«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ΄, 3)
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Η ΑΓΙΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΔΙΑ Η ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΑ
20 MAΪΟΥ

Η ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΑ ΘΕΙΑ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη θεολογία, ὁ Πατέρας Θεός μετέχει στό
γεγονός τῆς ἐνσάρκωσης τοῦ Υἱοῦ
μέ τή συγκατάθεσή Του, ἐνῶ τό Ἅγιο
Πνεῦμα κοινωνεῖ στή φιλάνθρωπη
αὐτή εὐδοκία τοῦ Πατρός καί συμπαρίσταται διαρκῶς στό κοσμοσωτήριο ἔργο τοῦ Υἱοῦ. Κατά συνέπεια
ὁλόκληρο τό σωστικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, συντελέστηκε λόγω τῆς εὐδοκίας τοῦ Πατρός, τῆς αὐτουργίας
τοῦ Υἱοῦ καί τῆς συνεργίας τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Τό κύριο ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου πού ἀναλήφθηκε, πραγματοποιήθηκε διά τῆς
αὐτουργίας τοῦ Υἱοῦ. Γι’αὐτό στόν
Υἱό, λοιπόν, ἀνήκει κατά κύριο λόγο
ἡ ὑπερκόσμια καί αἰώνια δόξα, γιά
τό ἔργο πού ἐπιτέλεσε πάνω στή γῆ
μέ τή Θεία Ἐνανθρώπηση, τά Πάθη,
τήν Ἀνάσταση και τήν Ἀνάληψή
Του. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
σ’ ἓναν εὐχαριστήριο ὕμνο του εὐχαριστεῖ τόν τρισυπόστατο Θεό γιά τήν
Σταύρωση, τήν Ταφή καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πού χάρισε ἔτσι
τήν ἀθανασία στό θνητό γένος τῶν
ἄνθρώπων.
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«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν,
Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς
τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν». Στήν πραγματικότητα, λοιπόν, δέν ὑπάρχει θάνατος σάν μόνιμη κατάσταση, σύμφωνα μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο. Ἡ
δόξα τῆς θεότητος πού ἐπέλαμψε στό
Σωτήρα Χριστό κατά τή Μεταμόρφωση, ἐπιλάμπει τώρα στόν Ἀναστάντα Κύριο. «Ἡ ἐκ τῆς θεότητος
δόξα, φυσικῶς προϊοῦσα, κοινή καί
τοῦ σώματος ἐδείκνυντο διά τό
ἑνιαῖον τῆς ὑποστάσεως», γράφει ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμάς. Δηλαδή, ἡ δόξα τῆς θεότητος μεταδίδεται καί στήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ
σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐξ αἰτίας τῆς
μίας ἀδιαίρετης ὑποστάσεως. Ἡ Ἀνάσταση δέ καί ἡ Ἀνάληψη πού ἔγιναν
μέ τό ψηλαφητό σῶμα, πού ἔδειξε ὁ
Κύριος στούς Μαθητές Του φανερώνει καί τήν ἀντίστοιχη ἔλευσή Του
κατά τή Δευτέρα Παρουσία. Στήν
πραγματικότητα, λοιπόν, δέν ὑπάρχει θάνατος, σάν μόνιμη κατάσταση,
ἀφοῦ «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης
βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν».
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ἡ ἠθική δουλεία

Τοῦ Μητροπ. Ἀχελώου Εὐθυμίου Κ. Στύλιου

Πολλοί σύγχρονοι ἄνθρωποι ἔχουν τήν ἐντύπωση ὅτι
ζώντας μιά ἐκκοσμικευμένη ζωή – μιά ζωή χωρίς ἠθικούς
περιορισμούς καί κανόνες εἶναι ὄντως «ἐλεύθεροι». Ἐλεύθεροι ἀπό τά «δεσμά» τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς καί ἠθικῆς.
α) Ἡ δουλεία τοῦ ποτοῦ: Οἱ παλαιότεροι Ἕλληνες, σέ
μέρες ἑορτῆς, συνήθιζαν νά πίνουν λίγο κρασί, εἴτε γιά νά
εὐφρανθοῦν οἱ ἴδιοι (πρβλ. «καί οἶνος εὐφραίνει καρδίαν
ἀνθρώπου», Ψαλμ. 103, 15) εἴτε γιά νά εὐχηθοῦν σέ ἑορτάζοντες ἤ σέ Νεοφώτιστους (Βάπτισμα) ἤ Νεόνυμφους (Γάμος). Ἡ χρήση τοῦ οἴνου γιά τούς ἄνω λόγους, ἦταν καθιερωμένη ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων. Ἀκόμη καί ὁ Χριστός στό
Μυστικό Δεῖπνο ἔκανε χρήση «ἐκ τοῦ γενήματος τούτου
τῆς ἀμπέλου» (Ματθ. κστ΄ 29). Καί ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τή
χρήση τοῦ οἴνου κατά τήν τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας
καί τίς ἑορτές (Κατάλυσις οἴνου).
Σήμερα, ἡ χρήση τοῦ οἴνου ὡς εὐφραντικοῦ ποτοῦ ἔχει
σχεδόν καταργηθεῖ καί ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπό μιά μεγάλη
ποικιλία βιομηχανικῶν ποτῶν, ἡ κατανάλωση τῶν ὁποίων
ἔχει λάβει τόν χαρακτήρα σκόπιμης ποτοποσίας (Drinking),
γιά λόγους «διασκέδασης», πέρα ἀπό κάθε ὅριο εὐπρέπειας
καί ἀξιοπρέπειας.
β) Ἡ δουλεία τοῦ ἄκρατου ἐρωτισμοῦ: Στήν ἐποχή μας
καί ὡς συνέπεια διαφόρων θεωριῶν, ὑπερτονίστηκε ἡ ἄποψη
τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης τοῦ ἐρωτικοῦ ἐνστίκτου, σέ ἀντίθεση μέ τήν καθιερωμένη θέση τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς. Ἡ
χριστιανική ἠθική διδαχή περί ἐ γ κ ρ α τ ε ί α ς καί α ὐ τ ο κ υ ρ ι α ρ χ ί α ς τῆς γενετήσιας λειτουργίας ἔχει ὄχι μόνο
ἀπό πολλούς καταργηθεῖ, ἀλλά καί θεωρεῖται ὡς «σκοταδισμός» καί «ἐκτός ἐποχῆς»!
Ὁ ἄκρατος αὐτός ἐρωτισμός ἐπηρεάζει τό σύνολο τῶν
134
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ἐκδηλώσεων τῆς σύγχρονης κοινωνίας καί ἀποτελεῖ τό κύριο θέμα πού προβάλλεται συνεχῶς
ἀπό τά Μ.Μ.Ε., τό ἐμπόριο, τίς διαφημίσεις, τά
ποικίλα ἔντυπα καί περιοδικά. Τό πιό σημαντικό
εἶναι ὅτι ἡ σύγχρονη νεολαία ἀναπτύσσεται καί
«παιδαγωγεῖται» μέσα σέ αὐτό τό κλίμα. Ὁ ἐρωτισμός ἔχει καταστεῖ τό κύριο μέσο γιά κερδοσκοπικούς λόγους καί ἡ καταχρηστική προβολή
του ἔχει ἐπιβάλλει ἕνα σύστημα παγκόσμιας «δικτατορίας τοῦ σέξ», πού ἔχει μεταβάλλει τούς
σύγχρονους ἀνθρώπους σέ δούλους τοῦ «πανσεξουαλισμοῦ»!
γ) Ἡ διαγραφή τῆς ἔννοιας τῆς ἁμαρτίας:
Πολλοί σύγχρονοι ἄνθρωποι ἔχουν διαγράψει ἀπό
τή ζωή καί τή συμπεριφορά τους τήν ἔννοια τῆς
ἁμαρτίας, ὡς πράξης πού προσβάλλει τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καί ἀντιβαίνει στίς βασικές
ἀρχές τοῦ χριστιανικοῦ τρόπου ζωῆς. Ἐφθάσαμε
στό σημεῖο νά μήν ὑπολογίζεται ἀκόμη καί αὐτός
ὁ Βιβλικός «Δεκάλογος», πού διατυπώνει τίς
ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ γιά μιά ἀξιοπρεπή ζωή τῶν
ἀνθρώπων. «Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον (πρβλ.
σύγχρονη εἰδωλολατρία), οὐ λήψει τό ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπί ματαίῳ (βλασφημίες),
μνήσθητι τήν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου (γιά τούς
Χριστιανούς, τήν Κυριακή) ἁγιάζειν αὐτήν, οὐ
μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ φονεύσεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις τήν γυναίκα τοῦ
πλησίον σου» (Ἐξ. κ΄ 2-17). Ἐπίσης, ἡ συνεχής
διάπραξη ὁποιασδήποτε ἁμαρτίας συνιστᾶ «πάθος», τό ὁποῖον ἀποτελεῖ τό χειρότερο εἶδος δουλείας γιά κάθε ἄνθρωπο. Ο Χριστός, ὅμως, ἐδήλωσεν σαφῶς ὅτι «πᾶς ὁ ποιῶν τήν ἁμαρτίαν
δοῦλος ἐστι τῆς ἁμαρτίας» (Ἰω. η΄ 34).
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Τό ἐρώτημα αὐτό ἀπασχολεῖ κάθε λογικόν ἄνθρωπο. Τί ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε; διερωτῶνται πολλοί. Πῶς θά τά βγάλουμε πέρα; Ἀρρώστειες, οἰκονομικά
ἀδιέξοδα, χρεωκοπίες καί πολλά ἄλλα.
Μερικοί εἶναι αἰσιόδοξοι καί νομίζουν
ὅτι θά ἀλλάξουν τά πράγματα. Θά βρεθοῦν
σωστοί ἄρχοντες, πού θά βοηθήσουν τήν
πατρίδα μας νά ὀρθοποδήσει καί νά προχωρήσει καλλίτερα. Τρέφουν ἐλπίδες διά
τό μέλλον καί εἶναι αἰσιόδοξοι. Ἄλλοι πάλι
εἶναι ἀπαισιόδοξοι, τά βλέπουν ὅλα μαῦρα
καί ἀπελπίζονται. Ἆραγε οἱ πιστοί Χριστιανοί σέ ποιά κατηγορία ἀνήκουν; Οὔτε στή
μία, οὔτε στήν ἄλλη. Ἐκεῖνο πού ἔχει σημασία δέν εἶναι τί πιστεύουν καί τί λένε οἱ
ἄνθρωποι ὅσο σοφοί κατά κόσμον καί ἄν
εἶναι, ἀλλά τί λέει ὁ Χριστός, τί διδάσκει ἡ
Ἐκκλησία.
Ἡ Ἐκκλησία μᾶς δίνει ἐλπίδα ἀμετάθετη καί ἀδιάψευστη. Ποῦ ὅμως τήν στηρίζει; Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς λέει: «Θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» (Ἰωάν.
ΙΣΤ΄ 33). Ἔχετε θάρρος, ἐγώ ἔχω νικήσει
τόν κόσμο καί μέ τήν νίκη αὐτή ἐξασφάλισα
σέ σᾶς τόν θρίαμβο καί τή δόξα.
Τό θάρρος αὐτό δέν στηρίζεται σέ
ἀνθρώπινες θεωρίες καί ὑποσχέσεις. Στηρίζεται στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, πού θυσιάσθηκε γιά μᾶς καί εἶναι ὁ παντοδύναμος
δημιουργός τῶν πάντων.
Νά τό δοῦμε αὐτό καί πάνω στά πράγματα. Σαράντα μέρες μετά τήν Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία γιορτάζει
τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος ἀφοῦ
ἔφερε σέ πέρας τό κοσμοσωτήριο ἔργο του,
«ἀνελήφθη ἐν δόξῃ». Τό ἐπεσφράγισε μέ
τήν θριαμβευτικήν ἄνοδον εἰς τόν οὐρανόν.
Πρόσφερε τήν θυσία Του και μέ αὐτήν μᾶς
λύτρωσε ἀπό τήν ἁμαρτία πού εἶναι ἡ αἰτία
κάθε κακοῦ καί ἀνέβηκε στόν οὐρανό ἔνδοξος καί θριαμβευτής.
Τό μήνυμα τῆς Ἀναλήψεως εἶναι τό πιό
αἰσιόδοξο μήνυμα. Εἶναι μήνυμα νίκης καί
θριάμβου καί μᾶς δίνει τήν ἐλπίδα τῆς
αἰωνιότητος. Ὁ Χριστός εἶναι μαζί μας καί
μᾶς περιμένει στόν οὐρανό. Ἐμεῖς δυστυχῶς κολλᾶμε σάν στρείδια στή γῆ.
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Ἕνας ἐμπνευσμένος ὕμνος τῆς Ἀναλήψεως μᾶς δίδει πολύ θάρρος. Μᾶς καλεῖ νά
στρέψουμε τήν σκέψη μας στόν οὐρανό,
ὅπου βρίσκεται ὁ Χριστός, ὁ μεγάλος ἀδελφός μας καί Λυτρωτής. Εἶναι ἕνα σάλπισμα
αἰσιοδοξίας, πού μᾶς δίνει ἐλπίδα ἀμετάθετη. Παραθέτουμε τήν ἀπόδοση τοῦ νοήματος.
«Ἐλᾶτε, ὦ φιλόχριστοι καί φιλόθεοι
ἄνθρωποι, ἐλᾶτε νά ἀφήσουμε τά ἐπίγεια
πράγματα ἐπάνω στή γῆ, καί τά τῆς σκόνης,
τά χωματένια, στό χῶμα, καί ἄς προχωρήσουμε νά ἀνανήψουμε, νά ξυπνήσουμε καί
νά συνέλθουμε καί νά σηκώσουμε τά μάτια
μας καί τά νοήματα καί τίς σκέψεις μας στό
ὕψος τοῦ οὐρανοῦ. Ἄς πετάξουμε πρός τά
ἐπάνω τίς βλέψεις μας καί τίς αἰσθήσεις μας
καί ἄς νοιώσουμε ὅτι ἐμεῖς οἱ θνητοί ἄνθρωποι βρισκόμαστε στίς οὐράνιες πύλες, ὅπως
τότε οἱ μαθητές στό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, καί
ὅτι ἀτενίζουμε ἀπ’ ἐκεῖ τόν Χριστό πού μᾶς
λυτρώνει ἀπό τόν θάνατο καί τό κακό. Διότι
ἀπό τό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ὁ Κύριος ἀνέδραμε, ἀνεχώρησε στούς οὐρανούς, ἀπ’ ἐκεῖ
καί ὁ φιλόδωρος Δεσπότης τίς θεῖες του δωρεές μοίρασε στούς Ἀποστόλους του. Τούς
προσκάλεσε σάν πατέρας, τούς στήριξε
στήν πίστη, τούς ὁδήγησε σάν παιδιά του
καί τούς εἶπε. Δέν χωρίζομαι ἀπό σᾶς. Ἐγώ
εἶμαι μαζί σας καί κανείς ἐναντίον σας,
ἐχθρός καί τύραννός σας».
Ὅμως, γιά νἄμαστε προσγειωμένοι ἄς
πάρουμε καί τήν χειρότερη περίπτωση καί
ἄς ὑποθέσουμε ὅτι τά χάνουμε ὅλα καί δέν
φαίνεται πουθενά φῶς. Καί πάλι δέν θά
ἀπελπισθοῦμε, ἀλλά θά ἀγωνισθοῦμε μέ
τήν ἐλπίδα ὅτι ὁ Χριστός πού εἶναι μαζί μας
μᾶς περιμένει στόν οὐρανό γιά νά μᾶς στεφανώσει. Ὁ ἴδιος μᾶς ἔδωκε τήν ἀδιάψευστη ὑπόσχεση: «Ἰδού, ἐγώ μεθ’ ὑμῶν εἰμι
πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ
αἰῶνος» (Ματθ. ΚΗ΄ 20). Ἐγώ πού ἐξουσιάζω τά πάντα, θά εἶμαι μαζί σας ὅλες τίς
μέρες τῆς ζωῆς σας.
Ἡ Ἀνάληψη εἶναι ἀνύψωση. Ὁ Χριστός
μᾶς ὑπόσχεται νά μᾶς ἀνυψώσει καί μᾶς
μέχρι τόν οὐρανό. Τί ἄλλο θέλουμε;
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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παιδεία εἶναι συνυφασμένη μέ τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τότε, τουλάχιστον, πού ἄρχισε
νά ζεῖ μέ τούς συνανθρώπους του σέ μικρές κοινωνίες. Μορφή μέ τήν ἔννοια πού δίνουμε
στήν παιδεία σήμερα, ἀναμφίβολα πῆρε στά χρόνια τίς ἀρχαίας Ἀθήνας, ὅταν αὐτή γνώρισε χρόνια δόξας, καί μεγαλείου. Τότε, πού ἡ πολιτεία ἐνδιαφερόταν γιά τή συμμετρική
ἀνάπτυξη σώματος καί πνεύματος (κατά τό: «νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιῆ», καί νοιαζόταν γιά
τή δημιουργία τοῦ «καλοῦ κἀγαθοῦ» πολίτη.
Ἀπό τότε ὡς τά σήμερα, στό αὐλάκι τοῦ χρόνου, ἔτρεξε πολύ νερό καί οἱ αἰῶνες στοιβάχτηκαν
στό γιοῦκο τοῦ χρόνου. Ἡ παιδεία παρά τήν ἀλλαγή δεκάδων Κυβερνήσεων στό νεοελληνικό
κράτος καί τῶν ἑκατοντάδων «μεταρρυθμίσεων» δέν ἔχει βρεῖ ἀκόμα τό σωστό της δρόμο. Ἔτσι,
κοινή εἶναι πιά ἡ διαπίστωση –καί δέν κομίζει κανείς γλαύκα στήν Ἀθήνα– πώς ἀπό τό νεοέλληνα
λείπει ἡ ἀγωγή, λείπει ἡ παιδεία. Τό κράτος δέν τήν πῆρε ποτέ στά σοβαρά καί ὅ,τι γίνεται καί
μένει ἀκόμα ὄρθιο ὀφείλεται στόν πατριωτισμό καί στό φιλότιμο τῶν Ἐκπαιδευτικῶν μας, ἄσχετα
ἄν ἦσαν πάντα οἱ πικρίες τοῦ δημόσιου μισθολογίου. Τήν ἀβελτηρία, αὐτή τῆς πολιτείας μας,
ἐδῶ καί χρόνια τώρα, τήν πληρώνουν οἱ νέοι μας, πού κάθε λίγο καί λιγάκι –ἀνάλογα μέ τά
γούστα τοῦ καθ’ ὕλην ἁρμόδιου Ὑπουργοῦ ὑφίστανται καί εἶναι ὑποχρεωμένοι νά τήν ἀνεχτοῦν
καί μία «μεταρρύθμιση» μέ ἐπιχρίσματα, κάθε φορά, δίχως ν’ ἀλλάζει τίποτα στήν οὐσία. Γιατί,
ἐπιτυχία τῆς παιδείας δέν εἶναι νά πάνε τά παιδιά στό σχολεῖο – καί νά μή μείνουν ἀναλφάβητα,
ὅπως οἱ παλιότεροι – οὔτε νά πετύχουν σέ κάποιο ΑΕΙ ἤ σέ κάποιο ΤΕΙ πού κι’ αὐτά γίνονται, δέν
ξέρω μέ ποιά κριτήρια ΑΕΙ, ἀλλά τί κλίμα καί ποιά ἀτμόσφαιρα ἐπικρατεῖ σ’ αὐτά. Εἶναι τί τά
περιμένει καί ὕστερα μέ τήν ἀνεργία πού τούς δείχνει τό δρόμο τῆς ξενιτιᾶς. Πῶς νά τούς κερδίσει ἡ πολιτεία τούς νέους; Μέ τή θωπεία πού ἐπιχειρεῖ κάθε φορά. Αὐτή δέν ἀρκεῖ. Οἱ νέοι θέλουν πρότυπα, θέλουν ἔμπνευση. Εἶναι αὐτοί πού πρῶτοι δέν δέχονται τήν ἀδικία. Κάποια νέα
πράγματα, πού προσπαθοῦν νά τούς περάσουν καί νά τούς χρυσώσουν τό χάπι δέν εἶναι πάντα
τά καλύτερα. Οἱ νέοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπό ὁράματα. Καί αὐτά μόνο μιά παιδεία, στήν ὁποία ἔχουν
πιστέψει κι ἐπενδύσει οἱ ἡγέτες, θά μποροῦσε νά τούς τά δώσει. Καί μιά τέτοια παιδεία καί
κάποιοι τέτοιοι ἡγέτες φαίνεται πώς ἀργοῦν νά φανοῦν.
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ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ καί πολύ ἀνθρώπινο εἶναι τό περιστατικό πού διάβασα
πρόσφατα. Τό ἀναφέρει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί
Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος στό πολύ
ἐνδιαφέρον καί μέ οὐσιαστικές ἀπόψεις
βιβλίο του: «Ἐκεῖ πού δέν φαίνεται ὁ
Θεός». Τό μεταφέρω ἐδῶ, γιά νά τό χαροῦν καί οἱ ἀναγνῶστες τοῦ «Συνδέσμου».
«ΘΥΜΑΜΑΙ τή Μυρτώ. ἕνα μικρό
χαριτωμένο κοριτσάκι. Προσβλήθηκε
ἀπό ὀξεία λευχαιμία. Μέ ἀπαράμιλλη
σιωπή καί ὑπομονή, μέ ἕνα γλυκύτατο
βλέμμα πού ἐξέπεμπε συνεχῶς τό
χλωμό προσωπάκι της, ἀντιμετώπιζε τίς
πιό ἐπιθετικές θεραπεῖες πού τῆς ἔκαναν. Κι ὅσο ἦταν αὐτή ἀνεκτική, τόσο
κατέρρεαν οἱ γονεῖς της, πού σταδιακά
ἔχασαν μαζί μέ τίς ἐλπίδες τους καί τά
τελευταῖα ψήγματα τῆς πίστεώς τους.
Δέν ἦταν ἄνθρωποι πιστοί οὕτως ἤ
ἄλλως. Κάτι, ὅμως, ὑπῆρχε μέσα τους.
Τήν εἶχαν στείλει καί σέ καλό σχολεῖο.
Εἶχε μιά δασκάλα πού τήν ὑπεραγαποῦσε. Κάθε φορά πρίν κοιμηθεῖ ἔκανε
τόν σταυρό της λέγοντας: «Σταυρέ τοῦ
Χριστοῦ, σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει Σου».
Ἔτσι τῆς εἶχε πεῖ ἡ δασκάλα της Παρασκευή.
–Γιατί κάνεις τόν σταυρό σου; ρωτοῦσε ἡ μητέρα της.
–Γιά νά μοῦ δίνει δύναμη ὁ Χριστός, ἀπαντοῦσε. Ἔτσι μᾶς εἶπε ἡ κυρία
Παρασκευή στό σχολεῖο.
–Δέ Τοῦ λές καλύτερα νά σέ κάνει
καλά;
–Δέν χρειάζεται, ἀφοῦ μοῦ δίνει δύναμη καί χαρά.
Οἱ γονεῖς δέν ἐπέμειναν. Δέν καταλάβαιναν καί πολλά. Καθώς, ὅμως, προχωροῦσε ἡ ἀσθένεια, τά ἔβαλαν μέ τόν
Θεό. Παρά ταῦτα δέν μποροῦσαν νά τά
βάλουν μέ τό παιδί τους πού συνέχισε
νά κάνει τόν σταυρό του καί νά λέει
προσευχοῦλες.
Ἡ Μυρτώ πέθανε ὀκτώ χρόνων ζη-
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τώντας ἀπό τή μητέρα της νά τῆς πεῖ τό «Πάτερ
ἡμῶν», γιατί αὐτή δέν μποροῦσε πλέον. Ἄφησε
τήν κούκλα ἀπό τήν ἀγκαλιά της, σταύρωσε τά
χεράκια της καί ζήτησε τήν προσευχή. Ἡ μητέρα
της δέν μπόρεσε νά τῆς χαλάσει τό χατίρι. Τό
ἔκανε μέ λυγμούς. Ἄφησε τή λογική τῶν ἐπιχειρημάτων καί τῶν ἀποδείξεων, τοῦ στενοῦ μυαλοῦ
καί τῆς σκέψης, καί λειτούργησε στόν κόσμο τοῦ
παιδιοῦ της. Μαζί μέ τά δάκρυα ἀπό τά μάτια
της ἀνέβλυσε καί ἡ πίστη ἀπό τήν καρδιά της».

Η ΜΥΡΤΩ
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ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ αὐτό, πέρα ἀπό τήν
τρυφερή συγκίνησή του, δημιουργεῖ προβληματισμό. Μᾶς βάζει σέ σκέψεις. Βλέπουμε ὅτι ὁ
Θεός χρησιμοποιεῖ διαφόρους τρόπους, γιά νά
φέρει κοντά Του ἀνθρώπους πού εἶναι ἀδιάφοροι
στήν πίστη ἤ καί ἐντελῶς ἀρνητικοί. Ἀκόμη καί
μέ τόν θάνατο ἑνός μικροῦ παιδιοῦ. Ὅσο κι ἄν
φαίνεται σέ μᾶς πολύ σκληρό ἤ καί ἄδικο. Ὁ
Θεός ἐνεργεῖ μέ τήν προοπτική τῆς αἰωνιότητας.
ΕΠΕΙΤΑ, ἐκείνη ἡ κυρία Παρασκευή, ἡ δασκάλα τῆς Μυρτῶς, πόσα δέν μᾶς λέει! Φύτεψε
στήν ψυχούλα τῆς μικρῆς μαθήτριάς της τόν
σπόρο τῆς πίστης στόν Χριστό. Καί ὁ σπόρος
βλάστησε καί καρποφόρησε τό δέντρο τῆς πίστης.
Μιά πίστη πού εἶχε τή δύναμη νά στηρίζει τό μικρό κορίτσι στίς ὀδυνηρές στιγμές. Ἀκόμη καί
μπροστά στόν θάνατο!
ΑΛΗΘΕΙΑ, πόσο μεγάλο εἶναι τό ἔργο τῶν
ἐκπαιδευτικῶν, ὅταν εἶναι πραγματικοί λειτουργοί!
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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Ἡ Μάνη, ἡ Ἐκκλησία
καί οἱ ἄθεοι
FsRv,qOncsev=`vKulu[uruohlsekse
Ἡ Μάνη ἑόρτασε καί
φέτος, μέ τήν δέουσα ἐπισημότητα καί τήν ἀθρόα
συμμετοχή τοῦ λαοῦ, τήν
ἐκεῖ ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης, στίς 17 Μαρτίου
1821. Ἡ Ἐπανάσταση
τῶν Μανιατῶν, ὅπως γράφει καί ἡ σημαία τους, ξεκίνησε γιά τή νίκη ἐπί τῶν
Ὀθωμανῶν καί ὄχι γιά
τήν ἐλευθερία. Οἱ Μανιάτες δέν γνώρισαν σκλαβιά
γιά νά ἀπελευθερωθοῦν.
Καί βεβαίως, στή σημαία
τους κυριαρχεῖ ὁ Σταυρός,
σύμβολο τῆς ἀγάπης τοῦ
Χριστοῦ γιά τόν ἄνθρωπο
καί τῆς νίκης Του ἐπί τοῦ
θανάτου.
Ἀκράδαντη καί βαθιά
ἦταν ἡ πίστη τῶν Μανιατῶν στήν Ὀρθοδοξία.
Ὅλοι ἦσαν συσπειρωμένοι
περί τόν Ἐπίσκοπο καί
τούς παπάδες τους, πρωτοπόρους στόν Ἀγώνα καί
στίς θυσίες. Τό ὁμολογεῖ
καί ὁ Τοῦρκος ἱστορικός
Μώραλη Μελίκ Μπέη:
«Τόν λαό τῆς Πελοποννήσου ὑποκίνησαν... κυρίως οἱ Μητροπολῖτες καί
γενικῶς οἱ κληρικοί, δηλαδή οἱ πραγματικοί ἡγέ-

τες τοῦ ἔθνους τῶν γκιαούρηδων».
Δέν εἶναι τυχαῖο τό
γεγονός ὅτι ὅλοι ὅσοι ἀπεικόνισαν τά γεγονότα τῆς
Ἐπανάστασης τοῦ 1821,
ὅσοι τά περιέγραψαν ἤ
ἔγραψαν ἀπομνημονεύματα ἔχουν σέ κυρίαρχη θέση
τούς κληρικούς. Φυσικά,
ὅσοι εἶχαν ἄμεση σχέση
μέ τήν Ἐπανάσταση τοῦ
1821 καί ὅσοι ἔγραψαν –
ἐκ τῶν ὑστέρων ἕως καί
σήμερα – μέ ἐπιστημοσύνη
καί χωρίς ἰδεολογικές
ἀγκυλώσεις.
Ἡ Μάνη εὐτύχησε νά
ἔχει διακεκριμένους Ἱεράρχες κατά καί μετά τόν
Ἀγώνα τοῦ 1821. Ὁ Ἐπίσκοπος Μαΐνης (δηλ. στήν
περιοχή τῆς Μάνης) Νεόφυτος (1821-1823) ὑπῆρξε Φιλικός καί μετέσχε
ἐνεργῶς στόν Ἀγώνα κατά
τῶν Ὀθωμανῶν.
Στή συνέχεια, ὁ Ἐπίσκοπος Μαΐνης, καί μετά
Οἰτύλου, Ἰωσήφ μυήθηκε
ἐπίσης στήν Φιλική Ἑταιρεία καί ἐργάσθηκε
ἀόκνως πρός διάδοση τῶν
σκοπῶν της μεταξύ τῶν
ὁπλαρχηγῶν τῆς Μάνης.
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Ἀργότερα, πρῶτος Ἀρχιερέας τῆς Μητροπόλεως Γυθείου καί Οἰτύλου ἦταν ὁ Τριπολιτσιώτης Ἱερόθεος (Ἀθανασόπουλος). Καί
αὐτός ἦταν Φιλικός καί στόν Ἀγώνα ἔδειξε
τό μεγάλο ψυχικό προσόν νά εἶναι ἀγαπητός
ἀπό ὅλους, ἀκόμη καί κατά τήν δίνη τῶν
ἐμφυλίων συγκρούσεων. Ἕνας ἄλλος σημαντικός Μητροπολίτης ἦταν ὁ Παρθένιος (Δημητρόπουλος). Εὐρυμαθής κληρικός μέ σπουδές στήν Εὐρώπη, ὑπηρέτησε ἐπί χρόνια ὡς
ἱεροκήρυκας στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῶν
Ἀθηνῶν. Εἶναι μιά εὐλογημένη σύμπτωση ἡ
βιοτή τοῦ νεοκλεγέντος Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Γ΄ (Παπαθανασίου) μέ τοῦ προκατόχου του Παρθενίου: Εὐρυμαθής μέ σπουδές
στήν Εὐρώπη καί ἐπί χρόνια ἱεροκήρυκας στόν
Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος Γ΄, ἀφοῦ ἔδωσε
τήν διαβεβαίωσή του ἐνώπιον τοῦ Προέδρου
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλου, στίς 12 τό μεσημέρι τῆς 28ης
Μαρτίου 2018 ἐνθρονίσθηκε μέ κάθε ἐπισημότητα στήν ἕδρα τῆς Μητρόπολης, στό Γύθειο.
Ἡ Ἐκκλησία προσέφερε καί προσφέρει στό
῎Εθνος. Ὅσοι πολιτικοί καί διανοητές ἀκολουθοῦν τήν ὑλιστική καί μηδενιστική ἰδεολογία, ἐπιδιώκουν νά σβηστεῖ ὅλη αὐτή ἡ προσφορά καί νά ἀποκοπεῖ ὁ λαός ἀπό τίς ρίζες
του καί τήν ἰδιοπροσωπία του. Προπαγανδίζουν τό πόσο μοντέρνος εἶναι ἕνας λαός χωρίς
ἀρχές καί χωρίς ἰδανικά... Τό πιστεύω τους
εἶναι: «῎Αν ὁ λαός δέν σκέπτεται ὅπως ἐμεῖς,
θά ἀλλάξουμε τόν λαό». Ματαιοπονοῦν. Οἱ
Μανιάτες, οἱ Τσάκωνες, πού καί αὐτοί γιόρτασαν στίς 16 Μαρτίου τήν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασής τους κατά τῶν Ὀθωμανῶν, καί ὅλοι
οἱ Ἕλληνες δέν ἀλλάζουμε. Δέν πουλᾶμε τήν
πνευματική καί πατριωτική κληρονομιά μας,
ὄχι γιά ἕνα πιάτο φακή, ἀλλά γιά ὅλους τούς
θησαυρούς τοῦ κόσμου.
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Παρακολουθεῖστε τήν ἱστοσελίδα
τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας.
Ἐνημερωθεῖτε γιά τό κοινωνικό ἔργο,
τίς ἐκδόσεις, τό περιοδικό,
τό βιβλιοπωλεῖο μας.

Συντονιστεῖτε 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

¥¥

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΤΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τοῦ Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Νταμάτη*
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Μέ λαμπρότητα καί πάνδημη συμμετοχή τελέσθηκαν
τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, 15
Ἀπριλίου 2018, ἀπό τόν Σεβ.
Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.
Χρυσόστομο τά Ἐγκαίνια
τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τῶν προσφάτως ἀνακατασκευασθέντων καί ἀποκατασταθέντων κελλίων καί
λοιπῶν χώρων τῆς Ἱστορικῆς
καί παλαίφατης Ἱερᾶς Μονῆς
Βελανιδιᾶς, εὑρισκόμενης
στούς πρόποδες τοῦ Ταϋγέτου καί σέ ὑψόμετρο 400 μέτρων βορείως τῆς Καλαμάτας.
Ὁ σεπτός Ποιμενάρχης
μας θεωρεῖται ὡς νέος κτήτορας αὐτῆς, καθ’ ὅτι μέ συντονισμένες ἐνέργειές του χρηματοδοτήθηκε ἡ ἱστορική
Μονή ἀπό Εὐρωπαϊκό Πρόγραμμα καί τά προηγούμενα
χρόνια (2014-2017) ἐκτελέσθηκαν οἰκοδομικές καί διάφορες ἄλλες ἐργασίες ὑπό τοῦ
Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ (Διεύθυνση Ἀναστήλωσης Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων), ὥστε
σήμερα νά εἶναι λειτουργική
καί ἐπισκέψιμη.

¥

Ὁ Ἱερός Ναός («Καθολικόν», στό
μοναστηριακό τυπικό) τῆς Βελανιδιᾶς,
τιμώμενος ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς κτίστηκε τό ἔτος 1629, ὅπως μαρτυρεῖ σωζόμενη κτητορική ἐπιγραφή ἐνῶ τό Πατριαρχικό Σιγίλλιο τοῦ ἔτους 1727,
ἔδωσε τότε στή Μονή Πατριαρχική καί
Σταυροπηγιακή ἀξία, ἀναφέροντας μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: «... Ἐν τῇ
ἐπαρχίᾳ Μονεμβασίας περί τήν λεγομένην Καλαμάταν ἦν μέν ἀπ’ ἀρχῆς
καί ἀνέκαθεν πρό χρόνων ἀμνημονεύτων ἱερόν καί σεβάσμιον μοναστήριον
Πατριαρχικόν καί Σταυροπηγιακόν, εἰς
ὄνομα σεμνυνόμενον τῆς Ὑπεραγίας
ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Κυρίας Χρυσοπηγῆς, κατά τήν τοποθεσίαν Βελανιδείαν...».
Ἡ σημαία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 πού κυματίζει στόν
κεντρικό τοῖχο τοῦ ἑνετικοῦ πύργου
τῶν προπυλαίων της, ὑπενθυμίζει ὅτι
ἡ Μονή ὑπῆρξε τόπος προετοιμασίας
καί συγκεντρώσεως τῶν ὁπλαρχηγῶν
καί ἀπ’ αὐτή ξεκίνησαν μέ τούς ἀγωνιστές γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Καλαμάτας, στίς 23 Μαρτίου 1821. Ἀδελφός
ἐξ ἄλλου τῆς Μονῆς ὑπῆρξε ὁ Ἐθνεγέρτης καί Μπουρλοτιέρης τῶν ψυχῶν
Γρηγόριος Δικαῖος Παπαφλέσσας, ἀφοῦ
πέρασε σ’ αὐτή τό στάδιο τῆς μοναχικῆς
του δοκιμασίας. Ἐπιπλέον, οἱ φιλοπάτριδες Πατέρες της κατέθεσαν στήν
Πελοπόννησιακή Γερουσία (ὑπάρχει
ἀπόδειξη στό Ἀρχεῖο τῆς Μονῆς) 1.000
γρόσια γιά τίς ἀνάγκες τοῦ μαχόμενου
ἡρωϊκοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.
Τό Μοναστήρι στό διάβα τῶν πέντε
αἰώνων ζωῆς καί προσφορᾶς του χα-
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ρακτηρίζεται ὡς μαρτυρικό καί πολύπαθο, ἀφοῦ δύο κατακτητές (ὁ
Ἰμπραήμ τό 1825, καί οἱ Γερμανοί τό
1943) τό πυρπόλησαν καί τό κατέκαψαν.
Ἐπιπλέον, δύο σεισμικές δοκιμασίες (ἡ
πρώτη τό 1860 καί ἡ δεύτερη τό 1986)
τό κατέστρεψαν καί τό ἰσοπέδωσαν.
Στό μακρύ κατάλογο τῶν Ἡγουμένων του ἰδιαιτέρως μνημονεύονται
οἱ Ἱερομόναχοι Διονύσιος Κατζαρῆς
(1755-1765) καί Παΐσιος Μαντζαρόπουλος (1802-1815) ἐπειδή αὔξησαν τήν
κτηματική περιουσία τῆς Μονῆς ὥστε
στίς ἡμέρες τους νά ξαπλώνεται στά
Καλύβια τῆς Καλαμάτας καί σέ ὅλο
σχεδόν τόν κάμπο τοῦ Ἀσπροχώματος
καί νά φτάνει μέχρι τή Μικρομάνη.
Ξεχωρίζει καί ὁ Καλαματιανός Ἰεζεκιήλ Στροῦμπος (1918-1921), μετέπειτα
Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων (1924-1950), ἐπειδή ὑπέγραφε ὡς «Βελανιδιώτης», χρησιμοποιώντας δηλ. ὡς ἐπώνυμό του τήν
ὀνομασία τῆς Μονῆς, ἀπό τήν ἡμέρα
τῆς μοναχικῆς κουρᾶς του σ’ αὐτή
(1907) μέχρι τήν κοίμησή του (1953).
Ἐπίσης, ὁ τελευταῖος ἡγούμενος τῆς
ἀνδρικῆς ἀδελφότητας Ἀλέξανδρος Θεοφιλόπουλος (1947-1966), ἐπειδή ἀνοικοδόμησε τό Μοναστήρι μετά τή γερμανική Κατοχή καί ἦταν ἀφιλοχρήματος καί ἐλεήμων σέ ἐμπερίστατους
ἀνθρώπους τῆς δύσκολης ἐκείνης
ἐποχῆς.
* Ὁ Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Νταμάτης
εἶναι Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Μεσσηνίας καί Πρόεδρος τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Βελανιδιᾶς.
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Ἡ τιμή τῶν Ἁγίων

FsRv<uo`v-unukuilhlsekse_vqkskhcseZ?pskhcse
Ἡ τιμή τῶν Ἁγίων εἶναι μία παλαιά καί σεβαστή παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας μας. Ἀπό τούς πρώτους
χριστιανικούς αἰῶνες ἡ Ἐκκλησία
τιμᾶ τήν μνήμη τῶν Ἁγίων καί τῶν
Μαρτύρων. Ἔχει θεσπίσει εἰδικές
ἑορτές, γιά νά τιμᾶ τή μνήμη τους,
ἔχει ἱδρύσει Ναούς, ἔχει εἰκόνες τῶν
Ἁγίων, στίς ὁποῖες οἱ πιστοί ἀπονέμουν ἀσπασμόν καί τιμητικήν προσκύνηση – ὄχι λατρεία – ἡ ὁποία ἀνήκει μόνο στό Θεό. Οἱ Προτεστάντες
ἀρνοῦνται τήν τιμήν τῶν εἰκόνων καί
δέν ἔχουν εἰκόνες στούς ναούς τους.
Μέ τή σχετική προπαγάνδα τους
ἔχουν δημιουργήσει ἀμφιβολίες σέ
μερικούς γιά τήν ἀξία τῶν εἰκόνων
καί τήν τιμή τῶν Ἁγίων. Γι’ αὐτό θά
ἐξετάσουμε πιό κάτω τήν ἔννοια τῆς
τιμῆς τῶν Ἁγίων καί τή θέση τους
στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Πρῶτα, θά ἐξετάσουμε τήν
ἔννοια τῆς λέξεως «Ἅγιος». Ἡ λέξη
αὐτή παράγεται ἀπό τό ἀρχαῖο ἑλληνικό ρῆμα «ἄζομαι», πού σημαίνει:
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σέβομαι, εὐλαβοῦμαι. Ἀπό τό ρῆμα
αὐτό παράγεται καί τό ἐπίθετο
«ἁγνός», πού σημαίνει: καθαρός,
ἄμωμος. Ἅγιος, λοιπόν, εἶναι ὁ ἁγνός,
ὁ ἱερός, ὁ ἐνάρετος. Οἱ Ἰουδαῖοι ὀνόμαζαν Ἁγίους, αὐτούς πού πίστευαν
στόν ἀληθινό Θεό, τούς ἀλλοθρήσκους τούς ἔλεγαν ἐθνικούς καί τούς
θεωροῦσαν ἁμαρτωλούς. Στήν Καινή
Διαθήκη Ἅγιοι ὀνομάζονται ὅσοι πιστεύουν στό Χριστό, δηλαδή ὅλοι οἱ
χριστιανοί. Ἔπειτα, πῆραν τό ὄνομα
χριστιανοί, στήν Ἀντιόχεια, ὅταν
ἔφυγαν ἐξ αἰτίας τοῦ διωγμοῦ τους
ἀπό τούς Ἰουδαίους. (Βλ. Πράξεις
Ἀποστ. κεφ. ια΄, 26): «Χρηματίσαι δέ
πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τούς μαθητάς
χριστιανούς».
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στίς Ἐπιστολές του ὀνομάζει τούς χριστιανούς Ἁγίους. Στήν Α΄ Ἐπιστολή πρός
Κορινθίους (κεφ. α΄, 2) προσφωνεῖ
τούς χριστιανούς τῆς Κορίνθου
«ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις». Θεωρεῖ ὅλους τούς χρι-
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ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς Ἅγιοι, Μάρτυρες καί Ὅσιοι.
Οἱ Ἅγιοι μέ τίς διάφορες χριστιανικές ἀρετές πού ἀνέπτυξαν σέ μεγάλο βαθμό, ἀποτελοῦν ἠθικά πρότυπα γιά τούς χριστιανούς. Συνάμα
αὐτοί πρεσβεύουν στό Θεό γιά ὅλους
τούς χριστιανούς. Γι’ αὐτό συχνά ἐπικαλούμαστε τίς πρεσβεῖες τους στό
Θεό. Οἱ Ἅγιοι βρίσκονται κοντά στό
Θεό. Σύμφωνα δέ μέ τήν πίστη τῆς
Ἐκκλησίας, ὑπάρχει μία ἐπικοινωνία
μεταξύ τῆς Ἐκκλησίας τῶν ζώντων καί
τῆς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας τοῦ
Οὐρανοῦ. Οἱ πιστοί προσεύχονται
ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων καί αὐτοί
ὑπέρ τῶν ζώντων. Ὑπάρχει μιά σχέση
ἀγάπης μεταξύ θριαμβεύουσας καί
στρατευομένης Ἐκκλησίας. Ὁ Θεός,
κατά τήν Ἁγία Γραφή, ἀκούει περισσότερο τίς προσευχές τῶν θεοσεβῶν
καί Ἁγίων. Ὅπως γράφει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης (κεφ. θ΄ 31), «ἁμαρτωλῶν ὁ Θεός οὐκ ἀκούει, ἀλλ’ ἐάν
τίς θεοσεβής ᾖ καί τό θέλημα αὐτοῦ
ποιεῖ, τούτου ἀκούει». Οἱ Ἅγιοι
ὑπῆρξαν θεοσεβεῖς καί ἐνάρετοι στήν
ἐπίγεια ζωή τους, γι’ αὐτό ὁ Θεός τούς
ἀκούει μέ εὐμένεια. Μέ τίς προσευχές
τους ἔκαναν θαύματα ἀκόμη καί ὅταν
ζοῦσαν, περισσότερα δέ μετά τό θάνατό τους. Τά θαύματα δέν τά κάμουν
οἱ Ἅγιοι, ἀλλά ὁ Θεός, πού ἀκούει τίς
προσευχές τους. Ἔχουμε ἀκούσει
πολλά γιά θαύματα Ἁγίων, ἰδιαίτερα
τῆς Παναγίας. Τά θαύματα γίνονται
ὄχι πάντοτε οὔτε σέ ὅλους, ἀλλά μόνο
σέ ὅσους προσεύχονται μέ πίστη στό
Θεό καί στούς Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι μεταβιβάζουν τά αἰτήματά μας στό Θεό.
Τά θαύματα δέ αὐτά ἀποδεικνύουν
ὅτι οἱ Ἅγιοι ζοῦν στόν πνευματικό κόσμο, ὅτι ὑπάρχει ὁ Θεός, πού ἐπιτελεῖ
τά θαύματα καί εὐεργετεῖ ὅσους εἰλικρινά πιστεύουν σ’ Αὐτόν.

στιανούς ἁγιασμένους μέ τήν πίστη
τους στό Χριστό ὑποδηλώνοντας ὅτι
ὅλοι οἱ χριστιανοί ἔχουν κληθεῖ,
ἔχουν ἀποστολή νά γίνουν ῞Αγιοι, νά
ἀγωνισθοῦν γιά τήν ἠθική καί πνευματική τους τελειοποίηση. Διότι
Ἅγιος δέν γίνεται κάποιος μέ τήν
ἁπλή ὁμολογία πίστεως, ὅπως λένε οἱ
Προτεστάντες, ἀλλά καί μέ τόν ἀγώνα
γιά νά φθάσει στό «καθ’ ὁμοίωσιν».
Γι’ αὐτό ὁ Παῦλος τούς συνιστᾶ συχνά
νά κάμουν καλά ἔργα. « Ὅσα ἐστίν
ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, εἴ τις
ἀρετή καί εἴ τις ἔπαινος» (Φιλιπ. δ, 8).
Συνιστᾶ ἀκόμη νά ἔχουν πίστη,
ἀγάπη· καί ἄλλες χριστιανικές ἀρετές.
«Τοῦτο γάρ ἐστι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ,
ὁ ἁγιασμός ὑμῶν» (Α΄ Θεσ. δ΄, 3).
Προορισμός, λοιπόν, τοῦ χριστιανοῦ
εἶναι νά γίνει ἄμεμπτος, ἅγιος. Τό
ἰδεῶδες τῶν χριστιανῶν εἶναι ἡ ἁγιότητα, ἐνῶ τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἦταν
ἡ ἀνδρεία στόν πόλεμο ἤ ἀργότερα ἡ
ἐνασχόληση μέ τή φιλοσοφία, κ.λπ.
Σήμερα, μᾶς χρειάζεται πολύ τό χριστιανικό ἰδανικό τῆς ἁγιότητας, τό
ὁποῖο ἔχει παραμεληθεῖ, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἠθική κρίση τῆς ἐποχῆς μας,
πού εἶναι παράλληλη μέ τήν οἰκονομική κρίση. Ὁ ἄγγλος φιλόσοφος τῆς
Ἱστορίας Ἄρνολντ Τούνμπη, στό ἔργο
του : «Σπουδή τῆς Ἱστορίας», γράφει
ὅτι σκοπός τῆς ἱστορικῆς ζωῆς τὼν
λαῶν σήμερα πρέπει νά εἶναι ἡ δημιουργία κοινωνίας ἁγίων, δηλαδή ἐναρέτων.
Οἱ Χριστιανοί, ὅπως γράφει ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος, εἶναι «κλητοί
ἅγιοι», δηλαδή ἔχουν κληθεῖ νά γίνουν Ἅγιοι, μέ τή δική τους προσπάθεια καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Λίγοι, ὅμως, κατορθώνουν νά φθάσουν
στό ἰδανικό τῆς ἁγιότητας, νά γίνουν
ἀληθινά Ἅγιοι. Αὐτοί θεωροῦνται
πρότυπα τῶν πιστῶν καί τιμῶνται μέ
εἰδικές ἑορτές, ἔχουν δέ ἀναγνωρισθεῖ
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ἄλλα μνημόσυνα. Ὅσο ὅμως «προχωροῦσε» ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ πλαδένα παρέμενε μόνη της στό τραπέζι κι ὁ κόσμος,
ἐπίσης, παρέμενε λιγοστός στόν Ναό.
Ἀναλογίστηκα τά προηγούμενα Σάββατα πού τήν ἴδια ὥρα εἶχα ξαναβρεθεῖ
ἐκεῖ. Τό τραπέζι μπροστά ἀπό τήν Ὡραία
Πύλη ἦταν μεγάλο καί γεμάτο μέ πλαδένες
εἰς μνήμη διαφορετικῶν νεκρῶν προσφιλῶν
προσώπων μέ τίς φωτογραφίες τους ἐντός
φροντισμένων κορνιζῶν. Ἀνακάλεσα στήν
μνήμη μου παλαιότερα πρωινά τοῦ Σαββάτου στόν ἴδιο χῶρο καί μπροστά ἀπό
τήν Ὡραία Πύλη ἦταν δύο μεγάλα τραπέζια μέ ἀκόμα περισσότερες πλαδένες καί
φωτογραφίες προσώπων πού ἔχουν ἀποβιώσει.
Κατέληξα στό συμπέρασμα: οἱ θάνατοι
δέν μπορεῖ νά εἶναι λιγότεροι στίς μέρες
μας, ἀλλά ἐμεῖς οἱ ζῶντες ὅλο καί λιγότερο
τιμοῦμε τά προσφιλῆ μας κεκοιμημένα πρόσωπα.
* * *

Βαθιά θλίψη γέμισε τήν καρδιά μου μέ
τό γεγονός αὐτό! Συνεχίζω τούς λογισμούς
μου καί διαπιστώνω ὅτι ἡ νέα γενιά δέν
ἔχει τήν κατάλληλη ὀρθόδοξη χριστιανική
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ολλά Σάββατα ἔχω θελήσει νά πάω
στόν Ἱερό Ναό τοῦ Κοιμητηρίου τῆς
περιοχῆς μου γιά νά ἐκκλησιαστῶ
καί νά τιμήσω τήν μνήμη τῶν προγόνων μου. Στόν συγκεκριμένο Ἱερό
Ναό τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία
ἀνελλιπῶς κάθε Σάββατο. Μετά τό πέρας,
της ἀκολουθοῦν νιάμερα, σαρανταήμερα,
τρίμηνα, ἐτήσια ἤ ἀκόμα καί περισσότερων
ἐτῶν μνημόσυνα για προσφιλῆ κεκοιμημένα
πρόσωπα.
Τό τελευταῖο Σάββατο, ὅμως, ἦταν διαφορετικό! Φτάνοντας στό προαύλιο τοῦ κοιμητηρίου, ἡ πλατεία του ἦταν ἄδεια. Ἡ
πρώτη μου σκέψη ἦταν πώς ἔφτασα νωρίς
καί ὁ κόσμος δέν εἶχε προλάβει ἀκόμα νά
ἔρθει στήν Ἐκκλησία.
Στήν συνέχεια, ἡ ἔκπληξή μου μεγάλωσε ἀκόμα περισσότερο ὅταν κατά τήν
εἴσοδό μου στόν Ἱερό Ναό ἀντίκρισα λιγοστά ἄτομα νά παρακολουθοῦν τήν Θεία
Λειτουργία. Στό τραπέζι μπροστά ἀπό τήν
Ὡραία Πύλη, ἦταν ἀκουμπισμένη μόνο μία
φωτογραφία ἑνός θανόντος καί μία πλαδένα- ἕνας δίσκος μέ κόλλυβα - γιά ἕνα
μνημόσυνο! Καί πάλι τό δικαιολόγησα
μέσα μου λέγοντας ὅτι,ἐπειδή εἶναι νωρίς,
δέν ἔχουν φέρει ἀκόμα τίς πλαδένες ἀπό τ’
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παιδεία καί δέν τιμᾶ ἤ δέν ξέρει πῶς νά
τιμᾶ τούς νεκρούς της. Δέν γνωρίζει ὅτι
τό μνημόσυνο - σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη – εἶναι ἡ βοήθεια πού μπορεῖ
νά δώσει ὁ ζωντανός στόν νεκρό του πού
ἀγαπάει τόσο πολύ, ὥστε νά βρεῖ ἀνάπαυση ἡ ψυχή του.
Ἡ χριστιανική παιδεία ἐξαφανίστηκε
ἀπό τήν δημόσια ἐκπαίδευση μέ συνέπεια
οἱ νέες γενιές νά μήν γνωρίζουν τί πρέπει
νά κάνουν ὅταν χάσουν ἕνα οἰκεῖο πρόσωπό τους. Ὅταν πεθάνουν καί οἱ τελευταῖοι εὐσεβεῖς ἐνήλικες θά φανεῖ καθαρά ἡ πνευματική φτώχεια τοῦ λαοῦ
μας.
Ἡ κρίση πού μαστίζει τήν πατρίδα
μας ἀναγκάζει πολλούς συγγενεῖς θανόντων, λόγω ἐξόδων, νά μήν τελοῦν
μνημόσυνα στά θανόντα ἀγαπημένα τους
πρόσωπα. Δίνεται προτεραιότητα στά
ἔξοδα τοῦ προσφερόμενου καφέ καί τοῦ
γεύματος πού ἀκολουθεῖ καί ὄχι στό μνημόσυνο καί τήν προσευχή γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ θανόντος. Τό κόστος τοῦ καφέ καί τοῦ γεύματος δέν
πρέπει νά γίνεται κώλημα γιά τήν τέλεση
ἑνός μνημόσυνου.
Ἀλήθεια, πόσοι ἀπό ἐμᾶς γνωρίζουμε
ὅτι ὅλα τά Σάββατα τοῦ ἔτους εἶναι ἀφιερωμένα στούς κεκοιμημένους ἀδελφούς
μας, πού βρίσκονται ἤδη στήν αἰωνιότητα καί περιμένουν τήν Ἀνάστασή τους.
Ἔτσι, τά μνημόσυνα ἤ τά τρισάγιά τους
νά γίνονται κατά προτεραιότητα ἡμέρα
Σάββατο, χωρίς βέβαια ν’ ἀποκλείονται
καί οἱ ὑπόλοιπες ἡμέρες τῆς ἑβδομάδας.
Ἐπίσης, ἐξέχουσα θέση στήν ζωή τῆς
Ἐκκλησίας μας ἔχουν τά δύο ἐτήσια Μεγάλα Ψυχοσάββατα. Τό μέν ἕνα εἶναι τό
Σάββατο πρό τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω, πού ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει
τή μέλλουσα Κρίση καί Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου μας. Τό δέ δεύτερο Με-

³

147

¥

γάλο Ψυχοσάββατο εἶναι τό Σάββατο
πρό τῆς γιορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς.
Στίς ἡμέρες μας, πρυτανεύει ὅλο καί
περισσότερο ἡ ἀδιαφορία γιά τούς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας. Κυριαρχεῖ ὁ
ὑλισμός, ὁ ἐγωισμός, ἡ σαρκολατρεία
ἀκόμα καί ὁ πεισματικός ἀγώνας
πολλῶν συναναθρώπων μας νά ἐξορίσουν τήν θύμηση τοῦ θανάτου ἀπό τήν
ζωή τους καί ἀκοῦς συχνά νά λένε: «μήν
μιλᾶτε γιά πεθαμένους», ἤ ὅταν μιλοῦν
γιά τούς κεκοιμημένους ἀδερφούς μας, νά
χτυποῦν ξύλινα ἀντικείμενα (προλήψεις
ὅλα αὐτά). Ἀκόμα, παρατηρεῖται νά μήν
πηγαίνουν σέ Νεκρώσιμες Ἀκολουθίες
καί νά μήν θέλουν νά δοῦν μνήματα.
Σέ ἀντίθεση μέ αὐτές τίς συμπεριφορές ἔρχονται οἱ Ἅγιοι Πατέρες πού μᾶς
τονίζουν ὅτι ὁ χριστιανός πρέπει νά ἔχει
«μνήμη θανάτου». Δηλαδή, νά ἀνακαλεῖ
τακτικά στό μυαλό του τήν σκέψη ὅτι κάποια στιγμή πρόκειται κι ὁ ἴδιος νά ἀποβιώσει καί ὅτι πρέπει νά ἔχει κάθε στιγμή
προετοιμασμένη τήν ψυχή του γιά τό γεγονός αὐτό. Οἵ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ μέ
πίστη, ἀγάπη, ἀρετή, ἐλπίδα, ταπείνωση
καί ὑπακοή δέν φοβοῦνται τόν θάνατο,
γιατί πιστεύουν στά Μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας μας.
Κατάληξη ὅλων τῶν παραπάνω λογισμῶν μου εἶναι ὅτι ὅλοι μας, μεγάλοι
καί μικροί, ἔχουμε ἐπιτακτική ἀνάγκη νά
κατηχηθοῦμε στήν ὀρθόδοξη πίστη μας,
διότι ἔχουμε «χαλαρώσει» ἤ ἀπομακρυνθεῖ ἀπό αὐτήν.Ὁ καθένας μας πρέπει νά
λάβει σοβαρά τήν προσωπική του κατήχηση. Νά πλησιάσουμε περισσότερο τόν
Χριστό καί νά δώσουμε τόν Χριστό στά
παιδιά καί τά ἐγγόνια μας πρωτοῦ τό
ἀθεϊστικό κράτος πού ζοῦμε προλάβει νά
ἰσοπεδώσει ὅτι ἠθικό ἔχει ἀπομείνει
γύρω μας.
Σ.Π.Μ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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εἶναι
Ἔχει
ζ ή τοῦῦ ἀνθρώπου
ἀθ ώ
ἶ μία
ί καίί αἰώνια.
ἰώ
Ἔ
ἀρχή, ἀλλά δέν ἔχει τέλος. Χωρίζεται σέ τρεῖς περιόδους. Ἡ πρώτη περίοδος εἶναι ἀπό τήν σύλληψή του
στή μήτρα τῆς μητέρας του μέχρι τήν ἔξοδό του ἀπό
αὐτήν (τοκετός). Ἡ δεύτερη ἀπό τόν τοκετό μέχρι τόν
θάνατο τοῦ σώματός του (τόν τάφο). Καί ἡ τρίτη ἀπό
τόν τάφο καί μετά... (στήν ἀτέρμονη αἰωνιότητα).
Εἶπα «τόν θάνατο τοῦ σώματός του» καί ὄχι τοῦ
ἀνθρώπου. Γιατί στήν οὐσία δέν πεθαίνει ὁ ἄνθρωπος,
ἀφοῦ ἡ ψυχή του εἶναι ἀθάνατη καί ἐξακολουθεῖ νά ζεῖ
καί μετά τήν ἔξοδό της ἀπό τό σῶμα περιμένοντας τήν
ἀνάστασή του (κατά τήν Β΄ Παρουσία τοῦ Χριστοῦ),
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148

³
³

¥¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ὁπότε σῶμα καί ψυχή ἑνωμένα πάλι, – δηλαδή ὁλόκληρος ὁ ἄνθρωπος – θά
ζήσει αἰώνια.
Ὁ ἄνθρωπος μέσα
στήν μήτρα ὡς ἔμβρυο
εἶναι ἀδύνατον νά συλλάβει μέ τό μυαλό του, ὅτι
μετά τόν ἔνατο μήνα περίπου θά βγεῖ σέ μιά ἄλλη
ζωή, σ’ ἕναν κόσμο πολύ
πιό φωτεινό καί ὡραῖο ἀπ’
ὅτι τό σκοτεινό καί στενό
περιβάλλον τῆς μήτρας.
Ἔτσι, καί ὁ ζῶν ἐπί τῆς
γῆ ἄνθρωπος (δεύτερη
γῆς
πε
περίοδος)
δέν μπορεῖ νά
δι
διανοηθεῖ,
ὅτι μετά τόν
τάφο
τά τόν περιμένει μιά
ἄλ
ἄλλη ζωή, σ’ ἕναν ἄλλο
κό
κόσμο πολύ πιό λαμπρό,
πι
πιό ὄμορφο καί ἀπέραντον
σέ χῶρο καί χρόνο. Ναί,
ἀλ
ἀλλά μέ μιά προϋπόθεση
ὅτ
ὅτι θάχει ζήσει σ’ αὐτή
ἐδ
ἐδῶ τή ζωή (στή γῆ) μέ
πίστη καί ἀγάπη στόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό,
μέ ὑπακοή στίς ἐντολές
Του καί καλά ἔργα.
Ἀλλιῶς, θά ζήσει μέν
αἰώνια, ἀλλά σέ μιά ἀφόρητη δυστυχία μέσα σέ
πηχτό σκοτάδι καί τό καμίνι τῶν τύψεων, στήν κόλαση.

¥¥

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΟ



ruv ]lhv tgv cpcsrhtuv tsRv lnsZ
fcsXiprsev iaruv oecmpmnqibru_
otdjv Ev Plnqkdsev 2.E0_v lsXv ]SdCpqv rg
iarvlpngopqv]lunutanfts_vAlVnSpv7vHeZ
rgrtfofvtIrv-`Q`B`vAlhvtarvu1cd^uvtVj
@pnMjv Qftnslhkp\jv Pncskd^sj`v Hb
uNtarv oecmprtnO[fmurv Gosqv lpnqoohZ
tpnsqvcqrhturvlukqsdvmudvrbsqvUutuomfZ
r\tbjv]lhvtdjvUutuomfrOopqjvtVjvP^pkZ
Whtftujv?pskhc\rv:)v);v]lhvGkf
tarvkkg^u`
%ilrpeotajvmudv^qsncur\tajvuNtVj
tVjvHergrtfofjv'turv*vHpJuoiqOtutsj
QftnslskdtfjvPncskd^sjvm`v=pmtgnqsj`
FhvSpmdrfiuvtVjvoergrtfofjvlnucZ
iutslsqa[fmpv othrv @pnhv =uhv #cdse
8semMvtsRv!utnsR_votgv8pemgmquv=ueZ
lkdsevibvtarvtbkpofv?pdujv8pqtsencduj`
HbvuNtavYsnsotgtfourvlbrtpvQftnslsZ
kdtpj_vlsXv'turvmqvuNtsdvUutuomfr\tbj
lukuqhtpnu`vPmsksX[fopvSprgcfofv]lh
thrvHpJuoiqOtutsvQftnslskdtfvPncsZ
kd^sjvm`v=pmtgnqsvothvQseopLsvibvlnsZ

³

149

¥

ΝΑΥΠΛΙΟ
o\lqmgv ]rtqmpdipruv tsRv #cdsev 8semM
tsRv!utnsR_v%lqomhlsevHeiWpnselhZ
kp\jv mudv lksXoqsv W\tscnuWqmhv Akqmh
]lhvtarvC\avtse`
PmsksX[fopvoeruruotnsWaviptuSX
tIrv lunpenqomsibr\rv mudv obv ipcgkf
u9[seouvTm^fkOop\rvlnuciutslsqa[fZ
murv oXrtsipjv *iqkdpjv ]lhv TSbYseopj
lnso\lqmhtftpjv lukuqIrv UutuomfZ
r\tIr`v v Hergrtfofv 6mkpqopv ibv tar
lnsJskav idujv TSuqnptqmgv Tlqipkfibrfj
tuqrdujvibvlskkbjvp1mhrpjv]lhvmutuomfZ
r\tqmbjv otqcibjv mudv ]lhv ]culfibru
lnho\luvlrpeiutqmIrv@pnb\r_vPnYfZ
cpd\r_v>iu^unYIr_vmenqIrvtVjvUseCdZ
ruj_vquYpqnqotIr_v>iu^slsXk\rvlsX
p9tpv6Yserv]ruY\naopqvcqgvthrvBNnurh
p9tpvpDruqvTrvC\Vvmudv^brvpDYurvp1^\[pL
cqgvlskkgvYnhrqu`
Kgrt\j_v Gksqv s(v lunpenqomhiprsq
pNYa[fmurv:UukavPrtgi\of;votdjvmutg
thlsejv UutuomfrOopqjv thv muksmudnq
tsRv2.E0_vlsXvlkfoqgCpq"

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Ἐκδότης
Ὁ Παναγιώτης Πουρναρᾶς τοῦ Σωτηρίου
καί τῆς Σοφίας ἐγεννήθη στή Μαθία Πεταλιδίου
Μεσσηνίας (νῦν Δήμου Μεσσήνης) τό 1932.
Ἔφυγε ἀπ’ αὐτή τή ζωή στίς 14-2-2018. Οἱ γονεῖς του ἦταν λίαν εὐσεβεῖς καί ἦταν τό δεύτερο
κατά σειράν γεννήσεως τέκνο τους ἐκ τῶν τεσσάρων πού ἀπέκτησαν. Ἀπεφοίτησε ἀπό τό τότε
ὀκτατάξιο Γυμνάσιο Μεσσήνης. Λόγω κατοχῆς
εἶχε χάσει κάποια σχολικά ἔτη. Ἔδωσε ἐξετάσεις τό 1956 στίς Θεολογικές Σχολές τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης κι ἐπέτυχε καί στίς δυό. Στῶν Ἀθηνῶν, μάλιστα, στήν
ἔκθεση ἔλαβε βαθμό 9,5 μέ ἄριστα τό 10. Καί
στό Γυμνάσιο, οἱ ἐκθέσεις του καί οἱ Λογοτεχνικές ἐργασίες του ἔκαναν μεγάλη ἐντύπωση.
Τά τότε μαθητικά περιοδικά ἐδημοσίευαν τίς
ἐργασίες, ἐκθέσεις πού τούς ἔστελνε.
Προτίμησε τή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γιατί ἦταν πιό φτηνή
ἡ ζωή. Ὁ πατέρας του τοῦ ἔστελνε ἐλάχιστα,
γιατί ὑπῆρχε πολλή φτώχεια. Ἔτσι, ἄρχισε νά
πουλάει βιβλία κατ’ ἀρχάς μεταξύ τῶν συμφοιτητῶν του, καί σιγά-σιγά εὐρύτερα. Ἀγαποῦσε
πολύ τό βιβλίο καί τή διακίνησή του. Ὅταν
ἐτελείωσε τίς σπουδές του εἶχε δημιουργήσει
μιά πελατεία ὄχι εὐκαταφρόνητη. Ὅταν ἦλθε ὁ
διορισμός του, τόν ἀπεποιήθη, γιατί εἶχε ἤδη
ἀνοίξει βιβλιοπωλεῖο καί εἶχε κάνει δικές του
ἐκδόσεις.
Δυστυχῶς, στήν ὑγεία του δέν ἦταν καλά.
Ἡ μητέρα του εἶχε ἀγκυλωτική σπονδυλοα150
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θροίτιδα, και ἀπ’ αὐτή
πέθανε καθηλωμένη στήν
κλίνη ἐπί δεκαετία. Ἀπό
τήν ἴδια ἀσθένεια ἔπασχαν κι ἐτελεύτησαν κι
ὁ πατέρας της κι ἕνας
ἀδελφός της. Ἐκληρονόμησαν τήν ἴδια ἀσθένεια,
κι ἀπό νεαρή μάλιστα
ἡλικία, καί ὁ Παναγιώτης καί μιά ἐκ τῶν δύο
ἀδελφῶν του. Δυσκολευόταν στήν κίνηση του,
ὥστε ἔφθασε νά κάνει
νά περάσει ἀπό τό ἕνα
πεζοδρόμιο στό ἄλλο 15΄
τῆς ὥρας. Κατά Θεία
Πρόνοια, ἕνας γιατρός
ὑπέδειξε στόν ἀδελφό
του γιά τήν ἀδελφή του,
πού εἶχε κληρονομήσει
τήν ἴδια ἀσθένεια, νά
πάει στό Ἀσκληπεῖο Νοσοκομεῖο Βούλας. Αὐτό
τό εἶπε ὁ ἀδελφός του
καί στόν Παναγιώτη.
Ἐπῆγε καί νοσηλεύτηκε
σ’ αὐτό τό Νοσοκομεῖο
ἕξι μῆνες. Ἦταν σάν
θαῦμα. Πέταξε τίς πατερίτσες καί κινιόταν κανονικά. Τό βιβλιοπωλεῖο τό λειτουργοῦσε κανονικά στούς ἕξι μῆνες
ἡ σύζυγός του Ἀγάθη.

Σέ κάποια χρόνια χρειάστηκε νά κάνει ἀρθροπλαστικές ἐπεμβάσεις
στά ἰσχία, γιατί εἶχαν
καταστραφεῖ ἀπό τήν
ἀσθένεια οἱ ἀρθρώσεις.
Αὐτές τίς ἐπεμβάσεις τίς
ἐπανέλαβε μετά περίπου
ἀπό δεκαπενταετία.
Παρά τά τόσα προβλήματα ὑγείας του, δέν
ἔπαυσε νά ἐργάζεται.
Ἦταν εὐχάριστος, καλωσυνάτος καί ἀγαπητός. Τό ἐκδοτικό του
ἔργο εἶναι τεράστιο. Περί
τά ἑξακόσια βιβλία περιλαμβάνει ὁ τελευταῖος
του κατάλογος πού
ἔχουμε ἀνά χεῖρας (Σεπτέμβριος 2010), Θεολογικά (ἄνω τῶν πεντακοσίων τίτλων), λογοτεχνικά, Βυζαντινῆς
τέχνης, Ἰατρικά, Μουσικά (περί τούς ἑκατόν τίτλους). Αὐτό εἶναι ἄθλος,
ἄν λάβει κανείς ὑπ’ ὄψη
του ὅτι ξεκίνησε ἀπό τή
φτώχεια καί τό τίποτε.
Καί δυστυχῶς, τά τελευταῖα του τά πέρασε στή
φτώχεια καί στή στέρηση. Οἱ Θεολογικές ἐκδόσεις εἶναι καθηγητῶν

³

151

¥

τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, Πατερικῶν κειμένων καί διασήμων Θεολόγων (Φλωρόφσκυ,
κ.ἄ.).
Εἶχε ἀγάπη στή γενέτειρά του, κατασκεύασε τή στέγη τοῦ
Σχολείου τοῦ χωριοῦ
του, ἐτσιμεντόστρωσε
ἕνα δρόμο κι ἐσυντήρησε
κι ἕνα πηγάδι πρίν τήν
εἴσοδο τοῦ χωριοῦ. Τό
σπουδαιότερο, ἔκανε
ἔντονες προτροπές στόν
ἀδελφό του νά γράψει
τήν ἱστορία τοῦ χωριοῦ
του, καί παρά τίς ἀντιρρήσεις του τήν συνέγραψε μέ τόν τίτλο: «Ἡ
Ἱστορία τῆς Μαθίας καί
ἡ ζωή σ’ αὐτή», μέ ὑπότιτλο: «Στό πλαίσιο καί
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς
Μεσσηνίας καί Πελοποννήσου». Ὁ Παναγιώτης τήν ἐξέδωσε. Στά
τελευταῖα του συνέχεια
ρωτοῦσε νά μαθαίνει
γιά τούς συγγενεῖς καί
τούς ἀνθρώπους τοῦ
χωριοῦ του. Ἡ σορός
του ἀπετέθη δίπλα στόν
τάφο τοῦ πατέρα του.
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη
του ὄχι μόνο στούς
ἀνθρώπους, ἀλλά καί
στόν Πανάγαθο Θεό,
τόν ὁποῖο τόσο διακηρύττουν οἱ ἐκδόσεις του.

Νικόλαος Σωτ. Πουρναρᾶς,
Δ.Θ., τ. Σχολικός Σύμβουλος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Ἀσφαλῶς, ὅλους μᾶς ἀπασχολεῖ ἡ ἐξωτερική κατάσταση τῆς πατρίδος μας.
Ἄν αὐτά πού ἀκοῦμε στά Δελτία Εἰδήσεων τῆς τηλεόρασης εἶναι ἀληθινά, καί δέν
εἶναι ψεύτικες εἰδήσεις (ὅπως εἶναι σχεδόν
οἱ περισσότερες), τότε εἴμαστε κυριολεκτικά γιά κλάματα!
Πᾶμε γιά πόλεμο, καί ἐμεῖς, ὄχι ὅλοι μας,
ἀλλά οἱ πολιτικοί μας πού εἶναι καί οἱ ὑπεύθυνοι γιά ὁποιαδήποτε ἐξέλιξη τῶν γεγονότων, τό μόνο πού τούς ἀπασχολεῖ εἶναι τό
ποιός θά πεῖ τήν καλλίτερη «ἀτάκα» γιά νά
μειώσει τήν προσωπικότητα τοῦ πολιτικοῦ
του ἀντιπάλου καί νά χωρίσει ἔτσι τό λαό
μας σέ δύο στρατόπεδα, ἐλπίζοντας σέ μελλοντική ἐκλογική ἐπιτυχία!
Τό ἀποκαρδιωτικό αὐτό φαινόμενο τό
ἔχουμε ἀπολαύσει πολλές φορές στήν Τηλεόραση τῆς Βουλῆς, πού μεταδίδει ζωντανά
τίς συνεδριάσεις της.
Ἴσως, οἱ νέοι σέ ἡλικία καί ὡριμότητα
πού μᾶς κυβερνοῦν αὐτή τήν περίοδο, νά μήν
ἔχουν συνειδητοποιήσει τί θά πεῖ πόλεμος
καί ποιές θά εἶναι οἱ μή ἀναστρέψιμες καταστροφές του, καί δίνουν ἔτσι τήν εἰκόνα
ὅτι παίζουν μέ τά ἰδεολογήματά τους.
Γιά τήν ἀντιμετώπιση ἑνός τόσον μεγάλου γεγονότος, ἑνός πολέμου, δύο πράγματα
πρέπει νά γίνουν γιά νά βγοῦμε καί πάλιν
νικητές, ὅπως τό 1940.
Τό πρῶτο πού πρέπει νά γίνει εἶναι νά
ὑπάρξει «ὁμοψυχία» τοῦ λαοῦ μας. Ἡ κάθε
διαφοροποίηση εἶναι καταστροφική. Τό δεύτερο εἶναι αὐτό πού ψάλει ὁ Δαβίδ στόν 19ο
Ψαλμό του: «Οὗτοι ἐν ἅρμασι καί οὗτοι ἐν
ἵπποις ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ
ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα».
Χίλια (1.000) χρόνια π.Χ. γράφτηκε
αὐτός ὁ ὕμνος πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ, πού
βοήθησε τούς Ἰσραηλίτες νά νικήσουν ὅλους
τούς ἐχθρούς τους πού ἤθελαν νά τούς ἐξαφανίσουν.
152
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Καί ἀπό τότε, μέχρι σήμερα καί στούς
αἰῶνες πού ἔρχονται, τό ἴδιο ἰσχύει. Κάθε
ἄδικος πόλεμος, μόνον μέ τήν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ νικιέται, δέν νικιέται μέ τήν δύναμη
τῶν ὅπλων.
Καί στόν πόλεμο, ὅπως καί στή ζωή τοῦ
καθενός μας, συμβαίνουν παράξενα γεγονότα
πού εἶναι πάνω ἀπό τήν ἀνθρώπινη λογική.
Πρόσφατο παράδειγμα ἔχουμε τόν πόλεμο
μέ τήν Ἰταλία τό 1940. Λογικά, τά στρατιωτικά καί πολεμικά μέσα καί μεγέθη μεταξύ
τῶν ἐμπολέμων, ἦταν ἀσύγκριτα. Οἱ στρατιῶτες μας, ὅμως, μέ τήν βοήθεια τῆς Παναγίας μας, πού πολλοί ὅπως ὁμολόγησαν, τήν
ἔβλεπαν στίς μάχες πού εἶχαν, τούς ἐνεθάρρυνε καί τούς ἐμψύχωνε νά νικήσουν τούς
ἐχθρούς τῆς πατρίδος μας.
Τώρα, λοιπόν, τό πρόβλημά μας εἶναι
ὅτι ἐπειγόντως, πρέπει ἡ Κυβέρνησή μας καί
ὅλοι οἱ πολιτικοί μας πού εἶναι ὑπεύθυνοι
καί διοικοῦν αὐτή τήν χώρα, νά προσέχουν
τά λόγια τους καί τίς πράξεις τους, νά μή
διχάζουν τόν λαό μας σέ πολιτικές παρατάξεις πού φανατίζουν καί καταστρέφουν.
Πρέπει νά ὑπερβοῦν τά ἰδεολογήματά τους
καί τά μικροπολιτικά τους συμφέροντα καί
νά ἑνώσουν ὅλους τούς Ἕλληνες σέ μία καρδιά καί ψυχή.
Πολιτεία καί Ἐκκλησία πρέπει νά συνεργαστοῦν γιά νά ἐμπνεύσουν στούς Ἕλληνες
ὅτι χρειάζονται τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ,
ἀφοῦ χωρίς αὐτή, τίποτα δέν πετυχαίνει.
Ἄς ἀφήσουμε τίς ἀχαρακτήριστες ἀπόψεις μερικῶν περί «χωρισμοῦ Ἐκκλησίας καί
Πολιτείας» καί περί «Θεοκρατικοῦ πολιτεύματος».
Εἶναι κρίμα, σ’ αὐτή τήν δύσκολη περίοδο, νά ἀκούγονται τέτοιες ξεπερασμένες
ἀπό τήν ἱστορία θεωρίες.
Καί ἡ δική μας εὐθύνη εἶναι μεγάλη,
ἀφοῦ δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε καί νά ἐπικαλούμαστε τακτικά τήν βοήθεια τοῦ Παντοδυνάμου Χριστοῦ μας.
Σ.
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EΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΙΩΣΗ
Ἡ ἀπαισιοδοξία εἶναι ἐπικίνδυνη ἴωση.
Εἶναι μεταδοτική καί μπορεῖ νά ἔχει ἐπιπλοκές
ὄχι ἀμελητέες, ὅπως ἀκεφιά, μελαγχολία, παραίτηση. Ὅταν μᾶς προσβάλλει, παίρνουμε
ἀμέσως τό φάρμακο τοῦ χαμόγελου, πολλές
φορές τήν ἡμέρα, χωρίς περιορισμό ποσότητας. Χαμογελάστε καί θά δεῖτε τή ζωή μέ ἄλλη
προοπτική.
Βέβαια, στά καλά καθούμενα δέν γίνεται
κανείς ἀπαισιόδοξος, ὑπάρχουν αἰτίες καί
ἀφορμές. Ἕνα ὠστικό κύμα ἐμποδίων, μπορεῖ
νά κάνει καί τό πιό αἰσιόδοξο ἄτομο νά χάσει
τό κουράγιο του. Ὅλοι, ὅμως, ξέρουμε πόσο
θετικά ἐπηρεάζει ἡ καλή διάθεση τήν ἐξέλιξη
κάθε ἀρρώστειας. Ἀντίσταση, λοιπόν, μέ χαρούμενη διάθεση. Τί νά γίνει, ἔτσι εἶναι ἡ ζωή,
δέν εἴμαστε στό ἀπυρόβλητο, δέν γίνεται
πάντα ὅλα νά ἐξελίσσονται σύμφωνα μέ τίς
προβλέψεις καί τίς ἐπιθυμίες μας.
Ἴωση εἶναι, θά περάσει.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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καί πολλά ἀκόμα,
θά τά βρεῖτε στό
Βιβλιοπωλεῖο τῆς Χριστιανικῆς
Στέγης Καλαμάτας καί σέ συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεῖα.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Γιά τό ἔγκλημα

Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀναγνωστόπουλος, Χαλάνδρι, 30 €, εἰς μνήμην Ἑλένης
Χρήστου Μπακούρου.
Ἡ κ. Μαρία Γεωργοπούλου,
Ἅγιος Δημήτριος Ἀθήνα, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Γεωργίου.
Ὁ κ. Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Χαλάνδρι, 50 €, εἰς μνήμην Ἑλένης
Χρήστου Μπακούρου ἀπό Κυπαρισσία
καί 50 €, εἰς μνήμην τῆς Χριστίνας Στεργίου ἀπό Κοπανάκι-Μεσσηνίας.
Ἡ κ. Μαρία Κουτσογιάννη, Ἀθήνα, 100 €, εἰς μνήμην Ἀρχιεπισκόπου
Χριστοδούλου, Θάλειας, Δημητρίου, Ἑλένης, Γαρυφαλλιᾶς, Γεωργίου, Αἰκατερίνης, Ταξιάρχη.
Ἡ κ. Εἰρήνη Μπαλῆ-Γαβουνέλη, Ἀθήνα, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ ἀδελφοῦ της Γεωργίου Μπαλῆ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Παραβίαση τοῦ γράμματος καί τοῦ πνεύματος
τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος. Οἱ παραβάτες θά ὑποστοῦν συνέπειες;

«Στό ἔλεος φύσης καί κράτους ὁ
ναός τοῦ Ἐπικούριου Ἀπόλλωνα» (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 18-3-18).
Ἀπό τούς “θεσμούς” περιμένουν
ἁρμόδιοι ὑπηρεσιακοί παράγοντες καί
κυβερνῶντες νά ἐνδιαφερθοῦν γιά τήν
προστασία τῆς πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς
μας;
«Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ θέλουν οἱ
Ἀμερικανοί!» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 18-3-18).
Ὁ “κυρίαρχος” Ἑλληνικός λαός τί θέλει; Πότε τόν ἐρώτησαν τί θέλει; Ξέρουν
οἱ ἐπιτήδειοι νά χειραγωγοῦν τήν “θέλησή” του!

«Βόρεια Κορέα. Πυρηνικοί πύραυλοι
μέ ἐμβέλεια ἕως τή Γερμανία» (ΤΑ ΝΕΑ,
19-3-18).
Διδάχθηκαν ἀπό τούς “εἰρηνόφιλους”
Ἀμερικανούς, Ρώσους, Κινέζους κ.ἄ.!

«Παγκόσμιο “χρυσό” στήν ἑλληνίδα
δασκάλα. Ὕψιστη διάκριση καί 1 ἑκατομμύρια δολάρια στήν κόρη ἱερέα
Ἄντρια Ζαφειράκου» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 203-18). Ἐργάζεται σέ φτωχογειτονιά τοῦ
βόρειου Λονδίνου.
Εὐχόμαστε τό ἦθος καί τό ἔργο της
νά ἐμπνεύσουν πολλούς ἐκπαιδευτικούς.

«Βέτο ΝΑΤΟ στά Σκόπια ἄν δέν
ἀλλάξουν Σύνταγμα!» (ΕΣΤΙΑ, 21-3-18).
Οἱ χῶρες πού ἔχουν ἀναγνωρίσει τό
κρατίδιο μέ τό ὄνομα Μακεδονία θά ἀνακαλέσουν τήν ἀναγνώριση;

«Ἀπόφαση τῆς ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ:
Ἀντισυνταγματικές οἱ ἀλλαγές στά θρησκευτικά» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, 22-3-18).
Νά συμμορφωθεῖ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί νά συνεργασθεῖ μέ τήν Ἐκκλησία γιά νά γίνει τό σωστό στόν τομέα
αὐτόν.

«Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καταργεῖ
τήν ἀνάπτυξιν τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 23-3-18).
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«Ἀφῆστε τά παιδιά νά ζήσουν χωρίς
τόν φόβο τῶν ὅπλων» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 26-3-18).
Ἡ ἐγωπάθειά μας μᾶς ἔχει τόσο τυφλώσει πού δέν βλέπουμε πόσο κακό
προξενοῦμε στά παιδιά μας! Καί τί κερδίζουμε;

«Ὑπερεθνικός πόλος ἀνάπτυξης τό
Ἅγιον Ὄρος» (Η ΑΥΓΗ, 27-3-18).
Ἡ ὑλοφροσύνη λησμονεῖ, παραβλέπει τά πνευματικά μηνύματα πού ἐκπέμπει τό Περιβόλι τῆς Παναγίας!

«Ταγίπ Ἐρντογάν: “Χρυσές” μπίζνες
μέ τήν ... ἐχθρική Ε.Ε.» (ΕΘΝΟΣ, 28-3-18).
Τά οἰκονομικά συμφέροντα πάνω ἀπό
ὅλα!

«Γιά νά συνεχίσουν τήν ἐργασία
τους καί τήν ἀποκομιδή καί ἀπό Δευτέρα. Στή δικαιοσύνη προσέφυγαν οἱ
συμβασιοῦχοι καθαριότητας τῶν Δήμων
Μεσσηνίας» (ΘΑΡΡΟΣ, 29-3-18).
Ἄν εἶναι ἀπαραίτητοι, γιατί νά εἶναι
συμβασιοῦχοι καί ὄχι μόνιμοι; ῎Αν δέν
εἶναι ἀπαραίτητοι, γιατί προσελήφθησαν;

«Σόκ σέ Ἀλεξανδρούπολη, Βόλο καί
Λάρισα. Τρεῖς αὐτοκτονίες νέων μέσα
σέ λίγες ὧρες» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 303-18).
Μέ τί πνευματική ἁρματωσιά ἐξοπλίζουμε τούς νέους μας;
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«Τουρκικά παιχνίδια μέ τούς δύο
στρατιωτικούς. Ἡ Ε.Ε. καταδικάζει
Ἄγκυρα, στηρίζει Ἀθήνα» (ΤΟ ΒΗΜΑ, 253-18).
Τήν ἔχουμε ἰδεῖ τήν ὑποστήριξη τῶν
Δυτικῶν ἑταίρων καί συμμάχων!
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