«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ
χρόνος δέν ὑπάρχει μόνος του.
Δέν ἔχει δική του ὑπόσταση,
«οὐκ ἔστιν ὑφεστός τι ζῶον ἤ
πρᾶγμα» (Μ. Βασίλειος). Ἀρχή τοῦ χρόνου
εἶναι ἡ ἀρχή τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου.
«Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν
καί τήν γῆν» (Γεν. 1, 1). Χωρίς τή δημιουργική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ δέν ὑπάρχει
χρόνος. Ὁ ἄχρονος καί αἰώνιος Θεός δημιουργεῖ τόν πνευματικό καί ὑλικό κόσμο
ἀπό ἄπειρη ἀγαθότητα καί ἀγάπη, μέ
κορυφαῖο δημιούργημά Του τόν ἄνθρωπο.
Μέ τήν δημιουργική Του αὐτή ἐνέργεια
εἰσέρχεται στήν ἱστορία τοῦ κόσμου καί
τοῦ χρόνου. Καί χρόνος εἶναι «τό συμπαρεκτεινόμενον τῇ συστάσει τοῦ κόσμου
διάστημα» (Μ. Βασίλειος).
Τά πάντα ἐξελίσσονται καί κινοῦνται
πρός τά ἐμπρός καί συνέχονται καί συγκροτοῦνται μέ τήν πρόνοια καί τήν πνοή
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Φανερώνονται οἱ
θαυμαστές ἐνέργειές Του καί τό μεγαλεῖο
τῆς δόξης Του. «Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται
δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δέ χειρῶν αὐτοῦ
ἀναγγέλλει τό στερέωμα» (Ψαλμ. 18).
Ὅλη ἡ κτίση εἶναι γεμάτη ἀπό τήν ὀμορφιά τοῦ Θεοῦ, ἀπεικόνισμα τῆς δόξης Του.
Ἰδιαίτερα, ὁ ἄνθρωπος ὁ «κατ’ εἰκόνα
Θεοῦ» πλασθείς καί οἱ φωτεινοί ἄγγελοι.
Αὐτός ὁ ἄνθρωπος παρασυρμένος ἀπό
τόν πεσόντα Ἑωσφόρο, ὁδήγησε μέ τήν
πτώση του τή δημιουργία στή φθορά καί
στόν θάνατο. Χρειάσθηκε ὁ Θεός νά φανερωθῆ στόν κόσμο μέ τήν ἐνανθρώπιση
τοῦ Υἱοῦ Του γιά νά ἐπαναφέρει τήν κτίση
στό πρωτόκτιστο κάλλος. «Ὁ ἄναρχος
ἄρχεται καί ὁ Λόγος σαρκοῦται», γίνεται
τέλειος ἄνθρωπος καί εἰσῆλθε στόν χρόνο.
Γεννήθηκε σέ συγκεκριμένο χῶρο, ἐπί
Καίσαρος Αὐγούστου ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας, «διῆλθε εὐεργετῶν καί ἰώμενος
πάντας» (Πραξ. 10, 38). Ἔφθασε στήν
συγκεκριμένη «ὥρα Του» (Ἰω. 16,21),
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τήν ὥρα τοῦ Σταυροῦ. Mέ τήν σταυρική
Του θυσία καί τήν Ἀνάστασή Του κατάργησε τήν ἐξουσία τοῦ Διαβόλου καί ἀνακαίνισε τήν κτίση ὁλόκληρη. Ὁ χρόνος
τῆς ἐπιγείου ζωῆς Του ἔγινε πλέον ὁ
χρόνος τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ χρόνος ὅλων
τῶν πιστῶν καί ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας.
Ἡ πορεία μας μέσα στό χρόνο μᾶς
ὁδηγεῖ στήν συνεχῆ ἀνακαίνισή μας, στήν
ἐν Χριστῷ ζωή μας, πού μᾶς χαρίζεται
μέσα στήν Ἐκκλησία μας. Μᾶς ἑνώνει
μαζί Του μέ τό Βάπτισμά μας, μέ τά Ἱερά
Μυστήρια, ἰδιαίτερα μέ τήν Θεία Λειτουργία καί τήν Κοινωνία τοῦ Σώματος
καί τοῦ Αἵματός Του. Μᾶς καλεῖ μέ ἐλευθερία καί ἀγάπη νά ἀρνηθοῦμε τή φθορά
τῆς ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει ὅτι «συνετάφημεν τῷ
Χριστῷ (διά τοῦ βαπτίσματος) εἰς τόν
θάνατον αὐτοῦ», συσταυρωθήκαμε καί
συνηγέρθημεν μαζί του, γιά νά περιπατήσωμεν ἐν καινότητι ζωῆς. Γι’ αὐτό, «τά
ἄνω φρονεῖτε…» (Βλ. Κολ. κεφ. 2 καί 3).
Ὁ χρόνος μας, δῶρο τοῦ Θεοῦ σέ
μᾶς, μᾶς δόθηκε γιά νά πορευόμαστε
πρός Ἐκεῖνον στόν ὁποῖον ἀνήκουμε. Εἶναι
χρόνος-εὐκαιρία γιά τήν ἀνακαίνισή μας,
γιά τήν πορεία μας πρός Αὐτόν. Χρόνοςεὐκαιρία γιά δυναμική παρουσία νέας
ζωῆς. Ὁ καινούργιος χρόνος ἄς εἶναι γιά
ὅλους μας, γιά ὅλο τόν κόσμο κοινωνία
ζωῆς μέ τόν Ἀρχηγό τῆς ζωῆς, ἑνότητας
καί σωτηρίας μας. Ὁ ἄνθρωπος καλεῖται
ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό καί συντελεῖ στή
μεταμόρφωση καί ἀνακαίνιση τῆς κτίσεως.
Ἐνῶ ἀπομακρυνόμενος συντελεῖ στήν καταστροφή. Στήν ἐποχή μας ἀρνούμαστε
τήν παρουσία Του, τήν ἀγάπη Του καί
πορευόμαστε πρός τό χάος. Μᾶς δίνει,
ὅμως, Ἁγίους καί μάρτυρες γιά νά στηριχθοῦμε καί νά ἐλπίζουμε.
□
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

έ πολλά ἔργα τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας καί μάλιστα,
σέ ’κεῖνα πού ἀποδίδονται
στόν Ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη,
γίνεται λόγος γιά δύο μορφές τῆς Θεολογίας. Τήν καταφατική ἤ θετική
καί τήν ἀποφατική ἤ ἀρνητική.

Σ

Καταφατική ἤ θετική Θεολογία
Κατά τήν πρώτη, τήν καταφατική
ἤ θετική μορφή μέσα ἀπό ἀναφορές
σέ λογικά σχήματα γίνεται προσπάθεια νά περιγράψει τόν ἄγνωστο ὡς
πρός τήν οὐσία Θεό, πού βρίσκεται
πέρα ἀπό τά ὄντα. Αὐτή ἡ μέθοδος
ταυτισμένη σέ πολλά μέ τήν ἀνθρωποκεντρική καί ὀρθολογιστική θεολογία ὁδήγησε πολλούς στήν ἄρνηση
καί στήν ἀθεΐα. Ἡ αὐτονομημένη καί
σέ πολλά ἀποκομμένη ἀπό τήν Ἐκκλησία θεολογία ἐπιχειρεῖ νά μᾶς ὑποτάξει
στή νοητική μας αὐτάρκεια καί νά
μᾶς παραστήσει ὡς «ἐλπίδα μή ἔχοντες καί ἄθεους ἐν τῷ κόσμῳ» (Ἐφεσ.
2,12).
Ἀποφατική ἤ ἀρνητική Θεολογία
Αὐτή ἡ μορφή τῆς Θεολογίας
ἀποφατική ἤ ἀρνητική, εἶναι ἡ τελεία
ὁδός πού ὁδηγεῖ στόν ἄγνωστο ὡς
πρός τήν Οὐσία Τριαδικό Θεό. Μέ
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τίς συνεχεῖς ἀρνήσεις, λέγοντας, δηλαδή, τί δέν εἶναι ὁ Θεός. Γιά νά
ὑψωνόμαστε ἀπό τίς κατώτερες βαθμίδες τῶν ὄντων στήν κορυφή, ὅπου
βρίσκεται ὁ Θεός. ᾽Ἔτσι πλησιάζουμε
περισσότερο τήν πραγματικότητα τοῦ
Θεοῦ. Ὁ ἀποφατισμός τῆς Ὀρθοδόξου
Θεολογίας μᾶς βοηθεῖ οὐσιαστικά νά
ὁδηγούμαστε στό σωστό δρόμο τῆς
Θεογνωσίας. Γιά νά γίνει ὅμως αὐτή
ἡ ἀνάβαση τῆς ἀποφατικῆς γνώσης
ὀφείλουμε νά ἐγκαταλείψουμε κάθε
φθαρτό καί ἀκάθαρτο, μᾶς διδάσκουν
οἱ νηπτικοί Πατέρες. Ἔτσι, μοιάζουμε
μέ τό Μωϋσῆ, πού πρῶτα ἀποχωρίστηκε ἀπό τά κράσπεδα τῶν ἀκαθάρτων πράξεων καί σκέψεων καί
ὕστερα ἀξιώθηκε νά ἀνεβεῖ στήν ἁγία
κορυφή τοῦ Ὄρους Σινᾶ κι ἐκεῖ νά
συνομιλήσει μέ τό Θεό καί νά ἑνωθεῖ
μαζί του, ὅσο εἶναι δυνατό στήν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ ἀποφατισμός, λέγουν
οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, δέν
ἀρκεῖται σέ ἀνυπόστατες θεωρίες.
Καλεῖ, ὅμως, τούς πιστούς νά πάσχουν
οἱ ἴδιοι τά θεῖα καί ὕστερα νά μαρτυροῦν τούς προσωπικούς τους ἀγῶνες.
Αὐτή τή Θεολογία καλούμαστε νά
βιώσουμε καί νά γνωρίσουμε στό σύγχρονο κόσμο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΓΡΑΦΕΙ
Ο ΣΤΑΘΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

’ αὐτήν τήν εὐχή ἀρχίζουν τά κάλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Πίσω
μας μένει ὁ παλιός ὁ χρόνος.
«Πάει ὁ παλιός ὁ χρόνος ἄς γιορτάσουμε
παιδιά…», ἀναφέρει τό σχετικό ἄσμα. Πού
τό τραγουδοῦν οἱ μικροί καί τό εὐχαριστιοῦνται.
Καλό εἶναι νά μήν περάσει ἡ Πρωτοχρονιά ὅπως οἱ ἄλλες ἡμέρες. Ἄς εἶναι
ἕνας σταθμός στή ζωή τῆς καθημερινότητας τοῦ καθενός μας. Κάθε τέτοιος σταθμός ἐπιτάσσει νά κάνεις μιά ἀναδρομή
στήν χρονιά πού ἔδυσε γιά νά δεῖς τί ἔκανες καί τί δέν ἔκανες, πού ἔπρεπε νά πράξεις. Ν’ ἀποβάλεις τίς ὅποιες κακές συνήθειες, νά ξεχάσεις τίς κακές σου ἐμπάθειες
καί νά ἔλθεις «εἰς ἑαυτόν». Νά σταθμίσεις
τό παρόν καί μέ τό χέρι γι’ ἀντήλιο ν’
ἀγναντέψεις τό μέλλον. Εἶναι ἡ ὥρα τοῦ
προγραμματισμοῦ γιά τό νέον ἑνιαυτόν πού
ξανοίγονται μπροστά σου. Γιατί θά πρέπει
στή ζωή νά γίνεται ὁ σχεδιασμός, νά καταρτίζεται κάποιο πρόγραμμα. Θά πεῖ ὁ
ἀντίλογος – πού καιροφυλαχτεῖ σέ κάποια
γωνιά– βγαίνει πάντα ὁ προγραμματισμός
καί χωρίς αὐτόν τίποτα δέν προχωρεῖ.
Ὄχι, βέβαια, ἀλλά ὁ σχεδιασμός γιά ὅσα
ἔχεις κατά νοῦ δέν εἶναι ἄσχημος. Τό ταξίδι τῆς νέας χρονιᾶς φαντάζει μπροστά
σου. Ἡ Ἀργώ σέ περιμένει. Κωπηλάτης
της εἶσαι σύ. Καί γιά κάποια Κολχίδα πρέπει νά πορεύεσαι. Γιατί αὐτή ἔχει τό χρυσόμαλλο δέρας. Δίχως προσπάθεια δέν θά
τό καταχτήσεις.
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Βέβαια, ἡ φετεινή Πρωτοχρονιά εἶναι
ἀλλιώτικη ἀπ’ τίς ἄλλες. Ἡ οἰκονομία,
παρά τίς τόσες φορολογίες δέν σταθεροποιήθηκε. Ἡ ἀνάπτυξη, ὅπως διακήρυτταν οἱ μέντορες τῆς πολιτικῆς, δέν ἦρθε.
Ἡ ἀνεργία γίνεται τέρας Μινωταυρικό.
Καί ἡ φτώχεια σάν ξεδοντιάρα γριά πού
κραδαίνει τό δρεπάνι της ὅλο καί ἁπλώνει
τήν κυριαρχία της καί ὅλο καί στέλνει καί
κάποιους στό ἀγύριστο ταξίδι. Καί αὐτοί
πού κρατοῦν τόν οἴακα τοῦ καραβιοῦ πού
λέγεται Ἑλλάδα φαίνεται πώς τίποτα δέν
καταλαβαίνουν. Κι ἐνῶ εἶναι αὐτοί πού
ὁδήγησαν τό καράβι στά βράχια, θέλουν,
λένε, νά τό σώσουν, ἀλλά δέν μποροῦν νά
συναινέσουν οὔτε στ’ αὐτονόητα. Ὁ καθένας τό δικό του μπαϊράκι. Γιά τόν ἑαυτόν
του πρώτιστα, γιά τό κόμμα ὕστερα καί
στό βάθος ἡ πατρίδα, ἄν ἐξυπηρετεῖται
ἀπ’ τά δικά τους συμφέροντα.
Ἄς εἶναι, γιά τήν Πρωτοχρονιά καί τό
χρόνο ὁ λόγος, ἀλλά ἡ καυτή καθημερινότητα σέ ξεστρατίζει. Ἡ ζωή εἶναι κίνηση
καί πρέπει νά ’ναι πρός τά μπρός. Ἡ ψυχή
ἔχει μέσα καί χρονικότητα καί αἰωνιότητα.
Μέσα της ὑπάρχουν πάντα τό πρότερον,
τό νῦν καί τό ὕστερον, τό χτές, τό σήμερα
καί τό αὔριο, τό αὔριο ξανοίγεται μπροστά
μας. Ἄς ἀγωνιστοῦμε γι’ αὐτό, καθώς ἡ
Πρωτοχρονιά μᾶς ἀνοίγει τήν αὐλαία τοῦ
νέου ἑνιαυτοῦ, γιά νά’ ναι καλύτερο ἀπ’
τό χτές, περισσότερο ἐλπιδοφόρο καί λαμπερό.

¥

ξιωθήκαμε τίς προηγούμενες ἡμέρες νά γιορτάσουμε τήν Πρωτοχρονιά τοῦ νέου ἔτους, 2018, καί
εὐθύνη δική μας εἶναι νά τήν ἐκμεταλλευτοῦμε πρός ὄφελος τῆς ψυχῆς μας.
Σέ κήρυγμα Πρωτοχρονιάτικης Θείας
Λειτουργίας πού εἶχε κάνει ὁ ἀείμνηστος
π. Νικήτας Βουτυράς (προϊστάμενος τῆς
Ἀδελφότητας Θεολόγων «Ζωή») πρίν ἀπό
ἀρκετά χρόνια εἶχε πεῖ ὅτι τό ξεκίνημα τῆς
νέας χρονιᾶς εἶναι μία ἀκόμα εὐκαιρία πού
μᾶς δίνει ὁ Πατέρας μας γιά νά μετανοήσουμε καί νά Τόν πλησιάσουμε περισσότερο.
Μέ ἀφορμή τήν παραπάνω ἀναφορά, ἄς
ἀναρωτηθοῦμε ἐσωτερικά ὁ καθένας μας
γιά τόν ἑαυτό τοῦ ἄν ἔκανε τόν προσωπικό
του ἀπολογισμό γιά τήν χρονιά πού πέρασε. Τό τελικό ἀποτέλεσμα τοῦ ἀπολογισμοῦ μᾶς εἶναι θετικό ἤ ἀρνητικό; Οἴ
πράξεις καί οἴ λογισμοί μας μᾶς ἔφεραν πιό
κοντά στόν προσφάτως σαρκωθέντα Κύριο
ἤ μᾶς ἀπομάκρυναν ἀπό Αὐτόν; Ἐπίσης,
ἄς θέσουμε στόν ἑαυτό μᾶς νέους στόχους
γιά τήν νέα χρονιά πού ξετυλίγεται μπροστά μας. Στόχους πού εἴτε τούς εἴχαμε
θέσει καί παλαιότερα καί δέν τούς πετύχαμε ὡς σήμερα, εἴτε νέους, πιό ὑψηλούς
καί πιό ἀπαιτητικούς γιά τόν ἑαυτό μας.
Ἄν κάποιος δέν ἔχει κάνει αὐτή τήν διαδικασία γιά τόν ἑαυτό του, ἄς τό κάνει σή-
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μερα. Μέσα στόν χρόνο θά τοῦ ξαναδοθοῦν
εὐκαιρίες γιά νέες ἀφετηρίες, ἀλλά σήμερα, εἶναι, ἴσως, ἡ πιό κατάλληλη. Ἄς
τούς σημειώσουμε σ’ ἕνα χαρτί κι ἄς ἐπαναξιολογοῦμε τήν ἐπίτευξή τους κατά τήν
διάρκεια τοῦ ἔτους.
Οἴ στόχοι μας δέν πρέπει ν’ ἀφοροῦν
μόνο τά οἰκονομικά μας. Στόχους πνευματικούς πρέπει νά θέσουμε, γιά νά συμφιλιωθοῦμε μέ τόν ἑαυτό μας, μέ τόν κάθε
πλησίον μας καί νά γίνουμε καλύτεροι,
ὅπως αὐτό τό ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία μας καί οἴ
Πατέρες μας. Ν’ ἀποκτήσουμε χριστιανικές ἀρετές, πού ὡς σήμερα δέν τίς
ἔχουμε.Ἄν δέν ἔχουμε τήν δύναμη νά ἐπιβληθοῦμε οἴ ἴδιοι στόν ἑαυτό μας, ἄς ἀνατρέξουμε στήν ὑποστήριξη καί τήν
καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ μας ἱερέα.
Λοιπόν, τώρα πιά ἔχουν σβήσει τά φωτάκια ἀπό τά Χριστουγεννιάτικα δέντρα,
πού στόλιζαν μέχρι πρίν λίγες ἡμέρες τά
σπίτια μας, τά καταστήματα καί τίς πλατεῖες. Οἴ μικρές καί οἴ μεγάλες φάτνες
ἔχουν ἤδη ἀποθηκευτεῖ. Ἔστω καί τώρα,
ἄς κάνουμε τόν δικό μας, τόν ἐσωτερικό,
τόν προσωπικό, μᾶς ἀπολογισμό τοῦ 2017
καί νά θέσουμε νέους στόχους γιά τό 2018
πού θά μᾶς φέρουν πιό κοντά σ’ Αὐτόν
πού γεννήθηκε καί σταυρώθηκε γιά ἐμᾶς.
ΔημήτρηςΚαρτσώνης
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ατά τήν παράδοση, τήν Παραμονή τῶν Θεοφανείων, ὅταν
«μπαίνει ὁ Σταυρός στό νερό»,
τότε ἀναχωροῦν καί τά καλλικατζούρια. Αὐτά τά ἀστεῖα μισοδαιμονικά
ὄντα, πού ἀνεβαίνουν ἀπό τά ἔγγατα
τῆς γῆς τήν Παραμονή τοῦ Χριστοῦ,
καί ἀναχωροῦν μόλις τελειώσει τό ἑορταστικό Δωδεκαήμερο. Μάλιστα, ἡ
φυγή τους συμπίπτει μέ τόν ἁγιασμό
τῶν σπιτιῶν πού γίνεται ἐκείνη τήν
ἡμέρα, ἀφοῦ προηγουμένως στό ναό
εἶχε προηγηθεῖ ἡ Ἀκολουθία τῶν Μ.
Ὡρῶν, τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, μέ ἐπισφράγισμα τήν τέλεση τοῦ Μεγάλου
Ἁγιασμοῦ.
Ὁ λαός πού συμπαθεῖ αὐτά τά ζιζάνια, ἀλλά καί συγχρόνως τά ἀποστρέφεται, πολύ σοφά καί μέ
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σκωπτικό τρόπο βρῆκε τά ἀνάλογαα
τραγούδα καί παραμύθια γιά νά τά
κρατήσει ὅλο τό Δωδεκαήμερο κι ὅταν
πιά φτάσουν τά Φῶτα καί τά χορτάσει, τά διώχνει. Ναί, τά διώχνει, ὄχι
γιά πάντα. Γιατί τά φαιδρά αὐτά δαιμόνια τοῦ φτιάχνουν τό κέφι του (βλ.
π.χ. τήν ὄμορφη ἱστορία τοῦ μυλωνᾶ μέ
τόν καλλικάντζαρο, πού ἔχει καί νόημα
ἀλλά καί σημασία). Μόνο πού κάποτε
πρέπει νά ἀναχωρήσουν κι αὐτά. Γι’
αὐτό κι ἐμεῖς βρήκαμε τόν τρόπο:
Μπροστά ὁ παπᾶς μέ τό Σταυρό καί
ξοπίσω ἡ παπαδιά μέ τό θερμό, ὥστε
νά φύγουν τά καλλικατζούρια. Φυσικά,
ἐδῶ ὁ θερμός μᾶς πάει κάπου μακρυά.
Καί πολύ παλιά, μάλιστα, ὅταν φωτίζαμε τά σπίτια τήν παραμονή τῶν Θεοφανείων, μᾶς λέγανε οἱ ἀρχαῖες
νοικοκυρές: «Ρίξι παπᾶ, νά φύγνει τά
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καλλ’ κατζούρια» … Κάτι πού σήμερα
λησμονήθηκε, ὅπως κι ἐκεῖνα. Τά Καλλικατζαρούρια, δηλαδή. Θερμός, λοιπόν ἦταν ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός, τό
«ἐφορκισμένον ὕδωρ» (πρβλ. τήν εὐχή
τοῦ καθαγιασμοῦ: «καί μή ὑποκρυβήτω τῷ ὕδατι τούτῳ δαιμόνιον σκοτεινόν ταραχῆς διανοίας ἐπάγον…»).
Μ’ αὐτό ραντίζανε τά σπίτια, τά ὑποστατικά, τά περιβόλια καί τούς ἀγρούς
οἱ παλιοί.
«Φεύγετε νά φεύγουμε, ἔρχετ’ οὐ
τουρλόπαπας/μέ τήν ἁγιαστούρα του
καί μέ τή βρεχτούρα του».
Τά καλλικατζούρια ἔφυγαν πιά. Κι
ὅμως, ἀπόμειναν ἄλλα δαιμονικά ὄντα
πού καθημερινά μᾶς πειράζουν κι εἶναι
ἐπικίνδυνα ἀπό τούς καλλικάτζαρους.
Γιατί δέν εἶναι δά καί δύσκολο νά μή
μπορεῖ νά διακρίνει κανείς τήν δαιμονική συμπεριφορά πολλῶν ἀνθρώπων,
πού μέ ὕπουλο τρόπο π.χ. ἀνταγωνίζονται τόν συνάνθρωπο, σέ σημεῖο, μάλιστα, νά ἐπιθυμοῦν τήν ἐξαφάνισή
του. Ἤ, πάλι δέν εἶναι δυνατό νά ξεπεραστεῖ ἡ ἐπιθετικότητα, ἀκόμα καί
μεταξύ τῶν μικρῶν παιδιῶν, πού βωμολοχοῦν μήν ὑπολογίζοντας μήτε δασκάλους, μήτε γονεῖς, γιατί ἔτσι
μάθανε… Ἀπό ποιούς; Μά, πρῶτ’ ἀπό
τό σπίτι τους, ἀπό τά διάφορα «παιδικά» φίλμ ‒ πού κάθε ἄλλο εἶναι παιδικά!!! ἀπό τό ἴδιο τό Σχολεῖο, στού
ὁποίου τήν αὐλή καί τί δέν ἀκούγεται…
ἀπό τά παιδικά πάρκα … κ.ἄ.
Τά καλλικατζούρια ἔχουν πολλά
χρόνια πού χάθηκαν ἀκόμα κι ἀπό τά
παραμύθια, ὄχι ὅμως ἀπό τήν μνήμη κι
ἀπό τή ζωή μας ὅλων ὅσων τά χαρή-
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καμε, τουλάχιστον ὡς μικρά παιδιά,
καί τά κρατήσαμε μέσα μας σάν χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Γιατί, κακά
τά ψέματα, πᾶνε πιά ἐκεῖνες οἱ τρυφερές παιδικές σκηνές πού ζήσαμε, ὅπως
λ.χ. αὐτή πού ζωγράφισε μέ χρώματα
ποικίλα κι ὄμορφα ὁ γείτονας Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης:
«‒ Λοιπόν θά ἔλθουν ἀπόψε;
Ἐρωτᾷ εἷς τῶν μικρῶν.
‒ Τώρα ἴσως ἔφθασαν, ἀποκρίνεται ὁ γέρων.
‒ Καί εἶναι πολλοί;
‒ Ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά.
‒ Καί ποῦ θά καθίσουν;
‒ Θά μοιρασθοῦν εἰς ὅλα τά σπίτια
τοῦ χωριοῦ.
…Ἐννοεῖται ὅτι πρόκειται περί τῶν
καλικατζάρων. Εἶναι περιττόν νά ἀναπτύξωμεν τόν θελκτικόν αὐτόν μῦθον,
ὅστις τοσάκις μικρούς σᾶς ἐφόβησεν ἤ
ἐφήβους σᾶς ἐφαίδρυνε».
Τώρα πιά, ἔχουμε τούς σκληρούς
καί ἀπάνθρωπους «καλλικάτζαρους»,
τή μεταλαγμένη ἐκδοχή τῶν φαιδρῶν
ἐκείνων κι ἀστείων ὄντων. Πού
μένουν ὁλάκερο τό χρόνο καί
τό χνῶτο τους μυρίζει ἐκδίκηση καί θάνατο.
Κι ἡ μόνη ἐλπίδα νά
ἀπομακρυνθοῦν εἶναι ἡ
ἐμβίωση τοῦ μηνύματος τοῦ
κορυφαίου τῶν Χριστουγέννων: «Δεῦτε λάβωμεν τά
τοῦ Παραδείσου ἔνδον τοῦ
Σπηλαίου…». Κι αὐτό λέει
ἀλλά καί διδάσκει πολλά.
Πάρα πολλά μάλιστα.
π.κ.ν.κ
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ἱ Τρεῖς Μεγάλοι Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας, ὁ Μέγας Βασίλειος,
ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, γνωστοί ὡς
οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, οἱ μέγιστοι αὐτοί
φωστῆρες τῆς γνώσεως καί οἰκουμενικοί
διδάσκαλοι, τῶν ὁποίων τήν μνήμη ἡ
Ἐκκλησία μας τιμᾶ στίς 30 Ἰανουαρίου,
ἔζησαν τόν 4ο αἰώνα μ. Χ.
Καί οἱ τρεῖς μεγάλωσαν κοντά σέ
γονεῖς πού ἦσαν εὐσεβεῖς καί ἐνάρετοι
καί οἱ ὁποῖοι τούς ἐνέπνευσαν τήν ἀγάπη
στόν Θεό, τήν ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπο καί τήν ἀγάπη γιά τήν μόρφωση.
Καί οἱ τρεῖς ἀπέκτησαν ἐξαιρετική
Παιδεία καί μόρφωση, σπουδάζοντας
τήν κλασική ἀρχαία Ἑλληνική φιλοσοφία
καί ρητορική. Γι’ αὐτό ἀγάπησαν καί
ἀναγνώρισαν τήν ἀξία τοῦ ἑλληνικοῦ
πολιτισμοῦ, τόν ὁποῖο καί χρησιμοποίησαν ὡς μέσον γιά τήν ἐπικράτηση τοῦ
Χριστιανισμοῦ.
Ἔζησαν τήν ζωή τους μέ ἁγιοσύνη
καί διακρίθηκαν γιά τήν ὑπέροχη φιλανθρωπική τους δράση καί τήν διδασκαλία τους, ἡ ὁποία, μέ τό προσωπικό
τους παράδειγμα, ἐξέφραζε τό μήνυμα
τῆς ἀληθινῆς Χριστιανικῆς ἀγάπης καί
δικαιοσύνης. Ἄφησαν δέ πίσω τους
10

***
«Τέχνη τεχνῶν καί ἐπιστήμη ἐπιστημῶν φαίνεταί μοι, ἄνθρωπον ἄγειν,
τό πολυτροπώτατον ζῶον καί ποικιλώτατον...», λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος. Διότι,
καθοδηγώντας τον, «ἄγοντάς τον», θά
τόν βοηθήσει νά ἀντιληφθεῖ τόν προορισμό του ὁ ὁποῖος, κατά τόν Μέγα
Βασίλειο, εἶναι: «Ὁμοιωθῆναι Θεῶ κατά
τό δυνατόν ἀνθρώπου φύσει». Νά προ-
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πλουσιότατο συγγραφικό ἔργο, μέ σοφές
διαχρονικές νουθεσίες, μέ κανόνες συμπεριφορᾶς καί ζωῆς, σάν πολύτιμο κληροδότημα ἀστείρευτου πνευματικοῦ
πλούτου.
Τόν 11ο αἰώνα, ἡ Ἐκκλησία μας
τούς ἀνεκήρυξε Ἁγίους. Ἀργότερα, τό
1842, καθιερώθηκε, ἡ ἡμέρα τῆς γιορτῆς
τους νά σημαίνει καί τήν γιορτή τῶν
Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας. Μιᾶς
Παιδείας πού, «μετάληψις ἁγιότητός
ἐστι», κατά τόν Χρυσόστομο, καί προσδιορίζεται ἀπό τούς τρεῖς αὐτούς σοφούς
διδασκάλους, ὄχι ὡς ἀπόκτηση γνώσεων,
ἀλλά ὡς αὐτή πού ἔχει σκοπόν τήν καλλιέργεια τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ἡ ὁποία
ἐπιτυγχάνεται πρωτίστως μέ τήν ἀγωγή τῶν νέων παιδιῶν.

¥

σπαθήσει, δηλαδή, νά μοιάσει στόν
Θεό, ὅσο εἶναι αὐτό δυνατόν γιά τήν
ἀνθρώπινη φύση. Αὐτό δέ, ἐπιδιώκεται
μόνο μέ «πνευματικά μαθήματα» καί
«ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς».
Γι’ αὐτήν τήν διάσταση τῆς ἀ γ ω γ ῆ ς , δηλαδή τήν ἐπιμέλεια τῆς ψυχῆς,
ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος,
ἐκφράζει μιά καίρια προειδοποίηση:
«Ὅτι τῶν οἰκείων ἀμελοῦμεν παίδων, καί
τῶν μέν κτημάτων αὐτῶν ἐπιμελούμεθα,
τῆς δέ ψυχῆς αὐτῶν καταφρονοῦμεν, ἐσχάτης
ἀνοίας πρᾶγμα».
Μήπως αὐτό δέν γίνεται καί σήμερα
πού παραμελοῦμε τά δικά μας παιδιά
καί, ἐνῶ φροντίζουμε μέ ἐπιμέλεια τά
κτήματά τους, δηλαδή τά ὑλικά ἀγαθά
πού τούς προσφέρουμε, καταφρονοῦμε
- ὅπως λέει ὁ Χρυσόστομος - τήν ψυχή
τους, σάν πρᾶγμα ἐσχάτου ἐνδιαφέροντος. Ἠ μεγάλη δέ σημασία πού
δίνει στην διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν,
γενικότερα, δηλώνεται μέ σαφήνεια στά
σχετικά κείμενά του ὅπου, μεταξύ
ἄλλων, λέει:
«Εἰ δέ ἐν ταῖς πόλεσι [...] τούς παῖδας
πρό τῶν ἄλλων ἁπάντων ἐκπαιδεύομεν
φίλους εἶναι τῶ Θεῶ καί τά πνευματικά
ἐδιδάσκομεν μαθήματα ἀντί τῶν ἄλλων
καί πρό τῶν ἄλλων ἁπάντων, πάντα ἄν
ἀνεπήδησε τά λυπηρά καί μυρίων ἀπηλλάγη κακῶν ὁ βίος ὁ παρών».
Δηλαδή, «ἐάν μέσα στίς πόλεις, τά
παιδιά, πρίν ἀπό ὅλα τά ἄλλα, τά ἐκπαιδεύουμε νά ἀγαποῦν τόν Θεό καί ἀντί
τῶν ἄλλων καί πρίν ἀπό ὅλα τά ἄλλα,
τά διδάσκαμε τά πνευματικά μαθήματα,
θά εἶχε ἡ παρούσα ζωή ξεπεράσει ὅλα
τά λυπηρά καί θά εἶχε ἀπαλλαγεῖ ἀπό

³
³ ¥¥
11 11

μύρια κακά».
Καί, στήν συνέχεια διευκρινίζει ὅτι:
«Μή μέ τις νομιζέτω νομοθετεῖν ἀμαθεῖς
τούς παίδας γίνεσθαι [...] Οὐ κωλύων
παιδεύειν ταῦτα λέγω, ἀλλά κωλύων
ἐκείνοις μόνοις προσέχειν».
Δηλαδή, «Ἄς μή νομίσει κάποιος
ὅτι νομοθετῶ τό νά μένουν τά παιδιά
ἀμαθῆ. Δέν τά λέω αὐτά γιά νά σταματήσω τήν ἐκπαίδευση, ἀλλά γιά νά σταματήσω νά προσέχουμε μόνο ἐκεῖνα
καί ὄχι τά πνευματικά».

***
Γίνεται, λοιπόν, ἤδη ὁλοφάνερο, ἀπό
τίς λίγες αὐτές ἀναφορές στά ἱερά κείμενα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τό πόσο
μεγάλη σημασία ἔχει, γιά τήν οὐσιαστική Παιδεία τοῦ κάθε ἀνθρώπου
καί γιά τίς παραμέτρους πού θά προσδιορίσουν τήν πορεία του πάνω σ’ αὐτήν
τήν γῆ, ἡ ἀγωγἠ πού παίρνει ἀπό πολύ
νωρίς στή ζωή του. Κι ἀφοῦ, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ παιδοψυχολόγοι, τά πρῶτα
πέντε χρόνια τῆς ζωῆς ἔχουν καθοριστική ἐπίδραση στήν διαμόρφωση τοῦ
χαρακτήρα καί τῆς προσωπικότητάς
μας, ἀξίζει νά πάρουμε ὡς βάση τῆς
ἀγωγῆς τά διαχρονικά σοφά λόγια τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Ἑπομένως, νομίζω ὅτι ταιριάζει νά
χαρακτηρίσουμε τήν οἰκογένεια μέσα
στήν ὁποία στήνεται, γιά κάθε ἄνθρωπο,
τό πρῶτο σύστημα ἀγωγῆς καί παιδείας,
ὡς τήν «πρώτη πηγή ἀξιῶν γιά τόν
ἄνθρωπο».
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ἀπό τόν Ἅγιο Θεό νά ἀναδείξει κατά τόν 20ό αἰώνα
λαμπρούς κληρικούς, οἱ
ὁποῖοι μέ τό παράδειγμά
τους καί τήν πολύπλευρη
πνευματική καί κοινωνική
τους προσφορά στήριξαν τό
λαό μας στίς δύσκολες ὧρες
του. Τέτοιοι πατέρες
ὑπῆρχαν οἱ: π. Πολύκαρπος
Ἀνδρώνης, π. Θεόδωρος Κωτσάκης, π. Ἰωάννης Μακρόπουλος, π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος, π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος,
π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος,
π. Θεοδόσιος Λαμπρόπουλος
κ.ἄ. (Γιά τή ζωή καί τό ἔργο
τους γράφουμε στό βιβλίο
μας «Φωτισμένοι Διδάχοι»,
Καλαμάτα, 2008). Τά νεώτερα χρόνια ἀναδείχτηκαν,
ἐκτός τῶν ἄλλων, καί δύο
ἐξαίρετοι Μητροπολῖτες, οἱ
μακαριστοί Νικοπόλεως καί
Πρεβέζης Μελέτιος Καλαμαρᾶς καί Λευκάδος καί Ἰθάκης Νικηφόρος Δεδούσης.
Μέ τήν εὐκαιρία πού στίς
28 Ἰανουαρίου 2018 συμπληρώνονται δέκα ἀκριβῶς
χρόνια ἀπό τήν πρός Κύριον
ἐκδημία τοῦ Νικηφόρου Δεδούση νομίζω πώς ἀξίζει νά
τόν θυμηθοῦμε.

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ Νικηφόρος γεννήθηκε τό 1918
στήν Καλαμάτα ἀπό πολύτεκνη οἰκογένεια μέ ἕξι παιδιά. (Μεταξύ αὐτῶν καί ἡ
φιλόλογος-συγγραφέας Ἀσημίνα). Κατά τή διάρκεια τῶν
μαθητικῶν του χρόνων εὐτύχησε νά γνωρίσει φωτισμένους κληρικούς, ὅπως ὁ π.
Πολύκαρπος Ἀνδρώνης, π.
Ἰωήλ Γιαννακόπουλος κ.ἄ, οἱ
ὁποῖοι ἔσπειραν στή νεανική
του ψυχή τή θεία διδαχή.
Πῆρε τό πτυχίο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καί ἐργάσθηκε
ὡς λαϊκός ἱεροκήρυκας στήν
Καλαμάτα, ἔπειτα στήν Ἀθήνα, Λαγκαδᾶ, Γιαννιτσά καί
ἀλλαχοῦ. Ὁ τότε Μητροπολίτης Λευκάδος Δωρόθεος
ζήτησε ἀπό τήν Ἀδελφότητα
«Ζωή» ἕναν ἱεροκήρυκα γιά
τή Μητρόπολή του. Ὁ προϊστάμενος τότε τῆς Ἀδελφότητος Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπος
Ἀνδρώνης σέ ἐπιστολή του
στόν Μητροπολίτη Δωρόθεο
τοῦ ἔγραφε: «Εὑρέθη ἕνας
νέος σεμνός, ἐκ Καλαμῶν,
ὀνομαζόμενος Νικ. Δεδούσης. Τόν γνωρίζω ἀπό μαθητήν τοῦ Γυμνασίου (...)
δόκιμος χειριστής τοῦ λόγου
καί ἱκανός κατηχητής (...)
Αὐτόν, λοιπόν, τόν καλόν καί
ἁγνόν νέον θά σᾶς στείλωμεν
12
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Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ ἀξιώθηκε

νά τόν χειροτονήσετε». Καλές συστάσεις γιά τόν Θεολόγο Νικ. Δεδούση ἔδωσε καί ὁ τότε Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος
Δασκαλάκης.
ΣΤΗ ΜΟΝΗ Φανερωμένης
Λευκάδος ἐκάρη μοναχός καί πῆρε
τό ὄνομα Νικηφόρος (ἀπό Νικόλαος). Στή συνέχεια χειροτονήθηκε
διάκονος καί πρεσβύτερος, ἐνῶ
διορίστηκε ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεως. Μέ νεανικό ζῆλο καί
ἀκαταπόνητη δραστηριότητα ὁ π.
Νικηφόρος πρωτοστατοῦσε στή
διαποίμανση τοῦ λαοῦ μέ κηρύγματα, κατηχητικά σχολεῖα, λατρευτική ζωή, φιλανθρωπίαν κλ. Στό
μεταξύ, ἡ Ἱερά Σύνοδος τόν ἀπέσπασε γιά δύο χρόνια στή Θρησκευτική Ὑπηρεσία τοῦ Στρατεύματος γιά τίς πνευματικές ἀνάγκες
τῶν στρατευμένων. Ὅταν ὁλοκλήρωσε τήν ἀποστολή του στό Στρατό, ἐπέστρεψε στή Λευκάδα, γιά
νά συνεχίσει τό ἔργο του. Δέν πέρασαν παρά μερικοί μῆνες, ὅταν
μιά νέα ἀπόσπαση τόν περίμενε.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας

¥

τόν κάλεσε στήν Ἀθήνα γιά μετεκπαίδευση στή
Σχολή Ἱεροκηρύκων τῆς Ἀποστ. Διακονίας. Ο Λευκάδος
Δωρόθεος μέ ἔγγραφό του ἐκφράζει τή λύπη του
γιά τή νέα ἀπομάκρυνση τοῦ ἱεροκήρυκα, τόν ὁποῖο
χαρακτηρίζει «ἀνεπίληπτο στό ἦθος καί μέ ἔνθεο
ζῆλο». Τέλη τοῦ 1952 ὁ π. Νικηφόρος ἐπέστρεψε
στή Λευκάδα, γιά νά παραμείνει μέχρι τό Σεπτέμβριο
1958. Ἡ περίοδος αὐτή, γράφει ὁ π. Γεράσιμος Ζαμπέλης, δραστήριος κληρικός τῆς Λευκάδος, «ἔχει
εὔστοχα χαρακτηρισθεῖ περίοδος πνευματικοῦ σεισμοῦ γιά τή Λευκάδα».
ΤΟ ΥΓΡΟ ΚΛΙΜΑ τοῦ νησιοῦ εἶχε σοβαρή ἐπίπτωση στήν ὑγεία του. Παρά τή θέλησή του, ἀναγκάσθηκε νά ζητήσει μετάθεση σέ ἄλλη Μητρόπολη.
Τοποθετήθηκε στή Μητρόπολη Φωκίδος (Ἄμφισσα),
ὅπου παρέμεινε δέκα χρόνια (1958-1968). Καί ἐκεῖ
ἐργάσθηκε μέ τόν ἴδιο ζῆλο καί τήν ἴδια λαμπρή
ἐπιτυχία.
ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ τοῦ 1968 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τόν ἐξέλεξε ἐπίσκοπο στήν κενή Μητρόπολη
Λευκάδος καί Ἰθάκης. Ἡ ἐνθρόνισή του ἔγινε παρουσία
τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Α΄, Μητροπολιτῶν, πολλῶν κληρικῶν καί πλήθους πιστῶν. «Ἡ
ἐπισκοπική διακονία του, ἔγραψε ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Θέμελης,
ὑπῆρξε πολυεδρική καί πολυσήμαντος. Ἀνέπτυξε
πολύπλευρον πνευματικήν καί πρακτικήν δραστηριότητα».
ΓΕΝΙΚΑ, ὡς ἄνθρωπος καί κληρικός ὁ μακαριστός
Μητροπολίτης Λευκάδος καί Ἰθάκης Νικηφόρος Δεδούσης διακρινόταν γιά τή σεμνότητα καί τό ταπεινό
του φρόνημα. Ὑπῆρξε εὐλαβής, φιλακόλουθος, ἀσκητικός, πιστός στήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση. Ἀλλά
καί ἄνθρωπος πολλῆς ἀγάπης καί προσευχῆς. Ὁ
Λευκάδιος κληρικός π. Γεράσιμος Ζαμπέλης ὑπογραμμίζει «τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς του, τήν
ἁγνότητα τῶν διαθέσεών του, τήν ποικιλία τῶν χαρισμάτων, τό ἀμόλευτο ἦθος του». Καί κλείνουμε
μέ μιά φράση ἀπ’ ὅσα εἶχε πεῖ ὁ τότε Άρχιεπίσκοπος
Ἱερώνυμος, κατά τή χειροτονία τοῦ Νικηφόρου σέ
ἐπίσκοπο. Τόν εἶχε χαρακτηρίσει «φωτισμένο κατηχητή, δόκιμο ἱεροκήρυκα, συνετό καί στοργικό ἐξομολόγο, ἄμεμπτο κληρικό». Αἰωνία του ἡ μνήμη.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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Ἱκεσίες
& Αἰτήματα
Σεβ. Μητροπολίτου Ἀχελώου
Εὐθυμίου

Ὁ προσευχόμενος Ὀρθόδοξος πι-

στός, στίς προσωπικές καί ἰδιωτικές
προσευχές του εὑρίσκεται συνήθως
σέ ἀμηχανία. Καί τοῦτο, διότι, πέρα
τῶν θεμάτων τῆς προσωπικῆς του
ζωῆς, δέν γνωρίζει γιά ποία ἄλλα θέματα νά προσευχηθεῖ. Ἔτσι, στό σημεῖο αὐτό, πολλοί Ὀρθόδοξοι μοιάζουν
μέ Προτεστάντες χριστανούς, τό περιεχόμενο τῶν προσωπικῶν προσευχῶν
τῶν ὁποίων περιορίζεται σέ τέσσερες
μόνον λέξεις, ὅπως ἔλεγε ἕνας ξένος
συγγραφεύς: «For us four, no more»,
δηλαδή, «Σέ παρακαλῶ Κύριε γιά
μᾶς τούς τέσσερες καί γιά κανένα
ἄλλον» (ἐννοεῖ, τόν Πατέρα, τήν Μητέρα καί τά δύο παιδιά τους).
Γιά τούς Ὀρθοδόξους πιστούς,
ὅμως, δέν ὑπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
Διότι, ἡ Ἐκκλησία, ἐκφράζουσα τό
σύνολο τῶν μελῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς
Κοινότητος, τῆς Ἐνορίας, προσευχομένη, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀγνοεῖ τά
θέματα πού ἀπασχολοῦν τά μέλη της.
Ὅλες, λοιπόν, οἱ ἱερές Ἀκολουθίες
τῆς Ἐκκλησίας περιέχουν πλεῖστα
ὅσα αἰτήματα καί ἱκεσίες, πού ἀναφέρονται τόσο σέ πνευματικά ὅσο
καί σέ πρακτικά θέματα πού ἀπασχολοῦν καί πρέπει νά ἀπασχολοῦν
τούς πιστούς στίς προσωπικές προσευχές τους. Τά αἰτήματα τῆς Ἐκκλησίας ἀφοροῦν σέ δύο μεγάλες κατηγορίες: σέ θέματα π ν ε υ μ α τ ι κ ῆ ς
φύσεως καί σέ θέματα πρακτικῆς
καθημερινῆς ζωῆς.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Τοῦ Χρίστου Γ. Ρώμα
ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἔχει καί
νόημα καί σκοπό. Δέν μπορεῖ νά κυλάει ἤ νά προσδιορίζεται ἀπό τά ἔνστικτα, ὅπως
τῶν ζώων, πού κυρίαρχο στοιχεῖο
τους ἔχουν τήν ἐπιβίωση καί τήν
ἀναπαραγωγή. Ἀκριβῶς αὐτό τό
ἀνώτερο περιεχόμενο τῆς ζωῆς τοῦ
ἀνθρώπου, τόν γεμίζει πνευματικές
χαρές, τόν στρέφει πρός τή δημιουργία μορφῶν πολιτισμοῦ, τόν καταξιώνει καί τόν κάνει εὐτυχισμένο.
Τό σύνολο, λοιπόν, τῶν ἀρχῶν, τῶν
ἀξιῶν καί τῶν κανόνων πού ρυθμίζουν τή συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώπου,
τόσο πρός τόν ἑαυτό του, ὅσο καί
πρός τούς ἄλλους ἀποτελεῖ τό περιεχόμενο τῆς Ἠθικῆς.
Ἡ Ἠθική, ὡστόσο, ὡς ἐπιστήμη
κανονιστική, δέν εἶναι μία. Ποικίλλει
ἀνάλογα μέ τόν ἠθικό προσανατολισμό τῆς προσωπικότητας καθενός
ἀνθρώπου. Ἄν δηλαδή, πηγή τῶν
ἠθικῶν Κανόνων εἶναι ἡ ἀνθρώπινη
λογική, τότε ἡ ἠθική ἔχει φιλοσοφικό
χαρακτήρα, ἐνῶ στήν περίπτωση
πού οἱ ἠθικοί κανόνες ἀπορρέουν ἤ
ὑπαγορεύονται ἀπό τόν θεϊκό νόμο,
ἡ ἠθική εἶναι θρησκευτική. Ὅπως
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εἶναι εὐνόητο, ἀνάλογα μέ τήν προέλευση τῶν ἠθικῶν κανόνων εἶναι
καί τό κῦρος τους.
Γιά τούς χριστιανούς ἡ ἠθική
ἔχει ἀπόλυτο κύρος, γιατί δέν διαμορφώνεται ἀπό ἰδεολογίες ἤ τήν
ἀνθρώπινη λογική, ἀλλά εἶναι ἔκφραση τοῦ ἀποκαλυμμένου Νόμου τοῦ
Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτός διατυπώνεται στήν Ἁγία Γραφή καί ἑρμηνεύεται ἀπό τήν Ἱερά Παράδοση.
Αὐτόν τόν ἠθικό Κώδικα πρῶτος
ἐφάρμοσε μέ ἀπόλυτη συνέπεια ὁ
Θεάνθρωπος Ἰησοῦς καί τόν σφράγισε μέ τήν σταυρική του θυσία.
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, ἡ προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν ἐφαρμογή
μιᾶς συγκεκριμένης ἠθικῆς ἀποσκοπεῖ
στήν ἑνότητα τοῦ πνευματικοῦ του
κόσμου, τή συνειδησιακή γαλήνη,
τήν ὁμαλή συμβίωση μέ τούς ἄλλους
γύρω του καί σέ τελική ἀνάλυση
στήν ἀτομική του καταξίωση. Ἰδιαίτερα γιά τόν Χριστιανό ὑπάρχει καί
ἡ βεβαιότητα – λόγῳ τοῦ κύρους
τοῦ ἠθικοῦ Νόμου– ὅτι στόν ἀγώνα
του γιά τή ζωή-βίωση τῶν ἠθικῶν
ἐντολῶν συνεπικουρεῖται καί ἀπό
τή Θεία Χάρη.
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Εὔλογα, ὅμως, γεννᾶται στήν περίπτωση αὐτή ἕνα καίριο ἐρώτημα:
Ἡ προσπάθεια γιά συμμόρφωση τῆς
ζωῆς μας, σύμφωνα μέ ἕνα Κώδικα
ἠθικῆς δέν δεσμεύει τήν ἐλευθερία
μας; Κατά πόσον εἴμαστε ἐλεύθεροι,
ὅταν «ὑποχρεωνόμαστε» νά σχεδιάζουμε ἤ νά ἐνεργοῦμε μέ βάση
κάποιους κανόνες; Μήπως στήν περίπτωση αὐτή εἴμαστε ἑτεροκίνητοι
ἤ ἑτεροπροσδιοριζόμενοι; Καί τότε,
ποιά ἀξία ἔχουν οἱ πράξεις μας;
Ἄς προσδιορίσουμε, ὅμως, κατ’
ἀρχάς τό οὐσιαστικό νόημα τῆς ἐλευθερίας. Ἐλευθερία σημαίνει τό δικαίωμα καθενός νά αὐτοορίζεται,
νά ζεῖ χωρίς ἐμπόδια καί περιορισμούς, νά ἀναπτύσσει δράση καί νά
πράττει κατά βούληση ὁ,τιδήποτε
δέν ἀντιστρατεύεται τόν νόμο καί
τήν ἐλευθερία τοῦ ἄλλου. Ὅμως,
ἐλευθερία δέν σημαίνει ἀσυδοσία
οὔτε ἐνέργειες, πού ξεπερνοῦν τά
ἐπιτρεπόμενα ὅρια. Τέτοιες πράξεις
ὑπέρβασης τῶν ὁρίων οἱ ἀρχαῖοι
Ἕλληνες τραγικοί τίς χαρακτήριζαν
ὡς ὕβρη, πού εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα
τή συντριβή τοῦ ἀνθρώπου. Ἐξάλλου,
δέν ἀποτελοῦν πράξεις ἐλευθερίας
ὅσες γίνονται ὑπό τήν ἐπήρεια συναισθηματικῶν παρορμήσεων ἤ ἔντονων παθῶν. Γι’ αὐτό καί οἱ ἀρχαῖοι
ἔλεγαν: «Οὐδείς ἐλεύθερος ἑαυτοῦ
μή κρατῶν».
Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τά παραπάνω, ἀφοῦ ἡ ἐπιλογή τοῦ ἠθικοῦ
κώδικα ζωῆς γίνεται μέ βάση τήν
ἰδεολογία καθενός ἤ τή θρησκευτική
πίστη, δέν παραβιάζεται ἡ ἐλευθερία
του. Πρόκειται, δηλαδή, γιά μιά συνειδητή ἐπιλογή, ἤ καλύτερα, γιά

³

15

¥

μιά συνειδητή ἠθική συμπεριφορά
καί στάση. Τοῦτο σημαίνει ὅτι στήν
ἐπιλογή αὐτή ὄχι μόνον δέν ὑπάρχει
καταναγκασμός, ἀλλά πλήρης καί
ἐλεύθερη κυριαρχία τοῦ προσώπου,
μέ συνακόλουθη τήν εὐθύνη γιά συνεπή ἐφαρμογή τῶν κανόνων τῆς
ἠθικῆς, στήν ὁποία ὁ συγκεκριμένος
ἄνθρωπος ἔχει πιστέψει.
Εἰδικότερα, γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες, οἱ ἠθικές ἀρχές πηγάζουν ἀπό
τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη, τό
δημοκρατικό μας πολίτευμα καί τίς
παραδόσεις τοῦ ἑλληνισμοῦ διά μέσου τῶν αἰώνων. Γιά ὅλα αὐτά, βέβαια, κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα
νά ἰσχυριστεῖ ὅτι παραβιάζουν τήν
ἐλευθερία, ἀφοῦ τόσο ἡ πίστη μας
ὅσο καί ἡ δημοκρατία ἔχουν προϋπόθεση τήν ἐλευθερία τοῦ φρονήματος, τοῦ λόγου καί τῶν πράξεων.
Κλείνουμε τίς ἁπλές αὐτές σκέψεις μέ τόν σοφό λόγο ἑνός ἱερωμένου, τοῦ θεοφιλέστατου ἐπισκόπου
Καλλίστου Ware: «Σέ ἕναν κόσμο
πού γίνεται ὅλο καί πιό ἀπάνθρωπος,
ἕναν κόσμο πού ἐλέγχεται ἀπό τήν
ψυχανάλυση, τή στατιστική καί τίς
μηχανές, εἶναι ἀδήριτη ἡ ἀνάγκη οἱ
χριστιανοί νά ἐμμείνουν στήν ἀπόλυτη ἀξία τῆς ἐλευθερίας. Δέν ὑπάρχει τίποτε πιό ἀποφασιστικό σέ ὁλόκληρο τό σύμπαν ἀπό τίς συνειδητές
πράξεις πού γίνονται ἀπό πρόσωπα
προικισμένα μέ λόγο, ἠθική, συνείδηση καί ἐλευθερία. Γιατί, ἄν ὁ
ἄνθρωπος εἶναι λιγότερο ἐλεύθερος,
εἶναι καί λιγότερο ἄνθρωπος» (Κάλλιστου Ware, Ἡ ἐντός ἡμῶν Βασιλεία).
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ό ἄρθρο τοῦ καθηγητοῦ κ. Ε. Παπαευαγγέλου στόν «Σύνδεσμο» τοῦ
Νοεμβρίου 2017 γιά τίς ΧΜΟ τῆς
Λάρισας τοῦ 1946, πού συνειρμικά φέρνει
στή μνήμη μας τίς ΧΜΟ Καλαμάτας τοῦ
1946, συνδέεται καί μέ τήν ὕπαρξη τοῦ
περιοδικοῦ πού ἔχετε στά χέρια σας.
Ἱδρυτής καί πνευματικός πατέρας τῆς
ὁμάδας, πού ἀποτελέστηκε ἀπό τακτικούς
μαθητές τοῦ ἀνωτέρου καί μέσου Κατηχητικοῦ Σχολείου ἦταν ὁ ἀρχιμανδρίτης,
μέλος τῆς ΖΩΗΣ, πατήρ Ἰωάννης Μακρόπουλος. Ὁμαδάρχης ἦταν ἕνας ταπεινός
καί εὐσεβής πρεσβύτερος, ὁ πατήρ Εὐσέβιος Θεριακής. Ἐπισκέπτης ὁμιλητής ὁ
λογιώτατος καί πολυγραφότατος ἀρχιμανδίτης π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος.
Ὁμαδόπουλα 25-30 μαθητές τῶν Γυμνασίων Καλαμάτας (“Καλαμῶν”καί Παραλίας) (Λύκεια δέν ὑπῆρχαν). Δέν τούς
θυμᾶμαι ὅλους. Ἀπό τήν 8η τάξη μόνο ὁ
γράφων, Θρασύβουλος Κετσέας. Ἀπό τίς
παρακάτω τάξεις: Νηφάκος, Μιχάλος, Ἐτεοκλῆς Θεοδωρόπουλος, Παναγιώτης Μέντης, Ἀντώνιος Ξυραφᾶς, Ἀθανάσιος Ντέρος,
Ροβολῆς, Δ. Νικητάκης, Ζάννος, Ἀπόστολος
Γεωργιάδης, Μένης Κωνστάνταρος, Β. Χριστάκης καί ἄλλοι. Καί ἕνα παιδί ἀπό νυκτερινό σχολεῖο, γιατί τήν ἡμέρα ἐργαζόταν
ὡς τσαγκάρης, ὁ Διονύσιος Κυριακός.
Ἡ ὁμάδα συνεδρίαζε μιά φορά τήν
ἑβδομάδα σέ μιά αἴθουσα ἐπί τῆς ὁδοῦ
Ὑπαπαντῆς ἀριστερά ἀνεβαίνοντάς την.
16
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῾Ομιλητή εἶχε τόν π. Ἰωάννη ἤ τόν π. Εὐσέβιο. Γινόντουσαν καί ἐκδρομές σέ κοντινές
ἐξοχές μέ ἐπικεφαλῆς τόν Θρασύβουλο,
σάν μεγαλύτερον τῆς ὁμάδας. Καί καναδύο φορές παρέλαση συντεταγμένοι ἀπό
τό κέντρο τῆς πόλεως, τραγουδῶντας
«στήν ὁμάδα μας καί πάλι ἤρθαμ’, ὅλοι μέ
χαρά».
Μεγαλώνοντας ὅλοι αὐτοί οἱ νέοι
ἐπρόκοψαν καί οἱ περισσότεροι εἶχαν μιά
χριστιανική πορεία στή ζωή τους. Ο Θ.
Κετσέας ἔγινε ὀφθαλμίατος ἐπιμελητής
τοῦ ΝΙΜΤΣ καί διετέλεσε μέλος τοῦ Διοικ.
Συμβ. τῆς Χ.Φ.Ε. καθώς καί τῆς Χ.Ε.Ε. Ὁ
Ἐτεοκλῆς Θεοδωρόπουλος ἔγινε ἀρχιμανδίτης μέ τό ὄνομα Ἐπιφάνιος, σοφός θεολόγος, «κανονολόγος» τῆς ἐκκλησίας, πρότυπο ἀρετῆς, ἱδρυτής ἡσυχαστηρίου στήν
Ἀργολίδα. Ἀρνήθηκε πρόταση νά γίνει ἐπίσκοπος γιατί θά ἀσχολεῖτο, ὅπως εἶπε, μέ
διοικητικά καθήκοντα καί θά παραμελοῦσε
τά πνευματικά. Καμμία φροντίδα γιά βιοποριστική πηγή ἀλλά δέν τοῦ ἔλειψε τίποτα. Ἀπό τήν ἐποχή πού ἦταν μαθητής
ἔδειχνε δείγματα πρόωρης ὡριμότητας.
῾Ο Παναγιώτης Μέντης ἔγινε φαρμακοποιός. Ἐπιμελεῖται τήν ἔκδοση τοῦ «Συνδέσμου», Χριστιανικοῦ περιοδικοῦ ὑψηλοῦ
ἐπιπέδου, καλύτερο ἀπό πολλά ἀθηναϊκά.
Ο Ἀντώνιος Ξυραφᾶς ἔγινε οἰκονομολόγος
μέ πολλαπλῆ φιλανθρωπική δράση καί
πατέρας ἱερέως. Ο Ἀθ. Ντέρος, χημικός,
Διευθυντής τοῦ Κρατικοῦ Χημείου Καλα-
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μάτας. Ο Ἀπόστολος Γεωργιάδης Καθηγητής
τῆς Νομικῆς, Ἀκαδημαϊκός. Ο Τσαγκαράκος
Διονύσιος σπούδασε Θεολογία, ἐχειροτονήθη
πρεσβύτερος καί ἔγινε προϊστάμενος τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων
(ἐκοιμήθη).
Τά ὁμαδόπουλα τοῦ 1946 ἐκράτησαν
καί διατήρησαν γιά χρόνια μιά καλή συνήθεια:
Τό τελευταῖο Σαβατοκύριακο τοῦ Ἰουλίου
ἀνέβαιναν στόν Ταΰγετο, στήν κατασκήνωση
τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας», στήν
περιοχή Σιλίμποβες. Ἐκεῖ ψηλά τή νύχτα
σκεπαζόμαστε μέ κουβέρτες ἐνῶ στήν Καλαμάτα αὐτήν τήν ἐποχή συνήθως ὑπάρχει
καύσωνας. Ἀλλά εἶναι καί τό μαγευτικό
θέαμα τοῦ Οὐρανοῦ μέ τόν Γαλαξία νά διαγράφεται καθαρά μέ τίς δύο οὐρές του, μέ
τούς ἀστερισμούς νά λάμπουν μέ μεγαλοπρέπεια, νά δίνουν τήν ἐντύπωση ὅτι ἦλθαν
πιό κοντά μας. Στίς πόλεις πού μένουμε μέ
τά πολλά φῶτα καί τήν σκόνη, χάνουμε τό
θέαμα τοῦ Οὐρανοῦ. Ἀὐτῆς τῆς συνάξεως
ἐπεμελεῖτο ὁ Ἀθανάσιος Ντέρος.
Ἀἰωνία ἄς εἶναι ἡ μνήμη τῶν πατέρων
Ἰωάννη Μακρόπουλου, Ἰωήλ Γιαννακόπουλου, Εὐσέβιου Θεριακῆ. Πιό ἔντονα, ὅμως,
αἰσθανόμαστε τήν παρουσία τοῦ καταπληκτικοῦ συνομαδόπουλού μας τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου. Ἄς τοῦ ἀπευθύνουμε
μιά προσευχή: «Ἐπιφάνιε, τιμημένε κανονολόγε τῆς Ἐκκλησίας, Ἐτεοκλῆ ἀγαπημένε
ἀδελφέ μας ἀναμφισβήτητα ἔχεις παρρησία
στόν Κύριο. Πρέσβευε γιά μᾶς τούς ἁμαρτωλούς. Καί σύ, Διονύσιε, στόν Μυροβλύτη
Ἅγιο Δημήτριο, τόν ὁποῖον ὑπηρέτησες»
Θρασύβουλος Κετσέας,Ἰατρός

Περισσότερες πληροφορίες γιά τή δράση
τῆς «Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Καλαμάτας» καί
τῶν Χ.Μ.Ο.στήν περίοδο πού ἀναφέρει ὁ κ.
Κετσέας, ὑπάρχουν στό βιβλίο «ΕΚΕΙΝΟΝ
ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ» τοῦ ἀειμνήστου συνεργάτη
μας Θεοδώρου Δούρου, πού κυκλοφορεῖ ἀπό
τίς ἐκδόσεις μας.
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Τοῦ Ἐπισκόπου Κατάγκας Μελετίου
Πῶς νά διδάξουμε τό Ἱερό Εὐαγγέλιο
ὅταν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι στήν πατρίδα μας τό
καταπατοῦμε;
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐμφανίστηκε
στό Κογκό τό ἔτος 1970, καί μετά σχεδόν
σέ ὅλη τήν Ἀφρική μέ ἀνθρώπους τοῦ
Θεοῦ πού ἀψήφησαν, προκειμένου νά κηρύξουν τό Λόγο τοῦ Θεοῦ «εἰς πάντα τά
ἔθνη», κακουχίες, θηρία, φίδια, μαγεῖες
καί δυσειδαιμονίες χιλιετιῶν, τροπικά νοσήματα, ἀντίξοες καιρικές συνθῆκες ξηρασία, ἀνομβρία, τροπικές βροχές κλπ.
Καί ὅμως: «Σήμερα, ἡ Ἱεραποστολή ἔχει
κατορθώσει τόσο μεγάλο ἔργο κτίζοντας
πολλές ἐκκλησίες, σχολεῖα, ὀρφανοτροφεῖα, νοσοκομεῖα, ἰατρεῖα. Στήν ὀρθόδοξη
πίστη μας ἔχουν βαπτιστεῖ χιλιάδες ἰθαγενεῖς καί ἔχουν γίνει ἀναρίθμητοι γάμοι.
Φέτος, μετά τήν τέλεση τῶν γάμων
ὑπῆρξε μιά στιχομυθία μέ ἕνα φοιτητή,
παιδί ἑνός κατηχητοῦ, πού παρατίθεται
ἐδῶ γιατί δείχνει καί τήν ὀρθόδοξη εὐαισθησία του.
Μέ ρώτησε, λοιπόν, ὁ φοιτητής: «Σήμερα, τελέσαμε ἐδῶ ἑπτά γάμους, μεταξύ
προσώπων διαφορετικῶν φύλων ὅπως
γίνεται πάντα. Ἀληθεύει ὅτι στήν Ἑλλάδα
πλέον γίνονται γάμοι μεταξύ προσώπων
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τοῦ αὐτοῦ φύλου;»
Ὁμολογῶ, λέγει ὁ Κατηχητής, ὅτι δέν
περίμενα νά ἀκούσω τήν ἐρώτηση αὐτή
καί μέ κατέλαβε ἐξ ἀπροόπτου.
«Παιδί μου, ἡ ἐκκλησία εὐλογεῖ μόνο
τόν γάμο μεταξύ ἀνδρῶν καί γυναικῶν»,
τοῦ ἀπάντησα.
«Μά στίς τηλεοράσεις ἐδῶ ἀκούσαμε
τό ἀντίθετο», ἀναρωτήθηκε ὁ φοιτητής
καί ὁ διάλογος συνεχίστηκε ὡς ἑξῆς:
-Πράγματι στήν Ἑλλάδα ψηφίστηκε
πρόσφατα ἀπό τήν πολιτεία ἕνας νόμος,
πού δίνει τήν δυνατότητα νά γίνονται
Σύμφωνα Συμβίωσης μεταξύ προσώπων
τοῦ αὐτοῦ φύλου στά Δημαρχεῖα τῶν πόλεων.
-Ἀλήθεια πῶς ψηφίζετε στήν Ἑλλάδα
νόμους, πού εἶναι ἀντίθετοι στή φύση,
καί στό θέλημα τοῦ Θεοῦ;
-Ποιός ψήφισε ἕνα τέτοιο νόμο ἀπαράδεκτο; μέ ξαναρώτησε!
-Τούς νόμους τούς ψηφίζει ἡ Βουλή
τῶν Ἑλλήνων.
-Μά καί οἱ βουλευτές σας ὑποτίθεται
ὅτι θά εἶναι ἄνθρωποι βαπτισμένοι καί
γιά νά κατέχουν, ἕνα τέτοιο ὑψηλό ἀξίωμα
θά εἶναι καί σώφρονες μέ σωστή κρίση,
καί ἄνθρωποι πολύ φωτισμένοι.
Ἕνα τέτοιο πολιτισμό θά μᾶς φέρετε
ἐδῶ; Πῶς μπόρεσαν καί μόλυναν τά χέρια
τους μέ μία τέτοια ψῆφο; Γιά μᾶς ἐδῶ
εἶναι ἀδιανόητα αὐτά τά πράγματα.
Μέ τέτοιους νόμους, ἐπιστρέφετε τόν
κόσμο σέ μιά πρωτόγονη κατάσταση πού
ἐπικρατοῦσε 4.000 χρόνια πρίν, στά Σόδομα καί Γόμορα.
Γιά θυμηθεῖτε, πρίν ἀπό 4-5 χρόνια,
σέ μιά κατήχηση τί μᾶς λέγατε γιά τήν
Ἀγγλικανική ὁμολογία πού τελεῖ τέτοιους

¥

γάμους!!
Τώρα, ἐδῶ πού θεωροῦμε τήν Ἑλλάδα
πνευματική πατρίδα μας ὡς κοιτίδα τῆς
ὀρθοδοξίας, εἶναι δυνατόν νά ἰσχύει σ’
αὐτή τήν δεύτερη πατρίδα μας μιά τέτοια
πραγματικότητα;
Γιατί δέν κάνετε ἐπανάσταση ὅπως
κάναμε ἐμεῖς ἐδῶ πρό ἐτῶν, ὅταν ἤθελαν
νά μᾶς ἐπιβάλλουν τίς ἐκτρώσεις;
Τότε, ἄν θυμᾶστε εἶχαν ξεχυθεῖ στούς
δρόμους ὅλες οἱ μάμες (γυναῖκες) σάν λέαινες, διαμαρτυρόμενες ἔντονα καί τελικά
ματαίωσαν τόν νόμο.
Ὁ λόγος τοῦ νεαροῦ Ἀφρικανοῦ φοιτητῆ ἦταν σάν ἕνας χείμαρος πού ἄγγιξε
τήν καρδιά μου ὅταν μάλιστα ἔθιξε καί τό
θέμα τῶν ἐκτρώσεων, καί μοῦ δημιούργησε
ἕνα μεγάλο πόνο.
Γιατί νομίζω ὅτι ὅλοι πονέσαμε καί
κλάψαμε «ὡς ἐπί τόν ποταμόν Βαβυλῶνος»
μέ τό κατάντημα στό ὁποῖο ἔχουμε περιέλθει, καί ποιός ξέρει τί πρόκειται νά
ἀκολουθήσει.
Μοῦ ἀμαύρωσε δέ ὅλη τή χαρά πού
εἶχε προηγηθεῖ ἀπό τήν τέλεση τόσων
Μυστηρίων, Βαπτίσεων, Χρίσματος, Γάμων
καί Θείας Εὐχαριστίας.
Ἀναλογίστηκα τότε: Πῶς θά συνεχίσουμε ἄραγε τόν Εὐαγγελισμό τῶν Ἀφρικανῶν ἀδελφῶν μας, μέ τέτοιες προϋποθέσεις;
Πῶς θά διδάξουμε τό Ἱερό Εὐαγγέλιο
ὅταν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τό καταπατοῦμε;
Τί θά ἀπαντοῦμε στίς εὔλογες ἀπορίες
τῶν Ἀφρικανῶν Χριστιανῶν μας;
Πῶς θά βροῦμε τόν τρόπο νά «ἀποδεσμευτοῦμε», ἀπό τήν βαρβαρότητα τοῦ
περιβόητου ἡμῶν πολιτισμοῦ κατά τόν
μακαριστό π. Σωφρόνιο Ζαχάρωφ;
Νά ἀποκτήσουμε πάλι τήν ἐλευθερία
μας, καί νά περπατήσουμε, ἐλεύθερα πάνω
στό δρόμο τοῦ Θεοῦ;
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Σκέφτηκα, ὅμως καί πάλι, ὅτι ἡ
Ἱεραποστολή ποτέ δέν γινόταν μέ εὐκολία καί χωρίς δυσκολίες καί πειρασμούς.
Πάντοτε ὡστόσο, μέσα ἀπό ὅλες
αὐτές τίς δύσκολες καταστάσεις, ἔρχεται
ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἐπισκιάζει τό ἔργο
καί τούς ἐργάτες τοῦ ἀμπελῶνος καί
καθιστᾶ τά ἀδύνατα, δυνατά καί τά
δύσκολα εὔκολα καί χαριτωμένα. Ἀρκεῖ
ἐμεῖς νά εἴμαστε σωστοί καί συνεπεῖς
στό καθῆκον μας, καί ὁ Κύριος θά οἰκονομήσει νά δοῦμε καί θαύματα ἀκόμη.
Μήπως οἱ 330 βαπτίσεις σέ βαπτιστήρια,
ποτάμια καί λίμνες δέν εἶναι καί αὐτές
μιά ἐκδήλωση τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ,
ἕνα πραγματικό θαῦμα;
Ἡ πορεία, γενικά, τῆς Ὀρθοδόξου
Ἱεραποστολῆς στήν Ἀφρική καί ἀλλαχοῦ ἐπιτελεῖται μέσα σ’ ἕνα συνεχῆ πόλεμο μέ τούς μάγους, τά μάγια διάφορα
ἄλλα ὄργανα τοῦ πειρασμοῦ, δέν εἶναι
καί αὐτά ἕνα θαῦμα;
Ἄς εὐχόμαστε, ἀδελφοί μου, ἡ Χάρις
τοῦ Θεοῦ νά ἐπισκιάζει τόσο τήν ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή στίς δυσκολίες πού
συναντοῦμε ὅσο καί τήν ὀρθόδοξη πατρίδα μας, στά μεγάλα προβλήματα
πού ἀντιμετωπίζει.
Ἄννα Κόλβερη-Ρουμπέα
Ἀξ/κός Π.Ν. ἐ.ἀ.
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Ἁρμοδιότεροι ἐμοῦ θά δώσουν λεπτομερεῖς ὁδηγίες, ἐξειδικευμένες χωριστά
γιά κάθε ζήτημα ὑγείας. Ἐγώ ἤθελα νά
πῶ μόνο γιά τήν ἐλαφρότητα (κομψή λέξη,
γιά νά μήν πῶ γιά τήν ἐπιπολαιότητα) μέ
τήν ὁποία μεσήλικες ἄνθρωποι ἀντιμετωπίζουν τά θέματα τῆς ὑγείας, λές ὅτι
ἐκεῖνοι εἶναι στό ἀπυρόβλητο. «Μπά»,
λένε, «μέ ἀπερισκεψία, αὐτό δέν πρόκειται νά συμβεῖ σέ μένα». Ἐλᾶτε ὅμως πού
συμβαίνει. Ἡλικωμένος πού ὑπέφερε ἀπό
τήν καρδιά του, πέθανε τά ξημερώματα
μετά ἀπό γενναῖο ὁλονύκτιο φαγοπότι στή
γιορτή τοῦ γιοῦ του. Ὅσο εἴμαστε ὑγιεῖς,
ἄς ἀντιμετωπίζουμε τή σωματική καί ψυχική μας ὑγεία μέ ἄκρα προσοχή.
Στό βιβλίο τοῦ διάσημου καθηγητῆ
ψυχιάτρου Ἴρβιν Γιάλομ, ἕνας ἀσθενής
ἐκμυστηρεύτηκε: «Κρῖμα πού χρειάστηκε
νά περιμένω τώρα, πού τό σῶμα μου εἶναι
γεμᾶτο καρκίνο, γιά νά μάθω νά ζῶ».
Δέν ἀνοίγεις ἔντυπο ὅπου νά μήν ἀναπτύσσεται κάποιο πρόβλημα ὑγείας καί ἡ
ἀντιμετώπισή του, σύμφωνα μέ τίς τελευταῖες ἀπόψεις, καθώς ἡ Ἰατρική μέ τίς
τόσες ἔρευνες εἶναι μιά ἐπιστήμη διαρκῶς
ἐξελισσόμενη.
Ἄλλωστε, ἀρκετές ἐκπομπές μέ θέματα ὑγείας προβάλλονται καί στήν Τηλεόραση.
Μέ τή σημερινή ἐνημέρωση, ἄγνοια,
σχεδόν, δέν ὑπάρχει. Ἀμέλεια ὑπάρχει.
Προσέχουμε γιά νά ἔχουμε.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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σέ πρΩτο
πρόσωπο
ἈγαπητοίμαςΣυνδρομητές.
Ὁλόθερμες εὐχές, γιά τόν καινούργιο
χρόνο. Εὐχές, γιά ὑγεία, χαρά καί κάθε
ἐπιτυχία στή ζωή σας. Ὁ καινούργιος χρόνος, πού μόλις ξεκίνησε νά εἶναι καλλίτερος
ἀπό τόν περασμένο.
Βέβαια, γιά νά τό πετύχουμε αὐτό, μεγάλο ρόλο παίζουν καί οἴ ἐξωτερικοί παράγοντες πού ἐπηρεάζουν ποικιλότροπα τήν
ζωή μας. Χωρίς νά μποροῦμε νά ἀντιδράσουμε, ὑφιστάμεθα ὅλοι μας τίς συνέπειες
τῶν ἀστοχιῶν τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων
μας. Ἀφοῦ δέν μποροῦμε νά ἐπηρεάσουμε
τούς ἐξωγενεῖς παράγοντες, ἄς φροντίσουμε, στή νέα χρονιά, νά κάνουμε τή ζωή
μας σέ ὅτι «περνάει ἀπό τό χέρι μας» πιό
χαρούμενη καί πιό εὐτυχισμένη. Ἄς μή
ξεχνᾶμε τό βασικό, ὅτι, ὅσο περισσότερο
εἴμαστε συνδεδεμένοι μέ τόν Χριστό μας,
τόση περισσότερη ἀσφάλεια θά αἰσθανόμαστε γιά τή ζωή μας, καί τόση περισσότερη
χαρά θά βιώνουμε. Σᾶς εὐχόμαστε λοιπόν,
καλόν ἀγώνα, γιά τή μεγαλύτερη προσέγγιση στόν Κύριο καί Σωτήρα μας.
****
Καί τώρα τά δικά μας.
Ἀσφαλῶς, θά ἔχετε διαπιστώσει ὅτι τό
περιοδικό μας, ὡς μοναδικό σκοπό ὑπάρξεώς του, ἔχει τό: «ὅλα γιά τήν δόξα τοῦ
Θεοῦ»! Κανένα ἄλλο σκοπό ὑπάρξεως δέν
ἔχει, ἐκτός, ἀπό τό νά μεταδίδει τήν Χριστιανική Ἀλήθεια στούς ἀναγνῶστες του.
Καί αὐτό, γιατί πιστεύουμε ὅτι τή μοναδική
λύση ὅλων τῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς μας,
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μόνον ὁ παντοδύναμος Κύριός μας
μπορεῖ νά τήν δώσει. Οἱ πάσης φύσεως ἀνθρώπινες θεωρίες ἐπανειλημμένα ἔχουν ἀποδείξει τήν
ἀνικανότητά τους στήν ἐπίλυση τῶν
προβλημάτων τῶν κοινωνιῶν. Μαζί
μέ τόν ποιητή, μποροῦμε καί ἐμεῖς,
στή σημερινή ἐποχή μας, νά ξανατραγουδήσουμε τό: «Ὅλοι μᾶς γέλασαν φοβερά, μᾶς σπάσαν τῆς
ψυχῆς μας τά φτερά! Αὐτός μονάχα
μᾶς μένει Φῶς, Πατέρας καί Ἀδελφός»!
Ἰδεολογικός ὁ ἀγώνας μας. Τό
μικρό μας περιοδικό μάχεται «ὅσο
μπορεῖ». Σέ αὐτό τόν ἀγώνα, μάχεσθε καί ἐσεῖς, οἱ συνδρομητές μας.
Εἴσαστε συμπολεμιστές μας.
Βοηθᾶτε τά μέγιστα νά ξεπερνᾶμε
τίς δυσκολίες μας. Τά ὡραῖα σας
καί ἐνθουσιώδη γράμματα, τά
θερμά σας τηλεφωνήματα, τά χρήματα πού μᾶς στέλνετε γιά τήν
ἀντιμετώπιση τῶν τεραστίων ἐξόδων ἐκτύπωσης καί διανομῆς μέσω
ΕΛ.ΤΑ. τοῦ περιοδικοῦ, μᾶς ἐντυπωσιάζουν καί μᾶς ἐνθαρρύνουν νά
συνεχίσουμε τό ὄμορφο ταξίδι τοῦ
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ».
Κυριολεκτικά, ἀπό τά βάθη τῆς
καρδιᾶς μας σᾶς ἐκφράζουμε ὅλοι
ὅσοι ἐργαζόμαστε ἀνιδιοτελῶς σέ
αὐτή τήν προσπάθεια, ἕνα πολύ μεγάλο «εὐχαριστῶ», καί παρακαλοῦμε τόν Χριστό μας νά δεχθεῖ τήν
ἱκεσία μας, νά σᾶς ἀνταποδώσει
πολλαπλάσια τίς δωρεές σας.
Σ.

¥

Ὁ γνωστός Δημοσιογράφος– Συγγραφέας τῆς Ἀθήνας κ. Γιῶργος Ν. Παπαθανασόπουλος, μᾶς γράφει:
«Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Πανάγιας Ἡμέρας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως εὔχομαι ὁ Κύριος νά
εὐλογεῖ καί νά ἁγιάζει τό θεοφιλές ἔργο, πού ἐπιτελεῖτε. Νά ξέρετε ὅτι ἀποτελεῖτε ἕνα φάρο χριστιανικό, μία ἑστία πνευματική καί
μίαν ὄαση στήν ἔρημο τῆς σύγχρονης ζωῆς. Ἀποτελεῖτε, ἐπίσης, ἕνα φυλάκιο
ψυχικῆς ἀντίστασης στήν ἐπίθεση πού δέχεται ὁ Ἑλληνισμός, μέ σκοπό νά ἀλλοιωθεῖ ἡ ἰδιοπροσωπία μας καί ἡ πολιτισμική κληρονομιά μας».
Ἡ κ. Καίτη Χαϊδεμένου – Λειβαδᾶ, ἐκδότρια τοῦ λογοτεχνικοῦ περιοδικοῦ
ΝΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, μεταξύ τῶν ἄλλων, μᾶς γράφει:
«Θέλω νά σᾶς συγχαρῶ γιά τό ὡραιότατο καί τόσον χρηστικό μέ τό χριστιανικό του πνεῦμα Ἡμερολόγιο 2018. Διαβάζω μέ ἀμέριστο ἐνδιαφέρον ὅλα τά κείμενα, ὅλες τίς σελίδες τοῦ «Συνδέσμου» καί τόν θαυμάζω ὄχι μόνο σάν
ἀναγνώστρια, ἀλλά καί σάν συντάκτρια τῆς ΝΕΑΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ, γιά τή δομή του,
τά θέματα, τό ἦθος, τήν αὔρα πού μεταδίδει, μία θαυμαστή ἰσορροπία ἀνάμεσα
στό ἐκκλησιαστικό καί τό κοσμικό στοιχεῖο καί τόσον ὄμορφα καί ἐνημερωμένα
ὅλα…».
Στά τόσον κολακευτικά σας λόγια γιά τό περιοδικό μας, ἐμεῖς, τί μποροῦμε νά σᾶς ἀπαντήσουμε;
Ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ», καί τήν παράκλησή μας, νά εὔχεστε, ὁ Κύριός μας νά μᾶς ἐλεήσει καί ὁ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» νά εὐχαριστεῖ καί νά οἰκοδομεῖ πνευματικά τούς ἀναγνῶστες του.

ΔΩΡΕΕΣΜΗΝ

ΕΙΣ Μ

ΝΗ

Ἡ κ. Ἰωάννα Καραμιτζιώτη Ἄνω Λιόσια
20 € εἰς μνήμην Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.
● Ἡ κ. Μαρία Κουτσογιάννη Ἀθήνα 100 €
εἰς μνήμην Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, Θάλειας, Δημητρίου, Ἑλένης, Γαρυ●
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φαλιᾶς, Γεωργίου, Αἰκατερίνης, Ταξιάρχη.
Ὁ κ. Σωτήριος Μαρσέλλος Αἰγάλεω 25 € εἰς
μνήμην τῶν γονέων του καί τῆς ἀδελφῆς του Κυριακῆς.
● Ἡ κ. Ἀδαμαντία Μιχαηλίδου Ἀθήνα 50 € εἰς
μνήμην Ἀγγέλου καί Παρασκευῆς.
● Ἡ κ. Ἀρχοντούλα Πουλέα – Τόγια Ἀθήνα 50 €
εἰς μνήμην τοῦ ἀδελφοῦ της Γεωργίου Πουλέα.
● Ἡ κ. Ἀντιγόνη Σκοπελίτου Ἁγία Παρασκευή 30
€ εἰς μνήμην Κων/νου Ἀνταράκη καί Σπύρου –
Γεωργίας Σκοπελίτη.
● Ἡ κ. Βάνα Τρικουράκη Σεπόλια Ἀθήνα 30 € εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου καί γονέων της.
● Ἡ κ. Ἀμαλία Τσαγανοῦ Χαλάνδρι, 30 € εἰς μνήμην τῶν γονέων της.
●
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α. «Ὁ πιστεύσας καί βαπτισθείς
σωθήσεται, ὁ δέ ἀπιστήσας κατακριθήσεται».
(Ἐκεῖνος πού θά πιστέψει καί θά
βαφτιστεῖ, θά σωθεῖ, ἐνῶ ἐκεῖνος
πού θ’ ἀπιστήσει, θά κατακριθεῖ).
Μάρκ. ιστ΄ 16.

β. «Ἀπό κανέναν ἄλλον, ἐκτός
ἀπό τόν Χριστό, δέν μπορεῖ νά
προέλθει ἡ σωτηρία οὔτε ὑπάρχει
ἄλλο πρόσωπο κάτω ἀπό τόν οὐρανό δοσμένο στούς ἀνθρώπους, μέ
τό ὁποῖο μποροῦμε νά σωθοῦμε».
Πράξ. δ΄ 12.

γ. «Μέ φόβο καί τρόμο νά ἐργάζεσθε, γιά νά φέρετε σέ πέρας τή
σωτηρία σας».
Φιλ. β΄ 12

Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

δ. «Τί ὠφελεῖ, ἀδελφοί μου, ἄν
ἕνας λέει ὅτι ἔχει πίστη, ἀλλά δέν
ἔχει ἔργα, τά ὁποῖα παράγει ἡ γνήσια πίστη; Μήπως ἡ θεωρητική
αὐτή πίστη ἔχει τή δύναμη νά τόν
σώσει;»
Ἰακ. β΄ 14

ε. «Ἡ ἐλεημοσύνη σώζει τόν
ἄνθρωπο ἀπό τόν θάνατο καί αὐτή
τόν καθαρίζει ἀπό κάθε ἁμαρτία».
Τωβ. ιβ΄ 9

στ. «Ο Θεός θά σώσει ὅσους
ἔχουν ταπεινό φρόνημα».
Ψαλμ. 33, 19

ζ. Μή στηρίζετε τήν πεποίθησή
σας στούς ἄρχοντες, στούς υἱούς
τῶν θνητῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι
δέν ἔχουν πάντοτε τή δύναμη νά
σᾶς σώσουν.
Ψαλμ, 145, 3
24
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η. «Ὅποιος βαδίζει μέ σύνεση, πού
ἐμπνέει ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, θά σωθεῖ».
Παρμ. κη΄ 26

θ. «Γνώρισμα τῆς πραγματικῆς καί
σταθερῆς ἀγάπης εἶναι νά θέλουμε ὄχι
μόνο ἐμεῖς νά σωθοῦμε, ἀλλά καί ὅλοι
οἱ ἀδελφοί μας».
Μαρτύριο Πολυκάρπου

ι. «Καθένας πού χαίρεται γιά τήν
ψυχή πού χάνεται, εἶναι ὅμοιος μέ τόν
διάβολο, πού δέν θέλει νά σωθοῦν ὅλοι
οἱ ἄνθρωποι καί νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια».
Ὠριγένης
ια. «Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, τοῦ νομοθέτη
καί κριτῆ, εἶναι ἡ ἀρχή τῆς σωτηρίας».
Τερτυλλιανός

ιβ. «Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει σωτηρία».
Ἅγιος Κυπριανός Καρχηδόνος

ιγ. «Γι’ αὐτόν πού θέλει νά σωθεῖ,
δέν ὑπάρχει κανένα ἐμπόδιο ἐκτός ἀπό
τήν ἀμέλεια καί τήν τεμπελιά».
Μ. Ἀντώνιος

ιδ. «Ἐκεῖνος πού δέν ἔχει ἐμπιστοσύνη
στά κατορθώματά του οὔτε περιμένει
νά δικαιωθεῖ ἀπό τά ἔργα του, στηρίζει
τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας του στήν
εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ».
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 5, 194

ιε. «Σέ ἐκείνους πού μετανοοῦν δέν
φθάνει μόνον ἡ ἀπομάκρυνστη ἀπό
τήν ἁμαρτία, γιά νά σωθοῦν· ἔχουν
ἀνάγκη καί ἀπό ἔργα ἀντάξια τῆς μετάνοιας».
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 53, 38

ιστ. «Πολλούς καί παράξενους τρόπους σωτηρίας γνωρίζει νά ἐφευρίσκει
ὁ Θεός κινούμενος ἀπό ἀγάπη πρός
τόν ἄνθρωπο».
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ 3, 76
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ιζ. «Πάντοτε νά ἐργάζεσαι γιά τή σωτηρία σου. Καί ὁ πιό κατάλληλος καιρός
εἶναι, ὅταν πλησιάζει τό τέλος τῆς ζωῆς
σου».
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ 9, 428

ιη. «Τίποτε δέν εἶναι γιά τόν Θεό τόσο
περιζήτητο καί περισπούδαστο, ὅσο ἡ
σωτηρία τῆς ψυχῆς».
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 2, 64
ιθ. «Δέν εἶναι δυνατόν νά σωθεῖ κανείς
μόνον μέ τή Χάρη ἀλλά χρειάζεται καί ἡ
πίστη καί μετά τήν πίστη καί ἀρετή».
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 6, 68

κ. «Ὅπου θά φανεῖ ὁ Ἰησοῦς Χριστός,
ἐκεῖ ὑπάρχει καί σωτηρία».
Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας
κα. «Ἄν ποθεῖς τή σωτηρία, πράττε
ὅλα ὅσα ὁδηγοῦν σ’ αὐτή».
Γεροντικό, Ἀββᾶς Ἰσίδωρος
ὁ Πρεσβύτερος, στ΄.

κβ. «Ἄν φυλάξεις τή συνείδησή σου
καθαρή ἀπέναντι τοῦ πλησίον, τότε σώζεσαι».
Γεροντικό, Ἀββᾶς Παμβώ, β΄

κγ. «Φωτισμένος εἶναι ἐκεῖνος πού
γνώρισε τήν πίκρα πού ὑπάρχει στά “γλυκέα” τοῦ κόσμου τούτου καί ἀσχολεῖται
πάντοτε μέ τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του».
Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος

κδ. «Χαῖρε, Θεοτόκε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας. Χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτηρίας».
Ἀκάθιστος Ὕμνος, Οἶκος Τ΄

κε. «Μετάνοια σημαίνει σκέψη αὐτοκατάκρισης, ἀμεριμνησία γιά ὅλα τ’ ἄλλα
καί μέριμνα γιά τή σωτηρία τοῦ ἑαυτοῦ
μας».
Ἰωάννου Σιναΐτη, Κλῖμαξ, Ε΄, 2
κστ. «Ἡ πίστη εἶναι τό πρῶτο καί μέγα
τῆς σωτηρίας φάρμακο».
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
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κζ. «Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς σου εἶναι
ὑπόθεση δική σου, ἄν ἐσύ δέν νοιάζεσαι
γι’ αὐτήν ποιός ἄλλος θά νοιαστεῖ γιά
σένα»;
Ἅγ. Νικόδημος ὁ ῾Αγιορείτης

κη. «Βρές ἐσύ τήν ἐσωτερική γαλήνη
καί σιωπή καί ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων θά
βρεῖ τή σωτηρία κοντά σου».
Ἅγ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

κθ. «Ἡ σωτηρία δέν εἶναι ἄλλο παρά ἡ
ἀδιάκοπη ζωή ἐν τῷ Σωτῆρι, διά τοῦ
Σωτῆρος καί χάριν τοῦ Σωτῆρος».
Ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς,
Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος σ. 188

λ. «Ὅποιος ἀνησυχεῖ γιά τή σωτηρία
του, ἔχει μία σωτήρια ἀνησυχία».
Ἀρχιμανδρίτης
Σεραφείμ Παπακώστας

λα. «Ἡ σωτηρία εἶναι ὁ μέγιστος σκοπός,
πρός τόν ὁποῖον πρέπει νά συγκεντρώσουμε ὅλες τίς σκέψεις καί προσπάθειές
μας».
Παναγιώτης Τρεμπέλας,
Ὑπόμνημα Φιλ. β΄ 12
λβ. «Ἡ σωτηρία τῆς πόλης βρίσκεται
στούς νόμους».
Ἀριστοτέλης

λγ. «Ἡ σωτηρία τοῦ λαοῦ πρέπει νά
εἶναι ὁ ὑπέρτατος νόμος».
Ἰούλιος Καῖσαρ
λδ. «Θεωροῦσα τή φροντίδα καί σωτηρία τῶν νέων ὑπηρεσία πρός τούς θεούς».
Πλούταρχος

λε. «Κύριε, δός εἰς ἡμᾶς χάριν καί δύναμιν νά ζῶμεν συνετῶς καί νά ἐργαζώμεθα πάντοτε μετά προσοχῆς καί φόβου
τήν σωτηριαν ἡμῶν».
Γέροντας Εὐσέβιος Ματθόπουλος
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«Ἀνοχύρωτη ἡ χώρα σέ φυσικές καταστροφές» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 19-11-17).
Καί ἔναντι ποίου κινδύνου εἶναι ὀχυρωμένη; Οἱ ἑκάστοτε κυβερνῶντες τήν
νομή τῆς ἐξουσίας τους κατοχυρώνουν!
Καί ἐμεῖς οἱ πολίτες δέν ἀφυπνιζόμαστε!
«Καταντήσαμε νά εἰσάγουμε μέχρι
καί γάλα...» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 19-11-17).
Ἕνα ἀπό τά ἐπιτεύγματα τῆς εἰσόδου
μας στήν Ε.Ε.!

ψουμε. Ἡ ἐξουσία διαφθείρει
τούς χωρίς πνευματική θωράκιση νομεῖς της.
«Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα τοῦ προϋπολογισμοῦ γιά τό 2018, μισό δισεκατομμύριο χρέη οἱ Μεσσήνιοι στήν Ἐφορία» (ΘΑΡΡΟΣ, 24-11-17).
Σοβαρό πρόβλημα, πολύπλοκο, δυσεπίλυτο γιά ἄτομα, οἰκογένειες, ἐπιχειρήσεις,
τράπεζες καί κράτος τά κόκκινα δάνεια,
οἱ ἀπλήρωτεςς ὀφειλές.

«Τυφλή βία στήν καρδιά τῆς Ἀθήνας»
(ΤΑ ΝΕΑ, 20-11-17).
Τυφλοί εἶναι οἱ κυβερνῶντες καί ὅλο
τό πολιτικό προσωπικό πού δέν βλέπουν
ὅτι τά Ἐξάρχεια εἶναι κράτος βίας καί
ἀνομίας. Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς τί κάνουν;

«Ὁ Σεβ. Μεσογαίας ζητεῖ κατήχησιν»
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 24-11-17).
Ὁ Κύριος τήν ἐζήτησε ἀπό τούς Μαθητές Του ὅταν τούς ἔκανε Ἀποστόλους
Του: «πορευθέντες μαθητεύσατε ...» (Ματθ.
28, 19). Δέν ἰσχύει ἡ ἐντολή Του αὐτή;

«Πρῶτοι στήν Εὐρωζώνη στήν παιδική φτώχεια» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ,
21-11-17).
Ἔλλειμμα ἀνθρωπιᾶς ὄχι μόνον σ’
ὅλον τόν κόσμο, ὄχι μόνον στήν Εὐρώπη,
ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα τῆς Εὐρωζώνης,
τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως!

«Ἐπίσκεψη ἄνοιγμα ἀπό τόν Ἐρντογκάν. Βλέπει τήν Ἀθήνα ὡς διέξοδο ἀπό
τήν διεθνή ἀπομόνωση ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργός» (ΒΡΑΔΥΝΗ, 25-11-17).
Δέν τό πονάει ἡ διεθνής ἀπομόνωση,
διότι εἶναι, τό γνωρίζει, προσωρινή καί
ἀνώδυνη.

«Σόϊμπλε “νουθετεῖ”. Ἡ Εὐρώπη ἔχει
ἀνάγκη τήν Γερμανία» (ΕΣΤΙΑ, 22-1117).
Τά κατάφεραν καί χρειάζεται μιά ὁλόκληρη Εὐρώπη κηδεμόνα!

«Ψυχρό κλῖμα Ἀθήνας-Μόσχας» (ΤΟ
ΒΗΜΑ, 26-11-17).
Καἰ στίς διεθνεῖς σχέσεις ἰσχύουν τά
μετεωρολογικά φαινόμενα, τά βαρομετρικά
πᾶνε κι ἔρχονται.

«Οἱ 8 στίς 10 θύματα τοῦ συζύγου.
Ἐνδοοικογενειακή βία ἀφορᾶ ἡ συντριπτική πλειονότητα περιστατικῶν κακοποίησης» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 22-11-17).
Ἡ ἀπουσία τῆς ἀγάπης αἰτία ὅλων
τῶν δεινῶν μας.

«Πνίγουν τό ρέμα Χαριλάου» (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 29-11-17).
Γιά νά πνίξει ἀνθρώπους καί περιουσίες κάποτε!

«Μπαίνει φρένο στή διαφθορά»
(ΕΘΝΟΣ, 23-11-17).
Πάμπολλες φορές τό ἔχουν οἱ ἑκάστοτε
κρατοῦντες διακηρύξει. Πρέπει νά μήν
ἔχουμε μνήμη καί κρίση γιά νά τό πιστέ26
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«Ἐγκληματίες πού καλύπτονται πίσω
ἀπό τόν θρησκευτικό φανατισμό» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, 30-11-17).
Νοσηρή κατάσταση ὁ φανατισμός ὁποιονδήποτε μανδύα φοράει.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ

¥

«ΘΕΙΟΣ ΒΑΝΙΑΣ»
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ό ἔργο αὐτό τοῦ σπουδαίου Ρώσου συγγραφέα Ἄντον Τσέχωφ (1860-1904) παίζεται στό
θέατρο ΑΝΕΣΙΣ, σέ σκηνοθεσία Δημοσθένη Παπαδόπουλου.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται σέ
κτῆμα τῆς ρωσικῆς ἐπαρχίας ὅπου ζοῦν ὁ Βόινιτσκι (Βάνιας), ἡ χήρα μητέρα του καί ἡ ἀνεψιά
Σόνια. Ἡ ἐγκατάσταση στό κτῆμα τοῦ συνταξιούχου καθηγητοῦ Πανεπιστιμίου Σερεμπριακώφ
καί τῆς πολύ νεώτερης γυναίκας του Ἑλένας
προκαλεῖ ἀναστάστωση στό ρυθμό ζωῆς τοῦ
ὑποστατικοῦ. Ἀλλά πιό πολύ οὐσιαστική ἀναστάτωση ἔχει προκαλέσει ἡ παρουσία τῆς ὡραίας εἰκοσιπεντάχρονης Ἑλένας, μητρυιᾶς τῆς Σόνιας, στήν καρδιά τοῦ Βάνια καί τοῦ γιατροῦ
Ἄστρωφ, πού συχνάζει στό κτῆμα. Καί οἱ δύο
ἀνύπαντροι ἑλκύονται ἀπό τήν ὡραία νέα γυναῖκα.
Ὁ Βάνιας ἐθαύμαζε τόν καθηγητή Σερεμπριακώφ, πού εἶχε παντρευτεῖ τήν ἀδελφή του,
μητέρα τῆς Σόνιας, ἀλλά τώρα τόν ἀντιπαθεῖ.
Τόν μισεῖ γιατί ἔχει τήν ὡραία γυναῖκα πού ἤθελε νά πάρει. Θεωρεῖ τήν Ἑλένα δυστυχισμένη δίπλα σ’ ἕναν τόσο ἡλικωμένο, ἄρρωστο, ἰδιότροπο ἄντρα. Τό αἴσθημά του δέν βρίσκει ἀνταπόκριση στήν Ἑλένα πού τόν ἀποκρούει. Γίνεται,
ὅμως, πάλη μέσα της καί ἀμφιταλαντεύεται
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ἔναντι τοῦ γιατροῦ
Ἄστρωφ. Τελικά, δέν
ἀπατᾶ τόν ἄντρα της. Κερδίζει μιάν ἠθική μάχη μέ
ἕναν βουβό ἐσωτερικό σπαραγμό. Δρᾶμα ζεῖ καί ἡ Σόνια πού ἀγαπᾶ τόν
Ἄστρωφ. Ἡ Ἑλένα κάνει
μιά προσπάθεια γιά τήν
οἰκογενειακή ἀποκατάσταση
τῆς προγονῆς της, ἀλλά δέν
βρίσκει ἀνταπόκριση στόν
Ἄστρωφ. Ἡ Σόνια ὑπερβαίνει τήν ἀπογοήτευσή της μέ
τήν πίστη στό Θεό. Στηρίζει
καί τόν θεῖο της Βάνια μετά
τήν ἀναχώρηση τοῦ πατέρα
της καί τῆς μυτρυιᾶς της.
Ἐκτός τῶν ἄλλων θεμάτων, στό ἔργο τίθεται καί τό
οἰκολογικό πρόβλημα. Ὁ γιατρός Ἄστρωφ καταγράφει τήν
καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. «Τά ρωσικά δάση
τρίζουνε κάτω ἀπό τό τσεκούρι. Καταστρέφονται δισεκατομμύρια δένδρα, ἐρημώνονται οἱ
φωλιές τῶν ἀγρίων ζώων καί
πουλιῶν, τά ποτάμια στερεύουνε καί θαυμάσια τοπία
ἀφανίζονται γιά πάντα...», λέει.
Τό ἐνδιαφέρον του ἐκδηλώνεται μέ δημιουργική δράση.
Προσπαθεῖ νά προστατεύει
τά παλιά δάση ἀπό τήν καταστροφή καί φυτεύει κάθε χρόνο καινούρια. Πιστεύει ὅτι τό
κλῖμα πού ἐπηρεάζεται ἀπό
τά δάση, ἐξαρτᾶται καί ἀπό
τίς ἀνθρώπινες δραστηριότητες. Ἐπιδίδεται σ’ αὐτό τό
ἔργο μέ ἱεραποστολικό ζῆλο.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ἔξω βάλλει τόν φόβον (Α΄ Ἰωάνεριοδικό εὐρείας κυκλονου 4, 18)». Οὔτε τό φόβο
φορίας ἔκανε ἔρευνα
Ἀρχιμ.
τῆς Ὑπέρτατης Δύναμης δέν
σχετικά μέ τούς φόΓρηγόριος Γ.
ὑπολόγιζε ὁ Ἅγιος, ἀφοῦ εἶχε
βους τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.
Λίχας
δώσει σωστή κατεύθυνση, εἶχε
Εἶχαν δέ οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἔρευμεταποιήσει τά αἰσθήματά του.
νας τή σκέψη, πώς ρωτώντας
ἐκλεγμένους ἀντιπροσώπους τοῦ
Ἀπό τούς ἀγχωτικούς καί βασανικοινωνικοῦ σώματος, βουλευτές, θά εἶναι στικούς φόβους εἶχε περάσει στήν «καθ’
πιό στοιχειοθετημένο καί εὔγλωττο τό ὑπερβολήν ὁδόν» τῆς Ἀγάπης (Α΄ Κορινπόρισμά τους. Ἔτσι, ρώτησαν 26 βου- θίους 12,31). Ὅταν κυριαρχεῖ ἡ ἀγάπη
λευτές γιά νά τούς ἀποκαλύψουν τούς τοῦ Θεοῦ, ὅλα παίρνουν τό ἄρωμά Του,
τρεῖς μεγαλύτερους φόβους τους. Τί φο- ἀλληλένδετο μέ ἀνείπωτη χαρά καί τή
βοῦνται περισσότερο σήμερα.
γαλήνη Του. Καί –φυσικά– ἐδῶ ἐξαλείΚάποιες ἀπαντήσεις ἦταν προσχημα- φεται κάθε φόβος.
Τό νά περιοριζόμαστε στήν «ὑγεία τῶν
τικοί φόβοι, πού ὑπέθαλπαν ἐπικοινωνιακά τερτίπια. Δηλαδή, τούς ἀνέφεραν δικῶν μας» εἶναι μιά μορφή φιλαυτίας,
οἱ ἐρωτώμενοι θέλοντας νά προβάλλουν πού στενεύει πολύ τούς ὁρίζοντες τῆς
σύγχρονο καί εὐαίσθητο προφίλ. Ἔτσι ψυχῆς. (Τό ὑποσημείωσε χαριτολογώντας
μίλησαν γιά ὑπέρμετρες περιβαλλοντο- καί ὁ δημοσιογράφος πού κατέγραφε
λογικές ἐπιβαρύνσεις, γιά διευρυνόμενη τήν ἔρευνα, μέ μιά καυστική ἐρωτησούλα:
κοινωνική ἀνισότητα, γιά ἀπώλεια κοι- «Γιά τούς δικούς σας πρῶτα, ἔ;»). Σάν
νωνικῆς εὐθύνης, γιά πολιτικές ἀλαζο- ξανοιχτοῦμε στήν ἀπεραντοσύνη τῆς ἀγάνεῖες, καί ἄλλες «ἀόριστες» σκέψεις. Κά- πης πρός τό συνάνθρωπό μας, γεμίζει ἡ
ποιος θυμήθηκε καί τόν Ροῦσβελτ πού ζωή μας, καί δέν μένει χῶρος γιά φτηνούς
ἔλεγε: «ὁ μεγαλύτερος φόβος εἶναι τό φόβους. Καί ὅλη ἡ ὕπαρξη παίρνει ἀνογεγονός ὅτι φοβόμαστε». Ἕνας ἄλλος δική πορεία, ἀφοῦ πλησιάζοντας τό διεἶπε ὅτι δέν θέλει νά ἀναφέρει τούς φό- πλανό μας, ἐγγίζουμε τόν Θεό. Καί «ὁ
βους του, γιά νά τούς ... ξορκίσει. Καί συντομότερος δρόμος γιά τόν Θεό περνάει
ὅλοι σχεδόν ἀνέφεραν τήν ὑγεία τῆς ἀπό τόν συνάνθρωπό μας».
οἰκογενείας τους καί τῶν δικῶν τους.
Διαφορετικά, ἐκτρέπεται ὁ φυσικός
Μόνο μία πολιτικός δήλωσε τρεῖς «ἀσυ- νόμος καί ὁ ἄνθρωπος ξεπέφτει σέ πράγνήθιστους» φόβους: Τή «νέα τάξη» σκέ- ματα εὐτελιστικά καί ἀνεπίτρεπτα· καψης καί προπαγάνδας, τήν ὀργή τοῦ ταντάει «homo homini lupus (=ὁ ἄνθρωΘεοῦ καί τήν ὀργή τοῦ λαοῦ.
πος γιά τόν ἄνθρωπο λύκος)», ὅπως ἔλεγε
Ἄν ὅμως μᾶς ἐνδιαφέρουν ἐγγυημένες ὁ Ρωμαῖος ποιητής Πλαῦτος. Τότε, δέν
καί ὁλοκληρωμένες προτάσεις, προστρέ- καταλύεται μόνο ἡ δημοκρατία, ἀλλά
χοντας στίς ἐξαγιασμένες «πρακτικές» ζουγκλοποιεῖται κάθε μορφή κοινωνίας.
τῆς Ἐκκλησίας μας, βρίσκουμε τή μέθοδο Καί μέσα της θά φυτοζωεῖ καί θά φθίνει
πού βίωνε καί ὑπεδείκνυε ὁ Ἅγιος Ἀντώ- κάθε εὐαίσθητη κίνηση. Πράγμα πού
νιος (πού γιορτάζουμε αὐτές τίς μέρες πρέπει ὑπερβαλλόντως νά μᾶς «φοβίζει»,
στίς 17 Ἰανουαρίου)· «Ἐγώ δέν φοβοῦμαι γιά νά ὑπερβαίνουμε «σωστά» τούς
τόν Θεό, γιατί τόν ἀγαπῶ. Ἡ τελεία ἀγάπη ἄλλους φόβους μας.
28
28
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καί πολλά ἀκόμα,
θά τά βρεῖτε στό
Βιβλιοπωλεῖο τῆς Χριστιανικῆς
Στέγης Καλαμάτας καί σέ συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεῖα.
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Μακεδονία πάντα ἑλληνική….
αίνεται ὅτι τό πιό κρίσιμο ζήτημα γιά
τήν εὐρύτερη οἰκογένεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέσα στό 2018 πού ἀνατέλλει
θά εἶναι τό λεγόμενο “Μακεδονικό”. Ἕνα
ζήτημα πού ἀπασχολεῖ τήν πατρίδα μας ἐδῶ
καί 25 χρόνια. Ἄν καί πρίν ἀπό αὐτό ἦταν
ἕνα ἡφαίστειο ἕτοιμο νά ἐκραγεῖ. Ἤδη διαφαίνεται ὅτι θά μᾶς ἀπασχολήσει ἔντονα καί
πάλι μέσα στή νέα χρονιά. Πολλά λέγονται
καί γράφονται. Νέα ἐκκίνηση στό ὅλο θέμα
ἔδωσε ἡ ἀλλαγή Κυβερνήσεως στή γειτονική
χώρα τῶν Σκοπίων, ὁπότε παράλληλα ἄλλαξε
καί ἡ γραμμή τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου γύρω
ἀπό τό ζήτημα τῆς ὀνομασίας του. Τόσα
χρόνια ὑπῆρχε μία ἔντονη καί συστηματική
προπαγάνδα, πού διεκδικοῦσε ὅ,τι ἀφοροῦσε
τήν Μακεδονία μας. Ἱστορικά ὀνόματα, ἀρχαιολογικά εὐρήματα, τήν ὅλη ἱστορία τοῦ τόπου.
Κυκλοφοροῦν ἀπό ἐτῶν χάρτες πού περιλαμβάνουν τήν γεωγραφική Περιφέρεια τῆς
Μακεδονίας ὡς μέρος τῆς χώρας τῶν Σκοπίων,
γίνονταν διαλέξεις, κυκλοφόρησαν βιβλία,
προωθήθηκε ἡ ἀναγνώριση τῶν Σκοπίων ὡς
“Δημοκρατία τῆς Μακεδονίας”, κλέβοντας
τήν ὀνομασία τῆς Μακεδονίας μας. Δυστυχῶς,
ἔχει ἤδη ἀναγνωριστεῖ ἀπό 120 χῶρες διεθνῶς,
μεταξύ αὐτῶν καί οἱ ΗΠΑ καί ἡ Ρωσία. Οἱ
ψευδεῖς ἀλυτρωτικές ἐπιδιώξεις τῶν Σκοπίων
ἔχουν ἐμπλέξει καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
τῆς περιοχῆς δημιουργώντας Σχίσμα μέσα
στούς κόλπους τῆς τοπικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Δημιούργησαν τήν λεγόμενη “Μακεδονική
Ἐκκλησία”, πού εἶναι σχισματική καί ἀποκομμένη ἀπό τίς κατά τόπους Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες. Δυστυχῶς, τόν τελευταῖο καιρό
τό Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας ἐναγκαλίζεται
τούς Σχισματικούς τῶν Σκοπίων καί παίζει
ἐπικίνδυνα πολιτικά παιχνίδια καί πληγώνει
τήν οἰκουμενική Ὀρθοδοξία, ἀλλά καί φέρεται
ἀνάδελφα καί προδοτικά πρός τούς Ἕλληνες.
Ὅμως τό ὅλο πρόβλημα ἐντείνεται, καθώς
καί ἐγχώριοι παράγοντες, ἐδῶ στήν πατρίδα
μᾶς ἔχουν μειοδοτική στάση. Ἀκούγονται
ἐπικίνδυνες ἐθνικά ἀπόψεις, ὅπως κάποιων
βουλευτῶν τοῦ πλειοψηφοῦντος κυβερνῶντος
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κόμματος, πού ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι ὑπερτιμημένο τό Μακεδονικό. Ἤ ὅτι ἐφόσον τά
Σκόπια ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ὡς “Μακεδονία”
ἀπό πολλές χῶρες διεθνῶς πρέπει κι ἐμεῖς
νά τό ἀποδεχθοῦμε. Ἄλλοι λένε ὅτι δέν εἶναι
τόσο μεῖζον ζήτημα, διότι τά ἐθνικά ζητήματα
εἶναι μικρότερα ἀπό τά καθημερινά μας
προβλήματα. Ἀλλά γιά τό θέμα αὐτό ἔχουν
τεράστιες εὐθύνες ὅλες οἱ κυβερνήσεις τῶν
τελευταίων 30 χρόνων, διότι τό ὑποτίμησαν
ἤ δέν τό διαχειρίστηκαν σωστά, μέ ἐλάχιστες
ἐξαιρέσεις. Τό ζήτημα ὅμως τῆς Μακεδονίας
εἶναι ξεκάθαρο…. Δέν πρέπει ποτέ σάν Ἕλληνες νά δεχθοῦμε νά χρησιμοποιηθεῖ ἡ ὀνομασία
τῆς Μακεδονίας ἤ παραγωγό αὐτοῦ του ὀνόματος γιά κάποια ἄλλη χώρα. Τά Σκόπια ἄς
ὀνομαστοῦν ὅπως ἀλλιῶς θέλουν… Βαρντάρσκα, Ἀχρίδα, Δρακεία, ἀλλά ὄχι Μακεδονία
ἤ μέ κάποια ἄλλη σύνθετη ὀνομασία, πού νά
περιέχει τόν ὄρο Μακεδονία. Ἄς ἀκούσουμε
τί ἔλεγε γιά τήν πατρίδα του ὁ ἀποθανών
πλέον πρόεδρος τῶν Σκοπίων Γκλιγκόροφ,
ὅπως ἀποκαλύφθηκε προσφάτως σέ ἕνα μέχρι σήμερα- ἀπαγορευμένο βίντεο: “Ἐμεῖς
-οἴ Σκοπιανοί- εἴμαστε Σλάβοι, δέν ἔχουμε
καμμία σχέση μέ τούς ἀρχαίους Ἕλληνες ἤ
τούς Μακεδόνες”. Δέν ὑπάρχει Μακεδονικό
ἔθνος ἤ Σλαβομακεδόνες. Μήν “ρίχνουμε νερό
στό μύλο” τῆς κατά καιρούς σκοπιανής προπαγάνδας. Ἄς μήν βιαστοῦν κάποιοι ἐγχώριοι
μειοδότες νά ξεπουλήσουν τήν Μακεδονία
μας, ἐπειδή ἄλλαξε ἡ κυβέρνηση τῶν Σκοπίων
καί φαίνεται ὅτι ἔχει πιό διαλλακτική στάση.
Ἄς μᾶς καθοδηγεῖ ἡ μακραίωνη παράδοσή
μας, ἡ ἱστορία μας, οἱ ἀγῶνες τῶν πατέρων
μας, ἀλλά καί τά αἵματα τῶν ἡρώων μας,
πού θυσιάστηκαν γιά τήν Μακεδονία μας.
Ἄς θυμηθοῦμε τά ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων
κάθε ἡλικίας, ἀκόμη καί νεαρῶν ἐφήβων,
πού διαμαρτύρονταν τήν δεκαετία τοῦ ‘90
καί βροντοφώναζαν ἀπ’ἄκρη σ’ἄκρη τοῦ
Ἑλληνισμοῦ παγκοσμίως… “Κάτω τά χέρια
ἀπό τή Μακεδονία”! “Ἡ Μακεδονία ἦταν,
εἶναι καί θά εἶναι πάντα ἑλληνική”!
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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