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

κυθρωποί πορεύονται οἱ δύο Μαθηταί πρός Ἐμμαούς. Συγκλονισμένοι ἀπό τά τραγικά γεγονότα τοῦ
σταυρικοῦ θανάτου καί τῆς ταφῆς τοῦ
Διδασκάλου τους, ἀλλά καί ἀπορημένοι
ἀπό τά παράδοξα τῶν Μυροφόρων, πού
βρῆκαν ἄδειο τόν τάφο Του.
Στόν Ξένο, πού τούς πλησιάζει, ἀναφέρουν τόν προβληματισμό τους, ὁμολογοῦν τήν θλίψι τους καί τήν ἀπελπισία
τους. Ἐμεῖς ἐλπίζαμε ὅτι αὐτός θά ἐλύτρωνε τόν Ἰσραήλ.
Ὁ Ξένος, - ὁ ἴδιος ὁ ἀναστάς Κύριος
ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ - πού περπατᾶ μαζί
τους καί δέν τόν ἀναγνωρίζουν, τούς
ὁδηγεῖ μέσα ἀπό τίς προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στήν κατανόησι τῶν γεγονότων καί στήν ἀλήθεια τῆς
Ἀναστάσεως. Ἔτσι ἔπρεπε νά γίνουν
ὅλα, νά πάθη ὁ Χριστός καί νά εἰσέλθη
στήν δόξα Του (Λουκ. 24, 22-27). Καίγεται ἡ καρδιά τους ἀπό τά λόγια Του.
Διαλύονται τά νέφη ἀπό τόν νοῦ τους.
Μένει μαζί τους ὁ Κύριος καί μόνον τήν
ὥρα τοῦ δείπνου, πού εὐλογεῖ τόν ἄρτον,
ἄνοιξαν τά μάτια τους. Στό πρόσωπο
τοῦ ὑψηλοῦ Ξένου, ἀνεγνώρισαν τόν
ἀναστάντα Κύριο. «Καί Αὐτός ἄφαντος
ἐγένετο ἀπ’ αὐτῶν» (Λουκ. 24,31). Τόν
εἶδαν μίλησαν μαζί Του, περπάτησε
δίπλα τους, συνέφαγαν, ἔμεινε κοντά
τους. Ἡ ἐλπίδα ὄχι μόνον δέν χάθηκε, δέν
ἔσβησε στόν τάφο, ἀλλά ἔγινε συνάντησι
ἄπειρης ἀγάπης καί χαρᾶς. Ἐπιστρέφουν ἀμέσως στά Ἱεροσόλυμα, συναντοῦν τούς συμμαθητάς τους πού τούς
πληροφοροῦν ὅτι «ἠγέρθη ὁ Κύριος
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ὄντως καί ὤφθη Σίμωνι» Χαίρονται
ὅλοι μαζί. Καί ἐνῶ συζητοῦν ὅλα αὐτά,
ξαφνικά ὁ Ἰησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν
καί λέγει αὐτοῖς «εἰρήνη ὑμῖν». Ἡ
ἐλπίδα γίνεται βεβαιότητα πίστεως, πλήρωμα ἀγάπης μέ τόν Ἀναστάντα Κύριο.
Πλήρωμα χαρᾶς καί δυνάμεως. Οἱ Μαθηταί γίνονται μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως σέ ὅλο τόν κόσμο. «Ἰδού ἐγώ
ἀποστέλλω ὑμᾶς...», «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη...».
Τά σύννεφα τῆς ἀβεβαιότητος, τῆς
συγχύσεως καί τοῦ φόβου ὑπῆρχαν καί
θά ὑπάρχουν πάντοτε. Στήν ἐποχή μας
κλονίζουν τήν πίστι καί τήν ἐλπίδα μας.
Φαίνεται σάν νά μᾶς «ξέχασε καί ὁ
Θεός». Αὐτός ὅμως μᾶς ὑποσχέθηκε ὅτι
θά εἶναι πάντοτε μαζί μας. «Οὐκ
ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι πρός
ὑμᾶς» (Ἰω. 14,18). «Μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ
τῇ ἐμῇ» (Ἰω. 15,9). Ὁ ἴδιος μένει πιστός
στίς ὑποσχέσεις Του. Ἡ Ἀνάστασί Του
βεβαιώνει τήν ὁριστική νίκη Του πάνω
στό κακό καί τήν ἐξουσία τοῦ διαβόλου.
Ὅσο κι ἄν φαίνεται νά κυριαρχεῖ τό
κακό στόν κόσμο, γνωρίζουμε ὅτι δέν ἔχει
ὑπόστασι, δέν εἶναι «ὑφεστώς τι πρόσωπον ἤ πρᾶγμα». Εἶναι ἡ ἀπουσία τοῦ
καλοῦ, ὅπως τό σκοτάδι εἶναι ἡ ἀπουσία
τοῦ φωτός καί ὁ θάνατος ἡ ἀπουσία τῆς
ζωῆς. Ἡ ἐλπίδα μᾶς ἑνώνει μέ τήν
ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀδιάκοπη παρουσία Του στή ζωή μας. Μακάρι νά ἔχουμε τό φωτισμό Του, νά
περπατοῦμε ἐν τῷ φωτί τοῦ προσώπου
Του. Νά Τόν ἀκολουθοῦμε.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΠΑΣΧΑ, ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Μέ τήν ἀνθρώπινη φύση πού προσέλαβε ὁ Κύριος «οὐκ ἐρρυπαίνετο,
ἀλλά τό φθαρτό σῶμα ἐζωοποίει καί
ἐκαθάριζεν», γράφει ὁ Μ. Ἀθανάσιος,
καθώς ὁ ἥλιος φωτίζει, θερμαίνει καί
καθαρίζει τή φύση, χωρίς νά ἐπηρεάζεται σέ κάτι ἀπό τήν ἐπαφή του
αὐτή μέ τή φύση. Ἔτσι, καί τό ἀπαθές
τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου διατηρήθηκε ἀμόλυντο κατά τήν ὅλη πορεία
Του πάνω στή γῆ καί τήν ἑκούσια
Σταυρική Θυσία Του.
Πάσχα, τό Σταυρώσιμο

Ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος
τοῦ Θεοῦ μέ τήν «κατ’ ἄνθρωπο»,
γέννησή του πῆρε πάνω του τήν ἀρχή
τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά πάρει μέ τόν
ἑκούσιο θάνατό του καί τό τέλος τῆς
ἐπίγειας βιοτῆς. Ἔτσι συντρίβονται
ἡ ἁμαρτία καί ἡ ἐξουσία τοῦ διαβόλου
καί ὁλοκληρώνεται τό ἀπολυτρωτικό
ἔργο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἡ ἀνθρώπινη φύση ἐλευθερωμένη πλέον ἀπό
τήν τυραννική δυναστεία τοῦ διαβόλου, ἀπόκτησε τή δυνατότητα τῆς
ἀποκατάστασης στό ἀρχέγονο κάλλος
της. «Ἀφοῦ ὁ Χριστός εἰς τόν Σταυρόν
ἀνέβη, ἀπέθανε καί ἀνέστη, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου κατέστη καί τό
κάλλος συνέστη», γράφει ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Δηλαδή, ἀφ’ ὅτου
ὁ Χριστός ἀνέβηκε στό Σταυρό, μέ τό
θάνατο καί τήν κατ’ ἀκολουθίαν Ἀνάστασή Του ἐλευθέρωσε τόν ἄνθρωπο
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ἀπό τήν τυραννία τοῦ κακοῦ καί τοῦ
χάρισε τήν δυνατότητα τῆς σωτηρίας.
Πάσχα τό Ἀναστάσιμο

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς καλεῖ
νά νιώσουμε πρῶτα τό Πάσχα ὡς
Σταυρώσιμο γιά νά τό νοιώσουμε καί
ὡς Ἀναστάσιμο. Ἔχοντες «κοινωνίαν
τῶν παθημάτων αὐτοῦ, δυνάμεθα
γνῶναι αὐτόν καί τήν δύναμιν τῆς
ἀναστάσεως αὐτοῦ» (Φιλ. 3,10).
Δηλαδή, γιά νά γνωρίσουμε τό
Χριστό καί τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς Του, θά πρέπει πρῶτα νά συμμετάσχωμε στά παθήματά Του. Γι’
αὐτό, ὅποιος δέν προσπαθεῖ νά συμπορεύεται μέ τόν πάσχοντα «κατ’
ἄνθρωπον» Χριστόν, δύσκολα θά
μπορέσει νά συμπορεύεται μέ τόν
ἀναστάντα καί παρόντα ἀνάμεσά μας
Σωτήρα Χριστό. Ὁ Σταυρός καί τό κενόν μνημεῖον τοῦ Παναγίου Τάφου
ἀποτελοῦν τό μέγα μυστήριο τῆς
Θείας Φιλανθρωπίας.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
«εὐχαριστεῖ τό Θεό γιά τή σταύρωση,
τήν ταφή καί τήν Ἀνάστασή Του»,
πού χάρισε ἔτσι τήν ἀθανασία στό
θνητό γένος τῶν ἀνθρώπων. Συνανέστησεν παγγενῆ τόν Ἀδάμ, ἀναστάς
ἐκ τοῦ τάφου. Γι’ αὐτό μᾶς καλεῖ ἡ
Ἐκκλησία στή νέα ἐν Χριστῷ ζωή μέ
τήν δόξα καί τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Ἀχελώου κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

3. Ὁ Χριστιανός
καί τό φυσικό περιβάλλον
Ὁ Χριστιανός, «ὡς σάρκα φορῶν
καί τόν κόσμον οἰκῶν» (Εὐχή Εὐχελαίου), κάτοικος τοῦ χωριοῦ ἤ τῆς πόλεως, ἄνδρας ἤ γυναίκα, ἐργάτης ἤ
ἐπιστήμονας ἐμπλέκεται κι αὐτός στό
περιβαλλοντολογικό πρόβλημα τῆς
ἐποχῆς μας. Εἶναι ἑπομένως ἀναγκαῖο
νά προσπαθήσομε στή συνέχεια νά
ἐπισημάνομε μερικά στοιχεῖα πού καθορίζουν τόν τρόπο ζωῆς καί ἐργασίας
τοῦ Χριστιανοῦ μέσα στό φυσικό περιβάλλον, σύμφωνα μέ τίς βασικές
χριστιανικές ἀρχές πού διατυπώσαμε
προηγουμένως.
α) Ὑπεύθυνη ἐργασία
καί οἰκολογική δραστηριότητα
Ὁ Χριστιανός καλεῖται νά ἀσκεῖ
τήν ἀρχέγονη ἀποστολή του, δηλαδή
νά ἐργάζεται. Ὁ Χριστιανός μέ τήν
ἐργασία πού ἐφαρμόζει τή θεόσδοτη
ἐντολή: «Ἐργάζεσθε». Δέν πρέπει νά
λησμονεῖ ὁ πιστός ὅτι ἡ ἐργασία εἶναι
προπτωτική ἐντολή καί ἀποστολή πού
καθόρισε ὁ Θεός γιά τόν ἄνθρωπο. Ὁ
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Χριστιανός ἑπομένως ὀφείλει νά ἐργάζεται καί νά ἀσκεῖ τήν ἀποστολή πού
τοῦ ἀνέθεσε ὁ Δημιουργός. Ἡ θεληματική καί ἄνευ λόγου ἄρνηση τῆς ἐργασίας ἔχει καταδικαστεῖ πολύ νωρίς
ἀπό τή χριστιανική συνείδηση (Β΄ Θεσ.
γ΄ 10). Ὁ Χριστιανός καλεῖται ὄχι μόνο
νά ἐργάζεται, ἀλλά καί νά ἐνδιαφέρεται
γιά τήν προαγωγή καί βελτίωση τῶν
μεθόδων καί τῶν συνθηκῶν ἐργασίας.
Μιά τέτοια θέση καλύπτει ἀπόλυτα
τή συμμετοχή τοῦ πιστοῦ σέ κάθε νόμιμη συνδικαλιστική κίνηση.
Ὁ Χριστιανός, ἐξάλλου, καλεῖται
νά ἐργάζεται ὑπεύθυνα καί νά ἀσκεῖ
τό παραγωγικό καί δημιουργικό του
ἔργο ὡς ἀντιπρόσωπος καί «οἰκονόμος» (Λουκ. ιβ΄ 42) Θεοῦ, ὡς ἐπιστάτης
καί φύλακας τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Τό
«φυλάσσειν» εἶναι τό δεύτερο μέρος
τῆς σχετικῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ. Ἡ
θέση αὐτή ὑποχρεώνει τό Χριστιανό
νά φροντίζει καί νά προστατεύει τό φυσικό περιβάλλον.
Ὁ κάθε χριστιανός, ἑπομένως,
πρέπει νά αἰσθάνεται ὅτι
ἔχει αὐξημένες εὐθύνες γιά
τή διατήρηση τῆς ἰσορροπίας
τῶν οἰκολογικῶν συστημάτων

¥

τῆς περιοχῆς του. Αὐτό πρακτικῶς
σημαίνει ὅτι ὁ Χριστιανός θά πρωτοστατεῖ σέ κάθε οἰκολογική κίνηση πού
θά ἀποβλέπει στή διατήρηση καί διαφύλαξή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.
β) Ζωή αὐτάρκειας
Βασική χριστιανική ἀρχή τῆς χριστιανικῆς ζωῆς εἶναι ἡ «αὐτάρκεια»
(Β΄ Κορ. 8,2, Φιλ. δ΄ 11, Α΄ Τιμ. στ΄ 6),
ἡ μέτρια, δηλαδή, χρήση τῶν ὑλικῶν
ἀγαθῶν. Ὁ Χριστιανός καλεῖται νά μή
ἐπιδιώκει τό θησαυρισμό (Ματθ. στ΄
20) καί τή συσσώρευση ὑλικῶν ἀγαθῶν
(Λουκ.ιβ΄ 15), ἀλλά νά ἀρκεῖται στά
ἀναγκαῖα καί ἀπαραίτητα (Ἑβρ. ιγ΄
5) μέσα ζωῆς. Ἡ ἀρχή τῆς «αὐτάρκειας» εἶναι καθοριστική γιά τή σχέση
τοῦ Χριστιανοῦ μέ τό φυσικό περιβάλλον καί τή συμβολή του στήν ἀντιμετώπιση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος. Μερικοί, μάλιστα, ὑποστηρίζουν
ὅτι ἡ «αὐτάρκεια» ἤ ὁ «οἰκολογικός
ἀσκητισμός» (ecological ascetism) ἤ ἡ
«χαλάρωση» θά συντελέσει σημαντικά
στή λύση τοῦ περιβαλλοντολογικοῦ
προβλήματος τῆς ἐποχῆς μας.
γ) Ζωή δικαιοσύνης
Ὁ Χριστιανισμός, ἐνῶ τονίζει τήν ἀξία τῆς δημιουργικῆς καί ὑπεύθυνης ἐργασίας
καί τήν ἀπόκτηση λογικοῦ
κέρδους (Ματθ. κε΄ 14 ἑξ.),
ὡστόσο καταδικάζει τήν
αἰσχροκέρδεια (Α΄ Τιμ. γ΄ 3.
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Τίτ. α΄ 7) καί ἰδιαίτερα
τήν ἀδικία καί τήν
ἐκμετάλλευση (Λουκ.
ιγ΄ 27, ιστ΄ 8). Ἡ δικαιοσύνη, ἑπομένως, ὡς
τρόπος ζωῆς, εἶναι καθοριστική καί
γιά τίς σχέσεις τοῦ Χριστιανοῦ μέ τό
φυσικό περιβάλλον. Αὐτός πού ἐφαρμόζει τήν ἀρχή τῆς δικαιοσύνης θά
κάνει καλή καί σωστή χρήση τῶν φυσικῶν πόρων. Ἡ καλή χρήση τῶν πόρων
ἀναφέρεται καί στήν ἀποφυγή τῆς
σπατάλης, γιά τήν ὁποία ἔχομε τή
ρητή ὑπόμνηση τοῦ Χριστοῦ (Ἰωάν.
στ΄ 12).
δ) Ἡ κλήση τῶν χαρισματούχων
χριστιανῶν
Οἱ χριστιανοί ἐπιστήμονες καί
ὅλοι ὅσοι ἔχουν τό χάρισμα τῆς ἐρευνητικῆς σκέψεως καλοῦνται νά συμβάλλουν στόν ἔλεγχο τῆς μολύνσεως
τοῦ περιβάλλοντος, στήν ἀνακάλυψη
νέων πηγῶν ἐνεργείας καί φυσικῶν
πόρων καί στήν ἐπινόηση νέων ὑλικῶν.
Μέ τή σοφία πού τούς δόθηκε ἀπό τό
Θεό (Ἐξόδ. λστ΄ 1-2, Σοφ. Σειρ. λη΄ 6)
ὀφείλουν νά ἐργασθοῦν καί γιά τήν
ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τοῦ περιβάλλοντος. Δέν πρέπει νά λησμονοῦν
ὅτι τίς μεγαλύτερες ἐφευρέσεις καί
ἀνακαλύψεις πού συνετέλεσαν στή
βελτίωση τῶν συνθηκῶν ζωῆς στόν
πλανήτη μας τίς ἔκαναν ἐπιστήμονες
μέ βαθειά θρησκευτική πίστη καί μέ
ἔντονα χριστιανικά βιώματα.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Γνώρισα... κορυφαῖο ἐπιστήμονα ὁ ὁποῖος
τήν περίοδο τῶν διακοπῶν του μεταβαίνει σέ
χώρα τῆς Ἀφρικῆς συστηματικά μαζί μέ ἄλλους
συναδέλφους του καί προσφέρει ἀνιδιοτελῶς
τίς ὑπηρεσίες του στό Ἱεραποστολικό ἐκεῖ
Κέντρο τῆς Μητροπόλεως.
Γνώρισα... ἀξιόλογο ἰατρό εἰδικευμένο στήν
γυναικολογία-μαιευτική, σέ μεγάλο νοσοκομεῖο,
ὁ ὁποῖος μετά τήν ἐξέταση καί τήν διάγνωση
τῆς κάθε ἀσθενοῦς, δίνει ἕνα ἔντυπο πού ὁ ἴδιος
ἔχει συντάξει, στό ὁποῖο ἀναφέρει μέ σοβαρότητα καί τήν “ἐξέταση τῆς ψυχῆς” σέ
κάποιον ἱερέα - πνευματικό, ὡς ἐπίσης, καί τήν
προτροπή γιά προσευχή καί μετοχή στή Θεία
Κοινωνία.
Γνώρισα... ἀνώτερο ἀξιωματικό ὁ ὁποῖος
κάθε χρόνο ἀναλαμβάνει ἐξ ὁλοκλήρου ἰδίαις
δαπάναις τήν Ἱερά Πανήγυρι τοῦ Ναοῦ τῆς
κωμοπόλεως του. Στολισμός τοῦ Ναοῦ,
ἀρτοκλασία, σημαιοστολισμός, μυρτιές,
μέριμνα γιά χορωδία, λιτάνευση τῆς εἰκόνας,
κέρασμα, διανομή ἐνθυμίων κ.ἄ.
Γνώρισα... ἕναν εὐκατάστατο Ἀθηναῖο ὁ
ὁποῖος ἔχει ἀναλάβει τρία πτωχά μοναστήρια
“πρακτικῶς”. Δηλαδή πληρώνει τό πετρέλαιο τό
χειμώνα, τούς λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ &
ΕΥΔΑΠ καί προσφέρει γιά τήν Μονή κιούπια
λάδι.
Γνώρισα... ἕναν συνταξιοῦχο δάσκαλο, ὁ
ὁποῖος, στό χωριό πού μένει ὅταν πεθαίνει
κάποιος συγχωριανός του ἤ συγχωριανή του,
πηγαίνει στό σπίτι τοῦ κεκοιμημένου-νης καί
ἀναγινώσκει ὁλόκληρο τό Ψαλτήριον.
Γνώρισα... ἕναν ἱερέα ὁ ὁποῖος ἀπέστειλε
χάρτες τῆς Ἑλλάδος καί μορφές ἀγωνιστῶν τῆς
ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, σέ Δημοτικά Σχολεῖα
ἀπομακρυσμένων νησιῶν.
Γνώρισα... διπλωματικό ὑπάλληλο ὁ ὁποῖος
στό ἐξωτερικό ἐντόπισε κλεμμένες βυζαντινές
εἰκόνες ἀπό Ἱερά Μονή καί μέ πολλές προ-
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σπάθειες καί νομικούς χειρισμούς, τελικά,
κατόρθωσε νά ἐπιστρέψουν οἱ εἰκόνες στήν
ἀρχική τους θέση στήν Ἱερά Μονή.
Γνώρισα... ἁπλοϊκή γιαγιά σ’ ΄ἕνα κυκλαδίτικο νησί, καθισμένη στό πεζούλι μιᾶς μικρῆς
ἐκκλησίας. Ὅταν τήν πλησίασαν κάποιοι «ἔξυπνοι» δημοσιογράφοι καί τήν ρώτησαν: «Ἐσύ
γιαγιά τί πιστεύεις; Ὑπάρχει Θεός»; Τότε ἡ
γιαγιά ἀπήντησε σηκώνοντας τό μπαστούνι της
καί κτυπώντας το στόν τοῖχο τῆς ἐκκλησίας
εἶπε: “Ἐγώ παιδιά μου πιστεύω ὅτι πιστεύει
ἐτούτη”. Κι ἔδειξε τήν ἐκκλησία. Καί συνέχισε:
“Στό καλό καί τ’ Ἅγιο Πνεῦμα στήν κοιλιά σας”
(βλ. Ἰω. 7, 38-39).
Γνώρισα... δύο θυγατέρες, οἱ ὁποῖες
σπούδασαν ἄριστα στό Πανεπιστήμιο καί τώρα
εἶναι ἐργαζόμενες. Συγχρόνως, ἡ μία φροντίζει
τήν καθ’ ὁλοκληρίαν παράλυτη μητέρα της καί
ἡ ἄλλη τήν τυφλή μητέρα της.
Γνώρισα... μία ἁπλή μοναχή, ἡ ὁποία
φτιάχνει γλυκό τοῦ κουταλιοῦ καί ἄλλα
νηστίσιμα καί τά προσφέρει καθέ φορά πού
ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή σ’ ΄ἕναν ἀπλό
ἱερέα.
Γνώρισα... μία εὐλαβεστάτη κυρία, ἡ ὁποία
κάθε χρόνο μεταβαίνει ἀπό τό Σάββατο τοῦ
Λαζάρου ἕως καί τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα στούς
Ἁγίους Τόπους (Ἱεροσόλυμα) καί προσφέρει
ἀνιδιοτελῶς τίς ὑπηρεσίες της γιά τούς
προσκυνητές, ἐνταγμένη στά διακονήματα τοῦ
Πατριαρχείου. Αὐτό τό πραγματοποιεῖ ἐδῶ καί
τριάκοντα (30) ἔτη.
Γνώρισα... λόγιο ἱερομόναχο, ὁ ὁποῖος ἐπί
μίαν πενταετίαν φρόντιζε μόνος του κάνοντας
χρέη νοσοκόμου νύκτες ὁλόκληρες, τήν βαρειά
ἀσθενοῦσα καί κατάκοιτη μητέρα του.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,

Τ

ώρα πού βρίσκομαι στήν ἀνάρρωση, σκέπτομαι πιό ἤρεμα τό τί πέρασα καί τό
πόσον πλησίασα στήν μετάβαση τῆς ζωῆς
ἀπό τήν μία μορφή στήν ἄλλη. Μέσα σέ λίγα
λεπτά μποροῦσε νά εἶχε γίνει καί αὐτό, χωρίς
νά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα κάποιας ἀντίδρασης. Πόσοι συνάνθρωποί μας, καθημερινά
ἀναχωροῦν γιά τό αἰώνιό τους ταξίδι, ἔτσι
ξαφνικά, χωρίς νά προλάβουν νά προετοιμάσουν τόν ἑαυτό τους καί τούς γύρω τους
γιά τήν ξαφνική ἀπώλεια, ἡ ὁποία ἔχει πολλές
ἐπιπτώσεις σέ ἕνα κύκλο ἀνθρώπων καί κυρίως στόν ἴδιο πού χάνει τήν ἐδῶ ζωή του, ἄν
δέν ἔχει προετοιμαστεῖ γιά τήν ἀνά «πᾶσαν
στιγμή» ἀναχώρηση.
Τόν θάνατό μας, τόν θεωροῦμε σάν κάτι
πολύ μακρινό, ἤ ἄν τόν θεωροῦμε κοντινό,
δέν θέλουμε νά τόν σκεπτόμαστε γιατί μᾶς
χαλάει ὅλη μας τήν ψυχική διάθεση. Ἐμεῖς
θέλουμε γέλια καί γλέντια καί ὄχι στενοχώριες!
Μπορεῖ ἐμεῖς νά θέλουμε νά μή στενοχωριόμαστε, ἡ ζωή ὅμως ἔχει περισσότερους
προβληματισμούς καί στενοχώριες ἀπό χαρές
καί ξενοιασιά.
Ὅπως νά τό κάνουμε, αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα.
Τό γεγονός αὐτό δέν πρέπει νά τό ξεχνᾶμε.
«Πάροικοι» εἴμαστε αὐτοῦ τοῦ κόσμου.
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σέ πρΩτο
πρόσωπο
Ἤρθαμε, περάσαμε, ὅπως περάσαμε, καί καθημερινά φεύγουμε
γιά τήν νέα μας πατρίδα.
Ἄν ἀναλογιστεῖ κανείς σοβαρά τή λέξη «φεύγουμε», τότε
καταλαβαίνει πόσο μικρός καί
ἀστεῖος γίνεται, ὅταν στίς ἐφήμερες ἡμέρες τῆς κοσμικῆς του
δόξας, κυρίως Κρατικῆς Ἐξουσίας, κομπορρημονεῖ καί ἐξαποστέλλει μύδρους ἐναντίον πάντων
καί κυρίως ἐναντίον τοῦ Δημιουργοῦ του, τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Ἄς προσευχηθοῦμε νά ἔχουμε
πάντα στή σκέψη μας αὐτά πού
ἀκοῦμε αὐτή τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στήν Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ καί νά πράττουμε ἀνάλογα:
«Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας».
Π. Ι. Μ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Νηστεύσαντες καί
μή νηστεύσαντες...».

Τοῦ Χρίστου Γ. Ρώμα
Ὁ κατηχητικός λόγος τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὁ ὁποῖος
διαβάζεται πρίν ἀπό τό τέλος τῆς ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, ἀποδίδει
σέ ὅλη τή συγκλονιστική του διάσταση
τό βαθύτερο νόημα τῆς Ἁγίας Ἀναστάσεως. Συγχρόνως, συμπυκνώνει εὐχάριστα
καί τή θεοφώτιστη φιλοσοφία τῶν Ἁγίων
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς ἕνα κείμενο αἰώνια σύγχρονο καί πάντα ἐπαναστατικό. Μία
διαρκής πρόσκληση μεγαλοσύνης, ἀγάπης καί ἀπείρου ἀγαθότητος τοῦ ἀναστάντος Κυρίου μας. Πρόσκληση, τῆς
ὁποίας τό χαρακτηριστικό εἶναι ἡ ἰσοτιμία ὅλων τῶν πιστῶν, χωρίς ἐξαιρέσεις
καί ἀποκλεισμούς. Μοναδική προϋπόθεση, νά εἶναι ὁ πιστός «εὐσεβής καί
φιλόθεος».
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Πρόκειται γιά μιά ὑπέρβαση τοῦ νομικίστικου ἐξωτερικοῦ καθωσπρεπισμοῦ
καί τῆς στεγνῆς τυπικῆς
συμμόρφωσης· προσπερνάει
μέ εὔσχημο τρόπο τό φαρισαϊκό δικαίωμα, πού φαίνεται νά γεννᾶ κάθε ἐξωτερική σχέση ἤ, γενικά, κάθε
ἀποδεκτή στάση - καί ἑστιάζει τό ἐνδιαφέρον τῶν
πιστῶν στήν οὐσία τοῦ ἀναστάσιμου μηνύματος· ἐκείνου τῆς κατανίκησης τοῦ
θανάτου, τῆς ἄρνησης τοῦ
φόβου, τῆς κατάφασης τῆς
ζωῆς.
Ἡ πρόσκληση, πλημμυρισμένη ἀπό τό ἀνέσπερο
φῶς καί τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως, ἀπευθύνεται στό
ἐκκλησίασμα, ἀλλά καί σέ
κάθε πιστό, ὅπου γῆς. Καλεῖ
ὅλους, εἴτε νήστεψαν εἴτε
δέν νήστεψαν, εἴτε προσῆλθαν στήν πίστη ἔγκαιρα
εἴτε καθυστερημένα, εἴτε
προετοιμάσθηκαν, εἴτε ὄχι,
εἴτε ἐργάσθηκαν εἴτε ἔμειναν
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πίσω, ὑστερήσαντες καί ράθυμοι,
τούς καλεῖ ὅλους, χωρίς ἴχνος διάκρισης, στόν κοινό ἑορτασμό. Στήν
κοινή τράπεζα τῆς ὑπαρκτικῆς μας
ἀναγέννησης «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».
Ὁ Μόσχος, δηλαδή ὁ Κύριός μας,
πού θυσιάστηκε γιά τίς ἁμαρτίες
μας, εἶναι ἄφθονος καί ἀνεξάντλητος. Κανείς, λοιπόν, δέν ἐπιτρέπεται νά φύγει ἀπό τό πνευματικό
τραπέζι, δηλαδή τήν Θεία Κοινωνία,
πεινασμένος. Ἀντίθετα, ὅλοι καλοῦνται νά ἀπολαύσουν τό Πνευματικό Συμπόσιο καί τά πλούσια
Δῶρα πού προσφέρει ἡ ἀγαθότητα
τοῦ Θεοῦ μας. Γιατί μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἔγινε φανερή
πλέον ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού
ἀνήκει ἐξίσου σέ ὅλους τούς πιστούς.
Εἶναι εὐδιάκριτη, συνεπῶς, στό
ἔξοχο αὐτό κείμενο ἡ ἑνότητα τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος καί ἡ πολιτογράφηση στή Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ ὅσων μετέχουν στό μυστήριο
τῆς Εὐχαριστίας. Καί εἶναι τό γεγονός αὐτό ἡ μεγάλη σωτηριώδης
ἀλήθεια τῆς ζωοποίησης τῆς νεκρῆς
μας ὕπαρξης ἀπό τόν Κύριό μας,
τόν «ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν» καί
τόν «ἐγείραντα τούς νεκρούς».
Καί, ἐπειδή «ὁ Δεσπότης» εἶναι
«φιλότιμος», δέχεται στή «χαρά»
τῆς Βασιλείας Του καί τούς πρώτους καί τούς δεύτερους, γιατί μέ
τή Χάρη Του ἀναπληρώνει «τά
ἐλλείποντα» τῶν δικῶν μας ἀτελέ-
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σφορων προσπαθειῶν καί μεταμορφώνει τόν σταυρό καί τόν θάνατό μας σέ ἀνάσταση ζωῆς. Καί
ἐκεῖ στή βασιλεία Του, ὅπου «μοναί
πολλαί εἰσί», θά μετέχει κάθε πιστός
στήν αἰώνια καί ἀτελεύτητη δόξα
Του, στό μέτρο καί τῆς δικῆς του –
ἔργῳ καί λόγῳ – ἀγάπης πρός
Ἐκεῖνον, τόν Θεό τῆς Ἀγάπης.

Ἀξίζει, λοιπόν τελικά, ἀπό τόν
κατηχητικό λόγο τοῦ Χρυσορρήμονος Ἰωάννου νά κρατήσουμε μία
ἀπό τίς ἀκροτελεύτιες βεβαιώσεις
του: «Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται», πού σημαίνει:

Ἀνέστη ὁ Χριστός
καί ἡ ζωή
κυριαρχεῖ στούς
ἀπέραντους
αἰῶνες.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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πό τήν στιγμή πού, μέσα
στήν γλυκιά ἀνοιξιάτικη
νύχτα, οἱ ἀναστάσιμες καμπάνες θά τραγουδήσουν τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Χριστοῦ, ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί, σπεύδουμε νά τό μεταφέρουμε ἀπό
στόμα σέ στόμα, μέ τά μάτια νά
λάμπουν ἀπό τό Ἅγιο Φῶς τῆς
λαμπάδας μας. Συνειδητοποιοῦμε,
ὅμως, ἄραγε ὅλοι μας καί νοιώθουμε βαθιά στήν καρδιά μας ὅτι,
μέσα σέ δύο λέξεις, σέ πέντε, ὅλες κι
ὅλες, συλλαβές, ἔχει συμπυκνωθεῖ
καί ἔχει χωρέσει τό ἀπροσμέτρητο
νόημα καί τό ἀσύλληπτο μεγαλεῖο
τῆς Πίστης μας;
Ὅταν, ἀπό τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως καί μετά, χαιρετιόμαστε ὅλοι
λέγοντας τό «Χριστός Ἀνέστη» καί
ὁ συνομιλητής μας ἀπαντάει «Ναί,
εἶναι ἀλήθεια. Ἀναστήθηκε ὁ Κύριος», θά τολμήσω νά ἐκφράσω τό
ρητορικό ἐρώτημα ἄν τά λόγια αὐτά
βγαίνουν, ἄραγε, ἀπό τά μύχια τῆς
ψυχῆς μας, συνειδητοποιημένα, ἤ
ἁπλῶς ἐπαναλαμβάνονται ἀπό συνήθεια καί μόνο, ἐπειδή τά ἔθιμα καί
οἱ παραδόσεις μας τά πέρασαν στήν
καθημερινότητά μας;
Στοχάζομαι, δηλαδή, πώς ἄν
στεκόμασταν γιά λίγο νά ἀναλογι-
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στοῦμε τό ἀληθινό νόημα αὐτοῦ τοῦ
χαιρετισμοῦ πού συνηθίζουμε νά
ἀνταλλάζουμε, ἴσως νά κατανοούσαμε ὅτι αὐτό τό ὑπέροχο μήνυμα
θά ἔπρεπε, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, νά τό
ἐπαναλαμβάνουμε συνέχεια, ὅλες
τίς μέρες τοῦ χρόνου. Γιατί νομίζω
ὅτι, αὐτό τό τόσο λιτό καί ἁπλό μήνυμα, ἀποτελεῖ τήν καρδιά καί τήν
ψυχή, τήν ἀρχή καί ὅλο τό συγκλονιστικό ἀπερινόητο περιεχόμενο τῆς
Χριστιανικῆς μας Πίστης. Πιστεύω
ὅτι, κάθε φορά πού προφέρουμε τό
«Χριστός Ἀνέστη», καταθέτουμε τήν
ὕψιστη καί ἀνυπέρβλητη παραδοχή,
αὐτήν πού περιλαμβάνει ὅλα τά σημαίνοντα καί τά σημαινόμενα τῶν
ἱερῶν κειμένων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Λέει κάπου, σχετικά μέ τό θέμα
τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Φώτης Κόντογλου : «Ἡ πίστη τοῦ Χριστιανοῦ δοκιμάζεται μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ σάν τό χρυσάφι στό χωνευτήρι. Ἄπ’ ὅλο τό Εὐαγγέλιο, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό πλέον
ἀπίστευτο πράγμα, ὁλότελα ἀπαράδεκτο ἀπό τό λογικό μας καί ἀληθινό μαρτύριο γιά δαύτο. Μά, ἴσα –
ἴσα, ἀπειδή εἶναι πράγμα ὁλότελα
ἀπίστευτο, γιά τοῦτο χρειάζεται
ὁλόκληρη ἡ πίστη μας γιά νά τό πιστέψουμε».
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Καί, νομίζω, ὅτι εἶναι εὔκολο νά ἀντιληφθοῦμε τό πόσο δίκιο ἔχει, ὅταν συναισθανθοῦμε πώς ἡ πίστη μᾶς εἶναι ἐντελῶς
ἀπαραίτητη, ὄχι γι’ αὐτά πού ἐξηγοῦνται μέ
τήν λογική, ἀλλά, γιά τά ἀνεξήγητα καί τά
ἀ π ί σ τ ε υ τ α. Ἄν ἡ λογική μποροῦσε νά
δώσει ἀπάντηση στά ὑπερ-ούσια, σ’ αὐτά δηλαδή πού ὑπερβαίνουν τήν πεπερασμένη ἐπίγεια φύση μας, τότε, προφανῶς, ὁ κάθε
λογικός ἄνθρωπος θά ἦταν αὐτομάτως καί πιστός.
Ἡ πίστη, ὅμως, δέν εἶναι λογική. Κι’ ὅταν
ὁ Χριστιανός ἀναγγέλλει τό «Χριστός Ἀνέστη», παραδέχεται καί διαλαλεῖ κάτι ἀπίστευτο, τό ὁποῖο ὅμως, ἡ πίστη του τό κάνει
νά εἶναι π ι σ τ ε υ τ ό καί ἀ δ ι α μ φ ι σ β ή τ η τ ο. Μ’ αὐτές τίς δύο λέξεις ὁ Χριστιανός,
μέσα ἀπό τήν σταύρωση τῆς ἴδιας τῆς λογικῆς
του, βιώνει τήν ἀνάσταση τῆς πίστης του.
Διότι, ἀφοῦ εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Χριστός ἀνα-

στήθηκε, τότε εἶναι ἀλήθεια ὅτι γεννήθηκε «ἐκ
Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου», τότε
πραγματικά ἦταν ὁ «Γιός
τοῦ Θεοῦ ὁ Ἀγαπητός»,
τότε πραγματικά ἦρθε γιά
νά διδάξει τήν ἀγάπη καί
νά σώσει τόν ἀδύνατο
ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία,
τότε πραγματικά νίκησε
τήν φθορά, τότε πραγματικά μᾶς ἄνοιξε τήν Ὡραία
Πύλη τῆς, μετά τόν ἐπίγειο
θάνατο, αἰώνιας ζωῆς, γεμίζοντας μέ ἐλπίδα καί
χαρά τίς ψυχές τῶν θνητῶν
πού πιστεύουν.
«Χαίρετε», εἶπε ὁ Ἀναστάς Χριστός στούς μαθητές του. Ἄς χαροῦμε, λοιπόν, καί ὅλοι ἐμεῖς, πού ἡ
Θεία Χάρη μᾶς ἀξίωσε νά
ἔχουμε τήν δυνατότητα νά
ποῦμε, μέ πίστη, ὅτι ὁ σκοτεινός τάφος μπορεῖ νά
γίνει ἡ εἴσοδος πρός τήν
αἰώνια ζωή τῆς ψυχῆς,
ἀφοῦ ὁ...
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Mερόπη Ν. Σπυροπούλου
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΡΥΖΗΣ

Ὁ Πρωθυπουργός τοῦ 2ου ΟΧΙ
τῆς Ἑλλάδος στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
19 Ἰανουαρίου 1941 - 18 Ἀπριλίου 1941

Ὁ μῆνας Ἀπρίλιος μᾶς φέρνει στό νοῦ τόν Ἀπρίλιο
τοῦ 1941, τότε πού στά Ἀλβανικά βουνά συνεχιζόταν
ὁ πόλεμος τῆς πατρίδος μας μέ τούς Ἰταλούς καί στήν
ἐπίθεση τῆς Γερμανίας κατά τῆς Ἑλλάδος τήν 6η
Ἀπριλίου.
Ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας Ἰωάννης Μεταξᾶς,
πού εἶπε τό ἱστορικό του ΟΧΙ στίς Ἰταλικές ἀπαιτήσεις, εἶχε πεθάνει ἀπό τόν Ἰανουάριο, καί Πρωθυπουργός τῆς χώρας ἦταν ὁ Ἀλέξανδρος Κορυζῆς, ὁ
ὁποῖος βρέθηκε νεκρός στό σπίτι του, μέ δύο σφαῖρες
στήν καρδιά, στίς 18 Ἀπριλίου 1941.
Ὁ Ἀλέξανδρος Κορυζῆς γεννήθηκε στόν Πόρο τό
1885. Σπούδασε νομικά καί τό 1903 σέ ἡλικία μόλις
18 χρονῶν διορίσθηκε ὑπάλληλος στήν Ἐθνική Τράπεζα, τῆς ὁποίας ἔγινε ὑποδιοικητής τό 1928. Τό
1929, χρονιά τοῦ οἰκονομικοῦ κράχ, ὁ Κορυζῆς
ἵδρυσε τήν Ἀγροτική Τράπεζα καί χρημάτισε πρῶτος
πρόεδρός της. Τό 1936, ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς τοῦ ἀνέθεσε τό Ὑπουργεῖο Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν.
Ὁ βασιλιάς ὁρίζει πρωθυπουργό τόν Κορυζῆ στίς
29 Ἰανουαρίου μετά τόν θάνατο τοῦ Μεταξᾶ. Ἡ νέα
κυβέρνηση τοῦ Ποριώτη πολιτικοῦ ἀντιμετωπίζει κρίσιμα προβλήματα: τή συνέχιση τοῦ πολέμου, τίς πιέσεις τῶν Ἄγγλων γιά τήν μεταφορά τῶν ἀγγλικῶν
δυνάμεων στή Μακεδονία καί τήν ἄμεση ἀπειλή τῆς
Γερμανικῆς ἐπίθεσης. Ἡ κατάσταση ἦταν τρομερά
δύσκολη. Στό πολεμικό μέτωπο ὁ ἀρχιστράτηγος Ἀλ.
Παπάγος ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ τά ἀγγλικά σχέδια
γιά τήν ἐγκατάσταση τῶν ἀγγλικῶν δυνάμεων στή Μακεδονία καί φυσικά ἔρχεται σέ σύγκρουση τόσο μέ τόν
βασιλιά ὅσο καί μέ τήν κυβέρνηση Κορυζῆ.
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Στίς 6 Ἀπριλίου, ὁ Κορυζῆς,
ἀπέρριψε τό αἴτημα τῶν Γερμανῶν
γιά ἀπομάκρυνση τῶν βρετανικῶν
στρατευμάτων ἀπό τήν χώρα καί ἡ
Βέρμαχτ ἄρχισε τήν ἐπίθεσή της.
Μέσα σέ δέκα ἡμέρες, ἡ Ἑλλάδα
εἶχε ἀρχίσει νά καταρρέει καί ἡ μισή
χώρα βρίσκονταν ἤδη στά χέρια τῶν
εἰσβολέων.
Στίς 18 Ἀπριλίου 1941 γίνεται στό
Τατόϊ κοινή σύσκεψη Ἄγγλων, ἑλληνικῆς κυβέρνησης καί βασιλιά. Οἱ
Ἄγγλοι ἐπιμένουν πώς μπορεῖ νά
κρατηθεῖ ἡ γραμμή ἄμυνας στίς
Θερμοπῦλες, γεγονός πού δέν βρίσκει σύμφωνο τόν Παπάγο. Τήν ἴδια
μέρα στίς 2 μ.μ. συγκαλεῖται ἡ μοιραία γιά τόν Κορυζῆ, σύσκεψη στό
ξενοδοχεῖο «Μεγάλη Βρετανία» γιά
νά ἐκτιμηθεῖ ἡ πολεμική κατάσταση.
Ἀκολούθησε κατ’ ἰδίαν συνομιλία
τοῦ Κορυζῆ μέ τόν βασιλιά Γεώργιο.
Τό τί εἰπώθηκε ἀκριβῶς σ’ αὐτήν τήν
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συνομιλία του μέ τόν βασιλιά δέν ἔγινε ποτέ
γνωστό.
Μετά τή συνομιλία τῶν δύο ἀνδρῶν, ὁ Κορυζῆς βγῆκε συντετριμμένος καί πῆγε σπίτι
του, ὅπου λίγες ὧρες ἀργότερα, βρέθηκε νεκρός στό δωμάτιό του μέ δύο σφαῖρες στήν
καρδιά, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ
Οὔγγρου συναδέλφου του Τελέκυ, πού εἶχε
τινάξει τά μυαλά του στή Βουδαπέστη 16ημέρες νωρίτερα.
Στήν ἐπίσημη ἐκδοχή, σύμφωνα μέ τήν
Ἱστορία τοῦ ΓΕΣ, ἀναφέρεται: “Ὁ Πρωθυπουργός Κορυζῆς πιστός θιασώτης τῆς ἑλληνοβρεττανικῆς συμφωνίας καί μή κατωρθώσας
νά πείση ἑαυτόν ἐάν ἐπέστη ἤ οὐ ἡ στιγμή τῆς
μεταφορᾶς τῆς ἕδρας τῆς Κυβερνήσεως εἰς
Κρήτην, βαρυαλγής δέ πρό τῆς διαφαινόμενης ὡς ἐπικειμένης μεγάλης καταστροφῆς,
ἥτις ἐπεκρέματο ἐπί τῆς χώρας, ἀπεχώρησε
τεταραγμένος καί μεταβάς εἰς τήν οἰκίαν τοῦ
ἀπεσύρθη ἀμέσως εἰς τό ἰδιαίτερον δωμάτιόν
του, ἔνθα ηὐτοκτόνησε βληθείς διά δύο
σφαιρῶν περιστρόφου”.
Ἄς εἶναι τό ἄρθρο αὐτό ἕνα μικρό ἀφιέρωμα στή μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Κορυζῆ,
πού ἡ εὐθιξία του γιά τό πολιτικό του καθῆκον
ἔναντι τῆς πατρίδος του, τόν ὁδήγησε στό νά
θυσιάσει καί αὐτή ἀκόμα τή ζωή του, μπροστά
στή ἐπικείμενη ταπεινωτική ἧττα τῆς χώρας
του.
Ἡ θυσία αὐτή τοῦ Κορυζῆ, πού, ἀπό τούς
μεταπολεμικούς πολιτικούς μας, θάφτηκε στίς
«ἀνεξιχνίαστες ἱστορίες», ἄς γίνει καί ἕνα
μέτρο σύγκρισης μέ τή συμπεριφορά τῶν σημερινῶν μας πολιτικῶν, πού μέ τά ἐμφανιζόμενα καθημερινά οἰκονομικά σκάνδαλα,
δείχνει τό μέγεθος τῆς διαφορᾶς τῶν ἡγετῶν
μας.
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Δός ἡμῖν σήμερον
ἱ πιό ποšοί ξεχάσαμε ὅτι
ὑπάρχει ἡ λέξη λιτότης καί μέ
ἀπληστία ἐπιδιώκουμε γιά
τήν κάθε ἡμέρα ὄχι τό ψωμάκι, δηλ.
τά ἀπαραίτητα ἀšά τά πλεῖστα ὅσα.
Καί βέβαια, ὑπάρχει σχεδιασμός καί
προγραμματισμός καί, μάλιστα, γιά
πολύ περισσότερο διάστημα τοῦ
24ώρου, ἀšά μέ μέτρο, χωρίς νά μᾶς
κατατρῶνε οἱ ἔννοιες γιά τά μεšούμενα καί ἡ ἀκατάπαυστη προσπάθεια.
Ἡ ἀγωνιώδης, πυρετώδης μέριμνα γιά τό αὔριο, λοξοδρομεῖ ποšές
φορές καί σοβαρούς κατά τά ἄšα
ἀνθρώπους, σέ ἐπαγγελματίες ἐμπόρους ἐλπίδων, μέντιουμ καί τούς
«σύν αὐτοῖς» ἐνῶ εἶναι γνωστό, ἀπό
τήν ἐμπειρία αἰώνων, ὅτι οἱ πύλες
τοῦ μέšοντος δέν παραβιάζονται.
Γιά τόν πιστό εἶναι μονόδρομος
ἡ ἐμπιστοσύνη στήν πατρική πρόνοια καί στό σχέδιό Του.
Προσπάθεια γιά ὁποιαδήποτε
δυνατή βελτίωση ναί. Ἀγωνία, ὄχι.
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Ὁ Χριστιανός - ὁ σωστός χριστιανός
- εἶναι ἡ ἥρεμη δύναμη. Φαίνεται ἀδύναμος, φοβισμένος, ἥσυχος, καλόβουλος,
ἀφελής, ἴσως, ὑπερβολικά ὑπάκουος καί
ταπεινός, εὐγενής καί καλοσυνάτος
μέχρι τά ὅρια τοῦ «κορόϊδου». Μέσα
του, ὅμως, κρύβει μιά καταπληκτική δύναμη κι ἕνα θάρρος μεγαλειῶδες. Μοιάζει μέ προβατάκι, ἀλλά μέσα του ἔχει
καρδιά λιονταριοῦ. Δείχνει γιά νάνος,
ἐνῶ εἶναι γίγαντας. Γιά νά τόν καταλάβουμε πρέπει νά τόν παρακολουθήσουμε σέ γεγονότα πέρα ἀπ’ τήν
καθημερινή ρουτίνα. Σέ ἔκτακτα καί σοβαρά συμβάντα. Παράδειγμα: ἡ ἐποχή
τῶν διωγμῶν, τῆς πείνας, τῶν στερήσεων, τῶν κακουχιῶν, ἀλλά καί τῶν
πάσης φύσεως δοκιμασιῶν (θλίψεων),
π.χ. ἀσθένειες καί θάνατος.
Τότε, εἶναι ὁ κατάλληλος καιρός γιά
νά δείξει ὁ πιστός καί συνειδητός χριστιανός τό ἐσωτερικό του μεγαλεῖο.
Ἑκατομμύρια μάρτυρες – Ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας μας – πήγαιναν πρόθυμα σέ
φρικτά βασανιστήρια καί τά ὑπέφεραν
ἀγόγγυστα, γαλήνια καί μέ συνεχή δοξολογική προσευχή πρός τόν Θεό καί
εἰλικρινή συγχωρητικότητα πρός τούς
δημίους τους. Ποιός ἀπό ἐμᾶς μπορεῖ
νά κάνει κάτι παρόμοιο;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ
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Οὐκ ἔστιν ὧδε

’ αὐτό τό ὑπέροχο ἄγγελμα καταλήγει ἡ μεγάλη
Τεσσαρακοστή καί ἡ ἑβδομάδα τῶν Παθῶν τοῦ
Κυρίου. Ὁ λαμπροφορεμένος ἄγγελος –μία
ἀπαστράπτουσα παρουσία– εἶν’ ἐκεῖ, στό ἄνοιγμα τοῦ
τάφου, γιά ν’ ἀναγγείλει στίς κατάπληκτες Μυροφόρες
τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Κι’ ἔλαμψε ἡ οἰκουμένη καί τό φῶς τῆς ξαναγεννημένης ἐλπίδας ἔλουσε μέ Θεία Χάρη τίς ἀφανισμένες ἀπό τόν πόνο καρδιές.
Αὐτό τό θεῖο ἄγγελμα ἄς ἔχουμε ὁδηγό σέ κάθε
μας βῆμα. Ἄς μείνει στό νοῦ μας σάν ἕν’ ἀστέρι καί
σάν φάρος ἐλπίδας στήν ὅλο καί πιό δύσκολη καθημερινότητα, ἰδιαίτερα αὐτόν τόν καιρό πού βιώνουμε
τόση ἀγωνία γιά τό τί μᾶς ἐπιφυλάσσει κάθε καινούριο ξημέρωμα, ἀφοῦ φροντίζουνε ἐπιμελῶς τά ΜΜΕ
νά μᾶς μαυρίζουν τήν καρδιά μέ
κακά μαντάτα γιά τό ἐγγύς καί τό
ἀπώτερο μέλλον μέ τήν ὅλο καί
αὐξανόμενη οἰκονομική κρίση, μέ
τήν ὅλο καί ἀγριότερη ἐπερχόμενη ἐγκληματικότητα, στερώντας μας τήν ἐλπίδα μιᾶς –ἔστω
καί μικρῆς– βελτίωσης τοῦ τρόπου ζωῆς. Ποῦ νά ἀκουμπήσει ἡ
καρδιά τῶν γονιῶν γιά νά βρεῖ
ἕνα στήριγμα, μιά δοκό σωτηρίας
γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν τους,
ἀφοῦ τά μηνύματα πού μᾶς κατακλύζουν εἶναι μηνύματα ἀπελπισίας;
Κι ἀναρωτιέται κανείς παρακολουθώντας
τά δελτία εἰδήσεων:
– Μά ἐπί τέλους τίποτα καλό δέν συμβαίνει σ’ αὐτή τή χώρα μέ
τήν πανέμορφη, ἡλιό-
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λουστη φύση, τή Γῆ πού γέννησε πολιτισμό καί γνώση, τή
χώρα μέ μιά ἱστορία γεμάτη
σελίδες δόξας καί ἡρωϊσμοῦ,
τή χώρα πού γέννησε θεούς
καί ἥρωες, ὅπου ἐβάδισε ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος κατακρημνίζοντας τά εἴδωλα καί
ἔλουσε ὁ Χριστιανισμός μέ τό
νάμα τῆς εὐλογίας του;
Τούτη ἡ μικρή χώρα ὅμως
ἔχει ζήσει πολύ δυσκολότερες
ἐποχές, σκλαβιές καί καταστάσεις ἀνείπωτου πόνου κι ἔχει
ὀρθώσει ἀνάστημα κι ἔχει καταφέρει νά ἐπιβιώσει κι ἔχει
ἀνθίσει ξανά τό χαμόγελο στά
χείλη καί ἡ καρτερία στίς καρδιές.
Ναί, περνοῦμε μία δύσκολη πράγματι ἐποχή, πού
ἴσως γίνει ἀκόμη δυσκολότερη, ὅμως στό αἷμα μας ρέει
σάν ρυάκι μέ γάργαρο νερό ἡ
ἐλπίδα γιά ἕνα ἡλιόλουστο
πρωϊνό πού θά ἀναστήσει τή
χαρά καί θ’ ἀντικρύσουμε
θαμπωμένοι ἀπό τό φῶς
αὐτῆς τῆς Ἀνάστασης τόν
λαμπροφορεμένο Ἄγγελο καί
θ’ ἀκούσουμε τό ὑπέροχο
ἄγγελμα πού πρόσφατα χαρήκαμε: Τί ζητεῖτε, ἄνθρωποι,
τή χαρά πνιγμένη στό λαγούμι
τοῦ πόνου;
«Ἀνέστη, οὐκ ἔστιν ὧδε».
Γεώργιος Ἀν. Νίκας
Ταξίαρχος ἐ.ἀ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΕΓΡΑΦΑ ἄλλοτε (Σύνδεσμος, Νοέμβριος
2015) γιά τήν «Λυχνία Νικοπόλεως». Πρόκειται
γιά τό πιό ὀλιγοσέλιδο περιοδικό πού ἐκδίδεται ἀπό Μητρόπολη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μόλις τέσσερις σελίδες ὅλες κι ὅλες! Καί
σέ μικρό σχῆμα. Καί ὅμως! Στίς ἐλάχιστες αὐτές
σελίδες μεταδίδονται μηνύματα οὐσίας.Ὄχι
εὐσεβεῖς φλυαρίες. Οὔτε τά πεπραγμένα τοῦ
Μητροπολίτη. Σύντομα κείμενα, καλογραμμένα,
μέ ἐνδιαφέροντα παραδείγματα, μεστά ἁγιοπατερικῆς διδαχῆς καί ὀρθόδοξης βιοτῆς. (Ἕνα
πρόσφατο θαυμάσιο ἄρθρο μέ τόν τίτλο «Ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης» διαβάσαμε στό φύλλο Φεβρουαρίου, γραμμένο ἀπό τόν Ἀρχιμ. π. Ἰωήλ
Νικολάου). Τό περιοδικό πρωτοεκδόθηκε ἀπό
τόν μακαριστό σοφό ἱεράρχη Νικοπόλεως καί
Πρεβέζης Μελέτιο Καλαμαρᾶ. Τή «Λυχνία» συνεχίζει νά ἐκδίδει, στήν ἴδια ὀρθόδοξη γραμμή
πλεύσεως, καί ὁ σημερινός Μητροπολίτης κ.
Χρυσόστομος.
ΣΤΗ ΛΥΧΝΙΑ εἶχα διαβάσει, πρίν ἀπό
καιρό, ἕνα σπουδαῖο ἄρθρο τοῦ συμπατριώτη
μας Ἀρχιμ. π. Βαρνάβα Λαμπρόπουλου μέ τόν
τίτλο «Μιά ζωντανή παρουσία». Μοῦ ἔκανε
ἐξαιρετική ἐντύπωση καί γι’ αὐτό σκέφθηκα νά
τό μεταφέρω ἐδῶ, γιά νά τό χαροῦν καί ἀνά τήν
Ἑλλάδα πολυπληθεῖς ἀναγνῶστες τοῦ «Συνδέσμου». Ἀναφέρεται σέ μιάν ἐξομολόγηση τοῦ
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Ρώσου Μητροπολίτη Ἀντωνίου
Μπλούμ, παρμένη ἀπό ἕνα βιβλίο του. Ἡ οἰκογένειά του,
λόγῳ τῆς Ὀκτωβριανῆς Ἐπανάστασης, πῆγε στή Γαλλία, ὅπου
σπούδασε ἰατρική. Νεαρός ὁ
Ἀντώνιος πέρασε μιά βαθειά
κρίση ἀθεΐας.
ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ὁ ἴδιος:
«Ἀποφάσισα νά δώσω στόν
ἑαυτό μου μιά προθεσμία ἑνός
ἔτους, γιά νά ἀνακαλύψω, ἄν ἡ
ζωή εἶχε κάποιο νόημα. Ἄν δέν
ἔβρισκα τίποτε, τότε θά αὐτοκτονοῦσα. Μιά μέρα λοιπόν,
ἐνῶ πλησίαζε τό τέλος τῆς προ-
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θεσμίας πού εἶχα θέσει, κάποιοι φίλοι ἀπό τήν
ὀργάνωση τῆς ρωσικῆς νεολαίας στό Παρίσι μέ
πῆγαν μέ τό ζόρι σέ μιά ὁμιλία ἑνός ἱερέα. Ὁ
κατά τά ἄλλα συμπαθής κληρικός μέ ἀπογοήτευσε. Ὁ Χριστός καί ὁ Χριστιανισμός παρουσιάστηκαν μέ τέτοιο τρόπο, πού μοῦ ἦταν
βαθύτατα ἀποκρουστικά. Ὅταν γύρισα σπίτι,
θέλησα νά ἐλέγξω, ἄν ἦταν ἀλήθεια αὐτά πού
εἶπε ὁ ὁμιλητής. Ἤθελα νά διαπιστώσω, ἄν τό
Εὐαγγέλιο ὑποστήριζε τήν τερατώδη ἐντύπωση
πού ἀποκόμισα ἀπό τήν ὁμιλία. Δέν εἶχα ὄρεξη
νά χάσω τό χρόνο μου καί ἔτσι διάλεξα νά διαβάσω τό μικρότερο Εὐαγγέλιο, τό κατά Μάρκον».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ὁ Ἀντώνιος Μπλούμ: «Τότε, πρίν
φτάσω στό τρίτο κεφάλαιο, ξαφνικά συνειδητοποίησα ὅτι στήν ἄλλη πλευρά τοῦ γραφείου μου
ὑπῆρχε κάποιος. Καί ἡ βεβαιότητα ὅτι ἦταν ὁ
Χριστός, ἦταν τόσο ἔντονη ὥστε ποτέ ἕως τώρα
δέν μέ ἔχει ἐγκαταλείψει. Ἀφοῦ ὁ Χριστός ἦταν
ζωντανός καί ἐγώ εἶχα ζήσει τήν παρουσία του,
μποροῦσα νά πῶ μέ βεβαιότητα, ὅτι αὐτά πού
τό Εὐαγγέλιο ἔλεγε γιά τή Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση ἦταν ἀλήθεια. Τήν Ἀνάσταση τή γνώριζα
πιά σάν γεγονός».
Ὁ π. ΒΑΡΝΑΒΑΣ Λαμπρόπουλος συμπεραίνει
γιά τό παραπάνω γεγονός: «Νά, λοιπόν, πού ὁ
Ἀντώνιος Μπλούμ ἔγινε χριστιανός ὄχι ἐπειδή
βρῆκε μιά «χρήσιμη» θρησκεία, μιά θρησκεία
«παυσίπονο» καί «γιατροσόφι», πού βοηθάει
τούς ἀνθρώπους νά ξεπερνάνε τά βάσανά τους
ἤ - στήν καλύτερη περίπτωση - τούς βοηθάει νά
γίνουν «καλοί» ἄνθρωποι καί «χρήσιμοι» στήν κοινωνία. Μέσα ἀπό τήν προσωπική του συνάντηση
μέ τόν Χριστό, ὁ Ἀντώνιος βρῆκε μιά ζωντανή
κοινότητα πιστῶν, πού μοιράζονται τή συγκλονιστική ἐμπειρία τοῦ γεγονότος τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Χριστοῦ».
Γ.Δ.ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ὁ κ. Παναγιώτης Ἀποστολόπουλος Ἀθῆνα 20 € εἰς
μνήμην τῶν γονέων του
Ἰωάννου καί Παναγιώτας
καί τοῦ ἀδελφοῦ του Διονυσίου.
Ἡ κ. Παρθενόπη Καμπουράκη Π.Ψυχικό 20 € εἰς
μνήμην Γεωργίου καί συγγενῶν.
Ἡ κ. Γεωργία Καρανικολάου Σαλαμίνα 50 € εἰς
μνήμην τῆς μητέρας της
Ἑλένης καί τῆς ἀδελφῆς
της Βασιλικῆς Καρανικολάου ἀπό Παγώνδα Σάμου.
Ἡ κ. Εὐδοξία Μανουσάκη
Γλυφάδα 30 € εἰς μνήμην
τῶν γονέων της Διονυσίου
καί Ἑλένης.
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Δέν εἶναι μόνον οἱ Γερμανοί. .

   
-2f1WW[b_f\ScdWKcY!bced_
VOf BQ_eSMYdf ebH`f ,a]VdcbH`f \O
VXeZedf^dYf\SV?a]bceb[bWYdG
+eXcff8dW^X\V_bf8X[aVbfVQbL
]a%f#f)\>]e\_[Tf\eY`f\ScbV_[Ya`
ebSf VOf eXcf +eR[_cf \eUf 7X\Md
=Jf^eKD]YbSfNJ..;f^dYfVOfebH`
bH\Da[ef^dYf+eR[_cf\eUf,_R[ed
=.LNNf aD]bSd]YbSf NJ.F;Tf cR
\ScODd[af\eXfcRfVaYca_f4f"[[RPd
VaedHf e>cf PZVb^]de_^>c
MK]>cTf I[[Rf ^dedPY^d\af \eXc
#[b^[Z]Ke_\VXf eY`f M>]a`f eA`
^ace]_^A`f^dYfIcdeb[_^A`f36]:L
QZ`Gf 7aeRf eXcf QX[aVbTf 0VK`T
\SVQa]_?O]EZ^af#fP_b`f^dYfWaL
c_^Xea]df4f5WW[YdTf/E[_df\ebH`
[[Zca`Tf Qd]Rf eUf \ZVdce_^U
\SVDb[UfebS`f\eUfcY^Zfe>cf\SVL
VRMKcG
3P_^Xea]dTf4f5WW[Ydf\SV?aL
]bceb[bW_^Rf \^a?eXVacZf ^dY
*Mbced`f `f DYKVdf eXf P_dY]a_
^dYfDd\Y[aSafPOcfQd]dM:]Z\a
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eUcfB[aSEa]Ydf^dYfeXfDd\_^XfIcE]:Q_cbfP_L
^dYKVdf eA`f d6ebP_REa\Z`f \eXcf 9SQ]_d^X
"[[Zc_\VXGf 5ceYEaedTf *Dd[af \eXf EOVdf eA`
9HQ]bSf eUcf BQ_eZPaYK`f b6POea]Zf \eXc
aHea]bf 8dW^X\V_bf 8X[aVbf )bS]^Ydf ^dY
^]ReZ\af\eUcf^debMUfeA`f5WW[Yd`Tf`fDR\a_`T
\ZVdce_^Rf^SQ]_d^RfBPR?ZGf,_Rf0\dfe]dDRa_
4f9HQ]X`feRfea[aSed%df<FfM]Xc_dfeUcf#[bL
^[Z]Ke_^Uf a6EHcZf *MbScf b2f 1WW[b_Tf VOf eU
\SVQa]_?b]RfebS`G
+SV?a]bceb[bW_^Rf ^dYf I[d!bc_^Rf \^aL
?eXedcf 4f 5WW[Ydf ^deRf eUf PZV_bS]WYdf eA`
36]KQd ^A`f 9b_cXeZed`Tf Q]bKE:ced`f eUc
IcedWKc_\e_^Uf I[[RTf 0QK`f IQbPaYMEZ^aT
EcZ\_WacUfmingGf7OfeUcfP_dfcbbe]bQYdfQbL
[_eaHEZ^af0\bfedcfBceX`feA`f33f^dYfQb[_L
eaHaed_f e:]dTf VOf eY`f IQd_eU\a_`f eZ`f W_Rf eX
hkmljnG
fVXeZedfeA`f5WW[Yd`f?RcZ^af\eUcf9HL
Q]bTf ^deRf eUcf Qa]YbPbf NJFFLNJFJTf \eXc
IW:cdfeA`f3-9GfK]Y`fb$^ebfIQdWMXc_\a
cObS`Tf \^XeK\af /[[bS`Tf Dd\Rc_\af Icd^]_L
cXVacbS`Tf *^[a_\af \Of \e]deXQaPdf \SW^OcL
e]K\Z`fQde]_:ea`Tf/cP]a`f^dYfWScd%^a`TfPbL
[b?XcZ\afeXcfZVZe]R^ZfZVZe]_RPZTfVdL
EZeUf 'f Be>cTf *^d af !KcedcXf eXcf ,]ZWX]Z
6aceYbSGf[b_fIWKcY!bcedcfW_RfeUcfB[aSL
Ea]YdfeA`f7aWd[bcU\bSf^dYfeUcfcK\UfeZ`
VOfeUcf"[[RPdG
)Ucf9S]_d^UTf@FfaD]bSd]YbSf@(N'Tf\SVL
Q[Z]:EZ^dcf <(f M]Xc_df IQXf eUcf ^dedPY^Z
\Of P_f IWMXcZ`f B^eO[a\Zf ebf ]Kdf VdEZeA
36dWX]df8d[[Z^d]YPZTfN fBe>cGf)UcfQb_cU
BQODd[afeXfIWW[_^XfP_^d\eU]_bf\eUcf9HQ]bG
-2f B^^[U\a_`f IQXf 0[bf eXcf ^X\Vbf Q]X`f eUc
eXeaf ^dYf \ZVa]_cUf Dd\Y[_\\df [_\RDaef POc
a$MdcfIQbeO[a\VdGf-2f1WW[b_f\dcf/eaW^eb_G
f8d[[Z^d]YPZ`fB^ea[O\eZ^afeUfcHMedfeA`
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N&Z`f Q]X`f eUcf N.Zf 7d]eYbS
NJF'Gf f,]ZWX]Z`f 6aceYbS
QS]Qb[UEZ^af IQXf Pa^RPa`
/WW[bS`f \e]de_>ea`f \eXf ^]ZL
\?HWaeXf ebSTf \eY`f &f 7d]eYbS
NJF'Gf-2f1WW[b_fa$Mdcf\OfM]U\Z
eUcf P_f IWMXcZ`f B^eO[a\Zf K`
eXf NJ<(Tf W_Rf Ie_VKe_^Rf BW^[UL
VdedGGGf)Ucf^deR]WZ\dcfeXfNJ<.G
)Ucf P_df Qb[_e_^Uf eA`f DYd`
^dYfeA`f^d[[_O]Wa_d`febfP_MdL
\Vbf Q]X`f ?a[X`f ebS`f eUc
B?R]Vb\dcf ^dYf \Of DR]b`f e>c
PH\Vb_]Kcf Wa_eXcKcf ebS`Tf e>c
][dcP>cTfI[[Rf^dYf\eUcfcPYd
^dYf \Of /[[a`f M>]a`Tf eY`f #Qb%a`
a$MdcfIQb_^Ya`G
-2f9HQ]_b_fcOb_TfQbHf/P_^d
IQdWMbcY\eZ^dcf IQXf ebH`
1WW[bS`Tf \dcf =\Of Qd]OcEa\Z
4f 4Va]bVZcYdf B^eO[a\U`f ebS`

^dYf4f4[_^YdfebS`;f7_Md[R^Z`
9d]db[A`f =N(CFCNJF<Tf @&;Tf 5cfL
P]Od`f ZVZe]YbSf =N(CFCNJF<T
@@;Tf R^KDb`f 8deRe\b`f =JC C
NJF<Tf @@;Tf 5cP]Od`f R^b`
=JC CNJF<Tf @F;Tf d]Y[db`f 7_L
MdU[f =JC CNJF<Tf @N;Tf +eO[_b`
7dS]bVReZ`f =@NCJCNJF<Tf @.;T
5cP]Od`f8dcdWYPZ`f=@NCJCNJF<T
@@;Tf7_MdU[f9bSe\X?ed`f=@NCJ
CNJF<Tf@@;Tf36dWX]d`f8d[[Z^dL
]YPZ`f=N&C&CNJF'TfNJ;Gff8deRL
e\b`Tf Q]Ycf IQXf eUcf B^eO[a\U
ebSTf Md]d^eU]_\af d2VbMd]a%`
PScR\ea`febH`f1WW[bS`TfB^PZL
[:cbced`f eRTf *cdceYf ebS`T
d\EUVdedf e>cf "[[UcKcGf +ZL
Va_:caed_f0e_fb2f1WW[b_fVOfebH`
,a]VdcbH`f a$cd_f Wac_^Rf eRf Q_X
^bce_cRf ?H[df \Of 0[Zf eUc
36]:QZG
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ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ μας! Χιλιοτραγουδισμένο πέλαγος ἀπ’ τήν ἐποχή τοῦ Ὁμήρου ὥς σήμερα. Τό
Ἀρχιπέλαγος τοῦ Νομπελίστα ποιητῆ μας μέ τό
βαθύ γαλάζιο καί τό πολύ φῶς. Τὄχει ὑμνήσει στά ὁδοιπορικά του - καί ἡ ἀφεντιά μου. Εἶναι
τό πέλαγος, πού στή φαντασίωσή τους, θέλουν
νά τό ἐπισκεφθοῦν καί πολλοί τό ἐπισκέπτονται
(Εὐρωπαῖοι, Ἀμερικανοί, Ἀσιάτες). Τό Καλοκαιρινό ὄνειρο γιά τούς ὅπου γῆς ἀνθρώπους.
Σήμερα, ὅμως, τό Αἰγαῖο, καθημερινά μᾶς
πληγώνει. Εἶναι τό Αἰγαῖο, πού ματώνει. Ὅπως
μάτωσε καί τότε. Τό δίσεκτο, γιά τό Ἔθνος μας,
1922. Ὅταν ἔγινε ὁ ὑγρός τάφος τῶν Ἑλλήνων
τῆς Ἰωνίας καί τῆς εὐρύτερης Μικρασίας, πού
ξεριζώθηκαν βίαια, ὕστερα ἀπό αἰῶνες τῆς ἐκεῖ
παραμονῆς τους, πού συνοδεύτηκαν μέ τήν
ἄνθηση ἑνός θαυμάσιου πολιτισμοῦ, πού ᾽κανε
νά σκιρτήσει ἡ ἐλευθερία τῆς σκέψης καί τοῦ
ὀρθολογικοῦ στοχασμοῦ.
Καί σήμερα, ὕστερα ἀπό ἕναν πόλεμο, πού
σκόρπισε πίσω του στάχτες κι ἐρείπια καί
ἄφησε σακάτηδες, ἐνῶ ἦσαν χιλιάδες αὐτοί
πού τούς θέρισε σάν στάχια τό θεριστή. Σήμερα, πού ὅλοι θά ’θελαν νά ζήσουν εἰρηνικά
κι ἐλεύθεροι, τό Αἰγαῖο μας γίνεται ὑγρός τάφος
ἑκατοντάδων ἀνθρώπων τῆς «καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς» ἀλλά καί ἄλλων κρατῶν τῆς Ἀσίας καί
τῆς Ἀφρικῆς. Καί πού, ἀνάμεσά τους, εἶναι καί
πολλά μικρά παιδιά, πού δέν πρόφτασε ν’ ἀνθίσει στό χειλάκι τους τό χαμόγελο. Σάν μέλισσα

στόν ἀνοιξιάτικο λειμῶνα ζουζουνίζει στό
μυαλό μου ἐκεῖνο τό «μοιρολόι» τοῦ Παπαδιαμάντη, στό γνωστό διήγημά του:
«Αὐτή ἦταν ἡ Ἀκριβούλα/ ἡ ἐγγόνα τῆς
γριᾶς Λύκαινας./ Φύκια τά στεφάνια της/ κοχύλια τά προικιά της.../ κ’ ἡ γριά ἀκόμα μοιρολογᾶ/ τά γεννοβόλια της τά παλιά./ Σάν νά’χαν
ποτέ τελειωμό/ τά πάθια κι οἱ καημοί τοῦ κόσμου».
Ὄχι. Καί δυστυχῶς, δέν θἄχουν τελειωμό,
ὅσο οἱ μεγάλοι γατζωμένοι στό χρῆμα καί στήν
ἀπληστία, θά στήσουν κινήματα τοῦ τύπου
«ἀραβική ἄνοιξη», δῆθεν γιά τό καλό τῶν λαῶν,
στήν πραγματικότητα νά τούς αἱματοκυλίσουν,
καί ὅσο κλεισμένοι στά χλιδάτα γραφεῖα τους
θά βλέπουν τούς ἀνθρώπους ὡς νούμερα καί
ὡς πιόνια στή σκακιέρα τῶν συμφερόντων
τους. Λυπᾶται κανείς καί θλίβεται γιά τά θύματα αὐτά τοῦ ἀχαλίνωτου καί σκοταδιστικοῦ
φονταμενταλισμοῦ τῆς τρομοκρατίας πού δέν
ἔχει πιά σύνορα. Κι ἀπ’ τό ἄλλο μέρος, νιώθει
περήφανος, πού τοῦτος ὁ λαός, παρόλη τήν
κρίση πού τόν βολοδέρνει, δείχνει πάλι μαθήματα ἀνθρωπιᾶς στούς οἰηματίες ἑταίρους
μας(!) πού ὑψώνουν συρματοπλέγματα καί μᾶς
ζητοῦν - τί ὑποκρισία! - νά φυλάξουμε μόνοι
μας τά σύνορά μας, δίχως νά «τραβοῦν τό
αὐτί» τοῦ ἀπέναντι καί δίχως νά δίνουν τέλος
στόν πόλεμο τῆς Συρίας πού αὐτοί, γιά τά συμφέροντά τους, τόν προκαλοῦν.

Τό Αἰγαῖο μας
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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ὐτούς τούς λόγους τοῦ σοφοῦ παροιμιαστοῦ
μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ μακαριστός ἱεράρχης Σεραφείμ. Ὁ Σεραφείμ ἔκανε πολύ αἰσθητή
τήν εὐεργετική παρουσία του. Ὁ κατά κόσμον Βύρων Στεφάνου γεννήθηκε στό Φανάρι τοῦ
Νομοῦ Καρδίτσας τό 1932. Μπῆκε μετά ἀπό δύσκολες τότε εἰσαγωγικές ἐξετάσεις στή Θεολογική Σχολή
τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν τό 1950. Ἔγινε δεκτός στά Οἰκοτροφεῖα
Βουρνάζου καί Τσόχα τό 1952 καί μαζί μέ τίς σπουδές
του στό Πανεπιστήμιο ἐργαζόταν στό Τυπογραφεῖο
τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ» πού εἶχε πολλές ἀνάγκες,
λόγω τῆς μεγάλης κυκλοφορίας τῶν περιοδικῶν της
καί τῶν βιβλίων της πού ἐκδίδονταν τότε γιά νά καλύψουν τίς μεγάλες ἀνάγκες τῶν Ἑλλήνων. Τό Οἰκοτροφεῖο Βουρνάζου τοῦ προσέφερε ἰδανικές συνθῆκες
γιά νά ἀσκηθεῖ στήν ἀρετή καί τόν ἀσκητισμό. Λαμπροί διευθυντές, ὅπως ὁ Ἰωάννης Καψιμάλης , ὁ
Εὐστάθιος Μπάστας, ὁ Ἀριστοτέλης Παπανικολάου
καί ὁ Γεώργιος Ψαλτάκης ἦταν μαζί του, πεφωτισμένοι ὁδηγοί στήν πνευματική του ζωή. Τόν Σεραφείμ
κέρδισε ἡ ἱερωσύνη πολύ νωρίς. Ἔγινε διάκονος τό
1965. Πρεσβύτερος τό 1966 καί Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγών τό 1970, σέ ἡλικία 38 ἐτῶν. Κηρύχτηκε ἔκπτωτος ἐπί Σεραφείμ τό 1974 χωρίς νά
δικαστεῖ. Ἀνακηρύχτηκε, ὅμως, τότε Τιτουλάριος Μητροπολίτης καί τοποθετήθηκε τό 1991 Μητροπολίτης
τῆς προσωποπαγοῦς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν
καί Μετεώρων, ἡ ὁποία μέ ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος τό 2015 ἔγινε αὐτοτελής Μητρόπολις.
Ὁ Μητροπολίτης Σεραφείμ Στεφάνου τρία
πράγματα πῆρε στά σοβαρά στή ζωή του: α/τή χριστιανική πίστη β/ τή συνεχῆ θυσία του γιά τό ποίμνιό
του. Ἀνυποχώρητος, ἀκριβολόγος, σταθερά αὐστηρός
σέ ὅ, τί ἀφοροῦσε τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, τό ἦθος καί
τήν ἀρετή. Τό τρίτο ἦταν ἡ συνεχής μέριμνά του καί
φροντίδα γιά τή νεολαία τῆς Μητροπόλεως.
Ὁ μακαριστός Σεραφείμ ἀνήκει καί σέ ἕνα ἄλλο
σύγχρονο μοναδικό φαινόμενο ὅμοιό του ὁποίου δέν
ὑπάρχει ἄλλο. Ἀνήκει λοιπόν στήν ἄνοδο στή θέση τοῦ
Μητροπολίτου τῶν 25 νέων θεολόγων τοῦ Οἰκοτροφείου Βουρνάζου-Τσόχα, μετά τήν ἐπιστράτευσή τους,
τότε ἀπό τόν Μακαριστό Ἱερώνυμο Α .
Πράγματι, ποιά ἀδελφότης Θεολόγων, ποιό μοναστῆρι στήν Ἑλλάδα ἤ τό ἐξωτερικό, ποιά χριστιανική συντροφιά μπόρεσε νά προετοιμάσει καί νά
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«Ἀποθανῶν δίκαιος
ἔλιπε μετάμελον»
(Παροιμ. 11,3)

προσφέρει μαζικά 25 μητροπολῖτες
στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τῆς
Κύπρου;
Ὁ μακαριστός Σεραφείμ κατάφερε νά ἀξιοποιήσει καί νά προσφέρει
στό χριστιανικό του ἔργο τή νεολαία
τῆς Καλαμπάκας. Φροντιστήρια κατηχητῶν καί ὁμαδαρχῶν, Κύκλοι μελέτης
Ἁγίας Γραφῆς, σχολές βυζαντινῆς μουσικῆς καί δημιουργία σωστῶν οἰκογενειῶν. Ὁ ἐμπνευσμένος μητροπολίτης
στή μεγάλη του ἀποστολή. Καί κάτι
τελευταῖο: πρώτη του φροντίδα ἦταν
νά μορφώσει τούς ἄμεσους συνεργάτες
του, τούς ἱερεῖς τῆς μητροπόλεώς του.

Εὐάγγελος Ι. Παπαευαγέλου,
Ἰατρός Χειρουργός
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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α. «Τόν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπί
πονηρούς καί ἀγαθούς καί βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους».
(Τόν ἥλιο Του ὁ Θεός τόν ἀνατέλλει
χωρίς διάκριση σέ πονηρούς καί καλούς
καί βρέχει σέ δίκαιους καί ἄδικους).
(Ματθ. ε΄ 45)
β. Προσέξτε τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ, δέν σπέρνουν, οὔτε θερίζουν, οὔτε
συγκεντρώνουν σέ ἀποθῆκες. Καί ὅμως
ὁ Πατέρας σας ὁ οὐράνιος τά τρέφει.
Σεῖς δέν ἀξίζετε πιό πολύ ἀπ’ αὐτά;
(Ματθ. στ΄ 26)
γ. Ἀφῆστε ὅλες τίς φροντίδες σας
στόν Θεό, γιατί Αὐτός φροντίζει γιά σᾶς.
(Α΄ Πέτρ. ε΄ 7)
δ. Ὁ Κύριος εἶναι ποιμένας μου καί
τίποτε δέν θά μοῦ λείψει.
Ψαλμ. 22, 1
ε. Ὁ Κύριος εἶναι ὁ φωτισμός μου
καί ὁ σωτήρας μου, ποιόν ἔχω νά φοβηθῶ; Ὁ Κύριος ὑπερασπίζει τή ζωή
μου, ἀπό τίς ἀπειλές ποιοῦ νά δειλιάσω;
Ψαλμ. 26,1

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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στ. Ἀγαπᾶς, Κύριε, ὅλα τά δημιουργήματα καί δέν ἀποστρέφεσαι κανένα ἀπό αὐτά
πού δημιούργησες
Σ. Σολομ. ια΄ 24
ζ. Ὅλα τά ἔργα τοῦ Κυρίου εἶναι καλά.
Αὐτός χορηγεῖ τήν εὐμένειά Του, ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη στόν κατάλληλο καιρό.
Σ. Σειράχ λθ΄ 33
η. Ἰδιαίτερο γνώρισμα ταιριαστό ἀληθινά
στόν Θεό εἶναι τό νά συγχωρεῖ καί νά ἐλεεῖ
καί νά σώζει τά ἔργα Του, ἔστω καί ἄν βυθίζονται στόν κίνδυνο τῆς διαφθορᾶς.
Ἅγ. Εἰρηναῖος
θ. Τίποτε δέν εἶναι ἀπρονόητο, τίποτε
δέν ἔχει παραμεληθεῖ ἀπό τόν Θεό. Ὅλα τά
ἐξετάζει ὁ ἀκοίμητος ὀφθαλμός. Παρευρίσκεται σέ ὅλους παρέχοντας τή σωτηρία
στόν καθένα. Πολλές φορές καί στά πιό μικρά
διαφαίνεται ἡ σοφία Του καί ἡ πρόνοιά Του.
Μ. Βασίλειος, MPG 32,1372
ι. Ἄς πάψουμε νά διορθώνουμε τόν
σοφό Δημιουργό. Ἄς πάψουμε νά ἐπιζητοῦμε
κάτι καλύτερο ἀπό αὐτά πού Ἐκεῖνος δημιούργησε.
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 7, 112
ια. Ὑπάρχουν πολλοί πού δέν μποροῦν
νά κατανοήσουν τούς λόγους τῆς θείας πρόνοιας, ἡ ὁποία πολλές φορές ἀπό τά ἐνάντια
οἰκονομεῖ τά καλύτερα καί μέ τή μακροθυμία
προκαλεῖ τήν ἐπανόρθωση.
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ 3, 26
ιβ. Μή φροντίσεις μέ ἀγωνία γιά τά δικά
σου θέματα, ἀλλά ἄφησέ τα στόν Θεό. Γιατί,
ἄν φροντίζεις ἐσύ, φροντίζεις σάν ἄνθρωπος,
ἄν ὅμως προνοήσει ὁ Θεός, προνοεῖ σάν
Θεός.
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ, 11, 674
ιγ. Ὅπως ἀκριβῶς τό ποτάμι διακλαδιζόμενο σέ ἀμέτρητα μέρη, ποτίζει τήν ἐκτεταμένη γῆ πάνω στήν ὁποία ἁπλώνεται, ἔτσι καί
ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ παντοῦ ξεχύνεται, σκορπίζεται μέ ἀφθονία, ἔρχεται μέ ὁρμή καί ὅλα
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τά γεμίζει. Δέν μᾶς χαρίζει μόνο ἀσφάλεια, οὔτε
βοήθεια παντοδύναμη, ἀλλά καί πνευματική χαρά.
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ, 6,92
ιδ. Ὁ Θεός πού σοῦ δίνει τήν ἡμέρα, θά σοῦ
δώσει καί τά ἀπαραίτητα γιά τήν ἡμέρα.
Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης
ιε. Ὁ Θεός, πού δημιούργησε τόν κόσμο, προνοώντας γι’ αὐτόν τά κάνει ὅλα πρός τό συμφέρον
του, ἔστω καί ἄν πρός τό παρόν αὐτά πού στέλνει
εἶναι δυσάρεστα.
Δίδυμος ὁ Τυφλός
ιστ. Ἡ σκέπη καί ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἁπλώνεται πάνω σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, τήν βλέπουν
ὅμως ὅσοι καθάρισαν τόν ἑαυτόν τους ἀπό τήν
ἁμαρτία.
Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
ιζ. Ὅταν ὁ Θεός ἔδωσε τήν ὕπαρξη στά ὄντα,
ἕνωσε συγχρόνως τά πάντα μέ τήν πρόνοιά Του.
Ὅσ. Θαλάσσιος ὁ Ἀφρικανός
ιη. Ἀφοῦ δημιούργησε τά πάντα μέ ἀγάπη ὁ
Θεός, προνοεῖ γιά ὅλα, χωρίς νά λαμβάνει ὑπόψη
Του τήν ἀξία αὐτῶν γιά τά ὁποῖα προνοεῖ, ἀλλά ἀπό
δική του εὐσπλαχνία καί ἀγάπη.
Θεότιμος, Δαμασκηνοῦ Παράλληλα, Π΄ 4
ιθ. Ὅσοι ἔχουν σταθερή ἐλπίδα στόν Θεό,
πλησιάζουν κοντά Του καί φωτίζονται μέ τή λάμψη
τοῦ αἰωνίου φωτός. Ὅποιος ἔχει ἐλπίδα ἀληθινή,
πιστεύει ὅτι μεριμνᾶ γι’ αὐτόν ὁ Θεός, γιά τήν οἰκογένειά του, γιά τά παιδιά του.
Ἅγ. Σεραφείφ τοῦ Σάρωφ
κ. Ὁ Κύριος προνοεῖ προσεκτικά γιά μᾶς, τόσο
πού δέν ξεχνιέται οὔτε μία προσευχή, οὔτε μία
καλή σκέψη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Ὅσ. Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης
κα. Ὑπάρχουν μερικές ἐντυπωσιακές περιπτώσεις, στίς ὁποῖες φαίνεται καθαρά ἡ σοφή καί φιλάνθρωπη πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Ἅγ. Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης
κβ. Πρέπει νά ἐμπιστευόμαστε τά πάντα στή
θεία Πρόνοια, γιατί τότε μόνο γλυτώνουμε ἀπό τό
ἄγχος καί ἀπό τή στενοχώρια καί ἀπό ὅλα τά κακά.
Ἅγ. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης
κγ. Ἐκεῖνο πού προέχει σήμερα εἶναι νά πιστέψουμε στόν Θεό καί ὅτι τίποτε δέν γίνεται χωρίς
Αὐτόν. Ὅλα περιλαμβάνονται στή θεία Του πρόνοια.
Γέροντας Σίμων Ἀρβανίτης
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κδ. Ὅπως δέν εἶναι τίποτε μεγάλο γιά τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, ἔτσι τίποτε δέν εἶναι μικρό γιά τήν
πατρική Του πρόνοια.
Παναγιώτης Τρεμπέλας, Ὑπόμνημα, Φιλ. δ΄ 6
κε. Οἱ θεοί βοηθοῦν ἐκείνους πού βοηθοῦν
τούς ἑαυτούς τους.
Αἴσωπος
κστ. Προνοεῖ γιά μᾶς ὁ Θεός.
Πυθαγόρας
κζ. Θάρρος, θάρρος, παιδί μου, γιατί στόν
οὐρανό εἶναι μεγάλος ὁ Δίας, ὁ ὁποῖος τά βλέπει
ὅλα καί τά δυναμώνει.
Σοφοκλέους Ἠλέκτρα 173
κη. Κανένας ἄνθρωπος στόν κόσμο αὐτόν δέν
εἶναι ὀρφανός καί ἀπροστάτευτος, γιατί ὑπάρχει ὁ
Πατέρας, ὁ ὁποῖος γιά ὅλους πάντοτε προνοεῖ καί
φροντίζει.
Ἐπίκτητος
κθ. Δέν θά ξεχάσω ποτέ ὅτι ἔχω προστάτη τόν
Θεό.
Πλάτων
λ. Τό θεῖο εἶναι τόσο μεγάλο καί ἔχει τέτοιες
ἰδιότητες, ὥστε συγχρόνως βλέπει τά πάντα καί
ἀκούει τά πάντα καί βρίσκεται παντοῦ καί τήν ἴδια
στιγμή φροντίζει γιά ὅλα.
Ξενοφώντας
λα. Μέ τή βοήθεια τῶν θεῶν δέν θά μᾶς λείψει τίποτε.
Ξενοφώντας
λβ. Ὁ Θεός φροντίζει γιά μᾶς, γιατί καί ἐμεῖς
οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε πλάσματά του.
Πλάτων
λγ. Τό θεῖον καί ἡ φύση δέν κάνουν τίποτε
χωρίς σκοπό.
Ἀριστοτέλης
λδ. Ἔχετε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Θεό.
Ντοστογιέφσκι, στή διαθήκη στά παιδιά του
λε. Τό μέρος τοῦ Θεοῦ δέν μποροῦμε νά τό
κάνουμε ἐμεῖς. Ἀλλά οὔτε καί τό δικό μας μέρος
δέν τό κάνει ποτέ ὁ Θεός.
Κων/νου Κούρκουλα, Πνευματικό Ἀνθολόγιο
λστ. Μέσα στήν ἱστορία ἐνεργεῖ ἡ θεία πρόνοια μέ σκοπό τόν τελικό θρίαμβο τῆς πίστεως καί
τῆς δικαιοσύνης
Ἀνώνυμος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Μέ διαρκῆ ἐμπόδια ἡ ἀξιολόγηση» (ΕΣΤΙΑ 15-2-17)
Γνωρίζουν οἱ ἀδίστακτοι δανειστές
μας τήν ἄσχημη οἰκονομική μας κατάσταση καί πιέζουν γιά νά ἐξαθλιώσουν
τόν λαό μας περισσότερο, γιά νά ὑποτάξουν πλήρως τήν πατρίδα μας.
“Ἡ Ἑλλάδα χωρίς τό ΔΝΤ θά χρεοκοπήσει” Γερούν Ντάϊσελμπλουμ (Η
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 16-2-17).
Πῶς καί γιατί ἐχρεοκοπήσαμε τό
γνωρίζουμε. Γιατί δέν μᾶς ξεχρέωσαν
τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο καί οἱ
ἄλλοι τοκογλύφοι δανειστές τό γνωρίζουμε!
“Νά δοθεῖ τέλος στή γενικευμένη ἀνομία” (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 17-217).
Ἀφοῦ εἶναι γενικευμένη, πλήττει
ὅλους καί νομοταγεῖς καί παράνομους.
Ὑπέρβαση τῆς παθητικῆς στάσεως
ἀπό τίς ὑγιεῖς δυνάμεις. Εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη.
“Τά χαμένα εὐρώ ἀπό τίς μίζες
ἐπιστρέφουν στό Δημόσιο. Πίσω στά
ταμεῖα 4 ἑκατ. εὐρώ ἀπό ὑποθέσεις
δωροδοκίας καί ἐξοπλιστικῶν” (Η
ΑΥΓΗ 18-2-17).
Μᾶλλον ἀργά, μᾶλλον λίγα!
“Νά κλείσουμε τήν ἀξιολόγηση
τό συντομότερο” (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 9-2-17)
Ἐκτός ἀπό τίς δανειακές ἀνάγκες
μας, μέσον ἐκβιασμῶν ἔγινε καί ἡ ἀξιολόγηση! Θλιβερό κατάντημα.
“Ἄγγλοι, Γάλλοι, Ἱσπανοί, Ἰταλοί
καί Γερμανοί δέν ἔχουν ἐμπιστοσύνη
στήν κυβέρνησή τους!” (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 192-17)
Ὁ λαός δέν τούς ἐξέλεξε; Δέν
ἰσχύει τό “κατά τόν λαό καί οἱ ἄρχοντες”;
“Ἡ ὀλέθρια σχέση τῆς Ἑλλάδας
μέ τό ΔΝΤ” (ΤΑ ΝΕΑ 20-2-17)
Ποιά χώρα σώθηκε, ποιά χώρα
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ἀνάκαμψε οἰκονομικά μέ τήν συνδρομή τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου; Οἱ ὑπεύθυνοι πολιτικοί μας δέν
ἐγνώριζαν τόν ὀλέθριο ρόλο τους;
“Μέ ἀρκετές χιλιάδες εὐρώ ἐπιβαρύνεται ὁ ΟΑΣΑ ἀπό τίς καταστροφές στά ἀκυρωτικά μηχανήματα”
(ΕΘΝΟΣ 21-2-17)
Τελικά, οἱ φορολογούμενοι ἐπιβαρύνονται. Γιατί ἡ πολιτεία ἀνέχεται
αὐτήν τήν ἀντικοινωνική δραστηριότητα;
“Νά ἐπενδύσουμε στήν Καλαμάτα τοῦ πολιτισμοῦ” (ΘΑΡΡΟΣ 22-217)
Δημιουργῶντας πολιτισμό καί ἀξιοποιῶντας τά δημιουργήματά του ὄχι
μόνον γιά ἔσοδα ἀλλά καί πνευματική
καλλιέργεια, ἀτομική, καί συλλογική.
“Οἱ δανειστές προστάζουν καί ἡ
κυβέρνηση ἐκτελεῖ” (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 23-217)
Μετά τήν δολοφονία τοῦ μόνου
σωστοῦ κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος‒
Ἰωάννη Καποδίστρια‒ ξένα κέντρα
ἐξουσίας προστάζουν καί ἡ ἑκάστοτε
κυβέρνηση ἐκτελεῖ.
“Τό Τάμα τοῦ Ἔθνους θῦμα τῶν
πολιτικῶν” (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 24-217)
Καί τί καλό δέν εἶναι θῦμα τῶν πολιτικῶν;
“Μέ ἄγριες διαθέσεις γιά νέα
σκληρά μέτρα φτάνουν οἱ δανειστές”
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 25-2-17)
Γιά πλήρη ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ,
πλήρη καταστροφή τῆς πατρίδας μας!
“Ἡ Εὐρώπη πολλῶν ταχυτήτων καί
τά ὑπόγεια ρεύματα στήν ΕΕ” (ΤΟ
ΒΗΜΑ 26-2-17)
Εὐρώπη ἀνθρωπιᾶς πουθενά στόν
ὁρίζοντα!
Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ
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21oς αἰώνας

Ἀ

ξιοποιῶντας τήν δραματουργική δημιουργία
τῆς ἀείμνηστης Ξανθούλας Παπουτσῆ, ὁ ἐρασιτεχνικός θίασος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ συνεχίζει τήν πνευματική
προσφορά του δίδοντας παραστάσεις, γιά κοινωφελεῖς
πάντα σκοπούς, στό θέατρο ΠΕΡΟΚΕ Δευτέρες 6.30
τό ἀπόγευμα καί ἀλλοῦ.
Ἄρχισε ἀπό τό θεραπευτήριο Χανσενικῶν στήν
Ἁγία Βαρβάρα, κατόπιν ὑπέρ τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Βαρβάρας Ἀργυρουπόλεως, ὑπέρ τῆς Ἑνώσεως Γονέων καί
Κηδεμόνων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὑπέρ τοῦ Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ΟΝΗΣΙΜΟΣ,
στίς 13 Μαρτίου ὑπέρ τοῦ πολυσχιδοῦς φιλανθρωπικοῦ
ἔργου τῆς ἐνορίας τοῦ Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως στά Ἄνω
Βριλήσσια, ὑπέρ τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νεκταρίου στήν Κάτω
Κηφισιά κ.ἀ.
Στήν αὐγή ἑνός νέου αἰῶνα, ὅσοι εἶναι ἐνθουσιασμένοι ἀπό τά ἐπιστημονικά καί τεχνολογικά ἐπιτεύγματα βλέπουν τό μέλλον μέ αἰσιοδοξία. Ὅσοι δέν ἔχουν
παροπλίσει τήν κρίση τους καί ἀξιοποιοῦν τήν πεῖρα
τους φοβοῦνται γιά τήν κακή χρήση τῶν καταπληκτικῶν ὄντως δυνατοτήτων πού εἶναι στή διάθεσή μας.
Ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι πού νομίζουν ὅτι ἡ ἐπιστημονική
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καί τεχνολογική πρόοδος “ἀπελευθερώνει” ἀπό πνευματικές ἀξίες. Ὅτι δέν
ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τήν πυξίδα τῶν
πνευματικῶν κριτηρίων στόν πλοῦ τῆς
ζωῆς.
Τόν 21ο αἰῶνα ἐπικαλεῖται καί ἡ
Ρούλα γιά νά δικαιολογεῖ τήν ἄτακτη
ζωή τῆς κόρης της Ἰωάννας καί νά ζητᾶ
ἀπό τόν ἄντρα της Γιάννη νά ἀρνηθεῖ
τίς ἠθικές ἀρχές του. Καί ἐνῶ ὁ πατέρας ἀνησυχεῖ, ἡ μητέρα δέν προβληματίζεται ἀπό τήν ζωή τῆς κόρης τους.
Φαίνεται ἀνυποψίαστη ἀπό τούς κινδύνους καί τίς παγίδες πού ἀπειλοῦν
τούς νέους. Ἔτσι ἡ φοιτήτρια Ἰωάννα
πού δέν διδάχθηκε νά ἐπιλέγει τά πρόσωπα τῆς παρέας της, ἐπιστρέφει ἀργά
στό σπίτι. Ἡ παρέα της μετά τήν καφετέρια διολισθαίνει σέ ἰδιωτικούς χώρους καί δοκιμάζει τό χασίς. Ἑπόμενο
βῆμα ἡ ἠρωΐνη. Τελικά ἡ νέα σώζεται
ἐκ θαύματος.
Στόν κατήφορο συνεργοί ἡ ἐλευθεριάζουσα κοινωνία καί ἡ μητέρα.
Στόν ἀνήφορο τῆς ἀπεξάρτησης καί τῆς
πνευματικῆς ἐλευθερίας οἱ γονεῖς- ἡ
μητέρα ἀφυπνίζεται καί μετανοεῖ- δύο
ἐξαδέλφια της, θεία της καί συμφοιτήτριά της. Καί πάνω ἀπό ὅλους ὁ Πατέρας ὅλων πού ἀκούει τίς θερμές
προσευχές τους. Ἀλλά οἱ νέοι δέν ἐπαναπαύονται στήν ἐπιτυχία τους. Ἀποφασίζουν νά δράσουν γιά νά σώσουν
καί τά ἄλλα μέλη τῆς παρέας τῆς Ἰωάννας ἀπό τόν λευκό θάνατο.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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† Μητροπολίτου Νικοπόλεως
ΜΕΛΕΤΙΟΥ
Η ΠΑΝΤΩΝ ΧΑΡΑ
Κηρύγματα σέ Θεομητορικές Ἑορτές
Σέ ἐποχές ἄκρας ἀμφισβήτησης καί ἄρνησης
ἀξιῶν καί παραδόσεων τοῦ παρελθόντος, τό
πρόσωπο τῆς Παναγίας μᾶς προστατεύει
καί μᾶς ἐμπνέει.
Σχ.12Χ19 Σελ.136. Κεντρική Διάθεσις
Βιβλιοπωλεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως, Ἐθν.Ἀντιστάσεως 105 48100
Πρέβεζα, τηλ. 26820 25847.
ΜΕΡΟΠΗΣ Ν.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
Ἡ ἐπικοινωνία μεταξύ γιατροῦ καί ἀσθενοῦς
θά γίνει πραγματικά οὐσιαστική, ἄν τελικά
κάθε ἰατρική πράξη δέν εἶναι παρά ἡ συνεργασία μίας ἐμπιστοσύνης καί μίας συνείδησης.
Σχ.14Χ21 Σελ.109. Δ/νση Συγγρ. Καρνεάδου 22 10675 Ἀθῆνα τηλ. 210
7229770.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ
Ὁμ. Καθηγητής Ἀγγειοχειρουργικῆς
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
1) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
Συλλογή ποιημάτων πού ἐκφράζει τήν βαθιά
πίστη τοῦ ποιητῆ καί εὐλάβεια στόν Ἰησοῦ
Χριστό, τήν φιλοπατρία του, τίς ἀξίες καί
τούς θεσμούς τῆς οἰκογένειας, καθώς καί τούς
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προβληματισμούς του γιά τήν κοινωνία μας.
Πρόλογος Σεβ.Μητροπολίτου Ἐδέσσης,
Πέλλης καί Ἀλμωπίας κου Ἰωήλ.
Σχ.20,50Χ24 Σελ.276.
2) ΠΙΣΤΗ
Τό ἄυλο νυστέρι τῆς χειρουργικῆς καί οἱ
προστάτες Ἅγιοι τοῦ Ἀρεταίειου Νοσοκομείου (Οἱ Ἅγιοί μας Γεώργιος,Νεκτάριος,
Πορφύριος).
Πρόλογος Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κου Ἱερωνύμου.
Ἕνα ἐνδιαφέρον βιβλίο πού ζωντανεύει τά
θαύματα τῶν Ἁγίων καί ἐξιστορεῖ τό Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο τῆς Ἀθήνας.
Σχ. 17,50Χ24 Σελ. 106.
Ἐκδοτική Παραγωγή «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ»
Ἀρδηττοῦ 12-16 11636 Ἀθῆνα, τηλ. 210
9217513.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΡΗΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΚΚΩΤΟΥ
ΜΝΗΜΗ ΥΠΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ
Εἰδική ἔκδοσις ἐπί τῇ χιλιοστῇ ἑξακοσιοστῇ
ἐπετείῳ τοῦ θανάτου αὐτῆς.
Σχ.13Χ20 Σελ.64. Ἔκδοση Ἱερά Μητρόπολις Κυρήνης.
Δρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μ.ΜΠΟΥΣΙΑ
Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας
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1) Μηναῖον Ἀσματολόγιον ΜΑΡΤΙΟΥ
Σχ. 22Χ29 Σελ. 224.
2) Μηναῖον Ἀσματολόγιον ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Σχ. 22Χ29 Σελ. 296.
Τόμοι σκληρόδετοι μέ ἐντυπωσιακή ἐκτύπωση.
Ἔκδοση Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς
Μονῆς Κύκκου Κύπρου μέ τήν εὐλογία τοῦ Πανιερωτάτου Καθηγουμένου τῆς Μονῆς Μητροπολίτου Κύκκου καί Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου.
Ἀρχιμ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Μία θλιβερή 30χρονη ἐπέτειος, ὁ ἀνθρωποκτόνος Νόμος τῶν ἐκτρώσεων.
Ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον τεῦχος γύρω ἀπό τό μεγάλο πρόβλημα τῶν ἐκτρώσεων.
ΣΧ.17Χ24 Σελ.30. Δ/νση Συγγρ. Χατζηκώστα 12,11521 Ἀθῆνα, τηλ. 6977822412.
ΑΡΧΙΜ. ΙΩΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ, ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
Ἄρθρα καί Ὁμιλίες, συγκεντρωμένες σέ ἕνα βιβλίο, ὅπου τά ἔσοδα ἀπό τήν πώλησή του θά διατεθοῦν ὑπέρ ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νεκταρίου στήν Πρέβεζα.
Σχ.12Χ19,50 Σελ.116. Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου 48100 Πρέβεζα.
π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ
π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
«Παλάτιον τῆς ἐρημίας καί τῆς σιγῆς».
Ἕνα ὡραῖο ἄλμπουμ μέ κείμενα καί φωτογραφίες ἀπό τό Κάστρο τῆς Σκιάθου, πού τόσες
φορές ἀναφέρει στά διηγήματά του ὁ Ἀλέξανδρος
Παπαδιαμάντης καί ὁ Ἀλ. Μωραϊτίδης.
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Σχ.21Χ22 Σελ.180. Δ/νση Συγγραφέων
(πατήρ καί υἱός, ἱερεῖς) Σκιάθος.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
181. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἀπάνθισμα ἄρθρων, μελετῶν, παρατηρήσεων
καί σχολίων Συνεργατῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ τύπου
καί Στρατιωτικῶν περιοδικῶν κατά τούς μῆνες
Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2016 καί Ἰανουάριο
2017.
Σχ.21Χ30 Σελ.234. Δ/νση Ἀφῶν Διδασκάλου
68 15669 Παπάγου, τηλ. 210 6514195.
ΔΗΜ.Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Φιλόλογος – τ. Λυκειάρχης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ
(2.400 χρόνια ἀπό τῆς γεννήσεως
τοῦ φιλοσόφου)
4 Μελετήματα.
Παρουσιάζονται σέ ἕνα τεῦχος σχετικά δημοσιεύματα γιά τόν Ἀριστοτέλη τόν Σταγειρίτη
(384-322 π.Χ.).
Σχ. 17Χ23 Σελ.55. Δ/νση Συγγρ. Γεωργ.
Ρούφου 3, 26225 Πάτρα.
ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ
ΤΟΜΟΣ 2ος
Περιλαμβάνει Διδαχές Ἁγίων καί Θεοφόρων
Πατέρων, οἱ ὁποῖοι μέ τόν ἀγῶνα τους νίκησαν
τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ.
Σχ. 14Χ21 Σελ.176.
Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Τύπος»
Κάνιγγος 10, 10677 Ἀθῆνα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΤΑΦΗ, ΚΑΥΣΗ Ἤ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Π

ολύ προπαγάνδα γίνεται τίς τελευταῖες ἡμέρες ὑπέρ τῆς καύσεως τῶν
σωμάτων τῶν νεκρῶν. Ὑπουργοί καί βουλευτές, ἀπ᾽ ὅλο δυστυχῶς τό πολιτικό
φάσμα τοῦ τόπου, βγαίνουν στά Μέσα
Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καί ὑπερθεματίζουν τήν καύση τῶν νεκρῶν. Ἡ ὅλη προπαγάνδα ἐντείνεται καί ἀπό τήν πρακτική
πού ἐφήρμοσαν ἄλλα δημόσια πρόσωπα,
τραγουδιστές καί ἠθοποιοί, πού ἐπέλεξαν
ὄχι νά ταφοῦν, ἀλλά νά καοῦν τά σώματα
τους. Καλλιεργεῖται, ἔτσι, ἔντονα στόν
λαό ἡ προοπτική τῆς καύσεως. Ἡ Κυβέρνηση ἐπιθυμεῖ νά καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στό ἑλληνικό κοινοβούλιο, ὥστε
νά ἐπιτρέπεται. Ὑπῆρξαν καί δημοσιεύματα, τόσο σέ πανελλαδικό, ὅσο καί σέ
τοπικό ἐπίπεδο στήν πόλη τῆς Καλαμάτας, πού παραπλανοῦσαν τόν λαό γύρω
ἀπό τό ζήτημα. Πού βρίσκεται ἡ ἀλήθεια;
Ποιά εἶναι ἡ ὀρθόδοξη στάση ἀπέναντι
σ᾽ὅλα αὐτά;
Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ἀποφανθεῖ ὅτι
ἡ καύση τῶν νεκρῶν εἶναι μιά ἀπάνθρωπη καί ἀπαράδεκτη πρακτική. Ἀποτελεῖ ἄλλωστε ἀσέβεια στά νεκρά σώματα. Ἀρχαῖοι πολιτισμοί ὑψηλῆς
στάθμης εἶχαν ὡς πρακτική τους τήν
ταφή. Ἀντιθέτως, πολιτισμοί μέ χαμηλή
κουλτούρα ἐφήρμοζαν τήν καύση τῶν
νεκρῶν. Μιά τέτοια μέθοδος διακόπτει
τήν συνέχεια τῆς ἱστορίας ἑνός λαοῦ.
Ἐδῶ, πολλές φορές γίνονται μελέτες, ἐξετάσεις DNA πάνω σέ ἀνακαλυφθέντα
ὀστά ἀπό τήν ἀρχαιότητα, γιά νά λάβουμε
ἱστορικές πληροφορίες ἤ γιά νά ἀνακαλύψουμε τήν ταυτότητα τῶν προσώπων.
Ἄν εἴχαμε καύση ὅλα αὐτά τά δεδομένα
θά εἶχαν ἐξαφανισθεῖ. Εἶναι ἐκπληκτικό
ὅτι σέ μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις καί
μάχες μέσα στήν ἱστορία γίνονταν ἀνακωχές, ὥστε νά συγκεντρωθοῦν τά σώματα τῶν νεκρῶν. Ὑπάρχουν νόμοι τῆς
Πολιτείας πού προστατεύουν τά σώματα
τῶν νεκρῶν. Ἄν κάποιος ἀσεβήσει σ’ αὐτά
διώκεται γιά περιύβριση νεκροῦ. Ἀπαγορεύεται, ἀκόμη, ἡ τυμβωρυχία, τό ἄνοιγμα δηλαδή τῶν τάφων, μέ κακόβουλη
διάθεση.

Ἀλλά, γιά νά τιμήσει κάποιος ἕνα
νεκρό πρέπει νά κατανοεῖ τήν ἀξία τοῦ
ἀνθρωπίνου σώματος. Πόσο ὑψηλή εἶναι!
Ὅτι τό ἔλαβε ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, χωρίς την
ἁμαρτία, ὅταν ἦρθε ἀνάμεσά μας ὡς
ἄνθρωπος. Τό ἔκαμε ῾῾στολή τῆς Θεότητος῾῾, ὅπως λέγει ὁ Ἅγίος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος.
Εἶναι θεόπλαστο. Δέν μᾶς ἀνήκει, εἴμαστε ἁπλῶς διαχειριστές του. Γι᾽ αὐτό καί
δέν μποροῦμε νά κάνουμε εὐθανασία ἤ
νά τό κάψουμε μετά θάνατον. Ἐξάλλου, ὁ
Χριστός μας «κατετέθη ἐν μνήματι»,
ὅταν ἀπέθανε καί κατόπιν ἐτάφη, δέν
κάηκε. Πόσο ἄσχημο εἶναι συναισθηματικά νά βλέπεις τόν ἄνθρωπό σου νά καίγεται! Πού θά πᾶς μετά νά προσευχηθεῖς,
νά τόν αἰσθανθεῖς κοντά σου; Δίπλα σέ
μία σταχτοδόχο; Πραγματικά ἀπάνθρωπο!
Ἡ Ἐκκλησία μας δέν μπορεῖ νά τελέσει νεκρώσιμη ἀκολουθία σέ κάποιον πού
ἀπέρριψε τήν διδασκαλία καί τήν πρακτική της γύρω ἀπό τό σῶμα, τήν ταφή,
τήν Ἀνάσταση. Πῶς τολμοῦν ὁρισμένοι
νά λέγουν ὅτι οἱ ἱερεῖς εἶναι ὑποχρεωμένοι νά κάμουν κηδεία, ἐπειδή εἶναι δημόσιοι ὑπάλληλοι. Εἶναι πρωτίστως λειτουργοί Ὑψίστου. Πληρώνονται ἀπό τό
κράτος, διότι εἶναι ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας γιά ὅσα πῆρε ἀπό τήν Ἐκκλησία.
Δέν μπορεῖ νά ἐπιβάλει κάτι τέτοιο στούς
ἱερεῖς. Θά εἶναι ὠμή παρέμβαση στά θέσμια τῆς Ἐκκλησίας.
Νά θυμόμαστε ὅτι τά σώματά μας
προορίζονται γιά τήν κοινή ἀνάσταση
τῶν νεκρῶν στήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ
Χριστοῦ. Μπορεῖ τώρα νά φθείρονται, νά
θάπτονται, ἀλλά ἔχουν αἰώνια προοπτική! Θ’ ἀναστηθοῦν! Θά τοποθετηθεῖ
ὁ ἄνθρωπος, πού ἦταν ἐν ζωῇ δίκαιος,
δεξιά τοῦ Θεοῦ, στόν Παράδεισο, ὅπως ὁ
ἀναληφθείς στούς οὐρανούς Κύριος.
Ἑπομένως, ἄς τά σεβόμαστε, ἄς ἀποφεύγουμε τήν ἁμαρτία πού τά φθείρει, ἄς τά
τιμοῦμε καί μετά θάνατον μέ τήν εὐλογημένη ταφή καί ὄχι μέ τήν πολυέξοδη καί
ἀσεβή καύση!
ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τ

ό σημαντικότερο πασχαλινό ἔθιμο στήν Ἱερισσό Χαλκιδικῆς, πού γιορτάζεται τήν Τρίτη

ἡμέρα τοῦ Πάσχα, στήν ὁμώνυμη τοποθεσία πάνω στούς λόφους: «Τοῦ Μαύρου Νιοῦ τ’

ἁλώνι». Μετά τήν επιμνημόσυνη δέηση καί τήν ἐκφώνηση τοῦ πανηγυρικοῦ τῆς ἡμέρας,

οἱ γεροντότεροι αρχίζουν τόν χορό. Σιγά-σιγά πιάνονται ὅλοι οἱ κάτοικοι καί πολλές φορές
ὁ χορός ἔχει μῆκος τετρακόσια μέτρα. Τραγουδοῦν καί χορεύουν ὅλα τά Πασχαλινά

Τ

τραγούδια καί τελειώνουν μέ τόν «ΚΑΓΚΕΛΕΥΤΟ» χορό, πού εἶναι ἡ ἀναπαράσταση τῆς

σφαγῆς 400 Ἱερισσιωτῶν ἀπό τούς Τούρκους, κατά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821.

ό πιό χαρακτηριστικό ἔθιμο τῆς πόλης Λιβαδειᾶς, εἶναι τό γνωστό καί μοναδικό «Πάσχα τῆς
Λιβαδειᾶς», πού ὄχι μόνον διατηρεῖται ἀλλά χρόνο μέ τό χρόνο ζωντανεύει μιᾶς καί οἱ νεώτεροι συμμετέχουν μέ ἰδιαίτερο κέφι στό ἔθιμο τοῦ «λάκκου». Μετά τήν Ἀνάσταση καί πρίν καλά
ξημερώσει οἱ κάτοικοι ἑτοιμάζουν τήν φωτιά. Ἕνας, κάνοντας τό σταυρό του, βάζει φωτιά στό
σωρό μέ τή λαμπάδα τῆς Ἀναστάσεως. Οἱ φλόγες ἀγκαλιάζουν τό σωρό. Μέ ραντίσματα νεροῦ
καί συχνό χτύπημα μέ ἕνα μακρύ ξύλο, ἡ θράκα εἶναι ἕτοιμη γιά νά ψηθοῦν τά ἀρνιά. Τό ἴδιο γίνεται σέ ὅλους τούς «λάκκους» καί ἀνεβαίνουν οἱ καπνοί, ἀναρίθμητοι καί πυκνοί, σέ τέτοιο
βαθμό, πού σκεπάζουν τόν ἥλιο πού στό μεταξύ ἀνατέλλει. Ἡ πόλη τυλίγεται σέ σύννεφα καπνοῦ. Οἱ φωτιές εἶναι ἕτοιμες καί τά ἀρνιά τοποθετοῦνται στούς «λάκκους». Τό γύρισμα τῶν
ἀρνιῶν καί τό γλέντι διαρκεῖ μέχρι τό ἀπόγευμα, τό ὁποῖο συμπληρώνεται μέ τή συμμετοχή παραδοσιακῶν χορευτικῶν συγκροτημάτων καί μέ τήν καύση τῶν πυροτεχνημάτων.
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