«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ΄, 3)
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Ὁ θάνατος πού δίνει ζωή
Πέθανε ὁ Θεός! Ὁ Υἱός καί Λόγος
τοῦ Θεοῦ καί Θεός, καταδικάσθηκε
ἀπό τή θρησκευτική καί κοσμική εξουσία στόν πιό ἀτιμωτικό θάνατο, τήν
Σταύρωση. Πάνω στό Σταυρό ἄφησε
την τελευταία Του ἀναπνοή ἀναφωνώντας τό «Τετέλεσται».
Τελείωσε ἡ ζωή, ἤ τελειώθηκε, ὁλοκληρώθηκε τό ἔργο Του; Ὁ ἴδιος εἶχε
πεῖ στόν Οὐράνιο Πατέρα Του: «Τό
ἔργον ἐτελείωσα ὅ δέδωκάς μοι ἵνα
ποιήσω» (Ἰω.17,4). Ἡ ἀποστολή Του
ἦταν νά φανερώσει τό ὄνομα τοῦ Πατρός, δηλ. νά ἀποκαλύψει στά σκοτεινά
μάτια τοῦ κόσμου τόν ἴδιο τόν Θεό
καί τήν ἀπέραντη αγάπη Του γιά τόν
κόσμο. Μιά ἀγάπη πού φθάνει στήν
ἔσχατη ταπείνωση, στόν σταυρικό θάνατο τοῦ Υἱοῦ Του. «Οὕτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν
Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα
πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αυτόν μή ἀπόλυται,
ἀλλ’ ἔχη ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. 3,16).
Ο Χριστός σταυρώθηκε καί πέθανε
πάνω στό Σταυρό γιά νά καταργήσει
τόν θάνατο, να ζωοποιήσει τά πάντα.
Δέν ἦταν δυνατόν νά κρατηθῆ από
τόν θάνατο ἡ πηγή τῆς ζωῆς, ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ Πατρός. Ἡ Ἀνάστασή Του
ἦταν ἡ ἀπάντηση γιά τήν ἀδικη καταδίκη Του. Ἦταν ἡ νίκη τῆς ζωῆς. Νεκρώθηκε ὁ θάνατος και νέα ζωή ἀνέτειλε ἐκ του τάφου. Ὁ Χριστός «ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α΄ Κορ. 15,20). Γι’
αυτό και ἡ ζωή πού ἀνέτειλε ἐκ τοῦ
τάφου τοῦ Χριστοῦ γίνεται ζωή τῶν
πιστῶν. «Ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν,
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ὅτι ἀγαπῶμεν τούς ἀδελφούς· ὁ μή
ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν μένει ἐν τῷ θανάτῳ» (Ἰω. 3,14). Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη.
Κι’ ὅποιος ἀγαπᾶ πραγματικά, ὅπως
ὁ Χριστός, αὐτός «ἐν Θεῷ μένει καί ὁ
Θεός ἐν αὐτῷ» (Α΄ Ἰω. 3,16).
Ὁ θάνατος εἶναι ξένος πρός τήν
φύση μας. Γιατί ὁ Θεός μᾶς ἔπλασε
γιά νά ζήσουμε αἰώνια. Ἡ ἁμαρτία
ἔφερε στόν κόσμο τήν φθορά καί τόν
θάνατο. Ὅλοι ἐγίναμε ἁμαρτωλοί, ὅλοι
θνητοί. Γι’ αὐτό ὁ Χριστός ἦλθε στόν
κόσμο γιά νά νεκρώσει καί καταργήσει
τόν θάνατο, νά τόν καταπατήσει. Ἡ
Ἀνάστασή Του εἶναι ἡ δική μας Ἀνάσταση.
Ὁ κόσμος παραμένει στή φθορά, ἐφ’
ὅσον ἀρνούμαστε τήν δική Του ἀγάπη
καί μένομε προσκολλημένοι στήν πλάνη
καί τήν ἀπάτη τοῦ κόσμου. Τότε κυριαρχεῖ στόν κόσμο ἡ ἄρνηση τοῦ
Θεοῦ, ὁ πόλεμος ἐναντίον Του καί τῆς
Ἐκκλησίας Του. Ὁ διάβολος εἶναι πάντα ὁ ἴδιος. Διαβάλλει και συσκοτίζει
τήν ἀλήθεια καί μᾶς παρασύρει στό
ψέμμα καί τήν ἀπάτη. Σήμερα ζοῦμε
ἔντονα τήν αποστασία, τήν απομάκρυνση ἀπό τόν Θεό. Γι’ αὐτό ἐπικρατεῖ
ἡ σύγχυση, ἡ ταραχή, ἡ ἀνασφάλεια,
ὁ φόβος τοῦ θανάτου. Ἡ ἐπιστροφή
στόν Χριστό εἶναι δύσκολη, ἀλλά
ἀναγκαία ὅσο ποτέ ἄλλοτε γιά τήν
σωτηρία μας καί τή σωτηρία ὅλου τοῦ
κόσμου. Χωρίς Αὐτόν ἡ ζωή δέν ἔχει
νόημα. Ζοῦμε τό σκοτάδι τῆς ἀπουσίας
τοῦ Θεοῦ, γιατί Αὐτός εἶναι ἡ Ζωή
καί ἡ Ἀνάσταση καί ἡ σωτηρία μας.
«Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται» (Ἁγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος).
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἱερά θαυματουργή εἰκόνα
Παναγίας Ἐλεήστριας Κορώνης
ἐντός τοῦ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Ναοῦ

TO AΠΑΘΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

έ τήν ἀνθρώπινη φύση πού
προσέλαβε ὁ Κύριος «οὐκ
ἐρυπαίνετο, ἀλλά τό φθαρτό σῶμα
ἐζωοποίει καί ἐκαθάριζεν», γράφει
ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Πρός ἐνίσχυση τοῦ λόγου αὐτοῦ ὁ Μέγας
Ἀθανάσιος φέρνει τό παράδειγμα
τοῦ ἡλίου, ὁ ὁποῖος φωτίζει, θερμαίνει καί καθαρίζει τή φύση,
χωρίς νά ἐπηρεάζεται σέ κάτι
ἀπό τήν ἐπαφή του μέ τή φύση.
Μέ τό παράδειγμα αὐτό ὁ μεγάλος
αὐτός Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας
θέλει νά μᾶς δείξει τό ἀπαθές
τῆς θεότητας τοῦ Κυρίου, τό ὁποῖο
διατηρήθηκε ἀμόλυντο κατά τήν
ὅλη πορεία Tου πάνω στή γῆ καί
τήν ἑκούσια σταυρική θυσία Του.
Ἔτσι, συντρίβονται ἡ ἁμαρτία
καί ἡ ἐξουσία τοῦ διαβόλου καί
ὁλοκληρώνεται τό ἀπολυτρωτικό
ἔργο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Μ

Ἡἀνθρώπινηφύση
ἀπελευθερώνεται
Ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ ἐλευθερωμένη
πλέον ἀπό τήν τυραννική δυναστεία τοῦ διαβόλου, ἀπόκτησε τή
δυνατότητα τῆς ἀποκατάστασης
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στό ἀρχέγονο προπτωτικό κάλλος της. «Ἀφ’ οὗ ὁ Χριστός
σταυρώθηκε, ἀπέθανε καί ἀνέστη,ἡἐλευθερίατοῦἀνθρώπου
κατέστηκαίτόεἶδοςκαίτόκάλλος συνέστη», γράφει ὁ Ἅγιος
Νικόλαος Καβάσιλας. Δηλαδή,
ἀφότου ὁ Χριστός ἀνέβηκε πάνω
στό Σταυρό μέ τό θάνατο καί τήν
κατ’ ἀκολουθίαν Ἀνάστασή Του
ἐλευθέρωσε τόν ἄνθρωπο ἀπό
τήν τυραννία τοῦ κακοῦ καί τοῦ
ἔδωσε τή δυνατότητα ἀπόκτησης
τοῦ πρωτόκτιστου κάλλους. Ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς καλεῖ νά
συμμορφωνόμαστε πρῶτα πρός
τό θάνατο τοῦ Χριστοῦ, γιά νά
κάνουμε δική μας στή συνέχεια
καί τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεως
Αὐτοῦ (Φιλ. 3,10).
Ἔχοντες «κοινωνίαν τῶν παθημάτων Αὐτοῦ, δυνάμεθα γνῶναι
αὐτόν καί τήν δύναμιν τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ». Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος σ’ ἕναν εὐχαριστήριο ὕμνο του τονίζει: «Εὐχαριστῶ τό Θεό γιά τή σταύρωση,
τήν ταφή καί τήν ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ, πού χάρισε ἔτσι τήν
ἀθανασία στό γένος τῶν ἀνθρώπων».

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Δοῦλος Χριστοῦ
Τοῦ Μητροπ. Ἀχελώου Εὐθυμίου Κ. Στύλιου
Σύγχρονες μορφές δουλείας
Ἄν καί ἡ δουλεία ὡς θεσμός στό σύγχρονο κόσμο
ἔχει καταργηθεῖ ἀπό τό 1948, μέ τήν Παγκόσμια Διακήρυξη τοῦ ΟΗΕ περί τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, ἐν τούτοις, ἡ δουλεία ὡς τρόπος σχέσεως
ἀνθρώπου πρός ἄνθρωπο, ἐξακολουθεῖ νά ἀσκεῖται μέ
τά πιό σύγχρονα μέσα καί σέ παγκόσμια κλίμακα.
α) Ἡ δουλεία τοῦ χρήματος: Μιά μορφή ἐσωτερικῆςδουλείαςτοῦσυγχρόνουἀνθρώπουεἶναιἡἀπολυτοποίησητοῦχρήματος,τῆςοἰκονομίας.«ΧρημάτωνΔοῦλος»(Χρυσόστομος).Ἡδίψατοῦχρήματος
καίτοῦἄκοπουπλουτισμοῦ,μέκάθεμέσο–νόμιμο,
παράνομοκαίἔνοχο– εἶναιτόχαρακτηριστικότῆς
ἐποχῆςμας.Ἡβιομηχανικήπαραγωγήτῶνἀγαθῶν,
μέτήνπρόοδοτῆςΤεχνολογίας,αὔξησετόνπαραγόμενοπλοῦτο.Στήνἐποχήμαςἔχεισυσσωρευθεῖὁπερισσότεροςπλοῦτοςὅλωντῶνπροηγουμένωναἰώνων.
Ἐξἄλλου,ἡσυνεχήςπαραγωγήὑλικῶνἀγαθῶν
ὁδήγησεστήνὑπερκατανάλωση καίσυνετέλεσεστήν
ὑπερεκτίμηση τῶν οἰκονομικῶν ἀγαθῶν, μέ ταυτόχρονηἐγκατάλειψηἤκαίπεριφρόνησητῶνπνευματικῶν ἀγαθῶν καί ἀξιῶν. Οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι
θεωροῦνταιπλέονκαίὑπολογίζονταιὡςοἰκονομικές
καίκαταναλωτικέςμονάδες.
Ἡδίψααὐτήτοῦχρήματοςκαίὁὑπερκαταναλωτισμόςἀντίνάβελτιώσειτόἐπίπεδοζωῆςτῶνλαῶν,
προκάλεσεἀντίθεταἀποτελέσματα.Ὁδήγησεσέμιά
πρωτόγνωρηπαγκόσμιαοἰκονομικήὕφεσηκαίκρίση.
Οἱσύγχρονοιἄνθρωποισέὅλοντόνκόσμοἔγινανφτωχοίἐνμέσῳἀφθονίαςὑλικῶνἀγαθῶν.Ἔτσι,ἐπαληθεύθηκεἡσχετικήπροφητείατοῦἉγίουΚοσμᾶτοῦ
Αἰτωλοῦπούεἶπε:«Θἄρθειἐποχήπούἐνῶθάὑπάρχουνπλούσιατάὑλικάἀγαθά,οἱἄνθρωποιδένθά
μποροῦνοὔτενάτάἀγγίξουν»!
β) Ἡ δουλεία τῶν Μ.Μ.Ε.: Τά Μ.Μ.Ε. (Μέσα
ΜαζικῆςἘπικοινωνίας),ὅπωςεἶναικυρίως,ἡτηλεόραση,τόραδιόφωνο,τάτηλεδιαδικτυακάμέσαἐπι102
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κοινωνίας,τάκινητάτηλέφωνα,
τά ἔντυπα μέσα (ἐφημερίδες,
περιοδικά πάσης φύσεως), ἡ
μόδακαίἡΔιαφήμισηκαίπολλά ἄλλα, διαμορφώνουν ἕνα
ὁρισμένοτρόποζωῆςκαίσυμπεριφορᾶς, τόν ὁποῖο ἐπιβάλλουνσέὅλουςτούςἀνθρώπους
τοῦ κόσμου. Οἱ σύγχρονοι
ἄνθρωποιζοῦνκαίσυμπεριφέρονται κατά τόν ἴδιο τρόπο.
Ἀκόμη καί ὁ ὅρος «Μαζικά»
δηλώνειὅτιτάΜέσααὐτάμεταβάλλουντούςἀνθρώπουςσέ
μιά ὁμοιόμορφη «μάζα», καταργώνταςτήνπροσωπικήἀξιοπρέπειακαίἐλευθερία.Πολλά
ἀπότάΜέσααὐτάἀνήκουνσέ
ἀνθρώπους τοῦ χρήματος, σέ
μεγάλεςἙταιρίεςκαίἘπιχειρήσεις, ὥστε τό πρῶτο πού
κυρίως τούς ἐνδιαφέρει δέν
εἶναιἡ«ἐνημέρωση»τοῦΚοινοῦ,ἀλλάἡαὔξησητῆςκερδοφορίας,μέτήνπροβολήεἰκόνων
καί πληροφοριῶν πού δέν συνάδουν,ἀλλάπροσβάλλουντήν
προσωπική ἀξιοπρέπεια καί
ἐλευθερία.
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Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνας μοναδικός
θρίαμβος, στό ἀήττητο ὡς τότε τέρας τοῦ θανάτου. Καί
ἡ Καινή Διαθήκη μᾶς ζωγραφίζει μέ ζωηρές πινελιές
τή μέλλουσα δόξα. Μ’ αὐτήν τήν πεποίθηση καί ὁ διαπρεπής ἀστρονόμος καί μαθηματικός Μπιγκουρντάν
κατευόδωσε στόν ἐπικήδειο λόγο του τόν ἐπίσης μέγα
μαθηματικό καί ἀστρονόμο Πουαγκαρέ:
«Δέν σοῦ ἀπευθύνω τόν τελευταῖο χαιρετισμό, κατέληξε, ἀλλά καλή συνάντηση στήν πέρα τοῦ τάφου
ζωή, τήν ὁποία τό λογικό βλέπει, ἡ καρδιά μαντεύει
καί ὁ Θεός ὑπόσχεται ἀθάνατη εἰρήνη σ’ ὅλους τούς
ἐργάτες τοῦ καλοῦ».
«Καί αὐτή εἶναι ἡ αἰώνιος ζωή, διακηρύσσει ὁ Κύριος, τό νά ἀναγνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι Ἐσένα, τόν
μόνον ἀληθινό Θεό, καθώς καί Ἐκεῖνον πού ἔστειλες
τόν Ἰησοῦν Χριστό» (Ἰωάν. 17,3).
Ὁ Χριστός καί κατήργησε τό θάνατο μέ τό δικό
Του θάνατο καί μᾶς ἔκαμε τό μεγαλύτερο δῶρο «ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωήν τήν αἰώνιον».
Ἕνας ἀπό τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ λόγος
γιά τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Τήν καινούργια ζωή,
πού ἔφερε ὁ Χριστός στόν κόσμο, τήν ὀνόμασε Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καί αὐτή «εἶναι μέσα μας». Ἡ νέα
αὐτή ζωή ἀρχίζει ἀπό τή στιγμή πού ὁ ἄνθρωπος θά
πιστέψει στό Χριστό καί θά μετανοήσει. Ἀπό τή
στιγμή αὐτή μέσα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται
μιά χαρά πού δέν μπορεῖ κανείς νά τήν περιγράψει.
Εἶναι χαρά ἀπροσδόκητη, χαρά πνευματική. Μοιάζει
μέ τή χαρά τοῦ ἄσωτου παιδιοῦ, πού γυρίζει στό πατρικό του σπίτι, τοῦ ἐξόριστου πού ἐπιστρέφει στούς
δικούς του, τοῦ ξενιτεμένου πού γυρίζει στή γλυκειά
του πατρίδα. Καί αὐτή ἡ χαρά εἶναι μιά σταγόνα
μπροστά στόν ὠκεανό τῆς χαρᾶς πού θά δοκιμάσουν
τά παιδιά τοῦ Θεοῦ, ὅταν φύγουν ἀπό τή ζωή αὐτή καί
θά φθάσουν στήν Οὐράνια πατρίδα καί θ’ ἀνοιχθοῦν
οἱ πόρτες τῆς πόλης τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἄνω Ἱερουσαλήμ.
Τά λόγια τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀλήθεια. Ὅ,τι εἶπε
ἀποδείχθηκε ἀληθινό. Εἴκοσι ἕνας αἰῶνες πέρασαν,
κράτη ἔπεσαν, βασίλεια διαλύθηκαν, ἰδεολογίες ἄλλαξαν, τά ἄνω κάτω ἔγιναν, ἀλλά ἀπό ὅσα εἶπε ὁ Χριστός τίποτε δέν μπόρεσε νά κλονισθεῖ. Καί αὐτό πού
συνέβη μέχρι σήμερα δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι θά
συμβαίνει καί στό μέλλον. Ἐπειδή τά λόγια τοῦ Χριστοῦ ἔχουν αἰώνια καί διαχρονική ἀξία.
Τήν πορεία μας πρός τό Χριστό πρέπει νά τή χαρακτηρίζει γνησιότητα. Ὄχι νά προσαρμοστοῦμε, ἀλλά
νά ἀλλάξει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τήν καρδιά μας. Ὅσο
χῶρο δίνουμε, τόσο θά ἀλλάζει.
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ΑΙΩΝΙΟΣΖΩΗ
Λαϊκή περιγραφή ἀναφέρει: Κάποτε ἕνας
χωρικός εἶχε τό γαϊδούρι του φορτωμένο μέ δύο
κόφες καλαμπόκια καί πήγαινε στήν ἀγορά νά
τά πωλήσει. Συνάντησε στό δρόμο τό Χριστό
πού τοῦ ζήτησε ἕνα καλαμπόκι κι αὐτός ὁ μαγκούφης δέν ἤθελε νά τοῦ δώσει τίποτα, γιατί
νόμιζε ὅτι θά τό χάσει. Καί ψάχνει μέσα σ’ ὅλα
καί βρίσκει ἕνα ζουριάρικο, λειψό, παρακατιανό
καλαμπόκι πού εἶχε δέκα σπυριά πάνω του καί
Τοῦ τό δίνει. Καί ὁ Χριστός τό παίρνει καί τό
κοιτάει μέ συγκατάβαση γιά τήν ψυχική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Γιά τήν τραγωδία, πού
πολλοί ζοῦμε, νά φανταζόμαστε ὅτι ὅ,τι δίνουμε
τό χάνουμε καί ὅ,τι εὐτυχία ἔρχεται, ὅταν παίρνουμε κι ὄχι ὅταν δίνουμε. Ὁ Χριστός, ὅμως,
λέει τά ἀντίστροφα. Ἔχουμε ὅ,τι δώσουμε καί
ἀποκτοῦμε εὐτυχία, ὅταν δίνουμε, ὄχι ὅταν
παίρνουμε. Τό κοιτάει, λοιπόν, μέ συγκατάβαση
καί τοῦ τό ρίχνει μέσα στήν κόφα. Καί τό καλαμπόκι πέφτοντας μέσα στήν κόφα γίνεται
χρυσάφι. Τό τόσο δά, τό μικρούλι καί ζουριάρικο. Καί ὁ χωριάτης τράβαγε τά γένια του καί
τά μαλλιά του πού δέν ἔδωσε καί τίς δύο
κόφες.
Τό ἴδιο θά πάθουμε καί ἐμεῖς κάποια
στιγμή. Ὁ Χριστός ἔρχεται νά ἀλλάξει τή ζωή
μας καί ἐμεῖς τοῦ δίνουμε ἕνα ζουριάρικο καλαμπόκι. Κι ὁ Χριστός ἀλλάζει αὐτό πού Τοῦ
δίνουμε. Καί κάποια στιγμή θά καταλάβουμε
ὅτι ἔπρεπε νά Τοῦ δώσουμε ὅλη μας τή ζωή καί
ὄχι κάποιο ζουριάρικο καλαμπόκι.
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἡ οὐσιαστική ἀ ν α κ α ί ν ι σ η τῆς
ζωῆς, ἡ ἔνθεη πορεία τοῦ ἀνθρώπου στή
γῆ, ἀλλά καί ἡ συγκλονιστική ἀνατροπή
τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν πού ἴσχυαν ὡς
τότε, πιστεύω ὅτι ἀρχίζει ἀπό τήν στιγμή
πού ἕνας Ἄγγελος Κυρίου χαιρέτησε μιά
γυναίκα, φέρνοντας τὀ ἀναπάντεχο, τό
ἀσύλληπτο, γιά τόν ἀνθρώπινο νοῦ, μήνυμα καί μαζί τόν ὑπέροχο ἔπαινο «Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί».
«Εὐλογημένη», αὐτή πού ὑπῆρξε τό
πρῶτο ἀνάμεσα στά μεγάλα σύμβολα μέ
τά ὁποῖα ὁ Χριστός σηματοδότησε τήν
ἀνανέωση τοῦ ἠθικοῦ περιεχομένου τῆς
ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἡ νομοτελειακή ἀρχή
τοῦ Μεγάλου Θαύματος τῆς θρησκείας
μας, τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ, συντελέστηκε ἀκριβῶς σ’ αὐτήν τήν ἀπροσμέτρητη στιγμή, ὅταν ὁ Ἄγγελος εἶπε τό
«Χαῖρε».
***

Ἡ γυναίκα – δούλη, ἡ γυναίκα –
σκεῦος ἡδονῆς, ἡ γυναίκα – ρύπος, ἀνυψώνεται ὥς τήν παλάμη τοῦ ἴδιου τοῦ Δημιουργοῦ, τήν εὐλογεῖ, καί γίνεται τό
μεταφυσικό σύμβολο τῆς ἀρετῆς καί τῆς
ἱερότητας. Γίνεται, ἀπό τήν ἐνσάρκωση
τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἡ πηγή τῆς ἁγιασμένης
ζωῆς, ἡ Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν. Γίνεται,
στήν συνέχεια, ἡ μυριοτραγουδισμένη καί
χιλιοστόλιστη ἀπό τά πιό ἀκριβά πετράδια
τοῦ γλωσσικοῦ μας θησαυροῦ, ἡ Παναγία
μας.
Ἀπό αὐτήν τήν στιγμή, μαζί μέ τήν πιό
ὑπερούσια ἀναγνώριση τῆς ἱερότητας τῆς
μητρότητας, στήν γυναίκα ἀναγνωρίζεται
- ἀλλά καί τήν σφραγίζει συγχρόνως - καί
ἡ δυνατότητά της νά ἀνταποκριθεῖ στήν
μεγάλη εὐθύνη πού τῆς ἀνατίθεται, μέ τό
ὅτι α ὐ τ ή ἀξιώθηκε νά σηκώσει στήν
ἀγκαλιά της τόν Θεό. Ἀπό ἐκείνη τήν ὥρα,
ὁ π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς της - τιμή καί συνακόλουθο τίμημα - ξεπερνάει πιά τά
ὅρια τῆς γυναικείας διαστάσεως καί
γίνεται ὁ προορισμός τοῦ ἀ ν θ ρ ώ που.
Ὅμως, ἡ γυναίκα εἶναι αὐτή πού,
ἀπό τήν ὥρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, μέ
διάφορα πρόσωπα, ἔχει παρουσία σέ
ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἐπίγειας διαδρομῆς τοῦ Χριστοῦ καί συμμετέχει,
ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, στήν ζωή Του. Καί
μέσα ἀπό λόγια πού ἐκφράζουν τήν
σοφία τῆς ἀγάπης τοῦ Θεανθρώπου,
αὐτή καταξιώνεται ὡς σύμβολο.
***
Στίς Ἐκκλησίες, τήν Ἑβδομάδα
τῶν Παθῶν, παρακολουθοῦμε τήν γυναίκα νά προχωρεῖ, μέ μιά μεγαλειώδη
καί συγκλονιστική ψυχική ἀντοχή, στό
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προσκήνιο τοῦ Θείου Δράματος. Ἀνεβαίνει στίς
κορυφές τῆς θυσίας καί στέκεται ἐκεῖ γιά νά
δεχθεῖ στά μαλλιά της τό αἷμα τοῦ σταυρωμένου Θεοῦ, πού εἶναι καί πολυαγαπημένο σπλάχνο. Σπαράζει ἡ καρδιά της. Τά γόνατά της
λιώνουν κι ὁ θρῆνος της ραγίζει βουνά. Ὅμως,
θά μείνει ἐκεῖ ὥς τό τέλος, γιά νά μυρώσει τρέμοντας τό Ἅγιο Σῶμα πρίν ἀπό τήν ταφή, ὑπεράξια αὐτή, ταγμένη γιά τήν ὑπέρτατη τιμή,
ἀλλά καί γιά νά καταβάλλει τό τίμημα τοῦ προορισμοῦ καί τῆς ἀποστολῆς της.
Κι’ ὅταν οἱ Μαθητές, τρομαγμένοι, ἀπαρνιοῦνται, κρύβονται καί σκορπίζουν, οἱ Γυναῖκες εἶναι αὐτές πού ἔχουν στήν καρδιά τους
τήν ἔγνοια τοῦ ἐνταφιασθέντος Χριστοῦ. Αὐτές
εἶναι πού δέν συμβιβάστηκαν μέ τήν ταφή, δέν
τό πῆραν ἀπόφαση. Μερόνυχτα ξάγρυπνες,
τόσο στό σῶμα ὅσο καί στήν ψυχή, ἀψηφῶντας
νόμους, στρατιῶτες καί ὅπλα, ξεσηκώνονται
ἀπό τά ἄγρια χαράματα,«Διαγενομένου τοῦ
Σαββάτου», γιά νά πᾶνε στό Μνημεῖο, νά ἀλείψουν τό νεκρό Σῶμα Του μέ ἀρώματα. Αὐτές
εἶναι πού, στά μύχια τοῦ εἶναι τους καί πρίν
ἀπό κάθε ἄλλον, θά ἀρνηθοῦν νά ἀποδεχθοῦν
ὅτι ἡ ταφόπετρα σφράγισε ἕνα ἀμετάκλητο
τέλος.
Αὐτές, μέ τήν στάση τους, θά διατρανώσουν τήν Πίστη τους ὅτι, μέ τήν ταφή δέν ὁρίζεται τό τέλος. Ὁ Χριστός μπορεῖ νά εἶναι
νεκρός, ἀλλά αὐτές ἔχουν τήν πεποίθηση ὅτι
τίς περιμένει, ὅτι πρέπει νά βρεθοῦν κοντά Του,
νά Τόν φροντίσουν, ὅπως ὁρίζει ἡ ἀποστολή καί
ἡ ἀγάπη τους, τιμή καί τίμημα καί πάλι.
Ὡστόσο, αὐτή ἡ ἴδια ἡ ἀποστολή εἶναι πού
ἐπιφυλάσσει γι’ αὐτήν - καί μόνο γι’ αὐτήν - τίς
πιό ἀνείπωτες χαρές. Διότι, μιά Γυναίκα καί
πάλι θά εἶναι ἐκείνη πού προορίζεται νά δεῖ τόν
Ἄγγελο ἔξω ἀπό τό «κενόν μνημεῖον», γιά νά
τῆς πεῖ τήν μία καί μοναδική λέξη πού ἀποτελεῖ
τήν ἴδια τήν πεμπτουσία τῆς Θρησκείας μας:
«Ἐγήγερται», «Ἀναστήθηκε». Κι ἀκόμα, σέ
μιά Γυναίκα ἐπέλεξε νά κάνει τήν πρώτη Του
ἐμφάνιση ὁ ἴδιος ὁ Ἀναστημένος Χριστός, γιά
νά τήν καταξιώσει μέ τήν ἀποστολή Τοῦ νά γίνει
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αὐτή ὁ πολύτιμος ἄγγελος χαρᾶς πρός
τούς Μαθητές Του.
Νά προστεθεῖ, τέλος, ὅτι, ἡ μέ
ποικίλους τρόπους καταξίωση τῆς Γυναίκας ἀπό τόν Χριστό, μπορεῖ νά
ἰχνηλατηθεῖ καί πολύ πιό πρίν ἀπό τήν
τελική πορεία πρός τήν Σταύρωση καί
τήν Ἀνάσταση. Ἀρκεῖ νά θυμηθοῦμε
σέ πόσα ἐπεισόδια τῆς ζωῆς Του, ἡ γυναικεία παρουσία δίνει τό ἔναυσμα γιά
διαλόγους καί ρήσεις ἐξαιρετικῆς
σημασίας.
***
Ἄς εὐχηθοῦμε, αὐτή πού πρώτη
ἀξιώθηκε ν’ ἀκούσει τό «Χριστός Ἀνέστη», ἡ Χριστιανή γυναίκα, μέ τήν
ἀγάπη στήν καρδιά της καί μέ τήν
βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά μπορεῖ, σέ κάθε
ἐποχή, νά σέβεται καί νά τιμᾶ τήν
ἀποστολή της.
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου
῾Ομότιμη Καθηγήτρια
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ὡς ἐλευθερία
καί ἀνάσταση
Τοῦ Χρίστου Γ. Ρώμα

Ἡ ἁμαρτία ὡς ὅρος καί
ἔννοια εἶναι ἀπό τίς ἀρχαιότερες
λέξεις στό ἑλληνικό λεξιλόγιο.
Ἀπαντᾶ στά ὁμηρικά ἔπη, στίς
τραγωδίες τοῦ Αἰσχύλου καί σέ
ἄλλα κείμενα τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γραμματείας. Ἐκεῖ, ὅμως,
πού φαίνεται καθαρότερα τό
νόημά της καί οἱ συνέπειες γιά
τόν ἄνθρωπο εἶναι στά ἔργα τοῦ
Ἀριστοτέλη –καί ἰδιαίτερα στήν
«Ποιητική» του. Στό ἔργο του
αὐτό ὁ Σταγιρίτης φιλόσοφος
ἀναφέρεται στήν τραγικότητα
τοῦ προσώπου τῶν ἡρώων τῆς
τραγωδίας καί αὐτή τήν ἀποδίδει
στήν ἁμαρτία, στήν ὁποία αὐτοί
περιέπεσαν, κατά τό πλεῖστον
ἀκούσια. Ἄρα, ἁμαρτία ἐδῶ εἶναι
ἡ ἄστοχη ἐνέργεια τοῦ ἥρωα, τό
διανοητικό λάθος, πού ἔχει σάν
συνέπεια τήν ἄστοχη πράξη – καί
αὐτή συνεπάγεται τή συντριβή
τοῦ προσώπου, ἐξαιτίας τῆς παραβάσεως παραδοσιακῶν ἀρχῶν
ἤ καί τοῦ ἠθικοῦ νόμου.
Στήν ὀρθόδοξη πίστη μας ἡ
ἁμαρτία ἔχει τήν ἔννοια τῆς παραβάσεως τῶν θείων ἐντολῶν
καί, κατά συνέπεια τῆς ἐνοχῆς
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Ἡ μετάνοια

μας ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Πέρα, ὅμως, ἀπό τήν
ἁπλοϊκή αὐτή ἑρμηνεία ὑπάρχει σ’ αὐτή
τήν ἔννοια καί κάτι βαθύτερο. Πρόκειται
γιά τή λαθεμένη πορεία μας στή ζωή. Μιᾶς
πορείας, πού τήν ποδηγετοῦν τά πάθη καί
ὁ «ἕτερος νόμος ἐν τοῖς μέλεσί» μας (Ρωμ.
7,23), πού αἰχμαλωτίζει τόν νοῦ καί τή θέληση καί ὁδηγεῖ σέ ἀνελεύθερες πράξεις.
Ἄρα, ἡ ἁμαρτία ἐδῶ ἔχει καί τήν ἔννοια τῆς
ἐσφαλμένης ἐπιλογῆς μας. Μιᾶς ἐπιλογῆς
ἀντίθετης πρός τήν ἀλήθεια, τήν οὐσία τῶν
ὄντων καί τή θεϊκή νομοτέλεια. Καί τότε
προβάλλει ὁ Κύριός μας ὡς ὑπόδειγμα ζωῆς
καί σωστῆς πορείας. «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί
ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰω. 14, 6), μᾶς λέει,
ἐνῶ ἔμμεσα μᾶς καλεῖ κοντά Του καί μᾶς
δείχνει τόν φωτεινό δρόμο: «ὁ ἀκολουθῶν
ἐμοί οὐ μή περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ» (Ἰω.
8, 12). Ἡ ἁμαρτία εἶναι σκοτάδι, ὁ θεϊκός
νόμος εἶναι φῶς· ἡ ἁμαρτία εἶναι πράξη
πού τήν προκαλοῦν τά πάθη, ὁ θεϊκός
νόμος εἶναι ἡ ἀλήθεια πού τήν ὑπαγορεύει
ἡ Ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ· ἡ ἁμαρτία
εἶναι δουλεία, ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ
ἐλευθερία τοῦ προσώπου. Αὐτονόητη, λοιπόν, καί ἡ ἀλλαγή πορείας.
Ἀλλαγή πορείας, ὅμως, σημαίνει ἀλλαγή τοῦ νοῦ. Αὐτή εἶναι καί ἡ ἔννοια τῆς
Μετάνοιας. Ὄχι ἁπλῶς λύπη γιά τό παρελθόν, ἀλλά μιά θεμελιώδης μεταμόρφωση
τῆς ὅρασής μας, ἕνας νέος τρόπος γιά τό
πῶς βλέπουμε τόν ἑαυτό μας, τούς ἄλλους
καί τόν Θεό ὑπό τό πρίσμα τῆς αἰωνιότητος. Ἡ μεταστροφή αὐτή, ὡστόσο, πού
ὑποδηλώνει ἐπανακεντρισμό τῆς ζωῆς μας
στό Ἅγιο Θέλημα, πρέπει συνεχῶς νά ἀνανεώνεται ὥς τήν ὥρα τοῦ θανάτου. Καί
αὐτό εἶναι ἐφικτό πρωτίστως μέ τή Χάρη
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί μέ τή δική μας διαρκή
προσπάθεια νά κρατοῦμε ἀδούλωτη τήν
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ψυχή ἀπό τά πάθη καί
νά τήν ἔχουμε στραμμένη πάντα πρός τά
ἔσχατα. Καί τότε ὅλη ἡ
ζωή μας, ἐλεύθερη καί
ἀνακαινισμένη, θά διέπεται ἀπό τή βεβαιότητα ὅτι ἡ Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ, ὄντως, βρίσκεται ἐντός μας (Λουκ.
17,23).
Ἴσως, ὅμως, μέ ὅλα
τά παραπάνω νά πιστέψει κάποιος ὅτι ἡ μετάνοια ὡς μεταστροφή τοῦ
νοῦ καί ἀλλαγή πορείας
εἶναι ἕνα εὔκολο ἀγώνισμα. Μιά τέτοια ἀντίληψη, βέβαια, ἀπέχει
πολύ ἀπό τήν πραγματικότητα. Δέν εἶναι
εὔκολο νά παραιτηθεῖ
κανείς ἀπό τή σαρκικότητα, τίς ἀπολαύσεις
καί ἀπό τό κοσμικό
φρόνημα. Γι’ αὐτό καί
οἱ Πατέρες τονίζουν ὅτι
«ἡ ζωή τῆς συνεχοῦς μετανοίας τοῦ χριστιανοῦ
εἶναι μιά ταυτόχρονη
μετοχή στή Γεσθημανή
καί στή Μεταμόρφωση,
στόν Σταυρό καί στήν
Ἀνάσταση» (Κάλλιστος
Ware, «Ἡ ἐντός ἡμῶν
Βασιλεία», σελ. 112). Τά
δάκρυα τῆς μετανοίας,
λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος
Νύσσης, εἶναι σάν τό
αἷμα πού τρέχει ἀπό τίς

πληγές τῆς ψυχῆς μας
στόν ἀγώνα της κατά
τῶν παθῶν πού μᾶς δένουν μέ τά γήινα. Κατόπιν, ὅμως, μεταμορφώνονται σέ δάκρυα
χαρᾶς, τά ὁποῖα ἐκφράζουν τήν πνευματικότητα τῶν αἰσθήσεων,
καθώς ἀπολαμβάνουν
τήν καινούργια ζωή τῆς
ἀναστημένης ὕπαρξης.
Κι ἔτσι, τά δάκρυα τῆς
χαρᾶς, ὡς πνευματικά
δάκρυα, εἶναι τό δῶρο
τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Γιατί εἴμασταν νεκροί, σάν τόν
Ἄσωτον Υἱό, καί ἀναστηθήκαμε (Λουκ. 15,
24).
Ἁμαρτία καί μετάνοια, δουλεία καί ἐλευθερία, Σταυρός καί Ἀνάσταση εἶναι ἡ πορεία
μας πρός τά ἔσχατα. Γι’
αὐτό καί μέ πληρότητα
ψυχῆς καί μέ ἄπειρη
εὐγνωμοσύνη ψάλλουμε
στόν ἀναστημένο Κύριό
μας: «χθές συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι· συνεσταυρούμην σοι χθές· αὐτός
με συνδόξασον, Σωτήρ,
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Κυριακή τοῦ Πάσχα, Ὠδή
Γ΄).
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MEΛETIOΣΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
ὉἀοίδιμοςΜητροπολίτηςΓαλλίας

ΕΝΑΣ ἀπό τούς ἐπίλεκτους κληρικούς πού ἀνέδειξε ἡ Μεσσηνία καί εἰδικά
ἡ Καλαμάτα, ὑπῆρξε καί ὁ ἀείμνηστος
ἱεράρχης Μελέτιος Καραμπίνης, Μητροπολίτης τότε Γαλλίας καί Ἔξαρχος Βελγίου, Λουξεμβούργου, Ἱσπανίας καί
Πορτογαλλίας. Μέ ἀφορμή τό γεγονός ὅτι
στίς 19 Ἀπριλίου 2018 συμπληρώνονται 25
χρόνια ἀκριβῶς ἀπό τότε πού ἐκοιμήθη ἐν
Κυρίῳ, νομίζω ὅτι ἀξίζει νά τόν θυμηθοῦμε.
Ο ΑΟΙΔΙΜΟΣ Μελέτιος (κατά κόσμον
Ἰωάννης) Καραμπίνης γεννήθηκε τό 1914
στήν Καλαμάτα ἀπό πολύτεκνη οἰκογένεια
(μέ ἑπτά παιδιά). Ἀπό νέος εἶχε θρησκευτικά ἐνδιαφέροντα. Ἀποφασιστική
στροφή πρός τήν Ἐκκλησία ἄσκησε στήν
ψυχή ὁ τότε ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεως
Μεσσηνίας Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπος Ἀνδρώνης, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα ἀνάμεσα στούς νέους. Ἀποτέλεσμα ἦταν νά καλλιεργηθοῦν πνευματικά ἀρκετοί νέοι, οἱ ὁποῖοι ἀργότερα
ἔγιναν κληρικοί καί ἀναδείχτηκαν στελέχη
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τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως: Ὁ ἱεραπόστολος
τῆς Ἀφρικῆς π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ὁ π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος,
ὁ π. Θεοδόσιος Λαμπρόπουλος, ὁ π. Βησσαρίων Κορκολιάκος, ὁ π. Εὐσέβιος Θεριακῆς, ὁ π. Σπυρίδων Καλύβας. Ἀνάμεσά
τους καί ὁ Μελέτιος Καραμπίνης. (Γιά
ὅλους αὐτούς γράφουμε στό βιβλίο μας
«Φωτισμένοι διδάχοι», Ἐκδόσεως «Ἔλυτρον», Καλαμάτα).
ΕΠΕΙΤΑ ἀπό τά ἐγκύκλια γράμματα,
ὁ Καραμπίνης φοίτησε στήν Ἱερατική
Σχολή Κορίνθου καί στή συνέχεια σπούδασε στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὁ θερμός ζῆλος του νά
ὑπηρετήσει στήν Ἐκκλησία ἀπό τίς τάξεις τοῦ Κλήρου τόν ὁδήγησε στή Μονή
Πεντέλης, ὅπου ἐκάρη μοναχός καί ἔλαβε
τό ὄνομα Μελέτιος. Σύντομα χειροτονήθηκε διάκονος καί ἀργότερα (1940) πρεσβύτερος ἀπό τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν Χρύσανθο Φιλιππίδη. Ἀκολούθησε ὁ διορισμός του ὡς ἱεροκήρυκος στήν
ἀκριτική Μητρόπολη Ξάνθης καί στή συνέχεια ἡ μετάθεσή του στή Μητρόπολη
Μονεμβασίας καί Σπάρτης. Στά δύσκολα
χρόνια τῆς Κατοχῆς στάθηκε κοντά στό
λαό καί τόν ἀνακούφισε ἠθικά καί ὑλικά.
Σημαντική ὑπῆρξε ἡ προσφορά τοῦ Μελετίου ὡς στρατιωκοῦ ἱερέα. Κατά τή διάρκεια τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου
βρέθηκε στίς πρῶτες γραμμές τοῦ μετώπου. Γιά τήν πατριωτική του δράση τιμήθηκε μέ τό Μετάλλιο Ἐξαιρέτων Πράξεων
καί τόν Χρυσό Σταυρό τοῦ Φοίνικος.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ τότε Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας Γερμανός κάλεσε τόν Μελέτιο καί τόν τοποθέτησε
προϊστάμενο τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Στεφάνου στό Παρίσι. Ἐκεῖ ἐπιτέλεσε λαμπρό πνευματικό καί κοινωνικό
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ἔργο ἀνάμεσα στούς Ἕλληνες τῆς Γαλλίας
καί τούς ἄλλους Ὀρθοδόξους. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐπιβραβεύοντας τό
ἔργο του τόν ἐξέλεξε βοηθό Ἐπίσκοπο
Ρηγίου, μέ ἕδρα τό Παρίσι. Λίγο ἀργότερα
ἱδρύθηκε ἡ Μητρόπολη Γαλλίας καί Ἐξαρχία Βελγίου, Λουξεμβούργου, Ἱσπανίας
καί Πορτογαλλίας. Πρῶτος Μητροπολίτης
ἐξελέγη ὁ Ἐπίσκοπος Ρηγίου Μελέτιος
Καραμπίνης. Θά πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι ὁ ἀοίδιμος Μεσσήνιος ἱεράρχης
ἐξυπηρετοῦσε καί βοηθοῦσε κάθε Ἕλληνα
πού ἔφτανε στό Παρίσι γιά σπουδές,
ἰατρική περίθαλψη ἤ γιά ἀνεύρεση ἐργασίας. Οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦσαν μέ συγκίνηση
τήν καλωσύνη καί τήν προθυμία πού ἔδειχνε νά τούς συμπαρασταθεῖ στίς ἀνάγκες
τους καί στά προβλήματα πού ἀντιμετώπιζαν στήν ξένη χώρα. Ἀμέριστη ἦταν ἡ
φροντίδα του καί γιά τό γαλλόφωνο ὀρθόδοξο κοινό. Σχετικά ἔγραψε ὁ ἀείμνηστος
Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος
Θέμελης: «Ὁ Μελέτιος συνέστησεν ἐνορίας εἰς ὅλην τήν ἐκτεταμένην περιοχήν
τῆς Μητροπόλεως. Ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐπεξετάθη καί εἰς ἔργα μορφωτικῆς καί φιλανθρωπικῆς ὑφῆς. Ἰδιαιτέρως, ἐφρόντισε
διά τήν ἑλληνικήν νεότητα». Τό λαμπρό
ἔργο τοῦ Μητροπολίτη Γαλλίας Μελετίου
Καραμπίνη ἐπέσυρε τήν εὐαρέσκεια καί
τόν ἔπαινο τῶν γαλλικῶν ἀρχῶν. Ὁ τότε
Πρόεδρος τῆς Γαλλίας Φρουσουά Μιτερράν τοῦ ἀπένειμε τό παράσημο τοῦ
Ἱππότη τῆς Λεγεῶνος τῆς τιμῆς.
Η ΕΝΤΟΝΗ πνευματική ἐργασία, τό
πλῆθος τῶν προβλημάτων πού ἀντιμετώπιζε σέ μιάν Μητρόπολη πού περιελάμβανε τέσσερες χῶρες, ἔφθειραν τήν ὑγεία
του σέ σημεῖο πού νά μήν μπορεῖ νά ἐκτελεῖ τά καθήκοντά του ὅπως θά ἤθελε.
Ἔτσι, τόν Ἰούνιο τοῦ 1988, σέ ἡλικία 74
ἐτῶν, ὑπέβαλε τήν παραίτησή του. Πέντε
χρόνια ἀργότερα στίς 19 Ἀπριλίου 1993,
ἐξεδήμησε εἰς Κύριον, στήν Ἀθήνα. Ὁ
Ἅγιος Τριαδικός Θεός ἐκάλεσε κοντά του
τόν σεπτό ἱεράρχη γιά νά τόν ἀναπαύσει
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«ἔνθα οἱ Δίκαιοι ἀναπαύονται». Τό σκήνωμά του μεταφέρθηκε καί ἐνταφιάστηκε
σέ Παρισινό Κοιμητήριο. Ὁ Δῆμος Καλαμάτας τιμώντας τή μνήμη του ἔδωσε τό
ὄνομά του σέ ὁδό τῆς πόλης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Νέας Σμύρνης
κ. Συμεών, πού τόν γνώρισε μέ τήν εὐκαιρία τῶν σπουδῶν του στή Γαλλία ἔγραψε:
«Ὁ Μελέτιος ἦταν μιά πολύπλευρη καλλιεργημένη προσωπικότητα. Διέθετε τήν
πρωτοχριστιανική εὐσέβεια (…). Εὐαίσθητος καί ὡς ἄνθρωπος καί ὡς ποιμήν στόν
ἀνθρώπινο πόνο (…). Διετήρει τήν πόρτα
τῆς Μητροπόλεως ἀνοικτήν δι’ ὅλους,
χωρίς καμμία ἐξαίρεση (…). Ὡς Ἕλλην
ἱεράρχης διεκρίνετο διά τήν ἀγάπην του
πρός τήν πατρίδα καί τήν ἀφοσίωσή του
στήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση».
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ τοῦ μακαριστοῦ
ἱεράρχη Μελετίου Καραμπίνη εἴθε νά
ἐμπνέει τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς καί λαϊκούς.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

102 FM
Συντονιστείτε μέ τόν

Ραδιοφωνικό Σταθμό

Χριστιανικής Στέγης Καλαμάτας
πού ἐκπέμπει ὅλο τό 24ωρο
στήν συχνότητα τῶν 102 FM
γιά τόν Νομό Μεσσηνίας.
Παρακολουθεῖστε
τό ψυχωφέλιμο Πρόγραμμά του
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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― Πόσο πιό νωρίς πήγατε κατηγορούμενε;
Καί τότε ἦρθε ἡ «ἐκκωφαντική» ἀπάντηση:
― Λίγο πρίν ἀνοίξει τό κατάστημα, κύριε δικαστά, ἀπαντάει
μέ ἀφοπλιστική εἰλικρίνεια ὁ κατηγορούμενος.
***

Η ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΣΗ
Τοῦ Ἀρχιμ. Γρηγορίου Γ. Λίχα
Ἕνας δικαστής πού ἐκδίκαζε
μιά ὑπόθεση λίγο πρίν τίς διακοπές
τοῦ Πάσχα βρισκόταν σέ καλή διάθεση λόγω ἑορτῶν.
― Γιατί βρίσκεσαι ἐδῶ; ρωτάει τόν
κατηγορούμενο.
― Ἐπειδή πήγα νά πάρω λίγο πιό
νωρίς τά Πασχαλινά δῶρα μου.
― Αὐτό δέν εἶναι ποινικό ἀδίκημα,
λέγει ἔκπληκτος ὁ δικαστής. Κύριοι,
ὁ κατηγορούμενος εἶναι ὑπόδειγμα
σύνεσης καί προνοητικότητας, καί
τόν φέρατε ἐδῶ;
Ὅμως παρενέβη ἕνας ἀστυνομικός- μάρτυρας -κι αὐτός μέ μεγάλη
αἴσθηση χιοῦμορ:
― Κύριε δικαστά, ρωτῆστε τον
πόσο εἶναι αὐτό τό «λίγο πιό
νωρίς».
110
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Μέρες πού’ ναι, δέν θά ἀναφερθοῦμε σέ φυσιογνωμίες φάλτσες, ἐπιλογές πού μπάζουν,
ἐνέργειες κατακριτέες, κοινωνίες
πού σέρνονται καί ἀγκομαχοῦν. Τό
μυαλό μας πάει ― ἰδιαίτερα τήν
Πασχαλινή αὐτή περίοδο- σ’ ἕναν
ληστή πού ξεσήκωσε ὅ,τι τό πιό
βαρύτιμο- ἐγγύς καί ἐπέκειναμέσα στή Δημιουργία: Τόν Παράδεισο.
Καί μάλιστα: Λίγο πιό νωρίς!
Λίγο πρίν ἀνοίξει ὁ Παράδεισος.
Καί μάλιστα: Μέ μεγάλη μαεστρία! Μέ ἕνα κατάλληλο κλειδί:
τό «Μνήσθητί μου!».
Ἀναφερόμαστε στόν εὐγνώμονα Ληστή πού βρέθηκε δίπλα
στό σταυρωμένο Χριστό, σταυρωμένος κι αὐτός, πάνω στό Γολγοθᾶ.
Ὅμως, παρά τίς «ὁριακές καταστάσεις» πού βίωνε, δέν ἔχασε τήν
αἴσθηση τῆς σοβαρότητας τῆς
ὥρας ἐκείνης, οὔτε καί τή συναίσθηση τῆς δικῆς του ἀθλιότητας σέ
ἀντιπαραβολή μέ τό ἀπόλυτο Μεγαλεῖο τοῦ Χριστοῦ. Καί «στό
παρά πέντε» ἔκανε τό καθοριστικό βῆμα: Ζήτησε τό ἔλεος τοῦ
Κυρίου. Καί - φυσικά- τό ἔλαβε.
Καί ἔτσι μπῆκε, πρίν ἀκόμη ἀνοίξουν καλά-καλά οἱ πύλες του, στόν
Παράδεισο. Τόν λήστεψε κι αὐτόν,
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ὅπως λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.
Ἄς διευκρινίσουμε, ὅτι μιλᾶμε
γιά μεγέθη τῆς πνευματικῆς σφαίρας,
ὅπου ἀκόμα καί οἱ λέξεις ἔχουν ἄλλη
διάσταση. Μιλάει, γιά παράδειγμα, ἡ
Ἐκκλησία γιά «τά καλά καί συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, καί λένε κάποιοι: «Ναί! καί οἱ χριστιανοί εἶναι
συμφεροντολόγοι!» Ναί! στόν πνευματικό χῶρο καλοῦμε νά εἶμαι καί
«συμφεροντολόγος» καί «φιλόδοξος» καί «ἰδιοτελής» καί «ὑστερόβουλος» καί... «ληστής». Καθώς ἡ
ληστεία αὐτή ὄχι μόνο δέν ἐπισύρει
ποινές καί πρόστιμα, ὡς ἐφάμαρτη
κατάσταση, ἀλλά ἐπιφέρει τήν Εὐλογία καί τά Ἀγαθά τοῦ Θεοῦ.
Καί ὀφείλουμε νά ἀξιοποιοῦμε
μέχρι καί τό «ἀντικλείδι» τοῦ Ληστή:
μιά ἔκφραση γεμάτη συναίσθηση τῆς
ἀναξιότητάς του καί - ταυτόχροναγεμάτη λαχτάρα, Ἐλπίδα καί Πίστη,
τό «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθης
ἐν τῇ Βασιλεία Σου».
Ἄς ρίξουμε, κλείνοντας, μιά γρήγορη ματιά στό «λίγο πιό νωρίς».
***
Ἕνας σοφός γέροντας συμβούλευε:
― Παιδιά μου, φροντίστε νά βρεῖτε
τήν ἐπαφή σας μέ τό δρόμο τοῦ Χριστοῦ καί νά εἰσέλθετε σ’ αὐτόν λίγο
πιό νωρίς ἀπό τό τέλος τῆς ζωῆς σας,
τουλάχιστον μιά μέρα πρίν πεθάνετε.
Τουλάχιστον μιά μέρα πρίν πεθάνετε
νά μπεῖτε σέ «τροχιά Μετανοίας».
― Καί πῶς θά ξέρουμε, παππούλη,
πότε θά πεθάνουμε;
― Ἔ! ἀφοῦ αὐτό εἶναι ἀστάθμητο,
καί μπορεῖ νά συμβεῖ καί σήμερα, ξεκινῆστε λοιπόν ἀπό τώρα! Μπεῖτε σέ
«τροχιά Μετανοίας»!
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Η ΛΙΣΤΑ
ΤΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥ

Ἔκανα μιά λίστα γιά νά μήν
ξεχνῶ κάθε βράδυ στίς προσευχές μου τούς ἀδελφούς γιά τούς
ὁποίους πρέπει νά κάνω
Σταυρό. Καθώς λόγω ἡλικίας τά
προβλήματα τῆς ὑγείας εἶναι
ἀλλεπάλληλα, εἶναι πολλοί γιά
τούς ὁποίους πρέπει νά παρακαλῶ τόν Κύριο καί μετά γιά
τόν ἑαυτόν μου.
Ἀλλά στούς δίσεκτους καί
ἄχαρους καιρούς πού ζοῦμε μιά
λίστα Σταυροῦ θαρρῶ πώς πρέπει νά κάνουμε ὅλοι οἱ πιστοί.
Γιά τούς ἀνέργους, γιά τούς
ἀπογοητευμένους μέ τήν οἰκογένειά τους πού ἀφοῦ ἔσπειραν
κόπους καί θυσίες θέρισαν
θύελλες ἀχαριστιῶν, γιά τά παιδιά πού χάνονται σέ δρόμους
χωρίς ἐπιστροφή, καί γιά τόσους καί τόσους ἄλλους καημούς. Ὁπωσδήποτε μέ ὅλες τίς
δυνάμεις καί τίς δυνατότητες
πού διαθέτουμε θά βοηθήσουμε
ποικιλοτρόπως καί ὅσο εἶναι δυνατόν, ἀλλά καί κάθε βράδυ
ἀνελλιπῶς, ἄς κάνουμε Σταυρό
ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Τοῦ Ἱερομ. Νικοδήμου Γιαννακόπουλου

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἔχει τεράστια σημασία. Δέν εἶναι
μία ἀτομική ὑπόθεση, μία νίκη καί ἕνας
θρίαμβος γιά τόν ἑαυτόν Του. Εἶναι Ἀνάσταση γιά ὅλο τόν κόσμο. Ὅπως ἡ ἁμαρτία
μπῆκε στήν ζωή μας διά τοῦ Ἀδάμ καί μᾶς
παρέσυρε στό θάνατο καί ὅλοι γίναμε ἁμαρτωλοί καί θνητοί, ἔτσι καί μέ τόν θάνατο καί
τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός, ὁ νέος Ἀδάμ,
ἀνέστησε ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση μας.
Αὐτό δέ γιατί μέ τήν ἐνανθρώπησή Του προσέλαβε καί ἕνωσε μαζί Του ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. «Συνανέστησας παγγενῆ τόν Ἀδάμ
ἀναστάς ἐκ τοῦ τάφου» (Κανών τοῦ Πάσχα,
τροπ. στ΄ ᾠδῆς). Ἑνωμένοι μέ τό Ἅγιο Βάπτισμά μας στό Πανάγιο Σῶμα Του, σ’ αὐτό
τό σῶμα, πού ἔλαβε ἀπό τήν Παναγία μας,
πού ἔπαθε, ἐσταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε,
ζοῦμε καί μεῖς τόν σταυρό Του καί τόν θάνατό Του καί τήν Ἀνάστασή Του καί τήν
ἄνοδό μας στόν οὐρανό στά δεξιά τοῦ Θεοῦ
Πατέρα. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θά μᾶς ἀναλύσει μέ πολλή σαφήνεια: «Ὅπως, λέγει, δι’
ἑνός ἀνθρώπου (τοῦ Ἀδάμ) μπῆκε ἡ ἁμαρτία στόν κόσμο καί διά τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος καί ὅλοι γίναμε ἁμαρτωλοί καί θνητοί,
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ἔτσι καί διά τῆς ὑπακοῆς τοῦ
Χριστοῦ γίναμε κι ἐμεῖς δίκαιοι, δικαιωθήκαμε» (Ρωμ.
5, 12). Μέ τήν Ἀνάστασή Του
«καί (ἡμᾶς) συνήγειρε καί
συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»
(Ἐφεσ. 2,5).
Μᾶς ἐχάρισε τήν δυνατότητα νά ζήσουμε αἰώνια. ὁ
θάνατος γιά τόν πιστό δέν
εἶναι πλέον θάνατος, ἀλλά
μετάβαση στήν αἰώνια ζωή.
Εἶναι πορεία πρός Αὐτόν, «ὅν
ἠγάπησεν ἡ καρδία μου». Ὁ
Χριστός δέν εἶναι μόνον ὁ
«πρωτότοκος πάσης κτίσεως»
(Κολ. 1, 15), εἶναι καί ὁ «πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν» (Κολ.
1, 18). Ἀκολουθεῖ γι’ αὐτό ἡ
ἀνάσταση ὅλων μας ὡς μελῶν
τοῦ ἀναστημένου σώματός
Του.
Χαρακτηριστική εἶναι καί
ἡ ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς τοῦ
Πάσχα: «Χθές συνεθαπτόμην
σοι Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι· συνεσταυρούμην σοι χθές, αὐτός
με συνδόξασον Σωτήρ, ἐν τῇ
Βασιλείᾳ σου» (Κανών τοῦ
Πάσχα, τροπ. γ΄ ᾠδῆς). Ζοῦμε
πλέον στόν καινούργιο αἰώνα.
Εἶναι ἡ περίοδος πού ἐγκαινίασε ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή Του, ἡ ὀγδόη ἡμέρα, ὁ
αἰώνιος χρόνος τῆς Ἐκκλησίας μας, πού μᾶς ὁδηγεῖ
ὅλους στήν Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ.
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Περνᾶμε ἀπό τόν θάνατο
στήν ζωή, ἀπό τήν φθορά στήν
ἀφθαρσία, διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτή τήν διάβαση, αὐτό
τό πέρασμα ὀνομάζουμε Πάσχα.
Ἡ ἔξοδος τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τήν
αἰχμαλωσία τῆς Αἰγύπτου καί
τό πέρασμα (= πάσχα) τῆς
Ἐρυθρᾶς θαλάσσης καί ἡ πορεία του πρός τήν γῆ τῶν πατέρων του, αὐτό τό ἀναστάσιμο
Πάσχα προεικόνιζε. Γιά τούς
Ὀρθοδόξους πιστούς τό Πάσχα
εἶναι πέρασμα στήν μετά τοῦ
Χριστοῦ κοινωνία. Εἶναι ἡ ἐδῶ
πρόγευση τῆς χαρᾶς τῆς Βασιλείας Του καί ἡ χαρά τῆς παρουσίας τῶν Ἁγίων στήν καθημερινή μας ζωή. Ἡ δωρεά αὐτή
τοῦ Θεοῦ γίνεται προσωπικό
μας βίωμα μέ τήν ἐλεύθερη συμμετοχή μας στήν νέα ἐν Χριστῷ
ζωή. Συμμετέχουμε στό εὐφρόσυνο τραπέζι τῆς Βασιλείας Του
μέ τήν εἴσοδό μας στήν Ἐκκλησία διά τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος.
Στήν Ἁγία κολυμβήθρα συμβολικά συμμετέχουμε στήν τριήμερη ταφή τοῦ Χριστοῦ καί συνανασταινόμαστε μαζί Του
ἀναγεννημένοι πνευματικά, καινοί ἄνθρωποι, πολίτες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. «Ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστόν Ἰησοῦν,
εἰς τόν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν· συνετάφημεν οὖν αὐτῷ
διά τοῦ βαπτίσματος εἰς τόν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν διά τῆς δόξης
τοῦ Πατρός, οὕτω καί ἡμεῖς ἐν
καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν·
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εἰ γάρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλά καί τῆς
ἀναστάσεως ἐσόμεθα» (Ρωμ. στ, 3-5).
Δέν ἀρκεῖ ὅμως μόνον νά γεννηθοῦμε ἐν Χριστῷ διά τοῦ Βαπτίσματος.
Πρέπει νά ἀνδρωθοῦμε, νά περάσουμε
ἀπό τήν νηπιακή ἡλικία καί νά φθάσουμε «εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον
ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ,
ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι... ἀληθεύοντες
δέ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτόν τά
πάντα...» (Ἐφεσ. 4, 13,15). Ζῶντες μέσα
στήν Ἐκκλησία μας, ἀγωνιζόμενοι γιά
τήν τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν, συμμετέχοντες στά Ἅγια Μυστήρια, μέ τό κατ’
ἐξοχήν Μυστήριον τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς Θείας Κοινωνίας τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, γινόμαστε κοινωνοί καί τῆς αἰώνιας ζωῆς,
μαζί μέ ὅλους τούς Ἁγίους. Συγκροτοῦμε ὅλοι μαζί τήν Ἐκκλησία, ὡς μέλη
τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, «οἱ πολλοί
ἕν σῶμα ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὁ δέ καθ’ εἷς
ἀλλήλων μέλη» (Ρωμ. 12, 5). Διά τῆς
Θείας Κοινωνίας γινόμαστε ἕνα σῶμα,
«ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμέν·
οἱ γάρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνός ἄρτου μετέχομεν» (Α΄ Κορ. 10,17). Αὐτή ἡ μετοχή
στήν ζωή τοῦ Χριστοῦ γίνεται πνευματικό ἐσωτερικό βίωμα τῶν πιστῶν καί
ἔκφραση ἤθους μιᾶς ἄλλης βιωτῆς. Καταρτιζόμενοι πνευματικά μέ τήν μελέτη
τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καί τήν ἄσκηση
τῶν θείων ἐντολῶν ἀγωνιζόμαστε
«εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι» (Β΄ Κορ. 5,9).
Προσπαθοῦμε ἀγωνιζόμενοι μέ φιλότιμο
νά δίνουμε χαρά στόν Θεό μας (π. Παΐσιος Ἁγιορείτης). Ἔτσι ἐκφράζουμε τήν
χαρά τῆς Ἀναστάσεως, «λαμπροφοροῦμεν ταῖς ἀρεταῖς», «γέμοντες Θεοῦ»
(Ἅγ. Ἰγνάτιος Θεοφόρος).
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ΕΝΑΣ
ΣΕΒΑΣΜΙΟΣ
ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ
Ἕνας ἀπό τούς πολλούς Ἱερομάρτυρες πού ἔχυσαν τό αἷμα τους μέ φοβερά βασανιστήρια εἶναι καί ὁ Ἅγιος
Πολύκαρπος τοῦ ὁποίου ἡ ἐτήσια
μνήμη τιμᾶται στίς 23Φεβρουαρίου
καί ἡ Ἑστία τῆς Νέας Σμύρνης, τελεῖ
Θεία Λειτουργία, καθώς καί ὅλοι οἱ
Χριστιανοί μέ ἀρχιερατικό μνημόσυνο
τιμοῦν τή μνήμη του στόν Ἱερό Ναό
τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς.
Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος ὑπῆρξε
Ἐπίσκοπος Σμύρνης. Ἦταν ἕνας ἀπό
τούς ἀποστολικούς Πατέρες, μαθητής
τοῦ Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί τόν ἐξέλεξε στίς ἀρχές τοῦ Β΄
μ.Χ. αἰῶνος, ὡς Ἐπίσκοπο Σμύρνης.
Τό 114 τόν βρῆκε, ὁ Ἐπίσκοπος
Ἀντιοχείας Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, ἐνῶ πήγαινε στή Ρώμη.
Ὁ Πολύκαρπος εἶχε μεγάλη
δράση στήν Σμύρνη καί τήν κατέστησε τό κέντρο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
βίου τῆς Δυτικῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Τό 154 πῆγε στή Ρώμη, γιά νά
ὑπερασπιστεῖ τήν ἐκκλησία του ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορα Ἀντωνίου τοῦ
Εὐσεβοῦς (ὁ ὁποῖος ἔζησε ἀπό τό
138-161), τήν ἐποχή πού ἐπικρατοῦσαν διώξεις ἀπό τίς τοπικές
ἀρχές, γιά νά λύσει τίς ἐκκλησιαστικές διαφορές μέ τόν Ἀνίκητο, Ἐπίσκοπο Ρώμης. Στή Ρώμη παρέμεινε
μερικό χρόνο, πολέμησε μέ ἐπιτυχία
τούς πολλούς αἱρετικούς γνωστικούς
καί ἰδιαίτερα μέ αὐτούς πού ἦταν μέ
τόν Μαρκίωνα ἀπό τούς ὁποίους πολλοί, ἐπέστρεψαν στήν ὀρθή πίστη.
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Ἐτιμήθηκε δέ ἀπό τόν Ἐπίσκοπο
Ρώμης καί τοῦ παρεχώρησε σέ τελετή
τήν πρωτοκαθεδρία.
Ἐπέστρεψε ἔπειτα στήν Σμύρνη
γιατί εἶχαν ἐξεργερθεῖ οἱ Ἐθνικοί καί
οἱ Ἰουδαῖοι κατά τῶν Χριστιανῶν.
Ὅμως, συνελήφθη καί τόν ὑποχρέωσαν
νά θυσιάσει στούς θεούς καί νά ὁρκισθεῖ στήν εὐτυχία τοῦ Αὐτοκράτορα.
Ὅμως, ἀρνήθηκε καί τότε βασανίστηκε καί κάηκε ζωντανός στό στάδιο
τῆς Σμύρνης.
Λεπτομερή ἔκθεση τοῦ θανάτου
του, συνέταξαν οἱ Σμυρναῖοι Χριστιανοί
τήν ὁποία ἔστειλαν πρός τούς ἀδελφούς
Χριστιανούς στό Φιλομήλιο τῆς Φρυγίας ἡ ὁποία σώζεται μέχρι σήμερα.
Ἐπιστολή τοῦ Πολυκάρπου σώζεται πρός τούς Φιλιππαίους τῆς Μακεδονίας.
Ἰωάννα Σερενέ-Τσουρουκίδου
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Σήμερα...

― Σήμερα, ἔχουμε μεγαλύτερα σπίτια, ἀλλά μικρότερες
οἰκογένειες· περισσότερες ἀνέσεις, ἀλλά λιγότερο χρόνο.
― Ἔχουμε περισσότερα πτυχία, ἀλλά λιγότερη κοινή λογική·
περισσότερες γνώσεις, ἀλλά λιγότερη κρίση.
― Ἔχουμε περισσότερους
εἰδικούς, ἀλλά περισσότερα
προβλήματα· περισσότερα φάρμακα, ἀλλά λιγότερο καλή
υγεία.
― Ξοδεύουμε πάρα πολύ
ἀπερίσκεπτα.
― Γελᾶμε πάρα πολύ λίγο.
― Ὁδηγοῦμε πάρα πολύ γρήγορα.
― Θυμώνουμε πάρα πολύ
γρήγορα.
― Μένουμε πάρα πολύ ἀργά
τή νύχτα.
― Διαβάζουμε πάρα πολύ
λίγο.
― Βλέπουμε τηλεόραση πάρα
πολύ.
― ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΑ.
― Ἔχουμε πολλαπλασιάσει
τά ὑπάρχοντά μας ἀλλά μειώσει τίς ἀξίες μας.
― Μιλᾶμε πάρα - πάρα πολύ,
ἀγαπᾶμε πάρα πολύ λίγο καί
λέμε ψέματα πάρα πολύ συχνά.
― Ἔχουμε μάθει νά βγάζουμε
τά πρός τό ζῆν, ἀλλά ὄχι νά
ζοῦμε.
― Ἔχουμε προσθέσει χρόνια
στή ζωή μας, ἀλλά ὄχι ζωή στά
χρόνια μας.
― Ἔχουμε ψηλότερα οἰκοδομήματα, ἀλλά χαμηλότερες ψυχικές διαθέσεις, πλατύτερες
λεωφόρους, ἀλλά στενότερες
ἀπόψεις.

― Ξοδεύουμε περισσότερα,
ἀλλά κατέχουμε λιγότερα· ἀγοράζουμε περισσότερα, ἀλλά
ἀπολαμβάνουμε λιγότερα.
― Φθάσαμε ὡς τό φεγγάρι καί
γυρίσαμε πίσω, ἀλλά ἔχουμε
πρόβλημα νά διασχίσουμε τό
δρόμο γιά νά συναντήσουμε
τούς γείτονες.
― Κατακτήσαμε τό ἔξω διάστημα, ἀλλά ὄχι τόν μέσα μας
κόσμο.
― Διασπάσαμε τό ἄτομο,
ἀλλά ὄχι τίς προκαταλήψεις
μας.
― Γράφουμε περισσότερο,
ἀλλά διαβάζουμε λιγότερο.
― Σχεδιάζουμε περισσότερα,
ἀλλά κατορθώνουμε λιγότερα.
― Μάθαμε νά βιαζόμαστε,
ἀλλά ὄχι νά περιμένουμε.
― Ἔχουμε ὑψηλότερα εἰσοδήματα, ἀλλά χαμηλότερα ἤθη.
― Κατασκευάζουμε περισσότερους ὑπολογιστές γιά νά περιέχουν περισσότερες πληροφορίες, νά παράγουν περισσότερα
ἀντίγραφα, ἔχουμε λιγότερη
ἐπικοινωνία.
― Δίνουμε σημασία στήν ποσότητα, ἀλλά ὄχι στήν ποιότητα.
― Ζοῦμε στήν ἐποχή του γρήγορου φαγητοῦ καί τῆς ἀργῆς
χώνευσης.
― Τῶν ψηλῶν ἀνθρώπων,
ἀλλά τῶν χαμηλῶν χαρακτήρων.
― Τοῦ περισσότερο ἐλεύθερου
χρόνου, ἀλλά τῆς λιγότερης χαρᾶς.
― Τῶν περισσότερων εἰδῶν
τροφῆς, ἀλλά τῆς χειρότερης
διατροφῆς.
― Τῶν δύο εἰσοδημάτων, ἀλλά
τῶν περισσότερων διαζυγίων.
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― Τῶν πολυτελῶν οἰκιῶν,
ἀλλά τῶν διαλυμένων σπιτιῶν.
Νά γιατί προτείνω, ὅσον ἀφορᾶ τό σήμερα. Μήν κρατᾶτε
κάτι τό ἰδιαίτερο γιά εἰδικές
περιπτώσεις γιατί ἡ κάθε ἡμέρα
πού ζεῖς εἶναι εἰδική περίπτωση.
― Ἐπιδίωξε τή γνώση. Διάβαζε περισσότερο. Κάτσε στήν
μπροστινή βεράντα καί ἀπόλαυσε τή θέα χωρίς νά δίνεις
ἰδιαίτερη προσοχή στίς ἀνάγκες
σου.
― Προσευχήσου σ’ Ἐκεῖνον κι
ἄφησε τή λύση τῶν προβλημάτων σου νά ἔρθει ἀπό Ἐκεῖνον.
Νά λαχταρᾶς νά εἶσαι κοντά σ’
Ἐκεῖνον.
― Ἀφιέρωσε περισσότερο χρόνο στήν οἰκογένειά σου καί
στούς φίλους σου.
― Ἡ ζωή εἶναι μιά ἁλυσίδα
ἀπό στιγμές ἀπόλαυσης, ὄχι
μόνο ἐπιβίωσης.
― Ξεκόλλα ἀπό τό λεξιλόγιό
σου φράσεις ὅπως: «Μιά ἀπ’
αὐτές τίς μέρες» καί «Κάποια
μέρα».
― Γράψε αὐτό τό γράμμα πού
ὅλο σκέπτεσαι νά γράψεις.
― Πές στήν οἰκογένειά σου
καί τούς φίλους σου πόσο τούς
ἀγαπᾶς.
― Μήν καθυστερεῖς ὁ,τιδήποτε πού μπορεῖ νά φέρει γέλιο
καί χαρά στή ζωή σου.
― Κάθε ἡμέρα, κάθε ὥρα καί
κάθε λεπτό εἶναι ξεχωριστό.
― Δέν ξέρεις ἄν αὐτό μπορεῖ
νά εἶναι τό τελευταῖο.
― Ἄν εἶναι τό τελευταῖο, ἄς
εἶσαι κατάλληλα ἕτοιμος ὥστε
νά βρεθεῖς κοντά Του!
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
«ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ,
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ»
Ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ εἶναι ἐπιρρεπὴς στὴν ἁµαρτία. Ἡ Μετάνοια εἶναι ἡ συµφιλίωση µὲ τὸν Θεὸ
µέσω ἔργων ἀρετῆς ἀντίθετα πρὸς τὰ παραπτώµατά
µας. Ἕνα µικρὸ βιβλίο ποὺ µπορεῖ ἀποτελεσµατικὰ
κι ἔµπρακτα νὰ συµβάλλει στὴν κατανόηση τοῦ Μυστήριου τῆς Μετανοίας.
Σχ. 20,5 x 14, Σελ. 40, Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος
Κυψέλη».
ΠΡΩΤΟΠΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΒΕΡΝΕΖΟΣ
«ΠΟΝΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ»
Συλλογὴ πνευµατικῶν κειµένων τοῦ µακαριστοῦ πατρὸς Ἰωάννου Βερνέζου – προϊσταµένου ἐπὶ
50ετία τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήµατος Ὁσίου Ἰωάννου
τοῦ Ρώσσου - πρὸς ἐπικουρικὴ ἐνίσχυση στὴν κατὰ
Θεὸν οὐρανοδρόµο πορεία.
Σχ. 14 x 20,5, Σελ. 224, Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος
Κυψέλη», Σπαρτάκου 6, Συκιὲς Θεσσαλονίκης,
56626, Τηλ.: 2310 212659, Fax: 2310 207340.
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΩΝ ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ
«ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ»
Τὸ ἄγχος, κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς ἐποχῆς µας,
ἐπηρεάζει σχεδὸν ὅλες τὶς δραστηριότητες τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Τὸ βιβλίο αὐτὸ βοηθάει στὴν ὑπερνίκηση τοῦ ἄγχους καὶ στὴν ἀπόκτηση τῆς
πολυπόθητης ἀναψυχῆς, ὅπως χαρίζεται πλουσιοπάροχα ἀπὸ τὸν Χριστό.
Σχ. 12 x 19,5, Σελ. 93, Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς
Προφήτου Ἡλιού, Πρέβεζα.
ΦΙΛΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δρ. Ν. – Δικηγόρος παρ’ Ἀρείω Πάγω / Ι.Β.Α. –
Α.Α.Α. – L.C.I.A.R.B.
«ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ»
Ἕνα ὁλοκληρωµένο πόνηµα µὲ τεκµηριωµένες
ἀναφορὲς στὴν εἰδωλολατρία, στὸν ἀθεϊσµό, στὶς αἱρέσεις, στὴν παγκοσµιοποίηση ποὺ κατευθύνουν στὸν
ἀποχριστιανισµὸ τῶν κοινωνιῶν.
Σχ. 14 x 21, Σελ. 400, Ἐκδόσεις «Τῆνος», Βαλσαµῶνος 6, Ἀθήνα, 11471, Τηλ. 210.64.25.998.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΛΕΙΩ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
Ἀρθρογράφος περιοδικῶν καὶ ἐφημερίδων
«ΗΘΕΛΑ ΝΑΣ ΠΩ …»
Ἀνθολογία πεζῶν κειµένων καὶ ποιηµάτων τῆς
ἀρθρογράφου καὶ τοῦ «Συνδέσµου». Ἡ ἀγάπη της γιὰ
τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο κυριαρχεῖ σ’ ὅλο τὸ βιβλίο
της. Μὲ ἁπλὲς ἀφορµὲς ἀπὸ τὴν καθηµερινότητα δίνονται ὑψηλὰ ψυχωφέληµα διδάγµατα γιὰ τὸν καθένα.
Σχ. 14,5 x 20,6, Σελ. 619.
ΖΩΗ ΜΟΥΡΟΥΤΗ – ΓΚΕΝΑΚΟΥ
τ. Ἐπίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης
«Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΗΣ
ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»
Σ’ αὐτὸ ἀναδεικνύεται σφαιρικὰ καὶ µὲ γλαφυρότητα ἡ σηµαντικὴ προσφορὰ τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίων Θεοδώρων Ἀροανίας Καλαβρύτων στὴν Ἐπανάσταση
τοῦ 1821 καὶ µετὰ ἀπὸ αὐτήν. Ἐπίσης, περιέχονται
καὶ πολλὰ ἀδηµοσίευτα ἔγγραφα τῶν περιόδων
αὐτῶν.
Σχ. 17 x 24, Σελ. 239, Ἐκδόσεις «Βιβλίο καὶ
Εἰκόνα», τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ
Αἰγιαλείας, Ρωµανιώλη 43, 25100, Αἴγιο, Τηλ.:
26910 21776.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΣΟΥ – ΚΑΝΤΑΝΗ
«ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΓΓΕΛΟ ΣΤΗΝ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»
Ἄγγελος ἐξηγεῖ σὲ παιδὶ µὲ ξεχωριστὸ τρόπο τὰ
δρώµενα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας
µὲ ἀπόδοση τοῦ πρωτοτύπου κειµένου στὴν νέα ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ πλούσια διδακτικὰ σχόλια. Συµπεριλαµβάνονται δηµιουργικὲς ἐργασίες γιὰ παιδιὰ καὶ
Γλωσσάρι.
Σχ. 21 x 29, Σελ. 11, Ἐκδόσεις «Ἔαρ», Μαυροµιχάλη 32, Ἀθήνα, 10680, Τηλ. 210.36.38.621.
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ταξίαρχος Ἀερ. Ε.Α. – Νομικὸς
«193. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Ἀπάνθισµα ἐπίκαιρων ἄρθρων, ἐπιφυλλίδων, παρατηρήσεων καὶ σχολίων Συνεργατῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ
τύπου καὶ Στρατιωτικῶν περιοδικῶν δηµοσιευθέντων
µέχρι καὶ τοῦ µηνὸς Φεβρουαρίου 2018.
Σχ. 21 x 30, Σελ. 158. ∆/νση: Ἀφῶν ∆ιδασκάλου
68, 15669, Παπάγου, τηλ. 210 6514195.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΟΛΕΤΣΟΣ
«ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΒΙΩΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΤΑΡΑΧΩΔΟΥΣ ΕΠΟΧΗΣ»
Ἰδιαίτερα ἐπιµεληµένο ἱστορικὸ πόνηµα µὲ ἀρκετὲς λεπτοµέρειες ἀπὸ προσωπικὲς ἐµπειρίες τοῦ συγγραφέα στὸ ἔπος
τοῦ 1940.
Σχ. 16 x 24, Σελ. 61, Ἐκδόσεις ∆εδεµάδη, ∆/νση Συγγραφέα: Αἰσώπου 7, Μαρούσι Ἀττικῆς, 15122, Τηλ. 210.
6120719 & 6946334665.
ΔΗΜ. Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Φιλόλογος – τ. Λυκειάρχης
«Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΦΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, 9 ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ»
Συλλογὴ δοκιµίων σχετικὰ µὲ τὸ πρόβληµα τῆς ὀνοµασίας τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων, ποὺ ἀνέκυψε ἀπὸ τὸ 1992, καὶ
ἔχουν δηµοσιευτεῖ σὲ ἔγκριτα περιοδικὰ ἀπὸ τὸ 1992 ἕως τὸ
1996.
Σχ. 18 x 28, Σελ. 57.
«ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Τόμος 88, Τεῦχος 3ο, Ἰούλιος - Σεπτέμβριος 2017
Χάρισμα καὶ Θεσμὸς ΙΙ
∆ιακεκριµένες Πανεπιστηµιακὲς προσωπικότητες ἀρθρογραφοῦν στὸ παρὸν τεῦχος σχετικὰ µὲ παραπάνω θέµα.
Σχ. 17 x 24, Σελ. 301, Ι. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, Ε.Μ.Υ.Ε.Ε, Ἰωάννου Γενναδίου 14, Ἀθήνα, 11521,
Τηλ. 210.72.72.288.
«Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
Μηνιαῖο Χριστιανικὸ Περιοδικὸ
Τόμος Τευχῶν 2017, Ἔτος 72ο
Ἐξαιρετικὰ ἐπιµεληµένο καὶ ξεχωριστὸ στὸ εἶδος του.
Χριστιανικὸ περιοδικὸ ποὺ ἀπευθύνεται σὲ παιδιὰ µὲ πλούσια
θεµατολογία, ἀνανεωµένη καὶ ὄµορφη εἰκονογράφηση.
Σχ. 21 x 28,5, Σελ.194, Καρύτση 14, Ἀθήνα, 10561,
Τηλ. 210.77.90.597, 210.32.34.479.
«Ο ΠΥΡΣΟΣ»
Νεανικὸ & Μαθητικὸ Περιοδικὸ τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Τεῦχος 94, Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2017
Ἄλλο ἕνα ἐνδιαφέρον τεῦχος τῶν Ἐκπαιδευτηρίων µὲ
ἀναφορὰ στὶς δραστηριότητες τῶν µαθητῶν του. Περιέχει καὶ
πλούσια θεµατογραφία ἐνῶ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ τὸ «Ἑορτολόγιο 2018» µὲ ἀφιέρωµα στὰ 10 χρόνια Περιβαλλοντικῆς
Ἐκπαίδευσης στὸ Σχολεῖο.
Σχ. 17 x 24, Σελ. 32, Ἰσθµὸς Κορίνθου, 20100, Τηλ.
27410.29663.
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«ΤΙΤΙΒΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΕΛΑΗΔΗΜΑΤΑ»
Περιοδικὸ Δημοτικοῦ Σχολείου Μαίρης Ν. Ράπτου – Κέντρο
Ἑλληνικῆς Παιδείας
Τεῦχος 66, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017
Νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ µὲ ἀναφορὰ στὶς δράσεις τοῦ Σχολείου καὶ ἄρθρα µαθητῶν τοῦ Σχολείου µὲ χριστιανικό, ἱστορικὸ καὶ ἐγκυκλοπαιδικὸ περιεχόµενο. Ὅλο τὸ τεῦχος
φανερώνει τὴν νεανικὴ ζωντάνια καὶ τὸν δυναµισµὸ µαθητῶν
καὶ ἐκπαιδευτικῶν.
Σχ. 20,5 x 28,5, Σελ. 80, ∆/νση: Καρδίτσης 21, 41335, Λάρισα, Τηλ. 2410 624403.
«ΕΡΩ», Περιοδικὸ Κέντρου Ἑνότητας καὶ Μελέτης – Προβολῆς τῶν Ἀξιῶν μας Ἑνωμένη Ρωμηωσύνη
Τεῦχος 29 – 30, Ἰανουάριος – Ἰούνιος 2017
Τὸ τεῦχος περιέχει ἀφιέρωµα στὸν Ἀπόδηµο Ἑλληνισµὸ
µὲ ἄρθρα διακεκριµένων προσωπικοτήτων.
Σχ. 16,5 x 23, Σελ. 192, Μοναστηρίου 225, Μενεµένη
Θεσσαλονίκης, 54628, Τηλ. 2310.552.207.
«ΝΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ», Περιοδικὸ, Τεῦχος 95, Ἰουλ. – Σεπ. 2017
& Τεῦχος 96, Ὀκτ. – Δεκ. 2017
∆ύο ἀκόµα ἐνδιαφέροντα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ µὲ µεστὸ
περιεχοµένου καὶ ποικίλης θεµατολογίας ἀπὸ ἀξιόλογους
ἀρθρογράφους καὶ ποιητές. Τὸ τεῦχος 96 περιέχει ἐµπεριστατωµένο ἀφιέρωµα στὴν Παιδεία.
Σχ. 24 x 17, Σελ. 121. ∆/νση: Τ.Θ. 67217, 15102, Μελίσσια, Τηλ. 210.80.41.436.

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Ἡ κ. Μιχαλίτσα Ἀγγέλου, Λουτράκι Κορινθίας,
30 € εἰς µνήµην γονέων, ἀδελφῶν καί θείων.
Ὁ κ. ∆ηµήτριος Γάλλος, Χολαργός, 25 € εἰς
µνήµην Βασιλικῆς Γάλλου.
῾Ο κ. Φώτης Γάλλος, Χολαργός, 25 € εἰς µνήµην Βασιλικῆς Γάλλου.
Ἡ κ. Χριστίνα καί ὁ κ. Σταῦρος Κοµιώτης, Καλαµάτα, 100 € εἰς µνήµην τοῦ συζύγου καί πατέρα
τους Χρήστου, Σταύρου-Μαριγώς καί Παναγιώτου-Γεωργίας
Ἡ κ. Ἰουλία Κοτσίρη, Ἴλιον, 30 € εἰς µνήµην
τοῦ συζύγου της ∆ιονυσίου Κοτσίρη.
Ἡ κ. Μαρία Κουτσογιάννη, Ἀθήνα, 100 € εἰς
µνήµην τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου καί τῶν
προσφιλῶν της νεκρῶν.
Τά παιδιά τῆς ἀειµνήστου Μαρίνας Μυστριώτη,
Ἀθήνα, 50 € εἰς µνήµην της.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Παναγία ἡ Ἐλεήστρια
στήν Κορώνη Μεσσηνίας

Δ

ίπλα στό νότιο δυτικό ἄκρο τοῦ ἑνετικοῦ φρουρίου τῆς
Κορώνης ἔχει ἱδρυθεῖ ὁ πανέμορφος Ναός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἐλεήστριας. Ἡ Παναγία ἡ Ἐλεήστρια εἶναι ἡ προστάτισσα τῆς Κορώνης. Ὅταν βρίσκεται κανείς σ’
αὐτή τήν τοποθεσία αἰσθάνεται ἀπερίγραπτη ψυχική εὐχαρίστηση
λόγω τοῦ μεγαλοπρεποῦς φυσικοῦ θεάματος πού βρίσκεται μπροστά
του.
Ὅλοι οἱ κάτοικοι τήν τιμοῦν καί πληθώρα πιστῶν προσέρχονται
στό Ναό γιά νά ἀσπαστοῦν τήν εἰκόνα της. Πολλά θαύματα ἔχουν
πραγματοποιηθεῖ μέ τή βοήθεια τῆς Ἐλεήστριας, σύμφωνα μέ τούς
κατοίκους. Ἡ εἰκόνα τῆς Ἐλεήστριας βρέθηκε στίς 22 Ἰανουαρίου 1897,
ὕστερα ἀπό ἕνα ὅραμα μιᾶς εὐσεβεστάτης ἡλικιωμένης γυναίκας, ἀπό
τήν Κορώνη, τῆς Μαρίας Σταθάκη. Ἡ γυναίκα αὐτή ἔβλεπε γιά 15 χρόνια συνέχεια στόν ὕπνο της, σάν ὅραμα τή θεϊκή μορφή τῆς Θεοτόκου,
πού τῆς ὑπεδείκνυε τόν τόπο, στόν ὁποῖο θά βρισκόταν μέ ἀνασκαφές
τρεῖς μικρές εἰκόνες, τοῦ Ἐσταυρωμένου, τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ. Οἱ εἰκόνες ἦταν γλυπτές, σάν ἀγαλματίδια. Ἡ σύνθεση καί τῶν τριῶν ἀποτελοῦν τήν σημερινή
εἰκόνα τῆς Ἐλεήστριας. Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι κάτω ἀπό τό Ναό τῆς Ἐλεήστριας ὑπάρχει ἕνα μικρό ἐκκλησάκι,
πού ἐκπλήττει τόν ἐπισκέπτη καί εὐλαβή προσκυνητή, πρόκειται γιά τόν ἱερό βράχο ὅπου βρέθηκε ἡ θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας, κι ἔτσι πῆρε τήν ὀνομασία.
Μιά πιθανή αἰτιολόγηση εἶναι πώς κάποιος καλόγερος ἤ «ἱερωμένος» προκειμένου νά τίς σώσει ἀπό κάποιο ἱερόσυλο, τίς τύλιξε σέ ἕνα πετραχήλι καί τίς ἔκρυψε. Ὅσον ἀφορᾶ τή χρονολογία κατασκευῆς ἤ τούς δημιουργούς τους παραμένει ἕνα μυστήριο. Σύμφωνα μέ τόν Ὁλλανδό ἀρχαιολόγο Πέρσον, ἀνήκουν στόν 5ο-6ο
αἰώνα μ.Χ., ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι ὑποστηρίζουν πώς κατατάσσονται στήν μεταβυζαντινή ἐποχή.
Ο Ναός χτίστηκε στό σημεῖο ὅπου βρέθηκαν οἱ εἰκόνες. Ἡ ἀνέγερση καί ἡ ἀποπεράτωσή του πραγματοποιήθηκαν μέσα σέ 3 χρόνια καί τά ἐγκαίνια ἔλαβαν χώρα στίς 26 Δεκεμβρίου 1900, ἡμέρα Τρίτη, ἀπό τόν
ἀρχιερέα Γαβριήλ Πετρουδάκη, πρώην Μητροπολίτη Νικοπόλεως πού καταγόταν ἀπό τή Λέρο καί εἶχε ἔρθει
γι’ αὐτό τό λόγο ἀπό τήν Ἀθήνα.
Ο Ναός ἐγκαινιάσθηκε τρισυπόστατος. Ἡ ἐκκλησία γιορτάζει: Τήν Παρασκευή μετά τό Πάσχα, τήν
ἡμέρα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τήν ἡμέρα ἐκείνη τελεῖται ἐπίσημη Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας. Ἀκολουθεῖ λιτάνεση τῆς εἰκόνας στούς δρόμους τῆς Κορώνης. Στίς 14 Σεπτεμβρίου, τῆς
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, στίς 25 Μαρτίου καί στίς 22 Ἰανουαρίου, ἡμέρα εὑρέσεως
τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας.
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ γιορτάζουμε τὸ μέγιστο γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως ἐκ νεκρῶν του Χριστοῦ μας.
Τὸ ἀνεπανάληπτο αὐτὸ γεγονός, ποὺ βεβαιώνει
τὴ θεότητα τοῦ Κυρίου μας, πλημμυρίζει τὶς ψυχές μας
ἀπὸ χαρὰ καὶ αὐξάνει τὴν πίστη μας στὸν Θεό μας,
μὲ ὅλες Του τὶς ἰδιότητες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες παίρνουμε
δύναμη νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ τόσα προβλήματα ποὺ
μᾶς ἐπιφυλάσσει ἡ ζωή μας σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο.
Ἂς συνειδητοποιήσουμε τὸ γεγονὸς αὐτὸ καὶ ἂς
τὸ χαροῦμε, ὅσο μποροῦμε περισσότερο.
Σᾶς στέλνουμε τὶς ποιὸ θερμές μας εὐχὲς γιὰ
ὑγεία καὶ κάθε εὐτυχία μὲ λιγότερο πόνο καὶ προβλήματα ποὺ ὅλους μας βασανίζουν.
Χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ –ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Μὲ τὸ τεῦχος αὐτὸ τοῦ περιοδικοῦ μας σᾶς στέλνουμε καὶ τὸ νέο βιβλίο τοῦ πολυγραφότατου Μητροπολίτου Ἀχελώου Κοῦ Εὐθυμίου Κ. Στύλιου, ποὺ ἡ
ἀγάπη τοῦ μᾶς τὸ προσέφερε γιὰ νὰ τὸ τυπώσουμε καὶ
κυκλοφορήσουμε.
Διαβάζοντάς το θὰ νοιώσουμε καλύτερα ὅλο τὸ
μεγάλο γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως.
Παράλληλά σας στέλνουμε καὶ τὴν θερμή μας παράκληση νὰ κατανοήσετε τὰ τεράστια οἰκονομικά μας
προβλήματα γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ μας καὶ
τοῦ βιβλίου μας καὶ νὰ μᾶς συνδράμετε μὲ ὁποιαδήποτε χρηματικὸ ποσὸν μπορεῖτε. Εἴμαστε γνῶστες
τῶν δυσκολιῶν ποὺ ἔχουμε ὅλοι μας, ἀλλὰ εἶναι
ἀνάγκη νὰ συνεχίσει νὰ ἀκούγεται ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ
καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ μικρό μας περιοδικό.
Σ.
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Μόλις κυκλοφόρησε

Τό νέο βιβλίο τοῦ Σεβ.Μητροπολίτου
Ἀχελώου Κου Εὐθυμίου Κ. Στύλιου

«ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»

Ὅσα ἄρθρα καί βιβλία νά γραφοῦν
γιά τό μέγιστο γεγονός τῆς ἀνθρωπότητος, ὅπως εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ μας, δέν πρόκειται νά καλύψουν τό ὅλο θέμα.
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Χριστιανοί βιώνουμε αὐτή τήν Ἀνάσταση ἐπί
δύο χιλιάδες χρόνια.
Ἡ κλήση μας εἶναι διπλή: ἀφ’ ἑνός,
νά προσπαθοῦμε νά βιώνουμε βαθύτερα καί πληρέστερα τό Μυστήριο
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου
Κυρίου καί, ἀφ’ ἑτέρου, νά εὐχόμαστε, ὥστε μέ σύγχρονους τρόπους,
νά διαδίδουμε σέ ὅλο τόν σύγχρονο
κόσμο τό Εὐαγγέλιο τῆς Αναστάσεως.
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ΤΟΥΓΕΡΟΝΤΑ
ΕΠΙΦΑΝΙΟΥΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
(27/12/1930-10/11/1989)
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Στόν Θεό δέν ἔχω νά προσφέρω ἐνάρετο βίο. Λίγο κόπο
µόνο ἔχω νά Τοῦ προσφέρω».
β. «Χειρότερη κόλαση γιά
µένα εἶναι νά γνωρίζω ὅτι ἐλύπησα ἕνα ἀγαπηµένο πρόσωπο».
γ. «Πολλοί δυσφοροῦν, ὅταν
οἱ ἄλλοι τούς ὑποδεικνύουν τά
σφάλµατά τους. Ἐγώ, ἀντιθέτως,
εὐφραίνοµαι».
δ. «Εἶµαι ἀνεκτικός σέ κάποιον, ἕως ἐκεῖ ὅπου δέν κινδυνεύει
ἡ σωτηρία του».
ε. «Ὅσο καί ἄν µᾶς πικράνει
κάποιος, ἄς µή τοῦ ἀνταποδίδουµε
τήν πικρία, τήν ὁποία µᾶς προξένησε, γιά νά µείνει ὁ δρόµος ἀνοιχτός νά ἐπιστρέψει, ὅταν βρεθεῖ σέ
ἀνάγκη».
στ. «Νά πηγαίνουµε νωρίς
στήν Ἐκκλησία. Τόν Ὄρθρο τόν
κάνουµε γιά τούς πιστούς καί ὄχι
γιά τά στασίδια».
ζ. «Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυµεῖ
νά κάνει τό θέληµα τοῦ Θεοῦ,
Αὐτός βρίσκει τρόπους νά τοῦ τό
δείξει».
η. «Ὅταν ἐργάζεσθε καί ἐπιτρέπεται καί ἐπιβάλλεται νά προσεύχεσθε. Ἀλλά ὅταν προσεύχεσθε,
δέν πρέπει νά ἐργάζεσθε».
θ. «Καταπιάνοµαι µέ κάτι
εὔκολο, σάν νά ἦταν δύσκολο καί
µέ κάτι δύσκολο σάν νά ἦταν
εὔκολο. Στήν πρώτη περίπτωση,
γιά νά µήν παρασυρθῶ ἀπό αὐτοπεποίθηση. Στή δεύτερη περίπτωση, γιά νά µήν καταληφθῶ
ἀπό ἀποθάρρυνση».

ι. «Μήν ἀναζητοῦµε µαξιλαράκια, γιά νά ἀναπαύουµε τήν ἔνοχη συνείδησή µας. Γιατί τότε ὁ
Θεός θά ἐπιτρέψει καί σκληρές δοκιµασίες νά ὑποφέρουµε καί ἀµοιβή
στόν οὐρανό νά µήν ἔχουµε».
ια. «Ὁ πόνος ταπεινώνει τόν
ἄνθρωπο καί ὅσο αὐτός ταπεινώνεται, τόσο πλησιάζει τόν Θεό».
ιβ. «Στίς ὧρες τῆς θλίψης νά
κοιτάζετε τόν Ἐσταυρωµένο».
ιγ. «Οἱ Πατέρες λένε: Ὅλες οἱ
µάχες κερδίζονται µέ ἐπίθεση. Ἡ
µόνη µάχη πού κερδίζεται µέ τή
φυγή εἶναι ἡ µάχη τῆς σάρκας».
ιδ. «Ὅταν κάποιος εἶναι ἐλεύθερος, ἔχει δικαιώµατα καί ὑποχρεώσεις. Ὅταν γίνει ἔγγαµος,
ἔχει ἐλάχιστα δικαιώµατα καί
πάρα πολλές ὑποχρεώσεις. Ὅταν
ὅµως ἀποκτήσει παιδιά, δέν ἔχει
καθόλου δικαιώµατα, ἀλλά µόνο
ὑποχρεώσεις».
ιε. «Τρία πράγµατα εἶναι συνήθως λιγότερα ἀπό ὅσο πιστεύουµε: Οἱ ἀρετές µας, ἡ
ἐξυπνάδα µας καί οἱ εἰλικρινεῖς
µας φίλοι».
ιστ. «Ὅλοι µας κινδυνεύουµε
ἀπό τήν ἁµαρτία, ἄν µᾶς ἐγκαταλείψει ἡ Θεία Χάρη».
ιζ. «Τό µεγαλύτερο ἀπό ὅλα
τά γεγονότα εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ».
ιη. «Σέ µιά συζήτηση µή λέτε
ὅλα τά ἐπιχειρήµατά σας ἀπό τήν
ἀρχή».
ιθ. «Ἡ πιό µεγάλη ἡδονή εἶναι
νά µή γεύεται κανείς κοσµικές
ἡδονές».
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κ. «Ἡ εὕρεση καταλλήλου προσώπου
πρός γάµον εἶναι θέµα γονάτων προσευχῆς».
κα. «Αὐτόν τόν σκοπό ἔχει ἡ νηστεία.
∆έν εἶναι εἰσιτήριο γιά τόν Παράδεισο,
ἀλλά µᾶς βοηθάει νά ἀποκτήσουµε τό εἰσιτήριο».
κβ. «Ἄν θέλουµε νά πᾶµε στόν Παράδεισο, δέν ἔχουµε ἄλλη ἐπιλογή ἀπό τό νά
σηκώνουµε τόν σταυρό µας».
κγ. «Νά µιλᾶτε πιό πολύ στόν Θεό
γιά τά παιδιά σας, παρά στά παιδιά σας
γιά τό Θεό».
κδ. «Οἱ γονεῖς πρέπει νά ἀγαπᾶνε τά
παιδιά τους ὡς παιδιά τους καί ὄχι σάν
εἴδωλά τους. ∆ηλαδή, τό παιδί τους νά τό
ἀγαποῦνε ὅπως εἶναι καί ὄχι ὅπως θά ἤθελαν νά εἶναι, δηλαδή νά τούς µοιάζει».
κε. «Ἡ πολυτεκνία εἶναι µαρτυρία καί
µαρτύριο. Μαρτυρία µέν διότι ὁ πολύτεκνος Χριστιανός προβαίνει καθηµερινῶς σέ
ὁµολογία πίστεως: ὅτι τηρεῖ τήν περί τεκνογονίας ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Μαρτύριο δέ
διότι συνεχῶς ὑφίσταται τούς χλευασµούς
καί τίς εἰρωνεῖες τοῦ κόσµου τούτου, ἀλλά
καί διότι ἀναλίσκεται ἀκατάπαυστα στίς
οἰκογενειακές φροντίδες».
κστ. «Ὅταν κάποιος ἀποδεχτεῖ τήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, µέ ἄλλα λόγια ὅτι
ὁ Χριστός εἶναι Θεός, τότε µπορεῖ νά ἐξηγήσει ὅλα τά θαύµατα».
κζ. «Ἡ καταφυγή στήν ἰατρική ἐπιστήµη δέν ἀναιρεῖ τήν ἐπίκληση τῆς Θείας
βοήθειας. Οἱ Χριστιανοί, δηλαδή, χωρίς
νά ἀρνοῦνται τήν ἰατρική βοήθεια, πρέπει
νά προσεύχονται, ὥστε νά φωτίσει ὁ Θεός
τούς γιατρούς νά κάνουν τή σωστή διάγνωση, νά προβοῦν στίς ἀπαραίτητες ἐξετάσεις καί νά καθορίσουν τήν κατάλληλη
θεραπεία».
κη. «Ὁ πλοῦτος, τό κάλλος, ἡ δόξα

³

123

¥

εἶναι µαταιότης, γιατί µένουν ἐδῶ. Ἡ ἐλεηµοσύνη, ὅµως, ἡ ὑποµονή, ἡ ἀνεξικακία
καί γενικά οἱ ἀρετές δέν εἶναι µαταιότης,
γιατί σέ συνοδεύουν καί στήν ἄλλη ζωή».
κθ. «Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν πολλά ἐλαττώµατα καί ἰδιοτροπίες. Νά τούς διορθώνουµε ὅλους εἶναι ἀδύνατο. ∆έν µένει,
λοιπόν, ἄλλη λύση ἀπό τό νά µάθουµε νά
ὑποµένουµε καί νά τούς ἀνεχόµαστε
ὅλους».
λ. «Ὅταν σᾶς ἀδικοῦν οἱ ἄνθρωποι, νά
ξέρετε ὅτι ἀποκτᾶτε µετοχές στόν οὐρανό».
λα. «Γιά τή σωστή χριστιανική ἀγωγή
χρειάζονται λίγα λόγια, πολύ παράδειγµα
καί περισσότερη προσευχή».
λβ. «Στίς µεγάλες θλίψεις µόνο ὁ
Θεός µπορεῖ νά παρηγορεῖ. Γι’ αὐτό τό καλύτερο εἶναι ἡ προσευχή καί ὄχι τά λόγια
παρηγοριᾶς».
λγ. «Ὁ µοναχισµός εἶναι ἡ ἐµπροσθοφυλακή καί τό προπύργιο τῆς Ὀρθοδοξίας.
Εἶναι ἡ ἀφρόκρεµα τοῦ Χριστιανισµοῦ».
λδ. «Στά ὑλικά θά πρέπει νά βλέπουµε
τούς φτωχότερους ἀπό µᾶς, γιά νά µήν
µᾶς πιάνει ἄγχος, στά πνευµατικά, ὅµως,
νά βλέπουµε τούς πνευµατικότερους, γιά
νά ἀγωνιζόµαστε».
λε. «Ὅσα προγράµµατα ἔκανα ἐγώ,
ὅλα ἀπέτυχαν. Γι’ αὐτό ἀφήνω τό πρόγραµµα τῆς ζωῆς µου νά τό κάνει ὁ Θεός».
λστ. «Ἡ Ἐκκλησία µπορεῖ νά χρησιµοποιεῖ ὅλα τά µέσα· καί τούς ἄµβωνες
καί τά πεζοδρόµια καί τίς πλατεῖες καί τίς
ὁδούς καί τά ἔθιµα καί τά συλλαλητήρια
καί τίς διαδηλώσεις, τά πάντα µπορεῖ νά
χρησιµοποιεῖ ἐκτός τῆς ὑλικῆς βίας».
λζ. «Τό πρῶτο ὅπλο εἶναι ἡ προσευχή
καί ἡ µετάνοια. Ἀλλά δέν µποροῦµε νά
ποῦµε ὅτι δέν εἶναι ὅπλο καί ἡ µαρτυρία
τοῦ πιστοῦ λαοῦ διά τῶν συγκεντρώσεων».
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Τό δημογραφικό πρόβλημα ἀπειλεῖ
τήν Ἑλλάδα. Τά φέρετρα εἶναι περισσότερα ἀπό τίς κούνιες» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ, 16-2-18).
Καί αὐτό συνέπεια τῆς πνευματικῆς
μας ὑποβαθμίσεως.

«Οἱ κυβερνῶντες γνωρίζουν ὡς
ἐπάγγελμα μόνο τήν τέχνη τῆς (μικρο)πολιτικῆς» (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 12-2-18).
Ἡ μικροπολιτική ὄχι μόνον δέν λύνει
προβλήματα, ἀλλά τά μικρά τά κάνει μεγάλα!

«Δορυφόρους της θέλει νά κάνει τήν
Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο ἡ Τουρκία» (ΤΟ
ΠΑΡΟΝ, 18-2-18).
Μέ τίς εὐλογίες τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς;
Μέ τήν ἔγκριση τῶν “φίλων” καί “συμμάχων”
μας;

«Λαδάκι... Λετονίας. Ὕποπτος γιά δωροδοκία ὁ κεντρικός τραπεζίτης τῆς
χώρας» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 202-18).
Ἀπαραίτητο μέσον τό λάδι σέ μηχανές
καί στόν κρατικό μηχανισμό, τό ἐλαιόλαδο
στόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό καί τό λάδωμα
στή λειτουργία ὀργανισμῶν!

«Ζευγάρι ἔγδυνε ἐκκλησίες σέ Καλαμάτα, Μεσσήνη καί Μεθώνη» (ΘΑΡΡΟΣ,
21-2-18).
Εὐάλωτες ἦσαν; Ἑλκυστικός προσοδοφόρος στόχος; Δέν εἶχαν προστασία;

«19,9 δισ. ἐξαγωγές τό 2017 καί 34,26
δισ. εἰσαγωγές» (ΕΣΤΙΑ, 21-2-18).
Σπουδαία οἰκονομική ἀνάπτυξη ἔχουμε
ἐπιτύχει! Χάρις στά Μνημόνια; Χάρις στή
συμμετοχή μας στήν Ε.Ε.; Χάρις στήν συμμετοχή μας στήν Εὐρωζώνη;

«Τά πολλαπλά ὀφέλη ἀπό τή νηστεία
καί τή σωστή διατροφή» (ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΑΛΗΘΕΙΑ, 21-2-18).
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Ἄς τό προσέξουμε, διότι
καί στόν τομέα τῆς διατροφῆς ἔχουμε ὑποστεῖ ἀμερικανοευρωπαϊκή διατροφή!

«Πατρόνα Μέρκελ: “Ἡ λύση εἶναι μία
καί τή λένε “Μακεδονία”»! «Ἡ καγκελάριος ἔκανε καί πάλι ξεκάθαρη τήν ἐπιθυμία της νά λυθεῖ τό Σκοπιανό, ἀρκεῖ νά
βολεύει τά γερμανικά συμφέροντα!» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 22-2-18).
Ἄς διδαχθοῦν οἱ δικοί μας πολιτικοί γιά
νά ὑποστηρίζουν τά ἑλληνικά συμφέροντα.
«Τά θρησκευτικά πρέπει νά φέρουν
τή σφραγίδα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος στήν ἑορτή τοῦ
Ἱεροῦ Φωτίου» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, 22-2-18).
Καί ὁ λαός νά ἀξιώσει ἀπό τούς κυβερνῶντες νά τηροῦν τό γράμμα καί τό
πνεῦμα τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος.

«Νέα καταδίκη τῆς Ἑλλάδος γιά τά
ἀστικά λύματα στό Θριάσιο ἀπό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο» (Η ΑΥΓΗ, 23-2-18).
Καί αὐτό θά τό πληρώσει ὁ ἑλληνικός
λαός, ὄχι οἱ ὑπεύθυνοι!

«Θεσμική θωράκιση ἀπέναντι στή
διαφθορά» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 24-2-18).
Ποιοί νά τήν νομοθετήσουν; Αὐτοί πού
ὀφελοῦνται ἀπό τήν διαφθορά; Καί ἄν θεσπισθοῦν δρακόντια μέτρα, θά τηροῦνται;

«Σφαγή γιά τόν ἔλεγχο πετρελαιοπηγῶν» (ΤΟ ΒΗΜΑ, 25-2-18).
Τά ὑλικά συμφέροντα ὑποβαθμίζουν
κάποιους σέ θηρία!

«Βενζινάδικο ἀπέκρυψε ΦΠΑ 1,5
ἑκατ. εὐρώ» (ΤΑ ΝΕΑ, 26-2-18).
Φοροδιαφυγή, μία ἀπό τίς αἰτίες τῆς
πτωχεύσεώς μας.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ

τό σπίτι τους καί νά πάει
κοντά του. Ὅταν φθάνει ἡ
Μαρία δέν ἔχει ἰδιαίτερα θερμή
ὑποδοχή. Ξερριζωμένη ἀπό ἕνα
ἀνθρώπινο περιβάλλον ἀσφυκτιᾶ μόνη στό διαμέρισμα. Τό
χειρότερο, εἶναι ἀνεπιθύμητη
στή νύφη της Σούζαν, πού πείθει
τόν ἄντρα της νά ἀπαλλαγοῦν
ἀπό τήν γριά. Τήν ἐγκαταλείπουν σ’ ἔρημο τόπο, δῆθεν γιά νά
μαζεύσει χόρτα. Δέν ἐπανέρχονται νά τήν πάρουν. Ἔχει νυχτώσει, μάταια ἡ Μαρία τούς
περιμένει στήν ἄκρη τοῦ δρόμου.
Μιά οἰκογένεια Ἑλληνοαμερικανῶν τήν παίρνει. Ὁ γιός της στό
τηλέφωνο δηλώνει ὅτι ἡ μητέρα
του ἔχει πεθάνει πρό πολλοῦ. Τήν
κρατοῦν. Βρίσκει ἀγάπη και
στοργή κοντά τους. Οἱ δύο κόρες
χαίρονται πού ἀπέκτησαν γιαγιά.
Ἡ Μαρία κερδίζει σέ λαχεῖο 8
ἑκατ. δολάρια. Ὁ γιός τό πληροφορεῖται καί τήν διεκδικεῖ. Τώρα εἶναι
ἐπιθυμητή. Ἡ καρδιά τῆς μάνας του
παραχωρεῖ σημαντικό ποσό, ἀλλά
ἀρνεῖται νά ζήσει κοντά του.
Ἀνταλλάσσουμε τό νέκταρ τῶν
πνευματικῶν ἀξιῶν μέ τήν κόκακόλα τῆς ὑλοφροσύνης. Ἀποβάλλουμε τήν πριγκηπική στολή τῶν
τέκνων τοῦ Θεοῦ γιά νά φορέσουμε
μπλουτζήν τοῦ ἀμερικανικοῦ τρόπου
ζωῆς.

Ὁ ἐρασιτεχνικός θίασος τοῦ Ὀρθόδοξου Πνευματικοῦ Κέντρου «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ»
παρουσιάζει στό θέατρο ΠΕΡΟΚΕ τό ἔργο τῆς ἀείμνηστης Ξανθούλας Παπουτσῆ «Πέτρινες καρδιές». Ἐπίσης, σέ αἴθουσες ἐνοριῶν καί ἀλλοῦ,
πάντα γιά κοινωφελεῖς σκοπούς ὅπως: θεραπευτήριον Ἁγίας Βαρβάρας (Χανσενικῶν, 21/1/18),
ὑπέρ τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου (Χαλάνδρι, 5/2/18),
ὑπέρ τῆς Ἱεραποστολῆς Ἁγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος
(12/2/18). Στίς 26/2/18 ὑπέρ τοῦ Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «ΟΝΗΣΙΜΟΣ», τῆς
Ἑνώσεως Γονέων Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τοῦ
Ἱ. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Δήμου
Ἁγίου Δημητρίου. Ὑπέρ τοῦ Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως
Σωτῆρος (Ἄνω Βριλήσσια, 5/3/18), ὑπέρ Ἱ.Ν. Ἁγ.
Βαρβάρας Ἀργυρουπόλεως (12/4/18), στίς 13 Ἀπριλίου ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μ. Σαλαμίνας-Μεγαρίδος, κ.ἄ.
Συγκινημένοι ἀπό τήν ἀνιδιοτελῆ προσφορά
τῶν μελῶν τοῦ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ», τό
θιασαρχικό ζεῦγος Μάρκου Σεφερλῆ προσέφερε
δωρεάν τό θέατρο ΠΕΡΟΚΕ γιά τρεῖς παραστάσεις.
***
Ἀνταλλάσσουμε ἀτίμητα καί
Θέλοντας νά βελτιώσει τήν ζωή του, ὁ Νίκος
πωλεῖ τούς ἀγρούς του στό νησί καί μεταναστεύει αἰώνια μέ εὐτελῆ καί πρόσκαιρα!
στήν Ἀμερική, ἀφήνοντας τήν χήρα μητέρα του
ΝΙΚΟΣΤΣΙΡΩΝΗΣ
στήν φροντίδα γειτόνων. Ἀφοῦ τακτοποιηθεῖ, μετά
ἀπό γάμο μέ Ἀμερικανίδα, τῆς γράφει νά πωλήσει
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Θὰ ἔρθει ἡ Ἀνάσταση γιὰ τὰ φυλακισμένα ἀδέλφια μας;
Ἡ Οἰκουμενικὴ Ὀρθοδοξία, ἡ Χριστιανοσύνη
σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γής, ἀκόμη
καὶ στὶς ἐσχατιὲς τῆς ἑτοιμάζεται νὰ ἑορτάζει
τὰ Πάθη, τὴν θεόσωμη Ταφὴ καὶ τὴν Ἀνάσταση
τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ. Θὰ ριγήσουν ἀπὸ
συγκίνηση οἱ ὑπάρξεις μας καθὼς θὰ ἀκούσουμε τὸ “Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου…”,
“Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκὸς
ἀτιμία δὶ’ ὑμᾶς ἐπέμεινε..”. Μοναδικὲς καὶ
συγκινητικὲς στιγμὲς θὰ ζήσουμε ἐνώπιόν
Του Ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ μας. Ἀλλὰ
καὶ θὰ πλημμυρίσουν οἱ ψυχές μας ἀπὸ
ἄφατη συγκίνηση, ἀλαλαγμοὺς χαρᾶς, διθυράμβους νίκης μὲ τὸ γεγονὸς τῆς μοναδικῆς
ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεώς Του. Ἑτοιμάζονται
οἱ Χριστιανοί, συμμετέχουν μὲ εὐλάβεια στὰ
τελούμενα τῶν Ἁγίων Ἡμερῶν.
Ἡ σκέψη μας ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ μὴ ταξιδεύει σὲ δύο παλληκάρια, δύο νέους ποὺ
ἀποτελοῦν σάρκα ἐκ τῆς σαρκὸς τοῦ Ὀρθόδοξου Ἑλληνισμοῦ, καὶ διαβαίνουν τὸν δικό
τους Γολγοθὰ ἐδῶ κι ἕνα μήνα. Πρόκειται
γιὰ τοὺς Ἄγγελο Μητραιτώδη καὶ Δημήτρη
Κουκλατζή, δύο στελέχη τοῦ Ἑλληνικοῦ
Στρατοῦ, τὰ ὁποία κατὰ λάθος εἰσῆλθαν σὲ
Τουρκικὸ ἔδαφος, ἐπάνω στὰ σύνορά του
Ἔβρου, ἐνῶ διενεργοῦσαν περιπολία καὶ
εὑρίσκονταν σὲ ἀναζήτηση ἰχνῶν λαθρομεταναστῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ συλληφθοῦν ἀπὸ τὶς Τουρκικὲς ἀρχὲς καὶ νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ μία πορεία παθῶν. Προφυλακίστηκαν, ἀρχικά, κάπου στὴν Ἀδριανούπολη,
κατόπιν σὲ φυλακὲς ὑψίστης ἀσφαλείας. Παρουσιάσθηκαν ἐνώπιον ἀνακριτῶν καὶ δικαστῶν καὶ φαίνεται ὅτι θὰ κατηγορηθοῦν
μὲ βαρὺ κατηγορητήριο σὲ μία ἐπίδειξη δυνάμεως ἀπὸ τὴν ἐχθρικὴ γείτονα Τουρκία.
Προσπαθεῖ δὲ ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκίας
Ἐρντογᾶν νὰ συσχετίσει πρὸς ὄφελος τοῦ
τὴν ὑπόθεση μὲ τοὺς ὀκτὼ Τούρκους ἀξιωματικούς, ποὺ ἔχουν ζητήσει ἄσυλο στὴ χώρα
μας, μετὰ τὸ πρόσφατο πραξικόπημα στὴν
Τουρκία.
Πρόκειται γιὰ κινήσεις ὄντως μεγάλου μίσους ποὺ τρέφουν οἱ ἰθύνοντες τῆς τουρκικῆς
κυβερνητικῆς πολιτικῆς ἐναντίον τοῦ Ἑλλη126
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νισμοῦ. Διακατέχονται ἀπὸ τὴν τάση τοῦ
σκληροῦ νεοοθωμανισμοῦ, ποὺ θέλει νὰ ὑποτάξει κάθε ἄλλο ἔθνος. Ἐκμεταλλεύονται
τὴν ὑπόθεση τῶν δύο στρατιωτικῶν μας,
ποὺ εἶναι συζητήσιμο κάτω ἀπὸ ποιὲς
συνθῆκες ἔγινε καὶ αὐξάνουν τὴν προκλητικότητά τους. Φέρονται ὡς ἄλλοι φθονεροὶ
σταυρωτὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὰ δύο
φυλακισμένα ἀδέλφια μας.
Ἀλλά, δυστυχῶς, ἔχουν καὶ συνεργοὺς κάποιους ἄλλους φοβισμένους “Πόντιους Πιλάτους", ποὺ κατεξουσιάζουν τὸν δύσμοιρο
τόπο μας. Ποῦ ἐκφράζουν σκέψεις, ὅπως
“πιὸ σημαντικὸ πρόβλημα εἶναι ἡ οἰκονομία
καὶ μικρότερο ἢ φυλάκιση τῶν δύο ἀξιωματικών” ἢ “οἱ προσπάθειες συνεχίζονται στὸ
καλύτερο δυνατὸ ἐπίπεδο”, ἀπευθυνόμενοι
μάλιστα στοὺς πονεμένους γονεῖς τῶν παλληκαριῶν. Σκέψεις ἀνεύθυνες, ἄτολμες καὶ
ἄνευρες διπλωματικά. Εἶναι πραγματικὰ λυπηρὸ νὰ στέκονται οἱ ἔχοντες ἐξουσία στὴν
πατρίδα μᾶς ἁπλοὶ θεατὲς τῶν ἐξελίξεων.
Γιατί ἄραγε; Ἀπὸ ἰδεοληψία ἐναντίον τοῦ
στρατεύματος; Ἀπὸ φόβο μήπως “χάσουν
τὴν καρέκλα”; Ἢ ἐπειδὴ δὲν ἔχουν διπλωματικὴ ἰσχὺ ἢ ἱκανότητα; Καταλαβαίνουμε
ὅλοι ὅτι πρέπει νὰ ἀποφευχθοῦν τὰ χειρότερα,
ὅπως ἕνας πόλεμος, ἀλλὰ ὄχι καὶ νὰ εἴμαστε
ἄπρακτοι. Ἢ νὰ γίνονται ἄνευρες δηλώσεις.
Κάτι δυναμικὸ πρέπει νὰ γίνει.
Ὅλους μας «καίει» τὸ γεγονός. Συμπαραστεκόμαστε στὰ δύο σταυρωμένα παιδιά
μας καὶ στὶς οἰκογένειές τους. Προσευχόμαστε
γι’ αὐτά. Κάποιοι στέλνουν εὐχετήριες κάρτες
γιὰ “Καλὴ Ἀνασταση”. Ἂς παρακαλέσουμε
ἐκ βαθέων ὁ Πάσχων Κύριος νὰ ἁπαλύνει
τὸν πόνο τους, νὰ τοὺς χαρίζει δύναμη, νὰ
δίνει κουράγιο στοὺς οἰκείους τους. Νὰ συγχωρεῖ ὅσους ἐγχώριους καὶ ξένους τους
σταυρώνουν καὶ παίζουν πολιτικὰ παιχνίδια
στὶς πλάτες τους.
Καλὴ Ἀνάσταση, φυλακισμένα ἀδέλφια
μας! Σύντομα νὰ ἔλθει! Θὰ ἔλθει! Ἀμήν!
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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