«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Nέοι ἄνθρωποι
«Γενοῦ καινός ἀντί παλαιοῦ»
(Ἀκολουθία ἐγκαινίων Ναοῦ)

Νέος χρόνος ἄρχισε. Μέ προσδοκίες, μέ ἐλπίδες, μέ πολλές εὐχές νά
εἶναι καλλίτερος ἀπό αὐτόν, ἤ αὐτούς
πού πέρασαν. Μᾶς καλεῖ νά ξεχάσουμε τά δυσάρεστα, νά ὁραματισθοῦμε τά εὐχάριστα. Συνήθως
ἀποζητοῦμε μιά πορεία ζωῆς, πού θά
ἐξαρτᾶται ἀπό κάποιες ἀλλαγές στίς
συνθῆκες ζωῆς μας (οἰκονομικές, κοινωνικές κ.λπ.).
Ὅσο κι ἄν ἀλλάξουν οἱ συνθῆκες
αὐτές, πού ὁπωσδήποτε εἶναι βασικές, εἶναι ἔξω ἀπό μᾶς. Χρειαζόμαστε
μιά ἄλλη ἀλλαγή. Μιά νέα πιό βαθειά ἀνακαίνιση, πού ἀρχίζει ἀπό
μέσα μας, ἀπό τήν ἴδια τήν καρδιά
μας. Νά γίνουμε καινούργιοι, νέοι
ἄνθρωποι. Μέσα ζεῖ ὁ παλαιός
ἄνθρωπος. Μέ τά πάθη μας, τίς κακίες μας καί τίς πολλές ἀδυναμίες
μας. Τά μίση καί τό φθόνο καί τίς
πολλές καί ποικίλες ἀντιπαλότητες
καί συγκρούσεις μέ τούς διπλανούς
μας καί μέ τόν ἴδιο τόν ἑαυτό μας.
Ἄν κοιτάξουμε βαθειά τόν ἑαυτό
μας, μέ εἰλικρίνεια, θά δοῦμε ὅτι τό
πρόβλημα εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ὁ
ἑαυτός μας. Καί αὐτόν πρέπει νά
ἀλλάξουμε, γιά νά γίνουμε καλλίτεροι. Νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τά πάθη
μας, τίς ἀδυναμίες μας, νά γίνουμε
καινούργιοι. Γι’ αὐτό χρειαζόμαστε
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καινούργια καρδιά «καρδίαν καθαράν
κτίσον ἐν ἐμοί ὁ Θεός» (Ψαλμ.
50,12), πού αἰσθάνεται. Βλέπει τή
φθορά πού ὑπάρχει στό βάθος τῆς
ὑπάρξεώς μας καί ποθεῖ καί παρακαλεῖ νά καθαρισθεῖ, νά γίνει εὐθεία
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ἐνώπιον τῶν
συνανθρώπων μας. Νά φρονεῖ καί νά
πράττει ὅσα εἶναι καθαρά καί ἁγνά,
γεμᾶτα ἀγάπη δημιουργική.
Αὐτή ὅμως ἡ ἀγάπη, πού ξεκινᾶ
ἀπό τό βάθος τῆς καρδιᾶς μας, δέν
μπορεῖ νά ὑπάρξει παρά μόνον μέ τήν
Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού τήν προσφέρει
ἄφθονη μέ τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέ αὐτά καί τήν πίστη
«ἀνακαινοῦται» ὁ ἄνθρωπος, γίνεται
νέος καί χαρίζει τή δημιουργική του
πνοή σέ ὅλο τόν κόσμο. Νέοι ἄνθρωποι γιά ὅλες τίς ἡλικίες, πού ἀξίζει νά
ζοῦν καί νά προσφέρουν. Εἶναι ἡ
ἀπάντηση στή φθορά πού βασιλεύει
γύρω μας. Εἶναι ἡ δύναμη πού νικᾶ
τόν φόβο, ὁ ὁποῖος βασανίζει τόν
κόσμο. Ἕνας ἄνθρωπος «πλήρης
Πνεύματος Ἁγίου», νικᾶ τόν κόσμο
τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου πού ἀνακαινίζει τόν κόσμο, τοῦ δίνει πνοή καί
ζωή, γίνεται μάρτυς πού βεβαιώνει
μέ τή ζωή του τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ
στόν κόσμο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑ

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος συχνά
θέλει νά κρύβεται πίσω ἀπό ἕνα θρησκευτικό προσωπεῖο, τό ὁποῖο λειτουργεῖ ὡς ἕνας μεσολαβητής τοῦ «εἶναι»
στό ἄτομο καί ἐκείνου πού ἡ πραγματικότητα τῆς ζωῆς ἀπαιτεῖ νά εἶναι.
Αὐτό ἀποτελεῖ μιά ὑπέρβαση τῆς πνευματικῆς του ἀμορφίας.

μαθητής τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου,
γράφει χαρακτηριστικά: «μέχρι πότε
ἐμεῖς οἱ ζῶντες ἄλλοι τοῖς ἀνθρώποις
νομιζόμενοι καί ἄλλοι τῷ τά κρυπτά
τοῦ σκότους γινώσκοντι, καταφαινόμενοι;».

Προϊόν τῆς ἀσχημάτιστης εὐσέβειας

Ὁ πνευματικός ἀγωνιστής καλεῖται ν’ ἀποβλέπει στήν ἀσχημάτιστη καί ἄμορφη εὐσέβεια. Μέ τίς
ἀδιάκοπες ἐνδοσκοπήσεις του στοχεύει στήν συνειδητοποίηση τῆς «θεοειδοῦς εἰκόνας» τοῦ ἑαυτοῦ του, καί
τῆς Δεσποτικῆς ὁμοίωσης, τῶν
ὁποίων τό νοητό κάλλος θέλει νά κατανοεῖ. Ἔτσι, διά πίστεως, ἀγώνων
καί τή βοήθεια τῆς Θείας Χάριτος, ὁ
ἔσω ἄνθρωπος ἀνακαινίζεται «ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἐπί τό κρεῖττον προκόπτων». Ἡ δυναμική καί αἰσθητική
ἀνανέωση τῆς ἐσωτερικότητάς του
γιά τό σύγχρονο χριστιανό ὀφείλει
νά βιώνεται στά ἴχνη τῆς φιλοκαλικῆς καί πατερικῆς παραδόσεως.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς
γράφει ὅτι «ὅσο ὁ ἄνθρωπος κατορθώνει ν’ ἀπαλλάσσεται ἀπό τόν κατακλυσμό τῶν αἰσθητῶν, τόσο περισσότερο μπορεῖ νά κατοπτεύει τόν
ἐντός του κόσμο».

Τό θρησκευτικό προσωπεῖο ὡς
προϊόν τῆς ἄμορφης καί ἀσχημάτιστης
εὐσέβειας ἀποτελεῖ μιά χρήσιμη ὑπόμνηση γιά τόν ἐγκόσμιο χριστιανό.
Ὁ μεγάλος ψυχίατρος Carl Gustav
Jung ἐπιβεβαιώνει τήν ὕπαρξη τοῦ
θρησκευτικοῦ προσωπείου, σ’ αὐτούς
πού θέλουν νά φαίνονται διαφορετικοί
ἀπό αὐτό πού εἶναι. Τό θρησκευτικό
προσωπεῖο, κατ’ ἀρχήν, συμφιλιώνει
τόν ἄνθρωπο μέ τήν ἐξωτερική πραγματικότητα καί κυρίως μέ τό θρησκευτικό περιβάλλον του. Πολλοί
ἀγωνίζονται νά φανοῦν ὡς «καλοί
χριστιανοί» πού πειθαρχοῦν σέ μιά
«ἐσχηματισμένη εὐσεβῆ συμπεριφορά». Ἀντίθετα μέ αὐτό, ὁ γνήσιος
πνευματικός ἀγωνιστής δέν περιορίζεται σέ κανένα ὡρισμένο ὑπαρξιακό
σχῆμα εὐσέβειας. Δέν ὑποτάσσεται
σέ παρατάξεις καί καλούπια μιᾶς ἐκ
τῶν προτέρων ἐσχηματισμένης εὐσέβειας. Ὁ ὅσιος Μᾶρκος ὁ ἀσκητής,
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Τό ἰδανικό τῆς ἐσωτερικότητας
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‣ ΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀχελώου κ. Εὐθυμίου

Βασικές χριστιανικές ἀρχές.
Ὁρισμένες βασικές χριστιανικές
ἀρχές πού μποροῦν νά συμβάλλουν
ἀποφασιστικά στήν ἀντιμετώπιση
τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος τῆς
ἐποχῆς μας, εἶναι οἱ ἑξῆς:
(συνέχεια ἀπό τό τεῦχος 513,
Νοεμβρίου 2016, σελ. 262).
δ) Ἡ ἀποκαλυπτική σημασία
τοῦ ὑλικοῦ κόσμου
Ἡ ἀπομάγευση καί ἀπομυθοποίηση τῆς φύσης ἦταν ἀπαραίτητη γιά
τήν πρόοδο καί τήν ἀνάπτυξη τοῦ
ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ. Ἡ συμβολή
τοῦ Χριστιανισμοῦ πρός τήν κατεύθυνση αὐτή εἶναι δεδομένη. Παρ’ ὅλα
ὅμως αὐτά, ὁ Χριστιανισμός δέχεται
ὅτι ὁ ὑλικός κόσμος εἶναι ἱερός, τόσο
γιατί εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ
ὅσο καί γιατί εἶναι μέσον τοῦ διαλόγου, μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου. Ὁ
ὑλικός κόσμος δέν πρέπει νά θεωρεῖται μόνο ὠφελιμιστικά καί εὐδαιμονιστικά καί νά γίνεται ἀντικείμενο
ἐκμετάλλευσης, ἀλλά νά ἀνακαλύ6

ε) Ἡ σημασία τῆς ἀλλαγῆς
τοῦ ἀνθρώπου
Βασική αἰτία τοῦ οἰκολογικοῦ
προβλήματος, ἀπό καταβολῆς κόσμου, εἶναι, ὅπως εἴδαμε, ὁ ἀμφιλεγόμενος χαρακτήρας τοῦ
ἀνθρώπου. Ἡ τρεπτότητά
του δηλαδή, εἴτε πρός τό
καλό εἴτε πρός τό κακό,
πού ἔχει ἄμεσες συνέπειες
στό φυσικό περιβάλλον
του.
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πτεται συνεχῶς τό νόημά του ὡς μεσάζοντος στό διάλογο μεταξύ Θεοῦ
καί ἀνθρώπου. Αὐτό φανερώνει τή
μεγάλη σημασία πού ἀποκτᾶ σήμερα
ὁ φυσικός κόσμος ὡς οὐσιαστικό
μέσο τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ
στόν ἄνθρωπο. Ἐκεῖνο πού χρειάζεται σήμερα εἶναι μιά νέα θεωρητική
σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό περιβάλλον. Μιά τέτοια σχέση βασίζεται
ἀσφαλῶς στήν ἐκ νέου ἀνακάλυψη
τῆς ἱερότητας τοῦ φυσικοῦ κόσμου
καί τῆς σημασίας του γιά τή ζωή καί
τόν προορισμό τοῦ ἀνθρώπου.

¥

Γιά τήν ἀντιμετώπιση, ἑπομένως τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος μεγάλη σημασία ἔχει ἡ
προσπάθεια τοῦ κάθε ἀνθρώπου γιά τήν προσωπική ἀλλαγή καί ἀλλοίωσή του (= μετάνοια) πρός τό καλύτερο, τό ὑψηλότερο, τό
ἁγιότερο. Γιά τόν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας,
ἡ προσωπική του ἀλλοίωση πρός τό καλύτερο
δέν εἶναι ὑπόθεση «πολυτέλειας», ἀλλά ἡ μοναδική λύση γιά τήν ἐπιβίωσή του στόν Πλανήτη αὐτόν. Χωρίς τήν ἀλλαγή αὐτή τοῦ
ἀνθρώπου καί τή στροφή του πρός τίς αἰώνιες
πνευματικές ἀξίες, πού ἀντιπροσωπεύει ἰδιαίτερα ὁ Χριστιανισμός, ἡ ἔξοδος ἀπό τό σημερινό ἀδιέξοδο ὄχι μόνο φαίνεται ἀδύνατη,
ἀλλά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι διαγράφεται πιό
καθαρά ἡ μαζική καταστροφή καί τοῦ κόσμου
καί τοῦ ἀνθρώπου.
στ) Ἡ σημασία τῆς χριστιανικῆς
Ἀποκάλυψης
Ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό φυσικό περιβάλλον πάντοτε ἦταν μιά ἐμπειρική λειτουργία ἤ συνέπεια μιᾶς θεωρητικῆς ἀντίληψης γιά
τή φύση καί τό σκοπό της. Καί στό παρελθόν
μέν τή θεωρητική σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό
περιβάλλον καθόριζαν ἡ μυθολογία, ἡ φιλοσοφία καί ἡ θρησκεία, σήμερα δέ τήν ἐπηρεάζουν οὐσιαστικά οἱ διάφορες ἰδεολογικές καί
πολιτικές τοποθετήσεις. Οἱ διαφοροποιημένες
καί ἀλληλοσυγκρουόμενες αὐτές θεωρητικές βάσεις εἶναι φυσικό νά προκαλοῦν τή σημερινή σύγχυση γύρω
ἀπό τό θέμα τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ
οἰκολογικοῦ προβλήματος.
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Ὡς ἐκ τούτου, ἔχει μεγάλη σημασία ἡ συμβολή
τῶν χριστιανῶν θεολόγων
καί τῶν χριστιανῶν οἰκολόγων γιά τήν μελέτη καί
διατύπωση τῶν χριστιανικῶν θέσεων πάνω στό
οἰκολογικό πρόβλημα. Ἡ
χριστιανική ἀποκαλυπτική
οἰκολογία εἶναι ἄγνωστη
στό μεγαλύτερο μέρος τοῦ
Πλανήτη. Ἔτσι, ἐνῶ τό
οἰκολογικό πρόβλημα εἶναι
παγκόσμιο, οἱ περισσότεροι
ἄνθρωποι ἀγνοοῦν τίς χριστιανικές θέσεις τῆς χριστιανικῆς ἀποκαλυπτικῆς
οἰκολογίας πού εἶναι καί οἱ
μοναδικές γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ὅλου θέματος.
Ἡ συνεργασία ἑπομένως
τῶν χριστιανῶν θεολόγων
καί οἰκολόγων εἶναι ἐκ τῶν
πραγμάτων ἀπαραίτητη καί
ἐξαιρετικῶς ἐπείγουσα.
(Mέρος B´.
Ἀπό τό ἔργο του
«Ἄνθρωπος καί Φυσικό
Περιβάλλον», 1989,
σελ. 63 ἑξ.)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Χαιρετίζουμε ἕνα νέο ἔτος. Τὸ 2017. Καὶ
ἡ εἴσοδος σ’ ἕνα νέο ἔτος πρέπει σοβαρῶς νὰ
ἀπασχολεῖ κάθε σώφρονα ἄνθρωπο καὶ μάλιστα τὸν πιστὸν χριστιανόν.
Ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα καὶ σοβαρὰ θέματα
τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ μᾶς προβληματίζουν
καὶ νὰ σκεπτώμεθα εἶναι τὸ θέμα ποῖος ὁ
σκοπὸς τῆς ζωῆς μας; Γιατί ὑπάρχουμε;
Ἀναμφίβολα, ὁ σκοπὸς δὲν εἶναι ἁπλῶς νὰ
ὑπάρχουμε ὅπως τὰ ἄλογα ζῶα. Οὔτε εἶναι
ἡ ἀπόκτηση πλούτου, οὔτε κάποιας ἐπίγειας
δόξας. Κάτι ἀνώτερον ὑπάρχει. Ὁ σκοπὸς
τῆς ζωῆς μας εἶναι νὰ ζήσωμεν σύμφωνα
μὲ τὸ θεῖον θέλημα καὶ νὰ γίνει ἡ παροῦσα
ζωή μας ὁδὸς πρὸς τὴν αἰωνιότητα.
Συνεπῶς, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ διερχόμεθα
τὶς ἡμέρες μας ἀσκόπως, ἐπιπολαίως, μακρὰν
τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνυπάκουοι στὴ θεία Διδασκαλία
8
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Του. Ὀφείλουμε, ἐν προκειμένῳ,
νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ ζωή μας
δὲν περατοῦται στὸ μνῆμα. Ὑπάρχει
ἡ ἄλλη ζωή, ἡ αἰωνιότητα ἡ πέραν
τοῦ κοσμικοῦ τούτου χρόνου.
Εἰδικότερα, ἡ ἐν Χριστῷ ζωή,
ἡ ὁποία ὁριοθετεῖται ὡς: ἡ ὑπακοὴ
στὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀποφυγὴ
τῆς ἁμαρτίας καὶ ὄχι βέβαια τώρα,
ὅπως τὴν ἐκλαμβάνουν ὡς ἀνοχή,
ἡ βαθειὰ πίστη, ἡ ἀγάπη, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ σωφροσύνη, ἄλλως ἡ οὐσιαστικὴ καὶ
συνειδητὴ ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Μία
τέτοια ζωὴ καταγλυκαίνει τοὺς
πόνους, ἠρεμεῖ, παρηγορεῖ, δίνει
ἠθικὴ τόνωση, ἐλπίδα, δύναμη καὶ
χαρὰ στὴ ζωή. Ὁ ἀπ. Παῦλος
ὑπογραμμίζει ὅτι ὁ αὐθεντικὸς
πιστὸς χριστιανὸς ἀπολαμβάνει
«δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εἰρήνην ὡς
ἐργαζόμενος τὸ ἀγαθόν» (Ρωμ.
2, 10).
Ὁλόκληρο τὸ ἔτος ποὺ διανοίγεται μπροστά μας θὰ περάσει
αἴσιον, ἂν κάθε ἡμέρα πράττουμε
τὰ ἀρεστὰ στὸ Θεό. Γιατὶ ἡ ἡμέρα
γίνεται καλὴ ἢ κακή, ὄχι ἀπὸ
μόνη της, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ δική μας
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ἐπιμέλεια ἢ ραθυμία. Ἂν ἐργασθοῦμε
τὴν ἀρετὴ ἢ τὴν ἁμαρτία.
Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἂν ὁ κόσμος βυθισμένος στὰ πάθη, στὴν ἀνασφάλεια ποὺ
νοιώθει, στὴν ἀδικία καὶ τὴν ἠθικὴ παρακμὴ ἀποφάσιζε νὰ δεχθεῖ τὸ θεῖο λόγο
τοῦ Χριστοῦ, νὰ κάνει πράξη τὸ Ἱ. Εὐαγγέλιο, τότε ἡ δυναμικὴ τῆς κοινωνίας
θἆταν διαφορετική. Ὁ Κλεμανσὼ ἔλεγε:
«Ἂν ἀποφασίσουν οἱ χριστιανοὶ νὰ ζήσουν τὸν χριστιανισμό τους… τότε μπορεῖ νὰ βγεῖ ὁ χριστιανισμὸς ἀπὸ τὸ περιθώριο τῆς κοινωνίας. Νομίζουν μερικοὶ
ἢ θέλουν ὁ χριστιανισμὸς νὰ εἶναι ἐκτὸς
τῆς δημόσιας ζωῆς, ἀλλὰ ἐν προκειμένῳ
ἰσχύει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς κοινωνίας. Στὸ κτίσιμο
τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς,
τὸν πέταξαν. Ὅταν, ὅμως, ἔπρεπε νὰ
φτιάξουν τὴν γωνία Τὸν χρειάστηκαν.
Χωρὶς Χριστὸ δὲν κτίζεται οἰκοδομὴ κοινωνίας».
Εἶναι ἀνάγκη, λοιπόν, νὰ ὑπάρξει
μία ἀναβάπτιση στὴ Χριστιανικὴ Χάρη.
Γιατὶ ὅλα τὰ λέει τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ
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Χριστοῦ. Ὅλες τὶς πτυχὲς τοῦ ἀνθρώπου
τὶς φωτίζει εὐεργετικά, δημιουργικά,
οὐσιαστικά. Ὁ Χριστὸς εἶναι ἡ εἰρήνη,
ἡ ἐλπίδα, ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου. Χριστιανισμὸς ἔτι καὶ ἔτι. Εἰς βάθος καὶ
εὖρος. Ἔλεγε ἕνας σοφὸς ταπεινὸς μοναχός: «τὸν Χριστό, τὸν κοιτάζω καὶ
μὲ κοιτάζει, τοῦ μιλάω καὶ μοῦ μιλάει,
τὸν ρωτάω καὶ μοῦ ἀποκρίνεται, εἶναι
μία πλησμονὴ εὐφροσύνης». Αὐτὸ εἶναι
ἀναβάπτιση.
Ἔτσι, μὲ τὴν παρότρυνση τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν «Ἀπεκδυσάμενοι τὸν
παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν
νέον» (Κολ. 3,8), ἂς προχωρήσουμε καὶ
τοῦτο τὸ νέο ἔτος, «ἐξαγοραζόμενοι τὸν
καιρὸν ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσί»
(Ἐφ. 5, 16).
Καὶ κάθε βράδυ νἄχουμε τὸν αὐτοέλεγχο «Πῇ παρέβην; Τί δ’ ἔρεξα; Τί μοι
δέον οὐκ ἐτελέσθη;». Γιατὶ ὁ Χριστός, ὁ
Ζωοδότης εἶναι συνεχῶς παρὼν καὶ
«ἀεὶ ποιεῖται».
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου
ἱεροκήρυξ Καθεδρικοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἀθηνῶν

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
εἶναι ἕνας ἀπό τούς κορυφαίους πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ὁ λαμπρός φωστήρας καί διδάσκαλος τῆς Οἰκουμένης, ὁ
γίγαντας τοῦ πνεύματος καί ὁ κολοσσός
τῆς ἁγιότητας. Εἶναι τό γλυκόφωνο ἀηδόνι
τοῦ ἄμβωνα, ὁ μεγαλύτερος ἱεροκήρυκας
ὅλων τῶν αἰώνων, ὁ πρύτανης τοῦ λόγου,
ὁ Δημοσθένης τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ὁ
ξεχωριστός κήρυκας τῆς ἀλήθειας, τῆς
μετάνοιας καί τῆς ἀγάπης, ὁ πνευματικός
φάρος καί τό πρότυπο ζωῆς. Ἔχουν περάσει περισσότερα ἀπό 1600 χρόνια
ἀπό τότε πού ἔφυγε ἀπ’ αὐτό τόν κόσμο·
10
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κι ὅμως τό ἄστρο του δέν ἔδυσε, τό
φῶς του δέν ἐξαφανίστηκε, ἡ διδασκαλία του δέ λησμονήθηκε.
Ὑπῆρξε ἕνας ἐπίγειος ἄγγελος
καί οὐράνιος ἄνθρωπος, ἀληθινός
Ποιμένας καί Διδάσκαλος. Ἀγάπησε τό ποίμνιό του καί ἀγωνίστηκε
μέχρι θανάτου γιά τήν ἀλήθεια.
Διώχθηκε, ἐξορίσθηκε καί πέθανε
σάν μάρτυρας τῆς ἀλήθειας.
Ἡ Ἐκκλησία τόν ὀνομάζει «μέγιστο φωστῆρα», ἐπειδή -πρῶτα μέ
τή ζωή του καί ἔπειτα μέ τά συγγράμματά του- κήρυξε ὅτι μοναδική πηγή τοῦ Ἀληθινοῦ Φωτός εἶναι
ὁ Χριστός. Χωρίς αὐτό τό Φῶς ἡ
ζωή δέν ἀποκτᾶ νόημα οὔτε μέ τήν
ὑγεία, οὔτε μέ τήν ἐπιστήμη, οὔτε
μέ τήν τεχνολογική πρόοδο, ἐπειδή
δέν ὠφελοῦν οὐσιαστικά τόν
ἄνθρωπο καί δέν τόν σώζουν.
Πρώτη καί κύρια ἀγωνία καί λαχτάρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἦταν, ἀφ’
ἑνός, νά κρατᾶ ἀναμμένο τό Φῶς
τοῦ Χριστοῦ μέσα του καί μέσα
στόν κόσμο καί, ἀφ’ ἑτέρου, νά μᾶς
δείξει τίς προϋποθέσεις γιά νά ἀνάψει καί ἡ δική μας λαμπάδα ἀπ’
αὐτό τό Φῶς. Ὁ τρόπος πού μπο-

¥

ροῦμε νά τό ἀποκτήσουμε καί νά τό μεταδώσουμε εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν
τοῦ Θεοῦ. Ἀγάπησε τίς ἐντολές τοῦ
Χριστοῦ, ὅσο τίποτε ἄλλο, καί ἀγωνίστηκε νά κρατήσει τή ζωή του μέσα σ’
αὐτές τίς σωτήριες ἐντολές. Αὐτό εἶναι
τό ἀληθινό μεγαλεῖο του, ἡ μεγαλύτερη
δόξα του, ἡ μεγαλύτερη εὐεργεσία του
καί ἡ πιό πολύτιμη κληρονομιά του
στήν ἀνθρωπότητα. Ὅλα τά ἄλλα, ἡ
θαυμαστή παιδεία του, ἡ ἀγάπη του γιά
τά ἑλληνικά γράμματα, τό ὀγκῶδες
συγγραφικό του ἔργο καί ἡ τεράστια
κοινωνική του προσφορά ἔχουν σχετική
ἀξία. Μόνο τότε ἀποκτοῦν ἀληθινή
ἀξία, ὅταν τά βλέπουμε μέσα ἀπό τό
φῶς τῆς ἀγάπης του πρός τόν Ἕναν
Ἀληθινό Θεό, τόν Κύριο τῆς Δόξης,
δηλ. τῆς ἀγάπης του πρός τίς σωτήριες
ἐντολές τοῦ Χριστοῦ.
Ἀγάπησε τό Χριστό. Ἀγάπησε τό
φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ἀγάπησε τίς σωτήριες ἐντολές Του.
Ἔκανε σκοπό τῆς ζωῆς του νά μήν
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ἀφήσει τίποτε πού νά διώξει τό Χριστό
ἀπό τή ζωή του.
Ἔκανε σκοπό τῆς ζωῆς του νά μήν
ἀφήσει τίποτε πού νά διώξει τό Χριστό
ἀπό τήν καρδιά του.
Ἔκανε σκοπό τῆς ζωῆς του νά
βάλει τό Χριστό στή ζωή του καί στήν
καρδιά του καί νά μήν ἀφήσει τίποτε
πού νά τόν διώξει ἀπ’ ἐκεῖ.
Γι’ αὐτό συνεχίζει πάντοτε νά εἶναι
ζωντανός καί νά φωτίζει μέ τίς πρεσβεῖες του, τίς προσευχές του καί τά
συγγράμματά, του κάθε ἄνθρωπο πού
ψάχνει γιά τήν ἀλήθεια.
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΗΧΟΙ

Κάθε παραμονή Πρωτοχρονιᾶς,
ὅταν μέ πανηγυρισμούς, γλέντια καί πυροτεχνήματα, ἀλλάζει ὁ ἀριθμός πού ἔχει ὁριστεῖ γιά νά προσδιορίζει τήν συμβατική
χρονική ἀπόσταση τοῦ «τώρα» ἀπό τήν
βραδιά τοῦ Θαύματος τῆς Βηθλεέμ, ὁ κόσμος ὅλος γιορτάζει τό πέρασμα τοῦ χρόνου
καί εὔχεται «Καλή Χρονιά ».
Τραγουδᾶμε τό «Πάει ὁ παλιός ὁ χρόνος...», χωρίς ν’ ἀναρωτιόμαστε «ποῦ πάει;».
Χωρίς νά θυμόμαστε τόν καταλυτικό στίχο
τοῦ Ἔλλιοτ πού λέει : «Ὁ χρόνος ὁ παρών
καί ὁ παρελθών χρόνος, εἶναι καί οἱ δύο
παρόντες στόν μέλλοντα χρόνο». Χωρίς νά
συνειδητοποιοῦμε τό πόσο αὐτός ὁ στίχος
ἐπαληθεύεται μέ κάθε γέννηση. Ἀφοῦ, ὅπως
μᾶς ἀποκαλύπτουν οἱ νόμοι τῆς κληρονομικότητας, ὁ καθένας μας φέρνει καί ἐνσαρκώνει στό παρόν στοιχεῖα τοῦ παρελθόντος
ἀπό προγόνους καί γονεῖς, κι αὐτά, κάποτε,
θά μεταφερθοῦν στά παιδιά καί τά ἐγγόνια
μας.
Τό γεγονός αὐτό, μέ τίς ἀντίστοιχες φιλοσοφικές προεκτάσεις του, τό ἐπισημαίνει
καί ὁ ἀείμνηστος φιλόσοφος Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος ὅταν λέει: «Ὁ ἄνθρωπος ζῆ
συγχρόνως εἰς τό παρόν,
εἰς τό παρελθόν καί εἰς τό
μέλλον. Πέραν ὅμως τούτου, ὁ ἄνθρωπος ἀνοίγει
προοπτικήν πρός τήν
αἰωνιότητα, ἡ ὁποία δέν
εἶναι χρόνος. Τό μυστικόν
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι ὅτι μέσα της διασταυρώνεται ὁ χρόνος μέ
τήν αἰωνιότητα».
12

Μετριέται ὅμως ἄραγε ἔτσι ἡ ζωή; Καί
ὑπάρχουν ἀντικειμενικά καί ἀπρόσβλητα
ὅρια σ’ αὐτό πού χαρακτηρίζουμε ὡς δ ι ά ρ κ ε ι α τοῦ χρόνου; Πρίν ἀπαντήσουμε, ἄς
ἀναλογιστοῦμε μόνο τό πόσες φορές ἔχουμε
πεῖ:
«Μά δέν περνάει πιά κι αὐτή ἡ ὥρα;».
Ἤ ἀντιθέτως:
«Πώ, πώ, πῶς πέρασε ἔτσι ἡ ὥρα; Οὔτε
πού τό πῆρα εἴδηση...».
Κι ἀκόμα, ὅλοι ξέρουμε πώς ὑπάρχουν
κάποιες στιγμές πού παραμένουν ζωντανές
στήν μνήμη μας, ὅσα χρόνια κι ἄν περάσουν.
Πῶς, λοιπόν, μπορεῖ νά ὁριστεῖ ἡ διάρκειά
τους;
Ὑπάρχουν ὅμως κι ἄλλα, πιό καίρια, ἐρωτήματα.
Μπορεῖ νά μετρηθεῖ ἡ ἀληθινή διάρκεια
τοῦ χρόνου πού περνᾶ κάποιος ἔξω ἀπό ἕνα
χειρουργεῖο ὅπου χαροπαλεύει ἕνας ἀγαπημένος του;
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Ἐμεῖς, λοιπόν, θέλοντας νά ὁριοθετήσουμε
αὐτήν τήν στιγμιαία διασταύρωση τοῦ χρόνου μέ τήν αἰωνιότητα, προσθέτουμε μιά μονάδα στόν συμβατικό ἀριθμό πού συγκεκριμενοποιεῖ τόν χρόνο. Στήν συνέχεια, θά
προσθέσουμε ἄλλο ἕνα κεράκι στήν τούρτα
τῶν γενεθλίων μας, γιά νά ὁριοθετήσουμε
καί τήν ἀπόσταση πού χωρίζει τό προσωπικό
μας «τώρα», ἀπό τήν στιγμή τῆς πρώτης
μας ἀναπνοῆς καί τοῦ πρώτου κλάματος.
Καί μένουμε μέ τήν ἐντύπωση ὅτι, ἔτσι, καταφέρνουμε νά μετρᾶμε τόν χρόνο καί νά
τόν... τακτοποιοῦμε, καλοδιπλωμένο καί
στρωτό, μέσα στά σύμβολα πού ὀνομάσαμε
ἀριθμούς.
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Ὑπάρχει τρόπος νά ὑπολογιστοῦν, μέ
ἀριθμητικό μέτρο, οἱ ὧρες ἀγρύπνιας πού
ζεῖ κάποιος, ὅταν βασανίζεται ἀπό τύψεις
γιά μιά φρικτή πράξη του; Ἤ ὅταν περιμένει τήν ἐτυμηγορία μιᾶς ἰατρικῆς ἐξετάσεως,
καθοριστικῆς γιά τήν ζωή του ἤ γιά τήν ζωή
τοῦ πιό ἀγαπημένου του;
Καί πόσο ἄραγε διαρκοῦν οἱ ἦχοι τοῦ ρολογιοῦ πού ἀντηχοῦν στήν μοναξιά καί τήν
σιωπή ἑνός σπιτιοῦ πού ἐρήμωσε ξαφνικά
ἀπό τήν ἀπώλεια τοῦ συντρόφου μιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς;
Κι ἀπό τήν ἄλλη, μήπως χωράει μέσα σέ
χ ρ ο ν ι κ ά ὅρια, ἡ χαρά πού μᾶς πλημμυρίζει ἀπό μιάν οὐσιαστική δική μας βοήθεια
σέ κάποιον πού τήν εἶχε πραγματικά
ἀνάγκη, ἤ ἀπό τήν ἀνακούφιση πού φέρνει
τό ξεπέρασμα ἑνός σοβαροῦ κινδύνου, ἤ ἀπό
μιά ἐπιτυχία πού ἀνταμείβει ἕναν δύσκολο
κι ὡραῖο ἀγώνα;
***
Καθώς, λοιπόν, ἀλλάζει ὁ χρόνος κι εὐχόμαστε «Χρόνια Πολλά», πῶς μποροῦμε ν’
ἀπαντήσουμε στό ἐρώτημα: “Πῶς μετριέται
ἡ ζωή; Μέ ποιά σταθμά ζυγίζεται ἡ διάρκεια
καί τό νόημά της;».
Πιστεύω πώς ἡ ζωή μετριέται, σίγουρα
καί μόνο, μέ τό καταλυτικό μέτρο τοῦ περιεχομένου της. Αὐτό πού, σάν ἱερό παλίμψηστο γράφουν ἤ σάν κεντημένο πρόσφορο,
πλάθουν οἱ μικρές καί μεγάλες οὐσιαστικές
χαρές, οἱ εὐλογημένες ὧρες ἀγάπης καί γέλιου, ὅπως καί οἱ ὧρες τῆς δοκιμασίας καί
τοῦ πόνου. Αὐτές εἶναι, πού ἄλλοτε μᾶς
σφυρηλατοῦν κι ἄλλοτε εἶναι ἁγιασμένες
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ἀπό τό μύρο τῆς ψυχῆς, τά δάκρυα. Αὐτές
κάνουν νά βαθαίνει ἡ ἱερότητα τοῦ χρόνου
μιᾶς προσευχῆς.
Κι ἄν μιά ἀπό τίς πιό μεγάλες χαρές πού
μᾶς δώρισε ὁ Μεγαλοδύναμος Θεός, εἶναι οἱ
ζεστές ἀνθρώπινες σχέσεις, νομίζω πώς,
εἶναι κρίμα νά μήν τούς δίνουμε τήν σημασία πού τούς ἀξίζει. Γιατί, ἄς τό ξαναποῦμε,
ἡ ζωή μετριέται μέ τίς μέρες πού ἀξιωθήκαμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τόν καταραμένο
ἐγωισμό καί ἐγωκεντρισμό μας καί βιώσαμε
τό νόημα τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀγάπης,
πού εἶπε, ὄχι μόνο τό «Ὅ σύ μισεῖς ἑτέρῳ
μή ποιήσῃς», ἀλλά, κάνε ἄλλο ἕνα βῆμα καί
«Πρόσφερε στόν πλησίον σου αὐτό πού θά
ἤθελες νά κάνει αὐτός γιά σένα».
Συνοψίζω λέγοντας πώς, σέ τελική ἀνάλυση,
ἡ ζωή δέν μετράει καί δέν μετριέται οὔτε
μέ χρήματα, οὔτε μέ παλάτια καί ξέφρενες
διασκεδάσεις. Μετράει, ὅμως καί μετριέται
μέ τό νά συνειδητοποιοῦμε καί νά χαιρόμαστε, κάθε στιγμή, ὅποια «δόση ἀγαθή» καί
ὅποιο «τέλειο δώρημα» μᾶς δόθηκε, μαζί μ’
ἕνα ἀληθινό νόημα ὑπάρξεως. Ἔτσι καί
μόνον ἔτσι, ἡ ζωή, τό ὑπερούσιο καί ὑπέρτατο
δῶρο τοῦ Δημιουργοῦ, ὑπερβαίνει ὅλα τά
μέτρα καί ὅλα τά ὅρια. Καλή Χρονιά!
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Η ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΑ σέ ἀθηναϊκή ἐφημερίδα
ὅτι ὁ Γάλλος Ἐπίτροπος γιά Οἰκονομικές
καί Δημοσιονομικές Ὑποθέσεις Πιέρ
Μοσκοβισί προέβη στήν ἑξῆς θλιβερή
δήλωση: «Ἡ Εὐρώπη δέν εἶναι χριστιανική. Δέν πιστεύω στίς χριστιανικές ρίζες
τῆς Εὐρώπης. Ἡ πολιτισμικότητα, ἡ
ἀποκαθήλωση τῆς χριστιανικῆς ταυτότητας, ἡ ἀντικατάσταση τῶν ὁμοιογενῶν
ἀπό ἑτερογενεῖς πληθυσμούς ἀποτελοῦν
σχέδιο μετατροπῆς τῆς Εὐρώπης σέ μιά
πολυφυλετική ὀντότητα, ἡ ὁποία θά σημαίνει τό τέλος της ὡς ἐθνική, ἱστορική
πολιτιστική πραγματικότητα».
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ εἶναι ἡ δήλωση
αὐτή τοῦ εὐρωπαίου ἀξιωματούχου.
Καί δέν εἶναι ἡ μοναδική. Κάθε τόσο
βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητας τέτοιες
ἀπαξιωτικές ἀπόψεις γιά τόν χριστιανισμό. Ἀλλά δέν εἶναι μόνο οἱ δηλώσεις.
Κοινή διαπίστωση ἀποτελεῖ τό γεγονός
ὅτι χιλιάδες εὐρωπαῖοι ἐγκαταλείπουν
τή χριστιανική πίστη καί ἀσπάζονται
εἴτε τόν ἰσλαμισμό εἴτε δηλώνουν ἄθρησκοι - ἀναφέρονται ὡς «Nones».
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ἐφημερίδας ἀπό
τό ἐξωτερικό ἀναφέρει: «Σέ Ἀγγλία καί
Οὐαλία ὁ χριστιανικός πληθυσμός μειώνεται ἔναντι τῆς ἀθεΐας καί ἔτσι κερδίζει
ἔδαφος τό Ἰσλάμ τό ὁποῖο προωθεῖται
ἀνοιχτά ἀπό τόν νέο δήμαρχο (μουσουλ14
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μάνο) τῆς ἀγγλικῆς πρωτεύουσας καί
δέν ἀποκλείεται μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, νά γίνει τό Ἰσλάμ κύρια θρησκεία
τῆς χώρας. Τό ποσοστό τοῦ πληθυσμοῦ
πού προσδιορίζουν τήν ταυτότητά τους
ὡς «μή ἔχοντες καμία θρησκεία» ἔφτασε
τό 48,5% τό 2014. Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι
αὐτοορίζονται ὡς χριστιανοί (Ἀγγλικανοί,
Καθολικοί) ἀποτελοῦν τό 43,8% τοῦ
πληθυσμοῦ. Ὅσο, μάλιστα, αὐξάνεται
ὁ ἀριθμός μουσουλμάνων μεταναστῶν,
τόσο θά μειώνεται ἐκεῖνος τῶν χριστιανῶν». Στήν ἴδια χώρα, τήν Ἀγγλία,
περισσότερες ἀπό 1.000 Ἐκκλησίες
ἔκλεισαν, ἐνῶ ἄλλες 4.000 ἔχουν προγραμματιστεῖ νά κλείσουν μέχρι τό 2020.
Τά νόμιμα τζαμιά αὐξήθηκαν σέ 1.700,
ἐνῶ ἀρκετά εἶναι πρώην χριστιανικές
ἐκκλησίες. Στή Γερμανία, ἔχουν κλείσει
περισσότερες ἀπό 400 ρωμαιοκαθολικές
ἐκκλησίες καί πολλές ἄλλες ἔχουν προγραμματιστεῖ νά κλείσουν. Ἀρκετές ἀπό
αὐτές μετατράπηκαν σέ τζαμιά. Στήν
Γαλλία, τά ἰσλαμικά τεμένη ὑπερδιπλασιάστηκαν καί συνεχῶς ἀνεγείρονται
νέα. Ἀνάλογη κατάσταση ὑπάρχει καί
στίς ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες. Στήν
Ἐλλάδα, παρά τήν ὁμοιογένεια τοῦ
ὀρθόδοξου πληθυσμοῦ, λειτουργοῦν σήμερα μόνον στήν Ἀττική, περισσότερα
ἀπό 150 κρυφά τζαμιά, ἐνῶ ἀποφασί-
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στηκε ἡ ἀνέγερση μεγάλου τεμένους στόν
Ἐλαιώνα, δαπάναις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ...
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ εἶναι καί τό παρακάτω γεγονός. Πρίν ἀπό μῆνες ἔγιναν
στήν Ἑλβετία, τά ἐγκαίνια τῆς μεγαλύτερης
σιδηροδρομικῆς σήραγγας τῆς Εὐρώπης.
᾽Εκεῖ, ἐνώπιον τῶν μεγαλυτέρων εὐρωπαϊκῶν
ἡγετῶν, ἀντί γιά ἁγιασμό ἤ κάποια ἄλλη
χριστιανική τελετή, τελέστηκαν σατανιστικοῦ χαρακτήρα τελετές, ὅπου κυριαρχοῦσε
μιά φρικτή τραγόμορφη δαιμονική φιγού-
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ρα!.. Οἱ ὀπαδοί τῶν ἄλλων θρησκειῶν (Ἰουδαϊσμοῦ, Μωαμεθανισμοῦ κ.λπ.) ἐκδηλώνουν δημοσίως τή χαρά τους γιά τήν ἀποχριστιανοποίηση τῆς Εὐρώπης.
Συγκεκριμένα: Ἕνας γνωστός
ραββῖνος εἶπε τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά καί προκλητικά: «Οἱ
Ἑβραῖοι πρέπει νά χαροῦμε πού
ἡ χριστιανική Εὐρώπη χάνει τήν
ταυτότητά της». Σχολιάζοντας τή
δήλωση αὐτή ἕνας δημοσιογράφος ἔγραψε: «Ὁ Ἑβραϊσμός χρησιμοποιεῖ τόν «ἐχθρόν» του, τόν
ἰσλαμισμό, γιά νά «ξεκάνει» τόν
κοινό τους ἐχθρό, τόν χριστιανισμό!».
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ γενική εἶναι ἡ
βαθμιαία ἀποχριστιανοποίηση
τῆς ἄλλοτε χριστιανικῆς Εὐρώπης
καί ταυτόχρονα ἡ ραγδαία ἄνοδος
τοῦ ἰσλαμικοῦ κινήματος. Καί ἡ
αἰτία; Μία ἐξήγηση τοῦ φαινομένου εἶναι καί τό γεγονός ὅτι οἱ
κυριαρχοῦσες χριστιανικές κοινότητες τῆς Εὐρώπης - Ρωμαιοκαθολικοί, Προτεστάντες, Ἀγγλικανοί - ἐμφανίζουν μιά ἀπογοητευτική εἰκόνα τοῦ χριστιανισμοῦ.
Δέν εἶναι αὐτός ὁ γνήσιος χριστιανισμός, ὁ ὀρθόδοξος, ἀλλά
ἕνας νόθος χριστιανισμός, συμβιβασμένος μέ τίς ἰδεολογίες καί
τά πάθη τοῦ σημερινοῦ κόσμου,
ὁ ὁποῖος ἔχει ἀποστασιοποιηθεῖ
ἀπό τό Θεό. Ἡ εὐθύνη, λοιπόν,
ἡμῶν τῶν χριστιανῶν καί ἰδίως
τῶν χριστιανῶν ἡγετῶν εἶναι μεγάλη.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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τοῦ Χρίστου Γ. Ρώμα
Κάθε τέλη τοῦ Δεκέμβρη, ὅλοι ὅσοι
ἔχουν διαβῆ τή λεγόμενη «ὥριμη ἡλικία»,
κοιτάζουν πρός τά πίσω καί ψιθυρίζουν
μελαγχολικά: «Φορτωθήκαμε ἀκόμη ἕναν
χρόνο!». Ἐπειδή ὅμως ἡ περίοδος αὐτή
εἶναι περίοδος γιορτῶν, ὅλοι εὔχονται:
«Χρόνια πολλά, εὐτυχισμένος ὁ καινούργιος χρόνος». Ἄλλοι δέν ξεχνοῦν καί τή
σημασία πού ἔχει ὁ χρόνος γιά τήν
ἀνθρώπινη δημιουργία, γι’ αὐτό καί συμβουλεύουν: «Ὁ χρόνος εἶναι χρῆμα, ἐκμεταλλεύσου τον, μή τόν σπαταλᾶς».
Ποιά, ὅμως, εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ χρόνου; Τί εἶναι ὁ χρόνος; Σύμφωνα μέ τή
φιλοσοφική θεώρηση τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου, ὁ χρόνος ἄρχισε νά λειτουργεῖ
συγχρόνως μέ τή δημιουργία. Ἄρα, χρόνος καί κόσμος εἶναι ἔννοιες συνάλληλες.
Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ χρόνου
γίνεται ἀντιληπτή ἀπό τήν ἐξέλιξη τῆς
ἀντικειμενικῆς πραγματικότητας - καί
πάντα σέ συσχετισμό μέ τό Ἐγώ, μέ τήν
συνείδησή μας. Ἀντιλαμβανόμαστε τόν
χρόνο ἀπό τήν στιγμή πού κάνει τήν
ἐμφάνισή του ἕνα ἀντικείμενο, ἕνα φαινόμενο, ἕνα βίωμα. Ἡ διάρκειά του, οἱ μεταβολές του, ἡ ἐξαφάνισή του μετριοῦνται
μέ μονάδες τοῦ χρόνου.
Ὁ χρόνος ἀποτελεῖ τήν τέταρτη διάσταση στόν κόσμο τῶν αἰσθήσεων. Ὅμως,
ἡ διαίρεσή του σέ παρελθόν, παρόν καί
μέλλον, δέν ὑπάρχει στά πράγματα, ἀλλά
εἶναι δημιούργημα τῆς συνείδησής μας, ἡ
ὁποία ἀδυνατεῖ νά ἀντιληφθεῖ τό συνεχές
16
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τοῦ κόσμου. Οὐσιαστικά, οὔτε τό παρελθόν, οὔτε τό παρόν, οὔτε τό μέλλον,
εἶναι ἀντικειμενικές ὑποστάσεις. Τό παρελθόν, γιατί δέν ὑπάρχει πιά. Τό μέλλον,
γιατί δέν ὑπάρχει ἀκόμη. Καί τό παρόν,
γιατί μόλις τό συνειδητοποιοῦμε γίνεται
παρελθόν. Μάλιστα, ὅπως λέει κάποιος
φιλόσοφος, ἄν τό παρόν ἦταν στάσιμο
καί δέν χανόταν στό παρελθόν, τότε τό
παρόν δέν θά ἦταν χρόνος, ἀλλά αἰωνιότητα. Ἔτσι, λοιπόν, ἡ συνείδηση διατηρεῖ
τό παρελθόν μέ τήν ἀνάμνηση, κατανοεῖ
τό παρόν μέ τή βίωση ἤ τήν ἀντίληψη
καί συλλαμβάνει ἤ προβλέπει τό μέλλον
μέ τήν προσδοκία.
Μέ βάση αὐτές τίς σκέψεις, ὅλοι οἱ
«παρηβηκότες», ὅπως κατ’ εὐφημισμό
ἀποκαλεῖ τούς γέρους ὁ Θουκυδίδης, βλέπουν τήν εἰκόνα τῆς νιότης των πού ἔχει
περάσει, μέσα στό παρόν τῆς μνήμης- καί
ἀναστενάζουν μελαγχολικά μαζί μέ τόν
Θέογνη. «Ὤ μοι, ἐγώ, ἥβης τῆς ἀπονισομένης (= Ἀλίμονο στά νιᾶτα μου πού ἔφυγαν καί πάνε)». Εἶναι τό συναίσθημα πιό
πολύ πού μιλάει, ὅταν ἀναπολεῖ κανείς
εὐτυχισμένες ἤ δυστυχισμένες στιγμές ἀλλά πάντως βιωμένες - τοῦ παρελθόντος.
Τότε πού οἱ δυνάμεις του ἦταν ἀκμαῖες, ἡ
δίψα γιά ζωή ὁρμητικό ποτάμι μέσα του,
τό σφρίγος τῆς νιότης ἀκαταμάχητο.
Τώρα, τά σημάδια τοῦ χρόνου ἔχουν
αὐλακώσει τήν ὕπαρξή του καί τόν ἔχουν
κάνει λιγότερο δυναμικό, λιγότερο αὐθόρμητο, λιγότερο ὀνειροπόλο, περισσότερο
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σκεπτόμενο καί ὑπολογιστικό.
Ὡστόσο, ἡ ἐνατένιση τῶν γηρατειῶν, μόνο μέ θλίψη, δέν εἶναι ἡ
σωστή ἀνθρώπινη στάση. Δείχνει
πιό πολύ τήν ἔντονη ἐπίδραση, ἀπό
τό συναίσθημα καί τό ἔνστικτο τῆς
αὐτοσυντηρήσης καί λιγότερο ὡριμότητα καί πνευματική συγκρότηση.
Ὄχι, δέν ἀποτελοῦν τά γηρατιά μόνο
ἀδυναμία, ἀλλά καί δύναμη. Γιατί σ’
αὐτή τήν ἡλικία ὁ φιλοσοφημένος καί πάντως χριστιανός - ἄνθρωπος
ἔχει νά ἐπιδείξει: ἀποθησαυρισμένη
πεῖρα, μέστωμα ζωῆς, καταλάγιασμα
τῶν παθῶν καί εἰρήνευση τῆς ψυχῆς.
Ἐξάλλου, τό ὅτι οἱ γέροι ζοῦν μέ τίς
ἀναμνήσεις ὑποδηλώνει βιώματα πού
συνδέονται μέ δράση, ἀγώνα, δημιουργία. Ἀρκεῖ αὐτή ἡ δημιουργία νά
εἶναι σωστή, ὥστε νά ἔχει συντελέσει στήν ἀναβάθμιση καί τήν ἀκεραίωση τῆς ὕπαρξης - καί ὄχι μιά
δράση ταυτισμένη μέ τό ἀνόητο τρέξιμο γιά χαρτιά, λεφτά, κατασκευές,
πού ὅλα ἔχουν συνισταμένη τό ὀντολογικό κενό.
Καί, δυστυχῶς, ὑπάρχουν τέτοιοι
ἄνθρωποι πού γερνᾶνε, χωρίς νά συνειδητοποιήσουν τό νόημα τῆς
ζωῆς. Τρέχουν, ἀγχωμένοι, μέρα-νύχτα, μηχανικά, λαίμαργα, δοῦλοι τοῦ
συρμοῦ πού ταυτίζει τό «ἔχειν» μέ
τό «εἶναι», τήν ποιότητα μέ τήν ποσότητα, τήν καταξίωση τῆς ζωῆς μέ
τή σωρεία τῶν ἀγαθῶν πού, τελικά,
δέν μποροῦν νά ἀπολαύσουν. Καθώς
τρέχουν, λοιπόν, μέ κατεύθυνση τό
πουθενά, ἀγνοοῦν ὅτι ὁ δρόμος τελειώνει στά δύο μέτρα γῆς. Γι’ αὐτό
καί ἡ Γραφή ἐπισημαίνει: «Γῆρας οὐ
τό πολυχρόνιον», δηλαδή τά γηρα-

τειά, πού κατά κανόνα συνδέονται μέ τήν
ὡριμότητα καί τήν συγκρότηση τῆς προσωπικότητας, δέν συμβαδίζουν πάντα μέ τήν
μεγάλη ἡλικία. Μπορεῖ νά φτάσει κανείς σέ
βαθιά γεράματα καί νά μήν ἔχει καταλάβει
γιατί ζεῖ. Καί ἕνας, κατά πολύ νεότερος, νά
φύγει ἀπό αὐτόν τόν κόσμο ἱκανοποιημένος
γιατί, μαζί μέ τήν πεῖρα πού ἀποκόμισε, καταξίωσε καί τήν ὕπαρξή του.

Χρόνος, νιᾶτα, ὡριμότητα, γηρατειά εἶναι
ἔννοιες πού ὑποδηλώνουν περιόδους ζωῆς,
βιωμένες καταστάσεις καί νοηματοδοτοῦν
τήν οὐσιαστική πρόοδο καθενός μας. Τά γηρατειά εἶναι ἡ ὥρα τῆς εἰρήνης. Εἶναι γιά τούς
συνετούς μιά εἰρήνη ἀναπαυτική, ἤρεμη καί
γλυκιά, σάν τό γαλήνιο δειλινό μιᾶς μεγάλης
τρικυμισμένης ἡμέρας. Πιό πολύ, ὅμως, γιά
τόν ἄνθρωπο τῆς πίστεως εἶναι ἡ συνειδητοποίηση τῆς βεβαιότητας ὅτι ἔζησε ὡς πολίτης τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί σ’ αὐτόν
ἐδῶ τόν κόσμον, ἐνῶ καί «ἐπ’ ἐσχάτων εὖ
ἔσται, καί ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς αὑτοῦ εὑρήσει
χάριν» (Σοφία Σειράχ Α, 13).
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ὁ Ντοστογιέφσκι
καί ὁ

Σαραντάρης
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ
Χριστοῦ γιά νά βιωθεῖ χρειάζεται Πίστη,
ἀλλά, πρό πάντων, Ἀγάπη πρός Ἐκεῖνον,
γράφει ὁ Ντοστογιέφσκι. Ὁ μεγάλος
ρῶσος συγγραφέας Τόν ἀγάπησε καί Τόν
λάτρεψε μέ ὅλο του τό εἶναι. Γράφει
σχετικά ὁ σύγχρονος Σέρβος ἅγιος Ἰουστίνος (Πόποβιτς):
«Τό πάγκαλλο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ
εἶναι τό μόνο, τό ὁποῖο ὁ Ντοστογιέφσκι
λατρεύει χωρίς δισταγμό. Γι’ αὐτόν εἶναι
ἡ προσωποποίηση τοῦ κάθε ὑψηλότερου,
τοῦ κάθε τελειότερου, τοῦ κάθε ἀνθρωπινότερου... Γιά τόν Ντοστογιέφσκι, ὁ
Χριστός προσελκύει πρός τόν Ἑαυτό του
ὅ,τι καλύτερο ὑπάρχει στήν ἀνθρώπινη
ψυχή, μέ τόν ἀκαταμάχητο μαγνητισμό
τῆς Ἀγάπης Του... Στόν κόσμο τόν ἐπί
τῶν παραλόγων ἑδραιωμένο, ὁ Ντοστογιέφσκι ἀδυνατεῖ νά ζήσει χωρίς Χριστό...
Τό πικρό μυστήριο τοῦ κόσμου καθίσταται
γλυκύ μόνο ἐν Χριστῷ. Τό τραχύ μυστήριο
τοῦ νά πάσχει μετατρέπεται βαθμηδόν
σέ γαλήνια χαρά... Ὁ Ντοστογιέφσκι εἶναι
ἀφοσιωμένος καί μαρτυρικῶς πιστός στόν
Χριστό».
Ὅσα ἀναφέρει ὁ ἅγιος Ἰουστίνος (Πόποβιτς) τά ἐξομολογεῖται ὁ ἴδιος ὁ Ντοστογιέφσκι. Γράφει: «Πιστεύω ὅτι οὐδέν
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Ὁ Χριστός

χαριέστερο, βαθύτερο, συμπαθέστερο καί τελειότερο ὑπάρχει ἀπό τόν Χριστό. Μέ ζηλότυπη
ἀγάπη λέγω στόν ἑαυτό μου: Ὅμοιος μέ Αὐτόν
ὄχι μόνο δέν ὑπάρχει, ἀλλά καί δέν μπορεῖ νά
ὑπάρξει. Πολύ περισσότερο δηλώνω τό ἑξῆς:
Ἐάν μποροῦσε κάποιος νά μοῦ ἀποδείξει ὅτι
ὁ Χριστός βρίσκεται ἔξω ἀπό τήν ἀλήθεια...,
ἐγώ θά προτιμοῦσα νά μείνω μέ τόν Χριστό
καί ὄχι μέ τήν ἀλήθεια». Ὁ Ντοστογιέφσκι,
μέ τήν ἀπόλυτη ὁμολογία πίστεώς του στόν
Χριστό, καθίσταται σκάνδαλο γιά τούς αἰσθησιακούς, καί ἀνοησία γιά τούς ὀρθολογιστές,
ἀλλά γιά τούς Ὀρθόδοξους χριστιανούς παράδειγμα Ὀρθόδοξης φιλοσοφικῆς σκέψης.
Ὁ Γιῶργος Σαραντάρης (1908-1941), πρότυπο Ὀρθόδοξου στοχαστῆ καί ποιητῆ, σέ
ἕνα του τετράδιο γράφει πώς ἡ παιδεία μας
πρέπει νά ἀρχίσει ἀπό τήν Καινή Διαθήκη καί
τόν Ντοστογιέφσκι, «τόν πιό χριστιανό συγγραφέα τοῦ 19ου αἰώνα, πού δημιούργησε
παράδειγμα γιά τίς ἑπόμενες γενιές, μιᾶς ζωῆς
πού δέν εἶναι ἡδονιστική». Ὁ Σαραντάρης
σημειώνει σχετικά πώς, ὅταν ὁ ἡδονισμός γίνεται ἡ μοναδική βίωση τοῦ ἀτόμου, τό ὁδηγεῖ
νά ἀπολυτοποιήσει τή γνώση, κάτι πού ὑπαρξιακά δέν μπορεῖ νά τό δικαιώσει, παρά μονάχα
ἐπιφανειακά, ἀκριβῶς γιατί ἡ γνώση, ἡ ἡδονή,
ἡ ὕλη, ἡ φύση δέν ἀποτελοῦν τά πραγματικά
ἀπόλυτα. Σημειώνει, ἐπίσης, πώς ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος δέν θά ἐπιτύχει ὁ Θεάνθρωπος νά
διαμορφώνει τή ζωή του καί νά εἶναι παρών
στίς πράξεις του, ὅταν ἔχει στίς φλέβες του
τό δηλητήριο τοῦ ἡδονισμοῦ τῶν πρόσφατων
αἰώνων τῆς εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας. Ἀλλά, προσθέτει, καμία δύναμη δέν μπορεῖ νά σβήσει
μήτε τήν ἱστορία, μήτε τό παράδειγμα τοῦ
Χριστοῦ. Τό παράδειγμά Του εἶναι γιά τούς
χριστιανούς ὅλων τῶν ἐποχῶν καί γιά κάθε
ἄνθρωπο, πού ὅταν πιστέψει καί δώσει λόγο
καί αἰτία στή γέννηση καί στήν ὕπαρξή του,
δέν μπορεῖ παρά νά ἀποδεχθεῖ τήν Ἀλήθεια
τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ.
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«Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Ἡ Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας θά ἐξακολουθήσει καί τό 2017 νά προσφέρει βοήθεια
στό συνάνθρωπο, μέ παροχή συσσιτίου μία
φορά τό μήνα, ἡμέρα Σάββατο.
Μέ σχετική ἐπιστολή πρός τό δήμαρχο,
γνωστοποιεῖται ἡ πρόθεση αὐτή τῆς Χριστιανικῆς Στέγης, πού ἀποτελεῖ συμβολή στήν
προσπάθεια τοῦ Δήμου Καλαμάτας γιά παροχή
ζεστοῦ φαγητοῦ, σέ καθημερινή βάση, στό
συνάνθρωπο τῆς ἀνάγκης. Ἡ Χριστιανική
Στέγη συνεισφέρει στό δημοτικό συσσίτιο,
μέ τόν προαναφερθέντα τρόπο, ἤδη ἀπό τό
2013.
Ἡ δωρεά αὐτή εἰσάγεται πρός ἀποδοχή
ἀπό τήν Οἰκονομική Ἐπιτροπή τοῦ Δήμου
Καλαμάτας, στή συνεδρίασή της, ἡ ὁποία θά
διεξαχθεῖ στίς ἀρχές Ἰανουαρίου 2017.
Ὁ δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας ἐξέφρασε
θερμές εὐχαριστίες γιά τήν ἐξακολούθηση τῆς
προσφορᾶς συσσιτίου ἐκ μέρους τῆς Χριστιανικῆς Στέγης, μέ τήν ὁποία αὐτή ἀναδεικνύεται
σέ πολύτιμο ἀρωγό τοῦ Δήμου Καλαμάτας, ὁ
ὁποῖος προσπαθεῖ μέ τίς Κοινωνικές Δομές
του νά ἁπαλύνει τό φορτίο τῆς δυστυχίας
στήν πόλη καί στήν περιοχή μας.
Τέλος, ὑπενθυμίζεται ὅτι τό δημοτικό
συσσίτιο θά λειτουργήσει καί ἀνήμερα τήν
Πρωτοχρονιά καί τά Φῶτα, παρουσία τοῦ δημάρχου καί χωρίς ΜΜΕ, ὅπως ἔγινε καί τά
Χριστούγεννα.

Συνεχίζει
τή συνδρομή της
γιά τό συσσίτιο

(Τό παραπάνω κείμενο δόθηκε ἀπό τό Δημαρχεῖο
Καλαμάτας στόν τοπικό μας Τύπο
καί δημοσιεύθηκε στίς Καλαματιανές ἐφημερίδες
τήν 31-12-2016).
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤ.
ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Τ. ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
Ποτέ δέν εἴχαμε φανταστεῖ
ὅτι μέσα σέ δύο ἡμέρες θά χάναμε δύο ἀπό τούς πλέον ἀγαπητούς ἀδελφούς καί συνεργάτες
τῆς χριστιανικῆς μας προσπάθειας.
Χθές, ἀπεβίωσε στήν Ἀθήνα ὁ
ἀγαπητός μας Σπύρος Μπογιατζής, καί σήμερα (13-12-16), τίς
πρωινές ὧρες, στό Νοσοκομεῖο
Καλαμάτας ἔφυγε γιά τούς
Οὐρανούς, ὁ ἀγαπητός μας ἀδελφός Τάσος Μπίτσικας, μέλος τοῦ
Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου μας.
Καταγόμενος ἀπό τήν Σπηλιά
Τριφυλίας, σπούδασε τήν Θεολογία στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν
καί στή συνέχεια, γιά ἀρκετά
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χρόνια, περιόδευσε σχεδόν ὅλη τήν Ἑλλάδα ὡς
λαϊκός ἱεροκήρυκας μεταφέροντας τίς γνώσεις
του καί τόν ἱεραποστολικό του ζῆλο στούς συνανθρώπους μας.
Διορίστηκε στή Μέση Ἐκπαίδευση στήν Καλαμάτα καί ἐργάστηκε ὡς καθηγητής θεολόγος
στό Γυμνάσιο Μεσσήνης καί στό Α΄ Γυμνάσιο
Καλαμάτας γιά νά συνταξιοδοτηθεῖ ὡς Λυκειάρχης τοῦ Νυκτερινοῦ Λυκείου τῆς πόλης μας.
Πρᾶος καί ἄκακος ὁ ἀγαπητός μας Τάσος, καί
ἄριστος ἱεροκήρυκας, ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα
τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συλλόγου μας, ἦταν ὁ κύριος
ὁμιλητής στίς ἑβδομαδιαῖες ὁμιλίες πού διοργανώναμε τότε στήν ἐνοικιασμένη αἴθουσα τῆς
ὁδοῦ Φαρῶν.
Παντρεύτηκε στήν Καλαμάτα μέ τήν Χριστίνα
Ἡλιοπούλου καί ἀπέκτησε δύο γυιούς, τόν Ἀντώνη καί τόν Παναγιώτη, πού τοῦ χάρισαν 7 ἐγγόνια.
Παράλληλα μέ τίς οἰκογενειακές του ὑποχρεώσεις προσέφερε τόν ἐνθουσιασμό του καί τίς
γνώσεις του στήν ἱεραποστολική μας προσπάθεια καί βοηθοῦσε μέ τίς εὔστοχες ὁμιλίες του
σέ κάθε ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου μας. Γιά πολλά
χρόνια, ἦταν μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς «Χριστιανικῆς
Στέγης Καλαμάτας» καί ἀπό τήν θέση τοῦ Ταμία,
προσέφερε τήν ἀρίστη συνεργασία του στά διοικητικά προβλήματα.
Ἀπόλυτα προετοιμασμένος γιά τό μεγάλο
του ταξίδι, μέ ἠρεμία περίμενε τό τέλος τῆς
ζωῆς του, πού θά τοῦ χάριζε τήν αἰωνιότητα
κοντά στόν Χριστό μας, πού τόσον ἀγάπησε καί
πού τόσον ὑπηρέτησε στήν ἐπίγεια ζωή του.
Οἱ εὐχές μας εἶναι πολλές. Νά ἔχει ἕνα καλό
ταξίδι καί νά βρεῖ, ἐκεῖ πού πηγαίνει, τούς
γονεῖς του, τά ἀγαπημένα του πρόσωπα, τούς
πνευματικούς του ὁδηγούς καί τούς συνεργάτες
του στήν ὄμορφη ἱεραποστολική του ζωή.
Εἴμαστε δέ βέβαιοι ὅτι ὁ δικαιοκρίτης Κύριός
μας, θά τόν κρίνει μέ ἐπιείκια καί θά τόν κατατάξει στούς ἐκ δεξιῶν Δικαίους Του.
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ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ
ΣΠΥΡΟΣ Φ.
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Τ. ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ
τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Ἕνας ὡραῖος ἄνθρωπος, ἕνας
πιστός χριστιανός, ἕνας ἀγωνιστής χριστιανός, ἔφυγε γιά τόν
Παράδεισο, ἀνήμερα στή γιορτή
του, στήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, 12 Δεκεμβρίου 2016.
Ἀπό τή Χώρα Τριφυλίας ἦταν
ἡ καταγωγή του, ὅπου τελείωσε
τίς ἐγκύκλιες σπουδές του. Ἡ
ἀγάπη του γιά τόν Χριστό μας
τόν ὁδήγησε στήν Ἀθήνα στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπό ὅπου πῆρε καί
τό πτυχίο του. Στή συνέχεια διορίστηκε στή Μέση Ἐκπαίδευση,
στήν περιοχή τῆς Καλαμάτας,
ὅπου δίδαξε στά Γυμνάσια τοῦ
Κάμπου Ἀβίας, τῶν Ἀρφαρῶν καί
στή συνέχεια στό Β΄Γυμνάσιο

³

Ἀρρένων Καλαμάτας. Ἕνα διάστημα ὑπηρέτησε καί ὡς βοηθός τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ Μ.Ε.
Μεσσηνίας. Λόγοι οἰκογενειακοί τόν ὑποχρέωσαν νά ἐγκατασταθεῖ στήν Νέα Σμύρνη τῆς
Ἀθήνας, ἀπό ὅπου συνταξιοδοτήθηκε μέ τό
βαθμό τοῦ Γυμνασιάρχη.
Στήν Καλαμάτα παντρεύτηκε τήν Νούλα
(Ἰωάννα) Δουράλα, κόρη μιᾶς θρησκευτικῆς
οἰκογένειας, καί ἀπέκτησαν δύο ἀξιόλογα
παιδιά, τόν Φίλιππο καί τήν Μαρία.
Μαζί μέ τήν Νούλα, ὁ Σπύρος ἀπό τή
πρώτη ἡμέρα τῆς ἱδρύσεως τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας» βρέθηκε στή
πρώτη γραμμή τοῦ ἀγώνα γιά τή λειτουργία
της καί γιά τό στερέωμα ἑνός νέου Συλλόγου.
Προσέφερε τόν ἑαυτό του σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τοῦ Συλλόγου μας. Ὁμιλίες, Φιλικοί
Κύκλοι Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Μαθητικές Ὁμάδες, ἐπετειακές ἑορτές, κατασκηνώσεις, ἐξορμήσεις κ.λ.π. Ὁ ἀγαπητός μας
Σπύρος πρῶτος ἔδινε τό παρόν καί μέ τήν
παραδειγματική ζωή του καί τόν ἐνθουσιασμό του, μετέδιδε καί στούς γύρω του τή χριστιανική Ἀλήθεια.
Ἄριστα συνεργάσιμος ἄνθρωπος, ἀγαπητός ἀπό ὅλους, γιά ἕνα μεγάλο χρονικό διάστημα, ἦταν καί Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου μας
καί βοήθησε πάρα πολύ στήν ὅλη ἐξέλιξη τῆς
χριστιανικῆς μας προσπάθειας μέ τίς ἰδέες
του, τήν προσωπική του προσφορά καί τό
παράδειγμά του.
Τώρα, ὁ ἀγαπητός μας Σπύρος ἀναπαύεται στούς «Κόλπους Ἀβραάμ», ἐκεῖ ὅπου ὁ
Δικαιοκρίτης Κύριός μας ἀναπαύει τούς Δικαίους Του. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι καί ἀπό ἐκεῖ
πού βρίσκεται τώρα θά μεσιτεύει στόν
Κύριό μας γιά τήν «Χριστιανική μας Στέγη»,
νά συνεχίσει τό ἔργο της πρός «δόξαν Θεοῦ»,
γιά πολλά ἀκόμη χρόνια. Ἐμεῖς, ὅσοι τόν
γνωρίσαμε καί ζήσαμε μαζί του, θά τόν θυμόμαστε καί θά ἀναπολοῦμε τήν ὡραία του
μορφή.
21
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σέ πρΩτο
πρόσωπο
Ἀγαπητοί μου Συνδρομητές
Εἶμαι βέβαιος ὅτι καί ἐσεῖς ὅπως ὅλοι
οἱ Ἕλληνες, αὐτή τήν περίοδο, δέν θά
αἰσθανόσαστε ἥσυχοι ἀπό τήν κατάσταση
στήν πατρίδα μας.
Ὅπως ὅλα τά σημεῖα δείχνουν δέν
πᾶμε καλά. Λές καί ἔχει πιάσει μιά ὁμαδική
παράκρουση ὅλους ὅσους μᾶς κυβερνοῦν
καί διαφεντεύουν τήν ζωή καί τίς τύχες
μας.
Ἐδῶ «ὁ κόσμος καίγεται, καί μεῖς χαμογελᾶμε», ὅπως εἶπε καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.
Δηλαδή, εἴμαστε γιά γέλια καί γιά κλάματα.
Δυστυχῶς, αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα.
Αὐτή εἶναι ἡ κατάληξη τῶν ἄθεων κυβερνώντων μας, ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν, πού προσπαθοῦν νά φτιάξουν μία
κοινωνία στηριζόμενη μόνον στήν ὕλη καί
ὄχι στό πνεῦμα.
Μόνον οἱ «οἰκονομικοί δεῖκτες» τούς
ἐνδιαφέρουν καί ξεχνᾶνε παντελῶς τά
λόγια τοῦ Χριστοῦ μας ὅτι «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ
μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος» (Ματθ. δ,4).
Ὄχι μόνον ξεχνοῦν ὅτι ὁ ἄνθρωπος
ἔχει καί ψυχή πού ἀπαιτεῖ ἱκανοποίηση καί
λύση τῶν δικῶν της προβλημάτων, ἀλλά,
μέ κάθε μέσον προσπαθοῦν νά ξεριζώσουν
ἀπό μέσα της ὅ,τι καλό καί ὡραῖο ὑπάρχει.
Γίνεται θόρυβος γύρω ἀπό τή διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν στά Γυμνάσια, ἐνῶ
ἡ διδασκαλία τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα, ἔχει σταματήσει νά ὑπάρχει πρίν ἀπό
χρόνια, χωρίς τό γεγονός αὐτό νά ἔχει ξεσηκώσει τό λαό μας γιά τή μεγάλη ψυχική
καταστροφή πού γίνεται στήν ψυχή τῶν
22
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παιδιῶν.
Στά σχολικά βιβλία τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου δέν ἀναφέρονται
οἱ χριστουγεννιάτικες καί πασχαλινές ὀρθόδοξες ἑλληνικές γιορτές,
πού τόσον ὄμορφα ἀναφερόντουσαν τά περασμένα χρόνια στά ἀναγνώσματα τῶν σχολείων καί
μάθαιναν τά παιδιά τήν πίστη
τῶν γονέων τους.
Στίς γιορτές, ἀκόμη καί στούς
Παιδικούς Σταθμούς, δέν ἀναφέρεται τίποτα γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη μας καί γιά τό γεγονός τῆς
ἑορτῆς, οὔτε θρησκευτικούς ὕμνους
καί χριστιανικά τραγούδια λένε
τά παιδιά μας. Οἱ δάσκαλοί τους,
μόνο τόν Ρίτσο καί τόν Θεοδωράκη
ξέρουν!
Τώρα θυμηθήκανε μερικοί,
δυστυχῶς καί θεολόγοι, ὅτι πρέπει
νά λειτουργήσουν καί τά «κατηχητικά» σχολεῖα τῆς Ἐκκλησίας,
ἀφοῦ δική της εὐθύνη εἶναι ἡ θρησκευτική διαπαιδαγώγηση τῶν
παιδιῶν.
Τόσα χρόνια πού τόσον τά πολέμησαν τά κατηχητικά, τίς Χριστιανικές Μαθητικές Ὁμάδες, τά
Κυκλάμινα, δέν ἤξεραν ὅτι θά
φθάναμε κάποτε στή σημερινή
ἀξιοθρήνητη ἐποχή μας; Δέν εἶχαν
ἐπίγνωση τοῦ γκρεμίσματος, πού
μέ τόση μανία ἐπεδίωξαν ὅτι θά
ἔχει τέτοια ἀποτελέσματα; Κρῖμα,
πού μερικοί εἶναι καί καθηγητές
Πανεπιστημίου.
Ὑπάρχει ἐλπίδα νά ἀλλάξουν
τά πράγματα;
Φοβᾶμαι ὅτι ἀπό τό κακό στό
χειρότερο θά πηγαίνουμε.
Γι’ αὐτό, μέ ὅλη τήν δύναμη
τῆς ψυχῆς, ἄς παρακαλέσουμε: «Ὁ
Θεός νά βάλει τό χέρι Του».
Σ.

¥

Ἀλλ’ οὐ πάντα

συμφέρει

Ἐλεύθερος εἶναι ὁ καθένας νά ἀποφασίσει. «Πάντα μοι ἔξεστιν». Αὐτή ὅμως ἡ ἐλευθερία θέλει πολύ προσεκτική χρήση, μέ
φρόνηση καί περίσκεψη, γιατί δέν εἶναι
πάντα ὅλες οἱ ἐπιλογές γιά τό καλό μας. Ἡ
ὑπέρβαση κάποτε δέν ὠφελεῖ καί ἡ ἀκριβής
στάθμιση εἶναι ἀπαραίτητη. Πόσα νέα παιδιά
μεθυσμένα ἀπό τήν ἐλευθερία δέν ἔχουν
ὁδηγηθεῖ σέ δρόμους χωρίς ἐπιστροφή, στήν
παγίδα τῶν ναρκωτικῶν, ἔχουν παρασυρθεῖ
ἀπό τήν αἴγλη καταστάσεων, πού λάμπουν
ἀλλά μόνον χρυσός δέν εἶναι. Ἔχουν ἐπενδύσει σέ αἰσθήματα χωρίς ἀντίκρισμα, καταλήγοντας, τελικῶς, σέ ἀνεξέλεγκτες
περιστάσεις.
Τό ζητούμενο εἶναι ὁ ἄνθρωπος μόνος του
νά προσδιορίζει τά ὅρια του καί νά βρίσκει
κάθε φορά τή χρυσῆ τομή ἀνάμεσα στό «ἔξεστι» καί στό «συμφέρει», μέ εὐελιξία καί
προσαρμοστικότητα.
Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἀνεκτίμητη, ἀλλά ἐξ’
ἴσου σημαντική εἶναι καί ἡ προσέγγισή της
μέ φόβο Θεοῦ, πρός τό συμφέρον πρωτίστως
τῆς ψυχῆς μας.
Κλειώ- Σταυρούλα Κουράση
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καί ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπί τῆς
γῆς''.
Ἐξ. κ΄ 42
ε. «Τόν ἄνθρωπο, Κύριε, τόν
δημιούργησες λίγο κατώτερο ἀπό
τούς ἀγγέλους, μέ δόξα ὅμως καί
τιμή τόν ἔχεις στεφανώσει».
Ψαλμ. 3, 6
στ. «Εἶναι προτιμότερο τό καλό
ὄνομα παρά ὁ πολύς πλοῦτος. Παραπάνω ἀπό τ’ ἀργυρά καί χρυσά
νομίσματα εἶναι ἡ καλή ὑπόληψη».
Παρμ. κβ΄ 1

α. ''Ὅπου εἰμί ἐγώ, ἐκεῖ καί ὁ
Ἐπιμέλεια:
διάκονος
ὁ ἐμός ἔσται· καί ἐάν τις
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ἐμοί διακονῇ, τιμήσει αὐτόν ὁ
πατήρ''.
(Ὅπου εἶμαι ἐγώ (ὁ Χριστός),
ἐκεῖ εἶναι καί ὁ δικός μου ὑπηρέτης. Καί ὁ Πατέρας μου θά τιμήσει ὅποιον μέ ὑπηρετεῖ).
Ἰω. ιβ΄ 26

β. «Δόξα καί τιμή καί εἰρήνη
θά δοθεῖ σέ καθένα πού πράττει
τό καλό».
Ρωμ. β΄ 10
γ. «Νά συναγωνίζεστε ποιός
θά δείξει περισσότερη ἐκτίμηση
στόν ἄλλον».
Ρωμ. ιβ΄ 10
δ. ''Τίμα τόν πατέρα σου καί
τή μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται
24
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ζ. «Ἡ γυναίκα πού τιμᾶ τόν
ἄνδρα της, θά φανεῖ σέ ὅλους
σοφή, ἐκείνη ὅμως πού ἐξαιτίας
τοῦ ἐγωϊσμοῦ της ἀτιμάζει τόν
ἄνδρα της, θά καταστεῖ σέ ὅλους
γνωστή ὡς ἀσεβής».
Σ. Σειρ. κστ΄ 26
η. «Αὐτόν πού σέ διδάσκει τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ, νά τόν τιμήσεις».
Ἀποστολικές Διαταγές.
θ. «Πρέπει ἡ ἀγάπη νά εἶναι
ἴση ἀπό ὅλους γιά ὅλους, ἐνῶ ἡ
τιμή ν’ ἀποδίδεται στόν καθένα
ἀνάλογα μέ τήν ἀξία του».
Μ. Βασίλειος
ι. «Ἄς μήν περιμένουμε νά τιμώμαστε πρῶτοι ἀπό τούς ἄλλους,
ἀλλά ἄς σπεύδουμε ν’ ἀποδώσουμε πρῶτοι τίς τιμές στόν πλησίον».
Ἱερός Χρυσόστομος,
ΕΠΕ 7, 638

¥

ια. «῾Όλες οἱ τιμές εἶναι φθαρτές καί
προσωρινές καί καταστρέφονται μαζί μέ
τόν παρόντα βίον, πολλές μάλιστα φορές
σβήνουν πρίν τελειώσει ἡ παρούσα
ζωή».
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 32, 532
ιβ. «Εἶναι τιμή γιά τόν ἄνθρωπο ὅλα
νά τά ἐκετελεῖ σύμφωνα μέ τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ».
Ἅγ.Ἐφραίμ ὁ Σύρος
ιγ. «Μή ζητᾶς νά σέ τιμοῦν οἱ ἄνθρωποι. Ὅποιος ζητάει τήν τιμή, φεύγει ἀπ’
αὐτόν ἡ τιμή. Ὅποιος ἀποφεύγει τήν
τιμή, ἡ τιμή τόν ἀκολουθεῖ καί γίνεται
κήρυκας τῆς ταπείνωσής του».
Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
ιδ. «Τήν τιμή τοῦ κόσμου γρήγορα
διαδέχεται ἡ ἀτιμία».
Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
ιε. ''Φεύγετε τήν τιμήν τῶν ἀνθρώπων''.
Ἁγίας Μελάνης τῆς Ρωμαίας,
εἱλητάριον.
ιστ. «Ὅποιος καθόλου δέν τιμᾶται
ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἐνῶ τό ἀξίζει, θά
τιμηθεῖ ἀπό τό Θεόν καί θά δοξαστεῖ».
Γεροντικό, Ἀββάς Νισθερῶος, 5
ιζ. ''Τετιμηκότες Χριστόν, δι’ ἐπιπόνου
ἀτιμίας, τῆς ἄνωθεν τιμῆς ἐτύχατε,
Ἀθληταί''.
Παρακλητική
ιη. ''Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξῃ καί τιμῇ
στεφάνωσον αὐτούς''.
Ἀκολουθία Γάμου
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ιθ. «Ὅπως ἡ φωτιά δέν γεννάει χιόνι,
ἔτσι καί αὐτός πού ζητάει τίς τιμές τοῦ
κόσμου, δέν θά ἀπολαύσει τίς τιμές τῆς
μελλούσης ζωῆς».
Ἰωάννου Σιναΐτη, Κλῖμαξ,
ΚΣΤ΄, Γ΄, 25
κ. «Ἄς τιμήσουμε τούς Ἁγίους τοῦ
Θεοῦ. Καί πῶς θά τούς τιμήσουμε; Ἄν
κατά τό παράδειγμα ἐκείνων καθαρίσουμε τούς ἑαυτούς μας ἀπό κάθε μόλυσμα σαρκικό καί πνευματικό».
Ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς
κα. «Τό ραβδί τοῦ δικαίου εἶναι καλύτερο παρά ἡ τιμή ἀπό τόν κακόν».
Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.
κβ. «Τέτοιοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι σήμερα. Δῶσ’ τους χρήματα, αὐτοκίνητα
καί δέν νοιάζονται οὔτε γιά τήν πίστη
οὔτε γιά τήν τιμή οὔτε γιά τήν ἐλευθερία».
Ἁγ. Παϊσίου, Λόγοι, Α΄, σελ. 361
κγ. «Οἱ ἠδονές εἶναι φθαρτές, οἱ τιμές
ὅμως παραμένουν ἀθάνατες».
Περίανδρος
κδ. «Οἱ τιμές πού κατακτιοῦνται εἶναι
ἀνώτερες ἀπό ἐκεῖνες πού δωρίζονται».
Σόλων
κε. ''Ἀγαθούς τίμα''. (Νά τιμᾶς τούς
καλούς).
Σωσιάδη, Ὑποθῆκες τῶν 7 Σοφῶν
κστ. «Κανέναν θησαυρό δέν μπορεῖς
νά ἔχεις καλύτερο ἀπό τό αἴσθημα τῆς
τιμῆς».
Θέογνης
κζ. Δέν ἐκτιμῶ καί δέν λογαριάζω
ἐκεῖνον πού δέν ἔχει πατρίδα καί τιμή.
Αἰσχύλος, Ἱκέτιδες
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Ἡ λιτότης δέν εἶναι συνταγή ἀναπτύξεως», Μπαράκ Ὀμπάμα (ΕΣΤΙΑ 16-11-16)
Ἀνάπτυξη δέν ἤθελαν καί ἴσως οὔτε
θέλουν γιά τή χώρα μας οἱ δανειστές. Οἱ
κυβερνῶντες μας τά τελευταῖα χρόνια δέν
τήν ἐπεδίωξαν.
«Ἡ ἐπίσκεψη πού ἀνέβασε τήν Ἑλλάδα» (ΕΘΝΟΣ 17-11-16).
Μπορεῖ νά προβλήθηκε ἡ χώρα μας
ἀπό κάποιες ἀπόψεις μέ τήν ἐπίσκεψη τοῦ
προέδρου τῶν Η.Π.Α. Τήν πατρίδα μας θά
ἀνεβάσουμε οὐσιαστικά, ἐάν ἐμεῖς οἱ πολίτες ἀναβαθμιστοῦμε πνευματικά.
«Ἐκτεταμένα ἐπεισόδια γύρω ἀπό τό
Πολυτεχνεῖο. Πάρτι-μολότοφ ἔστησαν καί
φέτος οἱ κουκουλοφόροι» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 18-11-16)
Ἀνενόχλητοι δροῦν οἱ κακοποιοί κάθε
χρόνο «τιμώντας» τούς «ἥρωες» τοῦ Πολυτεχνείου μέ καταστροφές. Ἡ ὑποκρισία τῆς
πολιτείας, τῶν κομμάτων καί τῶν πολιτῶν
ἔχει ἀποδειχθεῖ πολύ ἀνθεκτική!
«Ἀπομείωση 4,5% δείχνουν τά στοιχεῖα
τῆς ΕΛ.ΣΤΑΤ. Εἰσόδημα 5,5 δισ. εὐρώ ἔχασαν τό 2015 τά νοικοκυριά» (Η ΑΥΓΗ 19-1116)
Καί ἡ ἀπώλεια συνεχίστηκε καί τό 2016
καί πιθανότατα καί τό 2017. Δέν ἀρκοῦνται
στήν φτωχοποίησή μας; Πλήρη ἐξόντωσή
μας θέλουν;
«Σύμφωνα μέ τίς ἔρευνες καί παρά
τήν ὑποχώρηση τῶν τελευταίων χρόνων ἡ
«μαύρη» οἰκονομία ἀνέρχεται σέ περίπου
40 δισ. εὐρώ ἐτησίως» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 2011-16).
Καί τήν ἀπό τό γεγονός αὐτό ἀπώλεια
ἐσόδων τό Δημόσιο ἀναπληρώνει μέ αὔξηση τῆς φορολογίας!
«Ἀπό τήν πίσω πόρτα πᾶνε νά περά26

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

σουν τήν κατάλυση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 20-11-16).
Πάγιος σκοπός τους. Οἱ ἐχθροί τοῦ
Ἑλληνισμοῦ μηχανεύονται ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ
τόν σκοπό τους. Ἐπαγρύπνηση ἀπό ἐμᾶς
Κύπριους καί Ἑλλαδίτες.
«Ἡ Κίνα θέλει νά πάρει τά ἡνία τοῦ
παγκόσμιου ἐμπορίου μέ μεγαλύτερη
ἀπελευθέρωση κεφαλαίων» (ΤΑ ΝΕΑ 2111-16).
Ἐγωπάθεια σέ ὅλα τά ἐπίπεδα: ἀτομικό,
συλλογικό!
«Πρός παραγραφή οἱ λίστες φοροδιαφυγῆς» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 22-11-16)
Πῶς νά μήν αἰσθάνονται κορόϊδα οἱ
συνεπεῖς φορολογούμενοι πολίτες; Ἔτσι
θά παταχθεῖ ἡ φοροδιαφυγή;
«Ψάχνονται ξανά γιά νέο κόμμα» (Η
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 24-11-16)
Παλαιά φθαρμένα πολιτικά πρόσωπα,
μέ δῆθεν νέες ἰδέες, μέ δῆθεν νέα προγράμματα, πρός ἐξαπάτηση τῶν ψηφοφόρων!
«Τά κόμματα δέν ἐνδιαφέρονται διά
τό Εὐαγγέλιον, ἀλλά διά τό φραγγέλιον
τῆς Εὐρώπης!» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 25-1116)
Τά κόμματα ἐνδιαφέρονται γιά τήν νομή
τῆς ἐξουσίας. Ἐμεῖς οἱ πολίτες καί ψηφοφόροι, πού ὑφιστάμεθα τό φραγγέλιο τῆς
Εὐρώπης, πότε θά ἀφυπνιστοῦμε;
«Ἡ Μέρκελ ἐπιμένει νά σώσει τήν
Εὐρώπη... ἡ γερμανίδα καγκελάριος διεκδικεῖ καί τέταρτη θητεία» (ΤΟ ΒΗΜΑ 27-1117)
Εἴδαμε πῶς ἐννοοῦν τή σωτηρία. Φτωχοποίηση τῶν ἀνθρώπων, ἐξάλειψη τοῦ κοινωνικοῦ κράτους, κηδεμονία τοῦ Δ΄ Ράϊχ.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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ΤΟ ΗΜΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΙΓΓΛΑΣ

Μέ τή συμπλήρωση 400 χρόνων ἀπό τόν
θάνατο τοῦ μεγάλου Ἄγγλου δραματουργοῦ
Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616), ἔχουν πληθύνει
οἱ παραστάσεις θεατρικῶν ἔργων του καί στήν
πατρίδα μας. Τό ἔργο «Τό ἡμέρωμα τῆς στρίγγλας» παίζεται αὐτήν τήν περίοδο στό θέατρο
ΒΡΕΤΑΝΙΑ.
Ὁ πλούσιος εὐγενής τῆς Πάδουας Μπατίστας ἔχει δύο κόρες, τήν Κατερίνα καί τήν
Μπιάνκα. Πολλοί οἱ μνηστῆρες γιά τή Μπιάνκα
καί... τήν προῖκα της. Ὁ Μπατίστας θέλει νά
παντρέψει πρῶτα τήν μεγαλύτερη Κατερίνα.
Κανένας ὅμως δέν τή θέλει, γιατί ἔχει ἄσχημη
φήμη. Εἶναι στριμμένη καί κακιά, πνεῦμα ἀντιλογίας, ἀνυπότακτη, ἀτίθαση, μέ τσουχτερή
γλῶσσα.
Ἔρχεται στήν Πάδουα ὁ εὐγενής, εὔπορος
νέος Πετρούκιος ἀπό τή Βερόνα, πού ἀναζητᾶ
πλούσια νύφη. Μαθαίνει γιά τήν Κατερίνα καί,
παρά τίς ἄσχημες πληροφορίες πού παίρνει, τή
ζητᾶ ἀπό τόν πατέρα της. Ἡ δύσκολη Κατερίνα ἀποτελεῖ πρόκληση γιά τήν αὐτοπεποίθηση, ἀποφασιστικότητα καί εὐφυΐα του.
Ἡ σύγκρουση ἀρχίζει ἀπό τήν πρώτη γνωριμία τους. Τά ἀρνητικά στοιχεῖα τοῦ χαρακτήρα
της δέν ματαπείθουν, δέν κάμπτουν, δέν ἀπο-
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θαρρύνουν τόν Πετρούκιο. Καί τό
ἡμέρωμα τῆς στρίγγλας συνεχίζεται.
Ὁ Πετρούκιος «στήνει» τή νύφη
καί τούς δικούς της μπροστά στήν
ἐκκλησία. Προσέρχεται ἄπρεπα ντυμένος. Δέν μένει στό γαμήλιο γεῦμα.
Παίρνει τή νύφη βίαια, τή φορτώνει
σέ ἀξιοθρήνητο ἄλογο γιά νά πᾶνε
στό κτῆμα του. Πρίν φθάσουν τό
ἄλογο σκοντάφτει καί οἱ νεόνυμφοι
πέφτουν στίς λάσπες.
Στό σπίτι του ὁ Πετρούκιος μέ
τή συμπεριφορά του πρός τούς
ὑπηρέτες ἐπιβεβαιώνει ὅτι εἶχε δείξει στήν Κατερίνα μέχρι τότε. Μέ
διάφορες δικαιολογίες διώχνει τά
ἐκλεκτά φαγητά πού τούς σερβίρουν. Ἡ Κατερίνα μένει νηστική
τό πρῶτο βράδυ τῆς ἔγγαμης ζωῆς
της. Θά μείνει καί ἄϋπνη. Σέ μεταγενέστερο στάδιο ἀπορρίπτει τό
καινούργιο καπέλο καί φόρεμα πού
ἀρέσουν στήν Κατερίνα. Θά πᾶνε
στόν πατέρα της μέ φτωχικά ἐνδύματα, «γιατί τό πνεῦμα εἶναι πού
κάνει πλούσιο τό κορμί».
Καθ’ ὁδόν ἡ Κατερίνα πείθεται
νά παραδεχθεῖ ὅτι τό φεγγάρι εἶναι
πού λάμπει καί ὄχι ὁ ἥλιος, γιά νά
μή δυσαρεστήσει τόν ἄνδρα της.
Στό πατρικό σπίτι ἐπιβεβαιώνεται
ἡ πλήρης ἐξημέρωσή της. Ἀπευθυνόμενη στούς οἰκείους της καί
στούς θεατές, σκιαγραφεῖ τή σωστή
σύζυγο.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΖΙΟΜΠΟΛΑ
Ἀρχιμανδρίτου
ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ. Οἱ Νεοφανεῖς Μάρτυρες
καί Θαυματουργοί τῆς Λέσβου.
Μέ βάση τίς τωρινές ἐμφανίσειςἀποκαλύψεις αὐτῶν τῶν Ἁγίων
μας γίναμε γνῶστες ἑνός τελείου
ἄγνωστου κόσμου τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί τῆς θηριωδίας τῶν Τούρκων.Τό βιβλίο αὐτό
βοηθάει νά γνωρίσουμε τή ζωή
τους.
Σχ.14χ21. Σελ.176. Διεύθυνση Συγγραφέως Χατζηκώστα 12, 11521
Ἀθήνα. Τηλ. 210 64111464. 6977
822412.

αὐτῶν τῶν ἁγίων γυναικῶν ἀναφέρεται τό βιβλίο αὐτό.
Σχ. 14Χ19. Σελ.164. Ἔκδοση «Ο
ΣΩΤΗΡ», Σόλωνος 100, 10680 Ἀθήνα, τηλ. 170 3624349.
Πρωτοπρ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΟΝ. ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Θεολόγου-Συγγραφέως
ΑΛΒΑΝΙΑ. ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ!
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Σχ. 14,50Χ20,50. Διεύθυνση Συγγραφέως Παραλία Πατρῶν Τ.Κ.
26500.

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
ΔΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗ
ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ
Τό 11ο βιβλίο αὐτῆς τῆς σειρᾶς
ἀποβλέπει στήν ἀπελευθέρωση
ἀπό τά στοιχεῖα τῶν νεκρῶν τύπων
καί στήν καθοδήγηση στή ζωντανή
λατρεία.
Σχ.12Χ17. Σελ.128. Διεύθυνση Συγγραφέως Χριστοκοπίδου 12, 10
554 Ἀθήνα. Τηλ. 210 3212713.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν.
ΙΧΝΟ – ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Στόν τόμο αὐτό καταχωροῦνται
κείμενα πού δημοσιεύτηκαν στήν
«Εὐθύνη». Πρόκειται γιά δοκιμές
πνευματικῆς ἰχνηλασίας πού δέν
στοιχειοθετοῦν παρά ἁπλά ἰχνο–
γραφήματα.
Σχ.12,50Χ21. Διεύθυνση Συγγραφέως, Ἀφροδίτης 5 17561 Π. Φάληρο, τηλ. 210 9887934.

ΑΡΧΙΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΟΓΙΩΝΗ
ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΑΓΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Οἱ γυναῖκες πού ἁγίασαν κινοῦν
περισσότερο τόν θαυμασμό μας.
Ἔδειξαν ἀξιοθαύμαστη πνευματική
ἀνδρεία ἀνώτερη κι ἀπό αὐτή τῶν
ἀνδρῶν. Στή ζωή καί τή δράση

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
1) ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΥΦΩΝΑΣ...
ΦΥΛΑΧΤΕΙΤΕ
(Ποιητική Συμφωνία) Γ΄ Ἔκδοση
2) ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Δοκίμιο
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Δύο ὡραῖα βιβλία ἀπό τόν λογοτέχνη τοῦ Αἰγίου.
Ἐκδόσεις «Φιλολογική Φωνή» Διεύθυνση Συγγραφέως Νικ. Σολιώτη 16,
25100 Αἴγιον.
ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ
ΤΑ ΜΩΡΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
Τό βιβλίο αὐτό θά ἔπρεπε νά διαβάσουν ὅλες οἱ ἔφηβες καί οἱ νέες κοπέλες, ὅλες οἱ μητέρες πού ἔχασαν
χωρίς νά τό θέλουν τά παιδιά τους,
ὅλες ἐκεῖνες πού ἀπέρριψαν τό δῶρο τοῦ Θεοῦ.
15Χ20,50. Σελ.64. Διεύθυνση Συγγραφέως. Ἑρμοῦ 4 14552 Μεταμόρφωση, τηλ. 6946721189.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
178. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
179. Ἡ 76η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Ὁ κ. Παπαπαναγιώτου Νομικός-Ταξίαρχος Ἀεροπορίας ἐ.ἀ. συνεχίζει
νά μᾶς παρουσιάζει, σέ κάθε τόμο
πού ἐκδίδει, φωτοτυπημένα ἀντίγραφα ἐπικαίρων ἄρθρων τοῦ ἑλληνικοῦ τύπου.
Σχ. 21Χ30. Διεύθυνση Συγγραφέως
Ἀφῶν Διδασκάλου 68, 15669 Παπάγου, τηλ. 210 65141951.
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Ἡ κ. Μιχαλίτσα Ἀγγέλου, Λουτράκι Κορινθίας, 50 € εἰς μνήμην
γονέων, ἀδελφῶν καί θείων.
Ἡ κ. Μαρία Βλαχοπούλου, Ζωγράφου, 30 € εἰς μνήμην τῶν γονέων
της Ἀγγέλου καί Χριστίνας καί τοῦ
συζύγου Χαραλάμπους.
Ὁ κ. Ἀντώνιος Γαϊτάνης, Ἀθήνα
50 € εἰς μνήμην Βασιλικῆς Λιναρδάκη καί γονέων της.
Ἡ κ. Νίκη Θειοπούλου, Καλλιθέα,
40 € εἰς μνήμην γονέων, ἀναδόχων,
συγγενῶν, φίλων, γνωστῶν, ἀγαπώντων καί μισούντων ἡμᾶς.
Ἡ κ. Ἰωάννα Καραμιτζιώτη, Ἄνω
Λιόσια 25 € εἰς μνήμην τῶν γονέων
της καί Εὐαγγέλου.
Ἡ κ. Μαρία Κουτσογιάννη, Ἀθήνα 100 € εἰς μνήμην Χριστοδούλου
Ἀρχιεπισκόπου, Θάλειας, Δημητρίου,
Ἑλένης, Γαρυφαλλιᾶς, Γεωργίου,
Αἰκατερίνης, Ταξιάρχη.
Ἡ κ. Ἀδαμαντία Μιχαηλίδου,
Ἀθήνα 50 €, εἰς μνήμην Ἀγγέλου
καί Παρασκευῆς.
Ἡ Οἰκογ. Γρηγορίου Ἰ. Σγούρου,
Καθηγητοῦ Μαθηματικῶν, 100 € εἰς
μνήμην του.
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Φουντζούλιας, Λαμία, 100 € εἰς μνήμην Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Τσιμπάνου.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ,
ΤΙΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Μέ ἰδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση ὁ λαός τῆς
Καλαμάτας ὑποδέχθηκε στήν πόλη μας, τίς ἀπογευματινές ὧρες τῆς 13ης Δεκεμβρίου, τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Δυρραχίου, Τιράνων
καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιο Γιαννουλάτο.
Ὁ Μακαριώτατος ἀφίχθηκε στήν πόλη μας
μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀνακηρύξεώς του ἀπό τό
Δῆμο Καλαμάτας ὡς ἐπιτίμου δημότη της καί
τῆς ἐπιδόσεως σέ αὐτόν τοῦ Βραβείου «Δοκιμίου
Ἐλευθέρου Στοχασμοῦ», εἰς μνήμην τοῦ Πρώτου Αἱρετοῦ Νομάρχη Μεσσηνίας Παναγιώτη
Φωτέα, ἔτους 2015, γιά τό βιβλίο του μέ τίτλο
«Συνύπαρξη: Εἰρήνη, φύση, φτώχεια, τρομοκρατία, ἀξίες – Θρησκειολογική Θεώρηση».
Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχή ἔγινε στό Μητροπολιτικό
μας Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος, ὅπου τόν
ὑποδέχθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, οἱ ἀρχές τοῦ τόπου καί ὁ λαός.
Στήν συνέχεια ὁ Μακαριώτατος μέ τήν συνοδεία του ἡ ὁποία ἀποτελοῦνταν ἀπό τούς Μητροπολῖτες Ἀπολλωνίας καί Φιέρ κ. Νικόλαον
καί Ἀμαντίας κ. Ναθαναήλ, μετέβη στό Μέγαρο
Χοροῦ τῆς πόλης μας, ὅπου, μέσα σέ μία κατάμεστη ἀπό κόσμο αἴθουσα ἔγινε ἡ ἀνακήρυξή
του ὡς ἐπιτίμου δημότη Καλαμάτας καί ἡ ἀπονομή τοῦ «Βραβείου Φωτέα».
Τό Βραβεῖο αὐτό συνοδεύτηκε καί μέ μία ἐπιταγή 3.000 εὐρώ, τά ὁποῖα ὁ Μακαριώτατος διέθεσε 1.000 εὐρώ στό Γηροκομεῖο Καλαμάτας,
1.000 εὐρώ στό Γηροκομεῖο Δυρραχίου καί 1.000
εὐρώ στό Γηροκομεῖο Τιράνων.
Στήν τελετή ἀπονομῆς προβλήθηκε τμῆμα
ἑνός ντοκιμαντέρ ἀπό τήν ὅλη ἱεραποστολική
του δράση στήν Ἀφρική καί τήν ἀναστήλωση
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τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, ἀπό
σχεδόν μηδενική βάση. Ἐντυπωσίασε τούς πάντες ἡ μεγάλη προσωπικότητα τοῦ τιμωμένου προσώπου καί ἀπό δῶ καί στό ἑξῆς
συνδημότη μας.
Τήν ἑπόμενη ἡμέρα ἐπισκέφτηκε τά Μουσεῖο Παραδοσιακῆς
Ἐνδυμασίας καί Κοσμήματος τοῦ
Λυκείου Ἑλληνίδων Καλαμάτας
«Βικτωρία Γ. Καρέλια».
Στή συνέχεια μετέβη στό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Μεσσήνης ὅπου
καί ξεναγήθηκε στούς χώρους του.
Τήν τρίτη ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεώς του τήν ἀφιέρωσε στήν ἱστορική κωμόπολη Ἀνδρούσας, τό
ὄνομα τῆς ὁποίας εἶχε λάβει στόν
τίτλο του ὡς Ἐπίσκοπος γιά
πολλά χρόνια.
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