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

Enbjpojcq pmUq Haifmaq l?nokq FgqP
e`cBcq[kbq<`mah\q5ge`cBcq[kbqpfh
daimR_ilhq doY^piklhq dei_hq jp_
gln_qdncdlMmVqemWqjanonpmUnqpmWhqE[[]`mah
gofqpfhqe`cimRmimUnq<pkq@[]iYcVqmGgqFjpk
Zl\\\>\q5ge`cBcqgofqFgjpojcq<ponqQdRonfP
Olpokqj$qoGp]hqAq ZkmhqAqSnojpcd]nmhq2cjmUh
gofqpfhqSelaYWnlkqp_q@3ofilpl>\q5ge`cBcqgof
Semifoq [kbq pmWhq doYcp]hq <ponq l:j]iTlpok
@glg`lkjd]nXnqpNnqYaiNnqgofqd]nlkqSnbdljb
pmahVqToifOmnpohqp^nql:i^ncVqp^nqToibqgof
p^nqLlLok_pcpoqpKhqEnojpbjlJhqCma\
HofqAq9Xd8hqoGp_hqgofq-nqFeoYlqp^nqdl[oP
`Wplicq Fge`cBc\q 5`lkelq gopbq p^nq eiJpc
QdRbnkjcqpmUqHaifmaqjpmWhqdoYcp]h\q'ajekP
jplMVqZajgm`lWlpokqnbqekjp]=lk\qcplMqSemP
ZlfBlkhqgofqZc`Jnlkqgopc[micdopkgbqgofqSelP
ifRiojpoq@!bnqd^q ZXqQnqpoMhqTlijfqoGpmU
p_nqpWemnqpNnq`XnqgofqLb`Xqp_nqZbgpa`_n
dmaq l:hq p_nq pWemnq pNnq `Xnq gofq Lb`Xq p^n
TlMioq l:hq p^nq e`laibnq oGpmUVq mGq d^q ekP
jplWjX>qq.2Xbn\q0V0/\
HofqnbqAqHWikmhqFiTlpokqgofqeb`kqdlpbqgpJ
Dd]ilhqei_hqpmWhqdoYcp]hqgofqd]qp_q@l:i^nc
4dMn>qjpi]Rlpokqei_hqp_nq9Xd8\q5`oqQZN
gofqZ]hVq@R]ilqp_nqZbgpa`_nqjmaqZlqgofq Zl
pbhqTlMiohqdmaqgofqR]ilqp^nqTlMioqjmaqgof
Lb`lql:hqp^nqe`laibnqdmaqgofqd^q[fnmaq-ekP
jpmhVq S``bq ekjp_h>q .2Xbn\q 0V0/\q `cq D
Yl g^qja[gopbLojcqTJiljlqj$qoGpmWhqpmWh
`_[mah\q6qHWikmhqZ]nqgopc[_icjlqp_nq9Xd8\
']nqgop]giknlqp^nqZajekjpfoqpma\q7nJikOl
p^nq goiZkbq pmaVq Blilq p^nq SZanodfoq pma
Yl`lqgkqoGp_hqnbqZlMqp_nqHWikmVqpmUqpon
ZWjgm`mqnbqekjp]=lkqjpfhqe`cimRmiflhqpNn
-``Xn\q7k$qoGp_qp_q`_[mqpmUqFZXjlqp^qZanoP
p_pcpoqnbqLlLokXYlMq[kbqp^nqEnbjpojcqd]j
pKhq =c`bRcjch\q 5dRmLmhq gofq Fnpimdmhq A
9Xd8hq=c`bRcjlqpfhqe`c[]hqpmUq2cjmUqgof
d]q4e]iLojcqpKhq`m[kgKhqpmaqgofqSnbpojc
pKhqefjplJhqpmaqSnlRJncjlq@6qHWik_hqdma
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gofqAq9l_hqdma>\qE`^YlkoVqeNhqYbqQg^iappl
p^nq Enbjpojcq -nq Z]nq l?Tlq =c`oR^jlkq p_
Enojpcd]nmqgofqeonjYlnmai[_qjNdoqCmaq,
Sekjpfoqpmaq[fnlpokqjpoYli^qgofqSg`_ncpc
efjpc\q7fnlpokqg^ia[doVqSemjpm`^qjpbqFYncV
LlLofoqAdm`m[fo\
,qefjpcqpNnqoYcpNnqpmUqHaifmaql?nokqLoP
YlkbqgofqZanodkg^qQdelkifo\q@qSgcg_odln\\\
<qQYlojbdlYoqgofqo1qTlMilhqDdNnqQ=c`bRcP
jon>q.;(q2Xbn\q+Vq+P/q@Qe_epokq[lncY]nplh
pKhq!glfnmaqdl[o`lk_pcpmh>q.)(q"]pi\q+V+ /\
;Gp^q p^nq Qdelkifoq pmUq joigXY]npmhq gof
Enojpbnpmhq Haifmaq d8hq dlpo[[fOman\q #1
eiNpmkqTikjpkonmfqOmUnqp^nqQdelkifoqoGp^V
emWqp^nqLkJnmanqgoYcdliknbqjpfhqjanbBlkh
pmahVqemWqOmUnqgofqgmknXnmUnqp^nqeoimajfo
pmUqHaifmaq&hqnoqjanlT]hqYoUdoVq&hqdfoqjaP
nlT^qFge`cBcqgofqdoipaifo\
7k$qoGp_qDqefjpcqjp_nqEnojpbnpoqHWikmql?nok
gofqeimjZmgfoqpmUqQiTmd]nmaqIXpKioqpmU
g_jdma\qIp^q`lkpmai[kg^qjWnoBcqpNnqekjpNn
gbYlqQemTKhqgaikoiTlMqDqToibqpKhqEnojpbP
jlXhqgofqDqLlLok_pcpoqpKhqeoimajfohqpmU
eimjRlimd]nmaqHaifmaqd]qp^nqgmknXnfoqpmU
IJdopmhqgofqpmUq;dop_hqCma\q#1qekjpmfq[fP
nmnpokqjWjjXdmkqgofqjWnokdmkqd]qp_nq3ikjp_\
Eempl`mUnqgofqQgRibOmanqp_qnoqjNdoqpmU
3ikjpmU\q @dlMhq Qjplq jNdoq 3ikjpmU>q .;(
Hmi\q+0V0/VqemWql?nokqDq!gg`cjfo\
Ip^nqQemT^qdohqemWqpbqebnpoqg`mnfOmnpok
gofqSdRkjLcpmUnpokVql?nokqSno[goMoqDqdoiP
paifoqpKhq!gg`cjfohq&hqQdelkifoqpmUq[l[mP
n_pmhqpKhqefjplXhVq&hqdoipaifoqpKhqS[bechV
pmUq IpoaimUq gofq pKhq EnojpbjlXh\q CmU
Qgg`cjkojpkgmUq e`ciJdopmhq emWq OlMq gof
doipailMq gofq LlLokJnlkq <pkq Aq HWikmhq l?nok
eoiJnqgofqdemilMqAqg_jdmhqnbqp_nqSnoOcp^P
jlkqgofqnbqp_nq=c`oR^jlkqdoOfqd]qp_nq-ekjpm
9Xd8\q*bqAZc[cYlMqSe_qp^nqSekjpfoqjp^n
efjpc\q7kopfqoGp^ql?nokq@DqnfgcqDqnkg^jojo
p_nqg_jdmnqDqefjpkhqDdNn>q.;( 2X\qV/\
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Σ

υνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τά
ἄνω φρονεῖτε» (Κολ. 3,1), μᾶς
«
θυμίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἐάν
δηλαδή συναναστηθήκατε μαζί μέ τό
Χριστό, πρέπει νά ζητᾶτε τά ἄνω.
Ἀρχικά ἡ οἰκειοποίηση αὐτή τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ συντελεῖται γιά κάθε πιστό κατά τό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. Ἡ συνέγερση τοῦ βαπτιζομένου μετά τοῦ
Ἀναστάντος Χριστοῦ ἔχει τήν ἔννοια
τῆς νέας «ἐν Χριστῷ» ζωῆς, στήν
ὁποία εἰσάγεται ὁ πιστός καί στήν
ὁποία καλεῖται νά πορεύεται ἐνόσῳ
ζεῖ.
Συμπόρευση
μέ τόν Ἀναστάντα Χριστό
Ἡ μετάβαση ἐκ τοῦ θανάτου τῆς
ἁμαρτίας στήν «ἐν Χριστῷ» ζωή
προσδιορίζεται ἀπό τόν ἀπόστολο
Παῦλο νά ἔχει διπλό χαρακτήρα.
Νοεῖται ἀρχικά κατά ἀρνητικό τρόπο
μέ τήν ἀπαλλαγή κάθε ἀγωνιζομένου
πιστοῦ ἀπό τά ἔργα τοῦ σκότους
καί τήν ἐξάλειψη τῶν παραπτωμάτων.
Κυρίως ὅμως ἡ συμπόρευση μέ τόν
Ἀναστάντα Χριστό νοεῖται κατά θετικό τρόπο μέ τήν ἐνσυνείδητη «ἐν
Χριστῷ» ζωή. Ἡ δυνατότητα τῆς
ζωῆς αὐτῆς ἔγινε πλέον πραγματικότητα, ὕστερα ἀπό τή συντριβή
τῶν σατανικῶν δυνάμεων διά τοῦ
σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ καί τήν κατ’
ἀκολουθίαν θριαμβευτική Ἀνάσταση
Αὐτοῦ. «Ἡ παθοῦσα ἐπί τοῦ Σταυροῦ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Σωτῆρος
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Χριστοῦ ἀπέκτησε ζωογονική δύναμη καί ἐπλάσθη μέ χαρισματικό
προσόν, ἕνεκα τῆς ὑποστατικῆς
ἑνώσεώς της μέ τήν ἀπαθῆ θεία
φύση», γράφει ὁ ἅγιος Κύριλλος
Ἀλεξανδρείας. Ἡ νίκη αὐτή τοῦ Χριστοῦ, πάνω στίς ἀρχές καί ἐξουσίες
τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων, δέν ὑπῆρξε
ὁλοκληρωτική, ἀφοῦ αὐτές παραμένουν στόν κόσμο μέχρι τῆς τελικῆς
κρίσεως.
Μετάβαση ἐκ τοῦ θανάτου
εἰς τήν ζωήν
Τή μετάβαση ἐκ τοῦ θανάτου τῆς
ἁμαρτίας στήν «ἐν Χριστῷ» ζωή ἐκφράζει παραστατικά ὁ ἀναστάσιμος
ὕμνος: «Χθές συνεθαπτόμην σοι
Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι. Συνεσταυρούμην σοι
χθές· Αὐτός με συνδόξασον Σωτήρ,
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου». Μέ τό θάνατο
τοῦ Κυρίου ἐπί τοῦ Σταυροῦ μεταστοιχειώθηκε τό ἀνθρώπινο πρόσλημμα, γιά νά ἀναδειχθεῖ ἔτσι ὁ ἀναστημένος Χριστός «πρωτότοκος» τῶν
νεκρῶν, συντρίβοντας «τά τοῦ θανάτου κλεῖθρα», ἀναδεικνυόμενος
«ζωῆς θησαυρός» γιά ὁλόκληρο τό
ἀνθρώπινο γένος. Τή νέα «ἐν
Χριστῷ» ζωή τή βίωναν οἱ ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας, τήν βιώνουμε ὅμως κι
ἐμεῖς μέ τή στενή ἑνότητα μετά τοῦ
Χριστοῦ μεταθέτοντας διαρκῶς τό
«εἶναι» μας ὁλόκληρο πρός τόν ἐκ
τοῦ τάφου ἀνιστάμενον καί ἀπαστράπτονα Κύριό μας.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἕ

νας ἄλλος φυσικός Νόμος εἶναι ἡ
ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νά ὑπερβεῖ καί νά ἐξουδετερώσει τά ἐμπόδια
τῆς ὕλης. Προκειμένου νά ἐξουδετερώσει
τίς ἀποστάσεις καί νά μετακινηθεῖ χρησιμοποιεῖ τά ζῶα καί τά μηχανικά μέσα
(αὐτοκίνητο, ἀεροπλάνα κ.ἄ.). Γιά νά
ἀνεβεῖ σέ ἕνα ὑψηλό κτίριο, πρέπει νά
χρησιμοποιήσει τίς σκάλες ἤ τό ἀσανσέρ. Γιά νά εἰσέλθει σ’ ἕνα οἴκημα ἤ σ’
ἕνα δωμάτιο πρέπει νά περάσει ἀπό
τήν εἴσοδο ἤ τίς πόρτες. Κανείς νεκρός
δέν μπορεῖ νά ἀναστηθεῖ ἀπό μόνος του
οὔτε νά ἀνεβάσει τό σῶμα του στόν
οὐρανό μόνος του.
Τήν ὑπέρβαση τοῦ ὑλικοῦ στοιχείου
τήν πραγματοποίησε μόνο ὁ Χριστός,
τόσο κατά τήν ἐπί γῆς παρουσία Του
ὅσο -καί ἰδιαίτερα- μετά τήν Ἀνάστασή
του.
Ἰδού μερικά χαρακτηριστικά περιστατικά.
Ὁ Χριστός ἀνέστησε πολλούς νεκρούς, ὅπως εἴπαμε, ἀλλά ὅταν ἀπέθανε
καί ὁ Ἴδιος ἑκουσίως, μόνος Του ἀναστήθηκε ἐκ τοῦ τάφου, μετά τρεῖς ἡμέρες (Μάρκ. ιστ΄ 1). Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί ἐξῆλθε τοῦ μνήματος, χωρίς νά
χρειασθεῖ νά μετακινηθεῖ ὁ «μέγας λίθος» πού ἔφρασσε τήν εἴσοδο τοῦ τάφου. Αὐτό ἦταν τό πρῶτο σημεῖο πού
φανέρωσε τήν ὑπέρβαση τοῦ ὑλικοῦ
στοιχείου ἀπό τόν Χριστό. Τόν λίθο τοῦ
Μνημείου τόν μετακίνησαν οἱ Ἄγγελοι·
ὄχι βέβαια γιά νά ἐξέλθει ὁ Ἀναστάς
Χριστός, ἀλλά γιά νά μπορέσουν νά
εἰσέλθουν στόν Πανάγιο τάφο οἱ Μυροφόρες γυναῖκες (Μάρκ. ιστ΄ 3-8). Οὔτε
οἱ φυλάσσοντες τόν τάφο ἐπῆραν εἴδηση
πότε ἀναστήθηκε ὁ Χριστός, παρά μόνο
ὅταν μετακινήθηκε ὁ λίθος. Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικό, ὅτι ὅταν οἱ στρα134
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τιῶτες ἀνέφεραν στούς ἁρμοδίους τά
γενόμενα, ἐκεῖνοι γιά νά καλύψουν τό
παράδοξο φαινόμενο, τούς συμβούλεψαν
νά λένε στούς ἐρωτῶντες: «Οἱ μαθηταί
αὐτοῦ νυκτός ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτόν,
ἡμῶν κοιμωμένων» (Ματθ. κη΄ 13). Σχόλιο: Τί εἴδους «Φρουροί» ἦταν αὐτοί
πού ἐκοιμῶντο, παραμελοῦντες τήν ἀποστολή τους; Ἡ Ἐκκλησία ψάλλει τό ἑξῆς
τροπάριο, γιά τό θέμα αὐτό: «Οὐκ
ἤσθοντο πῶς ἐσαρκώθης οἱ ἀσώματοί
σου ἄγγελοι, οὐκ ἔγνωσαν πότε ἀνέστης
οἱ φυλάσσοντές σε στρατιῶται».
Τό ἀπόγευμα τῆς Ἀναστάσεως (Κυριακή ἀπόγευμα) «καί τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταί
συνηγμένοι, διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καί ἔστη εἰς τό
μέσον καί λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν»
(Ἰωάν. κ΄ 19). Τό ἀναστημένο σῶμα τοῦ
Χριστοῦ εἶχε πλέον ὁριστικά ὑπερβεῖ
τούς Νόμους τῆς φύσεως καί τῆς ὕλης.
Τό ἴδιο συνέβη καί στήν Ἀνάληψή του.
«Ὁ Ἰησοῦς διέστη ἀπ’ αὐτῶν (τό ἀναστημένο σῶμα Του ἄρχισε νά ὑψώνεται)
καί ἀνεφέρετο εἰς τόν οὐρανόν» (Λουκ.
κδ΄ 51).
Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἦταν ὁ
προάγγελος τῆς «καινῆς φύσεως» τῆς
αἰωνίου Βασιλείας του, ὅταν οἱ φυσικοί
νόμοι θά ὑπαχθοῦν ὁριστικά στήν θεϊκή
ἐνέργεια. Τότε θά ἀποκατασταθεῖ ὁριστικά τό πρωτεῖο τοῦ Πνεύματος ἔναντι
τῆς ὕλης καί τῶν φυσικῶν νόμων, ὑπό
τίς καινές δομές καί λειτουργίες τους.
Ὁ ἀπόστολος Πέτρος γράφει: «Καινούς
οὐρανούς καί γῆν καινήν κατά τό ἐπάγγελμα (ὑπόσχεση) τούτου (τοῦ Χριστοῦ)
προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ» (Β΄ Πέτρ. γ΄ 13).
† ὁ Α.Ε.
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Τ

ὸ μεγάλο ἐρώτημα ποὺ συνεχῶς τίθεται εἶναι: Πόσο μακρυὰ καὶ πόσο
κοντὰ εἴμεθα στὸ Χριστό; Μὲ τὴν ζωὴ καὶ
τὰ ἔργα μας. Ἐκεῖνος, ὁ Κύριος, ἐνηνθρώπισε, ἦλθε κοντά μας, φόρεσε τὴν ἀνθρώπινη φύση, χωρὶς τὴν ἁμαρτία, μᾶς δίδαξε,
μᾶς ἔπλυνε τὰ πόδια, ἔγινε δοῦλoς γιὰ
μᾶς, καὶ ὑπέμεινε σταυρὸν καὶ αὐτὸν τὸν
θάνατον. Ποία ἡ δική μας ἀνταπόκριση;
Ὡστόσο ὁ Χριστὸς ἦλθε γιὰ νὰ θρονιασθεῖ στὰ βάθη τῆς ὕπαρξής μας ἐὰν
ἐμεῖς τὸ θελήσουμε. Ἦλθε γιὰ νὰ μᾶς πεῖ:
«Ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ, ἐὰν ποιῆτε, ὅσα
ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν» (Ἰω. 15, 14). Βέβαια
εἴμεθα ἀδύνατοι, ἀνάξιοι, ἁμαρτωλοί.
Ὅμως Ἐκεῖνος μᾶς περιμένει μέχρι καὶ
τὴν 12η ὥρα. Μᾶς περιμένει γιὰ νὰ μᾶς
συγχωρήσει, νὰ μᾶς δεχθεῖ, νὰ μᾶς ἐξυψώσει, νὰ μᾶς κάμνει κληρονόμους τῆς Βασιλείας Του. Ὁ καθένας μας, νὰ τὸ ξέρουμε,
δέχεται αὐτὴ τὴν ἱερὴ πρόσκληση.
Ἑπομένως μὲ τὴν πρόσκληση αὐτὴ
νὰ λάβουμε ἱερὸ θάρρος, ὄχι θράσος καὶ ἡ
πίστη μας νὰ γιγαντώσει, ἡ ἀγάπη μας
πρὸς τὸν Χριστὸ νὰ γίνει συναρπαγὴ
ψυχῶν. Τότε, ὡς λέγει ὁ Κλήμης Ρώμης,
θὰ πρέπει νὰ ἰσχύσει τό: «Ὁ ἔχων ἀγάπην
ἐν Χριστῷ ποιησάτω τὰ τοῦ Χριστοῦ παραγγέλματα». Νὰ γίνει γιὰ τὴν ζωή μας
«μαγνήτης» ὁ Χριστός, «Κυβερνήτης» τοῦ
πλοίου τοῦ βίου μας, ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος
τοῦ οἰκοδομήματός μας, τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ
ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος ὡς μᾶς λέγει τὸ τελευταῖο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἔτσι πάντοτε «δοκιμάζοντες τί ἐστὶ εὐάρεστὸν τῷ
Κυρίῳ» (Ἐφεσ. 5, 10) νὰ προχωροῦμε μὲ
πιστότητα στὸ ἅγιο θέλημά Του. Τότε
ὑπάρχει ἡ βεβαιότητα ὅτι θὰ ἡρεμήσουν τὰ
κύματα τῆς ψυχῆς, θὰ σιγήσουν οἱ φωνὲς
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τοῦ ἔξω κόσμου, θὰ ἐξαφανισθοῦν οἱ πονηροὶ λογισμοί, αἱ ὑψωμένοι γρόνθοι κατὰ
τοῦ οὐρανοῦ θὰ γίνοουν χέρια ἱκετευτικὰ
πρὸ τὸν Θεόν, χέρια διακονίας τοῦ πλησίον
καὶ ἀγάπης. Μ’ αὐτὴ τὴ στάση καὶ τὸν
τρόπο βίου ἔχεις πλέον ἐμπειρία τῆς καινῆς
ζωῆς, τῆς κοινότητας καὶ κοινωνίας ἐν
Χριστῷ. Ζεῖς χριστοκεντρικά. Ὑπάρχει τι
ὡραιότερον, θαυμασιότερον καὶ ὑψηλότερον!
Ἀξίζει βέβαια νὰ ἔχεις ἐπίγνωση ὅτι
ἡ χριστοκεντρικότητα αὐτὴ ἀρχίζει καὶ περαιοῦται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Γι’ αὐτὸ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ πεῖς ἐγὼ πιστεύω στὸ Χριστὸ
καὶ ἀγνοῶ τὴν Ἐκκλησία. Αὐτὸ εἶναι
πλάνη. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ
ὁ Χριστὸς ἡ Ἐκκλησία. «Ὅπου ὁ Χριστὸς
ἐκεῖ καὶ ἡ Ἐκκλησία». Ἔτσι Χριστολογία,
Ἐκκλησιολογία καὶ Σωτηριολογία ταυτίζονται. Ἡ ταύτιση αὐτὴ σὲ ὁδηγεῖ σὲ πράξεις πίστεως, εὐλαβείας, λατρείας καὶ
ἀγάπης πρὸς τὸν Μονογενῆ, τὸν Ἰησοῦ
Χριστό. Τότε εἶσαι μακάριος μὲ τὴν βαθύτερη καὶ οὐσιαστικότερη σημασία τοῦ ὅρου.
Θαυμάσια εἰπώθηκε: Μακάριος εἶναι
ὅποιος βαπτίσθηκε στὸ ὕδωρ τοῦ Βαπτίσματος, στὰ δάκρυα τῆς Μετανοίας καὶ
στὸ Αἷμα τῆς Θείας Κοινωνίας.
Ἡ ἀπάντηση στὸ ἀρχικὸ ἐρώτημα
βρίσκεται, ὅσο κι ἂν φαίνεται ὥς τι τὸ ἐλάχιστον, στὸ βίωμα τοῦ λειτουργικοῦ χρόνου. Ἀνακάλυψέ τον καὶ εἴσελθε στὴ
μυσταγωγία αὐτὴ καὶ τότε εἶσαι ὄντως
χριστιανός.
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Κ. Παπαθανασίου
Ἱεροκήρυξ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
τῶν Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Πρό 563 ἐτῶν
Τήν Τρίτη 29 Μαΐου 1453, «Ἑάλω ἡ Πόλις»

Τ

ό πρωΐ τῆς Τρίτης 29 Μαΐου
1453, ἤτοι πρίν ἀπό 563 ἔτη ἀπό
σήμερα, «Ἑάλω ἡ Πόλις» καί τό Βυζάντιο εἶχε παύσει πλέον νά ὑπάρχει.
Ὅ,τι ἀπέμεινε ἐντός ὀλίγου περιῆλθε
ὁλοκληρωτικῶς στούς Τούρκους, οἱ
ὁποῖοι γενόμενοι κύριοι τῆς Πόλεως,
ἄρχισαν τήν καταστροφή καί τήν λεηλασία αὐτῆς, καταστρέψαντες τελείως τό Μέγα Παλάτιον, πλήν τοῦ
πλησίον αὐτοῦ εὑρισκομένου Ναοῦ
τῆς Ἁγίας Σοφίας, τόν ὁποῖον, καθώς
καί ὅλες τίς ἄλλες Ἐκκλησίες, μετέτρεψαν σέ Τζαμιά, ἐνῶ πολλοί τῶν
κατοίκων ἐσφάγησαν ἤ ἐξανδραποδίσθηκαν.
Ἡ Βασιλίδα τῶν Πόλεων ὑπέκυψε. Ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία
κατέρρευσε καί ἐπί τῶν ἐρειπίων
αὐτῆς ὁ νικητής ἄσκησε ἐπί 5 αἰῶνες
καί πλέον τήν αἱμοχαρῆ δεσποτείαν
του.
Εὐθύς, μετά τήν Ἅλωση τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, ἡ μορφή τοῦ
Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τοῦ ΙΑ΄ τοῦ ἐπονομαζομένου
Δραγάτση, πού ὑπῆρξε ὁ ἡρωϊκώτερος μαχόμενος ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς Πύλης τοῦ Ρωμανοῦ (πού
ἦταν τό ἀσθενέστερο σημεῖο τῶν
τειχῶν), κατά τήν τελευταία καί ἀποφασιστική ἔφοδο τῶν Τούρκων τήν
29ην Μαΐου 1453, ἔγινε θρύλος καί
136

εἰσέδυσε στίς ποικίλες δημώδεις παραδόσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Διά
τοῦ θανάτου δέ καί τῆς καταλήψεως
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατελύθη
τό Βυζαντινό Κράτος καί ἄρχισε ἡ
μακρά περίοδος τῶν δεινῶν τῆς ὑποδουλώσεως.
Οἱ Ἕλληνες ἀγωνίσθηκαν μέ
ἀπαράμιλλο ἡρωϊσμό, κατά τήν τελευταία πολιορκία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Τούρκων, πού
ἄρχισε, τήν 7ην Ἀπριλίου 1453, ἔχοντες ἐπικεφαλῆς των τόν γενναῖο
Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, ὁ ὁποῖος καίτοι ἐγνώριζε
ποῖον θά ἦταν τό μοιραῖο τέλος, οὔτε
ἐπί στιγμήν κατελήφθη ἀπό δισταγμούς. Τουναντίον δέ, ἀφοῦ ἀπηύθυνε προτρεπτικούς λόγους πρός
τούς Ἕλληνας καί τούς ξένους,
μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων στήν Ἁγία Σοφία καί μέ
τό ὄνομα τῆς Πατρίδος του
στά χείλη, ἐρρίφθη ἀκάθεκτος στόν Ἀγώνα. Ἀκαταπόνητος καί ἀκατάβλητος
ὑπερασπίσθηκε τήν πρωτεύουσα τῆς Ἑλληνικῆς
Αὐτοκρατορίας μέχρι
τῆς ὑστάτης στιγμῆς του
καί ἀπέρριψε ὑπερήφανα καί ἀσυζητητί
προτάσεις τοῦ βαρβάρου
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Τοῦ κ. Κων/ντίνου Β. Χιώλου
Διδάκτορος Νομικῆς - Προέδρου Ἐθνικῆς Ἑνώσεως Βορείων Ἑλλήνων
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ἀντιπάλου του, μέ τήν ἑξῆς Ἑλληνοπρεπῆ ἀπάντηση:
«Τό τήν Πόλιν σοι δοῦναι, οὐτ’
ἐμόν ἐστιν,
οὐδ’ ἄλλου τινός τῶν οἰκούντων
ἐν τῇ πόλει ταύτῃ,
κοινῇ γάρ γνώμῃ αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν
καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».

Ἡ ἀξιοπρεπής καί ὑπερήφανη
ἀπάντηση τοῦ Ἐθνομάρτυρος Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πρός τόν Μωάμεθ Β΄ ἐνθυμίζει
τό «Μολών λαβέ» τοῦ Λεωνίδα στίς
Θερμοπύλες καί ὅλες τίς θυσίες τῶν
ἀρχαίων καί τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων πρός διαφύλαξη τοῦ ὑπέρτατου
ἀγαθοῦ τῆς Ἐλευθερίας.
Ἀμέσως μετά τήν Ἅλωση τῆς
Βασιλίδος τῶν Πόλεων, συνετέθησαν διάφορα δημοτικά ἄσματα καί
θρῆνοι, ἀναφερόμενοι στήν Ἅλωση
τῆς Πόλης, ἡ ὁποία ἦταν ἡ ἀπαρχή
τοῦ νέου Ἀγῶνος γιά τήν Ἐθνική
Ἀποκατάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ
Γένους. Τοῦτο τό ἐπιμαρτυροῦν οἱ λαϊκοί θρῆνοι γιά
τήν συντελεσθεῖσα ἐθνική
συμφορά. Τό βεβαιώνει
τό παρήγορο Ἀγγελικό
μήνυμα πού ἀπευθύνεται στήν δακρυσμένη
Εἰκόνα τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τῆς
Παναγίας μας:
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«Σώπασε, Κυρά Δέσποινα, καί
μήν πολυδακρύζεις,
πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς, πάλι
δικά μας θά’ναι!!!».
Ἐξάλλου, σύμφωνα μέ σχετικό
θρύλο, ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες θά διώξουμε
τόν Τοῦρκο στήν «Κόκκινη Μηλιά»,
πού βρίσκεται ἡ κοιτίδα τοῦ Ἀσιατικοῦ αὐτοῦ Λαοῦ, ὅταν θά ἀναστηθεῖ
ὁ μέγας νεκρός τῆς Πύλης τοῦ Ρωμανοῦ, ὁ Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος
Παλαιολόγος, πού ἔκλεισε μία μεγάλη
περίοδο τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνους, ἡ ὁποία διήρκεσε ἐπί 1123
συναπτά ἔτη καί «ἡ ὑπερτάτη θυσία
αὐτοῦ καί τῶν περί αὐτόν ἀγωνιστῶν,
κατηύθυνε πράγματι τῶν αἰώνων
τάς τύχας», ὅπως χαρακτηριστικῶς
γράφει ὁ Ἀκαδημαϊκός Διονύσιος
Ζακηνθυνός.
Τέλος, ἡ Κωνσταντινούπολις, ἡ
Βασιλεύουσα Πόλις καί ὁ θρυλικός
τελευταῖος Αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ΙΑ΄ , θά ἐπιζήσουν μέσα στίς καρδιές μας, ἐκτός
τῶν ἄλλων, μέ τίς μνῆμες, μέ τίς παραδόσεις καί μέ τούς θρύλους τοῦ
«μαρμαρωμένου Βασιλιᾶ», πού κάποτε θά ξυπνήσει «Στῆς χώρας τῆς
Ἑφτάλογης ἀπάνου τά μουράγια»,
κατά τόν ἐθνικό μας ποιητή Κωστῆ
Παλαμᾶ, καί τοῦ «Παπᾶ τῆς ἉγιαΣοφιᾶς πού ἐξαφανίσθηκε τήν
ἡμέρα τῆς Ἁλώσεως, γιά νά συνεχίσει τήν τέλεση τῆς διακοπείσης
Θείας Λειτουργίας στό Μεγάλο Μοναστήρι!».
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Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ προρορισμοῦ μας

Ξ

εκινήσαμε φέτος τήν ἀγωνιστική
μας πορεία μέ ἕνα σύνθημα πολύ
ἐνισχυτικό, πολύ ἐπίκαιρο.
«Τά ἄνω ζητεῖτε, τά ἄνω φρονεῖτε,
μή τά ἐπί τῆς γής». Οἱ καιροί γύρω μας
εἶναι πολύ χαλεποί. Ζοῦμε κάτω ἀπό
τό οἰκοδόμημα ἑνός ἑτοιμόρροπου τεχνικοῦ πολιτισμοῦ, μέσα στό ἄγχος, στίς
φοβίες, στήν ἀνασφάλεια.
Γιά τόν λόγο αὐτόν ἡ πνευματική θεμελίωση καί τῆς ἀτομικῆς καί τῆς οἰκογενειακῆς μας ζωῆς ἀλλά καί ἡ λαχτάρα
μας γιά τήν διαιώνιση τῆς Πατρίδας
μας πρέπει νά εἶναι ὁ ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα
πόθος καί στόχος μας.
Βεβαίως δύσκολος ἀγώνας, διότι
«στενή ἡ πύλη καί τεθλιμμένη ἡ ὁδός ἡ
ἀπάγουσα εἰς τήν ζωήν, καί ὀλίγοι εἰσίν
οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν», ἀλλά ἡ ἐντολή
τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι κατηγορηματική:
«Εἰσέλθετε διά τῆς στενῆς πύλης».
Αὐτή ἡ εὐθύνη βαραίνει τούς ὤμους
ὅλων μας ἀνεξαιρέτως.
Πῶς θά ἐπιτευχθεῖ αὐτός ὁ στόχος
μας; Νομίζω μέ τήν ἐκτίμηση τοῦ θησαυροῦ πού κατέχουμε καί δέν τόν
ἀξιοποιήσαμε ὅσο πρέπει. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας εἶναι ἕνας μέγιστος
θησαυρός, ἕνας πλοῦτος ἀναξιοποίητος.
Εἴμαστε οἱ βαπτισμένοι καί ὡς ἐκ
τούτου οἱ χρισμένοι μέ τό Ἅγιο Μύρο
καί γιά τόν λόγο αὐτό μᾶς ἔχει υἱοθε138
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τήσει ὁ Παντοδύναμος Οὐράνιος Πατέρας μας. Δυστυχῶς ὅμως πέσαμε σέ
μία παγίδα. Μᾶς παρέσυρε ὁ Ὀρθολογισμός τῆς Δύσης πού μᾶς κατέβασε
στό ἐπίπεδο τοῦ ὑπανθρώπου.
Σήμερα τά σκυλάκια μας τά ἀγαποῦμε πιό πολύ ἀπό τόν συνάνθρωπό
μας. Ἔχουμε διαστρέψει τήν φύση μας.
Ἀγνοοῦμε τό μέγεθος τῆς φθορᾶς πού
ὑπέστη ὁ ἄνθρωπος μετά τό προπατορικό ἁμάρτημα. Μᾶς λείπει, δυστυχῶς,
ἡ αὐτογνωσία.
Προδώσαμε τήν ἀρχοντική καταγωγή
μας καί καταστρέψαμε τήν χρυσοΰφαντη στολή μας πού τήν ὕφανε ὁ Κύριός μας μέ τό Θεῖο Αἷμα Του ἐπάνω
στόν Σταυρό.
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Ἑπομένως, ἐπείγουσα προβάλλει ἡ
ἀνάγκη τῆς Αὐτογνωσίας σήμερα.
«Εἰκών εἰμι, τῆς ἀρρήτου δόξης
Σου, εἰ καί στίγματα φέρω πταισμάτων». Ἕνας στίχος τοῦ γνωστοῦ μας
τροπαρίου τῆς νεκρώσιμης ἀκολουθίας
πού εἶναι τόσο περιεκτικός! Δέκα λέξεις
ὅλες κι ὅλες καί περιέχει ὅλο τό δράμα
τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας, ὅλη
τήν περιπέτεια τοῦ ἀνθρώπινου γένους.
Εἰμί εἰκών τῆς ἀρρήτου δόξης, ὅμως
φέρω στίγματα πταισμάτων. Δηλώνεται
ἀπό τήν μία τό μεγαλεῖο πού κλείνει
μέσα του ὁ ἄνθρωπος καί ἀπό τήν ἄλλη
ἡ μεταπτωτική του κατάσταση. Εἴμαστε
μία στραπατσαρισμένη Εἰκόνα Σου,
Θεέ μου!
Τό ἴδιο μοτίβο βρίσκουμε καί στόν
50ό Ψαλμό τοῦ Προφητάνακτα Δαβίδ.
Τήν ἴδια ἀλήθεια ἐκφράζουν οἱ δύο στίχοι του: «ἰδού γάρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καί ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με
ἡ μήτηρ μου. ἰδού γάρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τά ἄδηλα καί τά κρύφια τῆς
σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι».
«Συνελήφθην ἐν ἀνομίαις», δηλαδή
ἔμβρυο ἀκόμη μέσα στά σπλάχνα τῆς
μάνας μας εἴχαμε τήν ἁμαρτία ὡς κληρονομιά ἀπό τόν Ἀδάμ μέσα στά κύτταρά μας, μέσα στά γονίδιά μας ἡ
ἁμαρτητική κλίση. Ὅμως Ἐσύ μᾶς φανέρωσες τά ἄδηλα καί τά κρύφια τῆς
σοφίας Σου, εἴμαστε πλάσματά Σου,
συγγενεύουμε μαζί Σου, γι’ αὐτό μᾶς
ἀποκάλυψες πώς μέσα στήν κατασκευή
μας, μέσα στήν δομή μας σάν ψυχοσωματική ὀντότητα κρύβεται τό μεγαλεῖο
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τῆς σοφίας Σου.
Πράγματι, ὑπάρχει μεγαλύτερο καλλιτέχνημα ἀπό τόν ἄνθρωπο μέσα στήν
Δημιουργία; Καί τό σῶμα του, προπάντων δέ ἡ ψυχή του ἐκφράζει τόσο
ἔντονα τήν σοφία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι γνωστό πώς ὅλοι οἱ μελετητές μένουν
ἔκπληκτοι μπροστά στό θαῦμα αὐτό
πού λέγεται ἄνθρωπος.
Ἡ φύση μας ρέπει πρός τό κακό,
ὅμως ἔχουμε μέσα μας καί ἀρχοντιά.
Εἴμαστε ξεπεσμένοι ἄρχοντες, ἀλλά
μετά τή θυσία τοῦ Κυρίου μας «ἐπανήλθαμε ἐξ οὐ πεπτώκαμε». Δέν
ἔχουμε, ἑπομένως, τό δικαίωμα νά κυλιόμαστε ἐνσυνείδητα στό βοῦρκο τῆς
ἁμαρτίας. Μέ συντριβή ἀλλά καί μέ
εὐγνωμοσύνη νά βαδίζουμε ἐπί τοῖς
ἴχνεσι τοῦ Κυρίου μας, βάσει τοῦ πρωτοκόλλου πού μᾶς ἄφησε, δηλαδή τοῦ
Εὐαγγελίου.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, μέ τά
ἁγιαστικά της Θεία Μυστήρια (Βάπτιση, Χρίσμα, Ἐξομολόγηση καί Θεία
Κοινωνία), μᾶς ἁγιάζει καί μᾶς χαρίζει
τήν αἰώνια συνοίκηση μαζί Του στόν
Παράδεισο.
Γιά νά γίνουμε Κοινωνοί Θείας φύσεως καί Μέτοχοι τῆς Θεότητας, δέν
νομίζετε πώς θά πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νά
ἀποκτήσουμε τήν ἀληθινή αὐτογνωσία,
ἄν ἀγαποῦμε πραγματικά τόν ἑαυτό
μας καί δέν θέλουμε νά λυπήσουμε τόν
Πανάγαθο Πατέρα μας πού θυσιάστηκε
γιά μᾶς; Νά δώσει ὁ Θεός.
Θέκλα Μοναχή
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἦταν ἕνα ὑπέροχο Σαββατιάτικο
πρωινό τοῦ Μαῒου. Ὁ παππούς κάθισε
στόν παλιό ψάθινο καναπέ, στήν σκιερή
γωνιά τῆς ἰσόγειας βεράντας καί ρούφηξε μιά γουλιά ἀπό τόν ἀχνιστό καϊμακλίδικο καφέ. Τόν εἶχε, μόλις,
ἀκουμπήσει στό τραπεζάκι δίπλα του
ἡ χαμογελαστή γριά του, λέγοντας:
-Κουράστηκες πάλι σήμερα παλεύοντας ἀπό τό πρωί μέ τά λουλούδια. Ἀλλά, τί νά πῶ; Ἔχεις δίκιο ὅταν
λές πώς ἀξίζει τόν κόπο. Κοίτα ὀμορφιές τριγύρω ὁ κῆπος, κοίτα! Τό γιασεμί μας θέριεψε, τά γεράνια μας γιγαντώθηκαν κι οἱ τριανταφυλλιές μας
ποτέ δέν ἦταν τόσο φορτωμένες. Ἔ,
λοιπόν, γειά στά... κουρασμένα χέρια
σου!
Πῆγε ν’ ἀκουμπήσει τό χέρι της στά
μαλλιά του, ὅταν, ἀπό τόν ἐπάνω
ὄροφο τῆς μικρῆς διπλοκατοικίας,
ἀκούστηκαν φωνές. Μιά δυνατή
ἀνδρική φωνή ἔλεγε κάτι πολύ
αὐστηρά, μιά γυναικεία φωνή κάτι συμπλήρωνε, ἐνῶ μιά παιδική φωνή, λίγο
κλαψιάρικη, προσπαθοῦσε κάτι νά πεῖ.
-Ὤχ! Πάλι τόν μαλλώνουνε γιατί,
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σίγουρα, θά σταμάτησε νά διαβάζει ὁ
μικρός καί θά χαζεύει μ’ ἐκεῖνο τό ἠλεκτρονικό παιχνίδι... ψιθύρισε ὁ παππούς σκεφτικός. Καί, σάν νά μονολογοῦσε, συνέχισε. Θαρρῶ πώς πρέπει
κάτι νά τοῦ δείξω, ὅταν θά θελήσει νά
πᾶμε βόλτα... Κάτι πού εἶδα χθές καί
μπορεῖ νά βοηθήσει...
-Σάν τί; ρώτησε ἡ γυναίκα του, μά
δέν πρόλαβε νά τῆς ἀπαντήσει.
Ἀπό τήν πέτρινη ἐξωτερική σκάλα
κατέβαινε ἡ νύφη τους μέ τόν δεκάχρονο ἐγγονό τους. Ἔμοιαζε κλαμένος.
-Μπορεῖτε, σᾶς παρακαλῶ, νά τόν
πᾶτε μιά βολτίτσα, ἐδῶ γύρω, γιά νά
ἠρεμήσει λίγο; Νά... ἠρεμήσουμε ὅλοι
μας, συμπλήρωσε, μ’ ἕνα χαμόγελο πού
ἔλεγε πολλά...Ὁ Πετράκης ὑποσχέθηκε
στόν μπαμπά του ὅτι θά γυρίσει μέ διάθεση νά ἀποτελειώσει τό διάβασμά του.
-Ἐν τάξει. Μή νοιάζεσαι, εἶπε ἀμέσως ὁ παππούς. Σέ μισή ὡρίτσα θά
εἴμαστε πίσω. Ἔτσι, Πετρῆ;
Ὁ μικρός κούνησε καταφατικά τό κεφάλι του καί ἡ μαμά του, μ’ ἕνα εὐχαριστῶ, ξανανέβηκε τήν σκάλα.
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Χέρι-χέρι τώρα, παππούς καί ἐγγονός,
ἄρχισαν τήν βόλτα τους στά δρομάκια
τῆς γειτονιᾶς τους. Σιωπηλός ὁ παππούς,
μέ ἕνα σχέδιο στόν νοῦ του, περίμενε ν’
ἀρχίσει πρῶτος τήν κουβέντα ὁ Πετράκης. Ἄν ἤθελε, θά τοῦ μιλοῦσε γιά ὅσα
προηγήθηκαν. Ἄν ὄχι, τό θέμα τους σήμερα θά ἦταν ἄλλο...
-Ποῦ πᾶμε ἀπό δῶ παπποῦ; ρώτησε, σέ
λίγο, ὁ μικρός κοιτάζοντας γύρω καί βλέποντας ὅτι εἶχε λίγο ἀλλάξει ὁ συνηθισμένος τους περίπατος.
-Θά δεῖς, ἀγόρι μου, θέλω κάτι νά σοῦ
δείξω.Νά... θαρρῶ πώς φτάσαμε.
Ἔστριψαν στήν γωνιά καί βρέθηκαν
μπροστά σέ μιά ὄμορφη, καινούργια μονοκατοικία. Ἕνας μάστορας, μεσόκοπος,
ἀποτελείωνε τό χτίσιμο τῆς μάντρας, σιγοτραγουδώντας.
-Ἄς σταθοῦμε λίγο ἐδῶ νά παρακολουθήσουμε πῶς δουλεύει, ψιθύρισε ὁ
παππούς. Κι ὁ Πετράκης, πού δέν εἶχε
τύχει νά ξαναδεῖ κάτι τέτοιο, συμφώνησε.
Κι ἐνῶ στήν ἀρχή κοιτοῦσε λίγο ἀδιάφορα καί, μᾶλλον, πιό πολύ τοῦ ἄρεσε τό
τραγούδι, σέ λίγο, ἡ τέχνη τοῦ καλοῦ μάστορα τόν συνεπῆρε.
Κοίταζε τό πῶς διάλεγε τήν κάθε πέτρα, πῶς τήν ζύγιζε στήν παλάμη του,
πῶς τήν πελέκαγε γιά νά τῆς δώσει τό
κατάλληλο σχῆμα ὥστε νά ταιριάξει
ἁρμονικά στήν θέση της, τό πῶς τήν τοποθετοῦσε σάν νά τήν χάϊδευε, τό πῶς
ἔστρωνε τά ξεφτίδια καί μέ τί χαμόγελο
ἱκανοποίησης, συνεχίζοντας τό τραγούδι
του, στεκόταν λίγο πιό κεῖ, γιά νά ἐλέγξει
ὅτι ὅλα ἦταν ἐντάξει καί ὅτι ἡ μάντρα
ἔπαιρνε τό σχῆμα πού αὐτός ἤθελε.
Ὁ παππούς παρατηροῦσε τόν Πέτρο
καί χαιρόταν. Χαιρόταν γιά τήν προσοχή
τοῦ παιδιοῦ, γιατί αὐτό ἀκριβῶς εἶχε σχε-
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διάσει. Ἤθελε νά δεῖ καί νά καταλάβει ὁ
μικρός τήν ὀμορφιά τῆς δημιουργίας καί
τήν ἱκανοποίηση πού δίνει αὐτό πού φτιάχνει ὁ ἄνθρωπος μέ τά χέρια του, ὅπως
καί μέ τήν τέχνη του καί μέ τό μυαλό
του, γιά νά τό χαροῦν καί νά ὠφεληθοῦν
οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι.
Ὁ μάστορας, κάποια στιγμή, ἀντιλήφθηκε τήν παρουσία τους. Τούς καλοχαιρέτησε διαπιστώνοντας ὅτι παρακολουθοῦσαν τήν δουλειά του.
-Πῶς σέ λένε λεβέντη μου; ρώτησε.
-Πέτρο, εἶπε ἐκεῖνος κάπως ἀμήχανος.
Κοντοστάθηκε καί σέ λίγο... εἶναι πολύ
ὡραία ἡ μάντρα πού φτιάχνετε κύριε.
-Νἆσαι καλά, παλικάρι μου. Νά ξέρεις
ὅτι κάθε τι πού φτιάχνεις μέ ἀγάπη γίνεται ὡραῖο. Χρειάζεται, ὅμως, καί κόπο
γιά νά μάθεις νά τό φτιάχνεις ὡραῖο. Θέλει κόπο, ἐπιμονή καί πολλή ὑπομονή.
Νά μοῦ τό θυμᾶσαι αὐτό καί θά τό βρεῖς
μπροστά σου παιδί μου, ἐπιμονή καί ὑπομονή, εἶπε ἥσυχα ὁ καλός μάστορας καί
γύρισε νά συνεχίσει τήν δουλειά του.
Ὁ παππούς σιωποῦσε. Ὅ,τι εἶχε κατά
νοῦ νά πεῖ στόν Πέτρο, τό εἶχε ἤδη ἀκούσει. Τόν ἔπιασε ἀπό τό χέρι καί ρώτησε:
-Τί λές Πετρῆ μου, πᾶμε σιγά-σιγά;
-Ναί, πᾶμε, παππού. Ὥρα νά γυρίσουμε, γιατί ἔχω νά τελειώσω τό διάβασμά μου... Μέ... ἐπιμονή καί ὑπομονή,
πρόσθεσε, γελώντας μέ νόημα.
Χαμογέλασε – κάτω ἀπ’ τά μουστάκια
του - κι ὁ παππούς καί σκέφτηκε: «Εὐλογημένο τό ζωντανό παράδειγμα. Εὐλογημένη, Θεέ μου, ἡ ἀντίληψη καί ἡ παρατηρητικότητα τῶν παιδιῶν».
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

Ὁμότιμη Καθηγήτρια

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἡ ἀποδόμηση τῆς Ἑλλάδας – Δύο ἐνδ
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Δ

ύο γεγονότα, πού δέν εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητας, δείχνουν ὅτι, σύν τῷ χρόνῳ,
προχωρεῖ μεθοδικά ἡ ἀποδόμηση τῆς Ἑλλάδας. Τό πρῶτο εἶναι ἡ ἀπό τήν 1η Ἀπριλίου κατάργηση τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς, δηλαδή τοῦ
«Πάτερ ἡμῶν...», στίς 7 τό πρωί καί στήν ἔναρξη
τοῦ προγράμματος τοῦ Τρίτου προγράμματος τῆς
ΕΡΑ. Ἕως τίς 31 Μαρτίου ἕνα παιδί ἔλεγε πολύ
ὄμορφα τήν προσευχή καί ἀκολουθοῦσαν ἀπό χορωδία οἱ τέσσερις πρῶτοι στίχοι τοῦ Ἐθνικοῦ μας
Ὕμνου. Τώρα ἔμεινε μόνο ἡ χορωδία καί ὁ Ἐθνικός
Ὕμνος. Προφανῶς ἡ προσευχή δέν ταιριάζει στούς
σημερινούς ὑπεύθυνους τῆς ΕΡΑ... Ὁ ἀείμνηστος
Γιῶργος Τσαγκάρης, ὡς διευθυντής τοῦ Τρίτου
Προγράμματος (1994-2002) εἶχε καθιερώσει τό
«Πάτερ ἡμῶν...» καί τόν Ἐθνικό μας Ὕμνο μέ τόν
τρόπο πού ἀκουγόταν ἕως τίς 31 Μαρτίου στήν
ἔναρξη τοῦ προγράμματος. Σέ συζήτηση πού εἶχα
μαζί του γιά τή συγκεκριμένη του ἐπιλογή μοῦ
εἶχε ἐξηγήσει ὅτι τό Τρίτο πρόγραμμα διδάσκει
πολιτισμό καί αὐτός στήν Ἑλλάδα εἶναι συνυφασμένος μέ τό Ἔθνος καί τήν Ἐκκλησία. Ὁ Τσαγκάρης
ἔβλεπε τά 3-4 λεπτά, πού ἡ προσευχή καί ὁ ὕμνος
διαρκοῦσαν στό 24ωρο πρόγραμμα τοῦ Τρίτου, τό
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συμβολικό μήνυμα τοῦ πολιτισμοῦ μας, μήνυμα πού εἶναι
διαχρονικό καί ὑπεράνω Κομμάτων, σάν τή Σημαία μας.
Τό ἄλλο σοβαρό περιστατικό
πού δείχνει τήν ἐπιχείρηση ἀποδόμησης τῆς Ἑλλάδας πού γνωρίζουμε συνέβη στά Διοικητικά
Δικαστήρια τῶν Ἀθηνῶν, μπορεῖ
καί ἀλλοῦ. Ὅπως μᾶς καταγγέλθηκε στίς ἐπετείους τῶν Ἐθνικῶν
Ἑορτῶν μίαν ὥρα πρίν ἀπό τήν
ἀποχώρηση τῶν ὑπαλλήλων,
λόγῳ λήξης τοῦ ὡραρίου ἐργασίας τους, ἦταν καθιερωμένο δικαστές καί ὑπάλληλοι νά συγκεντρώνονται στήν αἴθουσα
πολλαπλῶν χρήσεων, πού διαθέτει τό Δικαστήριο, κάποιος
νά ἐκφωνεῖ ἕνα ἱστορικό – θρησκευτικό κείμενο σχετικό μέ τήν
ἑορτή καί μετά ἔψαλλαν ὅλοι
μαζί τόν Ἐθνικό Ὕμνο καί ἀποχωροῦσαν. Στήν περυσινή ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καί μέ
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ ἡ καθιερωμένη ἑορτή δέν πραγματοποιήθηκε. Σέ τηλεφώνημα πού
ἔγινε στήν Γενική Ἐπίτροπο τῆς
Ἐπικρατείας τῶν τακτικῶν Διοικητικῶν Δικαστηρίων, ἐκείνη
δικαιολόγησε τήν κατάσταση
λέγοντας ὅτι οἱ δικαστές ἦσαν
πολύ ἀπασχολημένοι καί δέν
εἶχαν χρόνο νά ἑτοιμάσουν τή
σχετική ὁμιλία... Τῆς ἐλέχθη ὅτι
θά μποροῦσε νά ἀναλάβει τήν
ὁμιλία ἕνας διοικητικός ὑπάλ-
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ἐνδεικτικά γεγονότα
ληλος, ἀλλά ἐκείνη δέν ἀπάντησε. Πρό ἡμερῶν
ἡ ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου πέρασε χωρίς
καμία μνεία τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος, σάν
μία κοινή ἡμέρα...
Καί τά δύο γεγονότα δείχνουν ὅτι ἡ σημερινή ἐξουσία ἐπιβάλλει τήν ἀποδόμηση τῆς
ἐθνικῆς μας παράδοσης καί ἐφαρμόζει τήν
τακτική ὅ,τι τό ἐθνικό καί ἐκκλησιαστικό νά
περιορίζεται στήν ἰδιωτική σφαίρα, μέσα
στούς τέσσερις τοίχους τῶν ναῶν ἤ τῶν οἰκημάτων. Ἄν στά γεγονότα αὐτά προσθέσουμε
ὅτι ὁ μηχανικός, πρ. καθηγητής τοῦ ΕΜΠ
ὀπαδός τῆς «ἀποδόμησης» τοῦ Ντεριντᾶ,
πού ἐκτιμᾶ τήν ψυχανάλυση τοῦ Φρόϊντ,
καί συμπαθεῖ τόν Μάο κ. Ἄρ. Μπαλτάς ὁρίζει
τά τοῦ πολιτισμοῦ μας, ὅτι Ὑπουργός Παιδείας εἶναι ὁ κ. Φίλης, ὅτι πρόεδρος τῆς
Ἐπιτροπῆς Ἐθνικοῦ Διαλόγου γιά τήν Παιδεία
εἶναι ὁ καθηγητής καί ἄλλοτε συνεργάτης
τοῦ Κ. Σημίτη Ἀντώνης Λιάκος ἔχουμε μίαν
εἰκόνα τῆς πορείας τῆς Παιδείας καί τοῦ
Πολιτισμοῦ στίς ἡμέρες ἐξουσίας τῆς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Καί οἱ μέν ἄνθρωποι
τῆς Ἀριστερᾶς ἐφαρμόζουν τήν ἰδεολογία
τους. Οἱ ἄνθρωποι τῶν ΑΝΕΛ δέν αἰσθάνονται
ντροπή γιά τά συμβαίνοντα; Ἐν ὀνόματι τῆς
ἐξουσίας ξέχασαν τίς ἀρχές τους, τίς ὑποσχέσεις τους, τίς «κόκκινες γραμμές τους»;
Δέν αἰσθάνονται ὡς χριστιανοί, πού ἀλλαξοπίστησαν, ὡς στρατιῶτες πού λιποτάκτησαν;...
Ἡ σημερινή κατάσταση θυμίζει τά λόγια
του Μακρυγιάννη, ὅπως τάγραψε στά «Ἀπομνημονεύματά» του: « ...Ἀπό τούς τοιούτους
λαϊκούς, στρατιωτικούς καί πολιτικούς, ἀφοῦ
χύσαμεν ποταμούς αἵματα, κιντυνεύομεν νά
χάσωμεν καί τήν πατρίδα μας καί τήν θρησκεία
μας».
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ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ
τά λανθασμένα βήματα
(Σπουδή αὐτογνωσίας)

«Ἁμαρτίας νεότητος καί ἀγνοίας
μή μνησθῇς, καί ἐκ τῶν κρυφίων
ἡμῶν καθάρισον ἡμᾶς...»
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Καλό εἶναι νά ξεκινάει ὁ
καθένας μας ὅταν ὡριμάσει
πιά, τό ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς
στόν ἑαυτό του. Καί μέ πυξίδα τήν εὐαισθησία πού τοῦ
ἀπόμεινε -γιατί πολλά καί
σκληρά εἶναι τά μαρτύρια
πού ὑπομένει γιά ν’ ἀπαλλαγεῖ ἀπ’ αὐτήν- νά προσπαθήσει νά συλλαβίσει γιά
μιά ἀκόμη φορά, πού ἴσως
καί νἆναι ἡ στερνή του, τό
τετράδιο τοῦ αὐτοβιογραφικοῦ του δρομολογίου. Ἑνός
δρομολογίου πού ἄρχισε στά
πρῶτα του χρόνια, τότε δηλαδή ὅπου ἄρχισε νά συλλαβίζει τόν κόσμο, ἴσαμε τούτη τήν πάντιμο ὥρα πού
διαβαίνει τό χαντάκι τοῦ χρόνου γιά νά βρεθεῖ στό Ὑπέρχρονο. Γιατί ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα εἶναι παράλληλα καί
μιά προσπάθεια νά συμφιλιωθεῖ μέ κάποια πρόσωπα
πού κάποτε πλήγωσε - ἠθελημένα ἤ ὄχι - καί ἀπό τότε

μεταξύ τους ἀνοίχτηκε χαντάκι ἀπροσπέλαστο. Κάποτε ὅλα αὐτά ὅμως. Τώρα
δέ πού βασιλεύει ἡ μέρα, γιά τό καθένα
πού διάβηκε τή νεότητα καί σιγά-σιγά
πορεύεται γιά τή «βαθειά τοῦ τάφου
σιωπή», τώρα λοιπόν, σέ ὧρες ρέμβης
καί ἐπιστροφῆς στά παλιά τά μονοπάτια
τοῦ χτές, ἀπαιτεῖται νά ξαναβρεῖ τά σημάδια ἐκεῖνα πού ὅριζαν τίς διαπροσωπικές του σχέσεις κι ἔτσι νά πασχίσει
νά συναντήσει, ἔστω καί μέ τή μνήμη
του, ἀφοῦ θά εἶναι ἀδύνατη ἄλλου
εἴδους ἐπικοινωνία, αὐτούς πού πλήγωσε
καί τούς φαρμάκωσε μέ τή στάση, τό
λόγο, τίς ἐνέργειές του. Καί καθώς δημιουργήθηκε κι αὐτή ἡ ἀπόσταση μέσα
στό χρόνο πού πέρασε, καθώς εἰρήνευσε
περισσότερο ἡ ψυχή, καταστάλαξαν τά
πράγματα, ἀρχίζει αὐτή ἡ ἐπιστροφή,
μέσῳ τύψεων ἀσφαλῶς, μετανοίας καί
ἐπίγνωσης. Μιά ἐπιστροφή ὀδυνηρή μέν,
ἀλλά καί θεραπευτική. Θεραπευτική,
ἀφοῦ ἀποσείεται πιά τό βάρος πού
πίεζε τήν ψυχή τόσα χρόνια καί ἐμφάνιζε
συμπεριφορές περίεργες, ἀπωθητικές.
Ἔτσι, τώρα πιά πού διαπιστώνεται τό
«βραχύ τῆς ζωῆς», εἶναι ἐπιτέλους καιρός
γιά μιά προσπάθεια συμφιλίωσης καί
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καταλλαγῆς. Μέ ὑπομονή καί γνήσια μετάνοια.
Γιατί μονάχα μέ αὐτά τά ἐργαλεῖα θά ὑπάρξει
ἡ δυνατότητα στόν καθένα μας νά σκεφτεῖ
πόσες φορές εἰρωνεύτηκε, κατηγόρησε, πλήγωσε καί ταλαιπώρησε τόν ἄλλο, τόν φίλο,
τό γνωστό, τόν συνάνθρωπο. Βλέπεις ἡ ἐπιταγή
«τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα», εἶναι μαρτύριο
πραγματικό, εἶναι ἕνας δρόμος ἀνηφορικός,
δύσκολος, γεμᾶτος κινδύνους. Κι ὁ μεγαλύτερος
κίνδυνος εἶναι ἡ ἀπουσία συνειδητοποίησης
αὐτῆς τῆς καταλλαγῆς, τῆς συγγνώμης πού
πρέπει νά εἰπωθεῖ (ἀλλά καί νά βιωθεῖ), τῆς
συνειδητῆς μεταμέλειας.
Ἡ νεότητα, εἶναι γνωστό πιά, πώς εἶναι
φορτωμένη ἔπαρση ἀλλά καί αἰσιοδοξία. Μόνο
πού ἡ δεύτερη, ἡ αἰσιοδοξία δηλαδή, εἶναι
τόσο πολύ μπερδεμένη μέ τήν πρώτη, ὥστε
νά εἶναι ἀναπόφευκτες ἀνοίκειες συμπεριφορές
καί ἀπρέπειες πού πληγώνουν καί στιγματίζουν
τόν ἄλλο. Μάλιστα, πολλές φορές μέσα στή
βιασύνη καί στόν ἐνθουσιασμό του ὁ νέος λησμονεῖ πώς ἀπέναντί του ἔχει κάποιον ἀδύναμο
συνάνθρωπο, π.χ. ἕναν ἡλικιωμένο, πού δέν
διστάζει νά τοῦ φερθεῖ περιφρονητικά καί
ἀσύνετα. Καί θά πρέπει νά περάσει ἀρκετός
χρόνος, νά φτάσει ὁ ἴδιος στά χρόνια καί στή
θέση ἐκείνου πού τραυμάτισε, γιά νά καταλά-

βει... Νά μεταμεληθεῖ
καί νά καταλάβει. Μόνο
πού ἐκεῖνος, ὁ ἡλικιωμένος δηλαδή, δέν θά
εἶναι πιά στή ζωή, ἔτσι
ὥστε νά προσπαθήσει
νά ἀποκαταστήσει τό
λάθος του ὁ νεότερος.
Τό ἴδιο συμβαίνει καί
μέ ἄλλους συνανθρώπους του, ἴσως τῆς
ἴδιας ἤ μικρότερης ἡλικίας, πού δέν τούς ἔχει
πιά σιμά του, κι αὐτό
πού ἀπομένει στήν
ψυχή του, μετά τήν τρικυμία τῆς νεότητας πού
καταλάγιασε, εἶναι ἡ
στάχτη κι ἡ πικρία.
Καθώς ἡ νεότητα
παραχώρησε τή θέση
της στά γερατειά, κι ἡ
ἀναπόληση ἔγινε καθημερινό δρομολόγιο, ἡ
ψυχή στρέφει, μέ δάκρυα μεταμέλειας τό
βλέμμα της στό Θεό.
Καί τόν ἱκετεύει:
«ἁμαρτίας νεότητός μου
καί ἀγνοίας μου μή
μνησθῇς· κατά τό ἔλεός
σου μνήσθητί μου, σύ,
ἕνεκεν χρηστότητός
σου, Κύριε» (Ψαλμ. 24,
7). Ἀμήν.
π. Κων. Ν. Καλλιανός
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Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ σέ μιά ἐπίσκεψη τοῦ Καζαντζάκη, ὅταν ἦταν
νέος, στό Ἅγιον Ὄρος. Εἶναι πολύ
ἐνδιαφέροντα καί ἀποκαλυπτικά ὅσα
γράφει ὁ ἴδιος στό γνωστό ἔργο του
«Ἀναφορά στό Γκρέκο», σχετικά μέ
αὐτή τήν ἐπίσκεψη «προσκύνημα»,
ὅπως τή λέει. Ἀνάμεσα στά ἄλλα περιγράφει καί τό διάλογο πού εἶχε μ’ ἕναν
«ξακουστό γιά τήν ἁγιοσύνη του» ἐρημίτη, τόν Μακάριο τόν Σπηλαιώτη, πού
ζοῦσε σέ μιάν ἀπόκρημνη σπηλιά στά
ἄγρια Καρούλια.
ΓΡΑΦΕΙ ὁ μεγάλος Ἕλληνας συγγραφέας: «Ἀπό τή στιγμή πού πάτησα
στό ἱερό βουνό εἶχα πάρει τήν ἀπόφαση νά πάω νά τόν δῶ, νά σκύψω νά
τοῦ φιλήσω τό χέρι καί νά τοῦ ἐξομολογηθῶ. Ὄχι τά κρίματά μου, δέν πίστευα νἄχα κάμει ὡς τότε πολλά, παρά
τήν ἑωσφορική ἀλαζονεία πού συχνά μ’
ἔσπρωχνε νά μιλῶ μέ ἀναίδεια γιά τά
ἑφτά μυστήρια καί τίς δέκα ἐντολές καί
νά θέλω νά χαράξω δικό μου δεκάλογο».
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ΒΡΗΚΕ τή σπηλιά τοῦ ἐρημίτη
καί πλησίασε. Περιγράφει ὁ Καζαντζάκης: «Ἕνα πρόσωπο χλωμό, δυό χέρια σκελεθρωμένα
κουνήθηκαν στό βάθος τῆς σπηλιᾶς κι ἀκούστηκε γλυκιά ξεπνεμένη φωνή: ― Καλῶς τον! Ἔκαμα
κουράγιο, μπῆκα στή σπηλιά. ―
Εὐλόγησον, πάτερ, εἶπα κι ἔσκυψα νά τοῦ φιλήσω τό κοκαλιασμένο χέρι. Δέν ἤξερα τί νά πῶ,
ἀπό ποῦ ν’ ἀρχίσω. Ἀποκότησα
τέλος:
― Παλεύεις ἀκόμα μέ τό Διάβολο, πάτερ Μακάριε; τόν ρώτησα.
― Ὄχι πιά, παιδί μου· τώρα
γέρασα, γέρασε κι αὐτός μαζί
μου· δέν ἔχει δύναμη· παλεύω μέ
τό Θεό.
― Μέ τό Θεό! ἔκαμα ξαφνιασμένος· κι ἐλπίζεις νά νικήσεις;
― Ἐλπίζω νά νικηθῶ, παιδί
μου· μοῦ ἀπόμειναν ἀκόμα τά
κόκαλα· αὐτά ἀντιστέκονται.
― Βαριά ἡ ζωή σου, γέροντά
μου· θέλω κι ἐγώ νά σωθῶ, δέν
ὑπάρχει ἄλλος δρόμος;
― Πιό βολικός; ἔκαμε ὁ ἀσκητής καί χαμογέλασε μέ συμπόνια.
― Πιό ἀνθρώπινος, γέροντά
μου.
― Ἕνας μονάχα δρόμος.
― Πῶς τόν λέν;
― Ἀνήφορο».
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Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, σέ κάποια
στιγμή, σκέφθηκε νά ρωτήσει τόν
ἀσκητή, γιατί, στό τέλος, νά μή
σωθεῖ καί ὁ σατανάς; Χρησιμοποίησε ἕνα πλάγιο τρόπο γιά νά τό πεῖ.
Ὁ συγγραφέας περιγράφει τήν ἀντίδραση τοῦ Γέροντα, ὅταν τό ἄκουσε:
«Ὁ ἀσκητής ἔκαμε τό σημάδι τοῦ
σταυροῦ, τά χέρια του ἔτρεμαν.
― Ποιός εἶσαι; ἔκαμε μέ φωνή ξεψυχισμένη· ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ!
Ἔκαμε πάλι τό σταυρό του τρεῖς
φορές, ἔφτυσε στόν ἀέρα:
― Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ, ξανάπε, κι ἡ φωνή του τώρα εἶχε στερεώσει.
Ἄγγιξα τό γόνατό του πού γυάλιζε γυμνό στό μεσόφωτο·τό χέρι
μου πάγωσε.
― Γέροντά μου, τοῦ κάνω, δέν
ἦρθα ἐδῶ νά σέ πειράξω, δέν εἶμαι
ὁ Πειρασμός· εἶμαι ἕνας νέος πού
θέλει νά πιστέψει ἁπλοϊκά, χωρίς
νά ρωτάει, ὅπως πίστευε ὁ παππούς
μου ὁ χωριάτης· θέλω, μά δέν
μπορῶ.
― Ἀλίμονό σου, ἀλίμονό σου, δυστυχισμένε· τό μυαλό θά σέ φάει, τό
ἐγώ θά σέ φάει. Ὁ ἀρχάγγελος
Ἑωσφόρος, πού ἐσύ ὑπερασπίζεσαι
καί θές νά τόν σώσεις, ξέρεις πότε
γκρεμίστηκε στήν Κόλαση; Ὅταν
στράφηκε στό Θεό κι εἶπε: Ἐγώ.
Ναί, ναί, ἄκου, νεαρέ, καί βάλ’ το
καλά στό νοῦ σου: Ἕνα μονάχα
πράγμα κολάζεται στήν Κόλαση, τό
ἐγώ. Τό ἐγώ, ἀνάθεμά το!
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Τίναξα τό κεφάλι πεισματωμένος:
― Μέ τό ἐγώ αὐτό ξεχώρισε ὁ ἄνθρωπος ἀπό τό ζῶο, μήν τό κακολογᾶς, πάτερ Μακάριε.
― Μέ τό ἐγώ αὐτό ξεχώρισε ἀπό
τό Θεό. Πρῶτα ἀπό ὅλα ἦταν ἕνα μέ
τό Θεό, εὐτυχισμένα στόν κόρφο
του. Δέν ὑπῆρχε ἐγώ καί σύ κι
ἐκεῖνος· δέν ὑπῆρχε δικό σου καί
δικό μου, δέν ὑπῆρχαν δυό, ὑπῆρχε
ἕνα· τό Ἕνα,ὁ Ἕνας. Αὐτός εἶναι ὁ
Παράδεισος πού ἀκοῦς, κανένας
ἄλλος· ἀπό κεῖ ξεκινήσαμε, αὐτόν
θυμᾶται καί λαχταρίζει ἡ ψυχή νά
γυρίσει· βλογημένος ὁ θάνατος!».
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ κλείνει τή συζήτησή του μέ τόν Ἁγιορείτη ἀσκητή
ὡς ἑξῆς: «Εἶχα σκαρφαλώσει τά βράχια γιά νά ἐξομολογηθῶ, μά εἶδα
ἦταν ἀκόμη πολύ νωρίς. Ἡ ζωή
μέσα μου δέν εἶχε ξυθυμάνει, ἀγαποῦσα πολύ τόν ὁρατό κόσμο.
Ἔλαμπε ὁ Ἑωσφόρος στό μυαλό
μου, δέν εἶχε ἀκόμα ἀφανιστεῖ μέσα
στήν τυφλωτική λάμψη τοῦ Θεοῦ.
Ἀργότερα, συλλογίστηκα, στά γεράματα, σάν ξεθυμάνει μέσα μου ὁ
Ἑωσφόρος». Σηκώθηκα. «Φεύγεις;
ἔκαμε ὁ γέροντας, ἄε στό καλό, ὁ
Θεός μαζί σου».
ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Τό ὁμολογεῖ
ὁ ἴδιος ὁ Καζαντζάκης. Εἶχε ἑωσφορική (διαβολική) ἀλαζονεία. Κι
ἔλαμπε μέσα του ὁ Ἑωσφόρος! Γι’
αὐτό καί δέν μποροῦσε νά πιστέψει.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις εἶναι ἕνα δύσκολο πρόβλημα.
Δυστυχῶς, οἱ χαρακτῆρες τῶν ἀνθρώπων δέν μοιάζουν,
γιατί δέν ἔχουν τήν ἴδια ἀγωγή, τήν ἴδια μόρφωση κ.λπ. μέ
ἀποτέλεσμα πάρα πολλές φορές νά συγκρούονται καί γιά
μικροπράγματα! Στή σημερινή μάλιστα ἐποχή, τήν τόσο
ἰσοπεδωτική, πού θεωρεῖται ἐξυπνάδα κάι «δημοκρατικό
δικαίωμα» κάθε ἀνυπακοή καί παραβατικότητα, πρέπει νά
ξαναβροῦμε τόν «εὐγενῆ» χαρακτήρα μας, γιά νά μπορέσουμε νά ζοῦμε ἤρεμα καί «ἀνθρώπινα».
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Μοσχάκης σ. Συμβολαιογράφος
μέ τό βιβλίο του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» κατέγραψε ἕνα «savoir vivre» μέ πρακτικούς τρόπους συμπεριφορᾶς, πού
ἔχουμε τή γνώμη ὅτι ἄν τούς ἀκολουθήσουμε, πολλά
ἔχουμε νά ὠφεληθοῦμε γιά τίς σχέσεις μας μέ τούς συνανθρώπους μας.
Θά προσπαθήσουμε, κατά καιρούς, νά δημοσιεύουμε
καί ἕνα διαφορετικό θέμα πάνω στίς ἀνθρώπινες σχέσεις.
Σήμερα δημοσιεύουμε τό παρακάτω ἄρθρο, πού ἀναφέρεται στήν συμπεριφορά μας στήν πολυκατοικία πού
διαμένουμε. Ἡ κοινή ζωή πολλῶν οἰκογενειῶν κάτω ἀπό
τήν ἴδια στέγη, φυσικό ἐπακόλουθο ἔχει, νά ἔχει καί πολλά
προβλήματα. Ἄς προσπαθήσουμε νά κάνουμε τήν συγκατοίκησή μας μέ ἄλλους ἀνθρώπους εὐχάριστη καί ὄχι προβληματική.

***

Ὅσοι διαμένουν σέ πολυκατοικίες, ἔχουν δικαιώματα καί ὑποχρεώσεις, πού πολλές φορές, ὅσο
λεπτομεριακός καί ἐάν εἶναι ὁ κανονισμός Σχέσεων
τῶν συνιδιοκτητῶν καί ἐνοίκων μιᾶς πολυκατοικίας,
δέν μποροῦν νά καλυφθοῦν ὅλα τά θέματα πού
προκύπτουν. ῾Η ὑπ’ ἀριθμόν 179/1980 ἀπόφαση τοῦ
Ἀρείου Πάγου ἀναφέρει ὅτι ὁ Κανονισμός τῆς πολυκατοικίας ἐπέχει θέση νόμου, ἄρα ὅποιος παραβιάζει τίς διατάξεις τοῦ Κανονισμοῦ, παραβιάζει τό
νόμο καί θά ὑποστεῖ τίς συνέπειες τῆς παράβασής
του.
Πολλές φορές ἀνακύπτουν θέματα πού δημιουργοῦν προβλήματα στίς σχέσεις, γι’ αὐτό πρέπει
ὅλοι μέ καλή διάθεση, μέ εὐγένεια καί κατανόηση
νά συμβάλλουν στήν ἐπίλυση τῶν ἀναφαινομένων
προβλημάτων.
Πρέπει νά συστηθοῦμε στούς ἐνοίκους, νά γνωρίζει ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Χαιρετᾶμε ὅλους τούς ἐνοί148
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κους στούς κοινόχρηστους χώρους. Ἡ καλημέρα
ἀκούγεται μέ εὐχαρίστηση.
Ὁ ἀείμνηστος Σαμαράκης εἶχε πεῖ μιά σκληρή
καί ἀληθινή ρήση: «Ποτέ δέν ἦταν οἱ στέγες τῶν
σπιτιῶν τόσο κοντά καί οἱ ψυχές τόσο ἀπόμακρες».
Σήμερα, ὄντως, οἱ κάτοικοι στίς μεγάλες πολυκατοικίες, δέν γνωρίζουν ποιός εἶναι ὁ κάτοικος τοῦ
διπλανοῦ διαμερίσματος καί συνήθως δέν ἀνταλλάσσουν οὔτε καλημέρα.
Δέν κρατᾶμε ἀνοικτή τήν πόρτα τοῦ ἀνελκυστήρα ἄσκοπα.
Παραχωροῦμε τήν προτεραιότητα στίς κυρίες
καί στούς μεγαλυτέρους μας. Δέν ἐλέγχουμε τήν
ἀλληλογραφία τῶν λοιπῶν ἐνοίκων. Σέ ὧρες κοινῆς
ἡσυχίας δέν θορυβοῦμε, οὔτε θέτουμε σέ λειτουργία μηχανήματα, πλυντήρια ἤ ἠλεκτρικές συσκευές,
πού προκαλοῦν θόρυβο ἤ παίζουμε πιάνο.
Καθένας ἔνοικος καταλαμβάνει τή θέση στάθμευσης πού ἀντιστοιχεῖ στό διαμέρισμά του μέ τό
αὐτοκίνητό του καί ὄχι κάποιου ἄλλου. Ἄν περνᾶμε
ἔξω ἀπό διαμέρισμα πού ἔχει ἀνοικτή τήν πόρτα
εἰσόδου σέ αὐτό, δείχνουμε διακριτικότητα καί δέν
κοιτᾶμε μέσα περίεργα. Δέν ἐλέγχουμε τά διάφορα
πρόσωπα πού μπαινοβγαίνουν στά ἄλλα διαμερίσματα. Ποτέ δέν σχολιάζουμε τούς λοιπούς ἐνοίκους. Προσέχουμε νά μήν ἐνοχλοῦμε τούς ἐνοίκους
τῶν κάτω ὀρόφων, μέ τό πότισμα τῶν καλλωπιστικῶν
φυτῶν πού διατηροῦμε στό μπαλκόνι μας ἤ μέ τίναγμα τῶν ρούχων, χαλιῶν κ.λ.π.
Δέν εἶναι σωστό νά δανειζόμαστε τακτικά διάφορα ἀντικείμενα ἀπό τούς γείτονες καί ἰδίως ὅταν
δέν τά ἐπιστρέφουμε. Ἐκπληρώνουμε ἐγκαίρως
ὅλες τίς ὑποχρεώσεις μας πού ἔχουν σχέση μέ τήν
πολυκατοικία (πληρωμή κοινόχρηστων, πετρέλαιο
θέρμανσης κλπ.). Δέν ἐνοχλοῦμε μέ τά κατοικίδια
ζῶα τούς ἐνοίκους καί τά ἐκπαιδεύουμε πρός
τοῦτο. Ἐπιλύουμε κάθε πρόβλημα μέ διάλογο καί
καλή θέληση στή γενική συνέλευση. Ἐάν ὑπάρχει
θυρωρός, τόν ἀντιμετωπίζουμε μέ εὐγένεια, φιλοφροσύνη καί τίς μεγάλες γιορτές δέν παραλείπουμε
νά κάνουμε τό δῶρο μας. Δέν δημιουργοῦμε προβλήματα στήν πολυκατοικία καί ἀποφεύγουμε τίς
προστριβές μεταξύ τους.
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ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Ἀγαπητοί μας συνδρομητές,
Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω, πῶς γίνεται, μερικὲς φορές, νὰ μᾶς μπερδεύουν
ὁρισμένοι θεολόγοι μας!
Ἀντὶ κάποιοι νὰ βοηθοῦν κάθε πνευματικὴ προσπάθεια ποὺ γίνεται «πρὸς
δόξαν Θεοῦ», βρίσκουν διάφορες αἰτίες
νὰ μᾶς ζαλίζουν καὶ νὰ μὴ ξέρουμε «τί
μᾶς γίνεται»! Θὰ σᾶς πῶ τί μοῦ συνέβη.
Ἕνα πρωϊνό, ὅταν ξύπνησα, ἔβαλα
νὰ δῶ στὴν τηλεόραση τὸ πρόγραμμα
τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Πατρῶν «ΛΥΧΝΟΣ».
Βλέπω νὰ εἶναι στὴν ἕδρα κάποιας
αἴθουσας καὶ νὰ μιλάει ὁ π. Γεώργιος
Μεταλληνός, ὁμότιμος πλέον καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Βρισκόταν στὸ
τέλος τῆς ὁμιλίας του. Ἀπὸ τὰ πλάνα
τῶν εἰκόνων ποὺ ἔδειχνε ἡ τηλεόραση,
κατάλαβα ὅτι εἶναι κάποια ὁμιλία στὴν
Ἱερὰ Μητρόπολη Ναυπακτίας, ἀφοῦ
ἔδειχνε τὸν Μητροπολίτη της κ. Ἰερόθεο.
Λέω, «ἐνδιαφέρουσα θὰ εἶναι ἡ ὁμιλία τοῦ πάπα-Γιώργη». Στάθηκα λίγο
νὰ παρακολουθήσω. Τὸν ἀκούω, λοιπόν,
νὰ λέει ὅτι «οἱ ἡσυχασταὶ πνευματικοὶ
Πατέρες ἀντικατεστάθησαν ἀπὸ ἠθικολογοῦντες ὀργανωτὲς κατηχητικῶν σχολείων ποὺ ἐφόρτωσαν τὴν νεολαίαν μὲ
ἠθικὸν σύστημα ποὺ μόνον ὑποκριτὴς
ἠμπορεῖ νὰ δώσει τὴν ἐντύπωσιν ὅτι
ἐφαρμόζεται». Δὲν στάθηκε νὰ πεῖ αὐτὰ
ποὺ γράφει τὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας του,
τὸ ὁποῖο ἀργότερα βρῆκα ἀναρτημένο
στὸ Διαδίκτυο, ἀλλὰ ἐξαπέλυσε προφορικὰ ἕνα τρομερὸ κατηγορητήριο κάθε
ὁποιασδήποτε ἱεραποστολικῆς προσπάθειας, κατὰ Συλλόγων Θρησκευτικῶν
καὶ Ἀδελφοτήτων. Ὅτι δηλαδὴ δὲν εἶναι
Ὀρθόδοξες προσπάθειες, ἀλλὰ μόνον ὁ
παπα-Γιάννης Ρωμανίδης καὶ ὁ Ἅγιος
Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος ἔχουν πιάσει τὸ
νόημα τῆς Ὀρθοδοξίας!
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Ὅταν ἄκουγα αὐτὰ ποὺ ἔλεγε
ἔμεινα κυριολεκτικὰ ἄφωνος!
«Τί λέει αὐτός; Εἶναι στὰ καλά
του; Μήπως κάτι μπέρδεψε; Τόσο
εὔκολα διαγράφει τὴν τεράστια ἱεραποστολικὴ προσφορὰ τῆς Ἀδελφότητος
«ΖΩΗ», τοῦ «ΣΩΤΗΡΟΣ» καὶ ὅλων
τῶν ἄλλων Ἀδελφοτήτων; Ὅλοι αὐτοὶ
εἶναι ἀντορθόδοξοι»;
Παρακολουθοῦσα στὸν τηλεοπτικὸ
δέκτη τὸν Σεβασμιώτατο κ. Ἰερόθεο,
ποὺ ἀσφαλῶς θὰ ἄκουγε μὲ εὐχαρίστηση
ὅτι εἶναι ἕνας ἐκ τῶν δύο θεολόγων ποὺ
βρῆκαν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ περίμενα νὰ
τὸν διακόψει καὶ νὰ τοῦ πεῖ:
«Τί εἶναι αὐτὰ πού λές πάπαΓιώργη; Δὲν καταλαβαίνεις ὅτι αὐτὰ
ποὺ λὲς μὲ θίγουν καὶ μὲ προσβάλλουν,
ἀφοῦ καὶ ἐγὼ εἶμαι πνευματικοπαίδι
(τοῦ ἀείμνηστου Μητροπολίτου Σεβαστιανοῦ), ἑνὸς ἀπὸ τοὺς «ἠθικολογοῦντες
ὀργανωτὲς τῶν κατηχητικῶν σχολείων»,
καὶ ὅτι τὸ «ἠθικὸν σύστημα ποὺ μὲ φόρτωσε» μὲ βοήθησε νὰ γίνω κληρικὸς καὶ
μάλιστα Μητροπολίτης; Ὥστε εἶναι
ὑποκριτὴς ὅποιος πιστεύει στὴν ἀξία τῶν
κατηχητικῶν Σχολείων κ.τ.λ.; Λησμονοῦμε ὅτι οἱ Ἀδελφότητες καὶ τὰ μέλη
τους εἶναι ζωντανὰ μέλη τοῦ Σώματος
τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας;
Πῶς διαγράφουν ὁρισμένοι μονοκονδυλιὰ τὶς ψυχὲς αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων,
τοὺς ἀπαξιώνουν καὶ διαγράφουν τὴν
προσφορά τους; Ποιοὶ εἶναι; Κριτὲς τῆς
οἰκουμένης ἢ εἶναι οἱ μόνοι ἐκφραστὲς
τοῦ ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος;
Δυστυχῶς, ὁ Μητροπολίτης δὲν
πῆρε τὸν λόγο νὰ τὸν διακόψει. Κρίμα!
Ἐλπίζω νὰ μὴ τρίζουν τὰ κόκκαλα τοῦ
ἀειμνήστου Σεβαστιανοῦ.
Αὐτά, ἀγαπητοί μας Συνδρομητὲς
καὶ οἱ κρίσεις δικές σας.
Σ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΙΩΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ
Περιέχει σειρά ἄρθρων καί ὁμιλιῶν πού
ἀνοίγουν τόν δρόμο πρός τό Φῶς καί τήν
Ἀλήθεια, δηλ.τόν ἴδιο τόν Σεσαρκωμένο
Λόγο. Σχ.12Χ19. Σελ.120. Ἔκδοση Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πρέβεζα. Τηλ. κιν.
6986079799/6993746387.
ΑΡΧΙΜ. ΕΦΡΑΙΜ ΠΑΝΑΟΥΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ
…ἱστορίες ἑνός μοναχοῦ
Κάθε φορά πού τελειώνει τό ἀπόδειπνο
στό Ἅγιον Ὄρος, ἕνας μοναχός καθορισμένος ἀπό τόν Ἡγούμενο, μιλᾶ πάνω σέ θέματα πνευματικά. Μερικές ἀπό τίς μικρές
ἱστορίες παρουσιάζονται σέ αὐτό τό βιβλίο, πού δέν φιλοδοξεῖ νά πεῖ καινούργια
πράγματα, μά νά ξαναπεῖ παλιές ἱστορίες
πού ἔσωσε ἡ μνήμη. Σχ. 14Χ20 Σελ.126.
Ἔκδοση «ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ» Τ.Θ. 49 Τ.Κ. 190
14 Πολυδένδρι Ἀττικῆς,τηλ. 22950 22228.
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝ. ΚΑΡΚΑΛΗ
ΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΚΑΛΗΣ
Ο ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ
ΙΕΡΕΑΣ (1895-1944)
Μέ σεβασμό καί ἀγάπη ὁ συγγραφέας περιγράφει τή ζωή τοῦ πατέρα του, ἱερέως
π. Παναγιώτη, καί τόν μαρτυρικό θάνατό
του ἀπό τούς κομμουνιστές τοῦ ΕΛΑΣ,
στήν περίοδο τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς.
Σχ.14,50Χ21. Σελ.54 Διεύθυνσις Συγγραφέως Μαυρομιχάλη 82 24100 Καλαμάτα.
ΠΑΥΛΟΣ Α.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Η ΟΙΚΕΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ-Τετάρτη Ἔκδοση
Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ Καθηγητῆ κ. Κυριακίδη σκοπό ἔχει νά δώσει στόν ἀναγνώστη
ἕνα εὔχρηστο, ἁπλό, ὅσο καί περιεκτικό
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ἐγχειρίδιο γιά τήν ψυχοκοινωνιολογία τῆς
Οἰκογένειας καί εἰδικά γιά τήν οἰκογενειακή σχέση. Σχ.17Χ24. Σελ. 230. Διεύθυνσις
Συγγραφέως Δωδώνης 3 Ἀνατολή, 45221
Ἰωάννινα, τηλ. 26510 48224
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;
24 Χρονογραφήματα, πού διαβάζονται
εὔκολα καί εὐχάριστα, ἀφοῦ εἶναι γραμμένα ἀπό τήν γνωστή λογοτέχνιδα, πρεσβυτέρα κ. Παρασκευᾶ. Σχ.15,50Χ23. Σελ.
86. Διεύθυνσις Συγγραφέως Μιχαλάκη
Μακρίδη 9, 3075 Λεμεσός Κύπρος τηλ.
0035799437209.
ΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Δημοσιογράφου – Συγγραφέως
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-Μελέτη
Ἡ ἀνεξιθρησκεία εἶναι αὐτή τήν περίοδο
ἰδιαίτερα ἐπίκαιρη, μέ τά ἐγκλήματα τῶν
ἰσλαμιστῶν εἰς βάρος τῶν χριστιανῶν καί
μουσουλμάνων πού δέν ἔχουν τίς ἴδιες μέ
αὐτούς θρησκευτικές πεποιθήσεις. Σχ.
13,50Χ21 Σέλ.112 Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ»
Βαλσαμῶνος 6, 11471, Ἀθήνα, τηλ. 210
6425988.
ΠΟΠΗ ΧΑΛΚΙΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ
Ἀτενίζοντας τήν Σημαία, ἀτενίζουμε μία
σύνοψη τῆς ἱστορίας τοῦ Ἔθνους μας, ἐνῶ
ὁ νοῦς μας τρέχει στούς ἀγῶνες γιά λευτεριά, ἀγῶνες θυσίες ζωῆς γιά τήν ἐπιβίωση
καί δόξα τῆς Πατρίδος. Σχ.17Χ21,50.
Ἔκδοση Ἡμερήσια Ἐφημερίδα Χίου «ΠΟΛΙΤΗΣ» . Διεύθυνσις Συγγραφέως Ἀναλήψεως 28, Βριλίσσια 15235, τηλ. 210
6822992.
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ΕΛΕΝΗ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ
ΜΑΤΑΓΡΙΦΟΝ Η
ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΛΛΑΣ
Ποιητική Συλλογή. Σχ.17Χ24. Σελ.62. Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ, Μαυροκορδάτου 11 10676
Ἀθήνα, τηλ. 210 3830604.
Δρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μ. ΜΠΟΥΣΙΑ
ΜεγάλουὙμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων
Ἐκκλησίας
ΔΩΡΟΝ ΜΕΛΙΡΡΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Ἀκολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετιστήριοι Οἶκοι, Ἀκολουθία Ἁγιασμοῦ, Ἐγκώμια, Ὕμνος καί «Χαροποιόν Γενέθλιον»
Δαπάνη καί ἀναλώμασι Σωτηρίου Ἐμ. Μαρσέλλου. Σχ.17Χ24. Σελ.142. Διεύθυνσις κ.
Μαρσέλλου Βυζαντίου 40 12242 Αἰγάλεω.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩ. ΝΑΤΣΙΟΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΤΑ ΝΕΟΤΑΞΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κριτική τῆς διδακτέας ὕλης στό Δημοτικό καί
τό Γυμνάσιο. Σχ. 14Χ21. Σελ.144. Ἔκδοση
«Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» Μοναστηρίου 225,
Μενεμένη. Τ.Κ. 54628 Θεσσαλονίκη, τηλ.
2310552207.
ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗ – ΣΕΡΕΝΕ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΩ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
Ταξίδια στήν Ἑλλάδα
Στό 12ο αὐτό βιβλίο της, ἡ συγγραφέας θέλει
νά ἐκθέσει τίς ἐντυπώσεις της, τίς πολλές
ὀμορφιές τῆς Πατρίδος μας, τά γεγονότα πού
ἔλαβαν χώρα σ’αὐτούς παλαιόθεν, ὡς καί τόν
ρόλον πού διεδραμάτισαν μερικά σημαντικά
πρόσωπα. Σχ.17Χ23,50. Σελ.462. Διεύθυνσις
Συγγραφέως Σεβδικίου 10, 17121 Νέα Σμύρνη
τηλ. 210 9349993.
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Ὁ κ. Παντελῆς Βέκιος, Νέα Κηφισιά
20 €, εἰς μνήμην Νικολάου, Μαρίας,
Δήμου, Ἰσμήνης καί Γεωργίας.
Ἡ κ. Μαρία Βλαχοπούλου, Ζωγράφου 30 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Χαραλάμπους και τῶν γονέων της Ἀγγέλου
καί Χριστίνας.
Ὁ κ. Ἀνδρέας Κακαουνάκης, Χανιά
50 €, εἰς μνήμην Χαραλάμπους Πολυχρονόπουλου.
Ἡ κ. Παρθενόπη Καμπουράκη,
Π.Ψυχικό 30 €, εἰς μνήμην Δέσποινας Κ.
Ἀντωνίου.
Ὁ κ. Δημήτριος Καρτσώνης, Καλαμάτα 40 € εἰς μνήμην Βλάση Λόντου.
Ἡ κ. Μαρία Κουτσογιάννη, Ἀθήνα
100 €, εἰς μνήμην Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ἀδελφῆς της Θάλειας καί τῶν γονέων της Δημητρίου καί Ἑλένης.
Ὁ κ. Σωτήριος Μαρσέλλος, Αἰγάλεω
25 € εἰς μνήμην τῶν γονέων του καί τῆς
ἀδελφῆς του Κυριακῆς.
Ὁ κ. Κων/νος Ντερνέλης, Περιστέρι
30 € εἰς μνήμην τῆς συζύγου του Μαρίας
καί πατρός Ἰωάννου.
Ὁ κ. Ἀθανάσιος Ντέρος, Καλαμάτα
50 € εἰς μνήμην Βησσαρίωνος Κωνσταντούλα Δικηγόρου, Θεσσαλονίκη.
Ὁ κ. Ἄγγελος Πετρουλέας, Καλαμάτα 20 € εἰς μνήμην τῆς νύφης του Παρασκευῆς Πετρουλέα.
Ὁ κ. Παναγιώτης καί ἡ κ. Αἰκατερίνη Σαμαρτζῆ, Κάτω Ἡλιούπολη 30 €,
εἰς μνήμην τῶν γονέων τους.
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Ἀπό τούς Κύκλους Μητέρων

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΛΗΛΟΫΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
Ἡ οἰκογένεια εἶναι τό κύτταρο τῆς
κοινωνίας καί ὡς ἐκ τούτου, βασικός
καί οὐσιαστικός ὁ ρόλος της γιά τήν
καλή λειτουργία καί ἀνάπτυξή της.
Ἰδίως γιά τή μικρή ἡλικία τοῦ ἀνθρώπου ἡ οἰκογένεια εἶναι ἡ μόνη «τράπεζα κουράγιου» γιά τό παιδί. Ἀλλά
καί γιά τά μεγαλύτερα παιδιά καί τούς
ἐνήλικες, ἀποτελεῖ τό πρῶτο καί βασικό περιβάλλον καί, ἄν ἡ σχέση πού
ἔχει διαμορφωθεῖ μεταξύ τῶν μελῶν
εἶναι ζωντανή, τότε ἀπό ἐκεῖ θά ἀντλεῖ,
πρώτιστα, τό κουράγιο καί τή δύναμη
στή ζωή του.
Πότε, ὅμως, ἡ σύγχρονη οἰκογένεια
μπορεῖ νά εἶναι «τράπεζα κουράγιου»
γιά τά μέλη της; Οἱ γονεῖς θά πρέπει
νά ἔχουν ὡς κύριο μέλημά τους νά μεγαλώνουν τά παιδιά τους «ἐν παιδείᾳ
καί νουθεσίᾳ Κυρίου», μέ τά λόγια
τους καί κυρίως μέ τό παράδειγμά
τους. Χωρίς βία καί ἐπιθετικότητα
ἀλλά μέ ἀγάπη καί ὑπομονή καί ἔχοντας βαθιά στήν ψυχή τους τήν πεποίθηση ὅτι μεγαλώνουν ἐλεύθερους
ἀνθρώπους. Γιά νά ὑπάρχει αὐτό, προέχει ἡ σχέση τῶν γονέων νά εἶναι
ὑγιής, μέ ἀμοιβαία ἐκτίμηση, σεβασμό
καί, πάνω ἀπ’ ὅλα, νά τούς συνδέει ἡ
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Μία ἀγάπη πού
θά ἐκδηλώνεται μέ τίς ἀμοιβαῖες ὑποχωρήσεις, τή στήριξη μεταξύ τους
ἀλλά καί τήν ἔκφραση τῆς ἀγάπης
τους μέ λόγια, διότι, ὅπως λέει ὁ ἅγ.
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «οἱ λέξεις
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εἶναι τροφή συναισθημάτων». Γι’ αὐτό
καί ὁ διάλογος εἶναι σημαντικός στήν
οἰκογένεια, πρῶτα μεταξύ τῶν συζύγων καί στή συνέχεια μέ τά παιδιά.
Μέσῳ αὐτοῦ θά καλλιεργηθεῖ τό κατάλληλο κλίμα, ὥστε ἡ οἰκογένεια νά
βιωθεῖ ἀπό τά μέλη της ὡς λιμάνι τους
καί καταφύγιο.
Εἰδικότερα, ἡ γυναίκα, ἡ μάνα, ἔχει
μία σπουδαία ἀποστολή στήν κοινωνία
καί τήν οἰκογένειά της ἰδιαίτερα: νά
εἶναι ὁ καταλύτης πού βοηθᾶ στήν
ὁμαλή πορεία καί σχέση ὅλων τῶν
μελῶν πού τήν ἀπαρτίζουν. Πῶς; Μέ
τή δύναμη τοῦ Κυρίου, τήν προσευχή
καί τή μυστηριακή ζωή.
Κοντολογίς, γιά νά εἶναι μία οἰκογένεια τράπεζα κουράγιου καί ἀλληλοϋποστήριξης τῶν μελῶν της, πρέπει νά
εἶναι μία εὐτυχισμένη οἰκογένεια.
Ἀλλά ἡ εὐτυχισμένη οἰκογένεια δέ δωρίζεται. Κερδίζεται, κατακτᾶται. Βασικό της χαρακτηριστικό ἡ ἀγάπη,
ζευγαρωμένη μέ τήν ἀλήθεια. Ὁ καθένας στήν ὑπηρεσία τοῦ ἄλλου.
Ἄς εὐχηθοῦμε καί ἄς προσευχηθοῦμε, λοιπόν, θερμά στόν παντοδύναμο Θεό νά εὐλογεῖ καί νά κατευθύνει
τούς συζύγους, ὥστε νά γίνουν οἱ οἰκογένειές τους «κατ’ οἶκον ἐκκλησίες» καί
ἀπάνεμα λιμάνια, ὅπου θά βρίσκουν
ξεκούραση καί κουράγιο ὅλα τά μέλη
τους καί ὄχι μόνο. Διότι ὁ κόσμος μας
θά γίνει καλύτερος, ἄν τό κύτταρο τῆς
κοινωνίας, ἡ οἰκογένεια, βελτιωθεῖ.
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΒΑΣΙΛ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ἅ΄5
24133 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ. 2721023176 FAX 2721026478
e-mail: xristegi@bis.gr
ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας» μόλις κυκλοφόρησε τό
νέο βιβλίο τοῦ πολυγραφότατου Μητροπολίτου Ἀχελώου κου Εὐθυμίου Η. Στύλιου, μέ
τίτλο: «ΣΟΥ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ».
Περιέχει ἕνα πρωτότυπο κείμενο τοῦ
ἱεροῦ Χρυσοστόμου πού παρουσιάζει τόν
Χριστό νά μιλάει σέ κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά. Σάν δυό φίλοι, σάν πατέρας καί μητέρα, μέ τά ἀνάλογα θεολογικά σχόλια.
Μέσα σέ ἕνα μικρό καί θαυμάσιο κείμενο
περιέλαβε ὁλόκληρο τό Εὐαγγέλιο. Ἀξίζει
νά ἔχει κανείς αὐτό τό βιβλίο μαζί του, ὡς
προσωπικό ἐγκόλπιο.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡ. ΑΧΕΛΩΟΥ
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 «ΟΙ ΑΕΤΟΙ»
 «ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ»
Θεολογικά σχόλια στό Κατανυκτικό Τριώδιο
 «ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ»
Γιά προσωπική καί ἰδιωτική χρήση»
 «ΘΕΣΕΙ ΘΕΟΙ»
Θεολογικά Σχόλια στό Χριστ. Μαρτυρολόγιο
 «ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ, Σ’ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ…»
(Ε′ Ἔκδοσις)
 «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ» (Δ′ Ἔκδοσις)
 «ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ;…»
(Γ′ Ἔκδοσις)
 «ΤΥΠΟΣ + ΟΥΣΙΑ = ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»
 «ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ»
 «Η ΕΝΟΡΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΣΩ»
 «Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ…ΠΡΟΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ» (Β′ Ἔκδοσις)
 «Ο ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ … καί πῶς ἀντιμετωπίζεται»
(Β′ Ἔκδοσις)
 «Η ΑΜΑΡΤΙΑ… καί πῶς ἀντιμετωπίζεται»
 «Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΡΑ»
 « Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ … καί πῶς ἀντιμετωπίζεται»
 «ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
 «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ»
 «Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΥΠΑΡΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ»
 «ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ»
 «ΣΟΥ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ»
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀπό τό βιβλίο: Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ἔκδοση
Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης.
α. Ἄν ἀγωνισθεῖ κανείς σωστά, μπορεῖ νά ἐπιτύχει τό
ποθούμενο, ὅπου καί ἄν εἶναι, εἴτε στό κοινόβιο, εἴτε στό
ἰδιόρρυθμο, εἴτε σέ καλύβη.
β. Ἐκεῖ πού σπέρνει ὁ διάβολος, θερίζει ὁ Χριστός.
γ. Ἡ κρυφή ὑπερηφάνεια εἶναι πολύ ὕπουλη, μόνον
ἕνας πεπειρασμένος μπορεῖ νά τήν καταλάβει.
δ. Νά κάνεις ὑπομονή, ὑπομονή, ὑπομονή.
ε. Πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά στερεῖ τόν ἑαυτό του, γιατί,
ἄν ἔχεις τό ἕνα, θά θελήσεις καί τό ἄλλο καί τό ἄλλο,
καί δέν θά ἔχεις τελειωμό.
στ. Τό σῶμα χρειάζεται σκληραγωγία καί ὄχι ἀνάπαυση.
ζ. Ἄν δουλεύουμε συνέχεια, θά ξεχάσουμε τόν Θεό.
η. Ἡ ζωή μας μοιάζει μέ ταξίδι, ὅπως τό βράδυ μένεις
σέ ἕνα ξενοδοχεῖο καί τό πρωΐ φεύγεις, ἔτσι καί ἀπό τή
ζωή αὐτή εἴμαστε περαστικοί. Τό θέμα εἶναι νά εἴμαστε
προετοιμασμένοι.
θ. Νά μήν ἀδικεῖτε κανέναν καί νά ξέρετε ὅτι ὅποιος
ἀδικεῖ, ἀδικεῖ περισσότερο τόν ἑαυτό του, γιατί σίγουρα
βλάπτει τήν ψυχή του.
ι. Νά μή βάζετε κακό λογισμό γιά κανέναν.
ια. Ἔχω τυπικό, ὅταν βλέπω τό καλό, νά τό λέω, καί
ὅταν βλέπω τό στραβό, νά παίρνω βρεγμένη σανίδα.
ιβ. Γιά μένα ἕνας ἀλήτης πού ἔχει καλή διάθεση, εἶναι
καλύτερος ἀπό ἕναν ὑποκριτή χριστιανό.
ιγ. Δέν ἤθελε ὁ Θεός νά ὑπάρχει τό Βυζάντιο; Ἤθελε,
ἀλλά οἱ ἁμαρτίες τοῦ λαοῦ καί τῶν ἀρχόντων ἔγιναν
αἰτία καί χάθηκε.
ιδ. Μόλις πάτησα τό πόδι μου τά δύο νησιά, τήν Τῆνο
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καί τήν Αἴγινα, αἰσθάνθηκα ἔντονη
εὐωδία.
ιε. Ἡ ἀκριβή ἀγάπη πρός τόν Θεό,
μέ τίς θυσίες της, γλυκοβράζει τήν καρδιά, καί σάν τόν ἀτμό πετιέται ὁ θεῖος
ἔρως, ὁ ὁποῖος δέν μπορεῖ νά συγκρατηθεῖ καί ἑνώνεται μέ τόν Θεό.
ιστ. Οἱ Ἅγιοι χαίρονται, ὅταν τυπώνονται στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων.
ιη. Ὁ πνευματικός ἄνθρωπος δίνει
τήν ἀγάπη του πρῶτα στόν Θεό, ἔπειτα
στούς ἀνθρώπους καί τήν ὑπερχείλιση
τῆς ἀγάπης του τή δίνει στά ζῶα καί
σέ ὅλη τήν κτίση.
ιθ. Ἡ πίστη δέν πρέπει νά εἶναι
τυφλή, ἀλλά φιλότιμη.
κ. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι δικοί μου.
Ὅλους τούς ἀνθρώπους τούς βλέπω
σάν ἀδέλφια μου καί συγγενεῖς μου.
κα. Ὅλα λύνονται μέ τήν ὑπομονή
καί τήν ἀγάπη.
κβ. Νά ἔχουμε πίστη καί ὅλα τά
προβλήματά μας θά βροῦν τή λύση
τους. Ὁ Θεός μεριμνᾶ γιά ὅλους καί
γιά ὅλα.
κγ. Οἱ Κανόνες δέν εἶναι σωστό νά
γίνονται κανόνια καί νά χτυπᾶνε τούς
ἀνθρώπους.
κδ. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μία ὡραία πριγκήπισσα καί ὅλοι θέλουν νά τήν πάρουν, καί κουτσοί καί στραβοί, ὅλοι
ψάχνουν γιά νά βροῦν μιά εὐκαιρία.
Εὐτυχῶς, πού κάνει κουμάντο ὁ Χριστός, γιατί ἀλλιῶς θά ἤμασταν χαμένοι.

³ ¥¥
³
155155

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Πρός τό περιοδικό «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»
Συγχαρητήρια γιά τήν ἐνδιαφέρουσα ὕλη
τοῦ περιοδικοῦ σας.
Στό τεῦχος 506 τοῦ Φεβρουαρίου 2016
ἀναφέρεστε στό μακαριστό Γέροντα
Ἱερώνυμο τῆς Αἴγινας, τόν ὁποῖο εἶχα τήν
εὔνοια τοῦ Θεοῦ νά γνωρίσω στά παιδικά
μου χρόνια.Ἡ φωτογραφία ὅμως πού δημοσιεύσατε εἶναι τοῦ νῦν μητροπολίτου
Πειραιῶς τῶν παλαιοημερολογητῶν, γι’
αὐτό σᾶς στέλνω μία φωτογραφία τοῦ
πατρός Ἱερωνύμου πού εἶχα.
Μέ ἐκτίμηση
Ἰουλία Μαρκούτσογλου-Νέα Σμύρνη
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τά καλά σας λόγια
γιά τό περιοδικό μας.
Ἔχετε δίκιο γιά τήν φωτογραφία. Ὅταν
διαπιστώσαμε καί ἐμεῖς ὅτι ἡ φωτογραφία
ἦταν λανθασμένη, ἦταν ἀργά γιά νά τό
ἐπανορθώσουμε. Θέλουμε νά ζητήσουμε
τή συγγνώμη μας ἀπό τόν συγγραφέα τοῦ
σχετικοῦ ἄρθρου καθώς καί ἀπό τούς
ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας γιά κάθε
τυπογραφικό λάθος, πού δυστυχῶς ἀναπόφευκτα παρουσιάζεται, καί νά τούς ζητήσουμε νά μᾶς κρίνουν μέ ἐπιείκεια.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Ἔγκρισις ἐπενδύσεως μετά ἀπό 23 χρόνια» (ΕΣΤΙΑ 16-3-16).
Ἑλληνική γραφειοκρατία, τό μεγαλεῖο σου
βασίλεμα δέν ἔχει!

«Ὁλοκληρώθηκε τό σχέδιο τῶν οἰκονομικῶν ἐκτελεστῶν. Ἁρπάζουν ὅλο τόν πλοῦτο
τῆς χώρας γιά 50 δισ. εὐρώ» (ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
(17-3-16)
Μέ τήν ἀκρισία καί ἀμνησία μας ἐξουσιοδοτήσαμε τούς πολιτικούς μας τά πάντα, ἀπό
τήν ἐλευθερία μας μέχρι τό τελευταῖο ὀρυχεῖο.

«Τουρκάλα βουλευτής ἠσπάσθη τήν
Ὀρθοδοξίαν» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 18-3-16).
Ὅταν Ἕλληνες(;) πολιτικοί πολεμοῦν τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ὑπονομεύουν φανερά καί ὕπουλα τήν Χριστιανική Πίστη!

«Ἔδωσε νέα στοιχεῖα στούς οἰκονομικούς εἰσαγγελεῖς. «Κλειδιά» γιά τίς λίστες
Λαγκάρντ καί Μπόργιανς ἀπό τόν Φαλτσιανί»
(ΑΥΓΗ 19-3-16).
Θά τούς ἐπιτρέψουν νά τά χρησιμοποιήσουν;

«Ἡ Εὐρώπη νά λέει λιγότερα καί νά πράττει περισσότερα» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-3-16).
Τό πιό σημαντικό, νά σκέπτεται ὀρθά καί νά
ἐνεργεῖ δίκαια.

«Ἀπέτυχαν οἱ πολιτικοί μας νά «δέσουν»
μέ εὐρωπαϊκά «δεσμά» τήν Τουρκία» (ΤΟ
ΠΑΡΟΝ 20-3-16).
Καί ἄν τό εἶχαν ἐπιτύχει, ἡ Τουρκία θά τά
ἔσπαζε.

«Καλό Πάσχα ἀπό τήν τρόϊκα πού ἔφυγε
χωρίς συμφωνία» (ΤΑ ΝΕΡΑ 21-3-16).
Καταφέραμε νά ἐκλιπαροῦμε τούς ἐκπροσώπους τῶν δανειστῶν μας γιά συμφωνία σέ
μέτρα εἰς βάρος μας!
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«Ὁ τρόμος ἀλλάζει τήν Εὐρώπη» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 23-3-16).
Ἡ Εὐρώπη θά ἀλλάξει, ἐάν ἐμεῖς, στήν
πλειονότητά μας, ἀλλάξουμε, ἐάν ἐπιστρέψουμε στίς ἠθικές ἀρχές. Θεοποιήσαμε τό
εὐρώ ὅπως οἱ Ἀμερικανοί τό δολλάριο.

«Στή δίνη τοῦ προσφυγικοῦ καί τοῦ μνημονίου. Λιβανοποίηση τῆς Ἑλλάδας» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 24-3-16).
Ἀναμφιβόλως βάσει σχεδίου τῶν δόλιων
ἐχθρῶν μας, αὐτῶν πού συγχρόνως προωθοῦν τήν παγκοσμιοποίση.

«Ἡ Ἑλλάδα πού δέν ἀπελευθερώθηκε
ποτέ» (ΑΚΡΟΠΟΛΗ 25-3-16).
Μετά τήν ἀποτίναξη τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ
καί τήν δολοφονία τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια
ὑποταγή σέ ξένα κέντρα ἐξουσίας καί δανειστές.

«Ὀξύνεται ἡ προσφυγική κρίση μετά τό
σόκ τῶν Βρυξελλῶν» Ἀνοχύρωτη Ἑλλάδα»
(ΤΟ ΒΗΜΑ 27-3-16).
Ὁ λαός, ἡ χώρα ὑφίστανται τίς συνέπειες,
ὄχι οἱ αἰθεροβάμονες θιασῶτες τῶν ἀνοικτῶν
συνόρων.

«Ἐπιστημονική διημερίδα φιλολόγων γιά
τόν Σοφοκλῆ» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 28-3-16). Στήν Καλαμάτα στίς 1 καί 2 Ἀπριλίου.
Εὖγε στόν Σύλλογο Φιλολόγων Μεσσηνίας. Προσφορά στόν λαό τῆς ἐπαρχίας.

«Σήμερα στό Κοινοβούλιο ἡ μάχη γιά τήν
διαπλοκή» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-3-16).
Τέτοιες μάχες τίς ἀψηφᾶ ἡ διαπλοκή!
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«Ἀρχαιοκάπηλοι. Παράνομο ‘‘κυνήγι θησαυροῦ’’ στή Βυτίνα» (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 22-3-16).
Κατάσπαρτη ἡ πατρίδα μας ἀπό ἀρχαιοελληνικούς θησαυρούς. Ντόπιοι καί ξένοι ἀρχαιοκάπηλοι γνωρίζουν ὅτι τό Ἑλληνικό κράτος
ἀδυνατεῖ νά τούς προστατεύσει.
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«ΠΑΙΔΙΑ
ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ
ΘΕΟΥ»
C_q QnZkoR]imnq gofq eiXp_paemq oGp_q Fi[m
pmUqEdlikgonmUqja[[ioR]oqbigq]npmRqeofP
Olpokqjp_qY]opimq);Hqj]qjgcnmYljfoq7kbnnc
)mWima\qCmWhqi_`mahq idcnlWmanqm1qYmemkmf
7kbnnchq)mUimhVq3iWjoq"oee8VqEnpk[_ncq7`aP
gmRiWZcVq*pMnmhqHoiWZchVq9mZXiKhqEnpXnkbP
ZchVqCOXipOfnoqHJnjpoqgofq%magfoq"ljglpOK\
6qCO]cdhq%^nphqQi[bOlpokqjbnqZbjgo`mh
iYmRXnfohqj]ql:Zkg_qjTm`lMmq[kbqdoYcp]hqemW
FTmanq eimL`^dopoq jp^nq -iYiXjc\q ']nq FTlk
d_nmnql:Zkg]hq[nJjlkhVqS``bqZkoY]plkq4emdmn^
gofqQekdmn^\q"oiogm`maYmUdlqRbjlkhqSe_qp_
ZWjgm`mq Fi[mq pmaq d]q ZWmq doYcp]hq pmaVq p_n
iknqgofqp^nq%Wnpko\
Ip_qjTm`lMmqoGp_qOlMqgofqQi[bOlpokqjbnqgoP
YoifjpikoqDqIbioq*_idon\qC^nql?TonqR]ilkqQZN
Se_qpbqe]nplqpchqTi_nkoq[kopfqponqgXRb`o`c\
%_[XqpKhqSnoecifohqpKhqIbiohqAqeop]iohqpch
Q[gop]`lk=lq gofq p^nq dcp]ioq pch\q CJioq l?nok
l gmjkqe]nplqTi_nXn\q#1qeimjebYlklhqemWqF[kP
nonq[kbqnbqdk`^jlkqZ]nqgoiemR_icjonqgofqm1
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4elWYanmkqjpodbpcjonqp_qFi[m\q;Gp_
p^nqQe`^[Xjlqgofqp^nqSem[m^plajl\
nqgofql?nokqlGRa]jpopcVqSZfgXhqp^n
YlXimUnqZkonmcpkgbqgoYajplicd]nc\
6qCO]cdhqSemZWlpokqjp_nqS[Nno
nbq LmcY^jlkq p^nq Ibioq nbq dk`^jlkV
eoibqp^nqSeokjk_ZmBcqQekRa`ogpkg_P
pcpoqpmUqZklaYanpmUqpmUqjTm`lfma\q,
Ibioq QgRibOlkq jg]=lkhVq janokjY^P
dopoqgofqQekYadflhqd]qgkn^jlkhqpNnqTlP
ikNnVq Tpae^dopoq pNnq emZkNnq gof
dmiRojdmWh\q;GpbqemWqgopo`oLofnlk
Aq CO]cdhq pbq ZkopaeJnlkq d]q `_[ko
jpmWhqYlop]hqemWqZ]nq[nXifOmanqp^n
nmcdopkg^q[`NjjoqpNnqgXRo`b`Xn\
VpkqY]`lkqnbqelMqjp^qIbioqp_qQgRibP
Olkq d]q gkn^jlkhq pNnq TlikNnq gofq [kb
Qd8hqpmWhqYlop]hqd]q`_[ko\q5pjkq`lkP
pmai[lMq jbnq Zklidcn]ohq Snbdljo
jpmWhqYlop]hqgofqp^nqIbio\qE``bqgof
jbnqERc[cp^hqemWqeim`m[fOlkVqjTmP
`kbOlkqgofqjanZ]lkqpfhqZkoZmTkg]hqjgcP
n]h\
6qCO]cdhqgofqDqIbioqeonpilWmnP
pok\qnqjp^qOX^q<`XnqpNnqOla[oikNn
4ebiTmanqpikL]hVqZajgm`flhqgofqeimP
L`^dopoVq QZNq Dq @Snoecifo>q pKh
IbiohqSempl`lMqdkbqei_jYlpcqZajgmP
`fo\q6qCO]cdhqQekd]nlkqnbqp^nqgbnlk
nbq dk`^jlk\q Ip_q LbYmhq pmaq 4ebiTlk
Q[Xkjd_h\q 9]`lkq nbq R]ilkq p^nq Ibio
jp_nq g_jdmq pNnq SnYiJeXnq emWq dkP
`mUn\q']nqdemilMqnbqdelMqjp_nqg_jdm
pchVqjp_nqg_jdmqpKhqjkXeKh\q,qIbio
e`c[Jnlpokq Se_q p^nq Qekdmn^q pma\
;:jYbnlpokq <pkq Z]nq p^nq SemZ]Tlpok
<eXhq l?nok\q 3XifOmanq eimjXiknbV
S``bq BonolnJnmanq p^q OX^q pmah\q 6
FiXpohqFTlkqQBl`kTYlMqj]qS[bec\
*H#IqCI*I
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Η ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ...
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ται μέ τίς πτωχές τους δυνάμεις, καί μέ
τίς ἀδυναμίες τους ὁρισμένες φορές σάν
πρόσωπα, τόν «καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως» καί ἐργάζονται ἱεραποστολικά
πρός δόξαν Θεοῦ καί συμπαρίστανται στό
ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Δέν
ἀποτελοῦν κάτι ξεχωριστό, οὔτε κάτι
ἐξωεκκλησιαστικό. Ἀντιθέτως δροῦν στίς
κατά τόπους ἐπαρχίες, μέ τήν εὐλογία
τῶν ἐπιχώριων ἐπισκόπων καί πάντοτε
ὡς συνεργάτες τῶν ἱερέων, τῶν ἐνοριῶν.
Ὑπάρχουν ἱεραποστολικοί Σύλλογοι, πού
ἐργάζονται ἀφιλοκερδῶς, σέ ἐθελοντική
βάση, μέ κόπους καί θυσίες, διακονῶντας
τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, κάνοντας φιλανθρωπία σέ ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας καί
καλλιεργοῦν συστηματικά τήν κατήχηση,
διαπαιδαγωγοῦν ἐν Χριστῷ τούς νεαρούς
βλαστούς τῆς Πατρίδος μας.
Εἶναι ἑπομένως ἀπόλυτα δίκαιος ὁ
λόγος τοῦ Μακαριωτάτου, καθώς τό ἔργο
τῶν Ἀδελφοτήτων, παράλληλο μέ αὐτό
τῶν ἐνοριῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν,
εἶναι πλούσιο καί ἀπαραίτητο. Γι’ αὐτό
καί ἐν πολλοῖς εἶναι ἄδικες οἱ κρίσεις
ἐναντίον τους. Εἶναι θεσμός ἄλλωστε γιά
τά ἐκκλησιαστικά πράγματα ἡ παρουσία
τους, ἐδῶ καί πολλά χρόνια, ἀπό τό Βυζάντιο ἀκόμη (ἀδελφότητες «Φιλοπτώχων» κτλ). Ἐξάλλου ὅλα τά μέλη καί τά
κύτταρα τῆς Ἐκκλησίας γιά τόν Ἰδιο
Κύριο δουλεύουν καί δέν πρέπει νά
ὑπάρχουν σχίσματα καί διχογνωμίες,
ἀλλά πνεῦμα ἑνότητος καί ὁμόνοιας. Ἄς
γνωρίζουμε ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί
ὅτι ἡ παρουσία τῶν Ἀδελφοτήτων μέσα
στήν ἐκκλησιαστική πραγματικότητα δέν
εἶναι κατάρα, ἀλλά εὐλογία!

Θεόφιλος Νικολάου
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Ἀνάπαυση χάρισε στίς ψυχές μας ὁ
λόγος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου γιά τήν παρουσία τῶν Ὀρθοδόξων
Ἱεραποστολικῶν Ἀδελφοτήτων μέσα
στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο, κατά τήν
πρόσφατη ἐπίσκεψή του στίς Σέρρες.
Ἐκεῖ στά πλαίσια τοῦ ποιμαντικοῦ του
προγράμματός του ἐπισκέφθηκε καί τήν
Ἱεραποστολική Ἀδελφότητα τῆς «Λυδίας». Στήν πατρική του προσλαλιά πρός
τά μέλη τῆς Ἀδελφότητος, καί ἐνώπιον
πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων καί
εὐσεβῶν προσκυνητῶν, ἀνέφερε καί τόν
ἑξῆς ἐμπνευσμένο λόγο: «Κι ἄν δέν
ὑπῆρχαν Ἀδελφότητες, ἡ Ἐκκλησία θά
ἔπρεπε νά τίς ἐφεύρει».
Πραγματικά ἐντυπωσιάζει ἡ ρήση αὐτή
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας. Δίνει μία ἐπίσημη ἐκκλησιαστική ἀναγνώριση στόν
θεσμό τῶν Ὀρθδοδόξων Ἱεραποστολικῶν Ἀδελφοτήτων, πού δροῦν μέσα
στήν πατρίδα μας, ἀλλά καί ἐκτός αὐτῆς.
Εἶναι κατεξοχήν ἐπίκαιρος, καθώς πολλά
γράφονται καί ἀκούγονται κατά καιρούς
γιά τίς λεγόμενες «παραεκκλησιαστικές
ὀργανώσεις». Μάλιστα δε καί ἀπό ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν συνειδητή σχέση μέ
τήν Ἐκκλησία. Κάποτε καί ἀπό πρόσωπα
πού ἔχουν θέσεις καί ἐξουσίες μέσα στόν
ἐκκλησιαστικό χῶρο ἤ ἐμφανίζονται ὡς
γνῶστες τῶν θεολογικῶν ζητημάτων ἤ
ὡς γνήσιοι ἐκφραστές τοῦ ὀρθοδόξου
πνευματικοῦ καί ἀσκητικοῦ βιώματος.
Ὑπάρχει μία ὄντως συγκεχυμένη ἀντίληψη γύρω ἀπό τό ὅλο ζήτημα.
Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ παρουσία τῶν
Ἀδελφοτήτων μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι
ζωντανή ἐδῶ καί πολλά χρόνια. Ἄλλωστε
τά μέλη τους εἶναι συνειδητά μέλη τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος. Πού ἀγωνίζον-
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