡ νεοελληνική Μοῦσα θά συνθέσει ὕμνους στήν Ἀνάσταση: «Χριστός
Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος».
«Δεῦτε λαοί ὑμνήσωμεν καί προσκυνήσωμεν Χριστόν, δοξάζοντες Αὐτοῦ τήν ἐκ
νεκρῶν Ἀνάστασιν. Ὅτι αὐτός ἐστίν ὁ Θεός
ἡμῶν, ὁ ἐκ τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ τόν κόσμον λυτρωσάμενος».
«Τό μέγα θαῦμα σήμερα τήν πλάση
106
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ὅλη μαγεύει»/ ρυθμός ἀγάπης στίς καρδιές
σάν ὄνειρο χαϊδεύει. / Χριστός Ἀνέστη!
Ἀντιλαλεῖ παντοῦ σάν ἅγια ἀλήθεια, / κι
ἀκτίδα ἐλπίδας χύνεται στά πονεμένα στήθια».
– Ὁ Ἀριστοτέλης Προβελέγγιος στό
ποίημά του «Χριστός Ἀνέστη» διαλαλεῖ:
«Χριστός Ἀνέστη! Ἀνοίγουν / καί ὑμνολογοῦν τά χείλη / ἐχθροί καί φίλοι σμίγουνε
/ καί γίνονται ὅλοι φίλοι».
Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ μοναδική πρόσβαση νά «κατανοήσουμε» τό φαινόμενο
πού λέγεται «Ἰησοῦς». Χωρίς τήν Ἀνάσταση εἶναι μάταιη ἡ διδασκαλία καί ἡ πίστη στόν Ἰησοῦ.
Ἡ Ἀνάσταση εἶναι τό πιό ἀσύλληπτο
γεγονός. Οὔτε εἰκονίζεται οὔτε περιγράφεται. Βιώνεται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΝΙΚΑΣ

Ταξίαρχος Στρατοῦ ἐ.ἀ.

Σταύρωση
& Ἀνάσταση
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Τό ἐκκλησάκι τοῦ Οἰκοτροφείου μας*

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Οἱ παλαιοί τό γνωρίζουν. Μερικοί τό ζοῦν ἔντονα. Βίωμα ἀλησμόνητων φοιτητικῶν χρόνων. Οἱ
νεώτεροι; Ἴσως δέν γνωρίζουν,
ἀκόμη, τήν ὕπαρξή του στήν ταράτσα τοῦ Οἰκοτροφείου. Ἕνα δωμάτιο σάν τά ἄλλα καί μέσα ἕνας ὁλόκληρος κόσμος ἀγάπης. Ζωντανεύει
ἡ ἐλπίδα.. Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου,
τό κομψό εἰκονοστάσι βγαλμένο
μέσα ἀπό τά χέρια κάποιου νέου
(τοῦ ἐκ Κύπρου φοιτητῆ θεολογίας
Γιώργου Ματσαγγίδη), τό κανδήλι,
πού –τί κρῖμα– νύχτες πολλές
ἔμεινε σβηστό, τό φτωχικό χαλί γιά
τήν ὥρα τῆς κοπιαστικῆς προσευχῆς... ἕνας ὁλόκληρος κόσμος
ἀγάπης καί ἐλπίδας.
Γύρω του τό πανδαιμόνιο τῶν
μηχανῶν, τά δηλητήρια τῶν καυσαερίων... Τό ἐκκλησάκι τοῦ Οἰκοτροφείου στήν κορφή τοῦ κτιρίου, μπορεῖ νά εἶναι πάντα φωτεινό καί
γαλήνιο ἀρκεῖ νά τό θέλουμε. Εἶναι
ἕνας χῶρος πέρα ἀπό τούς ὑπερβολικά καί ἀνυπόφορα ἀνθρώπινους
καί καθημερινούς. Εἶναι ἐντελῶς
ξένο πρός κάθε μικρότητα καί ἀδυναμία. Δέν... «σχετίζεται» μέ καμμιά γκρίνια, πού, ἴσως κάποιες φορές, ὑπεισέρχεται στούς θαλάμους
καί τούς διαδρόμους μας. Ἐνσαρκώνει τήν ἁγνότητα. Καί ἀξίζει νά
τό ἀγαπήσουμε μέ ὅλη τή δύναμη
τῆς νεανικῆς μας καρδιᾶς.
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Οἱ νέοι συνάδελφοι πού θά
πρωτοβγοῦν στήν ταράτσα γιά ξεκούραση, ἄς ρίξουν μιά ματιά σ’
αὐτή τή γωνιά. Ἄν σπρώξουν τήν
πόρτα θά νιώσουν ἕνα ρῖγος κι ἕνα
ἱερό δέος: Ἡ πρώτη γνωριμία μέ
τήν «σαρκωμένη καλωσύνη». Τό
πρῶτο ἐλπιδοφόρο χαμόγελο μέσα
σέ τούτη τήν πολύβουη ἐρημιά τῆς
πρωτεύουσας.
Τό ἐκκλησάκι τοῦ Οἰκοτροφείου, ψηλά στήν ταράτσα – τό
ὑπερῶον τῆς Ἱερουσαλήμ τόν καιρό
τῆς Μεγάλης Σπορᾶς. Μιά γωνιά
διαλεγμένη ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ.
Χωρίς καμμιά σχέση μέ τά πλακόστρωτα πεζοδρόμια καί τά «λιθόστρωτα» τῶν Ρωμαϊκῶν Ἀνακτόρων. Ἐκκλησάκι καί ὑπερῶον: Δυό
γήινα κτίσματα πιό κοντά στόν
Οὐρανό.
Ἀντώνιος Ν. Στυλιανάκης
Ἱεροκῆρυξ - Κύπρος

* Τό κείμενο γράφτηκε κατά τήν
παραμονή μου στό Οἰκοτροφεῖο «Ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος», Βουρνάζου 4,
Ἀμπελόκηποι - Ἀθῆναι (1970-1974),
ἀναρτήθηκε στήν πινακίδα τοῦ Οἰκοτροφείου καί «διδάχθηκε» ὡς θέμα στό
Φροντιστήριο Ὁμαδαρχῶν ἀπό τόν
Ζήση Ἀγγέλη (σήμερα π. Παῦλο στήν
Ἱερά Μητρόπολη Νικαίας).
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἡ ἀρχιερατική προσευχή τοῦ Ἰησοῦ

Τοῦ Χρίστου Γ. Ρώμα

Μέσα στήν ἀσημένια φυλλωσιά τοῦ
κήπου τῶν Ἐλαιῶν, στή Γεθσημανή,
ὁ Ἰησοῦς ξεχωρίζει ἀπό τούς ἕντεκα
μαθητές Του, προχωρεῖ στό βάθος καί
προσεύχεται.
Ἡ ἀρχιερατική προσευχή Του ἀρχίζει μέ τή συναίσθηση ὅτι «ἐλήλυθεν ἡ
ὥρα». Ὁ Ἰησοῦς παρακαλεῖ τόν πατέρα Του νά τόν δοξάσει μέ τή δόξα,
πού εἶχε προτοῦ δημιουργηθεῖ ὁ κόσμος. Ποιά ὅμως εἶναι ἡ ὥρα πού
ἐπικαλεῖται; Πρόκειται ἀναμφισβήτητα γιά τήν ὥρα τοῦ θανάτου Του.
Ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται στόν
θάνατό Του. Εἶναι ἡ ἴδια δόξα πού
Τόν περιέλουζε μέ τή λάμψη της στό
Θαβώρ καί στήν Ἀνάσταση. Εἶναι ἡ
ἴδια δόξα πού εἶχε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
πρίν νά δημιουργηθεῖ ὁ κόσμος καί ἡ
ὁποία θά συνεχιστεῖ καί μετά τήν
συντέλεια τοῦ κόσμου.
Κατόπιν ὁ Ἰησοῦς βεβαιώνει τόν
Πατέρα Του ὅτι «τό ἔργον Του ἐτελείωσε». Καί ὅμως τό ἀνθρώπινο μάτι
βλέπει αὐτό τό ἔργο ὡς ἀποτυχία,
ἀφοῦ τά λόγια Του δέν τά δέχτηκαν
οἱ ἄνθρωποι, τό μήνυμά Του δέν τό
κατάλαβαν, τίς ἐντολές Του δέν τίς
συνειδητοποίησαν. Κι ἐνῶ Ἐκεῖνος
σκόρπιζε γύρω Του ἀγάπη, οἱ ἄνθρωποι ἑνώθηκαν σέ μιά σατανική συμμαχία, γιά νά σκοτώσουν αὐτή τήν
Ἀγάπη – καί Τόν σταύρωσαν!
Ὅμως ὁ Ἰησοῦς, ὑπακούοντας πειθαρχικά στόν Πατέρα Του, ἔκανε γνω108
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στό τό μήνυμά Του στούς ἀνθρώπους,
ἔφερε δηλαδή τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στόν
κόσμο, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἀνταπόκριση
πού ἐκείνη εἶχε. Ἔκτοτε ὁ Χριστός κυριαρχεῖ μέσα στήν ἱστορία τοῦ κόσμου ὡς
«ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή».
Δέν παραλείπει, ὡστόσο, ὁ Ἰησοῦς νά
παρακαλέσει τόν Πατέρα Του καί γιά τούς
μαθητές Του. «Ἐγώ περί αὐτῶν ἐρωτῶ,
οὐ περί τοῦ κόσμου...». Εἶναι ἐκεῖνοι πού
Τόν πίστεψαν καί Τόν ἀκολούθησαν. Εἶναι
ὅμως καί τά ἑκατομμύρια τῶν πιστῶν
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μέσα στούς αἰῶνες πού Τόν λάτρευσαν
ὡς Υἱό τοῦ Θεοῦ καί Σωτήρα τους.
Ὅλοι αὐτοί ἔγιναν δικοί Του, ὄχι γιατί
εἶχαν εὐγενική καταγωγή, οὔτε γιατί
κατεῖχαν ὑψηλές θέσεις ἤ ξεχώριζαν μέ
κοινωνικές διακρίσεις. Ἔγιναν δικοί
Του, γιατί Τόν ἀγάπησαν «ἐξ ὅλης τῆς
καρδίας, τῆς ψυχῆς, τῆς ἰσχύος, τῆς διανοίας» τους. Κι Ἐκεῖνος ἔστειλε ἀφειδώλευτα τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
νά χαριτώνει τή ζωή τους. Τό θαῦμα
τῆς χάριτος εἶναι ὅτι, παρ’ ὅλες τίς περιπέτειες καί τούς κλυδωνισμούς, οἱ μαθητές τοῦ Ἰησοῦ δέν ἀπομακρύνθηκαν
ὁριστικά ἀπό κοντά Του, ἔστω κι ἄν ὁ
Πέτρος θά Τόν ἀρνηθεῖ τρεῖς φορές καί
τήν ἴδια νύχτα θά σκορπιστοῦν ὅλοι,
ἔτσι ὥστε κάτω ἀπό τό σταυρό Του νά
βρίσκονται μόνο μερικές γυναῖκες καί
ὁ Ἰωάννης. Νά γιατί ὁ Ἰησοῦς βεβαίωνε
τόν Πατέρα Του: «ἐγώ ἐτήρουν αὐτούς
ἐν τῷ ὀνόματί σου, οὕς δέδωκάς μοι
ἐφύλαξα καί οὐδείς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο...».
Μέσα ὅμως στήν ἀρχιερατική προσευχή ξεδιπλώνεται καί τό μυστήριο
τῆς ἀνέκφραστης ἐκείνης ἑνότητος,
ὅπου «ὁ Πατήρ» θά εἶναι «ἐν Υἱῷ», ὁ
Υἱός «ἐν τῷ Πατρί» καί οἱ δύο θά εἶναι
ἑνωμένοι μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μιά ζωή, μία Ἀλήθεια, μία
Ἀγάπη – καί ἐν τούτοις τρεῖς «Ζῶντες»
καί «Ἀληθινοί» καί «Ἀγαπῶντες» καί
κατ᾽οὐσίαν Ἕνας. Σέ μιά τέτοια ἑνότητα θά προχωρήσουν καί οἱ μαθητές
Του, ἀλλά καί οἱ πιστοί στούς ἀτελεύτητους αἰῶνες τῆς Χριστιανοσύνης. Τό
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βεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς: «Οὐ περί
τούτων δέ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλά καί περί
τῶν πιστευόντων διά τοῦ λόγου αὐτοῦ
εἰς ἐμέ, ἵνα πάντες ἕν ὦσιν...».
Μέ τήν ἑνότητα τήν ὁποία σφραγίζει
τό Ἅγιο Πνεῦμα, οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου
καί οἱ πιστοί συμμετέχουν μέ τόν Ἴδιο
τόν Ἀρχηγό τῆς πίστεώς τους στή δόξα
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά γίνονται συγχρόνως καί
ὁ στόχος τοῦ μίσους τῶν ἐχθρῶν Του.
Τό ἀποκάλυψε ὁ Ἴδιος: «εἰ ἐμέ ἐδίωξαν
καί ὑμᾶς διώξουσιν». Γιατί δέν εἶναι
κι ἐκεῖνοι «ἐκ τοῦ κόσμου», ὅπως δέν
ἦταν «ἐκ τοῦ κόσμου» καί ὁ μεγάλος
Ἀρχηγός τους. Ἀλλά γι’ αὐτό καί ὅλοι
μας, ὅλοι οἱ δικοί Του, πρέπει νά ἔχουμε
τή βεβαιότητα ὅτι μέσα στήν ἱερή ἑνότητα μεταξύ μας καί μέ τόν Ἀρχηγό
τῆς πίστεώς μας μένουμε στό ἀπυρόβλητο τῶν ἐχθρῶν Του, ἔστω κι ἀν σέ
μέρες χαλεπές φτάσουμε καί ὡς αὐτό
τό μαρτύριο. Γιατί λύτρωση καί συμμετοχή στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ σημαίνει
νά προχωρήσουμε ἐκεῖ πού βρίσκεται
ὁ Χριστός. Ὡς ἕνα σημεῖο νά δοῦμε τή
σχέση μας μέ τόν Θεό, ἀλλά καί τή
σχέση μας μέ τόν κόσμο μέσα ἀπό τά
δικά Του μάτια – καί νά αἰσθανθοῦμε
μαζί Του τή φρίκη, καθώς θά ἀντικρίζουμε τήν ἁμαρτία.
Χριστιανικό βίωμα καί χριστιανική
σκέψη εἶναι τό νά θέλει ὁ πιστός νά γίνει ὅ,τι ἦταν Ἐκεῖνος καί αὐτό νά διαποτίζει τήν ὕπαρξή του, σέ σημεῖο πού
νά εἶναι καί γι’ αὐτόν «τά πάντα καί
ἐν πᾶσι Χριστός».
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ηλεκτρονικές κάρτες - Πλαστικό χρήμα
Τοῦ Κωνσταντίνου Δ. Ρίζου,
Ἐπιτίμου Σχολικοῦ Συμβούλου Οἰκονομολόγων
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ολλοί ἄνθρωποι μέχρι σήμερα δέν χρησιμοποιοῦσαν
γιά διαφόρους λόγους κάρτες
στίς συναλλαγές τους. Ἦρθε ὅμως ἡ
ἐπιβολή κεφαλαιακῶν ἐλέγχων, τά λεγόμενα «capital controls», τά ὁποῖα
ὁδήγησαν σέ σημαντική διόγκωση τοῦ
ἀριθμοῦ τῶν καρτῶν, πού ἐκδόθηκαν
(τά δημοσιεύματα κάνουν λόγο γιά
τριπλασιασμό τούς πρώτους μήνες
μετά τά «capital controls»). Φαίνεται
ὅτι κατά τό τρέχον ἔτος 2016 θά γενικευθοῦν οἱ ἡλεκτρονικές συναλλαγές,
δηλαδή οἱ συναλλαγές μέ τή χρήση
ἠλεκτρονικῶν καρτῶν, καθώς τό κράτος ὁδηγεῖ σέ αὐτή τήν κατεύθυνση
γιά φορολογικούς λόγους (πάταξη τῆς
φοροδιαφυγῆς). Γι’ αὐτό καλό εἶναι νά
ἔχουμε ὑπ᾽ ὄψιν μας ὁρισμένα πράγματα.
Οἱ κάρτες πού μποροῦν νά χορηγοῦν οἱ τράπεζες στούς πελάτες τους
εἶναι ἡ χρεωστική, ἡ πιστωτική καί ἡ
προπληρωμένη.
Χρεωστική εἶναι ἡ κάρτα πού χρησιμοποιοῦμε στά μηχανήματα αὐτόματων συναλλαγῶν (atm’s) τῶν τραπεζῶν γιά νά πάρουμε ἤ νά καταθέσουμε χρήματα πληκτρολογώντας ἕνα
κωδικό ἀριθμό (pin). Γιά λόγους ἀσφαλείας δέν πρέπει ποτέ νά ἔχουμε μαζί
μέ τήν κάρτα καί τόν κωδικό. Μέ τήν
κάρτα αὐτή μποροῦμε νά κάνουμε καί
110
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ἀγορές ἀπό καταστήματα μέ ταυτόχρονη χρέωση (μείωση τοῦ ὑπολοίπου)
τοῦ λογαριασμοῦ μας. Πλεονεκτήματα
αὐτῆς τῆς κάρτας εἶναι ὅτι δέν χρειάζεται νά ἔχουμε πολλά χρήματα μαζί
μας, γνωρίζουμε ἀμέσως τό ὑπόλοιπο
καί μποροῦμε νά κάνουμε συναλλαγές
μέσῳ τοῦ διαδικτύου.
Πιστωτική εἶναι ἡ κάρτα πού ἀποσυνδέει τό χρόνο συναλλαγῆς ἀπό τό
χρόνο πληρωμῆς. Δηλαδή μιά ἀγορά
πού πραγματοποιεῖται σήμερα μπορεῖ
νά πληρωθεῖ μέχρι καί μετά ἀπό 30-40
ἡμέρες. Κάθε μήνα ἔρχεται στή διεύθυνσή μας ἕνας λογαριασμός, ὁ ὁποῖος
προβλέπει καταληκτική ἡμερομηνία
πληρωμῆς. Ἡ ἐξόφληση μπορεῖ νά
γίνει μέ μετρητά σέ τραπεζικό κατάστημα ἤ στά ΕΛΤΑ ἤ μέ πάγια ἐντολή
ἤ μέσῳ e-banking. Μπορεῖ νά καταβληθεῖ ὁλόκληρο τό ποσό ἤ ἕνα μέρος
(προβλέπεται ἐλάχιστη καταβολή).
Πολλοί φοβοῦνται νά χρησιμοποιήσουν πιστωτική κάρτα. Ὡστόσο ἄν
χρησιμοποιηθεῖ κάτω ἀπό ὁρισμένες
προϋποθέσεις παρουσιάζει σημαντικά
πλεονεκτήματα, ἀλλά καί κάποια μειονεκτήματα. Βασική καί ἀπαραίτητη
προϋπόθεση εἶναι ἡ αὐτοσυγκράτηση
κατά τίς συναλλαγές, ἰδίως ἀπό τίς γυναίκες. Ἡ αἴσθηση ὅτι δέν πληρώνουμε μέ μετρητά μπορεῖ νά ὁδηγήσει
σέ ἀγορές ἀγαθῶν πού δέν μᾶς χρει-
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άζονται ἄμεσα. Αὐτό ἀποτελεῖ ἕνα σοβαρό μειονέκτημα, πού ὅμως ἀκυρώνεται ἄν δείξουμε αὐτοέλεγχο. Δεύτερη προϋπόθεση εἶναι ἡ ὁλική
ἐξόφληση τοῦ λογαριασμοῦ κάθε μήνα,
διότι σέ ἀντίθετη περίπτωση τό ὑπόλοιπο προσαυξάνεται μέ πολύ μεγάλους τόκους, οἱ ὁποῖοι ὑπολογίζονται
μέ ἐπιτόκια ἄνω τοῦ 15% ἐπί τοῦ ἀνεξόφλητου ποσοῦ. Τρίτη προϋπόθεση
εἶναι ὁ τακτικός ἔλεγχος τοῦ λογαριασμοῦ μας. Αὐτό εἶναι ἕνα δεύτερο μειονέκτημα, ἄν θεωρηθεῖ ὅτι ἀποτελεῖ
μιά μικρή γραφειοκρατία.
Τά πλεονεκτήματα ὡστόσο εἶναι
ἀρκετά καί σημαντικά. Πρῶτον, δέν
χρειάζεται νά κουβαλοῦμε μαζί μας
μεγάλα χρηματικά ποσά, ἰδίως στό
ἐξωτερικό. Δεύτερον, ἔχουμε ἕνα
μικρό ἀρχικά ὄφελος ἀπό τόκους πού
καρπωνόμαστε ἐξαιτίας τῆς ἑτεροχρονισμένης πληρωμῆς. Αὐτό ὅμως γίνεται ὑπολογίσιμο σέ βάθος χρόνου.
Ἄλλο σημαντικό πλεονέκτημα εἶναι ἡ
δυνατότητα ἐξόφλησης μέ ἄτοκες δόσεις, πού παρέχουν διάφορες ἐπιχειρήσεις. Ἐπίσης, οἱ τράπεζες παρέχουν
τή δυνατότητα ἐξόφλησης ὀφειλῶν
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πρός τό δημόσιο (π.χ. ΕΝΦΙΑ, φόρος
εἰσοδήματος, τέλη κυκλοφορίας) μέ
ἄτοκες δόσεις. Τέλος ἡ πιστωτική
κάρτα, ὅπως καί ἡ χρεωστική, μπορεῖ
νά χρησιμοποιηθεῖ γιά συναλλαγές
μέσῳ διαδικτύου.
Προπληρωμένη εἶναι ἡ κάρτα πού
«φορτώνεται» μ᾽ ἕνα ποσό, πού ἐπιθυμοῦμε ἐμεῖς. Ὅταν «ἀδειάσει» ἡ κάρτα
μποροῦμε νά τή φορτώσουμε πάλι,
ἀκόμα καί ἀπό τό σπίτι μας, μέσῳ ebanking. Τό χαρακτηριστικό της εἶναι
ὅτι δέν εἶναι συνδεδεμένη μέ κάποιο
τραπεζικό μας λογαριασμό. Δέν χρησιμοποιεῖται ἀκόμα εὑρέως στήν
Ἑλλάδα.
Τελευταία ἀκοῦμε γιά κάρτα «ἀνέπαφων συναλλαγῶν». Δέν πρόκειται
γιά κάποια καινούργια κάρτα. Ἁπλά
οἱ γνωστές κάρτες, πού ἀναφέρθηκαν
παραπάνω, ἔχουν ἐνσωματωμένη μιά
ὑπερσύγχρονη τεχνολογία, ἡ ὁποία
ἁπλοποιεῖ τή χρήση, γιά συναλλαγές
μέχρι ἕνα συγκεκριμένο μέγιστο ποσό
(περίπου 20€ - 30€). Ἡ διαφορά εἶναι
ὅτι δέν ἀπαιτεῖται ἡ πληκτρολόγηση
τοῦ κωδικοῦ, ἀλλά ἕνα ἁπλό πέρασμα
πάνω ἀπό τό μηχάνημα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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μιά συνάντηση
ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

μέ λύπη ὅτι ἀφιέρωνε ὅλο σχεδόν τόν
χρόνο της στόν βαριά ἄρρωστο μεγαλύτερο ἀδελφό της. Εἶχε μείνει μόνος
στή ζωή καί, ὀγδοντάχρονος τώρα,
μπαινόβγαινε συνεχῶς στά Νοσοκομεῖα, ὅπου ἐκείνη τόν συνόδευε, τοῦ
κρατοῦσε συντροφιά καί ξενυχτοῦσε
δίπλα του.
***

Σ

τά πολλά χρόνια πού κάναμε παρέα,
μοῦ φαινόταν πώς, κάπου-κάπου, ὅταν
στίς κουβέντες μας τύχαινε ν᾽ ἀναφερθεῖ
ἡ λέξη «πατέρας», τό βλέμμα τῆς καλῆς μου
φίλης Ἀνθούλας, σάν νά συννέφιαζε γιά λίγο ἤ
σάν νά γινόταν κάπως πιό στοχαστικό κι
ἀπόμακρο.
Ὅσο περνοῦσαν τά χρόνια, στίς συχνές
συναντήσεις μας ἄρχισα νά διαπιστώνω πώς
ἡ παρατήρησή μου αὐτή, δέν ἦταν ἁπλῶς προϊόν τῆς φαντασίας μου... Ἤξερα, βέβαια, πώς
ἡ Ἀνθούλα εἶχε ἀπό μικρή μείνει ὀρφανή ἀπό
πατέρα, ἀλλά δέν εἴχαμε ποτέ μιλήσει γι’
αὐτό τό θέμα, μιά πού ἐκείνη δέν μοῦ εἶχε
δώσει ποτέ τήν ἀφορμή.
Τόν τελευταῖο καιρό εἴχαμε διατηρήσει
μόνο τακτική, ἀλλά κάπως βιαστική τηλεφωνική
ἐπικοινωνία. Παρά τό ὅτι, τόσο οἱ οἰκογενειακές, ὅσο καί οἱ ἐπαγγελματικές μας ὑποχρεώσεις –λόγῳ... ἐνήλικων πιά παιδιῶν καί «ἀφυπηρετήσεως» ἀπό τήν ἐνεργό δράση– εἶχαν
ἀρκετά περιοριστεῖ, συναντιόμασταν ἀραιά,
σχεδόν καθόλου. Ἡ Ἀνθούλα, σέ μένα καί σέ
μερικές ἄλλες φίλες, ἐξηγοῦσε ἀπό τό τηλέφωνο
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Κάποτε, μετά ἀπό πολλές βασανιστικές μέρες στό Νοσοκομεῖο, ὁ
ἀδελφός της ἀναπαύθηκε. Ὅταν συναντηθήκαμε ξανά, τρόμαξα βλέποντας
πόσο κουρασμένη καί καταβεβλημένη
ἔδειχνε.
- Τώρα, Ἀνθούλα μου, πρέπει νά
φροντίσεις τόν ἑαυτό σου. Νά κάνεις,
ἴσως, καί ὁρισμένες ἐξετάσεις καί νά
ξεκουραστεῖς, τῆς εἶπα.
- Σίγουρα ἔχεις δίκιο, Μαρία μου,
ἀλλά μήν ἀνησυχεῖς... Ἄσε... Ποῦ νά
στά λέω;... Μετά ἀπό ἕνα σοβαρό καρδιακό ἐπεισόδιο πού ἔπαθα ἕνα βράδυ, μέσα στό Νοσοκομεῖο... ὅπου μέ
πρόλαβαν «στό τσάκ», πού λέμε, μοῦ
ἔκαναν ἐπειγόντως ὅλες τις σχετικές
ἐξετάσεις καί μοῦ ἔδωσαν τήν ἀντίστοιχη ἀγωγή. Εἶπε καί σώπασε...
Ὅμως, τό βλέμμα της ἔλεγε πώς
εἶχε τήν διάθεση νά μοῦ μιλήσει κι
ἄλλο γιά ὅλα ὅσα συνέβησαν ἐκεῖνο
τό βράδυ.
-Ἦταν ἀπό τήν ὑπερκόπωση μήπως, Ἀνθούλα μου; Τί ἔγινε; Τρόμαξες
πολύ; Πές μου σέ παρακαλῶ..., εἶπα
καί περίμενα.
Χαμογέλασε ἀχνά.
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πού ἀναβλήθηκε
-Ναί, ἦταν κυρίως ἀπό τήν κούραση
καί τά ξενύχτια. Ἀλλά δέν τρόμαξα καθόλου... Μᾶλλον..., μᾶλλον..., σιγοψιθύρισε,
κάτι σάν ἀληθινή ἀγαλλίαση ἔνιωσα νά
μέ πλημμυρίζει...
Κοντοστάθηκε, μέ κοίταξε σκυφτή,
εἶδε μέ πόσο ἐνδιαφέρον καί ἀπορία περίμενα τήν ἐξήγηση κι ἄρχισε μιά χαμηλόφωνη διήγηση, μέ κομπιάσματα καί συχνές στιγμιαῖες παύσεις.
-Ἄν θά σοῦ πῶ, Μαρία μου, ποιά
σκέψη πέρασε σάν ἀστραπή ἀπό τό μυαλό
μου πρίν χάσω τελείως τίς αἰσθήσεις μου,
ἀκριβῶς τήν στιγμή πού νόμιζα πώς
φεύγω γιά τό μεγάλο ταξίδι, νομίζω ὅτι
θά καταλάβεις... Ὅπως ξέρεις, ὀρφάνεψα
νωρίς ἀπό πατέρα. Ἤμουν μόλις ἑνός
ἔτους ὅταν ἐκεῖνος σκοτώθηκε πολεμώντας
στά Ἀλβανικά βουνά. Μεγάλωσα ἀπό τότε
μέ μιά λαχτάρα πού συνεχῶς δυνάμωνε.
Ἤθελα νά μάθω πῶς ἦταν ὁ πατέρας μου.
Φωτογραφίες δέν συνηθίζονταν τότε, ὅπως
ξέρεις, κι ἐγώ ὅλο ρωτοῦσα καί ξαναρωτοῦσα «πῶς ἦταν;»...
Ὁ ἀδελφός μου, πού ἦταν πέντε χρόνια πιό μεγάλος μου, κάπως τόν θυμόταν
καί μοῦ τόν ζωγράφιζε. Κι ἡ μάνα μου,
μᾶς ἔλεγε διάφορες ἱστορίες καί δικές
του κουβέντες. Συχνά, μᾶς διάβαζε καί
τό τελευταῖο του γράμμα ἀπό τό μέτωπο,
πού ἔκλεινε μέ τήν φράση: “Νά μοῦ γλυκοφιλήσεις τόν λεβέντη μας καί τήν μικρή
κουκλίτσα μας”. Κάποτε πού ἐπέμενα νά
τήν ρωτῶ “πῶς ἦταν τά μάτια του;”, μοῦ
εἶπε πώς ὁ μακρινός μας θεῖος Κωστῆς,
ἐξάδελφος τοῦ πατέρα μας, τοῦ ἔμοιαζε
κάπως.
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Προσκολλήθηκα, λοιπόν, σ’ αὐτόν
τόν καλό θεῖο, ὁ ὁποῖος ποτέ δέν κουραζόταν νά μοῦ περιγράφει ἀναμνήσεις καί
σκηνές ἀπό τά παιδικά χρόνια, πού εἴχανε
ζήσει μέ τόν πατέρα μου στό χωριό...,
χωρίς ὅμως, αὐτό νά μοῦ φαίνεται ἐμένα
ἀρκετό.
Σώπασε ξανά. Κι ἕνα τρέμουλο φάνηκε
νά ρυτιδώνει τά χείλια της, καθώς τά
ἔσφιξε προσπαθώντας νά καταπιεῖ. Περίμενα καί πάλι...
-Γι’ αὐτό, Μαρία μου, ὅταν ἐκεῖνο τό
βράδυ στό Νοσοκομεῖο κατάλαβα πώς
φεύγω ἀπό τή ζωή, σκέφτηκα πώς νά,
...ἦρθε τώρα ἡ ὥρα νά συναντήσω τόν
πατέρα μου. Καί σάν νά ἄρχιζα κιόλας
νά τοῦ μιλῶ: ¨Θἄ ᾽ρθεις νά μέ ὑποδεχθεῖς
σίγουρα μπαμπά. Θά μέ περιμένεις, ἔτσι
δέν εἶναι; Γιά ...νά μοῦ δώσεις ἐκεῖνο τό
φιλί πού ἔγραφες στό γράμμα σου”...
Κι ἔνιωσα τόση χαρά, πού πρίν χάσω
τελείως τίς αἰσθήσεις μου, ἕνας ἀναστεναγμός ἀληθινῆς ἀγαλλίασης ξέφυγε ἀπό
τό στῆθος μου... Ὅμως νά..., φαίνεται,
Μαρία μου, πώς δέν εἶχε ἔρθει ἀκόμα
αὐτή ἡ ὥρα...Ἔτσι ἡ συνάντησή μας ἀναβλήθηκε γι’ ἀργότερα..., συμπλήρωσε κομπιάζοντας, μ’ ἕνα γλυκό καί ἤρεμο χαμόγελο, πού ὅμως θά ἔλεγες πώς τό σκέπαζε
ἕνας ἀχνός ἴσκιος ἀπογοήτευσης...
Ἤ μήπως ἔτσι μοῦ φάνηκε ἐμένα;

ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ὁ Ρωμανός τῆς Πιτσιλιᾶς
Ἕνα μικρό ἀφιέρωμα στά χριστιανικά
νειάτα τῆς Κύπρου, πού τόσον ἀποφασιστικά
συνέβαλαν στόν ἀγώνα γιά τήν ἀπελευθέρωση
τῆς πατρίδας τους ἀπό τόν Ἀγγλικό ζυγό.

Ο ΡΩΜΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
Ὁ ἔνοπλος ἀγώνας στήν Κύπρο κατά
τῶν Ἄγγλων ἄρχισε τήν 1η Ἀπριλίου 1955.
Ἕνας ἀπό τούς πρωταγωνιστές ἐκείνης
τῆς περιόδου ἦταν καί ὁ Ρένος Κυριακίδης,
Κύπριος ἀπό τήν Κακοπετριά τῆς Κυρήνειας,
φοιτητής τοῦ Φυσιογνωστικοῦ τμήματος τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί οἰκότροφος τοῦ
Φοιτητικοῦ Οἰκοτροφείου «Ἀπόστολος
Παῦλος» τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Η
ΖΩΗ».
Ὁ Ρένος ἐγκατέλειψε τό Πανεπιστήμιο
καί τό Οἰκοτροφεῖο καί μαζί μέ ἄλλους
συντρόφους του ἔφυγε γιά τήν Κῦπρο καί ἔγινε
ἕνα ἀπό τά πρωτοπαλλήκαρα τοῦ Ἀρχηγοῦ
τοῦ Ἀγώνα Διγενή.
Πῆρε τό ὄνομα Ρωμανός τῆς Πιτσιλιᾶς
καί πολέμησε στήν περιοχή τῆς Πιτσιλιᾶς. Σέ
μιά μάχη μέ τούς Ἄγγλους τραυματίστικε,
συνελήφθη καί καταδικάστηκε σέ δωδεκαετή
φυλάκιση.
Μετά τήν ἐπιστροφή του στήν Κύπρο
ἀπό τίς φυλακές τοῦ Λονδίνου, ὅπου κρατεῖτο,
καί ὕστερα ἀπό χρόνια ἔγραψε ἕνα πολυσέλιδο
βιβλίο μέ τόν τίτλο: «Ὁ Ρωμανός τῆς Πιτσιλιᾶς», ὅπου ἐξιστορεῖ μέ κάθε λεπτομέρεια τήν
δική του προσφορά στόν ὡραῖο ἀγώνα, καί πού
συνδέεται μέ πληθώρα γεγονότων ἀπό τή
δράση τῶν Κυπρίων ἀγωνιστῶν.
Ἄς δοῦμε ὅμως πώς περιγράφει ὁ «Ρωμανός τῆς Πιτσιλιᾶς» τήν ἔνταξή του στόν
ἐπαναστατικό ἀγώνα τῆς ἘΟΚΑ.
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Ἡ ὁργάνωση ΚΑΡΗ (Κύπριοι Ἀγωνιστές, Ριψοκίνδυνοι Ἡγέτες) ἱδρύθηκε στήν
Ἀθήνα μετά ἀπό τά γεγονότα τοῦ 1931 στήν
Κύπρο. Τό φθινόπωρο τοῦ 1954 ἡ ΚΑΡΗ
ἐπαναδραστηριοποιήθηκε γιά νά προετοιμάσει
τούς Κυπρίους φοιτητές γιά ἐπαναστατικό
ἀγώνα στή σκλαβωμένη Κύπρο.
Τήν 1η τοῦ Ἀπρίλη τοῦ 1955 γίνεται ἡ
ἔναρξη τοῦ ἀγώνα στήν Κύπρο ἀπό τήν
ΕΟΚΑ μέ ἀρχηγό τόν Διγενή. Ἔπρεπε λοιπόν νά ἔρθουνε σέ ἐπαφή μέ τήν ΕΟΚΑ στήν
Κύπρο γιά νά προγραμματίσουν τή δράση
τους, μπροστά στή νέα κατάσταση πού δημιουργήθηκε.
Ἀποφασίστηκε λοιπόν ἡ κάθοδος τοῦ
Ρένου στήν Κύπρο τό Πάσχα τοῦ 1955. Στόχος τῆς ἀποστολῆς του ἦταν νά ἔρθει σ’ ἐπαφή
μέ τόν Στρατιωτικό Ἀρχηγό τοῦ Ἀγώνα Διγενή, καί ἀφοῦ τόν κατατοπίσει γιά τήν
ὕπαρξη τῆς ΚΑΡΗ, τή δύναμή της καί τήν
ἐκπαίδευση τῶν φοιτητῶν γιά τόν ἀγώνα τῆς
Κύπρου μέ στόχο τήν ἀποτίναξη τοῦ ἀγγλικοῦ
ζυγοῦ, νά πάρει ἐντολή γιά τήν μελλοντική της
δράση. Ἦταν πολύ εὔκολο γιά τό Ρένο αὐτό,
λόγῳ τῶν σχέσεών του μέ τόν πατέρα Σταῦρο
Παπαγαθαγγέλου, πού ὁπωσδήποτε θά γνώριζε τά πάντα γιά τήν ΕΟΚΑ καί τόν Διγενή.
Πράγματι, ὅταν ἔφθασε στήν Κύπρο,
ἀφοῦ κατατόπισε τόν πατέρα Σταύρο, πῆρε
ὁδηγίες νά μεταβεῖ μέ τό Γιαννάκη Δρουσιώτη
σ ἕνα σπίτι στό Στρόβολο, κοντά στό τότε Κυβερνεῖο, ὁδός Φειδίου 13, πού τό χε ἐνοικιασμένο ἡ Ὀργάνωση, νά περιμένει ἐκεῖ τόν
Ἀρχηγό. Ἐκεῖ συνάντησε τό Λάμπρο Καυκαλίδη. Τό ἑπόμενο βράδυ σταμάτησε ἔξω ἀπό
τό σπίτι ἕνα αὐτοκίνητο. Τό ὁδηγοῦσε ὁ Γιαννάκης Δρουσιώτης. Ἄνοιξε ἡ πόρτα τοῦ σπιτιοῦ καί μπῆκε πρῶτος ὁ Ἀρχηγός. Ἡ
συγκίνηση καί ἡ χαρά τοῦ Ρένου δέν περιγραφόταν. Τόν χαιρέτισε καί ὁ Ἀρχηγός τόν κα-
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λωσόρισε. Μιλοῦσε μαζί του σάν Ἀρχηγός καί
σάν πατέρας. Ἦταν μεγάλη τιμή γιά τό Ρένο,
πού ἀξιώθηκε ὡς ἐκπρόσωπος τῶν Κυπρίων
φοιτητῶν νά συναντηθεῖ μέ τόν Ἀρχηγό τοῦ
Ἀγώνα τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, τόν Διγενῆ.
Τοῦ ἀνέφερε τά πάντα σχετικά μέ τήν
ΚΑΡΗ, τόν ὑπεύθυνό της, τόν Γιάννη Ἰωαννίδη, τήν ἐκπαίδευση τῶν φοιτητῶν καί τήν ἐπιθυμία τους νά ἑνωθοῦν μέ τίς δυνάμεις τῆς
ΕΟΚΑ καί νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν ἕνωση τῆς
Κύπρου μέ τήν μητέρα Ἑλλάδα. Ὁ Ἀρχηγός
τόν ἄκουε μέ προσοχή. Σέ μιά στιγμή τόν ἐρώτησε:
–Πόσοι φοιτητές ἔχετε ἐκπαιδευθεῖ καί
εἴσαστε ἕτοιμοι νά ᾽ρθεῖτε γιά τόν ἀγώνα στήν
Κύπρο;
–Αὐτή τή στιγμή εἴμαστε δεκατέσσερις.
Νομίζω περισσότεροι ἀπό τούς μισούς εἶναι
ἕτοιμοι.
–Ἐντάξει, τοῦ λέει. Νά πᾶς καί νά τούς
πεῖς νά ἔρθουν ὅλοι κάτω. Χρειάζομαι στελέχη.
Ἀπό τήν 1η Ἀπρίλη μέχρι σήμερα ἔχουν συλληφθεῖ πολλά στελέχη καί πρέπει νά ἔρθετε γιά νά
πάρετε τήν θέση τους. Πρέπει νά διακόψετε τίς
σπουδές σας καί νά συμμετάσχετε στόν ἀγώνα.
Χάρηκε πολύ ὁ Ρένος μόλις τό ἄκουσε,
γιατί καί αὐτή ἡ φοιτητική νεολαία, θά ἔμπαινε
στό πανηγύρι τοῦ ἀγώνα γιά ἀποτίναξη τοῦ
ἀγγλικοῦ ζυγοῦ.
Ἀρχηγέ μου, τοῦ λέει, θά μεταφέρω τό
μήνυμά σας στήν ἡγεσία τῆς ΚΑΡΗ καί πιστεύω σύντομα νά ὑλοποιήσουμε τήν ἐντολή σας.
Φαίνεται πώς κέρδισε τήν ἐμπιστοσύνη
του, γιατί τοῦ ἀνέθεσε νά συναντήσει καί τό
ναύαρχο Σακελλαρίου, στό Κολωνάκι στήν
Ἀθήνα, καί νά τοῦ πεῖ πώς ἡ ΕΟΚΑ ἔχει
ἀνάγκη ὅπλων καί πυρομαχικῶν, τά ὁποῖα πρέπει νά σταλοῦν στήν Κύπρο τό συντομότερο δυνατό.
Ἐπέστρεψε ὁ Ρένος στήν Ἀθήνα καί τήν
ἴδια μέρα συνάντησε τόν Ἀρχηγό τῆς ΚΑΡΗ,
Γιάννη Ἰωαννίδη στό σπίτι του, ὁδός Ξενίας 5,
στούς Ἀμπελοκήπους. Τοῦ μετέφερε αὐτολεξεί
τά λόγια τοῦ Ἀρχηγοῦ Διγενή. Συγκινημένος ὁ
κύριος Ἰωαννίδης τοῦ εἶπε:
–Τό θέμα εἶναι σοβαρό καί πρέπει νά γίνει
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συγκέντρωση τῶν φοιτητῶν στό σπίτι τῆς ὁδοῦ
Σκουφᾶ 12 γιά νά πάρουμε ἀπόφαση, ὅπου ὁ
κύριος Ἰωαννίδης εἶπε:
–Ὁ ἀπεσταλμένος μας Ρένος Κυριακίδης
ἐπέστρεψε ἀπό τήν Κύπρο, ὅπου συναντήθηκε μέ
τόν ἀρχηγό τοῦ Κυπριακοῦ Ἀγώνα Διγενή καί
θέλουμε νά ἀκούσουμε λεπτομερῶς ὅλα ὅσα
εἶπαν καί τί θέλει ἀπό ἐμᾶς ὁ ἀρχηγός Διγενής.
Μετά πήρε τό λόγο ὁ Ρένος καί εἶπε ὅσα
ἐλέχθηκαν μεταξύ αὐτοῦ καί τοῦ Ἀρχηγοῦ Διγενή (ἐκτός ἀπό τήν περίπτωση τοῦ Ναυάρχου
Σακελλαρίου) καί ἐτόνισε τήν ἐπιθυμία τοῦ
Ἀρχηγοῦ Διγενῆ νά ἐνταχθοῦν στήν ΕΟΚΑ, νά
ἐπιστρέψουν ἀμέσως στήν Κύπρο καί νά ἀναλάβουν ὑπεύθυνες θέσεις στόν ἀπελευθερωτικό
ἀγώνα.
Ἔγινε σοβαρή συζήτηση μεταξύ τῶν φοιτητῶν καί στό τέλος ἐπικράτησε ἡ ἄποψη ὅτι θά
ἔπρεπε κατά τό τέλος τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους
(τέλος Ἰουνίου) νά κατεβοῦν στήν Κύπρο, νά
ἐνταχθοῦν στήν ΕΟΚΑ καί νά ἀναλάβουν ὑπεύθυνες ἀποστολές.
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έ μιά τουλάχιστον παράξενη ἀπόφασή της ἡ
κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου πέταξε ἔξω ἀπό τήν
ἑλληνική ἐκπαίδευση τόν κορυφαῖο ἱστορικό Θουκυδίδη, καί
μάλιστα τό «διαμάντι τῆς Δημοκρατίας», τόν «Ἐπιτάφιο»,
τόν ὁποῖο ἐξεφώνησε ὁ Περικλῆς τό 431 π.Χ. γιά τούς
πρώτους νεκρούς τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου. Κανείς
ἀπό τήν Κυβέρνηση δέν βγῆκε
νά μᾶς ἐξηγήσει γιατί ἔγινε
αὐτή ἡ ἀποβολή. Εἰδικά,
ἐπειδή οἱ κυβερνῶντες καί
σχεδόν ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολιτικοί, ἀλλά καί οἱ πολίτες
«σκίζουν τά ροῦχα τους» γιά
τήν δημοκρατία καί ἀυτοχαρακτηρίζονται δημοκράτες.

Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι ὁ «Ἐπιτάφιος» διδάσκεται
σήμερα σέ σχολεῖα καί Πανεπιστήμια τοῦ Ἐξωτερικοῦ
(Ἀμερική, Εὐρώπη καί ἀλλοῦ), ἐπειδή περιγράφει τή
ζωή στήν δημοκρατία, ὅπου ὅλοι οἱ πολίτες εἶναι ἴσοι
ἀπέναντι τοῦ νόμου. Ἀκόμη γιά τόν λόγο ὅτι δέν κοιτοῦν περίεργα κάποιον, ἐπιπλέον διότι ὑπάρχει ἡ ἐλευθερία κάποιος να αὐτοενεργεῖ (χωρίς νά βλάπτει
βέβαια τούς ἄλλους), καί ἐπίσης διότι ἐκεῖ ἀναδεικνύονται καί κυβερνοῦν οἱ ἄριστοι.
Ἄν αὐτό τό τελευταῖο ἐνοχλεῖ κάποιους σημερινούς, σ' αὐτό δέν φταίει βέβαια, οὔτε ὁ Θουκυδίδης,
οὔτε ὁ Περικλῆς.
Ὅμως, ἄν ἀπό τήν ἑλληνική παιδεία ἔδιωξαν τόν
Θουκυδίδη χωρίς συζήτηση, χωρίς διάλογο (γεγονός
πού μᾶς θυμίζει τό τῆς Δικτατορίας «Ἀποφασίζομεν
καί διατάσσομεν»), αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὁ μέγας
ἱστορικός «ἔσβησε ἀπό τόν χάρτη». Ἡ παρουσία του
μέσα καί προπαντός ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα εἶναι ζωντανή καί διαχρονική. Μιά ἀπόδειξη εἶναι ἡ ὁμιλία στό
Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν, πού ἔγινε στίς 3 Μαρτίου
2016 ἀπό τόν σπουδαῖο Καθηγητή καί μελετητή κ.
Christopher Coker, που μᾶς μίλησε διεξοδικά καί τεκμηριωμένα, ἐνώπιον ἑκατοντάδων ἐκλεκτῶν ἀκροατῶν
καί ἄλλων, μέσῳ Διαδικτύου, μέ τό εὔγλωττο θέμα
«Γιατί ὁ Θουκυδίδης παραμένει σύγχρονός μας».
Ὁ κ. Coker εἶναι καθηγητής Διεθνῶν Σχέσεων στό
κορυφαῖο London School of Economics, καί ἔργα του
ἔχουν μεταφραστεῖ σέ 7 γλῶσσες, ἔχει δημοσιεύσει
ἄρθρα στά πιό ἔγκυρα δημοσιογραφικά ὄργανα τῆς
Γῆς, ὅπως εἶναι οἱ ἐφημερίδες «The Wall Street Journal», «The Times», «The Independent», «The European» κ.ἄ.
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ
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Ἐμμονή
Λένε ὅτι εἶναι χαρακτηριστικό τῆς τρίτης ἡλικίας, ἐπειδή λόγῳ τῆς ἀρτηριοσκληρώσεως, οἱ ἡλικιωμένοι ἀνθίστανται σέ κάθε ἀλλαγή. Κι ὅμως (!)
ὑπάρχουν καί πολλοί ἰσχυρογνώμονες νέας, ἕως καί νεαρότατης ἡλικίας:
– Αὐτό εἶναι καί τίποτε ἄλλο, σοῦ λένε! Βρέ καλέ μου, βρέ χρυσέ μου, τίποτε ἐκεῖνοι. Ἀμετάπειστοι καί ἀμετακίνητοι!
Ἐπιμονή, προκατάληψη, ἀδιαλλαξία, ἄρνηση γιά τήν ἄρνηση, πεῖσμα,
τόσες λέξεις γιά νά ἐκφράσουν τήν ἴδια κατάσταση. Τοῦ ἀπόλυτου ἀνθρώπου,
πού γαντζωμένος σέ συγκεκριμένες ἀπόψεις, δέν δέχεται οὔτε κἄν, νά ἀκούσει,
οὔτε κἄν νά συζητήσει, ἀντίθετη πρόταση ἤ ἔστω τροποποιητική λύση.
Ἐκτός ἀπό τήν πίστη καί τήν ἀξιοπρέπεια, ὅπου κάθε ἀβαρία ἀπαγορεύεται, ἄς μή μᾶς χαρακτηρίζει ἡ ἐμμονή.

«Εἰς ὧτα μή ἀκουόντων»
Φίλοι, ὅσοι ἔχετε παιδιά στήν ἡλικία τῶν κρίσιμων γιά τό μέλλον τους
ἀποφάσεων, ἔστω καί ἄν μιλᾶτε σέ «ὧτα μή ἀκουόντων», ἐξαντλεῖστε τά ἐπιχειρήματά σας καί «πλέον οὐ». Οὔτε θυμοί χρειάζονται, οὔτε δάκρυα ἤ ψυχρότητες
ὠφελοῦν. Ἀπό κεῖ καί πέρα, μόνο ἡ προσευχή ὠφελεῖ. Σταθεῖτε μπροστά στήν
Παναγιά καί πεῖτε της: –Ἔκανα ὅ,τι ἦταν δυνατό. Ἀπό δῶ καί πέρα, ὅλα εἶναι
στά χέρια σου. Ἐσύ ὁδήγησε τό παιδί μου, φώτισέ το σέ σωστές ἐπιλογές.
Καί ἀφοῦ ἐμπιστευθεῖτε στόν Θεό τίς ἔγνοιες σας, προσπαθεῖστε νά ἠρεμήσετε τήν τρικυμία τῆς καρδιᾶς σας, γιατί ἡ στεναχώρια εἶναι φωτιά ἀναμμένη, πού κατακαίει καί τήν σωματική καί τήν ψυχική μας ὑγεία.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΚΟΡΚΟΛΙΑΚΟΣ
Ἱερομόναχος (1908-1991)
Πρόταση
γιά ἁγιοκατάταξη

Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ εὐλογήθηκε ἀπό τόν
Ἅγιο Θεό καί ἀνέδειξε, κατά τόν 20ο
αἰώνα, φωτισμένους κληρικούς, πανορθόδοξης καταξίωσης, οἱ ὁποῖοι μέ τό ἅγιο
παράδειγμά τους καί τήν ὀρθόδοξη διδαχή της, καθοδήγησαν τό λαό τοῦ Θεοῦ
καί τόν στήριξαν στίς δίσεχτες ὧρες του.
Μιά σειρά λαμπρῶν κληρικῶν παρουσίασα στό βιβλίο «Φωτισμένοι διδάχοι».
Ἀνάμεσά τους εἶναι οἱ π. Πολύκαρπος
Ἀνδρώνης, π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος, π.
Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος κ.ἄ. Παράλληλα, ἡ Μεσσηνία ἀξιώθηκε νά ἔχει
καί 14 τοπικούς ἁγίους. Μεταξύ αὐτῶν
εἶναι πατριάρχες, ἐπίσκοποι, νεομάρτυρες, ὁσιομάρτυρες, μοναχοί.
ΓΡΑΦΩ τά παραπάνω μέ ἀφορμή τήν
εὐχάριστη εἴδηση πού διάβασα πρόσφατα σέ ἀθηναϊκή ἐφημερίδα (Δημοκρατία 5-3-2016). Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, ἕνας
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φωτισμένος καί λαμπρός ἱεράρχης, δήλωσε ὅτι ἐπιθυμεῖ ὅπως ἡ Ἱερά Σύνοδος
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κινήσει τίς διαδικασίες γιά τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ ἱερομονάχου Βησσαρίωνος, τό λείψανο τοῦ
ὁποίου βρέθηκε ἀδιάφθορο κατά τήν ἀνακομιδή του πρίν ἀπό 10 χρόνια στήν Ἱερά
Μονή Ἀγάθωνος. Γιά νά τιμήσουν τή
μνήμη τοῦ Γέροντος π. Βησσαρίωνος, ὁ
Σεβασμιώτατος κ. Νικόλαος καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ τέλεσαν πανηγυρική θεία Λειτουργία, ὅπου πλήθη πιστῶν προσῆλθαν ἀπό
πολλές περιοχές καί κατέκλυσαν τή Μονή
Ἀγάθωνος. Μιλώντας ὁ Σεβασμιώτατος
Φθιώτιδος εἶπε μεταξύ τῶν ἄλλων: «ὁ π.
Βησσαρίων ὑπηρέτησε τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ καί ἐδόξασε τό ὄνομά Του. Τό τίμιο
σῶμα του, πού ὑπῆρξε κατοικητήριο τοῦ
Θεοῦ, παραμένει σήμερα, παρότι ἔχουν
περάσει 25 ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του καί 10 ἀπό τήν ἀνακομιδή του,
ἀναλλοίωτο, ἀδιάφθορο καί εὐωδιάζον».
Καί προσέθεσε: «Ὁ Θεός ἐξακολουθεῖ νά
κρατεῖ ἄφθαρτο καί εὐωδιάζον τό ἅγιο
σῶμα τοῦ ταπεινοῦ καί ἐλεήμονος ἱερομονάχου Βησσαρίωνος ὡς τήν πιό μεγάλη
μαρτυρία τῆς δυνάμεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Φθιώτι-
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δος κ. Νικόλαος ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ Ἱερά
Μητρόπολις Φθιώτιδος συγκεντρώνει καί
καταγράφει ὅλα τά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού
συνηγοροῦν στήν ἁγιότητα τοῦ π. Βησσαρίωνος, τά ὁποῖα θά ὑποβάλει στήν
Ἱερά Σύνοδο.
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΜΑΣ γιά τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ ἱερομονάχου π. Βησσαρίωνος
ὀφείλεται, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί στό γεγονός ὅτι ὁ μακαριστός Γέροντας καταγόταν ἀπό τή Μεσσηνία. Εἶχε γεννηθεῖ
στό χωριό Πεταλίδι τῆς Πυλίας, στήν περιοχή τοῦ ὁποίου κήρυξε τό Εὐαγγέλιο
τοῦ Χριστοῦ ἕνας ἀπό τούς ἀποστολικός
ἄνδρας, ὁ ἅγιος Καῖσαρ. Ἀνῆκε σέ πολύτεκνη ἀγροτική οἰκογένεια. Ο Ανδρέας,
τό κατά κόσμον ὄνομά του, σέ ἡλικία 15
ἐτῶν εἶχε ἔρθει στήν Καλαμάτα ἀναζητώντας ἐργασία. Ἐδῶ γνώρισε τόν φημισμένο ἱεροκήρυκα Ἀρχιμανδρίτη π. Πολύκαρπο Ἀνδρώνη καί σαγηνεύθηκε ἀπό
τό κήρυγμά του. Σέ ἡλικία 23 ἐτῶν ἀσπάσθηκε τό μοναχικό βίο κι ἔγινε μοναχός
στή Μονή τῆς Δήμιοβας, παίρνοντας τό
ὄνομα Βησσαρίων. Τό 1931 χειροτονήθηκε
διάκονος ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Μεσσηνίας Μελέτιο Σακελλαρόπουλο. Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε τό 1933. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Πολύκαρπος Συνοδινός ἀπένειμε στόν π. Βησσαρίωνα τό
ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη καί τοῦ πνευματικοῦ.
Ο ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ π. Βησσαρίων Κορκολιάκος δέχθηκε τό 1935 πρόσκληση ἀπό
τόν Μεσσήνιο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος (Καρδίτσας) Ἰεζεκιήλ Στροῦμπο νά
ἐργασθεῖ στή Μητρόπολή του. Μετά τόν
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θάνατο τοῦ Ἰεζεκιήλ, ὁ π. Βησσαρίων
ἐγκαταβίωσε στή Μονή Ἀγάθωνος (Λαμία). Ὅσοι γνώρισαν τόν μακαριστό Γέροντα, κληρικοί καί λαϊκοί, μιλᾶνε γιά τήν
ἁγία ζωή του, τά φιλάνθρωπα αἰσθήματα
καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη του πρός τούς
πάσχοντες. Τό ἄφθαρτο σκήνωμά του
εἶναι μιά ἔνδειξη τοῦ Θεοῦ γιά τήν ὁσιότητα τοῦ π. Βησσαρίωνος.
Νά ἔχουμε τήν εὐχή του.

Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κύριοι, χαίρετε... καί καλή Σαρακοστή!
Εἶμαι ἀναγνώστρια τοῦ Συνδέσμου
ἐδῶ καί πολλά χρόνια. Οἰκογενειακῶς
μελετοῦμε τό περιοδικό καί βρίσκουμε
πολλά ἐνδιαφέροντα καί οἰκοδομητικά
στήν ὕλη του. Τώρα σᾶς γράφω μέ μία
παράκληση: νά διορθώσετε ἐφ' ὅσον
γίνεται, τήν ἀναφορά σας γιά τό
ἐξώφυλλο τοῦ Συνδέσμου Φεβρουαρίου:
δέν πρόκειται γιά τά ¨ἀκριτικά¨
Πετρίλια τοῦ νομοῦ Φθιώτιδας, ἀλλά
γιά τά Πετρίλια (Πετρίλο) τοῦ νομοῦ
Καρδίτσας, τό χωριό τοῦ πατέρα μου.
Βρίσκεται στήν Ἀργιθέα, 30 χιλιόμετρα
μετά τό Μουζάκι, σέ ὑψόμετρο 1.100
μέτρων. Ἡ ἐκκλησία πού φαίνεται εἶναι
τῆς Παναγίας, τῆς ὁποίας ἡ θαυματουργή εἰκόνα μεταφέρεται στό Φανάρι
γιά μερικούς μῆνες. Βρίσκεται στό συνοικισμό Κρανιά τοῦ χωριοῦ, ὁ ὁποῖος
μετονομάσθηκε Χάρις, γιά τή χάρη τῆς
Θεοτόκου.
Εὐχαριστῶ,
Ὀλυμπία Μαστροθεοδώρου
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥¥

ΑΠΟ ΤΟ
«ΕΧΕΙΝ»
ΣΤΟ «ΕΙΝΑΙ»
κεῖνο πού, κυριολεκτικά, μαστίζει
τό σύγχρονο κόσμο εἶναι τό
αἴσθημα τῆς ἀνασφάλειας καί τῆς
ἀβεβαιότητας, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ συνέπεια τῆς ἁμαρτίας, δηλαδή τῆς ἐπαναστατικῆς προσπάθειας τοῦ ἀνθρώπου,
νά γίνει αὐτός ὁ ἴδιος κυρίαρχος τοῦ
ἑαυτοῦ του. Ἔτσι ὅμως δημιουργεῖται
μέσα στόν ἄνθρωπο ἕνα τεράστιο καί
τρομακτικό κενό, τό ὁποῖο νομίζει ὅτι
ἀντιμετωπίζει, σωρεύοντας ὑλικά ἀγαθά,
ὥστε νά ἐξασφαλίσει σιγουριά μέσα στόν
κόσμο καί νά ἀποφύγει τήν ἐνοχλητική
σκέψη τοῦ θανάτου.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν ἀρκεῖται στά
ἀπαραίτητα, ἀλλά εἶναι προσκολλημένος στό «ἔχειν», ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος τῆς πλεονεξίας. Εἰδωλολατρία τήν
ὀνομάζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἀπό τό
πάθος αὐτό κινδυνεύει ἰδιαίτερα ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος, διότι τό συνδέει
μέ τήν κοινωνική καταξίωση. Συγκεντρώνει τήν προσοχή του στό «ἔχειν»,
πού γίνεται μέ ζημία τοῦ «εἶναι», τῆς
ἀληθινῆς δηλαδή ὑπάρξεως.
Ἡ ὑπερεκτίμηση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν
ἀνέκαθεν ὁδηγεῖ τήν ἀνθρωπότητα σέ
συμφορές. Εὐθύνεται, γιά παράδειγμα,
γιά τούς πολέμους, διαταράσσει τίς οἰκογενειακές καί φιλικές σχέσεις. Ἡ πλεονεξία ὁδηγεῖ σέ ἀναλγησία πρός τόν
πλησίον, γεννᾶ τή βία, ὁδηγεῖ στήν
ἀπομάκρυνση ἀπό τό Θεό καί στήν
ἀλλοτρίωση.
Ὡστόσο ἀληθινός πλοῦτος δέν εἶναι
αὐτό πού ἔχεις, ἀλλά αὐτό πού εἶσαι.
Αὐτό πού ἔχεις εὔκολα χάνεται. Αὐτό
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πού εἶσαι, μένει γιά πάντα! Γιά νά δοῦμε
τό πνευματικό βάθος τοῦ «εἶναι», ἄς
σκεφτοῦμε τούς 24 οἴκους τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Πουθενά δέν λέγεται γιά
τήν Παναγία μᾶς ὅτι «ἔχει», ἀλλά παντοῦ ὅτι «εἶναι».
Μπορεῖ τελικά ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, μέ τόν τόσο προηγμένο τεχνικό πολιτισμό καί τίς τόσες προκλήσεις, νά
ἑστιάσει τόν ἀγώνα του στό «εἶναι» καί
νά ἐπιτύχει; Ἀσφαλῶς, καί δέν εἶναι
ἀκατόρθωτο. Χρειάζεται ἡ σωστή χρήση
τοῦ πλούτου καί ἡ συνειδητοποίηση ὅτι
ἡ ἀπόλαυση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν εἶναι
περιορισμένη καί παροδική. Πρέπει νά
ἀλλάξουμε νοοτροπία. Λένε μερικοί ὅτι
οἱ ἴδιοι εἶναι ὀλιγαρκεῖς, ἀλλά νοιάζονται
γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν τούς. Ὅμως
αὐτό δέν βρίσκεται στό πόσα θά τούς
ἀφήσουν, ἀλλά στό τί ἄνθρωποι θά
γίνουν. Ἡ οἰκογένεια καί οἱ φίλοι εἶναι
πραγματικός πλοῦτος πού σέ ὁδηγεῖ
στήν εὐτυχία. Ἡ ἐξομολόγηση, ἡ εἰλικρινής μετάνοια καί ἡ ἐλεημοσύνη μποροῦν νά βοηθήσουν στήν ἀντιμετώπιση
τοῦ πάθους τῆς πλεονεξίας.
Ἄς ἀναλογιστοῦμε ὅτι ὁ Χριστός μας,
ἐπάνω στό Σταυρό δέν ἔχει ἀπολύτως
τίποτε, εἶναι γυμνός. Ἀκόμη καί ὁ ἱματισμός Του γίνεται ἀντικείμενο κληρώσεως τῶν Ρωμαίων στρατιωτῶν. Κι
ὅμως αὐτήν ἀκριβῶς τήν στιγμή ἀποκαλύπτεται τό «εἶναι» στήν πιό σημαντική του ἐκδήλωση, στήν προσφορά τῆς
θυσίας καί τῆς ἀγάπης.
Ἀπό τούς Κύκλους Νέων Μητέρων
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Ἀγαπητοί μας συνδρομητές,
Εἶναι τόσο ἐντυπωσιακές οἱ εἰκόνες
πού βλέπουμε στούς τηλεοπτικούς δέκτες
ἀπό τό δράμα τῶν προσφύγων, πού κυριολεκτικά μᾶς ἔχουν ἀφήσει ἄφωνους.
Κυρίως νέοι ἄνθρωποι, ἄνδρες, γυναῖκες
καί παιδιά, ἐγκατέλειψαν τά πατρογονικά τους σπίτια καί πῆραν τό δρόμο τῆς
ξενητειᾶς, χωρίς νά ξέρουν πού πᾶνε,
ποιά ἐμπόδια θά χρειασθεῖ νά ξεπεράσουν καί πού θά καταλήξουν! Κι
ὅλα αὐτά γίνονται στόν 21ο αἰώνα τῆς
προόδου καί τῶν ἐπιστημονικῶν ἀνακαλύψεων!
Δυστυχῶς, ὅπως ὅλα δείχνουν, ἡ
κάποτε χριστιανική Εὐρώπη ἐγκατέλειψε
τά χριστιανικά της «πιστεύω», καί
νομίζει ὅτι θά λύσει τά προβλήματά της
μέ τήν αὔξηση τοῦ πλούτου της, ποδοπατώντας κάθε ἔννοια ἠθικῆς καί πνευματικῆς ἀξίας. Καί τά ἀποτελέσματα
αὐτῶν τῶν προσδοκιῶν της τά
αἰσθανόμαστε σέ καθημερινή βάση.
Αὐτή τήν περίοδο ξαναζοῦμε μιά
ἄλλη πορεία, πού γιά δύο χιλιάδες
χρόνια παρακολουθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα.
Παρακολουθοῦμε τήν πορεία τοῦ
Χριστοῦ πρός τόν Γολγοθᾶ, βαστάζοντα
εἰς τούς ὥμους Του, τόν σταυρό τοῦ
μαρτυρίου Του! (Ἰωαν. ιθ’ 17). Κι ὅλα
αὐτά, γιατί; Ὅλα ἔγιναν γιά μᾶς τούς
ἀνθρώπους, τούς κατοίκους αὐτοῦ τοῦ
πλανήτη, γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν
μας!
Κι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ὄχι μόνο Τόν
ἀρνούμαστε, ἀλλά καί Τόν πολεμοῦμε
καί Τόν σκοτώνουμε!
Ὅμως ὅλα αὐτά ἔχουν καί τίς
συνέπειές τους. Καί οἱ συνέπειες εἶναι οἱ
πόλεμοι, οἱ αἱματοχυσίες καί οἱ καταστροφές.
Ἄς μήν ἀπελπιζόμαστε ὅμως. Οἱ
πίκρες καί τά βάσανα θά περάσουν καί
θά ἔρθει ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Χριστοῦ μας, πού θά μᾶς ἀνοίξει νέους
ὁρίζοντες γιά τήν πορεία τῆς ζωῆς μας.
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Ὁλόθερμες εὐχές, τό φετινό Πάσχα
νά τό ἑορτάσουμε μέ χαρά καί μέ
ἀνανέωση τοῦ πνευματικοῦ μας προσανατολισμοῦ καί νά μή λυπούμαστε γιά
τά καθημερινά γεγονότα τῆς ζωῆς, ὡς
«μή ἔχοντες ἐλπίδα», ἀλλά ὡς «ἔχοντες
ἐλπίδα» στόν Ἀναστάντα Κύριό μας. Ἄς
μή ξεχνοῦμε ποτέ ὅτι:
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Α Ν Ε Σ Τ Η!
Μαζί μέ τό τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ
μας θά λάβετε καί τό νέο βιβλίο τοῦ πολυγραφότατου καί σεβαστοῦ μας Μητροπολίτου Ἀχελώου κ. Ἐυθυμίου Στύλιου
«ΣΟΥ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ».
Εἶναι ἕνα θαυμάσιο βιβλίο, πού σχολιάζει ἕνα πρωτότυπο ἄρθρο τοῦ ἱεροῦ
Χρυσοστόμου, στό ὁποῖο μιλάει ὁ Χριστός
σέ κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά. Εἶναι τόσο
ἀπαραίτητο νά ἀκούσουμε ὅλοι μας τί ἔχει
νά μᾶς πεῖ ὁ Χριστός μας.
Πρέπει, ὄχι μόνο ἐμεῖς νά διαβάσουμε τό βιβλίο αὐτό, ἀλλά νά τό
δώσουμε νά τό διαβάσουν καί πολλοί
ἄλλοι.
Σ.

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ἡ κ. Εἰρήνη Βουρδουμπᾶ, Σητεία Κρήτης: 10
€ εἰς μνήμην τοῦ γαμβροῦ της Σωκράτη Παπαλέξη.
Ἡ κ. Βασιλική Κουραμπέα, Καλαμάτα: 50 €
εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Γρηγορίου Κουραμπέα.
Ἡ κ. Μαρία Κουτσογιάννη, Ἀθήνα: 100 € εἰς
μνήμην Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ἀδελφῆς
της Θάλειας καί τῶν γονέων της Δημητρίου καί
Ἑλένης
Ἡ κ. Νίκη Σπανούδη, Ξυλόκαστρο: 50 € εἰς
μνήμην γονέων, ἀδελφῶν καί τῆς κόρης της Μαριάννας
Ὁ κ. Εὐγένιος Χατζηευγενίδης, Θεσσαλονίκη:
40 € εἰς μνήμην τῆς συζύγου του Καλλιόπης
καί τῶν γονέων τους.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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j[kDj\kE_`gadPfgihjekg6kh5kUWjYbk`geXfjihdckd2c
UibfhjfeikMV:cRkg6kOZkhbkCjNSjk`ab<jihdckd2ckUibK
fhjfeik_a\fdVc[
fgekJLgTik`ab<dekO\_jejkfhXkMVXkhgTcRkYbkUijK
fhQYgNikh^hdkWebkibkSbIgTik]ZagckfhXik_jeigPaWej
MVX+k_j\k?fgekJ`aj<jikCjNSjkJaWjRkYbkUijfhQYgNi
WebkibkUihe]dhV`\fgTikhXik_jhjO\_Q[
1V[kd@k(
I[k.=h^ck`gPkhaHdekhXkfba_jk]gTk_j\k`\idekh^kj]j
]gTkJLdekMVXk`jihgheiX+k_j\kEWHkYbkh^ikUijfhXfV
fhXikJfLjhQk)]Zaj[
1V[kfh@k0
W[k WHk Gk 1QfgNck d;]jek )k UibfhjfQk _j\k )k MVXR
E_dFigck`gPk`efhdPdekfZkE]ZijRk_j\k-ik`dYbidekYb
MXfde+k_j\k_jYZijck`gPkMdFk_j\kE]`efhdPdhjekfZkE]ZijRkOZikYbk`dYbide
Ἐπιμέλεια:
`ghZ[
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1V[kej@k(0K(
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
O[k%k OegckGkDPaegck]Zk`a^fhjW]jRk]ZkCViXkUaLjWWZSgTk_j\k]ZkfbSK
`eWWjk8dgNkYbk_jhdIdFkU`^kh^ikg=aji^k_j\kj=hg\k`gPk`ZYjijik`eK
fhg\kfh^ikBaefh^kYbkUijfhQYgNik`aAhge[
.@k8df[kO@k&
d[k8bkUijfhQYgNikg6kid_ag\k_j\kYbkEWdaYgNik?fgekd;ijekfhbk]iXK
]jhj[
f[k_fh@k&
fh[k .=hbk SZWdek Gk DPaegck fhbk fhbk j=hbk ibRk EWHk O\iVk fZk f/c
`idN]jRkWebkibkMXfdhd[
1dM[kSM@k0
M[k"Zik'`baLdek`e^kfja_e_^ck-iYaV`gckU`^kE_dFigik`gPkOZik`eK
fhdPdekfhXikUibfhjfQkh:ckfba_jc[
>dahTSSeji^c
Q[k %kBaefh^ck ]Zk hXik UibfhjfXk >gTk ?SQk ]jck hXk MVXk hXik J_jid
WegahX[
,ZWjck4Yjibfegc
Y[k3Zkh\kU`ZISd`jikg6k4`^fhgSgek_j\k_XaThhjik_j\k'`ZCdajikh^fj
122

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

`gSSb*k3Zk`gebkU]geIX*k,Xik<dLi/hdR
?hekMVihji^ckhjikGkBaefh^ck_j\k]^Sec
>^ikd;OjikibkfTSSj]IbidhjeRkJCTWji[
7AckYbkhjikOTijh^ik]dhbkh^ikYbijh^
>gTkibk]eS/idkWe5k.=h^ik]Zkh^fgkYbaK
agcRk-ikOZikd;LdkUijfhQYdF*
6da^ckBaTf^fhg]gcRk$7$k&(Rk 
e[k7ajW]jhe_bkUijfhXYQ_dkGkBaefh^c[
>^kISZ`gT]dkfhXik`da\`hVfQkhgNk7jPK
SgT[k.=h^cRk`gPk_TiQWgNfdkh^ikBaefh^
_j\kOZik`\fhdTdkfh^ik3hjTa^k_j\khXi
4ibfhjfQk _j\k _jhjO\V_dk ]Zk ]ji\j
hgPck]jYQhZck>gTRkj=h^cRk`Zck]gTRk`Ac
JWeidk_j\k`\fhdTfdRk-ikGk3hjTaV]Zigc
OZikhjikMVihji^ck_j\kOTijh^c*
6da^ckBaTf^fhg]gcRk$7$k&0Rk00
ej[k ,Zk hXik UibfhjfXk >gTk Gk DPaegc
Uijfhj\idek_j\k?SgTck?fgTckIa\f_giK
hjek iV]Zigek ]jM\k >gTRk JLgihjck W\ide
MVXk _j\k UibfhjfQk _j\k UijhgSXk _j\
)]ZajkfZkj=hgPck`gPk_bYgihjekfZkf_gK
hbOek_j\kf_ebkYjibhgT[
9Wegck!aQW^aegck#PffQc
eI[k>^kfA]jkYbkUijfhQYdFk_j\kYbkW\ide
-CYjahgRk]Zkh^ikha^`gk`gPkWiVa\Mde
]^igkGkDPaegck`gPkYbkh^kUijfhXfde[
9WegckDPaeSSgckdagfgSP]ViRkDjK
hXLQfQkVheMg]ZiVik@
eW[kDbYdkS^Wgckd;ijekUSQYei^cRk?hji
h^ikd2`gNikOPgk khadFck]bahTadc[[[kWeb
hXikUibfhjfQkhgNkBaefhgNk]jahTagNi
OHOd_jk_j\kU_^]QkU`efhdFckfhXikUibK
fhjfQ*
9WegckDPaeSSgckdagfgSP]Vi
eO[k#bkf_Z`hdfjekhXik)]Zajkh:ckUibK
fhjfXckfgTk_j\kh:ck`jagTf\jfXckfgT
]`agfhbkfh^k8d^[k
!dagihe_^Rk4II/ck4]]Vi/c

³ ¥¥
³
123123

ed[k%k]j_baegck,VTf:cRk]ZkhXkO^<j
hgNk7idP]jhgck`gPkJSj]`dkfh^k`a^K
fV`^khgTRkhXikG`g\jk_jid\ckUiYaV`gc
OZik]`gagNfdkibkUhdi\fdeRk`aghP`Vfd
`AckYbkOg<jfhgNikfhXikUibfhjfQkhAi
Oe_j\VikhbkfH]jhjkhAikW\ViRk]ZkO^<j
`gPk U`^k hHajk U<eHigihjek ibk JLgTi
fh^ikJfVk-iYaV`gkg6k`efhZckTLZckhAi
W\Vi[
9Wegck,j_baegckGk.2WP`hegcRk
eSg_jS\jk!@Rkf[k(
efh[k BjFadRk UijfhbfdVck hP`gi
E_Sb]`gTfj+kLjFadRkhAik4WWZSVikh^i
I\gik E]Cj\igTfj[k BjFadk 8dgh^_dR
fPk `gPk h:ck UibfhjfQcRk Sj]`aX
d2_^ijkO\idec+kLjFadRk`gPkhXikUWWdSe_X
MVXk]/ckCjidaHideck`SXaVc[
4_bYefhgck]igcRk;_gck#@
eM[k ik OZik '`baLdek UibfhjfQRk h^hd
ghdk8d^ck'`baLdeRkghdkYd\jk7a^igej[
9Wegck1VbiiQckGk"j]jf_Qi^c
eQ[kkUibfhjfQkd;ijekh^k`aAhgk_j\kh^
]dWjSPhdagk OAagk h:ck Yd\jck g2_gigK
]\jc[
9Wegck8d^OVagckGk3hgTO\hQc
eY[k %kBaefh^cRk O\LVck ibk ]jahXfde
_j\kO\LVckibkCd\Sdekibk`dYbideRk`ZK
YjidkWebkLbaQk]jc[kDj\kUCgNk_jhj`bK
hQfdk h^ik YbijhgRk UijfhXYQ_d
SThaHigihbck]jckU`^khbk`bYQ[
9Wegck3T]dHik8dffjSgi\_Qc
_[kkJfLjhQkUibfhjfQkd;ijekE`ji^aK
YVfQkh:ckCPfdHck]jc[k"Zik`aZ`deki5
U`gagN]dk`gPkYbkMXfgT]dkUYbijhge
?SgeRkLek?]Vck_j\k]j_baegek?Sge[
9Wegck#e_^SjgckDjIbfeSjc
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«Παράθυρο ἐλπίδας γιά τόν καρκίνο.
Μεγάλες προσδοκίες ἀπό τά πειράματα
ἐπιστημόνων» (ΕΣΤΙΑ 17-2-16).
Ἀθόρυβα, μακρυά ἀπό τήν δημοσιότητα
κάποιοι ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι μοχθοῦν γιά
νά ἀνακουφίσουν τόν ἀνθρώπινο πόνο.
«Νά φέρουμε τίς γερμανικές ἐπανορθώσεις στά εὐρωπαϊκά κοινοβούλια» (Η
ΑΥΓΗ 18-2-16)
Γιατί λησμόνησαν αὐτές τίς ἀξιώσεις
μας τά ἑλληνικά πολιτικά κόμματα ὅλες
αὐτές τίς δεκαετίες;
«Καμμίαν βαρύτητα εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον δέν δίδει ὁ Ὑπουργός Παιδείας» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 19-2-16).
Ἀφοῦ περιφρονεῖ τήν χριστιανική πίστη
καί τήν Ἐκκλησία, τά οὐσιαστικά στηρίγματα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἐμεῖς οἱ πολίτες
θά συνετισθοῦμε;
«Σέ ρόλο θεατῆ τό ΝΑΤΟ στό Αἰγαῖο»
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 20-2-16)
Αὐτοί ἦταν, αὐτοί εἶναι καί τέτοιοι θά
εἶναι οἱ σύμμαχοί μας καί οἱ ἑταῖροι μας.
Μόνιμα ὑπέρ τῶν συμφερόντων τους, μόνιμα ἐναντίον τῶν συμφερόντων μας.
«Ἡ Τουρκία “ἀγνοεῖ’’ ΗΠΑ καί Ρωσία.
Ἑτοιμάζεται γιά εἰσβολή χερσαίων δυνάμεών της στή βόρεια Συρία» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
21-2-16).
Ἡ ἑκάστοτε ἡγεσία της ἔχει κριτήρια τά
γεωπολιτικά συμφέροντα τῆς χώρας καί
τήν ἀσφάλειά της.
«Ὅποιος βάλει στόχο στή ζωή του θά τά
καταφέρει», εἶπε ἡ ἠθοποιός Σοφία Ἀλεξανιάν (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 21-2-16).
Ἄς ἐμπνεύσουμε τέτοια πεποίθηση
στούς ἐφήβους καί νέους μας. Ἀγωνιστική
διάθεση νά ἔχουν.
«Τά ἐκλογικά μαγειρέματα τῆς κυβέρνησης» (ΤΑ ΝΕΑ 22-2-16)
Κάθε φορά τό πλειοψηφοῦν κόμμα
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κόβει τό κοστούμι τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου
στά μέτρα του. Μερικές φορές ὅμως
ἔρχεται στά μέτρα τοῦ ἀντίπαλου κόμματος
ἐξουσίας.
«Βράβευση ἐργασίας σέ συνέδριο
ὑγείας στήν Καλαμάτα» Ἡ μεσογειακή διατροφή κατά τήν κύηση προστατεύει ἀπό τίς
ἀλλεργίες τά παιδιά» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23-2-16).
Συμφέρον μας νά ἐπιστρέψουμε στή
μεσογειακή διατροφή.
«Πυρετός μετά τό “ἔμφραγμα’’ στά σύνορα. Διπλωματικός συναγερμός γιά τό
Προσφυγικό» (ΕΘΝΟΣ 24-2-16)
Λησμόνησαν οἱ ὑπεύθυνοι τό ἀξίωμα: ἡ
πρόληψη εἶναι καλύτερη ἀπό τήν θεραπεία!
«Ἀνοικτή ἐπιστολή πρός τούς ἀγρότες.
Ἐπιστρέψτε στό ἐμεῖς» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 25-216).
Αἰτία ὅλων τῶν δεινῶν μας, ἀτομικῶν καί
συλλογικῶν, ὁ ἐγωϊσμός μας. Ἄν δέν θεραπευθοῦμε, δέν θά σωθοῦμε.
«Γερμανικές μπίρες-φαρμάκι. Ἔλεγχοι
στίς 14 πιό ἐμπορικές μάρκες ἔδειξαν ἴχνη
ἀπό καρκινογόνο φυτοφάρμακο» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 26-2-16).
Ἔτσι προστατεύουν οἱ παραγωγοί τῆς
Ε.Ε. τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων της;
«Πολιτική δέν γίνεται μέ ἠθικολογίες»,
Νίκος Δένδιας (ΑΚΡΟΠΟΛΗ 27-2-16).
Εἴδαμε πού μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει ἡ πολιτική καί οἱ πολιτικοί χωρίς ἠθική.
«Ἀτμόσφαιρα παρακμῆς στήν ΕΕ» (ΤΟ
ΒΗΜΑ 28-2-16).
Ἀναπόδραστη συνέπεια τῆς πνευματικῆς μας ὑποβαθμίσεως. Στό χέρι μας νά
ἀνακάμψουμε.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ»
Τό Ὀρθόδοξο Πνευματικό Κέντρο
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ» συνεχίζει
ἀπτόητο τήν πνευματική προσφορά του.
Ἐφέτος μέ τό ἔργο τῆς ἀείμνηστης Ξανθούλας Παπουτσῆ «Ὁ Γυρισμός» στό θέατρο
ΠΕΡΟΚΕ, τίς Δευτέρες 6.30 μ.μ. Ἐπίσης σέ
αἴθουσες ἐνοριακῶν κέντρων καί ἀλλοῦ,
ὅπως στό θέατρο τοῦ θεραπευτηρίου Ἁγίας
Βαρβάρας (Χανσενικῶν), ὑπέρ τοῦ ναοῦ τῆς
Ἁγίας Βαρβάρας (Ἀργυρούπολη), ὑπέρ τοῦ
Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀκινδύνων (Ἅγιοι Ἀνάργυροι), ὑπέρ τῶν σκοπῶν τῆς Ἑνώσεως Γονέων
καί Κηδεμόνων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
ὑπέρ τῆς ἐσωτερικῆς καί ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς, ὑπέρ τοῦ Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «ΟΝΗΣΙΜΟΣ», ὑπέρ τοῦ
πολυσχιδοῦς φιλανθρωπικοῦ ἔργου τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως Ἄνω Βριλησσίων κ.ἄ.
Συγκινημένοι ἀπό τήν ἀνιδιοτελῆ προσφορά τῶν μελῶν τοῦ ἐρασιτεχνικοῦ θιάσου
τοῦ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ», τό θιασαρχικό ζεῦγος Μάρκου Σεφερλῆ προσέφερε
δωρεάν τό θέατρο ΠΕΡΟΚΕ γιά τρεῖς παραστάσεις.
Παραμονή Χριστουγέννων. Στό σπίτι
τοῦ Νίκου καί τῆς Δέσποινας ἔχουν γίνει οἱ
ἀπαραίτητες προετοιμασίες γιά τήν μεγάλη
γιορτή. Ἐπίσης καί στήν καρδιά τῆς μητέρας
τοῦ Νίκου, τῆς Δέσποινας, τῆς κόρης τους
Χριστίνας καί τῆς οἰκιακῆς βοηθοῦ. Ὅμως
στήν καρδιά τοῦ Νίκου ὁ «ἀντίδικος ἡμῶν
διάβολος» ἔχει δουλέψει ἀρκετά καί μέ
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ὄργανο μιά γυναίκα - ἄλλο θῦμα
του- τόν ἀπομακρύνει ἀπό τήν
οἰκογένειά του. Μέ γράμμα τούς
δικαιολογεῖται ὅτι πάει γιά δουλειές στή Θεσσαλονίκη.
«Κεραυνός» στήν οἰκογένεια. Ἡ γυναίκα του στέρεη
στήν πίστη διατηρεῖ τήν ψυχραιμία της, στηρίζει τήν κόρη
της καί τήν πενθερά της. Ὑποπτεύεται τόν πραγματικό λόγο
τῆς ἀπουσίας του καί προσπαθεῖ
νά τόν δικαιολογεῖ καί πρός τά
ἔξω (πελατεία) καί πρός τήν
κόρη του, πού μέ ἀδημονία περιμένει τόν πατέρα. Ἡ ψυχολογική κατάσταση τῆς νέας
ἐπηρεάζεται δυσμενῶς. Ὁ σύζυγος τῆς ἀδελφῆς της προσφέρεται νά μεταβεῖ στή Θεσσαλονίκη
νά τόν ἀναζητήσει. Ἡ ἀδελφή
της προτείνει προσφυγή στή Δικαιοσύνη. Ἡ Δέσποινα ἐξαιρετικά λεπτή, δέν ἔχει ἄλλη λύση
ἀπό τήν προσφυγή στόν Θεό.
Ἔτσι περνάει ἕνας χρόνος καί
ἔρχεται ἡ παραμονή τῶν Χριστουγέννων. Καθώς ἡ Δέσποινα
ὑψώνει καρδιά καί νοῦ στόν
οὐρανό, ὁ ἄντρας της ἐμφανίζεται μετανιωμένος. Θά τόν συγχωρήσει; Μά ἤδη τόν ἔχει
συγχωρήσει. Ὅλοι θά πᾶνε στήν
ἐκκλησία γιά τήν Χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Ὁ Νίκος
ὁμολογεῖ: «Ἀπόψε θά γεννηθεῖ ὁ
Χριστός στή μετανιωμένη ψυχή
μου».
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Μιά ὡρολογιακή βόμβα στά χέρια μας
Ἕνα ἀπό τά πιό κρίσιμα θέματα εἶναι τό
Προσφυγικό. Ἀχνοφαίνεται ὅτι ἴσως ἀκολουθήσουν ἄσχημες ἐξελίξεις. Ἡ μικρή μας
Ἑλλάδα ἤδη βρίσκεται «στό μάτι τοῦ κυκλώνα». Ἔγινε γέφυρα γιά νά βροῦν κάποιοι ἄνθρωποι διωγμένοι καί πονεμένοι
ἕνα καλύτερο αὔριο στήν «πολιτισμένη»
Εὐρώπη. Κατέληξε ὅμως νά καταστεῖ χῶρος
ἐγκαταλείψεως χιλιάδων ψυχῶν.
Πονοῦμε ὅταν ἀντικρύζουμε ἀνθρώπους
νά παλεύουν μέ τά κύματα τῆς θάλασσας ἤ
νά προσπαθοῦν νά περάσουν ἀπό μυστικά
καί ἐπικίνδυνα περάσματα σέ γειτονικές μας
χῶρες. Θλιβόμαστε παρατηρῶντας μικρά
παιδιά στά χαρτόκουτα ἤ νά βλέπουν τό
φῶς τῆς ζωῆς μέσα στούς δρόμους. Θύματα
στά χέρια τῶν πονηρῶν «κοσμοκρατόρων»
τῆς γῆς.
Ὅμως πέρα ἀπό τήν συμπόνοια καί τήν
ἀνθρωπιά ὑπάρχουν φόβοι καί ἀδυσώπητα
ἐρωτηματικά... Γιατί νά εἶναι τόσο μαζική ἡ
ἔλευση χιλιάδων ἀνθρώπων, μάλιστα μουσουλμάνων, πρός τήν χριστιανική Εὐρώπη;
Μήπως τείνει νά ἐπιβεβαιωθεῖ ὁ λόγος τοῦ
ἀποθανόντος τ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας Ὀζάλ˙ «μήν ἀνησυχεῖτε γιά τήν κατάκτηση τῆς Εὐρώπης... στείλτε μερικές
χιλιάδες Μουσουλμάνων ἐκεῖ καί θά τήν
ἐποικίσουμε»; Κάποια σκοτεινά κέντρα δημιούργησαν τήν φονική «Ἀραβική Ἄνοιξη»
καί προκάλεσαν τά κύματα τῶν προσφύγων
καί μεταναστῶν. Δέν εἶναι ἑπομένως σχέδιο; Γιατί νά διαχέονται οι πρόσφυγες σ’
ὅλο τό μῆκος τῆς ἑλληνικῆς γῆς, μέ τήν
ἀνοχή τῶν ἀνεύθυνων κυβερνητῶν μας; Γιά
νά ἐπέλθει βαθμηδόν ἡ ἀλλοίωση σ’ ὅλο
τόν κορμό τῆς πατρίδος μας; Ἤ γιά νά ὠφεληθοῦμε δημογραφικά, ὅπως δήλωσε ὁ
Ἀναπλ. Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Ξυδάκης; Νά σβήσουν ἑπομένως οἱ Ἕλληνες
καί νά ζήσουν οἱ ὅποιοι ἀλλοεθνεῖς.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι σέ ἐγκαταλελειμένα
στρατόπεδα, ὅπου φιλοξενοῦνται μετανάστες ἀφαιρέθηκαν τά χριστιανικά σύμβολα

Eἰκόνα ἐξωφύλλου: Πάσχα στήν Κέρκυρα
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καί μετατράπηκαν σέ τζαμιά, γιά νά προσεύχονται; Ἁλγεινή ἐντύπωση προκάλεσε ἡ
εἴδηση, ὅτι κάποιος ἀπό τούς μετανάστες
στόν Πειραιᾶ ζήτησε ἀπό τόν Μητροπολίτη Πειραιῶς νά βγάλει τό μοναχικό του
σκοῦφο, ὁ ὁποῖος ἔφερε σταυρό. Ἐπίσης
τό ὅτι ἀρνήθηκαν νά δεχθοῦν τρόφιμα ἀπό
τόν «Ἐρυθρό Σταυρό», διότι τά κουτιά συσκευασίας εἶχαν σταυρό. Θά ἀρνηθοῦμε καί
τήν πίστη μας, δηλαδή, ἐπειδή τό ἀπαιτοῦν
κάποιοι;
Χώρια οἱ λοιπές ἀπαιτήσεις, ὅτι δέν τούς
ἀρέσουν τά φαγητά πού τούς παρέχονται ἤ
ἡ βία πού ἔχει προκληθεῖ μεταξύ τους, οἱ
διαδηλώσεις... Γιατί ἡ ΕΡΤ νά μεταδίδει ἀραβόφωνο δελτίο εἰδήσεων; Μήπως γιά νά
δημιουργηθεῖ μία ψευδεπίγραφη πολυπολιτισμική κοινωνία; Ὁ κόσμος τρομοκρατεῖται ἀπό τό φανατικό Ἰσλάμ κι ἐδῶ
κάποιοι δικοί μας «Ἕλληνες» σφυρίζουν
ἀδιάφορα καί ἐπιθυμοῦν νά εἰσέρχονται
ὅλοι ἀνεξέλεγκτα, νά μήν διώχνουμε κανένα!
Ἀσφαλῶς εἶναι κι αὐτοί ἄνθρωποι, πρέπει νά συντρέξουμε. Ὄχι ὅμως νά ἐθελοτυφλοῦμε μπροστά στούς ἐνδεχόμενους
κινδύνους. Οἱ προβληματισμοί μας δέν
ἀπηχοῦν ρατσιστικές ἀντιλήψεις, ἀλλά κατάθεση ἀγωνίας γιά τήν πατρίδα μας! Θά
τήν ἀφήσουμε νά ἰσλαμοποιηθεῖ, νά ἀλλοιωθεῖ ἐθνολογικά; Μποροῦμε νά ἀφομοιώσουμε τόσο ξένο πληθυσμό, νά τούς
κάνουμε «μετόχους τῆς ἡμετέρας παιδείας»;
Δέν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Ἔχουν πολύ
διαφορετική κουλτούρα καί φανατισμό. Δέν
συνυπάρχουν ἡ μπαρούτη μέ τήν φωτιά...
Εἶναι ἐκρηκτικό τό μεῖγμα... Ἔχουμε μία
ὡρολογιακή βόμβα στά χέρια μας! Θά τήν
ἀφήσουμε νά ἐκραγεῖ ἤ θά τήν ἀπενεργοποιήσουμε; Ὁ Καλός Θεός νά βάλει τό χέρι
Του!
Θεόφιλος Νικολάου

¥

Στήν Καλαμάτα τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα, ἀναβιώνει ἕνα ξεχωριστό τοπικό ἔθιμο, ὁ σαϊτοπόλεμος, τοῦ ὁποίου οἱ ρίζες βρίσκονται στούς ἀπελευθερωτικούς ἀγῶνες τοῦ 1821. Σύμφωνα μέ τό θρύλο, οἱ Μεσσήνιοι χρησιμοποίησαν σαΐτες γεμάτες
ἐκρηκτικά καί ἀναχαίτισαν τό ἱππικό τῶν Τούρκων, τρομάζοντας τά ἄλογά τους καί ἀποδεικνύοντας γιά ἄλλη μιά φορά
ὅτι ἡ νίκη σέ μιά μάχη δέν ἀποκτιέται μόνο μέσα ἀπό τήν ἀριθμητική ὑπεροχή.
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