«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Πρός νέο σύνταγμα;
ολύς ὁ λόγος γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Οἱ ἐξαγγελίες τοῦ Πρωθυπουργοῦ, οἱ
προτάσεις τῶν κομμάτων, ἀλλά καί
εἰδικῶν ἐπιστημόνων καί πολλῶν πολιτῶν
μέ γνώση καί λόγο, φανερώνουν τήν σοβαρότητα τοῦ θέματος καί τήν θεμελιώδη
σημασία του γιά τήν πορεία τῆς χώρας
μας.
Προϋπόθεση γιά μιά τέτοια ἀναθεώρηση εἶναι ἡ σοβαρότητα καί ἡ βαθειά
μελέτη. Μακριά ἀπό προχειρότητες, προκαταλήψεις καί ἰδεολογικούς ὑπολογισμούς παραταξιακῶν σκοπιμοτήτων. Σκοπός τοῦ Συντάγματος εἶναι νά ἑνώνει τόν
λαό, νά τόν ὑπηρετεῖ, νά ἐξασφαλίζει καί
νά ἐγγυᾶται τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ
πολιτεύματος. Ἡ πνευματική μας κληρονομιά, ὅπως ἐκφράσθηκε καί ἐκφράζεται
μέσα ἀπό τόν ἀρχαῖο μας πολιτισμό, τήν
ὑπέροχη γλώσσα μας, τήν πίστη μας, τήν
γνήσια παράδοσή μας, ὅπως βιώθηκε στή
μακραίωνη πορεία μας, ἀποτελοῦν σταθερό προσανατολισμό τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ.
Ἡ ἑνότητα ἦταν πάντοτε ἡ δύναμή
μας καί ἡ διχόνοια ἡ ἀδυναμία μας. Ἡ
ἱστορία μας ἔχει πολλά νά μᾶς διδάξει,

Π
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θετικά καί ἀρνητικά. Τό Ἔθνος ἑνωμένο
πάντοτε μεγαλουργεῖ σέ ὅλα τά ἐπίπεδα.
Γράφει σελίδες δόξης ὄχι μόνο στόν πόλεμο, ἀλλά καί στήν εἰρήνη. Στίς
ἐπιστῆμες καί στίς τέχνες καί τόν πολιτισμό. Ἀναδεικνύει πρότυπα δημοκρατίας
μέ τήν «ἐκκλησία τοῦ δήμου» (Ἀθήνα καί
ἀλλοῦ), γιά νά πάρει πνευματικώτερο περιεχόμενο μέ τήν σύζευξή του μέ τήν
Ὀρθόδοξη πίστη καί Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό
καί ἄντεξε σέ ὅλες τίς δοκιμασίες του.
Ἀντιθέτως οἱ μεγάλες καταστροφές δημιουργήθηκαν ἀπό τήν διχόνοια καί τήν διαίρεση.
Ἕνα Σύνταγμα ριζωμένο στίς αἰώνιες
ρίζες τῆς ἀληθινῆς δημοκρατίας σώζει καί
νοηματίζει τήν ἱστορική μας συνείδηση
καί συνέχεια. Βοηθεῖ στήν ἀξιοποίηση τοῦ
δυναμισμοῦ τῆς φυλῆς μας. Γι’ αὐτό καί
ἡ εὐθύνη τῶν πολιτικῶν γιά τήν ἀναθεώρησή του εἶναι μεγάλη. Ξεπερνᾶ τίς μικροκομματικές ἐπιδιώξεις, τίς ὅποιες
ἰδεολογίες. Καί τό Σύνταγμα γίνεται δυναμικό ἐργαλεῖο συνεχοῦς ἑνότητος καί
δημιουργικῆς πορείας τῆς χώρας μας καί
τοῦ λαοῦ της.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΣΤΑΥΡΟΣ
Ο ΦΥΛΑΞ
ΠΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ

Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

καθ’ αὐτό ἐνηλικίωση τοῦ
ἀνθρώπου δέν περιορίζεται
στή βιολογική του διάσταση, ἀλλά
πραγματώνεται κυρίως με τή χριστοποίησή του. Στό βαθμό πού ὁ
ἄνθρωπος περιορίζει τήν ἐνηλικίωσή του στή βιολογικότητα, ὅσο
ὥριμος καί νά νομίζει πώς εἶναι,
στήν πραγματικότητα εἶναι «νήπιος
ἐν Χριστῷ» (Ἐφ. δʹ,14). Γι’ αὐτό ὁ
ἀπόστολος Παῦλος δέν παύει νά
μᾶς ὑπενθυμίζει, «ἵνα μηκέτι ὦμεν
νήπιοι ἐν Χριστῷ», ἀλλά νά ὡριμάζουμε πνευματικά ἀναδεικνυόμενοι
«εἰς ἄνδρα τέλειον εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ χριστοῦ»
(Ἐφ. δʹ,13).

Ἡ

Ἔξοδος ἀπό τήν ἀνηλικιότητα
Ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά ἐνηλικιώνεται ὄχι μόνο βιολογικά, ἀλλά πνευματικά καί οὐσιαστικά. Αὐτό κατορθώνεται ὕστερα ἀπό τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Μέχρι τότε ἡ ἀνθρώπινη φύση βρισκόταν σέ νηπιώδη κατάσταση.
«Ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπό τά στοιχεῖα
τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι»
(Γαλ. 4,3). Δηλαδή ἐν ὅσῳ βρισκόμαστε σέ νηπιώδη πνευματική κατάσταση, εἴμαστε ὑποδουλωμένοι
κάτω ἀπό τίς στοιχειώδεις διατάξεις
τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου καί τῶν ἄλλων
θρησκειῶν. Ἡ ἀνθρώπινη φύση μέ-
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χρι τότε δέν μποροῦσε νά ἐνηλικιωθεῖ, ἀφοῦ δέν εἶχε γίνει ἀκόμη ἡ
ἕνωσή της μέ τό ἀρχέτυπό της. Τῆς
ἔλειπε τό πραγματικό «κατά Χριστόν ὑποστῆναι», θά μᾶς πεῖ ὁ
ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας.
Τό ἐν Χριστῷ ζῆν
Ὁ ἄνθρωπος ἔχοντας πλαστεῖ
«κατ’ εἰκόνα» τῆς εἰκόνας τοῦ
Θεοῦ, δηλαδή τοῦ Χριστοῦ, καλεῖται νά ξεπερνάει τά κτιστά ὅριά
του, νά ἀπειροποιεῖται ἐπιδιώκοντας ὄχι ἁπλά τήν ἐξωτερική μίμηση
τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἠθική του βελτίωση, ἀλλά καλλιεργώντας τό «ἐν
Χριστῷ ζῆν», τό ὁποῖο οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας ὀνόμασαν θέωση.
«Ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος καί Θεός... βούλεται ἀεί καί πᾶσι τῆς αὐτοῦ ἐνσωματώσεως ἐνεργεῖσθαι τό μυστήριον». Δηλαδή ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ
Θεοῦ θέλει πάντοτε νά ἐνεργεῖται
τό μυστήριον τῆς ἐνσωματώσεως
τῶν πιστῶν σ’ Αὐτόν, γράφει ὁ
ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής. Μόνον ἡ συνεχής ἀνάβαση «στό ὄρος
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν τό νοητόν», κατά τόν
ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, μᾶς
ὁδηγεῖ στήν «ἐν Χριστῷ», ἐνηλικίωση καί ὁλοκλήρωση, πού ἀποτελεῖ τό ζητούμενον γιά ὅλους τούς
πιστούς, κάθε ἐποχῆς.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

Ὁ νηπιοβαπτισμός ἐνέχει ἰδιαίτερη σημασία, διότι συνιστᾶ τό θεμέλιο τῆς χριστιανικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς σταδιοδρομίας τοῦ
ὀρθοδόξου χριστιανοῦ/χριστιανῆς.
Ὡστόσο, πολλοί χριστιανοί ἀγνοοῦν τή
μεγάλη σημασία τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ καί
μερικοί, μάλιστα, «μοντέρνοι» γονεῖς
ἀρνοῦνται νά βαπτίσουν τά νήπιά τους, ὡς
«ἄχρηστη διαδικασία». Ὡς ἐκ τούτου εἶναι
χρήσιμο νά σημειωθοῦν μερικά βασικά στοιχεῖα γιά τόν θεσμό τοῦ Νηπιοβαπτισμοῦ καί
τήν οὐσιαστική συμβολή του, στήν πνευματική ἀνέλιξη τοῦ ἀνθρώπου.
Οἱ γονεῖς πρέπει, κατ’ ἀρχάς, νά γνωρίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν βαπτίζει α ὐ θ α ί ρ ε τ α τά νήπια (πίσω ἀπό τήν πλάτη τῶν
γονέων!). Μόνο κατόπιν ἐγκρίσεως καί εἰσηγήσεως κ α ί τ ῶ ν δ ύ ο γ ο ν έ ω ν, οἱ
ὁποῖοι εἶναι νομικῶς καί ἠθικῶς ὑπεύθυνοι
ἔναντι τῶν νηπίων, ἡ Ἐκκλησία ἀποδέχεται
νά βαπτίσει παιδιά στή βρεφική ἤ νηπιακή
τους ἡλικία. Ἄλλωστε, γιά τήν Ἐκκλησία, ἡ
συγκατάθεση τῶν γονέων γιά τήν βάπτιση
τοῦ νηπίου τέκνου τους ἔχει καί τήν ἔννοια
τῆς ἐγγυήσεως, ὅτι ἀναλαμβάνουν καί γιά
τήν χριστιανική ἀγωγή τοῦ μέλλοντος νά βαπτισθεῖ νηπίου. Ἀλλά καί ἡ ἀπαραίτητη παρουσία Ἀναδόχου (Νονοῦ) κατά τό Βάπτισμα
τοῦ νηπίου ἔχει ἐπίσης τήν ἴδια ἔννοια: ὁ
Ἀνάδοχος ἐγγυᾶται ἐνώπιον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος ὅτι θά συμβάλει ὑπεύθυνα
στήν κατήχηση και ἀγωγή τοῦ βαπτιζομένου
νηπίου. Ἀσφαλῶς εὐθύνη γιά τήν γενικότερη
κατήχηση τοῦ νεοφωτίστου ἔχει καί ἡ Ἐκκλησία, τῆς Ὁποίας γίνεται ἰσότιμο μέλος.
Ἡ Ἐκκλησία ἔκαμε ἀποδεκτό τόν Νηπιοβαπτισμό, ἤδη ἀπό τήν πρώτη ἐποχή, γιά
δύο λόγους. Πρῶτον διότι τό ζ η τ ο ῦ σ α ν οἱ
ἐνήλικοι γονεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατηχηθεῖ
καί βαπτισθεῖ πρῶτα οἱ ἴδιοι. Οἱ χριστιανοί
ἐνήλικοι γονεῖς, ἔχοντας κατηχηθεῖ ἐπί τρία
198

γική γέννηση δίνει τήν ὕπαρξη στόν
ἄνθρωπο, τό Βάπτισμα ἀναγεννᾶ πνευματικά τόν ἄνθρωπο. Τό Βάπτισμα, ἑπομένως,
συγκρινόμενο μέ τή βιολογική γέννηση ἔχει
μεγαλύτερη ἀξία καί σημασία, διότι ὁ βαπτιζόμενος γίνεται μέτοχος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς βιολογικῆς
ζωῆς του. Ἄλλωστε, εἶναι δεδομένη ἡ σημασία τῶν π έ ν τ ε (5) πρώτων χρόνων τῆς ἡλικίας τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Μιά πρώτη
παιδαγωγική ἀρχή, τήν ὁποία ἐπιβεβαίωσε
καί στά νεώτερα χρόνια ὁ μεγάλος Ἑλβετός
παιδαγωγός Pestalozzi (1746-1827).
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ὁλόκληρα χρόνια, γιά τά θέματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί ἔχοντας π ρ ο σ ω π ι κ ά
β ι ώ μ α τ α γιά τή γνησιότητά της, ἐπιθυμοῦσαν νά βαπτισθοῦν καί τά ὁποιασδήποτε
ἡλικίας παιδιά τους, ὥστε ὅλα τά μέλη τῆς
οἰκογένειας νά γίνουν δέκτες τῆς θεϊκῆς χάριτος καί νά σχηματίσουν ἕνα εἶδος «κατ’
οἶκον Ἐκκλησίας».
Δεύτερον, τόσο ἡ Ἐκκλησία ὅσο καί οἱ
πρῶτοι χριστιανοί γονεῖς γνώριζαν ὅτι τό Βάπτισμα εἶναι τό ἱερό χριστιανικό Μυστήριο,
μέ τό ὁποῖο παρέχεται στόν ἄνθρωπο ἡ
θεϊκή χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ βιολο-

† Ὁ Α.Ε.
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Ἡ ὥρα τοῦ Εὐαγγελίου

Ἀναμφισβήτητα ἡ ἐποχή μας ἔχει
ἀλλάξει καί εἶναι δύσκολη ἐξ ἐπόψεως πνευματικῆς. Τά κύματα πού
μᾶς κυκλώνουν εἶναι πολλά, ἀπειλητικά, ὕπουλα. Εἶναι κύματα ἄρνησης, μηδενισμοῦ, ἀθεΐας, ἀγνωστικισμοῦ. Ἦλθαν τώρα καί ἄλλα
κύματα. Εἶναι τοῦ νέου διαφωτισμοῦ, τῆς μετανεωτερικότητας, τῆς
ἀνοχῆς τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἀποϊεροποίησης. Αὐτά τά κύματα ἀπειλοῦν
νά μᾶς συμπαρασύρουν καί νά μᾶς
καταβυθίσουν.
Ἀκριβῶς, σ’ αὐτή τήν ἐποχή,
εἶναι ἡ ὥρα τοῦ Εὐαγγελίου. Νά
ἀκουσθεῖ καί πάλιν ὁ λόγος τοῦ Κυρίου. Δέν εἶναι λόγος ἀνούσιος παρελθοντολογικός, σκοταδιστικός. Δέν
εἶναι λόγος μύθευμα. Εἶναι λόγος
πού ἀπαντᾶ στά μείζονα ἐρωτήματα: Τί εἶναι ὁ Θεός, τί εἶναι ὁ
ἄνθρωπος.
Τό Εὐαγγέλιο εἶναι τό μυστήριο
τοῦ Χριστοῦ καί προσφέρεται στόν
ἄνθρωπο γιά τήν πραγμάτωση τῆς
χριστιανικῆς ζωῆς, ἑνός ἄλλου τρόπου βίου, μιᾶς κατάστασης χάριτος.
Τό Εὐαγγέλιο μᾶς βοηθᾶ νά ἀνακαλύψουμε τό Ἅγιο Πρόσωπό Του. Μέ
τήν σάρκωσή Του ὁ Ἰησοῦς μᾶς προσφέρει τόν ἑαυτό Του, μᾶς ἀποκαλύπτει τό θέλημα τοῦ Οὐρανίου Πατρός, μᾶς δείχνει τόν Παράκλητο, τό
Ἅγιον Πνεῦμα. Ἔτσι, ὁλόκληρο τό
Εὐαγγέλιο εἶναι ἕνας ἀδιάκοπος λόγος παρακλήσεως πού προσφέρεται
στόν ἄνθρωπο γιά νά τόν λυτρώσει
ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο
καί νά τόν ὁδηγήσει στήν σωτηρία,
στή κοινωνία μέ τόν Θεό. Ἡ θεία
200
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ἀγάπη πού ἐκπηγάζει ἀπό τήν θεία
διδασκαλία, πάντοτε καλεῖ τόν
ἄνθρωπο σ’ αὐτή τήν θεοκοινωνία.
Μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός νά τόν ἀκολουθήσουμε. «Σύ ἀκολούθει μοι»,
ἀκούγεται ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ στόν
καθένα μας. Μᾶς καλεῖ νά συμπορευθοῦμε μαζί Του καί τοῦτο εἶναι
μεγαλειῶδες, ν’ ἀκολουθεῖς τόν
Ἰησοῦ ὅπου κι ἄν πηγαίνει.
Σήμερα ἰδιαίτερα, ὁ ἠθικά τραυματισμένος ἄνθρωπος, πού βιώνει
θλίψη καί παρακμή, δέν ἔχει ἀνάγκη
ἀπό ἐπιθέματα. Δέν ἀρκεῖ γιά τήν
λύτρωσή του μιά ἀναφορά στόν κοινωνισμό, στόν ἄθεο ἀνθρωπισμό,
στήν ἐνασχόλησή του μέ τά ἐφήμερα
τοῦ κόσμου τούτου. Ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος ἔχει «χρεία διδαχῆς χριστιανικῆς». Ὅπως ἔλεγε ὁ Προφητάναξ Δαβίδ: «ἐν τῇ καρδίᾳ μου
ἔκρυψα τά λόγιά σου, ὅπως μή
ἁμάρτω σοι», καί ὁ Ἰουστίνος Φιλόσοφος καί μάρτυς τοῦ 2ου αἰώνα
ὅτι «ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ
εἶναι ἡ μεγαλειωδέστερη ἀπ’ ὅλες
τίς διδασκαλίες τοῦ κόσμου». Γι’
αὐτό καί διαβεβαιώνουν οἱ μαθητές
τοῦ Χριστοῦ: «Κύριε πρός τίνα ἀπελευσόμεθα; ρήματα ζωῆς αἰωνίου
ἔχεις» (Ἰω. στ′, 68).
Εἶναι μέγα λάθος τῆς Εὐρώπης
πού ἔθεσε στό περιθώριο τοῦ δημοσίου βίου τήν χριστιανική διδασκαλία. Εἶναι λάθος πού δέν υἱοθέτησε
τόν Χριστιανισμό στή Συνταγματική
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Συνθήκη τό 2004, οὔτε καί στή Συνθήκη τῆς Λισαβόνας τό 2007 γίνεται
κάποιος λόγος. Κλειστό Εὐαγγέλιο
μόνο δάκρυα πίκρας φέρνει στήν
κοινωνία. Ἡ ἀπολυτοποίηση τῆς
ἀνθρώπινης γνώσης καί ἡ ἐμπιστοσύνη μονάχα στήν τεχνολογία δέν
φέρνουν τήν ἰσορροπία στό τριμερές
τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Τό λογικό
παύει νά διακρίνει τό καλό ἀπό τό
κακό, τό ἐπιθυμητικό καθίσταται
ἀχαλίνωτο καί τό θυμικό περιπλέκεται. Ὀφείλουμε νά συνειδητοποι-

ήσουμε ὅτι εἶναι κάκιστο νά ἰσχύσει
τό: «Οὐκ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς
Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».
Χρειαζόμαστε συνεπῶς ἀφύπνιση
συνείδησης, ὅτι ἡ παρούσα ὥρα
εἶναι ἡ ὥρα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ
Χριστοῦ. Οἱ καταστάσεις, ὅπως διαμορφώνονται, μᾶς ὁδηγοῦν στό
Εὐαγγέλιο, στήν αὐθεντική χριστιανική διδασκαλία. Ἐκεῖ θά βροῦμε
ποιός καθίσταται μακάριος, δηλαδή
εὐτυχισμένος, ποιός πρᾶος, ποιός
ταπεινός, συγχωρητικός καί εἰρηνι-

κός, ἐλεήμων, ποιός διάκονος τῶν
συνανθρώπων του, ποιός δίκαιος,
ἁγνός, ἁπλοῦς, θεοσεβής, ἐνάρετος,
θεούμενος ἄνθρωπος. Καθ’ ὅτι δέν
εἶναι πλέον κάλαμος ὑπό ἀνέμου
σαλευόμενος ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει
οἰκειοποιηθεῖ τό Εὐαγγέλιο, μηδέ
τῆς συγχρύσεως πύργος τῆς Βαβέλ,
ἀλλ’ εἶναι φῶς ἐπί τήν λυχνίαν καί
οἰκοδομή ἐπί τήν πέτραν.
Τό Εὐαγγέλιο εἶναι ἀληθής ζωή,
ἡ ὁποία κέκρυπται στό φύραμα τῆς

ἱστορίας τοῦ κόσμου. Καί ἡ κατά
τό Ἱερό Εὐαγγέλιο ζωή ἔχει τήν δύναμη καί τήν ἐλπίδα νά μεταμορφώσει, ν’ ἀνακαινίσει καί νά σώσει
τόν κόσμο.
Στή νέα φάση τῆς ἑλληνικῆς καί
εὐρωπαϊκῆς γενικότερα ἀνθρώπινης
ἱστορίας εἶναι πράγματι ἡ ὥρα τοῦ
Εὐαγγελίου.
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Εἶναι ἀλήθεια, πὼς μέσα στὴν θεία ὀμορφιὰ τοῦ θέρους ὑπάρχουν καὶ στιγμές, ποὺ χαρίζουν στὴν ψυχὴ μας ρίγη συγκινήσεως καὶ
σταλαγμοὺς χαρᾶς μοναδικούς. Γιατὶ ἐμεῖς, οἱ
μόνιμοι κάτοικοι τῶν διαθεριστικῶν τόπων,
ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ συναντοῦμε παλιοὺς
γνωστούς, φίλους καὶ συγγενεῖς, ποὺ ὅλον τὸν
ὑπόλοιπο χρόνο δὲν ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ
βλέπουμε, ἀφοῦ διαμένουν σὲ μεγάλα ἀστικὰ
κέντρα, ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ἔτσι κατὰ τὴ
διάρκεια τοῦ θέρους, καὶ μάλιστα, τὸν θεοτοκοφίλητο μῆνα Αὔγουστο, μᾶς χαρίζεται αὐτὴ
ἡ εὐλογημένη ἐπικοινωνία, ὥστε νὰ ἰδωθοῦμε
καὶ νὰ ποῦμε τὰ δικά μας, ἀλλὰ περισσότερο
νὰ ἀνανεώσουμε τὴν ἐπικοινωνία, αἰσιοδοξώντας πὼς κάθε χρόνο θὰ μᾶς χαρίζεται αὐτὴ ἡ
εὐκαιρία.
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Ἔρχονται, λοιπόν, οἱ παλιοί μας
φίλοι, οἱ συγγενεῖς καὶ κάποιοι γνωστοί, ποὺ τοὺς ἀρέσει ὁ τόπος μας καὶ
ἀνταμώνουμε, πότε σὲ πανηγύρεις,
πότε σὲ γιορτές, πότε στὶς δροσερὲς
αὐλὲς τῶν σπιτιῶν· Καὶ μαζὶ με τὸ κέρασμα ξαναζοῦμε σχολικὲς στιγμές,
παιχνίδια, χαρούμενα ἤ φαρμακωμένα γεγονότα, θυμόμαστε πρόσωπα
ποὺ ἔχουν ἀναχωρήσει γιὰ τὸν κόσμο
τὸν ἀληθινό. Καὶ γενικὰ ξαναβαφτίζουμε τὸ εἶναι μας μέσα στὶς μνῆμες
τοῦ χθές, ποὺ μήτε τὸ καταλάβαμε τὸ
πῶς πέρασε τόσο γρήγορα, ἀφοῦ τὰ
χρόνια μας ἔφτασαν τὶς ἑξήμισυ δεκαετίες καὶ παραπάνω... Γι᾿ αὐτὸ κι
ἀνάμεσα στὸ νερὸ καὶ τὸ ρακί, ἤ τὸ
κρασὶ μὲ τὸ μεζέ, ποὺ μᾶς προσφέρεται γιὰ τὰ καλωσορίσματα, νοιώθουμε στὰ χείλη ν᾿ ἁρμυρίζει καὶ
κάποιο δάκρυ. Δάκρυ ποὺ πιστοποιεῖ
τὴ χαρμολύπη αὐτῶν τῶν συντυχιῶν
τοῦ θέρους, ἀφοῦ τὴν εὐχαρίστηση
τῆς ἐπισκέψεως τὴν σκέπει πάντα ἡ
ἀπουσία. Ἀπουσία προσώπων, ἀπουσία νιότης, ἀπουσία καὶ τοῦ χώρου
ἀκόμα καὶ τοῦ χωριοῦ μας ποὺ
ἄλλαξε τόσο, ὥστε νὰ μὴ θυμίζει πιὰ
ἐκείνους τοὺς καιροὺς καὶ χρόνους.
Τοὺς τρυφεροὺς καὶ νοσταλγικούς.
Κάποτε ὅμως τὰ δάκρυα κατεβαίνουν, ὅταν μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια συναντᾶς πρόσωπα ἀγαπημένα,
τῆς παιδικῆς καὶ τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας
φίλους καὶ γνωστούς, ποὺ πόνεσες καὶ
σὲ πόνεσαν, ὅμως κάποτε ἡ ζωὴ
τἄφερε καὶ χώρισαν οἱ δρόμοι σας.
Ὅπως ἡ ἴδια ἡ ζωὴ τἄφερε, ὥστε μετὰ
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ἀπὸ πολλὰ χρόνια νὰ ξανανταμώσετε, νὰ
πεῖτε τὰ δικά σας, νὰ ξαναθυμηθεῖτε σχολικὲς κι ἄλλες μέρες. Νὰ κριτικάρετε τὰ
ὅσα ἔφερε μετὰ ἡ ζωὴ καὶ ἡ καθημερινότητα, κι ἀφυδατώθηκε ἡ αἰσιοδοξία, ρυτιδώθηκαν τὰ πρόσωπα, λιγόστεψαν τὰ χαμόγελα καὶ ἡ παλιὰ ἐκείνη αἴγλη τοῦ χτὲς
ἀπόμεινε νὰ φυλάγεται στὶς πολύτιμες κοσμηματοθῆκες τῆς ψυχῆς· ἰσχυρὴ ἀντιβίωση στὴν ἀπόγνωση ποὺ συχνὰ μᾶς καταλαμβάνει.
Τότε λοιπόν, ὅταν βλέπεις τὰ χτεσινὰ
χαμογελαστὰ πρόσωπα χαρακωμένα ἀπό
τὸ ἄσπλαγχνο τὸ ἀλέτρι τοῦ χρόνου, τὰ
σώματα καὶ τὶς ψυχὲς φορτωμένα φαρμάκι κι ἀνησυχία, τότε εἶναι φυσικὸ νὰ
συγκινεῖσαι... Καὶ παράλληλα νὰ δακρύζεις, γιατὶ αὐτόματα συνειδητοποιεῖς καὶ
τὴ δικιά σου μορφὴ καὶ στολὴ μὲ τὴν
ὁποία σ᾿ ἔντυσαν τὰ χρόνια, καὶ καταλαβαίνεις πιὰ, ὅτι «ἐγγὺς ἐστιν ἐπὶ θύραις
(τὸ τέλος)», (Μτθ. κδ,32). Τὸ τέλος τῶν
ὀνείρων, τῶν συντυχιῶν, τῆς ἴδιας τῆς
ζωῆς.
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Ὅμως τὰ παραπάνω ἔχουν κι ἡ ἄλλη
ὄψη. Κι αὐτὴ τὴν ζεῖς καὶ τὴν γεύεσαι τὴν
ὥρα τοῦ ἀποχωρισμοῦ, ὅταν δηλαδὴ περνάει ὁ καιρός, μαζεύονται οἱ μέρες κι ἔρχεται ἡ στιγμὴ τῆς ἀναχώρησης. Γιατὶ οἱ
ἐπισκέπτες εἶναι πάντα ἐπισκέπτες, ὅσο κι
ἄν εἶναι ὁ τόπος αὐτὸς, ὁ γενέθλιος τόπος
τους. Ἑτοιμάζονται λοιπόν οἱ ἀποσκευές,
γίνεται ἡ ἀποχαιρετιστήρια συνάντηση μὲ
τὶς εὐχὲς γιὰ «καλὸ χειμώνα», «καλὴ ἀντάμωση» κ.λπ... Κι ὕστερα πρωΐ-πρωΐ ἡ ἀναχώρηση.
Μόνο ποὺ κανένας δὲ γνωρίζει ἀπό
τοὺς μὲν ἤ τοὺς δὲ, τοὺς μόνιμα διαμένοντες καὶ τοὺς ἀναχωροῦντες, ἄν αὐτὴ ἡ συνάντηση θὰ εἶναι ἡ στερνή. Γιατὶ ἕνα εἶναι
βέβαιο· πὼς κάποιοι ἀπ᾿ αὐτοὺς ποτὲ δὲν
θὰ ἐπιστρέψουν στὸν τόπο τους. Ἀλλὰ καὶ
ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἐπιστρέψουν τὸν ἑπόμενο
χρόνο, ποτὲ δὲν θὰ ξαναδοῦν ὅλα τὰ πρόσωπα ποὺ συνάντησαν. Πάντα κάποιος θὰ
λείπει...
Αὔγουστος 2013
π. Κων. Ν. Καλλιανός
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Ὁ Αὔγουστος κόντευε νά τελειώσει.
Οἱ μέρες ἦταν πιά μετρημένες γιά τήν
ἀναχώρηση, καί οἱ προετοιμασίες ἀπαιτοῦσαν διάφορες δουλειές καί δραστηριότητες, πού -ἀσυνήθιστο γιά τίς ἀντοχές
της- τῆς φαίνονταν, τώρα κουραστικές.
Συγχρόνως, καί τά συναισθήματά της,
ἐκεῖ στό βάθος τῆς ψυχῆς της, εἶχαν
ἀρχίσει, λές, νά πλέκουν ἕνα βαρύ καί
μπερδεμένο κουβάρι.
Ἡ ἱκανοποίηση καί ἡ χαρά πού εἶχαν
ἀρχικά πλημμυρίσει, ὄχι μόνο τόν ἄμεσα
ἐνδιαφερόμενο, τόν δεκαοκτάχρονο γιό
της, ἀλλά ὁλόκληρη τήν οἰκογένεια, γιά
τήν μεγάλη του ἐπιτυχία νά γίνει δεκτός
γιά σπουδές μέ ὑποτροφία σ’ ἕνα ἀπό τά
καλύτερα Πανεπιστήμια τῆς Ἀμερικῆς,
σιγά-σιγά, εἶχαν κάπως ξεθωριάσει μέσα
της. Καί πολλές σκέψεις στενόχωρες
ἔβρισκαν τήν εὐκαιρία, κυρίως μέσα
στήν σιωπή τῆς νύχτας, νά τρυπώσουν
στόν νοῦ της καί νά θρονιαστοῦν ἐκεῖ
γύρω στά μηνίγγια της.
Προσπαθοῦσε νά μήν δείχνει τό πρόβλημά της στούς δικούς της, ἐπιστρατεύοντας ὅση ψυχραιμία μποροῦσε, μέ
στήριγμα τήν ἤρεμη καί πολύ θετική συμπεριφορά πού εἶχε πάντα ὁ ἄνδρας της.
Γευόταν ἀχόρταγα τίς σταλαγματιές
χαρᾶς ἀπό τό φωτεινό χαμόγελο τοῦ παιδιοῦ της καί ἀπό τήν αἰσιοδοξία πού
ἔλαμπε στό βλέμμα του, κάθε φορά πού
μιλοῦσε γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ
στόχου πού εἶχε βάλει ἀπό νωρίς στήν
διάρκεια τῆς μαθητικῆς του ζωῆς.
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μιά ἀξέχαστη σιωπηλή νύχτα

Ὅμως...
Μερικές φορές, ὁ γιός της -σάν νά
διαισθανόταν ὅτι κάτι στενόχωρο τήν
ἀπασχολοῦσε- καί προσπαθοῦσε μ’ ἕνα
ἀστεῖο ἤ ἕνα πείραγμα, νά τήν προκαλέσει σέ διάλογο πού θά τῆς ἄλλαζε τήν
διάθεση, θά τήν ἔκανε νά γελάσει. Ἔτσι,
μιά μέρα τῆς εἶπε:
– Ξέρεις, μάνα, τί ἔμαθα γιά τό Πανεπιστήμιο πού θά πάω;
– Τί, παιδί μου, ρώτησε ἐκείνη μέ λαχτάρα.
– Νά, ὅτι μπορεῖς νά ντύνεσαι καί νά
κουρεύεσαι ὅσο πιό τρελά μπορεῖς...
– Ἔ... δέν εἶναι καί πολύ κακό αὐτό,
ἀπάντησε ἐκείνη ὅσο πιό ψύχραιμα μποροῦσε.
– Τότε λοιπόν... θά σᾶς ἔρθω τά Χριστούγεννα μέ τό μισό μου κεφάλι ξυρισμένο γουλί, τό ἄλλο μισό μέ μακρύ
μαλλί ὥς τόν ὦμο κι ἕνα κρεμαστό σκουλαρίκι στό ἕνα μου αὐτί. Τί θά μοῦ πεῖς
τότε; Μοῦ λές; ρώτησε ἐκεῖνος μ’ ἕνα
πονηρό χαμογελάκι.
– Τί θά σοῦ πῶ, τί θά σοῦ πῶ;... ἔκανε
ἐκείνη τάχα πώς σκεφτόταν. Ἔνιωθε ὅτι
τήν πείραζε καί ὅτι περίμενε πώς θά τοῦ
ἔλεγε κάτι σάν: «Τί εἶναι αὐτά πού λές
παιδάκι μου; Μή, γιά ὄνομα τοῦ Θεοῦ...».
Θέλησε, λοιπόν, νά τόν ξαφνιάσει κι
ἐκείνη καί τοῦ εἶπε μ’ ἕνα -ἐπίσης με
γεμᾶτο νόημα- χαμόγελο:
– Θά σοῦ πῶ..., μμμ, ... ἄς πρόσεχες!
Ναί, αὐτό θά σοῦ πῶ.
Ἄς πρόσεχες! Δικό σου εἶναι τό κε-
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φάλι, δικά σου εἶναι καί τ’ αὐτιά. Ἄν δέν
τά προσέχεις ἐσύ, κοτζάμ ἄντρας, ποιός
θά στά προσέχει, ἔ;
– Ἄλα της! Μπράβο, ἀτάκα ἡ μάνα!!!,
ἐνθουσιάστηκε ἐκεῖνος. Θά τό θυμᾶμαι
αὐτό τό «ἄς πρόσεχες» εἶπε.
Κι ἀγκαλιάζοντάς την, ξέσπασαν μαζί
σέ ἀσυγκράτητα γέλια.

Ὅμως τίς νύχτες πού, μέ τήν σιωπή καί
τήν ἄϋπνία, ἔμοιαζαν ἀτελείωτες, οἱ μπερδεμένες σκέψεις, γεμάτες ἐρωτηματικά
καί ἀνησυχία, ξαναγύριζαν ἀμείλικτες.

Μιά τέτοια νύχτα ἦταν πού ὁ ἄνδρας
της σκεπτικός -καθώς ἀπό μέρες παρακολουθοῦσε τό ἄυπνο, χλωμό της πρόσωπο περιμένοντας τό πότε θά θελήσει
ἐκείνη νά τοῦ μιλήσει γιά ὅσα τήν ἀπασχολοῦσαν- τήν ρώτησε ἥσυχα:
– Θέλεις νά μοῦ ἀνοίξεις ἀπόψε τήν
καρδιά σου; τί σέ βασανίζει;
– Δέν ἤθελα νά σέ στενοχωρήσω...
ἀλλά θά σοῦ πῶ, γιατί δέν ἀντέχω ἄλλο...,
ψιθύρισε ἐκείνη. Νά... ἀναρωτιέμαι μήπως
κάνουμε μεγάλο λάθος πού θ’ ἀφήσουμε
ἕνα δεκαοκτάχρονο παιδί νά πάει μόνο
του τόσο μακριά. Ἐκεῖ δέν ἔχει ἕνα συγγενῆ ἤ ἔστω, ἕνα οἰκογενειακό γνωστό,
γιά νά ζητήσει βοήθεια σέ μιά ὥρα ἀνάγκης. Ἔπειτα εἶναι καί τόσοι οἱ κίνδυνοι πού
παραμονεύουν. Κακές συνήθειες, ναρκωτικά. Θά μπορέσει ἄραγε νά φυλαχτεῖ
καί νά προστατέψει τόν ἑαυτό του; Μήπως
κάνουμε μεγάλο λάθος; εἶπε πάλι καί σώπασε, περιμένοντας τήν ἀπάντηση τοῦ
ἄνδρα της.
Ἐκεῖνος πῆρε τό χέρι της μέσα στά
δικά του, τήν κοίταξε μ’ ἕνα βλέμμα

³
³

205
205

¥¥

γεμᾶτο κατανόηση καί τήν ρώτησε:
– Δέν μοῦ λές; Πιστεύεις στόν Θεό;
– Μά βεβαίως, πιστεύω, ἀπάντησε
ἐκείνη ξαφνιασμένη.
– Ἔ, ἅμα πιστεύεις στόν Θεό, ξέρεις
καλά πώς ὁ γιός μας δέν εἶναι μόνο δικό
μας παιδί. Εἶναι τό παιδί πού μᾶς τό ἐμπιστεύθηκε Ἐκεῖνος, γιά νά τό μεγαλώσουμε, νά τοῦ προσφέρουμε ὅ,τι
καλύτερο μποροῦμε, νά τοῦ δώσουμε
ρίζες καί φτερά γιά νά ἐκπληρώσει τά
ὄνειρά του καί νά γίνει ἕνας καλός
ἄνθρωπος, χρήσιμος στούς συνανθρώπους του καί στήν κοινωνία. Εἶναι, ξαναλέω, καί δικό Του παιδί... Ἐκεῖνος μᾶς τό
χάρισε. Ἔλα, λοιπόν, νά προσευχηθοῦμε
καί νά Τόν παρακαλέσουμε νά τόν προστατεύει μέ τήν Θεία Του Πρόνοια ἐκεῖ
πού θά βρίσκεται.
Ἔλα... Προσευχήσου μέ τήν καρδιά
σου. Προσευχήσου στήν Μεγάλη Μάνα,
τήν Παναγιά μας, νά βοηθάει ὅλα τά παιδιά μας πού ξενητεύονται. Κάνε τήν προσευχή σου, κάνε τόν σταυρό σου καί
πέσε ἤρεμη νά κοιμηθεῖς...
Ἔτσι κι ἔγινε, μέσα στήν σιωπή ἐκείνης τῆς εὐλογημένης κι ἀξέχαστης νύχτας.
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
...Τό Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ

Σ

Γράφει ὁ Στάθης Παρασκευόπουλος

τό Καλαντάρι τοῦ
χρόνου προβάλλει
κάθε μέρα καί μιά
γιορτή. Εἶναι πολλοί αὐτοί
πού ἀφιέρωσαν τή ζωή
τους, καί πολλλές φορές τή
σφράγισαν μέ τό μαρτύριό
τους, γιά νά ἑδραιωθεῖ ἡ
θρησκεία τοῦ Χριστοῦ.
Πρῶτος ὁ Κύριος - ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας - καί
ὕστερα οἱ Ἀπόστολοί του
οἱ Ἅγιοι καί οἱ Μάρτυρες
τῆς πίστης μας.
Γι’ αὐτό, τό ἑορτολόγιο
χωρίζει τίς ἑορτές σέ τρεῖς
κατηγορίες. Στίς Δεσποτικές, ἀφιερωμένες στό Δεσπότη καί Κύριο, (πού εἶναι
ἀκίνητες καί κινητές), στίς
Θεομητορικές ἑορτές, ἀφιερωμένες στή Θεοτόκο, καί
στίς ἑορτές τῶν Ἁγίων.

Οἱ Θεομητορικές ἑορτές εἶναι ἡ Γέννηση τῆς
Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου),
τά Εἰσόδια (21 Νοεμβρίου),
ὁ Εὐαγγελισμός (25 Μαρτίου) καί ἡ Κοίμηση (15
Αὐγούστου).
Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου εἶναι καί ἡ κορυφαία
γιορτή, ἀφιερωμένη στήν
Παναγία, γιατί γιορτάζεται
μέ θρησκευτική εὐλάβεια,
ἀλλά καί μέ λαμπρότητα,
ἀπ’ ὅλους τούς Χριστιανούς, μέσα στό καλοκαίρι
καί τήν ἔχουν ἀποκαλέσει
καί «Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ».
Ὅλο τό 15νθήμερο, πού
θ’ ἀνοίξει τήν αὐλαία τοῦ
Αὐγούστου καί θά προηγηθεῖ τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, λέγεται
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Δεκαπενταύγουστος.
Εἶναι μιά περίοδος νηστείας, τῆς τέταρτης κατά σειρά μεγάλης νηστείας τοῦ
ἔτους (Σαρακοστή Χριστουγέννων, Σαρακοστή
Πάσχα, Ἁγίων Ἀποστόλων,
οἱ τρεῖς ἄλλες μεγάλες νηστείες). Περίοδος νηστείας
- πού καταλύεται μέ θαλασσινά (ψάρια, βακαλάος)
μόνο τήν ἡμέρα τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
(6 Αὐγούστου) καί συνοδεύεται ὅλα τά βράδια τοῦ
Δεκαπενταυγούστου μέ τίς
«παρακλήσεις» στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού εἶναι
ὕμνοι ὑψηλῆς ποιητικῆς τέχνης καί ὡραίας μουσικῆς.
Καί γεμίζουν οἱ ἐκκλησιές,
ὅπου καί ἄν βρίσκονται στίς πόλεις, στά χωριά, στίς
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πλαγιές, στ’ ἀκρογιάλια καί
στά νησιά - ἀπό πιστούς, πού
τρέχουν ν’ ἀνάψουν τό ἁγιοκέρι τους, ν’ ἀναπνεύσουν
τή μυρωδιά τοῦ λιβανιοῦ, νά
σιγοψάλλουν τό «ἄλαλα τά
χείλη τῶν ἀσεβῶν / τῶν μή
προσκυνούντων τήν εἰκόνα
σου τήν Σεπτή...», νά παρακαλέσουν τήν Μητέρα τοῦ
Χριστοῦ, πού ὁ καθένας τήν
αἰσθάνεται ὡς τή Μεγάλη
του Μάνα. Τήν Παναγιά μας,
πού ὁ χριστιανικός κόσμος
τήν ἔχει στολίσει μ’ ἕνα πλήθος κοσμητικῶν ἐπιθέτων.
Ἐπιθέτων, πού ᾽χουν νά κάνουν μέ τή στάση καί τήν
ἐμφάνισή της στήν εἰκόνα,
ὅπως Βρεφοκρατοῦσα, Γαλακτοτροφοῦσα, Γλυκοφιλοῦσα, Δακρυρροοῦσα, Δεξιά, Ἀριστεροκρατοῦσα, Τριχεροῦσα κ.ἄ. Ἄλλων, πού
᾽χουν σχέση μέ τίς ἑορτές
Εἰσοδιώτισσα, Βαγγελίστρα,
Αγριλιώτισσα, Βουλκανιώτισσα, Ἀνωμερίτισσα, Ἀμπελοκήπισσα, Θαλασσινή, Καμπιώτισσα, Μαρμαριώτισσα,
Ὀλυμπιώτισσα, Προυσιώτισσα, Σουμελᾶ κ.ἄ. Καί τῶν
πολύ γνωστῶν: Ἁγνή, Ἀπειρόγαμη, Ἄχραντη, Δέσποινα,
Θεόνυμφη, Κεχαριτωμένη,
Μεγαλόχαρη, Πάναγνη, Πανάμωμη, Πανάχραντη, Πλατυτέρα, Ὑπεράγαθη κ.ἄ. Καί
θυμᾶσαι τούς στίχους τοῦ
Παλαμᾶ: «...Παντάνασσα,
Ἐλεοῦσα,/ Γλυκοφιλοῦσα,
Ἀκάθιστη, Γιάτρισσα, Πονολύτρα, / Παραμυθιά, Περί-

βλεπτη, Πανάχραντη, Ὁδηγήτρα, / Ἀντιφωνήτρα, Τριχεροῦσα, Βαγγελίστρα, Λαύρα, / Γοργοεπήκοη, Ἀθηναία,
Ρωμαία, Φανερωμένη...».
Δέν ὑπάρχει πρόσωπο,
πού νά ᾽χει ὑμνηθεῖ περισσότερο ἀπό ἐκεῖνο τῆς Παναγίας. Σ’ αὐτήν ἀπευθύνονται οἱ προσευχές τῶν πιστῶν
ὅλες τοῦ χρόνου τίς ἡμέρες,
στίς χαρές καί στίς λύπες
τους, ἰδιαίτερα ὅμως τίς ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταγούστου
καί μάλιστα ἀνήμερα τῆς
Μεγάλης Ἑορτῆς, πού θεωρεῖται τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ».
Ἀξίζει νά βρεθεῖ κανείς
ἐκείνη τήν ἡμέρα στή Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου ἤ στήν
«προσφυγίνα» Παναγιά τοῦ
Σουμελᾶ ἤ τοῦ Βουλκάνου
στή Μεσσηνία ἤ στήν Κεφαλονιά ἤ ὅπου ἀλλοῦ σέ
κάθε χωριό καί σέ κάθε πόλη,
σέ ὅποια πλαγιά καί σ’ ὅποιο
ἀκροθαλάσσι, γιά νά διαπιστώσει τήν πίστη, τό σεβασμό, τήν ἀφοσίωση καί τήν
ἀγάπη πού τρέφουν κι ἐκδηλώνουν οἱ κάθε ἡλικίας πι-
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στοί στή μεγάλη Μάνα, τή
Μάνα τοῦ Θεανθρώπου καί
τή δική μας Μάνα. Εἶναι συγκλονιστικές οἱ σκηνές πού
δείχνουν τούς πιστούς νά δέονται ἤ νά εὐχαριστοῦν τή
Μεσίτρια τῶν Οὐρανῶν γιά
ὅ,τι πρέπει νά τούς χαρίσει
ἤ γι’ αὐτά πού τούς ἔδωσε.
Ὑπῆρξε ἡ Κλίμακα «δι’ ἧς
κατέβη ὁ Θεός», καί εἶναι ὁ
δίαυλος τῶν προσευχῶν μας
στόν Κύριο καί Θεό μας.
Εἶναι ἡ προστάτιδά μας τήν
κάθε στιγμή καί αὐτήν ἐπικαλούμαστε μέ τήν προσφώνηση «Παναγία μου» στήν
κάθε μας δύσκολη στιγμή.
Ὁ Παλαμᾶς ἄς βάλει τόν
ἐπίλογο μέ τή δική του κοντυλογραμμένη γραφή σέ
τοῦτο τό μικρό ἀφιέρωμα
στό Δεκαπενταύγουστο καί
στήν Παναγιά μας: «Πύργε
χρυσοπλοκώτατε, ἡλιοστάλακτε Θρόνε/ Τό οὐράνιο
τόξο ἡ ζώνη Σου. Πιό διάπλατη, πιό πλούσια,/ πλημμύρισες τόν οὐρανό, σημάδι
ἐσύ πιό μέγα./ Φορεῖς τόν
ἥλιο φόρεμα, σκαμνί Σου τό
φεγγάρι / γιά ν’ ἀκουμπᾶς
τά πόδια Σου, καί γύρω στά
μαλλιά Σου/ στεφάνι δωδεκάορτο...».
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ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ
ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

ΔΙΑΒΑΣΑ σέ Ἀθηναϊκή ἐφημερίδα μιάν ἀνέλπιστη
εἴδηση· Τουρκάλα βουλευτίνα ἀσπάστηκε τήν ὀρθόδοξη
πίστη! Πρόκειται γιά τή SELIN SAYE BOKE, βουλευτίνα Σμύρνης καί ἐκπρόσωπο τοῦ τουρκικοῦ Λαϊκοῦ
Κόμματος τῆς ἀντιπολίτευσης, πού εἶναι τό δεύτερο
κόμμα στήν τουρκική βουλή. Στή συνέντευξή της σέ δημοσιογράφο, ἡ βουλευτίνα αὐτή ὁμολόγησε μέ παρρησία
ὅτι ἔχει βαπτισθεῖ χριστιανή ὀρθόδοξη. Ἡ βάπτισή της,
ἔγινε στήν ὀρθόδοξη ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρέττας, ἡ
ὁποία ὑπάγεται στό Ἑλληνορθόδοξο πατριαρχεῖο τῆς
Ἀντιόχειας, πού ἔχει τήν ἕδρα του στή Δαμασκό τῆς Συρίας. Ὁ δημοσιογράφος μάλιστα ἀναφέρει ὅτι ἡ ἐν λόγῳ
τουρκάλα βουλευτίνα ἀνήκει σέ γνωστή οἰκογένεια τῆς
Τουρκίας μέ καθηγητές Πανεπιστημίου. Τό γεγονός εἶναι
σημαντικό, δεδομένου ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι μιά ἰσλαμική
χώρα μέ αὐταρχικό ἰσλαμικό καθεστώς.
ΑΝΑΛΟΓΗ εἶναι καί ἡ παρακάτω εὐχάριστη
εἴδηση: Πρίν ἀπό λίγο καιρό ἔγινε ὁμαδική βάπτιση
Τούρκων σέ ναό τῆς Ἀττικῆς. Συγκεκριμένα, ἕντεκα
Τοῦρκοι πολίτες, πέντε ἄνδρες καί ἕξι γυναῖκες, ἀφοῦ κατηχήθηκαν γιά ἕνα χρονικό διάστημα, ἔλαβαν τό ἅγιο Βάπτισμα στήν τελετή πού ἔγινε σέ Μητρόπολη τῆς Ἀττικῆς.
Μεταξύ τῶν βαπτισθέντων ἦταν καί γνωστός Τοῦρκος
ἠθοποιός (γιά εὐνόητους λόγους δέν ἀναφέρθηκαν τά ὀνόματα οὔτε τραβήχτηκαν φωτογραφίες). Οἱ Τοῦρκοι αὐτοί
εἶχαν παλαιότερα ἐπισκεφθεῖ τή Χίο ὡς τουρίστες καί
εἶχαν ἐντυπωσιαστεῖ ἀπό τά ἱερά προσκυνήματα τοῦ νησιοῦ. Τά συναισθήματα πού ἔνιωσαν τούς ὤθησαν νά πάρουν τήν ἀπόφαση νά ἀσπαστοῦν τήν ὀρθόδοξη
χριστιανική πίστη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ἀκόμη καί ἀπό τουρκικές ἐφημερίδες, ἀναφέρουν ὅτι πολλοί Τοῦρκοι πηγαίνουν στά
ἐκεῖ ὀρθόδοξα προσκυνήματα (μοναστήρια, ναούς) καί
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ἐκδηλώνουν τήν εὐλάβειά τους. Ἰδιαιτέρως τιμοῦν τόν ἅγιο Γεώργιο.
Κάποιοι ἀπό αὐτούς εἶναι κρυπτοχριστιανοί, ἴσως καί ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ἀπό τούς γονεῖς ἤ παπποῦδες
τους, πού ἔμειναν στήν Τουρκία,
μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή.
Δέν εἶναι λίγοι καί ἐκεῖνοι πού βαπτίζονται κρυφά. Ἐξ ἄλλου, μεγάλη
εἶναι καί ἡ διάδοση τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, στήν Τουρκία. Ἀναφέρθηκε
ὅτι κατά τήν τελευταία τριετία πουλήθηκαν περισσότερα ἀπό ὀκτώ ἑκατομμύρια ἀντίτυπα τῆς Ἁγίας Γραφῆς
στήν τουρκική γλώσσα.
ΤΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ αὐτά γεγονότα μᾶς θυμίζουν μιά προφητεία
τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ὁ
δάσκαλος τοῦ Γένους μας εἶχε προφητεύσει ὅτι θά ἔλθει ἐποχή πού τό
ἕνα τρίτο τῶν Τούρκων θά ἀσπαστεῖ
τήν ὀρθόδοξη πίστη καί θά βαπτισθεῖ.
Ἴσως ἄρχισε νά ἐκπληρώνεται ἡ προφητεία τοῦ πατρο-Κοσμᾶ.
Γ. Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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φροντιστήριο
Ὑ

πάρχει ἕνα εἶδος φροντιστηρίου πού
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι εἶναι ἀναγκαῖο νά τό
λειτουργήσουμε γιά τόν ἑαυτό μας
ἀλλά καί γιά τούς γύρω μας.
Μᾶς κατηγοροῦν γιά μεμψίμοιρους, ἀλλά
εἶναι καί ἡ ζωή δύσκολη. Διάβασα στίς ἐφημερίδες ὅτι οἱ Ἕλληνες σέ ποσοστό 72% δηλώνουν ἀγχωμένοι καί πῶς ἀλλιῶς, δηλαδή
ὅταν τά τρία βασικότερα θέματα πού ἀπασχολοῦν κάθε ἄνθρωπο, ἡ δημόσια παιδεία,
ἡ δημόσια ὑγεία καί ἡ ἀνεργία βρίσκονται
στή γνωστή κατάσταση, γιά τήν ὁποία περιττεύει κάθε σχολιασμός.
Χρειάζεται, λοιπόν, μέ ἕνα συστηματικό
καθημερινό φροντιστήριο, νά τονώσουμε

ὅσο γίνεται τήν αἰσιοδοξία μας.
Σκεφτεῖτε ἄν πάνω σέ ὅλα τά
προβλήματα, μᾶς σκίαζε καί ἡ
συννεφιά τοῦ Βορρᾶ. Ζοῦμε σέ
μιά χώρα εὐλογημένη ἀπό τόν
Θεό, μέ φυσικές ὀμορφιές, μέ
ἥλιο καί θάλασσα. Ὑπάρχει πολύτιμη ἐνημέρωση γιά τήν ὑγεία
μέ εἰδικά περιοδικά καί σχετικές
ἐκπομπές. Ἔχουμε χάσει, βέβαια,
καιρό, ἀλλά εἶναι ἐνθαρρυντικό
τό ἐνδιαφέρον γιά τό περιβάλλον
ἀπό πολίτες, φορεῖς, συλλόγους
καί ΜΜΕ. Ὅλο καί κάτι θετικό
συντελεῖται, ἄς βάλουμε κι ἐμεῖς
μιά πινελιά ἐλπίδας στή μουντή
καθημερινότητά μας, προσπαθώντας νά πείσουμε καί τούς
ἄλλους νά ἀσκηθοῦν νά χαρακτηρίζουν τό ποτήρι μισογεμάτο
καί ὄχι μοσοάδειο, καθώς εἶναι
καιρός νά προβάλουμε καί τά
καλά γεγονότα.
Χρειάζεται ἡ θετική θεώρηση
ἀπό μέρους μας, γιατί τό ἄγχος
βλάπτει σωματικά καί ψυχικά,
χωρίς νά ὠφελεῖ σέ τίποτε. Κι
ἐνῶ τρέχουμε νά ἐμβολιαστοῦμε
καί νά προφυλαχτοῦμε ἀπό κάθε
ἀρρώστια, συχνά δέν κάνουμε
τίποτε γιά νά καταπολεμήσουμε
τό ἄγχος.
Χρειαζόμαστε, λοιπόν, σχεδόν ὅλοι, φροντιστήριο αἰσιοδοξίας.

Κλειώ - Σταυρούλα Κουράση
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Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
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ελευταῖα ἦλθε στό ἐπίκεντρο τῆς ἐπικαιρότητας καί τοῦ εὐρύτερου δημοσιογραφικοῦ ἐνδιαφέροντος τό ζήτημα τῆς
ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος. Προφανῶς
ἡ ἐπιλογή τοῦ χρόνου ἀναζωπύρωσης τῶν
συζητήσεων γιά τό Σύνταγμα, ἔγινε γιά λόγους ἀποπροσανατολισμοῦ, προκειμένου
νά στραφεῖ ἡ προσοχή τοῦ λαοῦ μας, μακριά ἀπό τά δυσβάστακτα φορολογικά
βάρη, πού τοῦ ἐπισώρευσε τό τρίτο μνημόνιο, τό ὁποῖο τοῦ ἔχει κάνει τόν βίο ἀβίωτο.
Βεβαίως, ὅλοι μας ἀναγνωρίζουμε ὅτι
ὑπάρχουν διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς χώρας μας, πού πρέπει
νά ἀναθεωρηθοῦν. Ὡστόσο, πιστεύω ὅτι ἡ
ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος εἶναι μία
πολύ σοβαρή ὑπόθεση καί δέν πρέπει νά
τήν χειρισθοῦν ἀδέξιοι πολιτικοί μέ ἀνεξέλεγκτους λαϊκισμούς. Ἡ σύνθεση τῆς παρούσας Βουλῆς μέ τό ἐπίπεδο πού μᾶς
210
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παρουσιάζει μέχρι σήμερα δέν
μᾶς ἔχει πείσει ὅτι μπορεῖ, νά
φέρει σέ πέρας, ἕνα πολύ σημαντικό ἐγχείρημα.
Ἤδη τό ἀποκαλούμενο καινοτόμο σχέδιο τοῦ Συντάγματος,
πού ἐκπόνησαν ἕξη «εἰδικοί
ἐμπειρογνώμονες» καί δόθηκε
στήν δημοσιότητα, μᾶς δημιουργεῖ πολλά ἐρωτηματικά γιά τίς
πραγματικές προθέσεις τῆς Κυβερνήσεως, ἀφοῦ φαίνεται ὅτι
τά ἐν λόγῳ πρόσωπα λειτουργοῦν ὡς προπομπός της ἤ ἐπί τό
λαϊκότερο ὡς «λαγοί» της.
Ἀπό μία πρώτη ἀνάγνωση
διαπιστώνει κανείς ὅτι τό προτεινόμενο Σύνταγμα δέν ἀρχίζει
μέ τό γνωστό Προοίμιο, δηλαδή
μέ τήν ἐπίκληση στήν Ἁγία
Τριάδα, πού τέθηκε κατά τίς
Ἐθνικές Συνελεύσεις ἀπό τούς
ἀγωνιστές τοῦ 1821. Ἐπίσης, παραλείπεται παντελῶς τό περιεχόμενο τοῦ ἄρθρου 3 γιά τίς
σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολιτείας
καί γιά τήν ἐπικρατοῦσα θρησκεία. Οὐσιαστικά ἐξομοιώνει
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ τούς
ἑτεροδόξους καί τούς ἀλλοθρήσκους.
Ὁμοίως δέν γίνεται καμμία
ἀναφορά στά ὅσα ἀναφέρονται
στήν παράγραφο 2 τοῦ ἄρθρου
16 πού ἀναγράφει ὅτι: «Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασική ἀποστολή τοῦ Κράτους καί ἔχει
σκοπό τήν ἠθική, πνευματική,
ἐπαγγελματική καί φυσική
ἀγωγή τῶν Ἑλλήνων, τήν ἀνά-
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πτυξη τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς συνείδησης καί τή
διάπλασή τους σέ ἐλεύθερους
καί ὑπεύθυνους πολίτες».
Προξενεῖ θλίψη τό γεγονός
ὅτι ἀπουσιάζουν σχεδόν ὅλα
ὅσα ἀναγράφονται στό ἄρθρο
21 γιά τήν προστασία τῆς οἰκογένειας, γιά τό δικαίωμα
εἰδικῆς φροντίδας ἀπό τό Κράτος τῶν πολυτέκνων καί ἄλλων
εὐπαθῶν κοινωνικῶν ὁμάδων.
Τέλος, φαίνεται ὅτι οἱ «εἰδικοί
ἐμπειρογνώμονες» ἀγνοοῦν τήν
δυσάρεστη δημογραφική ἐξέλιξη τῆς χώρας μας καί ἔκριναν
σκόπιμο νά ἀπαλλάξουν τήν
Πολιτεία ἀπό τήν ὑποχρέωση
νά ἀναγράφεται στήν παράγραφο 5 τοῦ ἰδίου ἄρθρου πού
ἐπί λέξει ἀναφέρει: «Ὁ σχεδιασμός καί ἡ ἐφαρμογή δημογραφικῆς πολιτικῆς, καθώς
καί ἡ λήψη ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέτρων ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τοῦ Κράτους».
Σήμερα, ὁ πληθυσμός τῆς
χώρας μας συρρικνώνεται μέ
ραγδαίους ρυθμούς, γεγονός
πού συνιστᾶ, κατά τήν γνώμη
μας τήν μεγαλύτερη ἐθνική
ἀπειλή, κάτι ὅμως τό ὁποῖο δείχνουν ὅτι δέν τό ἀντιλαμβάνονται οἱ Κυβερνῶντες καί οἱ
συντάκτες τοῦ προαναφερόμενου καινοτόμου σχεδίου (Ν.
Ἀλιβιζάτος, Παν. Βουρλούμης,
Γ. Γεραπετρίτης, Γιανν. Κτιστάκης, Στεφ. Μάνος καί Φιλ. Σπυρόπουλος), οἱ ὁποῖοι εἶναι
προφανές ὅτι ὁραματίζονται

νά λύσουν τό δημογραφικό πρόβλημα μέ τήν
ἐπέλαση τῶν ἀλλοεθνῶν.
Μπορεῖ τό νέο σχέδιο Συντάγματος νά θεραπεύει ἀρκετές ἀδυναμίες τοῦ προηγουμένου, ὅπως εἶναι ἡ δυνατότητα ἵδρυσης ἰδιωτικῶν Πανεπιστημίων, ἡ κατάργηση
διατάξεων τοῦ ἄρθρου 86 περί ἀσυλίας τῶν
Ὑπουργῶν κ.ἄ., ἀλλά διαπνέεται ἀπό ἰδεοληψίες, πού παραγνωρίζουν τήν παράδοση καί
τήν ἱστορία τοῦ τόπου μας. Ἐάν πρόκειται
νά ἀναθεωρηθεῖ τό ὑφιστάμενο Σύνταγμα μέ
τέτοιες βασικές παραλείψεις εἶναι προτιμότερο νά παραμείνει σέ ἰσχύ τό ἤδη ὑπάρχον.
Θεωρῶ ὅτι θά πρέπει νά ὑπάρξει ἔγκαιρα
ἡ σχετική ἐνημέρωση καί ἀντίδραση τῶν πολιτῶν, γιά νά μήν φθάσουμε στό δυσάρεστο
σημεῖο νά καταργήσουμε καί τόν θεοΐδρυτο
θεσμό τῆς οἰκογένειας, μέ τήν παραδοσιακή
του μορφή, ὅπως αὐτός ἰσχύει ἐπί χιλιάδες
αἰῶνες, καί νά τόν ἀντικαταστήσουμε μέ τό
σύμφωνο συμβίωσης, πού θεσμοθέτησε πρόσφατα ἡ Ἑλληνική Βουλή. Θά πρέπει νά
ὑπάρξει σθεναρή ἀντίδραση ὁλόκληρου τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ στό ἐπιχειρούμενο ἀνοσιούργημα, ἀφοῦ σύσσωμη ἡ ἀντιπολίτευση μέχρι
σήμερα δείχνει νά τήν ἐνδιαφέρει περισσότερο ὁ τρόπος ἀνάδειξης καί συγκρότησης τῆς
Βουλῆς, πού θά τῆς ἐξασφαλίσει τήν νομή τῆς
ἐξουσίας καί τίποτε ἄλλο πέραν αὐτοῦ.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ἀντιπρόεδρος τῆς ΑΣΠΕ
(Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΚΕΨΕΙΣ-ΑΠΟΨΕΙΣ

Ἐγκώμιο Θανάτου
Ὦ θάνατε, πόσο καλός κι εὐεργετικός εἶσαι! Χωρίς ἐσένα τό κακό θά
ἦταν ἀθάνατο. Ἐνῶ τώρα σταματάει στόν τάφο. Χωρίς ἐσένα ἡ ζωή δέν θἄ
’χε καμία ἀξία, γιατί θά ἔλειπε τό μέτρο σύγκρισης. Χωρίς ἐσένα οἱ ἄνθρωποι θά ἦταν πολύ χειρότεροι ἀπ’ ὅτι εἶναι σήμερα. Ἐσύ μέ τό παγερό σου
πρόσωπο προσγειώνεις καί προβληματίζεις πολλούς. Ἐσύ μαζί μέ τίς φίλες
σου τίς ἀρρώστιες ταπεινώνεις τούς ὑπερήφανους καί τούς ὁδηγεῖς στή μετάνοια, στήν ἐξομολόγηση καί στή σωτηρία. Ἐσύ, κατά τόν ποιητή Κ. Βαφόπουλο, «εἶσαι ὁ μεγάλος βοσκός πού μαζεύεις τή νύχτα στό μαντρί τά
πρόβατά σου». Ἐσύ τέλος εἶσαι ἡ πύλη τοῦ Παραδείσου γιά τούς φίλους τοῦ
Χριστοῦ καί ἡ πόρτα τῆς Κολάσεως γιά τούς ἐχθρούς Του.
Σέ μακαρίζω, θάνατε, φίλε τῶν ἁγίων καί τῶν μαρτύρων τῆς πίστεώς
μας, γιατί χάρις σέ σένα ἀπολαμβάνουν τήν αἰώνια χαρά καί δόξα...
Ἠλίας Κατσάνος

Σ

ΜΝΗΜΗ Ι. Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
(1930-2016)

έβας καί ἱερή συγκίνηση μέ κινοῦν νά
καταθέσω τά πιό κάτω φτωχά ψελλίσματα γιά τόν μακαριστό λόγιο καί
συγγραφέα Ἰωάννη Ἀ. Νικολαΐδη τόν ἐκ Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος μέ τιμοῦσε μέ τήν φιλία
του, μιά φιλία μᾶλλον ὀλιγόχρονη καί μακρόθεν
λειτουργοῦσα, ἀφοῦ διαμένω στήν ἀκριτική
Πάφο τῆς νήσου Κύπρου.
Ἔφυγε ὁ μακαριστός πλήρης ἡμερῶν καί
ἔργων ἀγαθῶν καί συμφώνως μέ τήν ὡραία καί
φιλάνθρωπη εὐχή τῆς Ἐκκλησίας μας: «Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν». Μετά πού λειτουργήθηκε σέ προηγιασμένη σέ ἐκκλησιά τῆς
ἐνορίας του καί μετέλαβε τῶν ἀχράντων μυστηρίων, ἐπέστρεψε στόν οἶκο του. Κι ἐκεῖ
ἥσυχα, Παπαδιαμαντικά θά ἔλεγα, ἔγειρε καί
τόν ἐπῆρε ὁ ὕπνος τοῦ θανάτου.
Ὁ μακαριστός Γιάννης ἀρίστευσε κατά
Θεόν καί κατ’ ἄνθρωπον. Ὑπῆρξε ὑπεύθυνος,
ἄοκνος, καταρτισμένος καί τίμιος διδάσκαλος
χωρίς διόλου νά ὑστερήσει ὡς συγγραφέας καί
λογοτέχνης, ἀφοῦ μᾶς ἄφησε ἔργα στιβαρά
τόσο στήν ποίηση ὅσο καί στήν πεζογραφία καί
τή μελέτη. Ὑπῆρξε κατά τεκμήριον σεμνός. Δέν
ἐπεζήτησε ἐναγωνίως καί παντοιοτρόπως ἐπίγειες δόξες καί τιμές πρός τά ἄνω σκοπῶν, τόν
οὐρανό, ἀναζητώντας τήν ἀλήθεια τῆς χριστιανικῆς βιοτῆς μακριά ἀπό τόν κονιορτό τῆς μάταιης καί γρήγορα ἐξαφανιζομένης ἐγκόσμιας
δόξας.
Ὄντως ὁ ἀείμνηστος φίλος ἐκτός ἀπό
ἄοκνος καί στιβαρός ἐργάτης τῆς ἑλληνικῆς
παιδείας καί τῶν γραμμάτων, ἦταν κι ἕνας
εὐλαβέστατος σκαπανέας στόν ἀμπελώνα τοῦ
Κυρίου.
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Τά λογοτεχνικά του ἔργα, ἄν καί ὄχι τόσο
διαδεδομένα στό πλατύ κοινό, ἀφοῦ, ὡς γνωστόν στόν χῶρο τῆς λογοτεχνίας, καί ὄχι μόνο
σέ αὐτόν, κυριαρχοῦν οἱ κοσμικές δοσοληψίες
καί συναλλαγές, εἶναι σημαντικό τόσο σέ
ἔκταση ὅσο καί σέ ποιότητα. Ἀπό τή μιά καλός
ποιητής κι ἀπό τήν ἄλλη ἱκανός πεζογράφος
ἀλλά καί μελετητής καί δεινός μεταφραστής
πατερικῶν κειμένων (Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ,
ποιήματα, Σιναϊτικά, Γρηγορίου Θεολογία, ἐπιτάφια ἐπιγράμματα, Κασσιανῆς Μοναχῆς
ὕμνοι κ.ἄ.).
Τό λεπτό ἄρωμα μιᾶς βαθιᾶς βιωμένης
χριστιανικῆς πίστεως καί ἀγάπης ξεχύνεται
συχνά μέσ’ ἀπό τά κείμενά του, ποιητικά καί
ἄλλα. Γιά τή στενότητα τοῦ χώρου παραθέτω
μόνον δυό μικρά δείγματα:
Λευκή λεπτή χαραματιά στή θάλασσα
τό πέρασμά σου, γρήγορα θά σβήσει
σάν τῶν μικρῶν τῶν καραβιῶν
πού χάνονται στά χάη τῶν ὁριζόντων.
Μνήμη καί λήθη ἰσορροποῦνε κάποτε.
Δικαιοσύνη.
................................................................
Ταλαντευόμενο κι ἀβέβαιο τό παρόν
κι οἱ μέρες μου σάν σκάλες κυλιόμενες
πού τίς πατοῦν καί τίς λερώνουν ξένοι.
Πῶς νά μήν προσδοκῶ
νά φέξει ἡ νύχτα φωταυγής
πού θά μοῦ φέρει τήν ἀνέσπερη Ἡμέρα...
Εὐχόμαστε ὁ καλός Θεός ν’ ἀναπαύσει τήν
ψυχή τοῦ ἐκλεκτοῦ φίλου καί διδασκάλου ἐν
χώρᾳ ζώντων.
Ἰούλιος 2016
Ἀντώνης Πιλλᾶς
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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σέ πρΩτο
πρόσωπο
Ἀγαπητοί μου Συνδρομητές,

Πολλές φορές γυρίζει τό μυαλό μου στό ἀπέριττο διαμέρισμα πού διέμενε στήν Ἀθήνα ὁ ἀείμνηστος πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, καί,
ἰδιαίτερα στό μικρό του δωμάτιο, μέ τήν μεγάλη
βιβλιοθήκη καί τό γραφεῖο του.
Πόσες συζητήσεις δέν εἴχαμε κάνει σέ αὐτό
τόν χῶρο, καθήμενος αὐτός στό γραφεῖο του καί
ἐγώ σέ μία καρέκλα μπροστά ἀπό τό γραφεῖο καί
περιεργαζόμενος τόν γύρω χῶρο τοῦ δωματίου!
Ἐντύπωση μοῦ εἶχε κάνει πού στόν ἀπέναντι τοῖχο τοῦ δωματίου εἶχε ἀναρτήσει ἕνα
λευκό χαρτόνι πού μέ μαρκοδόρο ἦταν γραμμένο
μέ καλλιγραφικά γράμματα ἡ προτροπή πού
ἀκοῦμε πολλές φορές κατά τήν διάρκεια τῆς
Θείας Λειτουργίας :
«Ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν
ζωήν ἠμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα».
***
Εὔχομαι, ἀγαπητοί μου συνδρομητές, νά περάσατε καλά τό φετινό καλοκαίρι μέ τήν οἰκογένειά σας, νά ξεκουραστήκατε ἀρκετά ἀπό τόν
«κόπον» τῆς καθημερινῆς ζωῆς καί νά ἐπιστρέψατε στά σπίτια σας καί στίς δουλειές σας ἀνανεωμένοι γιά νέους ἀγῶνες. Νέους ἀγῶνες, πού δέν
τελειώνουν ποτέ, ἕως ὅτου κλείσουμε τά μάτια
μας!
Σέ αὐτούς τούς σκληρούς ἀγῶνες μέ τόν ἑαυτόν μας, τήν οἰκογένειά μας, τούς συνανθρώπους
μας, τήν κοινωνία πού ζοῦμε, τό κράτος μας, τόν
κόσμο μας, μέ ὅλα μας τά βάσανα πού μᾶς ἀφαιροῦν τήν χαρά τῆς ζωῆς καί αἰσθανόμαστε νά παλεύουμε μόνοι μας, εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ἡ λύση
νά βρίσκουμε τήν ἰσορροπία τῶν σκέψεών μας καί
τήν ἠρεμία τῆς ψυχῆς μας.
214
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ἄν ἕνας πατήρ Ἐπιφάνιος στίς
δυσκολίες τῆς ζωῆς του, (εἶχε καρκίνο,
καί βρισκόταν πρός τό τέλος τῆς ζωῆς
του) ἔπαιρνε δυνάμεις ἀπό τήν περικοπή τῆς προτροπῆς τῶν χριστιανῶν
νά ἐναποθέτουν τά προβλήματά τους
σέ Αὐτόν πού τούς εἶπε καί τούς ὑποσχέθηκε ὅτι «Δεῦτε πρός με... καγώ
ἀναπαύσω ὑμᾶς», πόσον μᾶλλον ἐμεῖς
οἱ ἀδύναμοι, ἔχουμε τήν ἀπόλυτη
ἀνάγκη νά ἐναποθέτουμε ὅλα μας τά
προβλήματα, τά μικρά καί τά μεγάλα, (πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν) στόν
Χριστό μας καί νά Τόν παρακαλοῦμε
Αὐτός νά μᾶς τά λύσει!
Καί Αὐτός θά μᾶς τά λύσει, ἀφοῦ
Αὐτός εἶναι ὁ νικητής τῆς ζωῆς.

***
Ξεκινώντας τήν νέα πνευματική περίοδο, ὁλόθερμες εἶναι οἱ εὐχές
μας, νά τήν περάσουμε μέ ὑγεία καί
πνευματική ἀνανέωση καί νά λυθοῦν
ὅλα μας τά προβλήματα τά προσωπικά καί γενικότερα τῆς πατρίδος
μας, κατά τόν καλύτερο τρόπο, ὅπως
ὁ Χριστός μας θέλει.
Σ.
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πρός τή Χριστιανική Στέγη
Καλαμάτας
Καλαμάτα
Ἀξιότιμοι κύριε Πρόεδρε καί μέλη
τοῦ Δ.Σ. τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας,
Μέ τήν ἀπό 25 Μαΐου 2016 ἐπιστολή σας, μᾶς γνωρίσατε τήν πρόθεσή
σας νά συνεχίσετε νά προσφέρετε βοήθεια στόν ἐμπερίστατο συνάνθρωπο, μέ
παροχή συσσιτίου μιά φορά τό μήνα,
ἡμέρα Σάββατο, κατά τό β΄ ἑξάμηνο τοῦ
2016, ὅπως ἤδη πράττετε ἀπό τό 2013.
Ἡ δωρεά σας αὐτή ἔγινε ἀποδεκτή ἀπό
τήν Οἰκονομική Ἐπιτροπή τοῦ Δήμου
Καλαμάτας (ἀριθ. ἀποφ. 193/6.6.2014).
Δεχθεῖτε τίς θερμές εὐχαριστίες μου
γιά τήν ἐξακολούθηση τῆς προσφορᾶς
σας, πού ἀποτελεῖ τήν ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῶν χριστιανικῶν σας αἰσθημάτων.
Μέ τή συνεισφορά σας αὐτή, ἀναδεικνύεσθε σέ πολύτιμους ἀρωγούς τοῦ
Δήμου Καλαμάτας, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ
μέ τίς Κοινωνικές Δομές του νά ἁπαλύνει
τό φορτίο τῆς δυστυχίας στήν πόλη καί
τήν περιοχή μας.
Σημειώνω ὅτι τό αἴτημά σας νά διευκολυνθεῖ ἡ πρόσβασή σας στούς χώρους
τοῦ Α΄ ΚΑΠΗ θά ἱκανοποιηθεῖ καί παρακαλῶ νά συνεννοηθεῖτε σχετικά μέ τό
Διευθυντή Πρόνοιας τοῦ Δήμου Καλαμάτας κ. Στέφανο Στεφανόπουλο, τηλ.
27213 61861.
Καί πάλι σᾶς εὐχαριστῶ, προσβλέποντας σέ συνέχιση τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας μας.
Μέ πολλήν ἐκτίμηση,
Ὁ Δήμαρχος Καλαμάτας
Παναγιώτης Ε. Νίκας 215
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Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας» (Βασιλ. Γεωργίου Α΄5, τηλ. 27210 23176), μόλις κυκλοφόρησαν δύο νέα βιβλία
τοῦ Μητρ. Ἀχελώου κ. Εὐθυμίου Κ. Στύλιου.
† Μητροπολίτου ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ)

Θεολογική θεώρηση
τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας

ΕΚ∆
Κ∆ΟΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝ
ΝΙΚΗ
ΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑ
ΑΛΑ
ΑΜΑΤ
ΤΑΣ
2016

1. ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: Θεολογική θεώρηση τῆς ἐν
Χριστῷ ἐλευθερίας. Στή μελέτη αὐτή, καταβάλλεται
προσπάθεια μιᾶς θεολογικῆς προσέγγισης τοῦ χαρακτηρισμοῦ «Δοῦλος Χριστοῦ», ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τόν
εὐγενέστερο ΤΙΤΛΟ ΤΙΜΗΣ πού ἀποδίδεται στούς
ἀνθρώπους. Σχ. 14Χ20,50 Σελ.70 Τιμή 5 €.
† Μητροπολίτου ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Κ. ΣΤΥΛ
ΛΙΟΥ)

Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΟΣ
ΚΑ
ΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΟΣ ΩΣ ΘΕΟΣ

Ὀρθόδοξη θεώρηση
τῆς Θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου

ΕΚ∆
Κ∆ΟΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝ
ΝΙΚΗ
ΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑ
ΑΛ
ΛΑ
ΑΜΑΤ
ΤΑΣ
2016

2. Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ
ΘΕΟΣ. Ὀρθόδοξη θεώρηση τῆς Θεώσεως τοῦ
ἀνθρώπου: Στή μελέτη αὐτή γίνεται μία προσπάθεια νά δοθοῦν μερικά βασικά στοιχεῖα
τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας περί Θεοῦ, καθώς
καί περί τοῦ τελικοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τῆς Θεώσεώς του. Σχ. 14Χ20,50. Σελ.110,
Τιμή 7 €.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΗΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ἐξάρχου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας εἰς Μόσχα
ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΟΥ ΠΕΛΑΣΙΣ
Ποιητική Συλλογή
Σχ.13Χ19,50. Σελ. 1 10. Ἔκδοση Μόσχα 2015, Διεύθυνση Συγγραφέως: 109240
Moskow P. Sanvianskaya.
ΑΡΧΙΜ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΠΙΤΙ
Ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου προφανῶς δέν ἔχει σχέση μέ…ντουβάρια. Λέγοντας
«σπίτι» ἐννοοῦμε οἰκογένεια. Στό βιβλίο αὐτό δίδονται ἀπαντήσεις σέ μερικά
ἀπό τά προβλήματα τοῦ κτισίματος μίας ζεστῆς οἰκογενειακῆς φωλιᾶς.
Σχ.12Χ19. Σελ.86. Ἔκδοση Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού Πρεβέζα.
Ἀρχιμ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΖΙΟΜΠΟΛΑ
ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ; ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;
Ἐκκίνηση ἀγῶνος γιά τήν κατάργησή του.
Εὑρισκόμεθα σέ μιά ἐποχή συγχύσεως καί ἀποστασίας ἀπό τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Στήν πατρίδα μας συμβαίνουν μεγάλες ἀνατροπές σέ ὅλα τά ἐπίπεδα.
Τή θέση τοῦ τίμιου γάμου καταλαμβάνουν οἱ πρόσκαιρες σαρκικές σχέσεις.
Ἕνα ἐνδιαφέρον βιβλίο γιά τό θέμα πού ἀπασχόλησε τήν Ἑλληνική κοινωνία.
Σχ.14,50Χ20,50. Σελ.186. Διεύθυνση Συγγραφέως: Χατζηκώστα 12, 11521
Ἀθήνα τήλ. 2106411464. 6977822412
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑΣΤ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Τ. Γεν. Ἐπιθεωρητοῦ Ἐκκλ. Ἐκπαιδεύσεως
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ
Δεῦτε λάβετε φῶς
Ἕνα ἐνδιαφέρον βιβλίο πού μᾶς βοηθεῖ νά κατανοήσουμε τά τροπάρια καί
ὕμνους πού ἔχουν σχέση μέ τούς ὀκτώ ἤχους καί τό ἑωθινό Εὐαγγέλιον πού
ἀκοῦμε τακτικά τίς Κυριακές στήν Ἐκκλησία μας, ἀφοῦ προσφέρονται σέ
κείμενο, μετάφραση καί σχολιασμό.
Σχ.17Χ24. Σελ.320. Διεύθυνση Συγγραφέως: Καρπενησιώτη 50 – Πολύγωνο
11524 Ἀθήνα τηλεφ. 2106997024
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ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΤΟ ΥΨΗΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ
(Λόγος ἀπολογητικός γιά τή φυγή στόν Πόντο…)
Κείμενο-Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική: Πρεσβύτερος ΗΛΙΑΣ Ι. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ.
Λόγος ἀπολογητικός γιά τή φυγή στόν Πόντο καί τήν ἐπάνοδο ἀπό ἐκεῖ μετά τή χειροτονία σέ πρεσβύτερο, καί ποιό εἶναι τό λειτούργημα τοῦ ἱερέως.
Σχ.14Χ20,50. Σελ. 248. Ἔκδοσις «ΠΑΡΡΗΣΙΑ» Διεύθυνση Συγγραφέως: Πέρδικα 18010,
Αἴγινα, τηλ. 22970 61812.
ΔΗΜ. Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλολόγου-τ.Λυκειάρχη
«Η ΣΟΦΙΣΤΙΚΗ»
(ΩΣ ΧΑΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ)
Σημαντικόν κεφάλαιον τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καί τοῦ διανοητικοῦ βίου
ἔξοχος ἔκφρασις ἀπό ἀπόψεως γνωστικῆς, εἶναι ἡ κίνησις τῆς Σοφιστικῆς.
Σχ.15Χ21. Σελ.25. Διεύθυνση Συγγραφέως: Γεωρ. Ρούφου 3, Τ.Κ.26225 Πάτρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
«Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον» (Ἡ Ὠδή τῆς Θεοτόκου)
Παίρνοντας θάρρος ἀπό τούς ἁγίους καί ἐπιθυμώντας νά ἐκφράσει τίς εὐχαριστίες του
πρός τήν Ὑπεραγία Θεοστόκο, ὁ συγγραφέας γράφει στό βιβλίο του αὐτό γιά τήν Παναγία μας.
Σχ.13Χ20. Σελ.104. Ἔκδοσις Ἱ. Μητροπόλεως Γλυφάδας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩ. ΝΑΤΣΙΟΥ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΑΘΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τό παρόν πόνημα περιέχει κείμενα πού ἀποκαλύπτουν τά «ἄθεα γράμματα», ἀλλά καί
προτάσεις γιά νά βροῦμε τήν περπατησιά μας.
Σχ. 14Χ20,5. Σελ. 228. Ἔκδοσις «Ἱερόν Κοινόβιον Ὁσίου Νικοδήμου» Πεντάλοφος
Παιονίας Τ.Κ. 61300, τηλ. 23430 42314.
1/175. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
2/176. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἐπιμέλεια Εὐθύμιος Βασ. Παπαπαναγιώτου.
Ἀπάνθισμα ἄρθρων, ἐπιφυλλίδων, μελετῶν, κ.ἄ. δημοσιευθέντων μέχρι τοῦ μηνός
Μαΐου 2016.
Σχ.39Χ21. Σελ. 48. Διεύθυνση: Ἀφῶν Διδασκάλου 68, 15669 Παπάγου, τηλ. 2106514195.
ΡΕΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ-ΤΑΚΑΚΗ
ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ, Η ΕΒΔΟΜΗ ΦΩΝΗ, ΔΩΡΟΝ, ΨΥΧΗ ΤΕ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ, ΤΟ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΛΛΟΘΙ, ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΗ, Ο ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΤΙ, ΑΝΑΣΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΛΜΟΙ.
8 ποιητικές συλλογές μέ ποικίλο περιεχόμενο.
Διεύθυνση Συγγραφέως: 28ης Ὀκτωβρίου 24, Φιλοθέη 15237 Ἀθήνα, τηλ. 210 6833153.
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α. «Οὐδείς ἀναβέβηκεν
εἰς τόν οὐρανόν εἰ μή ὁ ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱός τοῦ
ἀνθρώπου ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ».
(Κανένας δέν ἀνέβηκε στόν
οὐρανό παρά μόνο ὁ Υἱός τοῦ
Ἀνθρώπου, πού κατέβηκε ἀπό
τόν οὐρανό καί πού εἶναι στόν
οὐρανό).
Ἰω. γ΄ 13
β. Ἐμεῖς εἴμαστε πολίτες
τοῦ οὐρανοῦ, ἀπ’ ὅπου περιμένουμε νά ἔρθει ὁ σωτήρας
μας, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.
Φιλ. γ΄ 20
γ. Μέ μόνο τό λόγο τοῦ Κυρίου ἔγιναν καί στερεώθηκαν οἱ
οὐρανοί. Μέ ἁπλή πνοή τοῦ
στόματός Του δημιουργήθηκαν
τά ἀστέρια καί ἡ συνεκτική μεταξύ τους καί ἡ μέσα σέ αὐτά,
ἀπεριόριστη δύναμη.
Ψαλμ. 32,6

δ. Μόλις καί μετά βίας διατυπώνουμε
εἰκασίες καί συνάγουμε συμπεράσματα γιά
τά γῆς πράγματα καί φαινόμενα. Μέ κόπο
βρίσκουμε αὐτά πού ἐξαρτῶνται ἀπό τά
χέρια μας. Τά ὅσα ὅμως ὑπέροχα ὑπάρχουν
πάνω στούς οὐρανούς, ποιός ἀπό τούς
ἀνθρώπους εἶναι σέ θέση νά ἐξιχνιάσει;
Σοφ. Σολ. θ΄16
ε. Ὅποιος ἀφήνει τά κοσμικά γιά τά
οὐράνια, εἶναι σάν νά χάνει μία χάλκινη
δραχμή καί νά κερδίζει ἑκατό χρυσές.
Μ. Ἀντώνιος
στ. Ὁ ψαλμός πού ἀναφέρει «οὐρανούς
οὐρανῶν» (ρμηʹ,4) δημιουργεῖ σέ μᾶς τή
σκέψη ὅτι ὑπάρχουν περισσότεροι οὐρανοί.
Μ. Βασίλειος ΕΠΕ 4, 106
ζ. Μή τεντώνεις τά χέρια σου στόν
οὐρανό, ἀλλά στά χέρια τῶν φτωχῶν. Ἄν
ἐκτείνεις τά χέρια σου στά χέρια τῶν
φτωχῶν, πιάστηκες ἀπό τό χέρι τοῦ Θεοῦ.
Γρηγόριος Θεολόγος
η. Ἐμεῖς ἄς ἀτενίζουμε πρός τόν οὐρανό
καί πρός τά ἀγαθά τῶν οὐρανῶν. Καί ὅσες
δοκιμασίες ἔρθουν, θά τίς ὑπομείνουμε γενναῖα, ἐνδυναμούμενοι ἀπό τήν καλή ἐλπίδα
τῶν μελλόντων.
Χρυσόστομος ΕΠΕ 32, 498
θ. Ἡ προσευχή εἶναι τό κλειδί τοῦ οὐρανοῦ. Ἀνεβαίνει ἡ δέηση τοῦ ἀνθρώπου καί
κατεβαίνει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Ἱερός Αὐγουστίνος
ι. Ἁγνότητα σημαίνει ζηλευτός οἶκος τοῦ
Χριστοῦ καί ἐπίγειος οὐρανός τῆς καρδιᾶς,
ὑπερφυσική ἀπάρνηση τῆς ἀνθρώπινης
φύσης.
Ἰω. Σιναΐτης, Κλῖμαξ ΙΕ΄ 2
ια. Ἡ ἡσυχία, ἡ προσευχή, ἡ ἀγάπη καί
ἡ ἐγκράτεια εἶναι ἕνα ἅρμα μέ τέσσερα
ἄλογα πού ἀνεβάζει τόν νοῦ στόν οὐρανό.
Ὅσ. Θαλάσσιος ὁ Ἀφρικανός
ιβ. Πάντοτε νά μνημονεύεις τόν Θεό
καί ἔτσι ἡ διάνοιά σου γίνεται οὐρανός.
Ὅσ. Νεῖλος ὁ Ἀσκητής
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ιγ. Ποιόν φίλο ἀπόκτησες στόν οὐρανό,
γιά νά σέ ὑποδεχθεῖ, ὅταν φύγεις ἀπό τόν
κόσμο; Σέ ποιανοῦ τό χωράφι δούλεψες, γιά
νά σοῦ πληρώσει τόν μισθό σου;
Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
ιδ. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός κατέβηκε στόν
Ἅδη. Ἄς κατεβοῦμε μαζί Του στήν ταπείνωση, ἡ ὁποία ἀνυψώνει στόν οὐρανό καί
νά δοξαστοῦμε μαζί Του, βλέποντας πάντοτε τόν Θεό καί βλεπόμενοι ἀπ’ Αὐτόν.
Ἰω. Δαμασκηνός
ιε. Ἡ ταπείνωση ἀνοίγει τίς πόρτες τοῦ
οὐρανοῦ καί ἔρχεται στόν ἄνθρωπο ἡ χάρη
τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ ὑπερηφάνεια τίς κλείνει.
Παϊσίου Λόγοι Ε΄ σ. 169.
ιστ. Πρέπει νά ἔχουμε στόν οὐρανό τά
βλέμματά μας. Τότε δέν θά μᾶς κλονίζει τίποτε.
Γέροντας Ἀμφιλόχιος Μακρῆς
ιζ. Ἐπειδή ὁ Πατέρας μας εἶναι στούς
οὐρανούς, πρέπει καί ἐμεῖς νά βλέπουμε μέ
τό νοῦ μας στόν οὐρανό, ἐκεῖ ὅπου εἶναι ἡ
πατρίδα μας.
Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
ιη. Ὁ πόνος ξυπνάει μέσα μας τή νοσταλγία τ’ οὐρανοῦ.
Ἀριστοτέλης
ιθ. Ἡ Ἁγία Γραφή δέν προσπαθεῖ νά
μᾶς διδάξει πῶς δημιουργήθηκε ὁ οὐρανός,
ἀλλά πῶς θά πᾶμε στόν οὐρανό.
Γαλιλαῖος
κ. Ὅποιος λυγίζει τά γόνατα στόν Δημιουργό, ὑψώνεται ἕως τ’ ἄστρα τ’ οὐρανοῦ.
Κέπλερ
κα. Κράτα τόν νοῦ σου στόν οὐρανό καί
μή ξεθαρρεύεσαι.
Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος
κβ. Ὅποιος δέν βρῆκε τόν οὐρανό ἐδῶ
κάτω, δέν θά τόν βρεῖ οὔτε ἐκεῖ ἐπάνω. Μονάχα ἄν ζήσεις στή γῆ σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου, θά ἀπολαύσεις Θεό ἐκεῖ
ψηλά.
Πώλ Κλωντέλ
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Ὁ κ. Παντ. Βέκιος Ν. Κηφισιά, 20 € εἰς μνήμην Γεωργίας,
Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου, Μαρίας, Εὐαγγελίας (Λίτσας) καί τῶν
γονέων του.
Ὁ κ. Ἰωάννης Γιαννακόπουλος, Π.Ψυχικό, 500 € εἰς μνήμην τοῦ πατέρα του Στεφάνου.
Ἡ κ. Σταυρούλα Γιαννακουρέα, Χολαργός, 50 € εἰς μνήμην συζύγου,γονέων καί ἀδελφῶν.
Ἡ κ. Παρθενόπη Καμπουράκη, Π.Ψυχικό, 30 € εἰς μνήμην
Μαρίας, συζύγου καί συγγενῶν.
Ὁ κ. Ἠλίας Κατσάνος, Λάρισα, 30 € εἰς μνήμην λογοτέχνη Νικολάου Τυπάλδου.
Ἡ κ. Ἰουλία Κοτσίρη, Ἴλιον,
40 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της
Διονυσίου Κοτσίρη.
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«Νέοι θησαυροί στόν βυθό τῶν
Ἀντικυθήρων» (ΕΘΝΟΣ 16-6-16)
Ἐπενδύσεις πού ἔκαναν οἱ ἀρχαῖοι
πρόγονοί μας! Τίς ἀξιοποιοῦμε σωστά;
«Νόμος τοῦ κράτους ὁ νέος ἀναπτυξιακός» (Η ΑΥΓΗ 17-6-16)
Νά ξυπνήσουμε ἐμεῖς οἱ πολίτες καί
νά ἀναγκάσουμε τούς φύλακες νά ἀγρυπνοῦν. Μόνο γιά τήν «κατσαρόλα»
ἐνδιαφερόμαστε;
«Ὅσο περισσότεροι εἶναι οἱ
φόροι, τόσο αὐξάνονται ἡ φοροαποφυγή, ἡ φοροδιαφυγή, ἀκόμη καί τό
λαθρεμπόριο» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 196-16)
Οἱ ὑπεύθυνοι, ἁρμόδιοι δέν τό ἔχουν
ἀντιληφθεῖ;
«Βάζει πλάτη στούς δανειστές γιά
νά μή χάσουν οὔτε εὐρώ. Σαμποτάρει
τή ρύθμιση τοῦ χρέους ὁ Στουρνάρας» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 19-6-16)
Γιά τά συμφέροντα τῶν ἀφεντικῶν
του ἐνδιαφέρεται, ὄχι γιά τήν Ἑλλάδα
καί τό λαό της!
«Ὁ ἐκλογικός νόμος στήν Ἑλλάδα
δέν ἦταν ποτέ μιά ἀθώα περίπτωση»
(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
21-6-16)
Κόβεται καί ράβεται κατά τίς ἐπιθυμίες τοῦ ἑκάστοτε πλειοψηφοῦντος κόμματος!
«Ἔκτοτε κυβερνοῦν οἱ ξένοι. Δι’
ἡμῶν φροντίζουν τά συμφέροντά
τους» (ΕΣΤΙΑ 22-6-16)
Ὁ ἀρθρογράφος κ. Γεώργιος Στεφανάκης γράφει γιά τήν μετά τόν Μάϊον
2015 ταπείνωση τῆς χώρας. Μετά τήν δολοφονία τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια, ξένα
κέντρα ἐξουσίας μᾶς κυβερνοῦν.
«Μέ τσουνάμι στόν Τάμεση θά...
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πνιγεῖ καί ἡ Ἑλλάδα» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ 23-6-16)
Ἡ Ἑλλάδα ἔχει τόσο βουλιάξει στό
χρέος, στήν οἰκονομική ὕφεση, στήν
ἀνεργία, στήν ὑποτέλεια... Μένει τίποτε
νά βουλιάξει ἀπό ἕνα BREXIT;
«Μοιράζουν τή γεωπολιτική πίττα
Οὐάσιγκτον καί Μόσχα» (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 24-6-16)
Αἰσθάνονται ἀφέντες τοῦ κόσμου. Ἡ
ἀλαζονεία τῆς δυνάμεως ἐμπνέει τήν
ὕβρη πού δέν μένει ἀτιμώρητη. Οὔτε
στοιχειώδη γνώση τῆς Ἱστορίας δέν
ἔχουν!
«Παγκόσμιο σόκ ἀπό τό BREXIT»
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 25-6-16)
Ὅταν ἔχουμε θεοποιήσει τό χρῆμα,
παρόμοια γεγονότα προκαλοῦν πολλαπλά σόκ.
«Τό BREXIT ἄνοιξε τήν πόρτα
τοῦ παγκόσμιου φρενοκομείου» (ΤΟ
ΒΗΜΑ 26-6-16)
Παγκόσμιο φρενοκομεῖο ἀποτελοῦμε
ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, γιατί ἀρνηθήκαμε
τόν Θεό, γιατί περιφρονοῦμε τήν ἀγάπη
Του.
«Ψάχνουν πυξίδα μέσα στό χάος»
(ΤΑ ΝΕΑ 27-6-16)
Βουλιάξαμε στό χάος, γιατί λαός καί
ἡγέτες σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο περιφρονήσαμε τήν μόνη ἀσφαλῆ πυξίδα, τό
Εὐαγγέλιο.
«Δεκαήμερο ἐξαγωγῶν σέ Βέλγιο
καί Λουξεμβοῦργο μέ λάδι ἀπό τή
Στέρνα» - Μεσσηνίας (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
1-7-16)
Ἀξιέπαινη πρωτοβουλία. Νά γίνονται
γιά τά τόσα ἐκλεκτά προϊόντα τῆς εὐλογημένης γῆς μας. Νά τά χαίρονται πολλοί, νά ὠφελοῦνται οἱ παραγωγοί μας.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Αἰσχύλου (525-456 π.Χ.)
παρουσιάζεται ἀπό τό ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ σέ διάφορα μέρη τῆς πατρίδος
μας (Ἐπίδαυρος 22 καί 23 Ἰουλίου).
Μετά τήν ἀποκάλυψη τῶν ἀκούσιων ἀνοσιουργημάτων (πατροκτονία, αἱμομιξία) τοῦ Οἰδίποδα ἡ Ἰοκάστη αὐτοκτόνησε καί ὁ Οἰδίποδας
αὐτοτυφλώθηκε (βλ. Σοφοκλέους «Οἰδίπους Τύραννος»). Οἱ γιοί του Πολυνείκης καί Ἐτεοκλῆς
τόν περιθωριοποίησαν. Γιά τήν κακή τους συμπεριφορά τούς καταράσθηκε. Συμφώνησαν νά βασιλεύσουν στή Θήβα ἐναλλακτικά. Στό τέλος τοῦ
πρώτου χρόνου ὁ Ἐτεοκλῆς δέν παρέδωσε τήν
ἐξουσία καί ὁ Πολυνείκης κατέφυγε στό Ἄργος,
ὅπου νυμφεύθηκε τήν κόρη τοῦ βασιλιᾶ Ἄδραστου.
Ἔπεισε τόν πεθερό του νά τοῦ δώσει στρατό
γιά νά διεκδικήσει τόν θρόνο τῆς Θήβας. Ὁ στρατός τῶν Ἀργείων μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πολυνείκη καί
ἄλλους ἕξη στρατηγούς (Τυδέας, Καπανέας, Ἐτέοκλος, Ἱππομέδοντας, Παρθενοπαῖος, Ἀμφιάραος)
πολιορκεῖ τήν Θήβα. Ὁ Ἐτεοκλῆς ἀπευθύνεται
στόν λαό του. Ὁ λόγος του ἀντίλαλος τοῦ πατριωτικοῦ παιάνα τῆς ναυμαχίας τῆς Σαλαμίνας: «ὦ
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παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδα...».
Ἔρχεται Ἀγγελιοφόρος καί τούς
πληροφορεῖ γιά τήν ἀποφασιστικότητα τῶν πολιορκητῶν καί τίς ἄγριες
διαθέσεις τους. Ὁ Ἐτεοκλῆς ζητᾶ ἀπό
τούς θεούς νά προστατεύσουν τήν
πόλη. Οἱ Θηβαῖες γυναῖκες, πού ἀποτελοῦν τόν χορό τῆς τραγωδίας, προσπέφτοντας στά ἀγάλματα τῶν θεῶν
ζητοῦν τήν προστασία τους. Ὁ Ἐτεοκλῆς τίς ἐπιτιμᾶ γιά τόν πανικό τους.
Συνιστᾶ ψυχραιμία καί πειθαρχία.
Ὁ Ἀγγελιοφόρος ἀναφέρει τά ὀνόματα τῶν στρατηγῶν πού κληρώθηκαν νά προσβάλουν τίς ἑπτά πύλες
τῆς Θήβας. Ὁ Ἐτεοκλῆς ἀνακοινώνει
τά ὀνόματα τῶν στρατηγῶν πού ἔχει
ὁρίσει νά τούς ἀντικρούσουν τονίζοντας τά προσόντα τους. Ὁ ἴδιος θά
ἀντιμετωπίσει τόν Πολυνείκη. Ὁ χορός
ἐκφράζει τούς φόβους τῶν κατοίκων,
εὔχεται νά μήν πραγματοποιηθοῦν οἱ
ἀπειλές τῶν πολιορκητῶν καί ἐπικαλεῖται τήν βοήθεια τῶν θεῶν.
Νικημένοι οἱ Ἀργεῖοι ἀπεχώρησαν.
Ἐκτός τῶν ἄλλων ἄφησαν νεκρούς καί
τούς ἕξη διακεκριμένους στρατηγούς.
Ἐτεοκλῆς καί Πολυνείκης ἀλληλοεξοντώθηκαν σέ σκληρή μονομαχία. ῾Ο
χορός τούς θρηνεῖ. Κήρυκας ἀναγγέλλει τήν ἀπόφαση τῶν προκρίτων. Ὁ
Ἐτεοκλῆς θά ταφεῖ μέ τιμές, ὁ Πολυνείκης θά μείνει ἄταφος. Ἡ Ἀντιγόνη
διακηρύσσει τήν ἀπόφασή της νά
θάψει τόν ἀδελφό της ἀψηφώντας τίς
συνέπειες. Ὁ χορός πού ἐκπροσωπεῖ
τήν κοινή γνώμη, διχάζεται. Τό ἕνα
ἡμιχόριο συντάσσεται μέ τήν Ἀντιγόνη,
τό ἄλλο μέ τήν ἐξουσία.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ἔθιμο πού κρατεῖ ἀπό τήν ἀρχαία
Ἑλλάδα. Γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ὑποχρεοῦται ἡ ἑλληνική
Πολιτεία νά δίδει ὀρθόδοξη ἀγωγή
στούς ἑλληνόπαιδες, πού εἶναι βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί.
Ἄρα πρέπει νά προσεύχονται στά
σχολεῖα καί ὄχι νά τούς ἀπαγορευθεῖ
αὐτή ἡ δυνατότητα! Τά παιδιά μας
πρέπει νά διδάσκονται τήν ἀρχαία
ἑλληνική. Δέν εἶναι νεκρή γλώσσα,
ὅπως ἡ ἀραμαϊκή π.χ., ἀλλά ζωντανή. Ὅποιος γνωρίζει ἀρχαία ἑλληνικά, ξέρει νά μιλάει καί τή νέα
ἑλληνική! Ἔχουν ἀπόλυτο δίκιο τά
παλικάρια μας! Κόβετε τό δένδρο τῆς
παραδόσεώς μας, μᾶς ἀποκόπτεται
ἀπό τίς ρίζες μας! Βάζετε στά σχολεῖα τά προσφυγόπουλα καί ἀφήνετε ἀγράμματα τά ἑλληνόπουλα! Ἡ
πολιτική καί ἡ τακτική σας εἶναι
ἐθνικά ἐπικίνδυνη! Ἀφῆστε τά παιδιά νά κυβερνήσουν! Ξέρουν καλύτερα!!!
Θεόφιλος Νικολάου
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Συγλονισθήκαμε καί συγκινηθήκαμε ἀπό τήν φετινή Βουλή τῶν
ἐφήβων. Τά παιδιά μας, οἱ φερέλπιδες νέοι της πατρίδος μας ὀρθοτόμησαν καί διεκήρυξαν στόν πολύ
Ὑπουργό Παιδείας ὅτι: “Δέν ἔχω δεῖ
ποτέ μου δέντρο καί φυτό νά ἐπιβιώνει χωρίς τίς ρίζες του κι ἔτσι ἡ
νέα ἑλληνική γλώσσα δέν μπορεῖ νά
ἐπιβιώσει χωρίς τά ἀρχαῖα”. “Τό
θέμα τῆς ἀρχαίας γλώσσας μήν τό
ἀντιμετωπίζετε ἰδεολογικά. Ἡ πλειοψηφία δέν μιλάει ἀρχαία, ἀλλά νοιώθει βαθιά Ἕλληνας. Τά παιδιά
σήμερα εἴτε διδάσκονται ἀρχαία εἴτε
ὄχι δέν μιλοῦν καλά τήν ἑλληνική”.
“Καταργώντας τή χριστιανική παιδεία καί τίς παρελάσεις στρέφεστε
ἐναντίον τοῦ λαοῦ καί τῆς ἐθνικῆς
μας ταυτότητας”. Λόγια πραγματικά
ἀποκαλυπτικά, πού ἀπηχοῦν τήν
ἀλήθεια! Οἱ ἀπαντήσεις τοῦ κ.
Ὑπουργοῦ πρός τήν εἰλικρίνεια καί
τήν ἀθωότητα τῶν προθέσεων τῶν
παιδιῶν μας, δυστυχῶς ἰδεοληπτικές καί πολιτικάντικες. Ὄχι κ.
Ὑπουργέ! Δέν ἔχουν τά πράγματα
ὅπως τά λέτε… Ὅσον ἀφορᾶ στίς
παρελάσεις ἔχουμε μαρτυρίες γιά μαθητικές παρελάσεις πρίν τό 1937 καί
τήν δικτατορία τοῦ Μεταξᾶ, σέ ἐπίσημους ἐθνικούς ἑορτασμούς σέ διάφορες πόλεις τῆς πατρίδος μας. Δέν
εἶναι μιλιταριστικό κατάλοιπο, ἀλλά

νά κυβερνήσουν...
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