«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Ἡ Μεγάλη Σύνοδος

Συνέρχεται ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῆς «Μίας,
Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας» (Σύμβολο τῆς Πίστεως). Θά εἶναι ὅμως
Μεγάλη πραγματικά ἤ Μικρή; Ἄν δοῦμε τή
Σύνοδο αὐτή ὡς σύναξη (= συν-άγω) καί σύνοδο (= σύν-οδο) τῶν Ἐπισκόπων ἀπό ὅλο
τόν Ὀρθόδοξο χῶρο, θά εἶναι ὄντως μεγάλη,
ἔστω καί ἄν ἡ συμμετοχή τους θά εἶναι ἀντιπροσωπευτική. Ἄν ὄντως θά εἶναι μεγάλη ἤ
μικρή, θά ἐξαρτηθῆ ἀπό τό ἀποτέλεσμα. Ἄς
μᾶς ἐπιτραπεῖ ταπεινά νά ποῦμε μερικές σκέψεις μας, γιά νά εἶναι, ὄντως, μεγάλη καί σημαντική αὐτή ἡ Σύνοδος.
1) Βασική προϋπόθεση εἶναι ἡ μαρτυρία
ὅτι ὄντως ἡ Ἐκκλησία εἶναι «Μία», πού ἐκφράζει τήν ἑνότητα τοῦ «ἑνός σώματος» τοῦ Χριστοῦ. «Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καί μέλη
ἐκ μέρους» (Α΄ Κορ. 12, 27). «Οἱ πολλοί ἕν
σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὁ δέ καθ’ εἷς ἀλλήλων
μέλη» (Ρωμ. 12, 5). Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας
πού ἐκφράζεται στή λειτουργική καί εὐχαριστιακή σύναξη βεβαιώνει τήν κοινωνία τοῦ Χριστοῦ μέ τό κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας. «Τό
ποτήριον τῆς εὐλογίας, ὅ εὐλογοῦμεν, οὐχί
κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; Τόν
ἄρτον ὅν κλῶμεν οὐχί κοινωνία τοῦ σώματος
τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ
πολλοί ἐσμεν» (Α΄ Κορ. 10, 16, 17). Ἡ εὐχαριστιακή ἑνότητα γίνεται βίωμα καί ἐμπειρία
ἀπέραντης ἀγάπης, ὅλων τῶν μελῶν τῆς
Ἐκκλησίας καί τοῦ κόσμου ὅλου. Γιατί ὁ Θεός
εἶναι Δημιουργός τοῦ σύμπαντος, πού προσφέρει τήν ἀγάπη Του ὁλοκληρωμένη καί τελειωμένη, ἀφοῦ ὁ Χριστός ἔπαθε καί ἐσταυρώθη ὑπέρ παντός τοῦ κόσμου. Ἡ μαρτυρία
τῆς ἑνότητας εἶναι πρωταρχικό μήνυμα γιά ὅλο
τόν κόσμο, ἰδιαίτερα σήμερα.
Σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Κυρίου «ἵνα
πάντες ἕν ὦσι, καθώς σύ, Πάτερ, ἐν ἐμοί κἀγώ
ἐν σοί, ἵνα καί αὐτοί ἐν ἡμῖν ἕν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι Σύ μέ ἀπέστειλας...» (Ἰω.
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17, 21-23), ἡ ἐν Χριστῷ ἑνότητα ὅλων τῶν
πιστῶν μετά τῶν Ἐπισκόπων, δίνει τήν δύναμη
τοῦ λόγου γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου.
2) Ἡ Ἐκκλησία εἶναι «Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική» (Σύμβολο τῆς Πίστεως). Θεμελιωμένη στήν ἑνότητα καί τήν
ἀλήθεια, ὅπως ἐμφανίσθηκε στό πρόσωπο τοῦ
Κυρίου «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ
ζωή» (Ἰω. 14, 6) καί στό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων, βιώθηκε δέ καί βιώνεται ἀπό τούς ἁγίους μας Μάρτυρες καί Πατέρες καί Ὁσίους
κάθε ἐποχῆς. Καί ἡ Ἀλήθεια δέν δέχεται συμβιβασμούς. Προσδιορίζει πάντοτε τήν πλάνη
καί τά σχίσματα καί διαφυλάσσει τήν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως. Γι’ αὐτό ἡ Σύνοδος πρέπει
νά ἐπαναλάβει καί νά διαφυλάξει τά «ὅρια ἅ
ἔθεντο οἱ Πατέρες», χωρίς «ἐκπτώσεις», πού
ἀλλοιώνουν τό φρόνημά της.
Ἡ σχέση τῆς Ἐκκλησίας μέ ἄλλα δόγματα ἤ θρησκευτικές κοινότητες ἤ αἱρέσεις καί
παραθρησκεῖες, πού πλεονάζουν στήν ἐποχή
μας καί σκοτίζουν τήν Ἀλήθεια ἤ τήν πολεμοῦν,
δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀποδεκτή. Ἄλλο ὁ διάλογος μαζί τους (ὡς ἱεραποστολή) καί ἄλλο ἡ
ἀποδοχή τους ὡς μέρος τῆς ἀλήθειας. Ἡ Ἀλήθεια-Χριστός εἶναι μία καί δέν ὑπάρχει σωτηρία
ἔξω ἀπό αὐτήν.
3) Τό μήνυμα πού καλεῖται νά δώσει
στόν κόσμο ὅλο ἡ Σύνοδος πρέπει νά ἀπαντᾶ
στά ἀγωνιώδη προβλήματα τῆς ἐποχῆς μας.
Νά προσφέρει ἐλπίδα καί ἀγάπη, ἑνότητα καί
εἰρήνη, νά συμφιλιώνει τούς λαούς, νά ἐμπνέει
ἀσφάλεια καί σεβασμό στήν ἰδιαιτερότητα τῶν
πολιτισμῶν καί τῶν προσώπων μακριά ἀπό
κάθε βία.
Ἡ ἐπιτυχία τῆς Συνόδου αὐτῆς
ἐξαρτᾶται ἀπό ὅλους. Ὅλοι εἴμαστε ὑπεύθυνοι,
προσευχόμενοι ἐκτενῶς, γιά νά εἶναι ὄντως
Μεγάλη ἡ Σύνοδος αὐτή τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τό Πανάγιο Πνεῦμα ἄς φωτίζει καί ἄς ὁδηγεῖ
ὅλους μας νά γινόμαστε δοχεῖα τῆς χάριτός
Του καί νά ἀληθεύουμε ἐν ἀγάπῃ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΠΗΓΗ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

ύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη θεολογία, καθώς αὐτή ἐκφράστηκε ἀπό
τούς ἁγίους πατέρες τῆς Ἐκκλησίας,
πηγή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ὁ
Πατέρας Θεός καί ὄχι καί ὁ Υἱός,
καθώς διατείνονται οἱ Ρωμαιοκαθολικοί. Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας ἀναφέρει σχετικά πώς τό
Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται ὡς
ἀπό πρώτη πηγή μόνο ἀπό τόν
Πατέρα καί χορηγεῖται στήν
κτίση «διά τοῦ Υἱοῦ».

Σ

Ἀμετάδοτα
καί ἀκοινώνητα
ἰδιώματα
τοῦ Πατρός
Τά ἰδιώματα «τοῦ γεννᾶν τόν
Υἱόν καί ἐκπορεύειν τό Ἅγιο Πνεῦμα
ἀνήκουν προσωπικά στά ἀμετάδοτα
ἤ ἀκοινώνητα ἰδιώματα «τοῦ Πατρός». Τόσο ὁ Υἱός ὅσο καί τό Ἅγιο
Πνεῦμα ἔχουν ὅλα ὅσα ἔχει ὁ Πατέρας ἐκτός ἀπό τήν πατρότητα, ὅσον
ἀφορᾶ τόν Υἱό, καί τήν ἐκπορευσιμότητα, ὅσον ἀφορᾶ το Ἅγιο Πνεῦμα.
Συγχρόνως, ὅμως, καί τά τρία
θεῖα πρόσωπα τῆς μίας τρισυπόστατης Θεότητας ἔχουν μία κοινή οὐσία
ἤ φύση. Ἔτσι πραγματώθηκε ἡ ἀποτύπωση τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ στόν
ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος, πλέον, μέ τή δύναμη καί τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος μπορεῖ νά πραγματώνει
κάθε ἀρετή.
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Τό Ἅγιο Πνεῦμα
στούς ἀνθρώπους
Ὕστερα ἀπό τή θεία ἐνανθρώπηση ὁ ἄνθρωπος πού προσπαθεῖ νά
ἀπελευθερώνεται ἀπό τήν τυραννική
δυναστεία τῶν αἰσθητῶν καί νά ζεῖ
ἐν Χριστῷ, ἑνώνεται κατ’ ἐνέργεια
μέ τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Τή Χάρη αὐτή κατέχει
«κατ’ οὐσίαν» ἡ ἀναβλύζουσα ὡς
κρήνη καί δεξαμενή θεωθεῖσα ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ὁ
ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀπαλλάσσεται
ἀπό τίς πληγές τῆς ἁμαρτίας καί νά
γίνεται ναός τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ
προγευόμενος ἀπό τώρα τά ἀγαθά
τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ πού φανερώθηκαν
ἀπό τόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱό καί
Λόγο τοῦ Θεοῦ, τώρα, πλέον, φανερώνονται ἐναργέστερα ἀπό τήν ξεχωριστή ὑπόσταση τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Καί πρίν ἀπό τή θεία
ἐνανθρώπιση, τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐνεργοῦσε μέσῳ τῶν προφητῶν καί τῶν
ἄλλων πιστῶν στόν ἀληθινό Θεό.
Αὐτό θά δροῦσε τώρα πλέον σέ
ὅσους μετέχουν ἐνεργά στή ζωή
τῆς Ἐκκλησίας, γράφει ὀ ἐπιφανής
θεολόγος π. Δημήτριος Στανιλοάε.
Τό Ἅγιο Πνεῦμα μέσῳ τῆς
Ἐκκλησίας θά πραγματώνει, πλέον,
τήν ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό.
Αὐτό θά ἐκφράζεται ὡς ἁγιαστική
ἀρχή καί ἀνάπλαση τοῦ πεπτωκότος
ἀνθρώπου, σύμφωνα μέ τή δική του
ζωή καί φύση.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Σ

τήν ἀρχαία Ἐκκλησία, ὡς γνωστόν, ἡ διαδικασία νά γίνει κάποιος χριστιανός καί μέλος τῆς
Ἐκκλησίας, ἔπρεπε πρῶτα νά εἶναι ἐνήλικος, δεύτερον νά κατηχηθεῖ τό περιεχόμενο τῆς χριστιανικῆς πίστεως, ἐπί τρία
χρόνια καί ἔπειτα νά βαπτισθεῖ. Ὁ Χριστός εἶχε δηλώσει σαφῶς, πρός τούς Μαθητές του: «Πορευθέντες μαθητεύσατε
πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό
ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. κη΄ 19. πρβλ.
καί Μάρκ. ιστ΄ 16). Αὐτό φανερώνει ὅτι
στή διαδικασία προσέλευσης καί συμμετοχῆς στήν Ἐκκλησία προηγεῖται ἡ
(μακρά) Κατήχηση καί ἀκολουθεῖ τό Βάπτισμα.
Ἕνα πρῶτο βῆμα εἶναι οἱ ἱερεῖς νά
συγχαίρουν τούς γονεῖς πού ἀποφασίζουν
νά βαπτίσουν τό παιδί τους. Στή συνέχεια, πρέπει νά ἐνημερώνονται ὅτι ἡ Ἀκολουθία τῆς Κατήχησης, πού προηγεῖται
τοῦ Βαπτίσματος γίνεται γιά Κανονικούς
λόγους, γιά νά εἶναι ἔγκυρο τό ἱερό Μυστήριο, διότι ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως
εἶναι ἠ ἀπαραίτητη προϋπόθεση τοῦ Βαπτίσματος. Ἐπίσης, οἱ γονεῖς καί ὁ ἀνάδοχος πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι ἡ
ὁμολογία τῆς πίστεως γίνεται μέν ἀπό
αὐτούς, ἀφορᾶ ὅμως στό βαπτιζόμενο
νήπιο, τό ὁποῖο ἐκπροσωποῦν. Ἡ διαδικασία αὐτή φανερώνει τά ἑξῆς:
Πρῶτον, ὅτι οἱ γονεῖς, ὡς ὑπεύθυνοι
γιά τό ἀνήλικο παιδί τους (μέχρι τήν ἡλικία τῶν 18 ἐτῶν) καί ὁ ἀνάδοχος
ἐγγυῶνται, ἀφ’ ἑνός γιά τήν ἀποδοχή τῆς
χριστιανικῆς πίστεως ἀπό τό παιδί τους
καί, ἀφ’ ἑτέρου, γιά τό ὅτι θά συμβάλλουν καί οἱ ἴδιοι στή χριστιανική κατήχησή του.
Πράγματι, οἱ χριστιανοί γονεῖς καί
εἰδικότερα ἡ ἀγκαλιά τῆς χριτιανῆς μητέρας εἶναι ὁ νάρθηκας τοῦ Ναοῦ. Ὁ
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ἀπόστολος Παῦλος, χαρακτηρίζει τή χριστιανική οἰκογένεια, ὡς «κατ’ οἶκον
Ἐκκλησία» (Ρωμ. θ΄ 6). Ἡ μητέρα θά
μάθει τό νήπιο νά κάνει τό σημεῖο τοῦ
Σταυροῦ καί νά ἀσπάζεται τίς ἅγιες
εἰκόνες. Ἡ μητέρα θά ἀρθρώσει ψελλίσματα προσευχῆς, τά ὁποῖα θά συνηθίζει
νά ἐπαναλαμβάνει τό νήπιο. Ὁ ἀνάδοχος,
ἐξάλλου, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς ἐνοριακῆς
κοινότητος καλεῖται νά παρακολουθεῖ τήν
ἐξέλιξη τῆς χριστιανικῆς μυήσεως τοῦ/τῆς
ἀναδεκτοῦ του.
Κατά τήν παιδική καί ἐφηβική ἡλικία τοῦ παιδιοῦ, τήν κατήχηση ἀναλαμβάνει ἡ ἐκκλησία (ἐνορία). Αὐτό, ὅμως,
δέν σημαίνει ὅτι οἱ γονεῖς καί ὁ ἀνάδοχος
ἀπαλλάσσονται τῆς εὐθύνης γιά τήν κατήχηση τοῦ βαπτισμένου παιδιοῦ τους.
Πρέπει αὐτοί νά προετοιμάσουν τό παιδί
καί νά τό πείσουν ὅτι ἡ κατήχηση στήν
ἐκκλησία (ναό) ἐνέχει μεγάλη σημασία
γιά τήν πρόοδό του καί γιά τήν πνευματική του καλλιέργεια. Στή συνέχεια, καλοῦνται πρῶτοι αὐτοί, νά ἀναπτύξουν
πνευματικούς δεσμούς μέ τόν Ἱερέα τῆς
ἐνορίας καί σταδιακά νά κάνουν τό πρόσωπο τοῦ Ἱερέα οἰκεῖο στό παιδί. Αὐτό
σημαίνει ὅτι ἡ σκέτη προτροπή «πήγαινε,
παιδί μου, στό Κατηχητικό», δέν εἶναι
ἀρκετή οὔτε πειστική καί, συνήθως, δέν
φέρνει ἀποτελέσματα. Δέν χρειάζεται,
βέβαια, νά σημειώσουμε καί τό ἀντίθετο,
ὅτι ἡ ἀδιαφορία, ἡ ἄρνηση ἤ καί ἡ ἀπαγόρευση τῶν γονέων νά παρακολουθήσει
τό παιδί τους τήν κατήχηση τῆς ἐκκλησίας εἶναι πράξη ἐγκληματική, διότι μέ
ἕνα ἐπιπόλαιο, ἀρνητικό ἤ καί δικτατορικό τρόπο, διακόπτει τήν περαιτέρω
πνευματική καλλιέργεια τῆς χριστιανικῆς
πίστεως τοῦ παιδιοῦ καί ἐμποδίζει τήν
περαιτέρω πνευματική ὁλοκλήρωση τῆς
προσωπικότητός του.
† Ὁ Α. Ε.
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Ὁ Διάβολος εἶναι ὁ ἐφευρέτης τοῦ πολέμου καί παντός
κακοῦ. Αὐτός ὅπλισε τό χέρι τοῦ
Κάϊν καί φόνευσε τόν ἀδελφό του
Ἄβελ. Εἶναι ἡ πρώτη πολεμική
πράξη στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας.
Ἀπό τότε μυριάδες μυριάδων πόλεμοι μικροί καί μεγάλοι
πότισαν μέ ποτάμια αἵματος τόν
πλανήτη μας ἀπ’ ἄκρο σ’ ἄκρο.
Κι ἔφεραν ἀνυπολόγιστες καταστροφές. Ἦρθε ὁ Ἄρχων τῆς εἰρήνης, ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί ὁ
κόσμος στή μέγιστη πλειονότητά
του δέν Τόν θέλησε.
Κι ἀκόμα Τόν ἀρνεῖται, Τόν
ἀγνοεῖ, Τόν πολεμάει μέ λύσσα.
Κι ἔτσι, ἡ εἰρήνη παραμένει
ἕνα ἄπιαστο ὄνειρο γιά τόν
ἄνθρωπο. Ὀργανισμοί, συνέδρια
καί συμβούλια ἀτέλειωτα, λόγια
μεγάλα καί ἠχηρά, ὑποσχέσεις
καί δῆθεν προσπάθειες δέν στέριωσαν ποτέ τήν εἰρήνη. Ἄν ἡ
ἀνθρωπότητα δέν ἀρνηθεῖ τόν
ἐχθρό τῆς εἰρήνης, τόν Σατανά,
δέν πρόκειται νά γευθεῖ ποτέ τούς
γλυκούς χυμούς τῆς εἰρήνης.
Γιατί εἰρήνη χωρίς Χριστό δέν
ὑπάρχει.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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IΣΤΟΡΙΚΑ περιστατικά
& ΑΞΙΑΚΑ πρότυπα

Στὴ Ν. Ἰωνία Ἀττικῆς γιορτάστηκε
ἡ συμπλήρωση 50 χρόνων ἀπὸ τὴν ἐκδημία εἰς Κύριον τῶν ὁσίων μορφῶν τῆς
Μ. Ἀσίας τοῦ Μητροπολίτου Πατάρων
Μελετίου (Χρηστίδη) καὶ τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Παπαϊωακεὶμ Πεσματζόγλου. Τὴν ὅλη ἐκδήλωση πραγματοποίησε ἡ Ἕνωση Σπάρτης Μ. Ἀσίας σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱ. Μητρόπολη Ν.
Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας.
Παραθέτουμε περιστατικὰ ἀπὸ τὸν
βίο τους: Τὸ 1921 ὁ Πατάρων Μελέτιος
συλλαμβάνεται καὶ ὁδηγεῖται αἰχμάλωτος στὰ βάθη τῆς Τουρκίας. Ὑποφέρει
τὰ πάνδεινα, φυλακίσεις, πεζοπορίες,
κακώσεις, πεῖνα, βάσανα. Ὅταν τὸ
1924 ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα μαζὶ μὲ τοὺς
ξερριζωμένους πρόσφυγες καὶ ὅπως ὁ
ἴδιος διηγεῖται: «ἐφίλησα τὸ ἱερὸν
χῶμα τῆς πατρίδος καὶ ἐγκατεστάθην
ἐδῶ εἰς τοὺς πρώην Ποδαράδες (Ν.
Ἰωνία) στερηθεὶς ὅσα εἶχον, γυμνὸς
σχεδὸν καὶ ἄπορος». Σὲ κατάσταση ψυχικῆς ὀδύνης καὶ φτώχειας διηύθυνε τὸ
συσσίτιο ποὺ διοργάνωσε ὥστε νὰ μοι-
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ράζωνται κάθε μέρα 15000 μερίδες.
Ὅταν τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1922
ἄρχισε ἡ μεγάλη πορεία τῆς προσφυγιᾶς τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Σπάρτης Μ.
Ἀσίας ἐπικεφαλῆς ἦταν ὁ Παπαϊωακείμ. Πεζοπορία χιλιομέτρων μὲ χίλιους-δυὸ κινδύνους. Στὸ λιμάνι τῆς
Ἀττάλειας τελευταῖος ἐπιβιβάζεται στὸ
πλοῖο, ἀφοῦ προηγουμένως ἔχουν ἐξασφαλισθεῖ οἱ χιλιάδες ἕλληνες πρόσφυγες. Στὴ Ν. Ἰωνία ὅπου ἐγκαταστάθηκε
πρώτη του φροντίδα, ἡ κατασκευὴ ξύλινης ἐκκλησιᾶς καὶ ἡ ἀνακούφιση καὶ
παρηγορία τοῦ λαοῦ. Ἐκεῖ καὶ ἐκοιμήθη.
Ἡ ἄλλη ἐπέτειος εἶναι ἡ μνήμη πενήντα χρόνων ἀπὸ τὴν εἴσοδό της στὸν
οὐράνιο ἀγγελικὸ χῶρο τῆς ἰσάγγελης
μορφῆς της μεγάλης νοσηλεύτριας τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, τῆς
Ἀθηνᾶς Μεσολωρὰ, ἡ ὁποία ἀφιέρωσε
ὁλάκερη τὴ ζωή της στὴ διακονία τοῦ
ἀσθενοῦς συνανθρώπου μας. Καὶ τρία
περιστατικά: Ὅταν ἐθελοντικὰ βρέθηκε
στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ πολέμου τοῦ
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40 ἀνεβαίνοντας σ’ ἕνα ὕψωμα τῆς
ὀροσειρᾶς τῆς Πίνδου γλίστρησε καὶ
ἔπεσε καὶ ὅταν ἔτρεξαν νὰ τὴν βοηθήσουν ἐκείνη εἶπε: «Δὲν χρειάζεται,
στὸν ἀνήφορο δὲν πέφτει κανείς, μόνο
στὸν κατήφορο».
Στὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκομεῖο
Ἰωαννίνων νοσηλεύονται πολλοὶ τραυματίες ἀπὸ τὸ μέτωπο. Ἀκούραστες οἱ
ἀδελφὲς νοσηλεύτριες φροντίζουν τοὺς
τραυματίες, ἀλλάζουν καὶ περιποιοῦνται τὰ τραύματά των καὶ ἐνθαρρύνουν τοὺς ταλαιπωρημένους μαχητὲς
τοῦ μετώπου. Εἶναι ἡ ὑπεύθυνη τοῦ Νοσηλευτικοῦ Προσωπικοῦ τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Στρατεύματος, ἡ
ἐμψυχώτρια καὶ ἡ καρδιὰ ὅλου τοῦ νοσοκομείου. Μέσα στὸ χειρουργεῖο
ἐργάζεται τὸ χειρουργικὸ συνεργεῖο μὲ
τὸν χειρουργὸ Κοντιάδη καὶ τὴν ἐργαλειοδότρια Γιουλούντη, ἐνῶ ἡ Διευθύντρια Μεσολωρὰ τοὺς βοηθᾶ. Κοντεύει
νὰ τελειώσει ὁ καθαρισμὸς τοῦ τραύματος τοῦ τραυματία, ὅταν ἡ Μεσολωρὰ συνειδητοποιεῖ ὅτι ἀπὸ τὶς πολλὲς
ἀλλαγὲς καὶ τοὺς καθαρισμοὺς τραυμάτων ἔχουν ἐξαντληθεῖ τὰ ἀποθέματα
ἐπιδεσμικοῦ ὑλικοῦ. Τὸ βοηθητικὸ προσωπικὸ ποὺ συνήθως πλένει τὸ ἐπιδεσμικὸ ὑλικὸ εἶναι ἀπασχολημένο μὲ τὴ
φροντίδα τῶν νέων τραυματιῶν. Χωρὶς
νὰ διστάσει παίρνει τὴ λεκάνη μὲ τὸ
ἐπιδεσμικὸ ὑλικὸ καὶ κατεβαίνει γρήγορα στὴν αὐλὴ ὅπου ὑπάρχει μιὰ
γούρνα. Παίρνει νερὸ καὶ σαπούνι καὶ
βάζει μέσα τοὺς ἐπιδέσμους καὶ τὰ τρίγωνα…
Ἀκριβῶς ἐκείνη τὴν ὥρα ἀρχίζουν
νὰ οὐρλιάζουν οἱ σειρῆνες σημαίνοντας
ἀεροπορικὸ βομβαρδισμό. Παρὰ τὸ γε-

³
³ ¥¥
169
169

γονὸς ὅτι τὸ νοσοκομεῖο ἔχει πάνω στὴ
σκεπή του καὶ στοὺς ἐξωτερικοὺς τοίχους τὰ σήματα τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ
σὲ λίγο ἀκούγεται βόμβος ἀεροπλάνων
ποὺ πετοῦν ἀρκετὰ χαμηλὰ ἐνῶ τὰ
ἀντιαεροπορικὰ βάλουν συνέχεια.
Ξαφνικὰ ἀκούγονται οἱ φοβερὲς ἐκρήξεις ἀπὸ τὶς βόμβες ποὺ πέφτουν καὶ
ἀκολουθεῖ μιὰ τρομερὴ ἔκρηξη προερχομένη ἀπὸ βόμβα ποὺ πέφτει πάνω
στὸ νοσοκομεῖο καὶ πιὸ συγκεκριμένα…
ἀτυχῶς μέσα στὸ χειρουργεῖο.
Ὅταν συνῆλθε ἡ Μεσολωρὰ ἀπὸ
τὸ ὠστικὸ κύμα τῆς ἔκρηξης ποὺ τὴν
ἔριξε κατὰ γῆς, κατάφερε νὰ σηκωθεῖ,
φώναξε μιὰ δυὸ ἀδελφὲς ποὺ βρῆκε στὸ
διάδρομο τοῦ νοσοκομείου καὶ ἔτρεξαν
ὅλες στὸ χειρουργεῖο ποὺ ἦταν γεμάτο
καπνοὺς καὶ πεσμένους σοφάδες. Μὲ
σφιγμένη καρδιὰ ἀνέσυραν ἀπὸ τὰ χαλάσματα τὸ γιατρὸ Κοντιάδη καὶ τὴν
ἀδελφὴ Γιαλούντη, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀνέπνεαν πλέον, ἐνῶ παραδόξως ὁ ἀσθενὴς
εἶχε γλιτώσει. Τὸν καθάρισαν ὅσο μποροῦσαν καλύτερα καὶ τὸν μετέφεραν
στὸ θάλαμο τῶν βαρέως πασχότων.
Καὶ τὸ τρίτο περιστατικό. Ὅταν
εὕρισκε κάποια νεότερη νοσοκόμα στὸ
μέτωπο ἐξαντλημένη νὰ τὴν ἔχει πάρει
ὁ ὕπνος, ἐκείνη τὴν σκέπαζε καὶ ἀνελάμβανε ἡ ἴδια τὴν ὑπηρεσία της.
Τὰ γράφουμε αὐτὰ γιατὶ ὅποιος
ξεχνᾶ τὸ παρελθὸν δὲν ἔχει μέλλον καὶ
ὅποιος περιφρονεῖ τὰ ἰδανικὰ μηδενίζεται.
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Κ. Παπαθανασίου
Ἱεροκήρυξ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
τῶν Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΧΟΙ

π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος
(1931-1996)

ΕΙΚΟΣΙ χρόνια συμπληρώθηκαν τόν Μάϊο μήνα, ἀπό τότε πού
πέρασε τίς πύλες τῆς αἰωνιότητας
ἕνας διακεκριμένος κληρικός, ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, διδάκτωρ Θεολογίας καί
Φιλοσοφίας, ὀργανωτής καί θεμελιωτής τοῦ ἀγώνα τῆς Ἐκκλησίας
κατά τῶν αἱρέσεων καί τῶν παραθρησκειῶν. Ἡ προσφορά του στήν
Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία εἶχε πανελλήνια καί πανορθόδοξη ἀπήχηση
καί καταξίωση. Ἐπειδή πολλοί
ἀναγνῶστες τοῦ «Συνδέσμου», ἰδίως
οἱ νεώτεροι δέν γνωρίζουν γιά τό
170
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λαμπρό αὐτό κληρικό, γράφουμε λίγα
λόγια μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο τῆς μνήμης του.
Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ π. Ἀντώνιος
Ἀλεβιζόπουλος γεννήθηκε στό χωριό
Καζάρμα Μεσσηνίας. Ἦταν τό ἑνδέκατο καί τελευταῖο παιδί μιᾶς ὑπερπολύτεκνης ἀγροτικῆς οἰκογένειας.
Τελείωσε τό Δημοτικό σχολεῖο τοῦ χωριοῦ του καί τό Α΄ Γυμνάσιο Καλαμάτας.
ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ τῆς Μητρόπολης Μεσσηνίας σπούδασε στή Θεολογική
Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Στή
συνέχεια πῆγε στή Γερμανία γιά εἰδικές
θεολογικές σπουδές. Ἐκεῖ ἔλαβε τό διδακτορικό δίπλωμα φιλοσοφίας καί
ἀργότερα ἀνακηρύχθηκε διδάκτωρ στή
Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν.
Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ του, ὅμως, ἦταν
νά γίνει ἔγγαμος κληρικός καί νά ὑπηρετήσει τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Γιά τό λόγο αὐτό χειροτονήθηκε διάκονος κι ἔπειτα πρεσβύτερος. Ὡς ἐφημέριος ἐπιτέλεσε λαμπρό ποιμαντικό
ἔργο. Στάθηκε κοντά στούς Ἕλληνες
ἀπόδημους καί τούς συμπαραστάθηκε
στίς πνευματικές τους ἀνάγκες.
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ στήν Ἑλλάδα τό
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1968. Στήν ἀρχή διορίσθηκε ἐφημέριος στόν ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος
Ἀμπελοκήπων καί ἀργότερα στόν ναό
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς, ὅπου
ἀνέπτυξε πλουσιότατο ἐνοριακό ἔργο.
Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος Κοτσώνης διέγνωσε ἐγκαίρως τά προσόντα
ἀλλά καί τόν ἔνθεο ζῆλο τοῦ π. Ἀντωνίου. Καί τά ἀξιοποίησε γιά τό καλό
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώματος.
Στήν ἀρχή τόν διόρισε Γραμματέα
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν
αἱρέσεων. Ἀπό τίς θέσεις αὐτές παρουσίασε πολυσχιδῆ δραστηριότητα:
Ὀργάνωσε Φροντιστήριο Στελεχῶν
Ἐκκλησιαστικῆς Προνοίας, Σχολή
ἐθελοντῶν Διακονίας, Φροντιστήριο
Ἀντιμετωπίσεως Αἱρέσεων, Ὑπηρεσία
Ἐνημερώσεως Διαλόγου καί Πολιτισμοῦ. Παράλληλα, συνέστησε καί
ἄλλες συλλογικές κινήσεις γιά τήν ἐνημέρωση καί τήν προστασία τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ἀπό τίς αἱρέσεις καί
τίς παραθρησκεῖες. Μεταξύ αὐτῶν καί
τήν «Πανελλήνια Ἕνωση Γονέων διά
τήν προστασίαν τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογένειας καί
τοῦ Ἀτόμου», ἡ ὁποία ἐκδίδει καί τό
περιοδικό «Διάλογος».
ΑΛΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ τῆς ἔντονης
δραστηριότητας τοῦ ἀκάματου αὐτοῦ
κληρικοῦ ἦταν οἱ ὁμιλίες του σέ πολλές πόλεις τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, σέ σχολεῖα καί συλλόγους, σέ
διεθνῆ συνέδρια, ραδιοφωνικούς σταθμούς κ.λπ. Γιά ὅλα αὐτά ὁ π. Ἀντώ-
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νιος δέχτηκε σκληρή πολεμική. Ὄχι
μόνο ἀπό στελέχη τῶν αἱρέσεων,
ἀλλά - δυστυχῶς - καί ἀπό ἑλληνικές
ἐφημερίδες. Δεχόταν ἀπειλές καί
ὕβρεις. Ἐκεῖνος ὅμως συνέχιζε ἀπτόητος, παρά τήν κλονισμένη ὑγεία του.
Μεγάλο ὑπῆρξε καί τό συγγραφικό
ἔργο του. Ἔγραψε περί τά 40 βιβλία,
τά ὁποῖα ἀναφέρονται σέ θέματα
ὀρθοδόξου πίστεως, αἱρέσεων καί ἐνοριακῆς ποιμαντικῆς. (Περισσότερα
στοιχεῖα καταχωροῦνται στό βιβλίο
μας «Φωτισμένοι διδάχοι», Καλαμάτα).
Η ΕΚΔΗΜΙΑ τοῦ π. Ἀντωνίου
Ἀλεβιζόπουλου ἦταν μιά μεγάλη ἀπώλεια γιά τήν Ἐκκλησία. (Εὐτυχῶς, ὁ
Ἅγιος Θεός ἀνέδειξε ἕναν ἄξιο συνεχιστή, τόν π. Κυριακό Τσουρό). Ἡ γενέτειρά του, τό χωριό Καζάρμα
Μεσσηνίας, τόν τίμησε μέ διάφορες
ἐκδηλώσεις. Καί ὁ τότε δήμαρχος
ἔστησε ἀναθηματική πλάκα ἀφιερωμένη στόν π. Ἀντώνιο καί ἔδωσε στήν
πλατεῖα τοῦ χωριοῦ τό ὄνομα τοῦ ἀείμνηστου πρωτοπρεσβύτερου.
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ὑπερασπιστής καί ἀγωνιστής τῆς φιλτάτης
Ὀρθοδοξίας ὑπῆρξε ὁ μακαριστός
πατήρ Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος.
Ἀλλά καί ἐπιεικής ποιμένας, μέ πολλή
ἀγάπη καί ταπείνωση. Ἄνθρωπος μέ
ἱεραποστολικό φρόνημα καί πνεῦμα
θυσίας. Ἕνας φωτισμένος κληρικός,
μιά χαρισματική προσωπικότητα. Νά
ἔχουμε τήν εὐχή του.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Σ’ ἕνα παγκόσμιο Συνέδριο, ὁ νέος
αὐτός συνάδελφος παρουσίασε μιά
ἐξαιρετική ἐρευνητική ἐργασία. Τόν
χειροκροτήσαμε ὅλοι μέ ἐνθουσιασμό
γιατί, ἐκτός τοῦ ὅτι ἡ ἀνακοίνωσή του
ἄξιζε κάθε ἔπαινο, ἦταν καί ἀπόφοιτος
τῆς Σχολῆς μας. Καί, μάλιστα, ἀπό
τούς φοιτητές πού... δέν ξεχνιοῦνται.
Παιδί μέ ἰδιαίτερες πνευματικές
ἰκανότητες –ἀπό τούς πρώτους εἰσαχθέντες στό ἔτος του– ὑπῆρξε, στά
πρῶτα χρόνια τῶν σπουδῶν του, ἕνας
ἀπό τούς πιό ζωηρούς καί παθιασμένους ἐπαναστάτες. Αὐτούς πού διαλύουν βίαια τίς Γενικές Συνελεύσεις
καί τίς παραδόσεις, κάνουν καταλήψεις
ἤ χτίζουν γραφεῖα καθηγητῶν καί
ὀργανώνουν σκληρές ὁμάδες περιφρούρησης, ἀπαγορεύοντας τήν εἴσοδο στά
ἀμφιθέατρα καί τά ἐργαστήρια. Δήλωνε μέ ὑπερηφάνεια ὅτι εἶναι «ἀναρχοαυτόνομος καί ἀντιεξουσιαστής» καί
δέν δίσταζε νά διαστρεβλώνει ὅποια
γεγονότα ἤ λεχθέντα ἀπό διδάσκοντες
ἔκρινε σκόπιμο, ἄν πίστευε ὅτι «ἔτσι
ὑπηρετεῖ τό φοιτητικό κίνημα».
Ἕνας ἀπό τούς καθηγητές, πού δέν
ξεχνοῦσε κάποιες δικές του νεανικές
ὁρμητικές συμμετοχές σέ, περίπου,
ἀντίστοιχες φοιτητικές κινητοποιήσεις,
ἐπαναλάμβανε συχνά τήν παροιμία
«θυμήσου τά δικά σου καί συγχώρα τά
παιδιά σου». Καί, κάποτε, προσπάθησε,
παρά καί τά ἀρνητικά σχόλια τῶν συναδέλφων του, νά πλησιάσει αὐτό τό
παιδί καί νά τοῦ ἐξηγήσει, μέ νηφαλιότητα καί ἐπιχειρήματα τό πόσο κρίμα
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ἦταν νά σπαταλᾶ ἔτσι τίς ἰκανότητές
του ἀντί νά τίς ἀξιοποιεῖ στόν τομέα
τῆς ἐπιστήμης του.
Ὅμως, ἡ ἀπάντηση ἦρθε κοφτή, ἀπόλυτη καί πλήρως μηδενιστική:
-Θέλω νά τό καταλάβετε μιά γιά
πάντα πώς δέν ἦρθα σ’ ἕνα ἀστικό Πανεπιστήμιο γιά νά γίνω ἕνας ἀστός ἐπιστήμονας. Ἦρθα γιά νά κάψω καί νά
γκρεμίσω τό κατεστημένο...
Καί, ξαφνικά, ἐξαφανίστηκε ἀπό τήν
Σχολή καί κανείς ἀπό τούς συμφοιτητές του δέν εἶχε πληροφορίες γι’ αὐτόν.
Πέρασαν μῆνες κι ἄρχισε μιά νέα ἀκαδημαἱκή χρονιά. Τότε, ξαφνικά καί
πάλι, ἐπανεμφανίστηκε, ἀλλά ἐντελῶς
ἀλλαγμένος, καί στήν ἐμφάνιση καί
στήν συμπεριφορά. Σιωπηλός καί ἀπομονωμένος, ἐντελῶς ἀμέτοχος στίς
δραστηριότητες τοῦ «φοιτητικοῦ κινήματος», ἄρχισε νά δείχνει ἕνα ἐντυπωσιακό ἐνδιαφέρον γιά τήν ἐπιστήμη του
καί τίς σπουδές του, τό ὁποῖο, σέ συνδυασμό μέ τίς πνευματικές του δυνατότητες, ἀπέδωσε ἐξαιρετικά ἀποτελέσματα καί ἀπεκάλυψε κι ἕνα
ἀξιοσέβαστο ἦθος.
Ἀποφοιτώντας, κέρδισε μιά ὑποτροφία γιά μεταπτυχιακές σπουδές στό
ἐξωτερικό καί πολλές ἐπαινετικές συστατικές ἐπιστολές ἀπό τούς καθηγητές του. Ἔφυγε. Καί νά τώρα, αὐτή ἡ
ὑψηλῆς ποιότητας ἀνακοίνωση...
***
Σέ μιά πίσω σειρά, καθόταν ἐκεῖνος
ὁ παλιός, ἡλικιωμένος τώρα, καθηγη-
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τής του. Αὐτός πού, χρόνια πρίν, εἶχε
μάταια προσπαθήσει νά τοῦ μιλήσει γιά
τίς δυνατότητές του. Ὅταν ἡ ὁμιλία τελείωσε, περίμενε νά ἀραιώσουν αὐτοί πού
θέλανε νά συγχαροῦν τόν ὁμιλητή, γιά
νά πλησιάσει κι αὐτός τόν παλιό φοιτητή
του. Αὐτός, ὅμως, τόν εἶχε διακρίνει ἀπό
τό βῆμα καί, σχεδόν τρέχοντας, ἦρθε
κοντά του.
-Κύριε καθηγητά μου, πόσο συγκινοῦμαι πού σᾶς βλέπω!
-Κι ἐγώ ἄλλο τόσο παιδί μου. Καί
θέλω νά σέ συγχαρῶ, ἀπό τήν καρδιά
μου, γιά τήν θαυμάσια δουλειά σου πού
θά βοηθήσει πολλούς ἀνθρώπους, εἶπε
βραχνά ὁ καθηγητής.
-Σᾶς παρακαλῶ, ἄν δέν βιάζεστε, νά
σᾶς δῶ γιά λίγο; Νά κάτσουμε κάπου νά
σᾶς πῶ τίς προοπτικές αὐτῆς τῆς ἔρευνας, ἐκεῖ στό Ἐργαστήριο πού διευθύνω
τώρα. Σᾶς παρακαλῶ. Θέλω ἐσεῖς νά ξέρετε...
Ἔτσι, ἐκεῖνο τό ἀπόγευμα, μπροστά σέ
δυό κοῦπες καφέ, ὁ νέος καί φτασμένος
ἤδη ἐπιστήμονας ἄρχισε νά ξεδιπλώνει
στόν παλιό του δάσκαλο τά ἐπιστημονικά
του ὄνειρα. Ὁ καθηγητής τόν ἄκουσε μέ
ἐνθουσιασμό. Σχολίασε ἐπαινετικά καί
περίμενε. Εἶχε τήν διαίσθηση πώς ἡ κουβέντα δέν εἶχε τελειώσει. Καί εἶχε δίκιο.
Μετά ἀπό μιά μικρή παύση, ὁ νέος εἶπε:
-Δέν θά μέ ρωτήσετε, δάσκαλε, γιά
τότε; Γιατί ἐξαφανίστηκα καί γιατί ξαναγύρισα ἀλλαγμένος στήν Σχολή;
-Μόνο ἄν ἐσύ, παιδί μου, θέλεις νά μοῦ
πεῖς.
Μέ φωνή σχεδόν ψιθυριστή, ἄρχισε ὁ
νέος τήν ἐξομολόγησή του. Σέ μιά ἀπό
ἐκεῖνες τίς ἄγριες διαδηλώσεις, εἶχε καταφέρει, μέ πολλή πίεση, νά συμπαρασύρει ἕναν φίλο του πού, συνήθως, ἔμενε
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ἀμέτοχος. Σέ μιά φάση τῆς «μάχης» στά
Ἐξάρχεια, ἐκεῖνο τό παιδί παραπάτησε,
ἔπεσε σέ μιά ἑστία φωτιᾶς, λαμπάδιασε
καί ζεῖ ἀπό τότε παραμορφωμένο ἀπό
ἐγκαύματα.
-Τόν πρῶτο καιρό, δάσκαλε, ἤθελα νά
πεθάνω, ἤ - ντρέπομαι πού τό λέω - νά
σκοτώσω ἐκεῖνον πού, σάν «ἀρχηγός» μέ στήριγμα τόν Καθηγητή πού ἤθελε νά
ἐκλεγεῖ Πρύτανης - μᾶς ξεσήκωνε, ἐνῶ ὁ
ἴδιος ἔμενε πάντα στό ἀπυρόβλητο.
Αὐτόν πού, ὅταν μέ εἶδε νά καταρρέω,
μετά τό ἀτύχημα τοῦ φίλου μου, κυνικότατα μοῦ εἶπε: «Ἔλα, μήν κάνεις ἔτσι
καημένε. Μιά ἁπλῆ παράπλευρη ἀπώλεια
ἦταν...». Τότε συνειδητοποίησα σέ τί ἐξουσία εἶχα ὁ ἴδιος παραδοθεῖ. Ἐγώ, ὁ βλάκας, πού ἤμουν, λέει, ἀντιεξουσιαστής...
Ὅμως, ἐκεῖνα τά ἐγκαύματα μέ καῖνε
ἀκόμα, δάσκαλε...
Εἶχε πιά σκοτεινιάσει. Τό γέρικο χέρι
ἀκούμπησε μέ καλοσύνη πάνω στό νεανικό. Νἄχεις τήν εὐχή τοῦ Θεοῦ, παιδί
μου, ψιθύρισε ὁ δάσκαλος καί σκούπισε
τήν ὑγρασία ἀπό τό πρόσωπό του.
ΜΕΡΟΠΗΣ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμης Καθηγ. Παν/μίου Ἀθηνῶν.
Ἀπό τό ὁμότιτλο διήγημά της
πού περιλαμβάνεται στήν Συλλογή
«Τό Κορίτσι μέ τό Φλάουτο»(2008).
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Ὁ Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
στήν Καλαμπάκα τοῦ νομοῦ τῶν Τρικάλων

Μ

ία ἐπίσκεψη στόν οἰκουρούντα στήν Παλλήνη
τῆς Ἀττικῆς πρωτοσύγκελλο π. Γεώργιο Στέφα,
τελείωσε, μέ τό νά μᾶς χαρίσει τό ἡμερολόγιο 2016
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετέωρων. Ὅλοι
ἐνθυμούμαστε τόν Γεώργιο Στέφα, φοιτητή τῆς Θεολογίας, στό Οἰκοτροφεῖο τῆς ὁδοῦ Τσόχα, πού διεύθυνε τότε τήν φοιτητική χορωδία στό Καρύτση 14 σέ
μουσική Σακελλαρίδη. Ὁ π. Γεώργιος Στέφας ἀκολούθησε ἔκτοτε τόν συμφοιτητή του π. Σεραφείμ
Στεφάνου τό 1970, ὅταν ὁ τελευταῖος ἐξελέγη Μη-

τροπολίτης Τρικάλων. Τό 1974 ὁ Μητροπολίτης Σεραφείμ καί ἄλλοι δώδεκα Μητροπολῖτες καθηρέθηκαν,
χωρίς αἰτία. Μερικοί ἀπό αὐτούς ἐπανῆλθαν ὕστερα
ἀπό δεκαεπτά χρόνια. Ὁ ἔκπτωτος Μητροπολίτης
Τρικάλων Σεραφείμ τοποθετήθηκε στήν Μητρόπολη
Σταγῶν καί Μετεώρων σέ θέση προσωποπαγῆ. Τελικά,
μόλις τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2015 ἡ Μητρόπολη Σταγῶν
καί Μετεώρων ἔγινε κυρίαρχη Μητρόπολη μέ 68
ἐνορίες τῆς ἐπαρχίας Καλαμπάκας καί ὅλα τά μοναστήρια της, ὅπως καί αὐτά τῶν Μετεώρων.
Τό ἡμερολόγιο αὐτό τοῦ 2016 εἶναι ἀφιερωμένο
στόν Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου μέ ἱστορία
πού ὑπερβαίνει τούς 12 αἰῶνες. Κτίστηκε τόν 9ο
αἰώνα (800-900 μ.Χ.) στά ἐρείπια μίας παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς του 8ου- 9ου αἰώνα , τῆς ὁποίας
ἀπεκαλύφθη μέρος τοῦ ψηφιδωτοῦ δαπέδου της. Ὁ
ναός αὐτός μέ τόν Ἅγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης, τήν
174
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Ἁγία Παρασκευή τῆς Χαλκίδας, τήν
Ἁγία Σοφία τῆς Πόλης καί τήν Ἑκατονταπυλιανή τῆς Πάρου, ἀποτελοῦν
τά κυριότερα μεγάλα κειμήλια τῆς
Ὀρθοδοξίας, τῆς πρώτης χιλιετηρίδας
τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Εἶναι ἀδύνατον νά φανταστεῖ ὁ
ἐπισκέπτης τοῦ Ναοῦ τί ἐκπλήξεις
τόν περιμένουν. Στέκει ὄρθιος στήν
ρίζα τόν Θεοκτιστῶν βράχων τῶν Μετεώρων, μία συγκλονιστική παρουσία
ἑνός Ὀρθόδοξου Ναοῦ, κειμήλιο ὁλόκληρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ ναός ἔπαυσε νά εἶναι καθεδρικός ἀφοῦ Μητροπολιτικός Ναός ἔγινε ὁ Ναός τοῦ
Ἁγίου Βησσαρίωνος, πολιούχου τῆς
Καλαμπάκας.
Ἀναφέρουμε κάποια πολύ σημαντικά χρονολογικά σημεῖα : ὁ Ναός
κτίστηκε πρίν τό Σχίσμα τῆς Χριστιανοσύνης τοῦ 1054 μ.Χ., πρίν ἀπό ὅλα
τά μοναστήρια τῶν Μετεώρων .(Μονή
μεγάλου Μετεώρου 1340 μ.Χ. , Μονή
Βαρλαάμ 1350 μ.Χ., Ἁγίας Τριάδος
1362 μ.Χ., Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ
1438 μ.Χ., Ἁγίου Στεφάνου - γυναικεῖο
μοναστήρι 1192 μ.Χ., Ἁγίας Βαρβάρας
Ρουσάνου 1495 μ.Χ., κλπ.). Ἔχει σημασία νά τονιστεῖ πώς οἱ Μονές τοῦ
Ἁγίου Ὄρους ἄρχισαν νά κτίζονται
μεταγενέστερα. Ἡ μονή τῆς Μεγίστης
Λαύρας, κτίστηκε ἀπό τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Ἁγιορείτη μετά τόν 960
μ.Χ. Ἐκκλησίες πού στέκουν ὄρθιες,
εἶναι ἐπισκέψιμες καί σημαίνουν τόσα
πολλά γιά μᾶς, σήμερα.
Ὁ ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Καλαμπάκας εἶναι μία Παλαιοχριστιανική Βυζαντινή Βασιλική,
τρίκλιτη μέ ὑπερυψωμένη τήν μεσαία
κλιτή. Ἀνατολικά βρίσκεται τό ἱερό
μέ τρεῖς κόγχες. Στόν νάρθηκα ὑπάρ-
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χουν τοιχογραφημένα πολλά Χρυσόβουλα [αὐτοκρατορικά) καί Σιγίλια (πατριαρχικά), πού ὁρίζουν τά ὅρια τῆς Μητροπόλεως Σταγῶν καί κατοχυρώνουν τήν ἀνεξαρτησία της (1393 μ.Χ.). Ὁ
Ναός τοιχογραφήθηκε ἀπό τόν μοναχό Νεόφυτο
υἱό τοῦ διάσημου κρητικοῦ ἁγιογράφου Θεοφάνη. Ἡ ἐκκλησία περιέχει ἐπίσης τόν περίφημο
Ἄμβωνα στήν μεσαία κλιτή, παλαιοχριστιανικοῦ
τύπου, ὅπως τοῦ Ἁγίου Ἀπολιναρίου τῆς Ραβέννας
τῆς Ἰταλίας, τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος τῆς Ρώμης καί
αὐτοῦ της Ἁγια-Σοφιᾶς στήν Πόλη. [Εἰκ.1] Ἀνήκει
ἐπίσης στήν Παλαιοχριστιανική ἐποχή καί τό
περίφημο μαρμάρινο κιβώριο πού καλύπτει τήν
Ἁγία Τράπεζα καί τό μαρμάρινο σύνθρονο στήν
κεντρική κόγχη τοῦ ἱεροῦ, ὅλα ὁρατά ἀπό τήν
ἀνοικτή Ὡραία Πύλη.
Ὅμως τό μεγάλο ἀπόκτημα τοῦ ναοῦ εἶναι
ἡ τεράστιας ἀξίας ἀμφιπρόσωπη φορητή βυζαντινή εἰκόνα, μέ τήν Σταύρωση τοῦ Κυρίου
στήν μία ὄψη (14 αἰώνας) καί τήν Κοίμηση τῆς
Θεοτόκου στήν ἄλλη (προσθήκη 16ου αἰώνα)
δῶρο τοῦ Ἰωάννου καί τῆς Θεοδώρας Κατακουζινοῦ. Ἡ εἰκόνα αὐτή ἐκλάπη καί ἐπωλήθη ἀργότερα στό Βερολίνο τῆς Γερμανίας. Ὅμως εὑρέθη
καί ἐπεστράφη στό Βυζαντινό Μουσεῖο τῶν
Ἀθηνῶν γιά νά ἐπανέλθει πίσω στήν Καλαμπάκα.
Τώρα φυλάσσεται στήν μονή Βαρλαάμ τῶν Μετεώρων.
Τό ἐπιβλητικό κωδωνοστάσιο, τετραόροφο
εἶναι μεταγενέστερο (1897) καί εἶναι ὁρατό ἀπό
πολύ μακριά, πέραν τῆς Καλαμπάκας [Εἰκ. 2].
Ὁ Μητροπολίτης Σεραφείμ ἐργάστηκε πολύ
γιά νά φτιάξει μία Μητρόπολη - πρότυπο. Φρόντισε τήν πνευματική ἐπιμόρφωση τῶν ἱερέων
καί τήν βελτίωση τῆς λατρείας στούς ναούς,
ὀργάνωσε τό ἐνοριακό ἔργο καί πρόσεξε τίς δραστηριότητες τῆς νεότητος. Ἵδρυσε μαθητικές
κατασκηνώσεις, Σχολή βυζαντινῆς μουσικῆς,
Βρεφονηπιακό σταθμό καθώς καί Στέγη γερόντων.
Ὁ πατήρ Ἐλευθέριος καί ἡ κα Παρασκευή
Μακρῆ-Λαμπροπούλου, καταγόμενη ἀπό τήν
Καλαμάτα καί ἀνήκουσα στήν γνωστή οἰκογένεια
Λαμπροπούλου τῆς Μεσσηνίας, φροντίζουν γιά
τήν ξενάγηση στόν Ναό.
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Ἡ ὅλη ἐντύπωση πού δημιουργεῖ ὁ
Ναός στόν ἐπισκέπτη-προσκυνητή εἶναι
συγκλονιστική. Τοῦ θυμίζει τήν Ἐκκλησία
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Θεσσαλονίκης,
τήν Ἁγία Σοφία τῆς Πόλης μέ ἐκεῖνο τό φυλασσόμενο τετράγωνο 5x5, ὅπου ὁρκίστηκαν
ὅλοι οἱ Αὐτοκράτορες, Βασιλεῖς καί Πατριάρχες τοῦ Βυζαντίου κάτω ἀπό τό βλέμμα τῆς Παναγίας, τοῦ ψηφιδωτοῦ στόν
τροῦλο, τήν Ἁγία Παρασκευή τῆς Χαλκίδας
πού θυμίζει καί μυρίζει Ἰουστινιανό καί
τήν Ἑκατονταπυλιανή τῆς Πάρου τῆς Ἁγίας
Ἑλένης, μέ τήν μοναδική σταυροειδῆ κολυμπήθρα στά δεξιά τοῦ ναοῦ, ὅλοι οἱ
Ναοί αὐτοί αἰώνια μνημεῖα τῆς Ὀρθοδοξίας
μας.
Εὐάγγελος Ι. Παπαευαγγέλου
Ἰατρός Χειρουργός
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
Τή δεκαετία τοῦ 1850, γιά πρώτη
φορά διαφάνηκε ἡ ἀνάγκη κατασκευῆς λιμανιοῦ, γιά τίς αὐξανόμενες ἀνάγκες τῆς πόλης τῶν Καλαμῶν,
ἡ ὁποία μέχρι τότε, περιοριζόταν
γύρω ἀπό τό «Κάστρο» καί τήν ἐκκλησία τῶν «Ἁγίων Ἀποστόλων». Τό λιμάνι ἦταν ἀπαραίτητο γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμπορίου καί τῆς βιομηχανίας της.
Ἡ ἔγκριση, μέ τό Β.Δ (ΦΕΚ 59/2412-1860), νά συνοικιστεῖ πόλις ’ἐπί
τῆς Παραλίας Καλαμῶν’, φέρουσα
τήν ἐπωνυμία ‘Νέαι Καλάμαι’, ἡ ἵδρυση ‘Λιμενικοῦ Ταμείου’, μέ τό Νόμο
ΡΚΘ (ΦΕΚ 5/18-01-1866) καί ἡ ἵδρυση
τῆς ‘ἐν Καλάμαις Λιμενικῆς Ἀρχῆς’
μέ τό Νόμο ΑΥΜΖ (ΦΕΚ 131/1-61887), ἤσαν οἱ προάγγελοι τῆς κατασκευῆς καί λιμανιοῦ.
Ἐδῶ ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ τό
ἱστορικό τῆς Λιμενικῆς Ἀρχῆς Καλαμάτας. Μέ τό 4/23 Ἰανουαρίου
1834 Διάταγμα τοῦ Β. Ὄθωνα «Περί
Ὀργανισμοῦ τῶν Λιμενίων Ἀρχῶν»,
ὅλα τά παράλια τοῦ Βασιλείου τῆς
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Ἑλλάδος διαιρέθηκαν σέ πέντε τμήματα μέ πέντε
ἀντιστοιχους πρωτεύοντες λιμενες (Ὕδρα, Σύρο,
Σκιάθο, Μεσολόγγι καί Νεόκαστρο) ὅπου ἦταν καί
ἡ ἕδρα τῶν Λιμενίων Ἀρχῶν. Τά παράλια τῆς περιοχῆς Καλαμῶν ὑπάγονταν στή Λιμένια Ἀρχή Νεοκάστρου (Πύλου) μέχρι τό 1887 ὅποτε ἱδρύθηκε
ἡ ‘ἐν Καλάμαις Λιμενική Ἀρχή’ ὡς Ὑπολιμεναρχεῖο.
Μέ τό ἄρθρο 14 τοῦ Διατάγματος τοῦ 1927 «Περί
διοικήσεως τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ» (ΦΕΚ 104/16-1927) μετατάχτηκε σέ Λιμεναρχεῖο καί μέ τό
Π.Δ 62/2005 (ΦΕΚ 97Α/21-4-2005) μετατάχτηκε σέ
Κεντρικό Λιμεναρχεῖο.
Ἡ κατασκευή του
Τό 1872, ἡ Λιμενική Ἐπιτροπή ἀποτελούμενη
ἀπό τούς Σπυρίδωνα Ἐφέσιο, Γεώργιο Παπαδόπουλο, Παναγιώτη Στρατηγόπουλο καί Κωνσταντῖνο
Σαράβα, μετά ἀπό προτροπές Καλαματιανῶν ἐμπόρων, ἀποφάσισε τή σύνταξη τεχνικῆς μελέτης γιά
τήν κατασκευή τοῦ λιμένα, καί τήν ἀνέθεσε στό
Γάλλο Μηχανικό Ν. Πασκάλ, ὁ ὁποῖος ἦταν Διευθυντής ‘Λιμενικῶν Ἔργων’ στή Μασσαλία.
Ὁ θεμέλιος λίθος τέθηκε τό 1882. Τήν ἑπόμενη
χρονιά (Νοέμβριος1883), τό Λιμενικό Ταμεῖο στηριζόμενο στό Νόμο ΑΡΕ (ΦΕΚ127/4-4-1883), ἀποζημίωσε τούς ἰδιοκτῆτες γῆς στήν περιοχή τῆς
‘Πλατείας Τελωνείου’ γιά τήν κατασκευή τῆς δεξα-
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Τί προηγήθηκε τῆς κατασκευῆς του
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μενῆς τοῦ λιμανιοῦ. Τό 1896, ἔγινε τροποποίηση τῆς μελέτης καί τήν ὑλοποίησή της
ἀνέλαβε στήν ἀρχή ὁ ἐργολάβος Μάτσας
καί τή συνέχισε ὁ μηχανικός Ρασπίνι, μέχρι
τό 1901. Τό 1899 ἔγινε ὁ ἠλεκτροφωτισμός
του καί ἡ κατασκευή του ὁλοκληρώθηκε
περί τό 1910.
Τό 1911, κατασκευάστηκε τό κτηριακό
συγκρότημα στό ὁποῖο, μέχρι καί σήμερα,
στεγάζονται τό Τελωνεῖο καί τό Λιμεναρχεῖο.
Ἀπό τότε, ἡ πλατεία αὐτή ἡ ὁποία ὀνομαζόταν "Πλατεία Δεξαμενῆς", ἀπό τήν κατασκευή τῆς "δεξαμενῆς" τοῦ λιμανιοῦ, μετονομάστηκε σέ ‘’Πλατεία Τελωνείου’’.Τό κτίριο
τοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου κτίστηκε τό 1939.
Σημαντικά γεγονότα
Τό 1918, ἱδρύθηκε τό «Σωματεῖο ἐργατῶν
λιμένος Καλαμῶν».
Τό 1926, ἱδρύθηκε ἀλευροβιομηχανία
μέ τήν ἐπωνυμία «Κυλινδρόμυλοι Μεσσηνίας
‘Εὐαγγελίστρια’ Α.Ε», σηματοδοτώντας μία
νέα περίοδο ὄχι μόνο γιά τό λιμάνι ἀλλά
καί γιά ὁλόκληρη τήν περιοχή. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ ὑπάρχουσα, ἀπό τό 1887
σιδηροδρομική γραμμή πού ἕνωνε τήν Καλαμάτα μέ τήν Ἀθήνα, μέσω Πύργου –
Πατρῶν, τό 1904 ἐπεκτάθηκε μέχρι τό
Σταθμό τῆς Παραλίας (σήμερα Πάρκο ΟΣΕ).
Τήν περίοδο 1927-1931, γιά τίς ἀνάγκες
τῆς ἀλευροβιομηχανίας, ἡ Λιμενική Ἐπιτροπή ἐνέκρινε (α) τήν ἐγκατάσταση «ἀπορροφητικοῦ μηχανήματος πρός ἐκφόρτωσιν
τοῦ σίτου ἀπευθείας ἐκ τοῦ κύτους τῶν
πλοίων εἰς τάς ἀποθήκας της» καί (β) τήν
διέλευση «σιδηροδρομικῆς γραμμῆς» - τελικά
ἔγιναν τρεῖς- δίπλα στό δυτικό κρηπίδωμα,
ἀκριβῶς μπροστά ἀπό τίς ἐγκαταστάσεις
της. Ἐπίσης, ἡ ἑταιρεία πλήρωσε στόν ΣΠΑΠ
τή δαπάνη ἐπέκτασης τῆς γραμμῆς καί ὁ
«μουτζούρης» ἔφτασε μέσα στό λιμάνι,
μπροστά στίς ἐγκαταστάσεις της.
Γιά νά γίνει κατανοητό τό μέγεθος τῶν
Κυλινδρόμυλων ‘Εὐαγγελίστρια’ γιά τήν Κα-
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λαμάτα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, σημειώνουμε
ὅτι δύο χρόνια ἀργότερα, τό 1928, θεμελιώθηκε στόν ὅρμο Ἁγίου Γεωργίου στό Κερατσίνι Πειραιᾶ ὁ μεγαλύτερος τότε μύλος
τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας μέ τήν ἐπωνυμία
‘’ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ’’. Ὁ μύλος ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ διέθετε δύο ἀναρροφητές τῶν
70 τόνων ὡριαίας ἀπόδοσης ἕκαστος καί
τῆς ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, διέθετε δύο τῶν 80
καί 15 τόνων ὡριαίας ἀπόδοσης ἕκαστος,
ἀντίστοιχα.
Τό 1934, ἑκατοντάδες λιμενεργάτες καί
μυλεργάτες ξεσηκώθηκαν γιά νά μήν ἐγκατασταθοῦν «σιλό» στό λιμάνι καί χάσουν
τό μεροκάματο. Ἑπτά ἄτομα σκοτώθηκαν
στίς 9 Μαΐου 1934, ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων
τοῦ «σιλό», ἀπό τίς σφαῖρες στρατιωτῶν
καί ἀστυνομικῶν. «Μνημεῖο» γι’ αὐτή τή
θυσία στήθηκε στό λιμάνι, μπροστά ἀπό
τή «Στέγη Λιμενεργάτη».
Τό 1936, καθορίστηκε γιά πρώτη φορά
ἡ ‘Ζώνη λιμένα Καλαμῶν’, δηλαδή ἡ ἔκταση
τοῦ χερσαίου καί θαλάσσιου χώρου, ἡ διαχείριση καί ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ ὁποίου
ἦταν ἁρμοδιότητας τοῦ οἰκείου Λιμενικοῦ
Ταμείου.
Στίς 2 Φεβρουαρίου τοῦ 1957, ἀνήμερα
τῆς «Ὑπαπαντῆς», ἀπό τό λιμάνι τῆς Καλαμάτας, ἐκτελέστηκε τό τελευταῖο δρομολόγιο μέ καΐκι πού γιά πολλά χρόνια, ἐξυπηρετοῦσε τούς κατοίκους τῆς Μάνης. Οἱ
δρόμοι πού ἔγιναν ἔφεραν καί τό τέλος
αὐτῆς τῆς συγκοινωνίας.
Μετά τή ναυτιλιακή κρίση τοῦ 1958,
ἄρχισε καί στήν Ἑλλάδα νά ἀνθεῖ ἡ ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Ὁ Στρατῆς
Ἀνδρεάδης, ὁ πανίσχυρος στά ναυτιλιακά
δρώμενα, νομικός, καθηγητής, τραπεζίτης,
βιομήχανος καί ἐφοπλιστής, τήν περίοδο
αὐτή, σκόπευε νά ἱδρύσει ναυπηγεῖο καί
διαλυτήριο πλοίων στήν Καλαμάτα. Ἔτσι ἡ
‘Ζώνη Λιμένα ἡ ὁποία ἔφτανε μέχρι τόν
προσήνεμο κυματοθραύστη τοῦ προλιμένα,
τά γνωστά «Βραχάκια», μετά ἀπό διαβουλεύσεις καί ἐμπιστευτική ἀλληλογραφία,
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ἐπεκτάθηκε μέχρι τό δυτικό ὅριο τοῦ ξενοδοχείου τοῦ Ε.Ο.Τ, ‘ΞΕΝΙΑ’ (Ἐγκριτική
Ἀπόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας Ἀριθ.
34442/9-8-1966, ΦΕΚ 513Β/16-8-1966).
Τελικά, ‘ναυπηγεῖα’ στήν Καλαμάτα
δέν ἔγιναν καθώς, τά δύο μέχρι καί σήμερα
μεγαλύτερα Ναυπηγεῖα,ἱδρύθηκαν τό 1958
στό Σκαραμαγκά, ἀπό τό Σταῦρο Νιάρχο
καί τό 1968 στήν Ἐλευσίνα ἀπό τόν Στρατή
Ἀνδρεάδη. Ὅμως ἡ τεράστια ‘Ζώνη Λιμένα’
ἔμεινε «προίκα» στό Λιμενικό Ταμεῖο Καλαμάτας καί γιά πολλά χρόνια ἦταν τό
«μῆλο ἔριδος» μεταξύ Δήμου καί Λιμενικοῦ
Ταμείου.
Στίς 13 Σεπτεμβρίου τοῦ 1986, πολλοί
Καλαματιανοί σώθηκαν ἀπό τό φονικό σεισμό γιατί βρίσκονταν στό λιμάνι τῆς Καλαμάτας στά ἐγκαίνια τῆς ἀκτοπλοϊκῆς
σύνδεσης μέ τήν Κρήτη (Καστέλι).Τά δρομολόγια φυσικά δέν ξεκίνησαν καί τό Ε/ΓΟ/Γ ΠΑΡΟΣ μέ τό ὁποῖο θά ξεκινοῦσαν,
παρέμεινε στό λιμάνι περίπου πέντε μῆνες
γιά τίς ἀνάγκες τῶν σεισμοπλήκτων. Τήν
περίοδο τῶν σεισμῶν, στό λιμάνι κατέπλευσε καί τό Κ/Ζ ‘ΜΑΡΙΑΝΝΑ 9’ τό ὁποῖο
γιά μῆνες φιλοξένησε περίπου χίλιους σεισμόπληκτους. Καί τά δύο αὐτά πλοῖα, τό
2001, διεγράφησαν ἀπό τά νηολόγια λόγῳ
διάλυσης.
Στό χῶρο τοῦ προλιμένα, λειτουργοῦσε
«καρνάγιο» τό ὁποῖο,τό 1990, μεταφέρθηκε
στή «μαρίνα».
Τό 1993, μέ τό Π.Δ 390/1993 «Συγχώνευση Λιμενικῶν Ταμείων σέ ἐπίπεδο Νομοῦ»
(ΦΕΚ 165 Ἅ/27-9-1993), τά Λιμενικά Ταμεῖα
Καλαμάτας καί Πύλου συγχωνευτῆκαν σέ
ἕνα μέ τόν τίτλο «Λιμενικό Ταμεῖο Νομοῦ
Μεσσηνίας» καί ἕδρα τήν Καλαμάτα.
Τό 1994, διακινήθηκε ὁ μεγαλύτερος
ἀριθμός ἐπιβατῶν ἀκτοπλοΐας (16.520) μέ
107 προσεγγίσεις Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων.
Τό 1999, τό Λιμενικό Ταμεῖο Καλαμάτας,
μέ τήν ἀριθ. 24/14-4-1999 Πράξη τῆς Λιμενικῆς Ἐπιτροπῆς, δέχτηκε τήν τροποποίηση
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τῆς ‘Ζώνης Λιμένα’ ἡ ὁποία ἐπανῆλθε
μέχρι τά «Βραχάκια» (Ἐγκριτική Ἀπόφαση
Γ.Γ Περιφέρειας Πελοποννήσου Ἀριθ.
6882/1-6-1999, ΦΕΚ 539 Δ/19-7-1999).
Τήν ἴδια χρονιά, ὁ Δῆμος Καλαμάτας,
μέ τήν Ἀριθ. 864/1999 Σύμφωνη Γνώμη τοῦ
Δημοτικοῦ του Συμβουλίου, ξεκίνησε διαδικασίες ὥστε τό Λιμενικό Ταμεῖο νά περιέλθει στό Δῆμο. Μέ τήν ἔκδοση τῶν Π.Δ
173/2001 «Μεταφορά ἁρμοδιοτήτων τοῦ
Λιμενικοῦ Ταμείου Ν. Μεσσηνίας στό Δῆμο
Καλαμάτας» (ΦΕΚ 149Α/5-7-2001) καί Π.Δ
75/2004 «Τροποποίηση Π.Δ 173/2001, Μεταφορά ἁρμοδιοτήτων τοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου Ν. Μεσσηνίας» (ΦΕΚ 57Α/27-2-2004)
τό Λιμενικό Ταμεῖο λειτουργεῖ ὡς ΝΠΔΔ,
μετονομάστηκε σέ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμεῖο Καλαμάτας» καί οἱ ἁρμοδιότητές του
ἀφοροῦν τούς Δήμους Λεύκτρου, Ἀβίας,
Πεταλιδίου, Αἰπείας, Κορώνης καί Καλαμάτας.
Τήν τελευταία πενταετία ἔχει γίνει
προορισμός κρουαζιέρας μέ αὐξανόμενους
ρυθμούς, καίτοι δέν εἶναι ἐπίσημα στά
‘ἑλληνικά λιμάνια προορισμοῦ κρουαζιέρας’.
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τό 2011 δέν
ὑπῆρχε καμία προσέγγιση κρουαζιερόπλοιου, τό 2013 εἶχε 6 προσεγγίσεις μέ 3.128
ἐπιβάτες καί τό 2015 εἶχε 31 προσεγγίσεις
μέ 38.549 ἐπιβάτες.
Γιά τό λιμάνι τῆς Καλαμάτας, ἐκτός
ἀπό τίς ἐπίσημες ἀργίες, θεωροῦνται ὡς
‘ἐξαιρέσιμοι ἑορταί’ καί : ἡ 2α Φεβρουαρίου
(Ὑπαπαντῆς,πολιοῦχος Καλαμάτας), ἡ 17η
Δεκεμβρίου (Ἁγίου Διονυσίου, ἐπισκόπου
Αἰγίνης – προστάτης Σωματείου ἐργατῶν
λιμένος) καί τῆς Ἀναλήψεως (πολιοῦχος
Παραλίας Καλαμάτας).
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ὑποναύαρχος Λ.Σ (ἐ.α)
Λιμενάρχης Καλαμάτας τήν περίοδο 1995 – 2000
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Παρουσίᾳ τοῦ Καλαματιανοῦ Προέδρου
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλου, στίς 22 Μαΐου τρ.ἔ. ἑορτάστηκε ἡ ἐπέτειος τῶν 60 χρόνων ἀπό τά
ἐγκαίνια τοῦ ἐνοριακοῦ μας Ἱ.Ναοῦ τῶν
Παμ.Ταξιαρχῶν.
Μετά τήν Θεία Λειτουργία τήν ὁποία τέλεσαν ὁ Μητροπολίτης μας Μεσσηνίας κ.
Χρυσόστομος καί ὁ Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ.
Κλήμης, Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱ. Συνόδου,
μέ πλειάδα ἱερέων, ἔγινε ἡ παρουσία τοῦ
βιβλίου «ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», πού συνέγραψε ὁ
Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας
καί Προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Λαμπρινάκος.
Ἀξίζουν πολλά συγχαρητήρια στόν π.
Θεόκλητο γιά τή συγκέντρωση τῶν στοιχείων καί τήν συγγραφή τοῦ ἐξαίρετου
αὐτοῦ τόμου, πού περιέχει τήν ἱστορία τοῦ
ἐνοριακοῦ Ἱ.Ναοῦ τῶν Ταξιαρχῶν, ἀπό τόν
προπερασμένο αἰώνα μέχρι τίς ἡμέρες
μας, μέ πολλές φωτογραφίες ἀπό τήν ἁγιογράφησή του. Ἕνα ἱστορικό τόμο-λεύκωμα
γιά τόν ἐνοριακό μας Ἱ.Ναό, πού βρίσκεται
στό κέντρο τῆς πόλης μας.
Στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου μίλησαν ὁ
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας πού θυμήθηκε
τά παιδικά του χρόνια, ὅταν ἦταν ἐνορίτης
του, ὁ Ἀρχιμ. π. Χερουβείμ Μουστάκας, ὁ
συγγραφέας π. Θεόκλητος καί ἔκλεισε τήν
ὅλη τελετή ὁ Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος.
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν πού κοπίασαν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ περικαλλοῦς
αὐτοῦ Ἱ.Ναοῦ καί ἄς εὐχηθοῦμε νά εὐλογεῖ
ὁ Κύριός μας τήν κάθε πνευματική του
προσφορά στούς αἰῶνες πού ἔρχονται.
(Σχ. τόμου 26Χ23,50. Σελ. 226. Τηλ. Ἱ.Ναοῦ
27210 80435).
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»

"`sosjrnFt jhbnt mbqPmqoSo
Xmplrpsodktjsetggcosk]t_psQhHqoW
rsk]tLlstVfqjsgTfrnpt!t8Csoc`^W
mpj\t j_qlpkt NMYDt rqRt gsifmqR
jsetVjmspPoqRkt1ggcoqmbd_q3q^
fnmpq_pjqRt8Zrnpo\t*msii\5]tlrek
lnge_nktYDMtjsetYDYa
;setV`sosjrnF]t`psret_psfplrBonp]
`phtiphtVjdictPqmh]tLrptLgstIXZmek
O3semnlcGt rht 6ggcopjht fqgprpjh
jdiisrst fsmsi^bphHq^ot rdot gsd
XsmsjrcmeHqorhktrqot8j^mesmXq5]
lr\ot fms`isrpjdrcrs]t LiZk]t rdo
fnmpPmqoqRotQsbTrsrsa
Aot _[ot rsot Krlp]t rdrnt jhfqpq
jdiis]tVfdtrhts:rq_psPcipHdinos
ktPpgqgs0jh]tbhtn<Xnt_psPZrelnptrd
8Qq0_qgsd5tWtLfZktrdotbnZmqRotW
`TmZtVfdtrdtgnfrqinm[ktfnmpnXdW
inoqt rqRt OfselX^orq^t rngn^rseq^
iociqoeq^]t fqTt OfpQhggnpt lr\o
1ggh_st Qsos^ldrnmct jset ljqrnpW
odrnmct jpt Vfdt s:r\t Vjdict fqT
KHclnt7t6ggcopjdktgsdktlrhtrnrmsW
jdlpstXmdopstrJktrq^mjqjmsreska
@TiPZosti[tLlst`mhPnptrdtfpd
fhoZtfnmpq_pjd]tKXq^otl^iPZocbnF
jset VfqrngqRot fqXm[Zlct rJk
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1ggh_sktohtOPsmidlnp]tOfB_^os]
`phtr\ot6ggcopj\tfsp_nes]tr\ot6ggcW
opj\t`gBllstjsetr\otmbd_q3ctXmpW
lrpsopj\tisktfelrc]ti[rms]tinmpjh
Vfdt rht 7fqFst lcinpBoqorspt lrdo
jsrZr[mZtjsrhgq`qtWtfqTt_ciqleW
n^lntrdt8Ootgd`5tfnmpq_pjdtWtisHe
i[t r\ot fmqQgnfdinoct !inmqicoes
Kosm3cktrJktOPsmiq`Jktrq^ka
AmbmqtY>
Cqg^fqgprplipj\tCsp_nestl[tLgs
rht =jfsp_n^rpjht _mTisrst rJk
(BmsktIYYa9aNMYDGUUU
AmbmqtN>
;srhm`clctEmcljn^rpjSot6qmrSo
jset=bopjSotl[tLgstrhtOjfsp_n^rpjh
_mTisrstIYYa9aNMY.GUUU
Ambmqt#>t
;srhm`clct =jjgclpsliqRt isW
bcrSotIYYaYYaNMYDGUUU
Ambmqt)>t
fqXmnZrpj\tOfeljnctl[t@^osW
`Z`\t jset ,lgsipjdt [inoqkt Vfd
=jfsp_n^rpj\t 2sbie_st rqRt -ciqW
rpjqRt jset lrs_psjSkt l[t Ojfsp_n^W
rpj[kt Qsbie_nkt *^iosleq^t jset &^W
jneq^tIYYaYYaNMYDGUUU

¥

Ambmqt>
?/ls`Z`\t lr\ot =jfsp_n^rpj\
2sbie_strqRt-ciqrpjqRtrqRtisb\W
isrqktln3q^sgpjJkt_psfsp_s`Z`\W
lnZkt Vfdt YYa9aNMYDt jset fsmqX\
_Zmnhot fmqP^gsjrpjSot l[t Lgq^k
rqTkt isbcr[kt Vfdt Ojfsp_n^rpj\
Qsbie_st rqRt -ciqrpjqRt IYYaYMa
NMYDGUUU
AmbmqtD>
;srhm`clct isb\isrqkt 1ggcW
opjJkt lrqmesk]tjsrhm`clct`phtr\o
1ggcopj\t=fsohlrslc]tn/ls`Z`\
isb\isrqkt?:mZfs0jJkt"os`noo\W
lnZkti[tj^mesmXqtH\rcistr\ot*sgW
gpj\tjset,rsgpj\t=fsohlrslctrqR
*smpQhg_ct rqRt Y)#at =Psmiq`\
%nrsmm^bielnZktIYYaYNaNMYGUUU
Ambmqt.>
Cmsjrpj\tOPsmiq`\trqRtisb\isW
rqktrJktln3q^sgpjJkt_psfsp_s`Z`\W
lnZktl[tLgnktrekt@Xqgpj[kt2sbie_nk
IYYaYNaNMY.GUUU
Ambmqt>
;srhm`clct =bopjSot 1qmrSo
jsetCsmnghlnZotIYDaYMaNMYDGUUU
Ambmqt9>
?/ls`Z`\t6qmrSot`phtrdtfnmpQhgW
gqotl[tLgnktrekt@Xqgpj[kt2sbie_nk
IY.aYMaNMYDGtUUU
AmbmqtYM>
;srhm`clctEnqgq`pjSot@XqgSo
l[tCsonfplr\ipqtIYDaYMaNMYDGat%nW
rsrmqf\tl[tEmcljnpqgq`pj[kt@XqW
g[ktrqRt i\isrqktrSotpgqlqPpjSo
@XqgSoat ;srhm`clct isb\isrqk

³

181

¥

Emcljn^rpjSotl[tLgnktrekt=jfspW
_n^rpj[kt2sbie_nktIYYa9aNMYDGUUU
AmbmqtYY>
;srhm`clctfqggSot;sbc`crSo
l[tOjfsp_n^rpj[kt2sbie_nktjsetn/lsW
`Z`\t-ps_pjrTq^tIYaYaNMY.GUUU
AmbmqtYN>
YN>t ?/ls`Z`\t n/jdoZoWyxwuvy
lrdtihbcistln3q^sgpjJkt_psfsp_sW
`Z`\lnZktIY9aNaNMYDGUUU
"fdt fgJt Voh`oZlct rSot VoZW
r[mZt _psfplrBonpt jsonek]t Lrpt Wt +o
orZktVgcbnTq^otrht`msPdinostW
fmdbnlctrSotn:mZfs0jSot!`nlpSo]
_cgs_\t rSot _sonplrSot Wt n<ospt oh
VfqXmZisrelq^ot Obopjht jset XmpW
lrpsopjhtr\ot1ggh_sUU
-[ot`oZmeHZt+ot!t=jjgclestisk
n<osptOo\inmct`phtr\otVg\bnpstti\
rSotfpdtfhoZtbm^gq^i[oZoa
Aot orZkt n<ospt Oo\inmc]
VlPsgSkt b+Xnpt rqTkt gd`q^kt oh
lpZf'tfmdktrdtfsmdoatChorZk]tjp
+otlpZf']tbhtKXnptjhonptrektOjrpi\W
lnpktrcktjsetbhtKXnptb[lnp]tktfmBW
rplrqt lrdXqt rck]t oht _mTlnp]t lrd
+ingqti[ggqo]t_pj[ktrckt@Xqg[ktjse
_pjhtrckt@XqgnFs]t lrntoht`eonp]tjse
fhgp]t !t lZr\mpst 8jpQZrdk5t rJk
6ggcopjJkt`gBllsktjsetrJktXmplrpsW
opjJktfelrnZk]tqt7fqFnk]tLfZktLgs
_neXoq^o]tbht_qjpihlq^otfmqlnXSk
bsohlpiqtjeo_^oqa
/>C<E/:/D-CD</<'.<E
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Διαβάζοντας κάποιο βιβλίο
τοῦ Ἰωάννη Παπαζήση μέ τίτλο:
Κώδικες Ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἀνακάλυψα ὅτι μερικοί σοφοί μας, σοφιστές καί μάντεις, ὅπως καί οἱ
προφῆτες τῆς Π.Δ. κάνουν λόγο γιά
τήν ὕπαρξη τοῦ ἑνός Θεοῦ.
Πολλοί καί Μεγάλοι Πατέρες
καί Ἱεράρχες πού ἔχουν προηγηθεῖ,
στά κείμενά τους μέ τήν βιογραφία
τους, κατέγραψαν ὁλόκληρα βιβλία
καί ἔχουν κατατεθεῖ τά περισσότερα
στίς μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μέ τίς
ἀπόψεις τους γιά τούς ἀρχαίους προγόνους μας, τούς εἰδωλολάτρες. Παρόλο πού ἀρκετοί στηλίτευσαν τήν
εἰδωλολατρεία.
Κάνουν γνωστό ὅτι ὅλοι οἱ
πρόγονοί μας πιστοί στούς δώδεκα
θεούς ἦταν πάρα μόνον οἱ ἀδαεῖς καί
ἀγράμματοι. Γι’ αὐτό ἐξ ἄλλου
ὑπῆρχε στήν Ἀθήνα γιά κάποιους καί
ὁ βωμός ἀφιερωμένος «Τῷ ἀγνώστῳ
Θεῷ».
Ὅλοι σχεδόν οἱ σοφοί τῆς
ἀρχαιότητας ἦταν μονοθεϊστές καί
ἀρκετοί ἀπό αὐτούς πίστευαν στό τρισυπόστατο τοῦ ἑνός Θεοῦ.
Ἀπό τό βιβλίο συνέλεξα μερικές προτάσεις ἤ ὁλόκληρες ἑνότητες
γιά τίς ἀπόψεις τους γύρω ἀπό τόν
κόσμο καί τόν Θεό.
Καί ἀρχίζω μέ τόν Σοφοκλῆ
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πού μιλάει γιά τόν Θεό: «Μέσα στίς ἀλήθειες, ἕνας
εἶναι ὁ Θεός, αὐτός πού κατασκεύασε τόν οὐρανό
καί τή γῆ καί τό χαρωπό κυματισμό τῆς μεγάλης
θάλασσας καί τίς ὁρμές τῶν κυμάτων. Ἐνῶ οἱ θνητοί, ἀφοῦ περιπλανηθήκαμε πολύ στήν καρδιά,
ἐγκαταστήσαμε παρηγοριά στίς θλίψεις, ἀγάλματα
θεῶν, ἀπό πέτρα ἤ χαλκό ἤ κατασκευασμένα ἀπό
χρυσό ἤ σχήματα ἀπό ἐλεφαντόδοντο καί θυσίες σ’
αὐτά καί, κενές συγκεντρώσεις προσκολλώντας, ἔτσι
γνωρίζουμε ὅτι ἐκδηλώνουμε τήν εὐσέβειά μας».
Πλάτων. Ἀκούγοντάς τον νά λέει κάτι θαυμάσιο: «Τί εἶναι αὐτό τό Ὄν, τό παντοτινό πού γέννηση δέν ἔχει; Καί τί εἶναι αὐτό πού γίνεται
συνεχῶς, ἀλλά ποτέ δέν εἶναι; Τό ἕνα λοιπόν, μπορεῖ νά γίνει κατανοητό στή νόηση μέ τόν λόγο, λέγοντας τό ἴδιο πάντα· ἐνῶ τό ἄλλο μπορεῖ νά γίνει
ἀντιληπτό μέ τίς αἰσθήσεις, διά μέσου τοῦ λόγου
καθώς γεννιέται καί καθώς πεθαίνει, χωρίς ὅμως
ποτέ πραγματικά νά εἶναι. Γιά ὅλα αὐτά εἶναι μέρος
τοῦ χρόνου, τό «ἦταν» καί τό θά «εἶναι», τό παρελθόν
καί τό μέλλον.
Αὐτά, λοιπόν, ἔχοντας στό μυαλό μας χάνουμε τήν αἰώνια οὐσία, κι αὐτό εἶναι τό λάθος.
Γιατί λέμε «ἦταν», «εἶναι» καί «θά εἶναι» πρέπει νά
λέγεται γιά τά ὄντα πού ἡ γέννησή τους γίνεται
μέσα στό χρόνο. Ἐνῶ αὐτό πού πάντα καί μέ τόν
ἴδιο τρόπο, εἶναι ἀμετάβλητο, οὔτε γεροντότερο, οὔτε
νεότερο ταιριάζει νά γίνεται».
Ὁ Ὀρφέας κήρυττε γιά ἕναν μόνο Θεό λέγοντας: «Ἕνας εἶναι αὐτογέννητος ἀπό τόν ἕναν,
ὅλοι οἱ ἀπόγονοι γεννιοῦνται. «Οὐρανέ, σέ ὁρκίζω
ἐσένα, ἔργο τοῦ μεγάλου Θεοῦ, Ὁμιλία σέ ὁρκίζω
τοῦ Πατρός, τήν ὁποία πρῶτα φώναξε καθαρά στή
Στιγμή πού ὅλον τόν κόσμο τόν στήριζε στή δική
του θέληση». Ὁμιλία ἐδῶ ὀνομάζει τόν Λόγο τοῦ
Θεοῦ, διά μέσου τοῦ ὁποίου ἔγινε ὁ οὐρανός καί ἡ
γῆ καί ὁλόκληρη ἡ κτίση.
Ὁ Σωκράτης λέει στόν Ἀλκιβιάδη καί τά
ἔχει ἀντιγράψει ὁ Πλάτων: «Μποροῦμε νά ποῦμε
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ὅτι τό πιό θεϊκό τῆς ψυχῆς εἶναι αὐτό γιά τό
ὁποῖο γνωρίζει καί σκέφτεται; Αὐτό τό χαρακτηριστικό ταιριάζει στόν Θεό καί βλέποντας
κάποιος αὐτό καί γνωρίζοντας κάτι τι τό
θεϊκό καί τόν Θεό καί τή φρόνηση, ἔτσι κυρίως θά γνωρίσει καί τόν ἐαυτό του».
Ὁ Πίνδαρος διδάσκει τήν πανίσχυρη
δύναμη τοῦ Θεοῦ σ’ αὐτούς πού τήν ἀγνοοῦν:
«Γιατί, λέει, στόν Θεό εἶναι δυνατόν ἀπό τήν
μαύρη νύκτα νά ἐγείρει καθαρό φῶς, ἐνῶ τό
μαῦρο σκοτάδι νά τό καλύψει μέ καθαρή φωτεινότητα τῆς ἡμέρας.
Ὁ λυρικός αὐτός ποιητής μιλάει ἔτσι:
Καί οἱ ψυχές τῶν εὐσεβῶν, κατοικώντας
στούς οὐρανούς, ψέλνουν πολύ ἐπιτυχῆ
ἄσματα στούς ὕμνους τους.
Ὁ Ξενοφῶν λέει κατά λέξη: «Αὐτός,
λοιπόν, πού τά πάντα σείει καί τά πάντα ἠρεμεῖ, ἐπειδή εἶναι κάποιος σπουδαῖος, βέβαια
καί δυνατός, εἶναι φανερός, ὅσον ἀφορᾶ
ὅμως, τό ποιά εἶναι ἡ μορφή του, εἶναι ἀφανής. Γιατί ποιός θνητός, σάρκινος ἄνθρωπος
μπορεῖ νά δεῖ μέ τά μάτια του τόν ἐπουράνιο
ἀληθινό, ἀθάνατο Θεό, ὁ ὁποῖος κατοικεῖ στά
ἄκρα;
Ὁ Ἀντισθένης ὁ μαθητής τοῦ Σωκράτη φωνάζει: «Ἀπό εἰκόνες δέν γνωρίζεται,
μέ τά μάτια δέν γίνεται ὁρατός, σέ κανέναν
δέν μοιάζει, γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο, κανείς δέν μπορεῖ νά τόν γνωρίσει ἀπό τίς εἰκόνες καί τά ὁμοιώματα».
Μένανδρος: «Τόλμῃ δικαίᾳ καί Θεός
συλλαμβάνει». Τήν δίκαια τόλμη καί ὁ Θεός
τήν βοηθάει.
Ἀριστοτέλης: «Ὁ Θεός καί ἡ Φύσις
οὐδέν μάτην ποιοῦσιν». Ὁ Θεός καί ἡ φύση
τίποτε δέν κάνουν χωρίς σκοπό.
Καί ὁ Ἀπόλλωνας φωνάζει στόν τύραννο βασιλιά: «Θεός θνητός δέν ὑπάρχει».

³

183

¥

Καί συνεχίζει ὁ Δελφικός Πύθιος. «Ὅσα μέ
βάζει νά τά πῶ, εἶναι ἕνας Οὐράνιος ὁ ὁποῖος
εἶναι φῶς τριλαμπές. Αὐτός πού θά πάθει
εἶναι Θεός καί ἄνδρας. Καί ἡ θεότης του δέν
θά πάθει τίποτα. Γιατί εἶναι μέ θνητό σῶμα
ἀλλά ἄφθαρτος καί ἱερός. Θεός καί ἄνδρας
ταυτόχρονα. Θά ὑποφέρει ἐκ τοῦ θνητοῦ του,
Σταύρωση, ὕβρη καί ταφή».
Ἡ Σίβυλλα προφήτευσε: «Κάποτε σ’
αὐτήν τήν πολυκύμαντη καί ταραγμένη Γῆ,
θά γεννηθεῖ μέ σάρκα ἀναμάρτητα ὁ Θεός, μέ
ἀκατάβλητη θεότητα, θά πάψει τή φθορά ἐκ
τῶν ἀνιάτων παθῶν. Θά τόν φθονήσει ἄπιστος λαός καί θά τόν κρεμάσει ψηλά σέ θάνατο ὡσάν κατάδικο.῾
Ἡ Σίβυλλα ἡ Ἐρυθραία μέσα ἀπό
τούς χρησμούς της λέει ὅτι ὑπάρχει ἕνας
Θεός ὀ ὁποῖος εἶναι ἀόρατος, ἀγέννητος, παντοκράτωρ, ἀόρατος ὁ ὁποῖος βλέπει τά πάντα.
Αὐτός, ὅμως, δέν μπορεῖ νά εἰδωθεῖ ἀπό
ὁποιαδήποτε θνητή σάρκα. Ἐμεῖς, βέβαια, σέ
ἀθάνατους ἀτραπούς ἔχουμε περιπλανηθεῖ
καί ἔργα τῶν ἀνθρωπίνων χεριῶν ἀνυψώνουμε στηριζόμενοι σέ ἀνόητο μύθο καί
εἴδωλα ξόανα ἀνθρώπων καταραμένων.
Εὐτυχισμένοι ἄνθρωποι στή γῆ θά γίνουν
ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θά ἀγαπήσουν πολύ τόν μεγάλο Θεό, εὐλογώντας πρίν φᾶνε καί πρίν
πιοῦνε, ὑπακούοντας στούς εὐσεβεῖς αὐτούς
πού, ἀφοῦ γνώρισαν καί κατάκτησαν τή
γνώση, θά ἀπαρνηθοῦν ὅλους τούς ναούς καί
βωμούς, μάταια ἀγάλματα θεῶν ἀπό ἀνόητους μολυσμένα ἀπό αἵματα ἐμψύχων ὄντων
ἀπό θυσίες τετραπόδων καί θ’ ἀποβλέπουν
στήν μεγάλη δόξα τοῦ Ἑνός Θεοῦ.
ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΡΕΝΕ-ΤΣΟΥΡΟΥΚΙΔΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
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Πολλές φορές τριγυρίζει
στό μυαλό μου μία συζήτηση
πού εἶχα κάνει, πρίν ἀπό
πολλά χρόνια, μέ τόν ἀείμνηστο πατέρα Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο.
Μέ τόν ἀείμνηστο γέροντα,
μᾶς συνέδεε μία φιλία ἀπό τά
παιδικά μας χρόνια καί ἕνας
πνευματικός δεσμός στά χρόνια τῆς ἐνηλικίωσης.
Στήν προφητική τότε συζήτησή μας, μοῦ ἔλεγε ὁ π. Ἐπιφάνιος.
– Φοβᾶμαι, ὅτι θά ἔρθει κάποτε ὁ καιρός νά μή καταλαβαίνει κάποιος ὅτι ἁμάρτησε.
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές

Καί αὐτό εἶναι τό μεγάλο πρόβλημα. Δέν φοβόμαστε
μή πέσει κάποιος σέ κάποιο ἁμάρτημα. Ὁ φόβος
μας εἶναι νά πέσει καί νά μή καταλαβαίνει ὅτι ἔπεσε!.
Ἄν τό καταλάβει, ὑπάρχει ἐλπίδα νά διορθωθεῖ, ἄν
δέν τό καταλάβει, δέν ὑπάρχει πιά καμία ἐλπίδα διόρθωσης.
– Μά εἶναι δυνατόν νά γίνει αὐτό; τοῦ ἀντέλεγα.
Ἄν γίνει αὐτό, τότε τί χριστιανοί ἀγωνιστές θά εἴμαστε;
– Δυστυχῶς, εἶναι, μοῦ ἀπαντοῦσε.
Δέν μποροῦσα νά πιστέψω ὅτι θά ὑπάρξουν
ἄνθρωποι, πού λένε ὅτι εἶναι «χριστιανοί ἀγωνιστές»
καί νά μή καταλαβαίνουν ὅτι ἔπεσαν σέ κάποια
ἁμαρτία, δηλαδή παρέβησαν τόν ἠθικό νόμο τοῦ
Εὐαγγελίου.
Νά, ὅμως πού βγῆκε ἀληθινός ὁ π. Ἐπιφάνιος.
Στίς ἡμέρες πού ζοῦμε, τίς τόσον ἀλλοπρόσαλλες
καί ἀγχοτικές, καί ἐμεῖς, οἱ λεγόμενοι χριστιανοί, τό
ζοῦμε καθημερινά αὐτό. Κάνουμε πολλούς συμβιβασμούς μέ τή συνειδησή μας, παραβαίνουμε καί τίς
στοιχειώδεις Δέκα Ἐντολές, χωρίς νά μᾶς ἐλέγχει
καμία σκέψη αὐτοεξέτασης τοῦ ἑαυτοῦ μας. Προχωροῦμε στή ζωή μας χωρίς κανένα ἔλεγχο. Ἀδιαφοροῦμε ἄν οἱ λόγοι καί οἱ πράξεις μας εἶναι συμβατές
μέ τή χριστιανική διδασκαλία καί πᾶμε ὅπου μᾶς
βγεῖ! Καί συνήθως, μᾶς βγαίνει στό χάος!
Μεγάλο τό θέμα καί ἴσως ἐπανέλθουμε.
Ἄς ἀρχίσουμε, ὅμως, μέ κάποιον αὐτοέλεγχο τῆς
πορείας τῆς ζωῆς μας. Εἶναι κρίμα νά πραγματώνεται καθημερινά ὁ προφητικός λόγος τοῦ ἀειμνήστου γέροντα.
Σ.

¥

ἡ αἰχμαλωσία
Στά σύνορα τοῦ «ζῆν» καί τοῦ «εὖ ζῆν»
Ἡ ἄλογη φύση ζεῖ μόνο βιολογικά. τό
προνόμιο τῆς κατά νόμον ζωῆς, τῆς ἠθικῆς
ζωῆς, ἀνήκει μόνο στόν ἄνθρωπο. Τό «εὖ
ζῆν» ἀποτελεῖ ἀνθρώπινο μόνο μέλημα καί
ἄθλημα. Αὐτό τό γνώρισμα χαράζει βαθιά τά
σύνορα ἀνάμεσα στόν ἄνθρωπο καί τό ζῶο.
Μέ τήν ἔγνοια τοῦ «εὖ ζῆν» παίρνει μία ἄλλη
διάσταση ἡ ζωή μας καί ἀποκτᾶ ἰδιαίτερο
νόημα καί ἐνδιαφέρον. Μόνο πού, καθώς
εἶναι δύσκολη αὐτή ἡ ἐπιλογή καί δέν ἐξυπηρετεῖ τό μικρόχαρο ὑλικό συμφέρον, μένει
ἄγνωστη γιά τούς πολλούς, ἔτσι πού τό «χαριτωμένο ὄν» τοῦ Μένανδρου νά σπανίζει,
καί τό κερί τοῦ Διογένη νά ἔχει ἀκόμη ἐφαρμογή στίς σύγχρονες κοινωνίες τῶν
«φώτων».
Καί ὅμως, ἡ ἀνθρώπινη ψυχή, μετέχοντας τῆς θείας οὐσίας, πάσχει γιά τό «εὖ
ζῆν» καί πεινᾶ γιά τήν ἄυλη τροφή της.
«Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος». Ἡ
σύγχρονη ὑλοφροσύνη καταργεῖ τό πνευματικό προβάδισμα ἀπό τήν «κορωνίδα τῆς δημιουργίας» καί στοιχειοθετεῖ βασική ἄγνοια
πάνω στά ἀνθρώπινα. Μάταια προσπαθοῦμε
μέ τήν ὕλη νά στομώσουμε τή σύμφυτη ψυχική μας πείνα. Ἡ παραμέληση πάλι τῆς
ὑλικῆς ζωῆς ἄλλη ἀκρότητα. Ποτέ, ὅμως, δέν
ἔγινε κάτι τέτοιο μέ τή συγκατάθεση τοῦ
Λόγου. Γι’ αὐτό καί ἡ ἐξοστράκιση τοῦ πνεύματος ἐκ μέρους τῆς ὕλης ἀποτελεῖ μονόπλευρη ἐνέργεια.
Διφυής ὁ ἄνθρωπος. Διπλές οἱ ἀνάγκες
του. Διπλή καί ἡ πηγή τῆς εὐτυχίας του.
Ἐναρμόνιση στήν κάλυψη αὐτῶν τῶν
ἀναγκῶν ὑπαγορεύει ἡ φρόνηση. Χωρίς αὐτή
τή λεπτομέρεια, κενή λέξη ἡ ἀρετή, ἀνύπαρκτη
ἡ «σοφία».
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Φρόνηση, μέτρο, σοφία, δικαιοσύνη,
παιδεία, ἀρετή: στοιχεῖα οὐσιώδη τοῦ «εὖ
ζῆν», ἁρματωσιά πολύτιμη γιά τό ἀτέλειωτο
κυνήγι τῆς εὐτυχίας. Πλάνη ὅτι τό «εὖ ζῆν»
εἶναι ἄμοιρο ἀπολαύσεων. Ὁ δρόμος του
ὁδηγεῖ σέ ὑψηλές συγκινήσεις. Οἱ ὑλικές
ἀπολαύσεις μόνο μέ μία φευγαλέα ἱκανοποίηση μποροῦν νά ἔχουν σχέση.
Θεραπαινίδα τοῦ πνεύματος, κατά πῶς
φαίνεται, ἡ ὕλη δέν μπορεῖ παρά νά προσφέρει πρόθυμα τίς ὑπηρεσίες της στόν ἀδιαφιλονίκητο ἄρχοντα. Στήν ἀπουσία αὐτῆς τῆς
σύνθεσης ὀφείλονται τά μεγάλα δεινά τῆς
ἀνθρωπότητας. Πηγή κακοδαιμονίας ἡ διάζευξη. Λυδία λίθος τῆς ἠθικῆς καί πνευματικῆς ζωῆς ὁ συνδυασμός. Χαρά τοῦ νοῦ καί
τῆς ψυχῆς τό «εὖ ζῆν». Μέ αὐτό αἰρόμαστε
πάνω ἀπό τό φθαρτό καί γήινο, πρός τό
ὡραῖο καί ὑψηλό.
Στό δάσκαλό του ἀπέδιδε ὁ θρυλικός
Μακεδόνας τό «εὖ ζῆν». Μόνο τό «ζῆν» τοῦ
πατέρα του. Πολύ παρήγορο πού μέ τήν παιδεία μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά βρεῖ τό στενό μονοπάτι τῆς ἀρετῆς, νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό
«θηριωδῶς ζῆν». Δέ μᾶς λείπουν οἱ δάσκαλοι. Πρῶτοι καί καλύτεροι οἱ Ἀρχαῖοι μας, οἱ
Δάσκαλοι τῆς Ἀνθρωπότητας. Νεότεροι μαθητές καί δάσκαλοι στά χνάρια Ἐκείνων.
Δρόμος καί προπαιδεία ἡ ἑλληνική
σοφία στό κήρυγμα τοῦ γλυκοῦ Ναζωραίου.
Βασίλειοι καί Γρηγόριοι καί Χρυσόστομοι
στή συνάντηση τῶν δύο πολιτισμῶν.
Ἀνοιχτός πιά ὁ δρόμος τοῦ ἐξανθρωπισμοῦ. Τί ἀπομένει; Ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τήν αἰχμαλωσία τοῦ «ζῆν».
Nικόλαος Κaτοίκος
φιλόλογος
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ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ
ΜΝΗΜΗΝ

Ὁ Αἰδεσιμ. π. Παναγιώτης
Ἀγγελόπουλος, Περιστέρι, 50
€, εἰς μνήμην τῆς συζύγου του
Πρεσβυτέρας Ζαχαρούλας Ἀγγελοπούλου-Τασοπούλου καί
τῶν γονέων τους.
Ἡ κ. Νίκη Μάνθου, Καλαμάτα, 100 €, εἰς μνήμην τοῦ
πατρός της Γεωργίου τῆς
ἀδελφῆς της Παναγιώτας καί
τῆς Μαρίας Μαρκέλλας Μοναχῆς
Ἡ κ. Ἀντιγόνη Σκοπελίτου,
Ἁγία Παρασκευή, 50 €, εἰς
μνήμην τῶν γονέων της Σπυρίδωνος καί Γεωργίας, Ἰωάννας
Σκοπελίτου καί Κωνσταντίνου
Βεντούρη
Ἡ κ. Βαρβάρα Σκρίνη,
Ἀργυρούπολη, 50 €, εἰς μνήμην
Δέσποινας Παπάζογλου.

Φωτογραφίες
Ἐξωφύλλων:
Τό Λιμάνι τῆς Καλαμάτας
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥¥

«Καθώς ἡ πολιορκία στέρεψε τήν
Ἑλλάδα. Ἀνάγκη γιά ἡρωϊκή ἔξοδο» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 21-4-16)
Προϋποθέσεις: πνευματική ἀναβάθμιση στήν πλειονότητά μας, ἐπιστροφή στή
μάντρα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀνάκτηση φιλοπατρίας, ἐπιστροφή στό ἐμεῖς.

«Ὁ ἀγών» τοῦ Χίτλερ θά διδάσκεται
εἰς τά σχολεῖα» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 22-416)
Πρόκειται γιά τό δίτομο αὐτοβιογραφικό προπαγανδιστικό ἔργο «Ὁ Ἀγών μου»
τοῦ παράφρονα Γερμανοῦ δικτάτορα Χίτλερ
πού αἱματοκύλισε τόν κόσμο. Τό Δ΄ Ράϊχ τό
χρειάζεται. Μήπως εἶναι εὐρωπαϊκό κεκτημένο ὁ ναζισμός;

«Θησαυρίζουν στήν Ἑλλάδα οἱ διακινητές τῶν προσφύγων» (ΑΚΡΟΠΟΛΗ 24-416)
Παντοῦ καί πάντα ὑπάρχουν καί δροῦν
ἀδίστακτοι καί ἐπινοητικοί ἐκμεταλλευτές συνανθρώπων μας πού βρίσκονται σέ διάφορες μορφές καί ἐντάσεως ἀνάγκης.

«Δημοκρατία σέ κρίση καί πολιτικός
κυνισμός. Ἡ καχυποψία ἔναντι τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν καί τῶν φορέων τους
ἀποτελεῖ κυρίαρχο χαρακτηριστικό» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 24-4-16)
Ἡ καθημερινή μας ὑποβάθμιση φανερώνεται παντοῦ. Θά ἀνανήψουμε;

«Μικροί, μοιραῖοι κι ἄβουλοι, βάζουν
τήν καρέκλα πάνω ἀπό τή χώρα» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ
24-4-16)
Ὅσοι δέν ἔχουν παροπλίσει τήν κρίση
τους βλέπουν, γνωρίζουν ὅτι οἱ πολιτικοί μας
γιά τήν νομή τῆς ἐξουσίας ἐνδιαφέρονται.
Καί στίς ἐκλογές δέν ἐκλέγουν ὄργανα
ξένων κέντρων ἐξουσίας.
Ἡ λειτουργία ὑγιῶν καί δυνατῶν συνεταιρισμῶν προϋπόθεση γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ἀγροτικοῦ τομέα» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27-4-16)
Ἐπιτακτική ἀνάγκη ἀναβαθμίσεως καί
δραστηριοποιήσεως τοῦ θεσμοῦ τῶν συνεταιρισμῶν. Καί σ’ αὐτόν τόν τομέα ἔχει ἐκδηλωθεῖ ἡ πνευματική μας καθίζηση.

«Ἔνατος χρόνος συνεχοῦς ὑφέσεως. Χωρίς στρατηγική ἐξόδου ἀπό τήν
κρίση ἡ Ἑλλάς» (ΕΣΤΙΑ 27-4-16)
Τήν ἔχουν ἀναθέσει στήν τρόϊκα/θεσμούς πού σκοπός τους εἶναι ἡ πλήρης
οἰκονομική καταστροφή μας καί ὑποδούλωσή μας.

«Τά τροχαῖα εἶναι ἡ πρώτη αἰτία θανάτου γιά τούς νέους» (Η ΑΥΓΗ 28-4-16)
Καί γιά τόσες ἰσόβιες ἀναπηρίες γιά
τίς ὁποῖες δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα.

«Σημαντική πρόοδο βλέπουν οἱ θεσμοί, πού ἑτοιμάζουν ἕνα πλῆρες πακέτο»
(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 29-4-16)
Πρόοδο στήν ἐφαρμογή τοῦ σχεδίου
τους γιά τήν καταστροφή τῆς χώρας μας.
Αὐτοί τήν βλέπουν, ἐμεῖς τήν ὑφιστάμεθα.
«Αἰγαῖο: Τραβοῦν τό σχοινί οἱ
Τοῦρκοι. Νέες προκλήσεις χθές σέ θάλασσα καί ἀέρα» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-4-16).
Ὑπό τά ἀδιάφορα μάτια συμμάχων καί
ἑταίρων!

«Οἱ τζιχαντιστές ἀποδεκάτισαν τούς
χριστιανούς τῆς Συρίας» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
29-4-16)
Ὑπῆρξε ἐποχή πού νά μή γινόταν διωγμός ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν;
«Ἡ Ἀθήνα στόν ἱστό τοῦ κουαρτέτου»
(ΤΟ ΒΗΜΑ 30-4-16)
Ἡ πατρίδα μας ὑποταγμένη στά νύχια
τῶν δανειστῶν κατασπαράσσεται.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ

¥

ANTIΓΟΝΗ
Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Σοφοκλῆ (496-406
π.Χ.) παρουσιάζεται (συμπαραγωγή ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, Κ.Θ.Β.Ε. καί ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ), κατά τούς θερινούς μῆνες, σέ διάφορα
μέρη τῆς πατρίδας μας σέ μετάφραση Δημήτρη
Μαρωνίτη καί σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινοῦ.
Τήν ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἔχουμε ἐκθέσει σέ
προηγούμενα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
(Ἰούλιος-Αὔγουστος 2002 καί Νοέμβριος 2014).
Στό τεῦχος αὐτό ἐκθέτουμε τήν πολιτική διάσταση τῆς σπουδαίας αὐτῆς τραγωδίας.
Τά πρόσωπα τοῦ ἔργου εἶναι καί πολιτειακοί παράγοντες: πολίτες, φύλακας, ἀγγελιοφόρος, Τειρεσίας, Ἀντιγόνη, Ἰσμήνη, Αἴμονας, ὁ
Χορός πού ἀποτελεῖται ἀπό προεστούς Θηβαίους
καί ὁ βασιλιάς Κρέοντας. Ὁ ποιητής διατυπώνει
τίς πολιτικές θέσεις του μέ τήν ἐπιλογή τοῦ θέματος τοῦ ἔργου, τούς λόγους, τίς ἐνέργειες τῶν
προσώπων.
Ὁ φύλακας, ἕνας ἀπό τούς φρουρούς τούς
ἐπιφορτισμένους μέ τήν τήρηση τῆς διαταγῆς τοῦ
Κρέοντα νά μείνει ἄταφος ὁ Πολυνείκης: «Εἶναι
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φοβερό ὅποιος κρίνει νά κρίνει λανθασμένα». Ἡ Ἰσμήνη ἀρχικά παρουσιάζεται ἄτολμη. Στό δεύτερο ἐπεισόδιο
εἶναι ἀναβαθμισμένη. Στίς κατηγορίες
τοῦ Κρέοντα ἀπαντᾶ ψύχραιμα, λογικά,
μέ παρρησία.
Ὁ Αἴμονας μεσολαβώντας στόν
βασιλιά πατέρα του ἐνεργεῖ ὄχι μόνον
γιά τό δικό του συμφέρον, νά σώσει τήν
μνηστή του, ἀλλά καί γιά τό συμφέρον
τοῦ πατέρα του καί τῆς πατρίδας. Ὁ
μάντης Τειρεσίας ἔχει τήν θέση του καί
τόν ρόλο του στή ζωή τῆς πόλεως.
Θέτει τό κῦρος καί τήν ἰδιότητά του
στήν ὑπηρεσία τῆς πόλεως. Ὁ Χορός
χαρακτηρίζεται ἀπό ἀτολμία, παθητικότητα, δουλοπρέπεια. Ὁ Κρέοντας καί
ἡ Ἀντιγόνη τόν χαρακτηρίζουν ἐπίσης.
Ἐπιχειρεῖ καί ἐποικοδομητικές παρεμβάσεις.
Ὁ Κρέοντας ἔχει μόλις ἀναλάβει
τήν διακυβέρνηση τῆς Θήβας. Στίς
«προγραμματικές δηλώσεις» του διατυπώνει σωστές πολιτικές θέσεις. Ἐπίσης,
στούς διαλόγους μέ τήν Ἀντιγόνη καί
τόν Αἴμονα, παρουσιάζεται ἀγενής, καχύποπτος, ἄδικος, ἄφρων, ὑπερήφανος,
πείσμων, ἰσχυρογνώμων, σκληρός,
ἐκδικητικός. Ἔχει ἐσφαλμένες ἰδέες
γιά τήν ἐξουσία.
Θῦμα τῆς πολιτικῆς διενέξεως
καί συγκρούσεως τῶν ἀδελφῶν της
Ἐτεοκλῆ καί Πολυνείκη, ἡ νεαρή Ἀντιγόνη ἀναδεικνύεται σέ θεματοφύλακα
πνευματικῶν ἀξιῶν. Συγχωρεῖ τόν θεῖο
της βασιλιά πού τήν καταδίκασε σέ θάνατο. Ἀρθρώνει μιά βαρυσήμαντη
ρήση: «Δέ γεννήθηκα μέ ἄλλους νά
μισῶ, μά μέ ἄλλους νά ἀγαπῶ». Θεμέλιο σωστῆς πολιτείας, ἐξυγιαντικός παράγοντας. Ἡ Ἀντιγόνη μέ τόν λόγο, τό
ἦθος καί τήν θυσία της ἀποτελεῖ δάσκαλο μέ αἰώνια καί παγκόσμια ἀξία.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Θεόφιλος Νικολάου
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Καί πάλι λοιπόν δοῦλοι; “Στό
σφυρί” ἡ ἐθνική μας περιουσία,
τήν ὁποία θά διαχειρίζονται οἱ
ξένοι, δίχως νά ἔχουμε τήν δυνατότητα ὁποιασδήποτε παρεμβάσεως; Ὅλα πλέον πωλοῦνται σέ
τιμή εὐκαιρίας! Ἐδῶ διακυβεύεται
ἡ ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια! Χάνουμε τήν ἐθνική μας κυριαρχία!
Αὐτή τελοσπάντων εἶναι ἡ ἀριστερή ἐπαναστατική διάθεση καί
ἐνέργεια; Νά μᾶς λείπει! Φθάνουν
πιά τά ψέμματα! Ἄν κάποιοι ἐπιθυμοῦν νά γίνουν νέοι “yes men”
στίς προσταγές τῶν ὑποτιθέμενων
εὐρωπαίων φίλων μας ἤ τῶν
διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας, γιά νά
διατηρήσουν τίς θέσεις τους, ἐμεῖς
δέν τό θέλουμε! Εὐχαριστοῦμε δέν
θά πάρουμε. Θά μείνουμε ἐλεύθεροι! Ὄχι πάλι σκλαβιά, χαρέμια,
παιδομάζωμα ἤ δυτικές λυκοφιλίες!
Ἡ λύση ὅμως δέν βρίσκεται στά
χέρια ἀνθρώπων εἴτε τῶν τωρινῶν
κυβερνητῶν εἴτε ἄλλων ἐπίδοξων,
ἀλλά στά χέρια τοῦ Καλοῦ μας
Θεοῦ! Ἄς ἐπιστρέψουμε κοντά
Του! Εἴθε Ἐκεῖνος νά σώσει καί
πάλι τήν Ἑλλάδα μας!
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Φτάνει πιά μέ αὐτούς τούς ἄθεους κυβερνῆτες τῆς χώρας μας!
Προκλητικές καί προσβλητικές
ἦταν οἱ δηλώσεις διαφόρων στελεχῶν τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας μετά τήν ψήφιση τοῦ νέου
πολυνομοσχεδίου-μνημονίου.
Ἄλλος εἶπε ὅτι κάποιες διατάξεις
τοῦ νομοσχεδίου εἶναι ἀντισυνταγματικές, ἄλλος ὅτι ἡ κυβέρνηση
διεξάγει ταξικό πόλεμο ἐναντίον
τῶν εὐπορότερων στρωμάτων,
ἐκείνων πού ψήφισαν “Ναί” στό
πρόσφατο δημοψήφισμα, διχάζοντας παράλληλα τόν λαό κτλ. Ἡ πιό
ταπεινωτική καί πραγματικά ἰταμή
Δήλωση ἦταν ἐκείνη τῆς βουλευτοῦ Ἄννας Βαγενᾶ, πρώην ἠθοποιοῦ. Δήλωσε λοιπόν ἡ ἐν λόγω
κυρία, δίκην θεατρικῆς κωμωδίας,
ὅτι ἀντέξαμε 400 χρόνια σκλαβιᾶς
ἐπί Τουρκοκρατίας, δέν θά ἀντέξουμε τώρα 99 χρόνια ἐπιβολῆς
τοῦ Ταμείου Ἀποκρατικοποιήσεων;
Δήλωση ἀπαράδεκτη γιά ἐκπρόσωπο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στό
Ἐθνικό μας Κοινοβούλιο. Μάλιστα δέ ὅταν κάποιοι ἀντέδρασαν
στίς δηλώσεις της τούς ἐπέκρινε
λέγοντας ὅτι “νόμιζα ὅτι ἀπευθυνόμουν σέ νοήμονες ἀνθρώπους”,
ἐπιμένοντας ἐγωιστικά στίς θέσεις
της.
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Μηνιαῖο περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Ἰδιοκτήτης: Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
Βασ. Γεωργίου Α΄ 5 - 241 33 Καλαμάτα
Τηλ. 27210 23176-FAX: 27210 26478
K.K. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
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