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

νοίγουν τά Σχολεῖα! Γονεῖς, Παιδαγωγοί (Δάσκαλοι καί Καθηγηταί), παιδιά, ὅλοι ἑτοιμάζονται, γιά νά δώσουν τόν ἀγῶνα τῆς
ἀγωγῆς καί τῆς μαθήσεως. Προσδοκία, ἀγωνία καί ἀγώνας γιά ὅλους.
Τό βάρος τῆς εὐθύνης ξεκινᾶ ἀπό τήν οἰκογένεια (τούς γονεῖς, πρωτίστως) καί μεταφέρεται στούς ὤμους τῶν Παιδαγωγῶν.
Ἡ συνεργασία ὅλων εἶναι βασική προϋπόθεση τῆς ἀγωγῆς. Σκοπός ἡ
ἀνάπτυξη, ἡ ἀνάδειξη τῶν παιδιῶν σέ ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες.
Νά ἀναπτυχθοῦν αὐτά τά νεαρά φυτώρια, νά
μορφωθοῦν, νά ἀνδρωθοῦν γιά νά μποροῦν νά
ἀντιμετωπίζουν τίς δυσκολίες καί τίς προκλήσεις τῆς κοινωνίας μέσα στήν ὁποία θά ζήσουν.
Μιά κοινωνία δύσκολη ὅπου κυριαρχεῖ ἡ διαφθορά, ὁ ἀτομισμός καί ὁ ὠφελιμισμός, ἡ ἐκμετάλλευση τῶν ἀδυνάτων, ὁ πανσεξουαλισμός,
καί τόσα ἄλλα δεινά πού καταπιέζουν καί εὐτελίζουν τό ἀνθρώπινο
πρόσωπο.
Γι’ αὐτό χρειάζονται παιδαγωγοί μέ γνώση βαθειά, μέ ἐπιστημονική κατάρτιση, μέ ὑψηλό ἦθος, μέ περίσσια ἀγάπη καί μέ σεβασμό
στό πρόσωπο τοῦ κάθε παιδιοῦ. Παιδαγωγοί πού τό φωτεινό τους
παράδειγμα θά ἐμπνέει, θά καθοδηγεῖ καί θά κατευθύνει σέ ἀληθινή
δημιουργικότητα, σέ δυναμική πνευματική παρουσία. Μέ καημό καί
πόθο νά μεταδώσουν τήν πνευματική κληρονομιά τῆς πίστεώς μας,
τίς ἀξίες τοῦ Γένους μας καί τῆς Πατρίδος μας.
Ἡ πνευματική μας παράδοση, ὁ πολιτισμός, ἡ γλῶσσα μας καί ἡ
ἱστορία μας εἶναι βασικοί παράγοντες γιά τήν καλλιέργεια τοῦ ἤθους
καί τή συνέχιση τῆς πνευματικῆς καί δημιουργικῆς καταξίωσής τους.
Οἱ νέοι μας, πού θά εἶναι οἱ αὐριανοί ἐπιστήμονες καί ἡ πνευματική
καί πολιτική ἡγεσία τῆς Πατρίδος μας, θά πρέπει νά λάβουν αὐτή τήν
καλλιέργεια. Διότι αὐτοί θα εἶναι οἱ μελλοντικοί ὁδηγοί στήν πορεία
τοῦ Γένους μας.
Ὅλοι, λοιπόν, ὀφείλουμε νά συνεργασθοῦμε γιά τήν ἀνάδειξη τῶν
ἀξίων, γιά τή διαμόρφωση ὑπευθύνων καί ἀκεραίων προσωπικοτήτων,
πού θά ἀποτελέσουν τήν ἐλπίδα γιά τό μέλλον τῆς Πατρίδος μας καί
τῆς κοινωνίας μας.

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ
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Τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος

Ὡς πρός τόν σκοπό τοῦ Χρίσματος ἤ Ἁγίου Μύρου εἶναι σημαντικό
νά σημειωθοῦν τά ἑξῆς: Ὁ Χριστιανός μετά τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ
Ἀγίου Βαπτίσματός του εἰσέρχεται
σέ νέα ζωή, τή ζωή τῆς ἀρετῆς καί
ἁγιότητας, τῆς κατά Θεόν ζωῆς.
Ἀλλά μετά τό Βάπτισμα, μολονότι
ἐξαλείφεται τό προπατορικό ἁμάρτημα καί ἐξασθενεῖ κατά πολύ ὁ παλαιός ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, μένει κάποια ροπή καί κλίση πρός τό
κακό, μένουν ἀδυναμίες τῆς ψυχῆς,
πού ἀνοίγουν τή θύρα τῆς ἁμαρτίας. Αὐτές πρέπει νά ἀγωνιστεῖ ὁ
Χριστιανός νά τίς νεκρώσει καί ἐξαφανίσει, ὥστε νά ὁλοκληρώσει καἰ
μέ τόν δικό του προσωπικό ἀγῶνα
τήν ἀναγέννησή του. Πάλι, ὅμως,
μόνος του, χωρίς τή Θεία Χάρη καί
δύναμη, τοῦ εἶναι ἀδύνατο νά ἀναλάβει τόν ἀγῶνα καί νά πετύχει τή
νέκρωση τοῦ σαρκικοῦ ἀνθρώπου.
Ἔρχεται, λοιπόν, τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος καί μέ τό Ἅγιο
Μύρο τοῦ μεταδίδει τά χαρίσματα
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τά χαρίσματα αὐτά εἶναι δυνάμεις μυστικές μεν,
ἀλλά ἱερές καί θεῖες. Μέ αὐτές ὁ
Χριστιανός, χαριτωμένος καί ὁπλισμένος, ἀγωνίζεται, παλεύει ἀποφασισμένος, πάνοπλος καί πανίσχυρος
ἐναντίον τοῦ κακοῦ, βγαίνει νικητής
καί ἐπιδιώκει σ’ ὅλες τίς φάσεις τῆς
ζωῆς του τήν κατά Θεόν ἐνάρετη
βιωτή. Ἐνισχύεται καί κρατύνεται
γιά τή ζωή τῆς ἀρετῆς, γιά τή νέα
ζωή, στήν ὁποία μπῆκε μέ τό Ἅγιο
Βάπτισμα. Αὐτή τήν ἔννοια ἔχει ἡ
χρίση αὐτοῦ πού βαπτίσθηκε μέ τό
Ἅγιο Μύρο.

Γράφει σχετικά ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων: « Ὥσπερ γάρ ὁ
Σωτήρ μετά τό βάπτισμα καί τήν
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπιφοίτησιν
ἐξελθών κατηγωνίσατο τόν ἀντικείμενον, οὕτω καί ὑμεῖς μετά τό
Ἱερόν Βάπτισμα καί τό μυστικόν
Χρίσμα ἐνδεδυμένοι τήν πανοπλίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἵστασθε
πρός τήν ἀντικειμένην ἐνέργειαν,

“ Ὅλα μπορῶ νά τά ἐπιτύχω μέ τόν Χριστό, πού
μένει μέσα μου καί μοῦ
χαρίζει δύναμη ἀήττητη”
καί ταύτην καταγωνίζεσθε, λέγοντες· «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ». Δηλαδή, «ὅπως
ὁ Χριστός, μετά τό Βάπτισμα καί
τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, βγῆκε στήν ἔρημο καί πάλεψε
μέ τόν διάβολο καί τόν νίκησε, ἔτσι
κι ἐσεῖς μετά τό Ἱερό Βάπτισμα
καί τό μυστικό Χρίσμα, ντυμένοι μέ
τήν πανοπλία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
στεκόσαστε ἄφοβοι μπροστά στή
δύναμη τοῦ ἐχθροῦ. Στεκόσαστε
ἄφοβοι καί θαρραλέοι μπροστά
στήν πονηρή δύναμη πού ζητᾶ νά
σᾶς ἐπιτεθεῖ καί ἀγωνίζεστε ἐναντίον της καί τή νικᾶτε. Τήν κατατροπώνετε λέγοντας κι ἐσεῖς τόν λόγο
τοῦ Παύλου: “ Ὅλα μπορῶ νά τά
ἐπιτύχω μέ τόν Χριστό, πού μένει
μέσα μου καί μοῦ χαρίζει δύναμη
ἀήττητη”» (Κυρίλλου Ἱεροσολύμων, Κατήχησις Μυσταγωγική Γ΄4,
ΒΕΠΕΣ 39, 254).
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Ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῶν Ἁγίων
«

Ὁ

Ἀρχάγγελος Γαβριήλ φανέρωσε στή Θεοτόκο τήν Κοίμησή
της, τρεῖς ἡμέρες πρίν, λέγο-

ντάς της:
-Τάδε λέγει ὁ Υἱός σου. Καιρός εἶναι
νά ὑποδεχθῶ τή Μητέρα Μου στόν οὐρανό. Μή, λοιπόν, ταραχθεῖς, ἀλλά μέ χαρά
νά δεχθεῖς τό μήνυμα, ἐπειδή μεταβαίνεις
στήν ἀθάνατη ζωή.
Ὅταν ἡ Θεοτόκος ἔλαβε τό μήνυμα
αὐτό, χάρηκε πολύ καί ἀνέβηκε ἀμέσως
στό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, γιά νά προσευχηθεῖ, ὅπως συνήθιζε. Φθάνοντας ἐκεῖ,
τά δέντρα ἔκλιναν τίς κορυφές τους καί
προσκυνοῦσαν, σάν νά ἦταν ζωντανές
ὑπάρξεις. Ἐπιστρέφοντας, σκούπισε καί
τακτοποίησε τό σπίτι της καί ἑτοίμασε τό
κρεβάτι της καί ὅσα χρειάζονταν γιά τόν
ἐνταφιασμό της. Ἔπειτα ἄναψε πολλά
φῶτα καί προσκάλεσε τούς συγγενεῖς καί
τίς γειτόνισσες, στούς ὁποίους ἀνακοίνωσε τήν πληροφορία πού τῆς ἔφερε ὁ
Ἀρχάγγελος. Τούς ἔδειξε μάλιστα καί τό
κλαδί φοίνικα πού τῆς ἔδωσε ὁ Ἄγγελος
ἀπό τόν Παράδεισο. Ἔπειτα ἡ Παναγία
δώρισε τά δύο φορέματά της σέ δύο φίλες της.
Κι ἐνῶ γίνονταν αὐτά, ἀκούστηκε ἕνας
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δυνατός θόρυβος. Ἕνας – ἕνας ἔφτασαν
στό σπίτι τῆς Θεοτόκου οἱ Ἀπόστολοι
ἀπό τά διάφορα σημεῖα τῆς Οἰκουμένης.
Ἡ μεταφορά τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων ἔγινε
«δι’ ἁρπαγῆς», δηλαδή μέ θαυματουργικό τρόπο. Μεταξύ τῶν Ἀποστόλων ἦσαν
καί οἱ: Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ὁ Ἅγιος
Ἱερόθεος, διδάσκαλος τοῦ Διονυσίου καί
ὁ Ἀπόστολος Τιμόθεος. Τελευταῖος κατέφθασε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
Μετά ἡ Θεοτόκος ἀποχαιρέτησε
ὅλους, ἔδωσε τήν εὐλογία της καί παρέδωσε τήν ψυχή της στά χέρια τοῦ Υἱοῦ
καἰ Θεοῦ της.
Μετά τήν κοίμησή της, ὁ Ἀπόστολος
Πέτρος ἐκφώνησε ἐπιτάφιο ἐγκωμιαστικό
λόγο γιά τή Θεοτόκο. Ἔπειτα ὅλοι οἱ
Ἀπόστολοι σήκωσαν τή σωρό τῆς Θεοτόκου καί τήν ἐκήδευσαν. Κατά τή διαδρομή ἀκούγονταν ἀγγελικοί ὕμνοι. Τό
σκήνωμα μεταφέρθηκε στή Γεθσημανή,
ὅπου καί ἐνταφιάστηκε, ἐνῶ οἱ ὕμνοι τῶν
Ἀγγέλων συνεχίζονταν.
Ὕστερα ἀπό τρεῖς ἡμέρες, ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς, πού ἀπουσίαζε ἀπό τήν
κηδεία, θέλησε νά προσκυνήσει τό ἱερό
σῶμα τῆς Θεοτόκου. Ὅταν, μέ τή συγκατάθεση τῶν Ἀποστόλων ἄνοιξε τόν τάφο,

διεπίστωσε ὅτι ἦταν κενός. Τό σῶμα ἔλειπε καί τό μόνο πού ὑπῆρχε ἐκεῖ ἦταν ἕνα
σεντόνι. Τό σῶμα τῆς Θεοτόκου, κατά
τήν πίστη, ἀναστήθηκε καί μετατέθηκε
(«μετέστη») ἀμέσως στόν Οὐρανό, πού
σημαίνει ὅτι ἡ Θεοτόκος ἦταν ὁ πρῶτος
ἄνθρωπος πού ἀναστήθηκε μετά Χριστόν
καί ἐξακολουθεῖ νά ζεῖ, ὡς ψυχοσωματική
ὕπαρξη, ὅπως καί ὁ Ἀναστάς Χριστός»
(Συναξάρι 15 Αὐγούστου).

Ἡ ἡμέρα τοῦ θανάτου εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα τοῦ Ἀγίου. Εἶναι ἡ ἡμέρα
τῆς ἐπίσημης εἰσόδου του στόν κόσμο
τοῦ Θεοῦ.
Ἀπήχηση αὐτῆς τῆς ἀλήθειας εἶναι
τό γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τή
μνήμη τοῦ Ἁγίου, τήν ἡμέρα τῆς κοίμησής του. Ἡ ἡμέρα τοῦ θανάτου του
Ἁγίου εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα του στόν
οὐράνιο κόσμο. «Μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ
θανάτου πρός τήν ζωήν» ( Ἰωάν. ε΄ 24),
βεβαίωσε ὁ Χριστός. Γιά τόν Ἅγιο, ὁ
θάνατός του δέν εἶναι τό τέλος, ἀλλά ἡ
ἀρχή τῆς ἀληθινῆς ζωῆς του.
Οἱ Ἅγιοι προειδοποιοῦν γιά τήν ἡμέρα καί τήν ὥρα θανάτου τους. Στή Θεοτόκο, τήν ἡμέρα καί ὥρα τῆς Κοίμησής
της ἀνεκοίνωσε ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ.
Στόν οὐράνιο κόσμο ὑπάρχει ἕνα
«Πρωτόκολλο Ἐθιμοτυπίας», παρόμοιο
μέ αὐτό πού ὑπάρχει στόν κόσμο τοῦτο.
Ἡ ἡμέρα τῆς κοίμησης ἑνός Ἁγίου εἶναι
ἡ ἡμέρα τῆς Πρόσκλησής του στόν
Οὐράνιο κόσμο. Εἶναι μιά ἐπίσημη μέρα
τῆς ζωῆς του καί γι’ αὐτήν ἑτοιμάζεται
ἕνα ἐπίσημο Πρόγραμμα γιά τήν ἐπίσημη ὑποδοχή. Οἱ Ἅγιοι τοῦ Οὐρανοῦ
ὑποδέχονται τούς νεοαφικνούμενους
Ἁγίους. Στήν περίπτωση τῆς Θεοτόκου,
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ὑποδέχθηκε τήν ψυχή

τῆς Μητέρας Του, ὅπως πολύ ὡραῖα τό
παριστάνει ἡ Ὀρθόδοξη ἁγιογραφική
τέχνη στήν εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου.
Ἡ ἡμέρα τοῦ θανάτου ἑνός Ἁγίου
εἶναι σημαντικό γεγονός γιά τόν ἴδιο καί
γιά τόν κόσμο τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό τιμᾶται
ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς γῆς καί ἀπό
τόν κόσμο τοῦ οὐρανοῦ. Ἔκφραση τῶν
τιμῶν πού ἀποδίδει ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ
πάνδημη κηδεία. Στήν κηδεία τῆς Θεοτόκου παρέστησαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι.
Ὁ Ἅγιος εἶναι ὅ,τι πιό πολύτιμο εὐδοκιμεῖ στόν κόσμο τοῦτο τῆς ἐξορίας. Εἶναι
ὁ μόνος τέλειος καρπός. Ἡ Θεοτόκος,
ἰδιαίτερα, ὑπῆρξε «ἡ μόνη καλή ἐν γυναιξί», τό «κρίνο τῶν Κοιλάδων» (Ἆσμα
β΄ 1), ἡ «τελεία Περιστερά» (Ἆσμα στ΄
9). Ὁ Ἅγιος, ἑπομένως, εἶναι ὅ,τι καλύτερο ἔχει νά προσφέρει ἡ Ἐκκλησία
στόν Θεό. Ὁ Ἅγιος εἶναι εὐλογία ὄχι
μόνο γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά καί γιά
τό σύνολο, τόν κόσμο ὁλόκληρο. Ἕνας
Ἅγιος πού περνάει στόν οὐράνιο κόσμο
εἶναι ἐγγύηση γιά τούς ἀνθρώπους τῆς
γῆς. Ἕνας ἀκόμη Ἅγιος εἶναι ἕνα ἀκόμη
ἄνθος, ἕνας ἀκόμη καρπός τῆς ἔρημης,
ἄβατης καί ἄνυδρης γῆς μας. Ὅσα τέτοια ἄνθη καί τέτοιους καρπούς παράγει
ἡ γῆ, τόσο παρατείνεται τό ἔλεος καί ἡ
μακροθυμία τοῦ Θεοῦ γι’ αὐτή.
Στήν περίπτωση τοῦ Ἁγίου, ἐφαρμόζεται ὁ παραβολικός λόγος τοῦ Χριστοῦ:
«Κύριε, ἄφες αὐτήν (τή γῆ) καί τοῦτο
τό ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περί αὐτήν
καί βάλω κόπρια. Κἄν μέν ποιήσῃ καρπόν, εἰ δέ μήγε, εἰς τό μέλλον ἐκκόψεις
αὐτήν» (Λουκ. ιγ΄ 8 – 9).
Ἐπίσκοπος Ἀχελώου
κ. Εὐθύμιος Στύλιος
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Ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας
τῆς Γιάτρισσας

Ἡ

Ἱερά αὐτή Μονή, σπουδαία ἀνδρώα
Κοινοβιακή Μονή (Π.Δ. 326/1978)
κατέχει ξεχωριστή θέση στόν Ταΰγετο, στά
ὅρια Λακωνίας καί Μεσσηνίας σέ ὑψόμετρο 1.200 μέτρων μέ ὑπέροχη θέα. Στή
θέση αὐτή ὑπῆρχε κατά τήν ἀρχαιότητα,
πρό Χριστοῦ, εἰδωλολατρικός ναός τῆς
θεᾶς Ἀθηνᾶς. Ὅταν τόν 4ο αἰῶνα μ.Χ. ὁ
πρώην ἱερέας τῶν εἰδώλων ὀνόματι Βρασίδας πίστεψε στόν Χριστό καί τό Εὐαγγέλιό Του ἀσπάσθηκε ὁλοκληρωτικά τόν
Χριστιανισμό, βαπτίστηκε καί μετωνομάσθηκε Βιτάλιος (ὑπάρχει μάρτυρας Ἅγιος
Βιτάλιος τοῦ 1ου αἰώνα, ὁ ὁποίος μαρτύρησε στή Ραβένα ἀπό τούς εἰδωλολάτρες
καί ἑορτάζεται στίς 23 Ἰουλίου). Ὁ ἱερέας
Βιτάλιος, στή συνέχεια, ἀφιέρωσε τόν ναό
στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ἔχτισε τήν
Ἱερά Μονή.
Ὅλους αὐτούς τούς αἰῶνες δέν σώζονται πολλές πληροφορίες γιά τή λειτουργία τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς. Γνωρίζουμε,
ὅμως, ὅτι τόν 17ο καί 18ο αἰῶνα ἡ Μονή
κατέστη ὀχυρό καί προπύργιο κατά τῶν
Ὀθωμανῶν καί κυριολεκτικά δοξάστηκε
σ’ ὅλη τήν περιοχή γιά τίς νίκες πού ἐπέτυχε. Οὐδείς Τοῦρκος εἰσῆλθε ποτέ στήν
Ἱερά Μονή.
Τό ἔτος 1902 βρίσκουμε τόν εὐλαβῆ
ἱερομόναχο π. Σωφρόνιο Σαραντόπουλο,
ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ στήν Μονή, καί μετ’
ὀλίγον, ἡ Μονή λαμβάνει τό προσωνύμιο «Παναγία ἡ Γιάτρισσα» ἕνεκεν τῶν
πολλῶν θαυμάτων τῆς Παναγίας σέ ἀσθενεῖς πού ἔπασχαν, κυρίως, ἀπό τή δεινή
τότε ἀσθένεια τῆς φυματίωσης. Ὁ ἐν λόγῳ
ἡγούμενος π. Σωφρόνιος ἔγραψε μάλιστα
καί βιβλίο 32 σελίδων μέ τόν τίτλο Ἱστορία
τῆς ἐν τῇ ὀροσειρᾷ τοῦ Ταϋγέτου Ἱερᾶς
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Μονῆς «ἡ Παναγία
ἡ Γιάτρισσα», Ἀθήνα 1952.
Ἐξαιρετική ἀνακαίνιση τοῦ ὅλου
κτιριακοῦ συγκροτήματος ἐγένετο ἐπί
τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου μου, Μητροπολίτου Χρυσοστόμου τοῦ Β΄ (τοῦ
Κορακίτου).
Σήμερα ὑπηρετεῖ ὡς ἡγούμενος ὁ
Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Πανταζῆς,
ἕλκων τήν καταγωγή ἀπό τή Βέργα τῆς
Δυτικῆς Μάνης. Ἐνεθρονίσθη ὡς ἡγούμενος κατά τήν 31η Αὐγούστου τοῦ 2018.
Μάλιστα, παρέστησαν κατά τήν τελετή
τῆς ἐνθρονίσεως καί ὁ ἡγούμενος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τῆς Προυσιώτισσας Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Δρόσος
καί ὁ πνευματικός πατήρ τοῦ ἡγουμένου,
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Μπίζας, ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Στήν Ἱερά Μονή εἶναι ἐγγεγραμμένοι ἕξι μοναχοί. Ἡ Μονή ἑορτάζει στίς 8
Σεπτεμβρίου (Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου)
καί συγκεντρώνει μέγα πλῆθος κόσμου
– προσκυνητῶν. Μάλιστα δέ πολλοί νέοι
καί νέες ἀνέρχονται, κατά τήν παλαιά
συνήθεια, πεζοποροῦντες ἀπό εἰδικά μονοπάτια τοῦ Ταϋγέτου ἐπί ἑπτά καί ὀκτώ
ὥρες ὡς τάμα πρός τήν Παναγία.
Θεωρεῖται τό μεγαλύτερο Ἱερό Προσκύνημα τῆς Μάνης καί ἡ θαυματουργή
εἰκόνα δέν ἐξέρχεται τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Μητροπολίτης Μάνης
Χρυσόστομος Γ΄

Ἕνας ἀετός τοῦ Πνεύματος
Στίς 26 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε τή
μετάσταση τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου, πανευφήμου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου, «ἐπιστήθιου φίλου Κυρίου,
παρθένου καί ἠγαπημένου». Εἶναι ὁ Εὐαγγελιστής τῆς Ἀγάπης, τῆς Ἀνάστασης καί
τῆς Θεολογίας.
Ἡ Ἐκκλησία σέ τρεῖς μόνο Ἁγίους ἀπένειμε, ὄχι τυχαῖα, τόν τίτλο τοῦ θεολόγου:
στόν Γρηγόριο τόν Ναζιανζηνό, στόν Συμεών τόν Νέο Θεολόγο καί στόν Εὐαγγελιστή
Ἰωάννη.
Ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καταγόταν ἀπό τή Βηθσαϊδά τῆς Γαλιλαίας, ἦταν γιός τοῦ Ζεβεδαίου καί τῆς
Σαλώμης, ἀδελφός τοῦ Ἰακώβου, πρώην
ψαράς. Δέχθηκε τό κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ
μαζί μέ τόν ἀδελφό του. Τά ἄφησαν ὅλα
καί ἔγιναν Ἀπόστολοι, «ἁλιεῖς ἀνθρώπων».
Ὁ Ἰωάννης κήρυξε τό Εὐαγγέλιο σέ ὅλη
τήν Ἀσία καί ἰδιαίτερα στήν Ἔφεσο. Στόν
διωγμό τοῦ Δομιτιανοῦ ὁδηγήθηκε δέσμιος
στή Ρώμη, ὅπου ὑπέστη μαρτύριο σέ καζάνι
μέ καυτό λάδι, ἀλλά ἔμεινε ἀβλαβής. Στή
συνέχεια, ἐξορίστηκε στήν Πάτμο, ὅπου καί
ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ ἐπί Τραϊανοῦ, γύρω στό
100 μ.Χ. σέ ἡλικία 95 χρόνων.
Ὁ τάφος του βρέθηκε κενός καί κατέστη πηγή θαυμάτων. Στή γιορτή του, στίς 8
Μαΐου, βρισκόταν καλυμμένος μέ ἕνα εἶδος
τέφρας πού οἱ Ἐφέσιοι ὀνόμαζαν «μάννα». Εἶχε δέ τήν ἰδιότητα νά θεραπεύει τά
νοσήματα ψυχῆς καί σώματος ὅσων ἀλείφονταν μέ αὐτή τήν τέφρα μέ πίστη. Τό
θαῦμα αὐτό, λοιπόν, ἔγινε ἀφορμή νά τιμᾶ
ἡ Ἐκκλησία τόν μαθητή πού ἀγάπησε ὁ
Ἰησοῦς μιά δεύτερη φορά κάθε χρόνο, στίς
8 Μαΐου.
Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης διακρίθηκε γιά
τή φλογερή ἀγάπη καί τήν ὁλοκληρωτική
ἀφοσίωσή του στόν Χριστό καί ἀγαπήθηκε
ἀπό Ἐκείνον τόσο, ὥστε νά θεωρεῖται ὁ
«ἠγαπημένος» Του μαθητής. Σημειωτέον

ὅτι δέν ἀποχωρίσθηκε ἀπό τόν Χριστό καθ’
ὅλο τό διάστημα τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του.
Σ’ αὐτόν ὁ Κύριος ἐμπιστεύθηκε τή
Μητέρα Του, λέγοντας ἀπό τό ὕψος τοῦ
Σταυροῦ: «ἰδού ἡ μήτηρ σου», καί τή Θεολογία, δηλ. τήν ἀλήθεια γιά τόν Θεό, τήν
Ἀποκάλυψη περί τοῦ Θεοῦ.
Τόσο ἀγάπησε τήν παρθενία, ὥστε αὐτός
μόνος ἀπό τούς ἄλλους μαθητές ἀξιώθηκε
νά ὀνομάζεται «παρθένος».
Στόν Μυστικό Δεῖπνο ἔπεσε στό στῆθος
τοῦ Χριστοῦ καί τόν ρώτησε «Κύριε, τίς
ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;», γι’ αὐτό ὀνομάζεται «ἐπιστήθιος».
Εἶναι κήρυκας τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ,
πού ἐκφράζει τήν κορυφαία ἰδιότητά Του.
Κήρυττε ὅτι «ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί, ὁ μένων
ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν
αὐτῷ». Γεροντάκι σέ βαθειά γεράματα τόν
μετέφεραν ὑποβασταζόμενο στήν Ἐκκλησία
καί τοῦ ζητοῦσαν νά πεῖ κάτι. Καί ἐκεῖνος
ἔλεγε: «τεκνία ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».
Ἔγραψε τό τέταρτο Εὐαγγέλιο, πού
εἶναι τό φιλοσοφικότερο καί θεολογικότερο, πού θεμελιώνεται στό ὅτι ὁ Ἰησοῦς
Χριστός εἶναι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ
Πατρός. Ἀπό τή νύκτα τῆς Ἀνάστασης καί
καθ’ ὅλη τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου
διαβάζονται εὐαγγελικές περικοπές ἀπό τό
Εὐαγγέλιο αὐτό.
Οἱ ἁγιογράφοι ζωγραφίζουν δίπλα στόν
Ἅγιο Ἰωάννη ἕναν ἀετό, γιά νά δείξουν σέ
ποιά ὕψη θεολογίας ἀνέβηκε, καί, ἐπίσης,
διότι ὁ ἀετός εἶναι ἕνα ἀπό τά τέσσερα συμβολικά ζῶα πού εἶδε ὁ Προφήτης Ἰεζεκιήλ
(1, 10).
Τό μήνυμα πού ἐκπέμπει ἡ ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου εἶναι πώς ὅσο περισσότερο
προοδεύει ὁ ἄνθρωπος στίς ἀρετές καί ἰδίως
στήν ἀγάπη, τόσο περισσότερο πλησιάζει
τόν Χριστό καί Τόν γνωρίζει καλύτερα.
Ἀρχμ. Ἰωήλ Νικολάου
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Τῆς Μητρικῆς Της
στοργῆς τό θαῦμα

(Στὴ Μνήμη τῆς Μητέρας μου)

« Ὅμως ἐμεῖς τό μόνο πού προσέχαμε ἦταν ἐκεῖνες οἱ φωνές μέσα στά σκοτεινά, πού ἀνέβαιναν, καυτές ἀκόμη ἀπό
τήν πίσσα τοῦ βυθοῦ ἤ τό θειάφι. « Ὅι,
ὅι, μάνα μου», «ὅι, ὅι, μάνα μου»...
( Ὀδ. Ἐλύτης, Ἄξιον Ἐστί)

«Στήν ἀγκαλιά σου τή γλυκειά,
μανούλα μου, ν’ ἀράξω
μές στό βαθύ τὸ πέλαγο αὐτό
πριχοῦ βουλιάξω».
(Ἀλ. Παπαδιαμάντης)

Μ

έρες τρυφερές, μητρικῆς φροντίδας καὶ στοργῆς, ἅγιες μέρες
ἀνοίχτηκαν μπροστά μας, ἴσαμε μὲ τόν
τῶν Ἀποστόλων τὸν δῆμον συνοδοιπόρον, νὰ τιμήσουμε, νά ἑορτάσουμε, νά
πανηγυρίσουμε «τὸ τελευταῖον ἐν αὐτῇ
Μυστήριον». Τὴν Πάνσεπτόν Της Κοίμηση, τῆς Μητέρας μας, τῆς Παναγιᾶς
τὴν Κοίμηση.
Εὐωδιαστές, ὄντως, ἀφήνονται οἱ μέρες αὐτὲς νὰ μᾶς ταξιδέψουν σ᾿ ἕναν
καιρὸ ξεχασμένο, δυστυχῶς, ὅπου ἡ
ἄλλη, ἡ Μητρικὴ στοργή τῆς μάνας
ποὺ μᾶς γέννησε, δαψιλῶς συμπληρωνόταν ἀπὸ τὴ Χάρη Της. Γιατὶ καὶ στὴ
μία καὶ στὴν ἄλλη ἀκουμπούσαμε «τῶν
λυπηρῶν τὰς ἐπαγωγάς», ποὺ ράμφιζαν
τὴν ψυχή μας. Κι ἀναζητούσαμε, καὶ
στὴ μιὰ καὶ στὴν ἄλλη, τὴν παραμυθία.
Ἀνασαίναμε σιμά τους αἰσιοδοξίας καὶ
πλησμονῆς ἐλέους, εὐωδίες μοναδικές.
Μέχρι νἄρθουν ἄλλα «νέφη τῶν λυ202

πηρῶν» νὰ σταθοῦν ἀπειλητικά, ὅπως οἱ
ἐπιθετικὲς καταιγίδες πάνω μας. Γιὰ νὰ
τὶς ξεπεράσουμε κι αὐτές, «τῆ μεσιτείᾳ
Της», στηριγμένοι ἐξάπαντος στὴν εὐχή
τῆς μάνας μας.
Κι ὔστερα ἦρθε καιρὸς ποὺ μιὰ ἀπὸ
τὶς δύο, ἡ κατὰ σάρκα μάνα μας δηλαδή,
σταύρωσε τὰ χέρια της, σφράγισε τὸ
στόμα της, ἔκλεισε τὰ μάτια κι ἀποκοιμήθηκε. Γιὰ πάντα. Αὐτήν, λοιπόν, τὴν
ἀπουσία ἐκείνης συμπληρώνει ἡ Χάρη
Της, καθὼς ἀποπνέει κάθε ἐμπιστοσύνη
ἡ Μορφή Της, καὶ περισσότερο, ἀφοῦ
ἄγρυπνον «προστάτιν τῆς ζωῆς» μας

Τὴν καταλαβαίνουμε καὶ «φρουρὰν
ἀσφαλεστάτην» Τὴ νοιώθουμε σὲ τοῦτα
τὰ μονοπάτια τοῦ βίου τὰ δύσβατα καὶ
ἀκανθώδη. Ὅπως καταλαβαίναμε τὴ
μάνα μας σὲ ὥρες πυρετοῦ, ἀδιαθεσίας καὶ ὀδυνηρῶν περιστάσεων ποὺ μᾶς
κυκλώναν. Κι ἀφοῦ πλήρωσε τὸ κοινὸν
χρέος ἡ μιά, συμπορευόμαστε μὲ τὴν
Ἄλλη, ἀφήνοντας πίσω μας καθετί τὸ
δυσχερὲς καὶ προσβλητικὸ σχῆμα τοῦ
κόσμου, καὶ προστρέχουμε στὴ σκέπη
Της.
Δὲν νοιώθουμε καμμιὰν ὀρφάνια,
γιατὶ παραμυθούμεθα ἀπὸ τὴν ἔγνοια
Της, μᾶς νανουρίζει ἡ ἀγρύπνια Της καὶ
φωτίζει τὰ σκοτάδια μας ἡ στοργή Της.
Κι ἔτσι πορευόμαστε μέσα στὸν χρόνο,
μοναχικοὶ καὶ ἀποσυνάγωγοι ἀπὸ τοὺς
ἀνθρώπους, ἀλλὰ γεμάτοι παρουσίες
ἀπὸ τὴ δικιά Της συμπαράσταση. «Καὶ
ποῦ, λοιπόν, ἄλλην εὑρήσω ἀντίληψιν,
ποῦ δὲ καὶ σωθήσομαι...». Οἱ ἄνθρωποι
ξεχνοῦν γρήγορα, ξιπάζονται, ἀναζητοῦν
τὴ δόξα-πάντα τὴν ἐφημερη, φυσικάγιατὶ ἡ ἄλλη δὲν εἶναι προϊὸν δημοσίων
σχέσεων καὶ αὐτοπροβολῆς, ἀλλ᾿ εἶναι
βραβεῖο, ἔπαινος, πληρωμὴ τοῦ Θεοῦ.
Δεκαπενταύγουστος. Εὔχυμος χρόνος προσευχῆς καί δεήσεων. Μέσα στὸ
Ἑλληνικὸ τὸ καλοκαίρι, εὐτυχῶς, γιὰ νὰ

κατανοοῦμε τὶς δωρεές Του, πάντα τῇ
μεσιτείᾳ Της. Ἀφθονία καρπῶν, μέρες
περιούσιες, θεϊκὲς λές, εὐκαιρίες γιὰ δοξολογία ἤ καὶ παράκληση-αἴτηση. Ὅλα
δοσμένα μὲ μέτρο. Μέτρο ποὺ ὑπολογίζει καὶ τὴν παραμικρὴ λεπτομέρεια.
Γιατὶ μονάχα ἔτσι καταλαβαίνει ὁ Θεὸς
τὰ τῶν ἀνθρώπων, ὅταν ἀπέδωσε τὸν Κόσμο ὁλόκληρο στοὺς πρωτόπλαστους,
δημιουργημένο «καλὰ λίαν» (Γεν 1, 31).
Δεκαπενταύγουστος, λοιπόν, μὲ χαρμολύπη στολισμένος καὶ μὲ κέντρο τῆς
Γιορτῆς μιὰ κηδεία. Ὅμως, «ζῇ ἀεὶ
Θεομήτωρ, κἂν δεκάτῃ θάνε πέμπτῃ».
Ὅπως ξέρουμε πιά ὅτι σιμά Της ζεῖ κι ἡ
μάνα μας καὶ μᾶς ἀφουγκράζεται κάθε
φορὰ ποὺ ὁ στεναγμός μας, σὲ ὥρες
πνιγηρές, ἀνεβαίνει ἀπὸ τὸν πυθμένα
τοῦ εἶναι μας: « Ἄχ, μάνα μου...Παναγιά μου, Ἐσύ!», ἤ, ὅπως συνειδητὰ Τῆς
ψάλλουμε, «Οἱ μισοῦντες με μάτην βέλεμνα καὶ ξίφη καὶ λάκκον ηὐτρέπισαν, καὶ
ἐπιζητοῦσι τὸ πανάθλιον σῶμα σπαράξαι
μου, καὶ καταβιβάσαι πρὸς γῆν, Ἁγνή,
ἐπιζητοῦσιν· ἀλλ᾿ ἐκ τούτων προφθάσασα, σῶσον με» (Μέγας Παρακλητικός
Κανόνας στήν Θεοτόκο, ᾨδή ε' ). Γιατὶ
οἱ ὁρατὲς κι ἀὀρατες ρομφαῖες δὲ λείπουν ποτέ...
π. Κ. Ν. Καλλιανός
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Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΕΣΑΙ;

Π

ρίν ἀπό χρόνια, σ’ ἕνα παγκόσμιο συνέδριο μέ γενικό θέμα
« Ἄν καί πόσο σημαντική εἶναι
ἡ ἐπίδραση τῆς κληρονομικότητας στήν
προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου», ἄκουσα
ἀπό ἕναν Ἄγγλο ἐπιστήμονα νά τονίζει
τή μεγάλη σημασία τῆς ἀγωγῆς.
Ἀναφέροντας πολλά εὑρήματα ἀπό
σχετικές μελέτες καί ἔρευνες, ὑπογράμμισε ὅτι, σέ θέματα συμπεριφορᾶς, ἡ
κληρονομικότητα συνιστᾶ ἁπλῶς μιά σημαντική π ρ ο δ ι ά θ ε σ η. Αὐτή, ὅμως,
καθώς ὁ ἄνθρωπος μεγαλώνει, θά ἐκδηλωθεῖ ἤ θά ἀτονήσει, ἀντίστοιχα, ἀναλόγως μέ τήν ἐπίδραση πού θά ἀσκήσει σ’
αὐτόν, ἀπό νωρίς, τό περιβάλλον μέσα
στό ὁποῖο θά ἀναπτυχθεῖ. Ἔκλεισε,
μάλιστα, τή διάλεξή του λέγοντας ὅτι :
-Ἄν σέ ρωτήσουν «ἀ π ό π ο ῦ
κ α τ ά γ ε σ α ι;», ἡ σωστή ἀπάντηση
πρέπει νά εἶναι : « Ἀπό τά π α ι δ ι κ ά
μου χρόνια».
Κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας του,
μεταξύ τῶν διαφόρων πινάκων καί σχεδιαγραμμάτων πού περιλαμβάνονταν στίς
προβολές, ὁ ὁμιλητής εἶχε συμπεριλάβει
καί ἕναν «ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ». Ὅπως
ἐξήγησε, τόν ἔχουν ἀπό χρόνια καταρτίσει οἱ παιδοψυχολόγοι, θέλοντας νά
συνοψίσουν τίς σημαντικότερες ἐπιδράσεις πού ἀσκεῖ ἡ συμπεριφορά τῆς οἰκογένειας καί τοῦ λοιποῦ περιβάλλοντος
ἑνός παιδιοῦ, στόν χαρακτῆρα του καί,
γενικότερα, στήν προσωπικότητά του.
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Ψάχνοντας κάποια παλιά ἀρχεῖα,
βρῆκα αὐτόν τόν «ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ».
Ξαναδιαβάζοντάς τον, θεώρησα ὅτι θά
μποροῦσε νά εἶναι κάτι σάν συνέχεια ἤ
σάν συμπλήρωμα ἑνός προηγούμενου
κειμένου μου, πού ἀναφερόταν σέ μηνύματα τά ὁποῖα ἀπευθύνουν τά παιδιά
πρός τούς γονεῖς. Γι’ αὐτό καί θέλησα
νά τόν μεταφέρω στίς σελίδες τοῦ φιλόξενου Συνδέσμου. Λέει:
 	 Ἄν ἕνα παιδί ζεῖ μέσα σέ κριτική,
μαθαίνει νά σχολιάζει καί νά καταδικάζει εὔκολα τούς ἄλλους, ἀλλά
καί τόν ἑαυτό του.
 	 Ἄν ἕνα παιδί ζεῖ μέσα σέ ἔνταση, μαθαίνει καί συνηθίζει νά καυγαδίζει.
 	 Ἄν ἕνα παιδί ζεῖ μέσα σέ εἰρωνεία,
μαθαίνει νά εἶναι ντροπαλό ἤ νά ὑποκρίνεται καί νά κοροϊδεύει.
 	 Ἄν ἕνα παιδί ζεῖ μέσα σέ κουτσομπολιό, εὐαισθητοποιεῖται στό νά ἀσχολεῖται μέ τούς ἄλλους, ἀλλά καί νά
ἐνοχοποιεῖ εὔκολα καί τόν ἑαυτό του.
 	 Ἄν ἕνα παιδί ζεῖ μέ ἀπόρριψη, εἶναι
βέβαιο πώς, κάποτε, θά ἀποφασίσει
νά παραιτηθεῖ ἀπό κάθε προσπάθεια
βελτίωσης.
 	 Ἄν ἕνα παιδί ζεῖ μόνο μέ ἀπαιτήσεις
καί δικαιώματα, θά γίνει ἕνας ἐγωκεντρικός, αὐταρχικός καί, τελικῶς,
δυστυχισμένος ἐνήλικας.

Ἀντιθέτως:
 	 Ἄν ἕνα παιδί ζεῖ μέ πίστη, προσευχή,
ἀγάπη καί λογική ἀνεκτικότητα, μαθαίνει νά εἶναι αἰσιόδοξο, νά ἐλπίζει,
νά εἶναι ἤρεμο καί ὑπομονετικό.
 	 Ἄν ἕνα παιδί ζεῖ μέ αἰτιολογημένο
ἔπαινο, ἀλλά καί συνετή παρατήρηση, μαθαίνει τί θά πεῖ δικαιοσύνη καί
ἀντιλαμβάνεται τί θά πεῖ ἐκτίμηση.
 	 Ἄν ἕνα παιδί ζεῖ μέ συνέπεια λόγων
καί συμπεριφορᾶς, μαθαίνει τήν ἀξία
τῆς εἰλικρίνειας καί ἀποκτᾶ ἀσφάλεια καί εὐθυκρισία.
 	 Ἄν ἕνα παιδί ζεῖ μέ πρόγραμμα καί
σταθερούς κανόνες, ἀποκτᾶ καλές
συνήθειες γιά ὅλη του τή ζωή.
 	 Ἄν ἕνα παιδί ζεῖ μέ ἐνθάρρυνση,
συμπαράσταση καί ἀναγνώριση τῆς
δουλειᾶς του, μαθαίνει νά προσπαθεῖ καί ἀποκτᾶ αὐτοπεποίθηση καί
αἰσιοδοξία.
 	 Ἄν ἕνα παιδί ζεῖ μέ παρότρυνση καί
μέ εὐκαιρίες, γιά νά ἀναλαμβάνει
πρωτοβουλίες καί ἀνάλογες πρός
τήν ἡλικία του ὑποχρεώσεις, γίνεται
ἕνας ὑπεύθυνος, δημιουργικός καί
χαρούμενος ἄνθρωπος.

παπποῦδες καί οἱ γιαγιάδες, ἄν ζοῦν κοντά μέ τά ἐγγόνια τους καί ἀσχολοῦνται
μαζί τους), καί θελήσουν, καί οἱ δύο γονεῖς, νά προσφέρουν στά παιδιά τους
βιώματα θετικά καί ἐποικοδομητικά, θά
τά ἔχουν σίγουρα ἐφοδιάσει μέ πολύτιμα
ὅπλα γιά τόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς.
Ὡς ἐπίλογος γι’ αὐτήν τήν ἀναφορά
στήν ἀπροσμέτρητη σημασία τῶν παιδικῶν χρόνων, ἔρχεται στή μνήμη μου
ἕνα ἀπό τά « Ἐνάριθμα» πού ἔλεγε,
κατά καιρούς, ὁ Ἡρακλῆς Ν. Ἀποστολίδης καί τά ὁποῖα ἔχουν καταγράψει καί
ἐκδόσει σέ τόμο ὁ γιός του Ρένος καί οἱ
δύο ἐγγονοί του. Λέει: «Τά παιδικά μου
σβῆσε, Μνήμη... Τά ἄλλα, ὅσο πικρά,
τ’ ἀντέχω».
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


Ἀναλογίζομαι πώς, μπορεῖ πράγματι
νά «ἕλκουμε» τήν ούσιαστική καί ...ἀνεξίτηλη καταγωγή μας ἀπό τά παιδικά
μας χρόνια, μέ ὅσα αὐτό συνεπάγεται.
Κι ἄν, στούς δύσκολους σύγχρονους
καιρούς, αὐτό τό συνειδητοποιήσουν
ἐγκαίρως οἱ νέοι γονεῖς (γιατί ὄχι καί οἱ
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Μνήμη Ἁγιορείτη Μοναχοῦ Νικοδήμου Μπιλάλη
Πέντε χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία του
Στίς 4 Ἰουνίου 2019 συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια ἀκριβῶς ἀπό τότε
πού πέρασε τίς πύλες τῆς αἰωνιότητας
ὁ μακαριστός Ἁγιορείτης μοναχός π. Νικόδημος Μπιλάλης. Ὑπῆρξε λαμπρός
θεολόγος, φιλόλογος, συγγραφέας, καί
μέ σπουδαῖο πνευματικό καί κοινωνικό
ἔργο. Ἀξίζει, λοιπόν, νά τόν θυμηθοῦμε
καί νά ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τό παράδειγμά του.
Εἶχε γεννηθεῖ τό 1932 στό χωριό
Μηλιές τοῦ Δήμου Ἀρχαίας Ὀλυμπίας. Ἡ οἰκογένεια Μπιλάλη ἔχει βαθειά
θρησκευτική καί ἱερατική παράδοση.
Εἶναι, ἐπίσης, γνωστοί οἱ ἱερομόναχοι
π. Σπυρίδων Μπιλάλης, π. Εὐστάθιος
Μπιλάλης καί π. Εὐσέβιος Μπιλάλης.
Ὁ π. Νικόδημος Μπιλάλης (κατά
κόσμον Βασίλειος), ἀριστοῦχος τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὠθούμενος ἀπό ζῆλο
ἱεραποστολικό, στήν ἀρχή ἐντάχθηκε
στήν Ἀδελφότητα Θεολόγων Η ΖΩΗ.
Διακρινόμενος γιά τή φιλομάθειά του,
μετεκπαιδεύθηκε στό Στρασβοῦργο. Στή
συνέχεια σπούδασε στή Φιλοσοφική
Σχολή Ἀθηνῶν. Νιώθοντας κλίση πρός
τόν μοναχισμό, ἀποσύρθηκε στό Ἅγιον
Ὄρος, στή Νέα Σκήτη, καί στή συνοδεία
τοῦ Γέροντα Ἰωσήφ τοῦ Βατοπεδινοῦ.
Ἐκεῖ ἐκάρη μοναχός καί πῆρε τό ὄνομα Νικόδημος, ἀπό εὐλάβεια πρός τόν
Ὅσιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη. Μέ τίς
εὐλογίες τοῦ Γέροντα Ὁσίου Παϊσίου
τοῦ Ἁγιορείτη ἐγκαταβίωσε στήν ἔρημο
τῆς Καψάλας.
Ἀξιόλογο καί πολύ σημαντικό ὑπῆρξε
τό συγγραφικό ἔργο τοῦ π. Νικοδήμου.
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Ἔγραψε τόν «Πρωτότυπο βίο τοῦ Ἁγίου
Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», πού κυκλοφορήθηκε σέ 10 ἐκδόσεις καί 120.000
ἀντίτυπα. Ἐπίσης, βιογραφίες γιά τόν
Ὅσιο Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη, τόν Ὅσιο
Πατάπιο καί ἄλλες. Συνέγραψε, ἐπίσης,
βιβλίο γιά τόν βίο καί τό ἔργο τοῦ Ἀρχιμ.
π. Σπυρίδωνος Μπιλάλη. Ὁ π. Νικόδημος ἀσχολήθηκε καί μέ τή σύνταξη
σχολικῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν γιά τίς
τρεῖς τάξεις τοῦ Λυκείου.
Μεγάλο καί ἐθνικῆς σημασίας εἶναι
τό κοινωνικό ἔργο τοῦ π. Νικοδήμου
Μπιλάλη. Καταγόμενος ἀπό ὑπερπολύτεκνη οἰκογένεια μέ δεκαεπτά (17)
παιδιά (ἀπό τά ὁποῖα ἐπέζησαν τά 10),
εἶχε ξεχωριστή εὐαισθησία καί ζωηρό
ἐνδιαφέρον γιά τήν οἰκογένεια τήν πολύτεκνη. Μέ σκοπό νά τῆς συμπαρασταθεῖ,
ἵδρυσε τό 1969, μέ μιά ὁμάδα εὐσεβῶν
ἀνθρώπων, τήν «Πανελλήνια Ἕνωση
Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π).
Ἀργότερα κυκλοφορήθηκε καί τό γνωστό
περιοδικό τῆς Ἕνωσης, Ἑλληνορθόδοξη

Πολύτεκνη Οἰκογένεια, πού ἐκδίδεται σέ
χιλιάδες ἀντίτυπα καί διανέμεται δωρεάν
σέ ἐνορίες, συλλόγους στήν Ἑλλάδα καί
τήν Κύπρο, καί σέ ὀρθόδοξες κοινότητες
τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Φέτος συμπληρώθηκαν 50 χρόνια
ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Μέ
ἀφορμή τήν ἐπέτειο αὐτή ὁ Πρόεδρος
τῆς Ἕνωσης καί ἀπό τά ἱδρυτικά μέλη
κ. Ἀντώνιος Ἀντωνίου, τέως Διευθυντής
τῆς Ἐμπορικῆς Τραπέζης, ἕνας πολύτεκνος καί ἀκατάβλητος ἀγωνιστής στή
λεγεῶνα τοῦ Καλοῦ, σέ ἄρθρο του στό
περιοδικό τῆς Ἕνωσης προέβη σέ ἕναν
σύντομο ἀπολογισμό. Γράφει: «Παρά
τά πενιχρά μέσα καί τούς ἐλάχιστους
συνεργάτες, φθάσαμε νά συντηροῦμε
2.000 πολύτεκνες οἰκογένειες, ἐνῶ
10.000 εἶναι οἱ οἰκογένειες πού ἔχουν
βοηθηθεῖ μέχρι σήμερα ἀπό τήν Ἕνωσή μας». Καί συνεχίζει ὁ κ. Ἀντωνίου:
«Εἶναι συγκινητική ἡ ἀνταπόκριση τοῦ
Ἑλληνισμοῦ τῆς Ὁμογένειας, πού διακρίνει στή δράση μας τήν ἀγωνία καί
τήν προσπάθεια γιά τό μεῖζον θέμα τῆς
ὑπογεννητικότητας, καί ἀνταποκρίνεται
μέ ἀγάπη καί θυσία».
Ἡ προσφορά τῆς «Πανελλήνιας
Ἕνωσης Φίλων τῶν Πολυτέκνων» εἶναι
ἐθνικῆς σπουδαιότητας, γιατί συμβάλλει
στήν ἀντιμετώπιση τοῦ μεγάλου ἐθνικοῦ
προβλήματος, πού εἶναι τό δημογραφικό, ἡ ὑπογεννητικότητα. Ὁ πληθυσμός
τῆς Ἑλλάδος μειώνεται δραματικά, ἐνῶ
οἱ μουσουλμανικές μειονότητες αὐξάνουν. Οἱ κοινωνιολόγοι κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Γι’ αὐτό καί ἡ προσπάθεια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀναγνωρίζεται
εὐρύτερα (Δυστυχῶς, ὄχι ἀπό τήν Πολιτεία). Βραβεύτηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία
Ἀθηνῶν, ἔτυχε εὐλογίας καί σύστασης
ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπό Ἱερές

Μητροπόλεις Ἑλλάδος καί Κύπρου, ἀπό
δημοσίους καί ἰδιωτικούς φορεῖς.
Συγχαίρουμε θερμά τήν «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων»
(Ἀκαδημίας 78Δ, 10678 Ἀθήνα, τηλ.
210-3838496) γιά τό σπουδαῖο ἔργο
πού ἐπιτελεῖ ἐπί 50 συνεχῆ χρόνια καί
εὐχόμαστε ὅπως ὁ Ἅγιος Θεός εὐλογεῖ
τήν καλή αὐτή προσπάθεια μέ τίς εὐχές
τοῦ μακαριστοῦ ἱδρυτῆ Ἁγιορείτη Μοναχοῦ Νικοδήμου Μπιλάλη.
Γ. Δ. Κούβελας
Γ. Δ. Κούβελας
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... νά μήν ξεχάσεις τόν
Πρῶτο Ψαλμό τοῦ Δαβίδ
Ὁ Βασίλης εἶναι ἔφηβος πιά δεκαοχτώ χρονῶν! Τόν περασμένο Ἰούνιο
ἔδωσε Πανελλήνιες Ἐξετάσεις καί τώρα
πιά φτιάχνει τή βαλίτσα του, γιά νά φύγει γιά σπουδές. Ὅλο τό καλοκαίρι περίμενε αὐτή τή στιγμή, μόνο πού τώρα
πού ήρθε ἡ ὥρα νά τή ζήσει, αἰσθάνεται
μία ἀμηχανία καί ἕναν φόβο γιά τήν
ἄγνωστη ζωή πού τόν περιμένει.
Ἀπό τόν φίλο του Διονύση, πού ἤδη
σπουδάζει στήν Ἀθήνα, ἔχει ἀκούσει
πολλά γιά τήν ἐκεῖ «ξέγνοιαστη» ζωή,
μακριά ἀπό τούς γονεῖς του, καί γιά τά
«ξενύχτια» καί τά «ξεφαντώματα» πού
ἔχει κάνει μέ τούς φίλους του. Ὁ Βασίλης ξέρει πώς τώρα, μακριά ἀπό τούς
γονεῖς του, μπορεί νά ξεφαντώσει καί νά
ἐπιλέξει κι αὐτός μιά ζωή «ἀσωτίας».
Ὁ πατέρας του τόν προτρέπει νά
μήν ἀμελήσει νά πάρει τήν εὐλογία τοῦ
παπά-Κώστα γιά τό νέο ξεκίνημα πού
κάνει στή ζωή του ὡς φοιτητής πλέον.
Ὁ Βασίλης πάντα σεβόταν καί ἄκουγε τόν παπά-Κώστα. Τόν ξέρει ἀπό μικρό παιδί. Εἶναι ὁ ἱερέας τῆς ἐνορίας
του καί ὁ Πνευματικός του. Ὁ δεύτερος πατέρας του, ὅπως τόν αἰσθάνεται
ὁ Βασίλης. Σίγουρα θά πήγαινε νά πάρει
τήν εὐχή του!
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-Εἶμαι ἕτοιμος, γέροντα. Ἦρθα νά
πάρω τήν εὐχή σου γιά τό καινούργιο
μου ξεκίνημα!
-Βασίλη μου, σοῦ δίνω τήν εὐχή μου
καί θέλω τώρα πού θά σπουδάζεις, νά
μήν ξεχάσεις τόν Πρῶτο Ψαλμό τοῡ Δαβίδ: «Μακάριος ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη
ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν
οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ
ἐκάθισεν». Δηλαδή, «Τρισευτυχισμένος
καί εὐλογημένος ἀπό τόν Θεόν εἶναι ὁ
ἄνθρωπος ἐκεῖνος πού δέν πορεύθηκε
ποτέ δρόμο σύμφωνα μέ τίς σκέψεις
καί τά θελήματα τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων
καί οὔτε πρός στιγμήν δέν στάθηκε ἐκεῖ
ὅπου διέρχονται οἱ ἁμαρτωλοί, οὔτε κάθισε νά λάβει μέρος σέ συναναστροφές
ἀνθρώπων πού εἶναι διεφθαρμένοι καί
διαφθείρουν τήν κοινωνία.»
Ὁ Βασίλης ταράζεται καί ὁ παπάΚώστας συνεχίζει ...
-Οἱ προκλήσεις πού σέ περιμένουν
εἶναι πολλές. Ὅμως νά ἔχεις πάντα
στό μυαλό σου αὐτόν τόν Ψαλμό. Τό
περιβάλλον στό ὁποῖο ζοῦμε ἐπηρεάζει ἀρχικά τή σκέψη μας καί μετά τήν
ψυχή μας. Ἄν ζήσουμε ἁμαρτωλά, ἀκόμα καί νά μετανοήσουμε, ἡ ἁμαρτωλή

ζωή πάντα μᾶς ἀκολουθεῖ μέσα ἀπό
τίς σκέψεις πού κάνουμε. Θέλουμε νά
ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτές, ἀλλά ὁ πειρασμός τίς φέρνει ζωντανά στό μυαλό
μας καί δέν μᾶς ἀφήνει νά ἡσυχάσουμε. Γι’ αὐτό τόν λόγο, πρόσεξε τή ζωή
σου ἀπό ἐδῶ καί πέρα πού ἐσύ θά
ἔχεις τήν εὐθύνη γι’αὐτήν.
-Γέροντα, ἀπαγορεύεται νά διασκεδάζουμε;
-Τό «διασκεδάζω», Βασίλη μου,
προέρχεται ἀπό τό ἀρχαῖο ρῆμα «διασκεδάννυμι», δηλαδή «διασκορπίζομαι». Ἐμεῖς προτιμοῦμε τό ρῆμα
«ψυχαγωγοῦμαι», πού σημαίνει ὅτι
εὐφραίνουμε καί ταυτόχρονα καλλιεργοῦμε τήν ψυχή μας. Μ’ ἄλλα λόγια,
μπορεῖς νά περνᾶς ὄμορφα, χωρίς νά
βλάπτεις τό μεγαλεῖο τῆς καθαρῆς
ψυχῆς σου. Ὅταν προσκολληθεῖς στό
κακό καί στίς κακές συναναστροφές,
τότε σκληραίνει ἡ καρδιά σου, καί
σιγά-σιγά ἀπομακρύνεσαι ἀπό τόν
Θεό. Ὅταν, ὅμως, εἶσαι κοντά στήν
Ἐκκλησία καί στόν Νόμο τοῦ Θεοῦ,
δέν ἔχεις τέτοιο φόβο. Πρέπει πολύ νά
προσέξεις τίς παρέες σου. Οἱ παρέες
σου, παιδί μου, νά εἶναι χριστιανικές.
Οἱ φίλοι σου νά ζοῦνε κοντά στόν Θεό
καί ν’ ἀγωνίζονται γι’ Αὐτόν.
-Ναί, ἀλλά, πάτερ, δέν σημαίνει ὅτι
ὅσοι ἐκκλησιάζονται εἶναι πάντα καί
καλοί ἄνθρωποι. Μπορεῖ ἕνας ἄνθρω-

πος πού εἶναι ἄπιστος νά εἶναι καλύτερος ἀπό ἕναν πιστό φίλο μας.
-Συμφωνῶ ἀπόλυτα, Βασίλη μου,
ἀλλά, δυστυχῶς, ἡ συναναστροφή μέ
ἕναν ἄνθρωπο πού δέν εἶναι πιστός θά
εἶναι κοσμική καί ὑλιστική, καί τελικά
αὐτός ὁ τρόπος ζωῆς θά σέ ἀπομακρύνει ἀπό τή γνήσια χριστιανική ζωή. Δέν
γίνεται νά μπεῖς σέ ἕνα δωμάτιο γεμάτο
κάρβουνα μέ ἄσπρα ροῦχα καί νά μή
λερωθεῖς. Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καί
γιά τήν ψυχή σου. Πρέπει νά προσέξεις πολύ τίς παρέες καί τίς συναναστροφές σου. Εἰδικά τώρα πού εἶσαι
στήν ἐνηλικίωσή σου καί προσπαθεῖς
νά σταθεροποιήσεις τόν χαρακτῆρα
πού θά σέ ἀκολουθεῖ σέ ὅλη σου τή
ζωή.
Ὁ Βασίλης, παρόλο πού εἶχε ἀκούσει πολλές φορές αὐτόν τόν Ψαλμό
στήν πρωινή προσευχή στήν Κατασκήνωση, δέν τόν εἶχε προσέξει. Ἔφυγε σκεπτικός ἀπό τόν παπα-Κώστα.
Στό μυαλό του φέρνει καί ξαναφέρνει
αὐτόν τόν Ψαλμό, προσπαθώντας νά
καταλάβει τά βαθύτερα νοήματά του.
Ἄς εὐχηθοῦμε στόν Βασίλη καί σέ
ὅλα τά νέα παιδιά πού ξεκινοῦν τή
φοιτητική τους ζωή μακριά ἀπό τό σπίτι τους μέ πυξίδα τόν Πρῶτο Ψαλμό
τοῦ Δαβίδ, νά βγοῦν νικητές στόν καλό
ἀγῶνα!
Σ.Π.Μ.
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Ἀναλαμβάνω τήν εὐθύνη
τῆς δικῆς μου ζωῆς
Τί σημαίνει, πραγματικά, ἡ φράση
τοῦ τίτλου; Ἀκούγεται σάν σχῆμα ὀξύμωρο...
Ἀπό τή μία εἶναι αὐτονόητο, ἀφοῦ,
ἡ ζωή εἶναι δική μου, ἄρα ποιός ἄλλος,
ἐκτός ἀπό μένα, μπορεῖ νά ἔχει τήν
εὐθύνη της;
Ἀπό τήν ἄλλη, ὅμως, ἀναρωτιέται
κανείς: «Μά... ἔχω ἐγώ εὐθύνη γιά τή
χώρα ὅπου γεννήθηκα καί τούς περιορισμούς της, τόν ἀλκοολικό πατέρα μου,
τόν/τήν ἀνίκανο/-η σύζυγο πού ἐγκατέλειψε ἐμένα καί τά παιδιά μου, τήν ἄτιμη κοινωνία, τήν ψευτιά, τήν ἀναλγησία
καί τόν πόνο πού βλέπω γύρω μου;» Ἄς
μή βιαστοῦμε νά ἀπαντήσουμε «ὄχι»
σέ όλα.
Ἐμεῖς εἴμαστε ὑπεύθυνοι, ὄχι μόνο
γιά τήν ἐπιλογή τῶν πράξεών μας, ἀλλά
καί γιά τήν ἀντίληψη καί τή στάση ἀπέναντι στά γεγονότα τῆς ζωῆς, καί γιά τήν
ἐνέργεια πού βάζουμε στά πράγματα
πού μᾶς ἐνδιαφέρουν καί γιά τόν τρόπο
μέ τόν ὁποῖο ἀντιδροῦμε σέ ὅσα μᾶς
συμβαίνουν. Αὐτά εἶναι παράμετροι πού
εἶναι στό χέρι μας νά ἐλέγξουμε.
Ἡ φράση: «Ἀναλαμβάνω τήν εὐθύνη τῆς δικῆς μου ζωῆς» εἶναι μαγική!
Ἐμφανίζει καί ταυτόχρονα ξεκλειδώνει
πόρτες καί ντουλάπια, ἑρμητικά κλεισμένα καί ἄγνωστα, μέχρι τώρα, στόν
ἑαυτό μας. Εἶναι μία φράση δυναμίτης.
Δέν ἀφορᾶ, βέβαια, βομβιστική ἐπίθεση
καί τρομοκρατική ὀργάνωση... ἀλλά ἡ
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δύναμή της εἶναι, ὄντως, ἐκρηκτική!
Ὅταν λέμε: «Ἀναλαμβάνω τήν εὐθύνη τῆς ζωῆς μου», δέν τό κάνουμε, γιά
νά στήσουμε τόν ἑαυτό μας στόν τοῖχο
καί νά τόν κατηγορήσουμε γιά τήν
ἀνοησία μας. ’ Έχουμε, ἤδη, τόσους
καθρέφτες τῆς δικῆς μας ἐσωτερικῆς
ἐπικριτικῆς φωνῆς στόν ἐξωτερικό κόσμο, πού τό κάνουν αὐτό, μέ μεγάλη
ἐπιτυχία ὁμολογουμένως...: γονεῖς, φίλοι, συνάδελφοι, ἀκόμη καί τά παιδιά
μας, ἀφοῦ ὅλοι ξέρουν «καλύτερα» πώς
νά μᾶς κατηγορήσουν ἀνελέητα γιά τίς
δῆθεν λανθασμένες ἐπιλογές μας...
Τό: « Ἀναλαμβάνω τήν εὐθύνη τῆς
δικῆς μου ζωῆς» μᾶς προσφέρει πραγματικά τά ἑξῆς:
 Μᾶς μεταμορφώνει σέ ταπεινό, ἀλλά
παντοδύναμο δημιουργό! Ἐμεῖς δημιουργοῦμε συνεχῶς τή δική μας ζωή.
 Ρίχνει ἄπλετο φῶς καί ἐπίγνωση στίς
ἐπιλογές μας.
 Mᾶς κάνει νά συνειδητοποιοῦμε τήν
ἀτέλεια καί τήν ἄγνοιά μας.
 Μᾶς δίνει ὁρμή καί ἀληθινή δύναμη νά «δημιουργήσουμε» ἐκ νέου
τόν ἑαυτό μας, τή ζωή καί τίς ἐπιλογές μας... ’ Έτσι, καταφεύγουμε
μέ τήν προσευχή μας στόν Θεό, γιά
νά μᾶς βοηθήσει νά γίνουμε καλύτεροι ἄνθρωποι. Ὄχι, λοιπόν, γιατί
μισοῦμε τόν ἑαυτό μας, ἀλλά διότι
τόν ἀγαπᾶμε.
Ὅμως, τό τί σημαίνει πραγματικά ἡ

φράση, θά πρέπει νά τό βρεῖ μόνος
του ὁ καθένας ἀπό μᾶς, κοιτάζοντας
βαθιά μέσα στήν καρδιά του.
Ἀκόμη, πρέπει νά διδάξουμε καί
στό παιδί μας ὅτι ἡ φράση: « Ἀναλαμβάνω τήν εὐθύνη τῆς ζωῆς μου»
σημαίνει: « Ἐγώ θά ἐνδιαφερθῶ γιά
τά μαθήματά μου», « Ἐγώ πρέπει νά
σκεφτῶ τίς συνέπειες τῆς ἐλλιποῦς
προετοιμασίας γιά τό σχολεῖο», « Ἐγώ
εἶμαι ὑπεύθυνος ἄν ἔχω φίλους μέ
παραβατική συμπεριφορά καί φέρομαι καί ἐγώ, ὅπως καί αὐτοί», « Ἐγώ
φταίω, ἄν δοκιμάσω ἀπαγορευμένες
οὐσίες». Καί νά ξέρει ὅτι εἶναι δική
του ἡ εὐθύνη γιά τό πῶς θά διαχειριστεῖ τό δῶρο τῆς σεξουαλικότητας, γιά
νά φτάσει ἀργότερα καί στήν ἐπιλογή
συζύγου.
Ἐξηγοῦμε, λοιπόν, στά παιδιά τή
φράση, ἡ ὁποία ἔχει σχέση μέ τήν
ἀνάληψη τῆς εὐθύνης τῆς ζωῆς τους,
ἐν γένει, δηλαδή: « Ὅ,τι σπείρεις θά
θερίσεις». Εἶναι λαϊκή παροιμία πού
προέρχεται ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο
(Γαλ. στ’ 7, «...ὅ γάρ ἐάν σπείρῃ
ἄνθρωπος, τοῦτο καί θερίσει»). Στήν
Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε: «ὁ σπείρων φαῦλα θερίσει κακά» (Παρ. Σολομ. κβ’ 8).
Ἄν ἀσκηθοῦμε στήν αὐτοπαρατήρηση, θά δοῦμε ὅτι πολλές ἀπό τίς
ἐπιλογές μας θά μποροῦσαν νά εἶναι
καλύτερες. Ἕνα τέτοιο συμπέρασμα
μᾶς βοηθᾶ νά εἴμαστε προσεκτικοί στίς
μελλοντικές μας ἐνέργειες.

Ὅπως καί νά’ χει, φαίνεται πώς, ἄν
θέλουμε νά εἴμαστε εὐτυχισμένοι καί
νά διευθύνουμε ἐπάξια τή ζωή μας,
πρέπει νά φροντίζουμε τόν τρόπο μέ
τόν ὁποῖο θά πορευθοῦμε, διότι, μόνο

σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις, οἱ ζωές τῶν
ἀνθρώπων δέν ἐξαρτῶνται ἀπό τίς ἐπιλογές τους.
Γι’ αὐτό θά μάθουμε στό παιδί μας
ὅτι:
 Ἄν ἀγαπᾶς, θ’ ἀγαπηθεῖς.
 Ἄν φροντίσεις ἀπό νωρίς τήν αὐτονομία σου, θά εἶσαι ἐλεύθερος.
 Ἄν βάλεις στόχους στή ζωή σου,
κάποιους θά τους πετύχεις.
 Ἄν παίρνεις τήν εὐθύνη τῶν πράξεών σου, θά κάνεις σωστές ἐπιλογές.
 Ἄν φέρεσαι ἐγωϊστικά στούς φίλους
σου, δέν θά σέ ἀγαπήσουν.
 Ἄν προδίδεις τά μυστικά τους, δέν
θά σέ ἐμπιστευτοῦν ξανά.
 Ἄν τούς κακολογεῖς, θά τούς κάνεις
ἐχθρούς.
 Ἄν σπείρεις ἐγωϊσμό, θά θερίσεις
μοναξιά.
Πρόσεχε, λοιπόν, τί σπέρνεις σήμερα! Αὐτό θά καθορίσει τί θά θερίσεις
αὔριο!

Πάντα ὑπάρχει καιρός, γιά νά
ὀμορφύνουμε τή ζωή μας, τόν γάμο
μας, τή δουλειά μας. Νά κάνουμε
ἀλλαγές. Νά βροῦμε τί μᾶς φταίει,
νά προσπαθήσουμε νά ἐντοπίσουμε
τά λάθη μας καί νά κάνουμε κάτι καλύτερο γιά ἐμᾶς. Ἄς μή φοβόμαστε
νά χαροῦμε. Ἀρκεῖ νά τό κάνουμε, μέ
δοξολογία, μέ εὐγνωμοσύνη. Ἄς μή
φοβόμαστε νά εὐτυχήσουμε. Γι’ αὐτό
ζοῦμε. Γι’ αὐτό πλαστήκαμε: Γιά νά
χαίρουμε!
Κύκλοι Μητέρων
« Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
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Φιλανθρωπία καί ἀξιοπρέπεια

Ἕ

νας πλανόδιος πωλητής
αὐγῶν στεκόταν στήν ἄκρη
του δρόμου καί προσδοκοῦσε τήν πώλησή τους.
Μία κυρία τόν ρώτησε: «Πόσο
πουλᾶτε τά αὐγά;»
Ὁ φτωχός πωλητής ἀπάντησε:
«0,25€ τό ἕνα αὐγό, κυρία».

Γιατί δείχνουμε πάντα
ὅτι ἔχουμε τήν ἐξουσία,
ὅταν ἀγοράζουμε
ἀπό τούς ἄπορους;
Καί γιατί γινόμαστε
γενναιόδωροι σέ ὅσους
δέν χρειάζονται κἄν
τή γενναιοδωρία μας;
Ἐκείνη τοῦ εἶπε: «Θά πάρω 6 αὐγά
γιά 1,25€ ἤ θά φύγω».
Ὁ φτωχός πωλητής ἀπάντησε:
« Ἐλᾶτε νά τά πάρετε μέ τήν τιμή πού
θέλετε. Ἴσως αὐτό νά εἶναι μιά καλή
ἀρχή, γιατί δέν ἔχω πουλήσει οὔτε ἕνα
αὐγό σήμερα».
Πῆρε τά αὐγά καί ἔφυγε μέ τήν αἴσθηση ὅτι κέρδισε. Μπῆκε στό φανταχτερό
της αὐτοκίνητο καί πῆγε σέ ἕνα ἑστιατόριο μέ τή φίλη της. Ἐκεῖ παρήγγειλαν
ὅ,τι τούς ἄρεσε. Ἔφαγαν λίγο καί ἄφησαν πολλά ἀπό αὐτά πού παρήγγειλαν.
Στή συνέχεια ἡ κυρία πῆγε νά πληρώσει
τόν λογαριασμό. Ὁ λογαριασμός ἦταν
75€. Ἔδωσε 80€ καί εἶπε στόν ἰδιοκτήτη
τοῦ ἑστιατορίου νά κρατήσει τά ρέστα.
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Αὐτό τό περιστατικό ἴσως φαινόταν
ἀρκετά φυσιολογικό γιά τόν ἰδιοκτήτη
τοῦ ἑστιατορίου, ἀλλά πολύ ἐπώδυνο
γιά τόν φτωχό πωλητή αὐγῶν.
Τό θέμα εἶναι: Γιατί δείχνουμε πάντα ὅτι ἔχουμε τήν ἐξουσία, ὅταν ἀγοράζουμε ἀπό τούς ἄπορους; Καί γιατί
γινόμαστε γενναιόδωροι σέ ὅσους δέν
χρειάζονται κἄν τή γενναιοδωρία μας;
Διάβασα κάπου: « Ὁ πατέρας μου
ἀγόραζε ἁπλᾶ ἀγαθά ἀπό φτωχούς σέ
ὑψηλές τιμές, παρόλο πού δέν τά χρειαζόταν. Μερικές φορές τά πλήρωνε καί
πιό ἀκριβά. Ἀνησυχοῦσα γι’ αὐτήν τήν
πράξη καί τόν ρώτησα γιατί τό κάνει.
Τότε ὁ πατέρας μου ἀπάντησε: «Εἶναι
φιλανθρωπία τυλιγμένη μέ ἀξιοπρέπεια,
παιδί μου!».
Ἱερός Ναός Ἁγίας Κυριακῆς
Ἀμφιθέας - Παλαιοῦ Φαλήρου

ΕΚΔΗΜΙΕΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚ.ΨΗΛΟΛΙΓΝΟΥ
Στίς 23 Σεπτεμβρίου τῆς περασμένης
χρονιᾶς, μέρα Κυριακή, μιά ὡραία ψυχή
ἔφυγε γιά τούς Οὐρανούς. Ἀφοῦ προεῖπε στούς οἰκείους της τήν ἡμέρα πού
θά ἔφευγε ἀπό αὐτή τή ζωή καί μιά ὥρα
πρίν κλείσει τά μάτια της ἀπήγγειλε τό
Σύμβολο τῆς Πίστεως, ἤρεμη καί γαλήνια
παρέδωσε τό πνεῦμα της στόν Κύριό της
πού τόσον ἀγάπησε καί τόσον ὑπηρέτησε
στήν ἐπίγεια ζωή της.
Ἡ Αἰκατερίνη (Κατίνα) Ψηλολίγνου
ἦταν ἕνας χαρισματικός ἄνθρωπος μέ πολλή ἀγάπη γιά τούς συνανθρώπους της καί
μέ πνεῦμα θυσίας καί προσφορᾶς πρός
ὅλους.
Ἡ καταγωγή της ἦταν ἀπό τή Μεθώνη. ‘Υπῆρξε παιδί μιᾶς ἑπταμελοῦς πολύτεκνης οικογένειας. Ἕνας της ἀδελφός
ἦταν ἀπόφοιτος τῆς Σχολῆς Ἰκάρων καί
στήν περίοδο τῆς Γερμανικῆς κατοχῆς,
ἐκτελώντας στρατιωτική ἀποστολή μέ τό
ἀεροπλάνο του ἀπό τήν Αἴγυπτο στήν
Κρήτη, φονεύθηκε ἀπό Γερμανικά πυρά.
Μετά τόν θάνατο τῆς μητέρας της
ἀνέλαβε τήν εὐθύνη τῆς οἰκογενείας της.
Σέ μεγάλη ἡλικία ἀπεφοίτησε ἀπό τό Γυμνάσιο, τό ὁποῖο εἶχε διακόψει λόγῳ τῶν
οἰκογενειακῶν προβλημάτων καί ἐγκαταστάθηκε στήν Ἀθήνα ὅπου ἀφιέρωσε ὅλη
τή ζωή της στό Χριστιανικό Ἔργο τῆς
Ἀδελφότητας Θεολόγων ΖΩΗ.
Ἦταν ὑπεύθυνη τοῦ Γραφείου τῆς
Χ.Ε.Ε.Λ. (Χριστιανική Ἕνωση Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν) καί στενή συνεργάτις
του ἐπί πολλά ἔτη Προέδρου της, ἀειμνήστου Ἰωάννου Κολλιτσάρα, Θεολόγου
και Φιλολόγου, διακεκριμένου μέλους τῆς
Ἀδελφότητας ΖΩΗ.
Ἐργάστηκε ὡς Κατηχήτρια στόν Ἱερό

Ναό Ἁγίου Γεωργίου Καρέα, στόν Ἅγιο
Παντελεήμονα Ἄνω Καλαμακίου, ὡς
Κυκλάρχης στούς Φιλικούς Κύκλους
Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς στή Χ.Ε.Ε.Ν.
(Χριστιανική Ἕνωση Ἐργαζομένης Νεολαίας), στή Βούλα, Ἄνω Γλυφάδα καί
Κάτω Γλυφάδα, στήν Τερψιθέα, ἐνῶ τό
σπίτι της στό Ἄνω Καλαμάκι τό εἶχε μετατρέψει σέ πνευματικό κέντρο τῆς γύρω
περιοχῆς. Πολλές χρονιές, τά καλοκαίρια,
προσέφερε τίς ὑπηρεσίες της στίς παιδικές κατασκηνώσεις τοῦ Συλλόγου μας
στόν ὄμορφο Ταΰγετο, μαζί μέ τήν ἐξαίρετη ἀδελφή της Ἑλένη, τέως Γυμνασιάρχη.
Θά μένει πάντα στή μνήμη μας ἡ ἤρεμη φυσιογνωμία της, τό χαμόγελό της,
ὁ «χαμηλῶν τόνων» χαρακτήρας της, οἱ
πάντοτε «πνευματικές» κουβέντες της,
πού τόσο δίδασκαν τούς συνομιλητές της.
Δυστυχῶς, στήν ἐποχή μας δέν συναντᾶ κανείς συχνά τέτοιες προσωπικότητες προσφορᾶς, ὅπως τῆς Κατίνας
Ψηλολίγνου. Σιγά-σιγά ἐκλείπουν οἱ φυσιογνωμίες ἐκεῖνες πού καθοδήγησαν χιλιάδες ψυχές στήν ὀρθή χριστιανική πίστη.
Ποιό εἶναι τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά
τά χρόνια που ἔρχονται κανένας δέν τό
γνωρίζει.
Εμεῖς εὐχόμαστε, ὁ Κύριός μας, αὐτές
μέν τίς ἁγνές καί ὄμορφες ψυχές πού ἀφιέρωσαν τή ζωή τους στή «Δόξα Του», νά
τίς ἀνταμείψει, ἔχοντάς τες κοντά Του, γιά
νά Τόν ὑπηρετοῦν καί νά Τόν δοξάζουν
στόν Θρόνο Του, ἀλλά καί σήμερα, κάτω
ἀπό διαφορετικές συνθῆκες, νά ἀναδείξει
ἀντάξιες συνεχίστριές τους.
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τῆς Κατίνας
Νικ. Ψηλολίγνου!
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δες. Ἡ μία, ἡ μικρή, προσῆλθε
καί ὁρκίστηκε στό Εὐαγγέλιο καί
ἀπό τή δεύτερη, τή μεγαλύτερη, τά
μέλη της ὁρκίστηκαν στόν «ἑαυτό τους»!! νά τηροῦν τό Σύνταγμα κλπ. Πρωτοφανής ἡ εἰκόνα
αὐτή τῶν τότε νέων κυβερνώντων
μας. Μέ τόν ἀέρα τοῦ νικητή τῶν
Ἐκλογῶν, θέλησαν νά δείξουν ὅτι
νίκησαν τή Χριστιανική μας Πίστη.
Πόσον ἀνόητοι εἴμαστε ἐμεῖς οἱ
ἄνθρωποι, οἱ τόσον ἀδύνατοι, νά πιστεύουμε ὅτι μποροῦμε νά νικήσουμε
τόν Παντοδύναμο Χριστό μας! Πόσον
ἀνόητοι εἴμαστε πού πιστεύουμε ὅτι ἔχει
ἀνάγκη ὁ Χριστός μας κι ὄχι ἐμεῖς τή
δική Του ανάγκη, γιά νά μᾶς βοηθήσει
στή λύση τῶν προβλημάτων μας.
Ἐντύπωση κάνει τό κλείσιμο τῆς ὁμιλίας τῶν Προέδρων τῶν Η.Π.Α. Ἀμερικῆς στήν πρώτη ἐμφάνισή τους μετά
τή νίκη τους, γιά νά κυβερνήσουν τή
χώρα τους καί τόν κόσμο ὁλόκληρο γιά
τέσσερα χρόνια. Ὅλοι τους, στό τέλος
τοῦ διαγγέλματός τους ἐπικαλοῦνται τή
βοήθεια τοῦ Θεοῦ, γιά νά πετύχουν τούς
στόχους τους γιά τό καλό τῆς πατρίδος
τους!
Κάντε τώρα τή σύγκριση καί αὐτή
τήν ἐπίκληση μέ τούς δικούς μας ἄρχοντες!
Ἡ νέα Κυβέρνηση φαίνεται νά διαφέρει ὡς πρός τό ὕφος τῆς ἐξουσίας
ἀπό τήν προηγούμενη. Ἄς μήν ἐνθουσιαζόμαστε, ὅμως. Τό ὕφος δέν πρέπει
νά εἶναι ἐπίπλαστο, δέν εἶναι δημόσιες
σχέσεις γιά ἐντυπώσεις. Ἡ πραγματική
ἀξία της θά φανεῖ ἄν τά καταφέρει νά
ἐπιστρέψει ἡ πατρίδα μας στίς ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις της, ἄν τά καταφέρει τά παιδιά μας ἀπό τήν πρώτη τάξη
τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου νά γνωρίσουν

σέ πρΩτο
πρόσωπο
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Ἡ τηλεόραση πάντα μᾶς ἐντυπωσιάζει. Μᾶς παρουσιάζει γεγονότα που πρίν ἀπό μερικά χρόνια
μᾶς ἦταν ἐντελῶς ἀδύνατον νά τά
δοῦμε ἀπό τόσον κοντά, νά χαροῦμε
ἤ νά λυπηθοῦμε μέ αὐτά, καί ἀνάλογα, νά τά σχολιάσουμε θετικἀ ἤ
ἀρνητικά.
Μιά τέτοια εἰκόνα μᾶς δείχνει κάθε
φορά πού γίνεται ἡ ὁρκωμοσία τοῦ
Πρωθυπουργοῦ καί τῶν Ὑπουργῶν ἀπό
τήν «αἴθουσα τοῦ Θρόνου» τῶν «πάλαι
ποτέ» Βασιλικῶν Ἀνακτόρων.
Ἔτσι, πρίν ἀπό δύο μῆνες εἴδαμε καί
τίς ἀνάλογες στιγμές ἀπό τήν ὁρκωμοσία τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῶν νέων
Ὑπουργῶν του τῆς νέας Κυβέρνησης
πού δημιουργήθηκε μετά τίς Ἐθνικές
Ἐκλογές τῆς Κυριακῆς τῆς 7ης Ἰουλίου
2019.
Θέλαμε, δέν θέλαμε, κάναμε καί μερικούς συνειρμούς μέ τίς σχετικές ὁρκωμοσίες τῆς προηγούμενης Κυβέρνησης.
Ὁ νῦν Πρωθυπουργός καί οἱ Ὑπουργοί του, συντεταγμένοι προσῆλθαν στό
κάλεσμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Β΄ καί ὁρκίστηκαν στό Εὐαγγέλιο
νά τηροῦν τό Σύνταγμα καί τούς νόμους
τοῦ κράτους. Τά μέλη τῆς ἀπερχόμενης Κυβέρνησης στή δική τους τελετή
ὁρκωμοσίας εἶχαν χωριστεῖ σέ δύο ὁμά214

καλέσουμε ὅλοι ἐμεῖς πού ἀποτελοῦμε
τόν ἑλληνικό πιστό σέ Αὐτόν λαό του,
νά μᾶς λυπηθεῖ καί νά ἔρθει ἀρωγός καί
βοηθός μας στήν ὁμαλή λύση ὅλων τῶν
τόσο δύσκολων ἐσωτερικῶν καί ἐξωτερικῶν προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζει
ἡ πατρίδα μας.
Σ.

Δωρεές

• Ὁ κ. Θεόδωρος Κοζύρης, Ἀθήνα, 120 €, ὑπέρ ἀναπαύσεως Πέτρου Καμπάνη,
Νικολάου Σκαρβέλη, Μιράντας Σκαρβέλη-Κοζύρη.
• Ὁ κ. Ἠλίας Μανάτος, Κέρκυρα, 30 €, εἰς μνήμην Νικολάου, Κορίνας, Θεοδώρας,
Νικολάου
• Ἡ κα Βάνα Τρικουράκη, Ἀθήνα, 30 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου καί τῶν γονέων της.
• Τό ζεῦγος Ἠλία καί Εὐαγγελίας Φραγκούλη, Ἀθήνα, 150 € εἰς μνήμην τῆς πολυαγαπημένης τους ἀνηψιᾶς Εἰρήνης καί 100 € εἰς μνήμην τῆς ἀγαπημένης τους
ἐξαδέλφης Βουλίτσας Μανέα.
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σέ πρΩτο πρόσωπο

καί ν’ ἀγαπήσουν τήν ἑλληνορθόδοξη
πατρίδα τους, νά τή σέβονται καί νά
εἶναι ὑπερήφανοι γι’ αὐτήν. Ἄν θά καταφέρει νά πείσει ὅλους ἐμᾶς, γιά τίς
ἀξίες τῆς ζωῆς, πού δέν εἶναι μόνον τό
Εὐρώ καί τό Δολλάριο.
Ἄν οἱ ἄρχοντές μας δέν ἐπικαλοῦνται
τόν Θεό γιά βοηθό τους, ἄς τόν παρα-

Βιβλία πού λάβαμε
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ΄
«ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ,
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ»
Ὁ Ἰησοῦς, θέλοντας νά δείξει στούς
ἀνθρώπους πῶς νά προσεύχονται, ἔδωσε
ὁ ἴδιος τό ὑπόδειγμα: «Οὕτως προσεύχεσθε» (Ματθ. 6, 9) καί μᾶς προσέφερε
τό «Πάτερ ἡμῶν», τήν πιό ὑπέροχη καί
περιεκτική προσευχή. Στό νέο αὐτό πόνημα τοῦ Μητροπολίτη Μάνης δίνεται
μία ἁπλῆ καί συνάμα μεστή θεολογική
ἑρμηνευτική προσέγγιση καί ἀνάλυση
τῆς Κυριακῆς προσευχῆς, φράση πρός
φράση, μέ σκοπό τή βαθύτερη κατάνοηση τοῦ περιεχομένου της.
Σχ. 14 x 2, σελ. 31, Ἐκδόσεις «Κόσμος ΑΚ».
γ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
«ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
ΚΑΘΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΑΟ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
Τό βιβλίο προλογίζεται ἀπό τόν Μητροπολίτη Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης
κκ. Ἐφραίμ. Περιλαμβάνει ἀπαντήσεις
τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἐπιφανίου
Θεοδωρόπουλου σέ ἐρωτήσεις μέ κύρια
θεματολογία τόν Γάμο. Ὁ π. Ἐπιφάνιος
ἔλεγε ὅτι οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας
ὁριοθετοῦν τούς βασικούς ἄξονες τῆς ἐν
Χριστῷ ζωῆς, ἐνῶ οἱ ἀπαντήσεις σέ συγκριμένα ἐρωτήματα δίνονται στόν χῶρο
τοῦ Ἐξομολογητηρίου. Πολύ βοηθητικό
βιβλίο γιά τή θεμελίωση καί στήριξη τῶν
χριστιανικῶν οἰκογενειῶν.
Σχ. 14,5 x 21, σελ. 240, Ἔκδοση
Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης
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Θεοτόκου Τροιζήνας, Τροιζήνα, 180 20,
τηλ. 22980 35320, fax 22980 35480.
γ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΠΑΤΕΣΤΗΣ
«ΕΔΙΔΑΣΚΕ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ
(ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ)»
Ἐπιμελημένη συλλογή τῶν γραπτῶν
κηρυγμάτων τοῦ π. Ἰγνατίου Πατεστῆ,
πού ἀναγνώστηκαν στούς Ἱερούς Ναούς
τῆς Μητροπόλεως Ὕδρας, Σπετσῶν καί
Αἰγίνης μεταξύ τῶν ἐτῶν 1985 – 2015
ἀπό τούς ἱερεῖς πρός τόν λαό. Ὅλα
τά κηρύγματά του χαρακτηρίζονται ἀπό
ἁπλότητα λόγου ἀλλά καί φλογερές σκέψεις, πού ἐνισχύουν τόν πνευματικό
ἀγῶνα κάθε ἀγωνιστῆ χριστιανοῦ. Σημειώνεται ὅτι ἐπί σειρά ἐτῶν ὁ Πανοσιολογιότατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰγνάτιος
ἐπισκεπτόταν καί τήν Κατασκήνωση τῆς
Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας στόν
Ταΰγετο, ὅπου μέ τόν λόγο του ἐνίσχυε
πνευματικά τούς κατασκηνωτές.
Σχ. 17 x 24,5, σελ. 428, Ἔκδοση
Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Δημητρίου Τροιζήνας, Τροιζήνα, 180 20, τηλ.
6976701982, e-mail Μονῆς: imaditr@
yahoo.gr.
γ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ὁμότιμος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ»
«Ποιμαντική εἶναι ἡ Θεολογική Ἐπιστήμη ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μέ τίς ἀρχές,
τίς προϋποθέσεις καί τίς μορφές τοῦ
ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ
Ποιμαντική διερευνᾶ καί μελετᾶ τή δη-

μιουργία τῶν κατάλληλων συνθηκῶν, ὑπό τίς
ὁποῖες θα μεθοδευτεῖ καλύτερα τό ἔργο τῆς
σωτηρίας, πού ἐπιτελεῖται μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας». Μία πολύ προσεγμένη ἐργασία καί
μάλιστα συμπληρωμένη στήν παροῦσα, δεύτερη ἔκδοσή της. Τό βιβλίο διατίθεται καί σέ
ἠλεκτρονική ἔκδοση στή διεύθυνση: http://
www.diapoimansi.gr/epistimi.pdf.
Σχ. 16 x 23,5, σελ. 174, διεύθυνση συγγραφέα: Ἀφροδίτης 5, Παλαιό Φάληρο, 175 61,
τηλ. 210 9887934, fax 210 9887626, e-mail:
astavrop@soctheol.uoa.gr.
γ

Γ. Π. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Θεολόγος, τ. Διευθυντής Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Ἕνα καταπληκτικό πόνημα μέ ἀναφορά
στούς Ἁγίους τῆς Λέσβου. Σέ δύο ξεχωριστά
μέρη περιγράφονται οἱ Βίοι τους. Τό πρῶτο
μέρος περιέχει τούς παλαιούς Ἁγίους τοῦ
νησιοῦ καί τό δεύτερο τούς Νεομάρτυρες.
Στό τέλος τοῦ Βίου τοῦ κάθε Ἁγίου ὑπάρχει
τό Ἀπολυτίκιό του. Ἀκολουθεῖ ἡ Ἱερή Ἀκολουθία τῶν ἐν Λέσβῳ διαλαμψάντων Ἁγίων,
πού ἡ Σύναξή τους τιμᾶται τήν Α΄ Κυριακή
μετά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων. Στό
τρίτο μέρος τοῦ βιβλίου περιέχεται πλούσιο
φωτογραφικό ὑλικό ἀπό Ἅγια Λείψανα, Ναούς καί τίς ἑορτές τῶν Ἁγίων.
Σχ.12,2 x 17, σελ. 244, Ἔκδοση Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Τρίτη Ἔκδοση,
ἐπηυξημένη καί βελτιωμένη.
γ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΡΙΖΟΣ
Ἐπίτιμος Σχολικός Σύμβουλος
Οἰκονομολόγων
«ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝ. ΣΤΕΦΑΣ (1931 – 2017),
ΕΝΑΣ ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
Ἕνας ὁλοκληρωμένος τόμος γιά τήν προσωπικότητα τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ ἀναστή-

ματος. Στά δέκα κεφάλαιά του περιγράφεται
ἡ ζωή του, ἡ ἔνταξή του στήν Ἀδελφότητα
Θεολόγων Η ΖΩΗ, ἡ παροιμιώδης ἐργατικότητά του ὡς Πρωτοσυγγέλου στήν Ἱερά
Μητρόπολη Τρίκκης καί Σταγῶν (1967 –
1991) καί ἡ διακονία του ἀπό τήν ἴδια θέση
στήν Ἱερά Μητρόπολη Σταγῶν καί Μετεώρων
(1991 – 2017). Ἐπίσης, ἡ ἱεραποστολική του
δράση στήν Ἀφρική καί τήν Κορέα, τό συγγραφικό του ἔργο, ἡ περίοδος τῆς ἀσθενείας
του καί ἡ κοίμησή του, καθώς καί οἱ ἐπικήδειοι γιά τήν ἐκδημία του λόγοι. Ἀκόμη, μεγάλο μέρος τοῦ τόμου καταλαμβάνεται ἀπό
κείμενα πού ἔχουν γραφεῖ γιά τόν π. Γεώργιο
ἀπό διακεκριμένες καί καταξιωμένες προσωπικότητες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου. Πολύ
ἐνδιαφέρουσες εἶναι καί οἱ φωτογραφίες πού
περιέχονται ἀπό ὅλα τά στάδια τῆς ζωῆς του.
Ὁ τόμος προλογίζεται ἀπό τόν Μητροπολίτη
Σταγῶν καί Μετεώρων κκ. Θεόκλητο.
Σχ. 17 x 24, σελ. 352, διεύθυνση συγγραφέα: Σεφέρη 9, Τρίκαλα, 421 00, τηλ. 24310
33789, 6976802342.
γ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ταξίαρχος Ἀερ. Ε.Α. – Νομικός
«202. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
MAΪΟΣ 2019»
Μέ ἀφορμή τίς πρόσφατες ἐκλογικές
ἀναμετρήσεις, εἶναι χρήσιμη καί διαφωτιστική
ἡ ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ πρακτικοῦ κατατοπιστικοῦ τεύχους μέ τίς σοφές γνῶμες Ἁγίων καί
φωτισμένων προσώπων, ἀναφερόμενων σέ
ἐκλογές, στήν Ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί
στή σωτηρία τῆς πατρίδας μας Ἑλλάδας, πού
διέρχεται μεγάλο κίνδυνο ἀπό ἐξωτερικούς,
ἀλλά καί ἀπό ἐσωτερικούς ἐχθρούς.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 64, Ἐκδόσεις « Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Σπαρτάκου 6, Συκιές Θεσσαλονίκης, 566 26, τηλ. 2310 212659, fax
2310 207340.
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Πετράδια
ΓΑΜΟΣ
« Ὅ οὖν ὁ Θεός συνέζευξεν,
ἄνθρωπος μή χωριζέτω.»
Ματθ. ιθ΄ 6

Τό ἀνδρόγυνο, λοιπόν, πού ἕνωσε ὁ Θεός, ὁ ἄνθρωπος νά μήν
τό χωρίζει.

«Τό μυστήριον τοῦτο μέγα
ἐστίν, ἐγώ δέ λέγω εἰς Χριστόν
καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν.»
Ἐφ. ε΄ 32
Τό Μυστήριο τοῦ Γάμου εἶναι
μεγάλο, ὅταν γίνεται στό ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ καί στούς κόλπους τῆς
Ἐκκλησίας.
«Πρέπει αὐτοί πού πρόκειται
νά νυμφευθοῦν καί αὐτές πού
πρόκειται νά παντρευτοῦν νά
κάνουν τήν ἕνωσή τους σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ κι ὄχι
σύμφωνα μέ τή σαρκική ἐπιθυμία.»
Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος
« Ὁ γάμος ἄς εἶναι τίμιος σέ
ὅλα καί τό συζυγικό κρεβάτι
ἀμόλυντο καί καθαρό.»
Ἑβρ. ιγ΄ 4
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«Εἶπε Κύριος ὁ Θεός δέν εἶναι
καλό νά μείνει ὁ ἄνθρωπος μόνος του. Ἄς δημιουργήσουμε γιά
χάρη του βοηθό του, ὅμοιον μέ
αὐτόν.»
Γεν. β΄ 18

« Ἡ γυναίκα σου μέσα στό σπίτι
σου θά εἶναι σάν τήν κληματαριά τῆς αὐλῆς σου, γεμάτη
καρπούς. Τά παιδιά σου θά
κάθονται γύρω στό τραπέζι σου
σάν τά νεόφυτα δενδρύλλια τῆς
ἐλιᾶς.»
Ψαλμ. 127, 3

« Ὅποιος ἀποκτᾶ καλή γυναίκα
κάνει ἀρχή τῆς εὐτυχίας του,
ἀποκτᾶ βοηθό καί στύλο ἀνάπαυσης. Κτῆμα πού δέν ἔχει
φράκτη, ὑπόκειται σέ διαρπαγή
καί στό σπίτι ὅπου δέν ὑπάρχει
σύζυγος, ὁ ἄνδρας στενάζει καί
περιπλανιέται μάταια.»
Σοφ. Σειρ. λς' 24 – 25

«Πρέπει ἕνας πετυχημένος
γάμος νά μήν κρίνεται ποτέ ἀπό
τόν πλοῦτο οὔτε ἀπό τήν ὀμορφιά, ἀλλά ἀπό τήν ἀρετή.»
Κλήμης Ἀλεξανδρεῦς

«Πανευτυχής εἶναι ἐκεῖνος πού
συγκατοικεῖ μέ γυναίκα συνετή.»
Σοφ. Σειρ. κε΄ 3

« Ὁ γάμος δέν εἶναι εἰκόνα ἑνός
γήινου, ἀλλά ἑνός οὐρανίου
πράγματος.»
Ἱερός Χρυσόστομος
«Δικό Σου θέλημα εἶναι, Κύριε, ἡ νόμιμη συζυγία καί ἡ ἀπό
αὐτήν παιδοποιΐα.»
Ἀκολουθία Γάμου
«Γάμος ἐστίν ἕνωσις ἀνδρός καί
γυναικός, συγκλήρωσις τοῦ βίου
παντός, θείου καί ἀνθρωπίνου
δικαίου κοινωνία.»
Μοδεστίνος

« Ἀπό τά πλούτη ἕνα τ' ὡραιότερο· νά βρεῖς γυναίκα εὐγενική
καί ἄξια.»
Εὐριπίδης

«’Εκεῖνος πού θέλει νά πάρει
σύζυγο, πρέπει νά διαλέξει χαρακτῆρα καί ὄχι προίκα.»
Λουκιανός

«Ἄν τό ἐξετάσεις καλά, κανένας
συγγενικός δεσμός δέν εἶναι
τόσο δυνατός, ὅσο ὁ δεσμός τοῦ
ἄντρα καί τῆς γυναίκας.»
Μένανδρος

« Ἔχε τά μάτια σου ὀρθάνοιχτα
πρίν ἀπό τόν γάμο καί μισόκλειστα μετά.»

«Γιά τήν εὐτυχία χρειάζεται
κάτι πολύ περισσότερο ἀπό τό
νά βρεῖς τό σωστό πρόσωπο.
Χρειάζεται καί σύ νά εἶσαι τό
σωστό πρόσωπο.»
Κάρνετζι

«Τό σπίτι καί τά πλούτη τά κληρονομεῖ κανείς ἀπό τούς γονεῖς
του, ἀλλά τή φρόνιμη γυναίκα
τοῦ τή δίνει ὁ Κύριος.»

« Ὁ γάμος μέ χριστιανή γυναίκα
εἶναι σίγουρο λιμάνι στήν τρικυμία. Ὁ γάμος, ὅμως, μέ ἄπιστη
εἶναι τρικυμία μέσα στό λιμάνι.»
Συλλογή: Δροσοσταλίδες
«Γάμος χωρίς παπά, σπίτι χωρίς
κεραμίδια.»
«Οἱ γάμοι εἶναι στόν οὐρανό
γραμμένοι.»

« Ὁ γάμος εἶναι ὑπόθεση ὡριμότητας.»
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος †
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ΤΟΥ

ΤΥΠΟΥ Ε ΡΕΘΙ Σ Μ ΑΤΑ

«Καταιγίδα πληρωμῶν ἕως τίς
24 Μαΐου.»
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 18-05-19)
Λεφτά ὑπάρχουν γιά τήν ψηφοθηρία! Ἡ τέχνη παλιά, ἀλλά δέν
παλιώνει!
« … πίσω ἀπό τή βιτρίνα μέ τίς
διασημότητες καί τούς ἐπαγγελματίες τῆς πολιτικῆς ὅλα τά ψηφοδέλτια φιλοξενοῦν ἀνθρώπους
ἄξιους νά ἐκπροσωπήσουν τή
χώρα στήν Εὐρωβουλή.»
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 19-05-19)
Ἐάν οἱ ψηφοφόροι προτιμήσουν
αὐτούς, θά στείλουν σημαντικό καί
ἐλπιδοφόρο μήνυμα στίς πολιτικές
ἡγεσίες πού τούς συμπεριέλαβαν στά
ψηφοδέλτιά τους.
«Τίς κόκκινες γραμμές του
νά ρίξει στήν κάλπη ὁ ἑλληνικός
λαός. Καί οἱ 17άρηδες τά ὄνειρά
τους καί τά "θέλω" τους.»
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 19-05-19)
Ἔτσι θά ἀποδείξουν ὅτι δέν χειραγωγοῦνται, ὅτι θυμοῦνται καί κρίνουν,
ὅτι εἶναι κυρίαρχος λαός.
«Τουρκία: σέ συμπληγάδες πολιτικῆς καί οἰκονομίας.»
(ΤΑ ΝΕΑ, 20-05-19)
Αὐτοί πού δέν κυβερνῶνται ἀπό
ξένα κέντρα ἐξουσίας, ὅπως ἐμεῖς, θά
βγοῦν ἀλώβητοι ἤ μέ μικρές ζημιές
ἀπό τίς συμπληγάδες.
« Ὁμάδα Ρομά ἔκλεβε σταθμευμένα αὐτοκίνητα στήν παραλία Βελίκας.»
(ΘΑΡΡΟΣ, 21-05-19)
Παρατηρεῖται τελευταῖα αὐξανόμενη δραστηριότητα τῶν Ρομά
σέ διάφορες ἔκνομες ἐνέργειες σέ
πολλά μέρη τῆς πατρίδας μας. Ποῦ
ὀφείλεται; Σέ χαλάρωση τῆς ἀστυνομεύσεως;
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« Ἐφοπλιστής ἄλλαξε ρότα,
ὅταν βρέθηκε στόν δρόμο τοῦ
Θεοῦ.»
(ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 2205-19)
Ἐπῆγε στό Ἅγιον Ὄρος νά
βρίσει τούς καλογήρους... Καί πρίν
ἀπό αἰῶνες, ἕνας δεινός διώκτης τῆς
Ἐκκλησίας, διώκτης μέχρι τά τείχη
τῆς Δαμασκοῦ, βγῆκε ὄχι μόνον Χριστιανός ἀλλά Ἀπόστολος!
«Ντοκουμέντο: Ὁ ἐκβιασμός
ΔΝΤ - ΕUROSTAT ὑπέρ ξένων
τραπεζῶν. ’Απείλησαν μέ χρεοκοπία, γιά νά αὐξήσουμε τό ἔλλειμμα
στό 15,4%.»
(ΕΣΤΙΑ, 23-05-19)
Οἱ δικοί μας «ὑπεύθυνοι» πολιτικοί ὑπέκυψαν;
« Ὀφείλουμε νά ἐμπνεύσουμε
τούς νέους.»
(ΕΘΝΟΣ, 24-05-19)
Ἄν ἐμεῖς δέν ἐμπνεόμαστε ἀπό τίς
ἠθικές ἀρχές, τίς πνευματικές ἀξίες πού ἔχουν δοκιμαστεῖ στό καμίνι
τοῦ χρόνου, δέν μποροῦμε νά τούς
ἐμπνεύσουμε.
« Ἡ ἑπόμενη μέρα τῶν Εὐρωεκλογῶν. Ἀκραῖοι καί λαϊκιστές
θά αὐξήσουν τά ποσοστά τους σύμφωνα μέ τίς ἐκτιμήσεις - βάζοντας ἐμπόδια γιά περισσότερη
Εὐρώπη.»
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 25-0519)
Περισσότερη Εὐρώπη θά ἔχουμε,
ἐάν ἔχουμε σωστή, δημοκρατική, γνήσια Εὐρώπη, καί ὄχι μόνο Εὐρώπη
τεχνοκρατῶν καί τραπεζιτῶν.
«Κάλπες ἀλλαγῆς».
(ΤΟ ΒΗΜΑ, 26-05-19)
«Κάλπες ἀλλαγῆς» ναί, ἀλλά μέ
ἀλλαγή πρός τό καλύτερο; Ἄς μή
γελιόμαστε. Χωρίς πνευματική ἀναβάθμιση, ἀλλαγή πρός τό καλύτερο
νά μήν περιμένουμε...
Μ. Πολίτης

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

"ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ"
Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Αἰσχύλου
(525 - 456 π.Χ.) παίζεται σέ διάφορα
μέρη τῆς πατρίδας μας (ὅπως στήν
Ἐπίδαυρο στίς 9 - 10 Αὐγούστου
2019).
Ὁδηγώντας τόν Προμηθέα, ἡ Δύναμη καί ἡ Βία φθάνουν σέ ἀπότομους
βράχους τῆς Σκυθίας. Κοντά τους ὁ
Ἥφαιστος, πού κρατᾶ σύνεργα σιδηρουργοῦ. Ἐκτελώντας προσταγή
τοῦ Δία, ὁ Ἥφαιστος ἀλυσσοδένει
στούς βράχους τόν
Προμηθέα. Ἡ Δύναμη χλευάζει τόν
Τιτάνα. Ὅταν ὁ
Προμηθέας μένει
μόνος, ἀπευθύνεται
στά στοιχεῖα τῆς Φύσεως, ἀναστενάζει,
θρηνεῖ γιά τήν ἀτιμωτική τιμωρία πού τοῦ
ἐπέβαλε ὁ Δίας.
Κάποια στιγμή ἔρχονται οἱ Ὠκεανίδες,
πού ἀποτελοῦν τόν Χορό τῆς τραγωδίας.
Διαλέγονται μέ τόν Τιτάνα καί τοῦ ἐκφράζουν τήν συμπόνια τους. Ὁ Προμηθέας
τούς ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ τώρα πανίσχυρος
Δίας κάποτε θά ἐκθρονισθεῖ. Τούς ἐξηγεῖ
γιατί τιμωρεῖται. Ὁ Δίας ἤθελε νά ἐξαλείψει τούς ἀνθρώπους. Μόνο ὁ Προμηθέας
τούς συμπόνεσε καί τόλμησε νά τούς σώσει.
Τούς ἀπάλλαξε ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου,
τούς ἔμαθε τέχνες, τούς ἔδωσε ἐλπίδες, καί,
βέβαια, τούς ἔδωσε τό πῦρ. «Καί περισσές
μέ αὐτό θά μάθουν τέχνες», ὅπως λέει το
κείμενο.
Κατόπιν φθάνει ὁ Ὠκεανός καί συμβουλεύει τόν Προμηθέα νά συγκρατήσει τήν

ὀργή του καί νά προσαρμοστεῖ στή νέα τάξη
πραγμάτων, γιά νά μήν πάθει χειρότερα. Ὁ
Προμηθέας δέν μεταπείθεται, θά ὑποφέρει
τή μοίρα του, ὅσο κρατᾶ ἡ ὀργή τοῦ Δία.
Ἔρχεται καί ἕνα ἄλλο θύμα τοῦ Δία, ἡ
Ἰώ, μεταμορφωμένη σέ ἀγελάδα. Καταδιώκεται ἀπό τόν γίγαντα Ἄργό, ἐπειδή
τή μισεῖ ἡ Ἥρα, διότι τήν ἐρωτεύθηκε
ὁ Δίας. Ἀκολουθεῖ διάλογος ἀνάμεσα
στόν Προμηθέα
καί τήν Ἰώ. Ἱκανοποιώντας αἴτημα
τῶν Ὠκεανίδων, ὁ
Τιτάνας ἀναφέρει
τούς τόπους ὅπου
θά περιπλανηθεῖ ἡ
Ἰώ. Θά καταλήξει
στήν πόλη Κάνωβο
στίς ἐκβολές τοῦ
Νείλου, ὁ Δίας θά τῆς δώσει τά λογικά της
καί ἀπό ἐπαφή μαζί του θά ἀποκτήσει τόν
Ἔπαφο. Ἡ Ἰώ ἐκφράζει τή φρενοζάλη πού
τήν καταλαμβάνει καί φεύγει.
Ὁ Προμηθέας μιλᾶ πάλι στίς Ὠκεανίδες γιά τήν πτώση τοῦ Δία. Εἶναι ἀποφασισμένος νά ὑποφέρει μεγαλύτερα δεινά. Δέν
πτοεῖται ἀπό τίς νέες ἀπειλές πού τοῦ μεταφέρει ὁ Ἑρμῆς, οὔτε ἀπό τό μαρτύριο πού
τοῦ ἐπιφυλάσσεται καί τοῦ ἀποκαλύπτει ὁ
Ἑρμῆς: ἀετός θά τοῦ κατατρώγει τό συκώτι.
Ἀρνεῖται νά τοῦ ἀποκαλύψει τήν αἰτία τῆς
πτώσεως τοῦ Δία. Ἐκεῖνος, ὅμως, παραμένει πεισματικά ἀνυπότακτος. Ὁ Ἑρμῆς
τόν ἀπειλεῖ καί ἀποχωρεῖ. Ὑπόγεια βροντή
αἰσθητοποιεῖ τήν ὀργή τοῦ Δία.
Εὐδιάκριτοι οἱ πολιτικοί ὑπαινιγμοί τῆς
τραγωδίας, πλούσιας σέ σοφές ρήσεις.
Νίκος Τσιρώνης
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Ἕνας ἀνύστακτος
ποιμένας

Συγκλονιστική ἀκούστηκε ἡ εἴδηση τῆς κοιμήσεως τοῦ Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου
στίς 27 Ἰουλίου 2019, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγίου Παντελεήμονος. Θλίψη ἁπλώθηκε στά
πρόσωπα καί τίς καρδιές κληρικῶν καί λαϊκῶν
στήν ἀναγγελία τῆς ἐκδημίας τοῦ ἀνύστακτου
ποιμένα τους. Μαζί τους πενθήσαμε καί ὅλοι
ἐμεῖς πού ἕλκουμε τήν καταγωγή μας ἀπό τή
Λαμία.
Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Νικόλαος ἦταν
ἄνθρωπος ξεχωριστός. Ἔδωσε τήν καρδιά καί
ὅλες τίς δυνάμεις του στή διακονία τοῦ Θεοῦ.
Ἀπό μικρό παιδί στίς αὐλές τῆς ἐκκλησίας τοῦ
χωριοῦ του στήν Τῆνο, ὅπου γεννήθηκε, στό Θεομητορικό προσκύνημα τῆς Παναγίας, ἀργότερα,
ἀλλά καί ὅπου ἀξιώθηκε νά ὑπηρετήσει ὡς κληρικός καί ἱεροκήρυκας ἀναλωνόταν καθημερινά
σέ αὐτή τή διακονία.
Μιά ζωή προσφορᾶς! Ἀπό τή στιγμή πού
χειροτονήθηκε κληρικός ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος Νικόλαο Σελέντη τό 1973,
μέχρι τῆς ἐκδημίας του τά χέρια «ἐσκόρπισαν,
ἔδωκαν τοῖς πένησι». Ἦταν, ὅμως, καί πρωτοπόρος. Ὅπου διακόνησε ἔδωσε τό δικό του
πρωτοποριακό στίγμα, ἄριστα ἐναρμονισμένο
μέ τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
Εἰδικά στή Μητρόπολη Φθιώτιδος ἀναγέννησε τό σῶμα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ποιμνίου.
Ἔφερε τόν λόγο καί τά ἔργα τῆς Ἐκκλησίας
στό προσκήνιο τῆς ζωῆς τοῦ τόπου. Ἀνέλαβε
μιά πληγωμένη Μητρόπολη καί τήν ἀνέδειξε σέ
πρότυπο ἐκκλησιαστικό ὀργανισμό. Φρόντισε
τόν ἱερό κλῆρο, τακτοποιώντας θέματα κληρικῶν
πού παρέκκλιναν τῆς ἀποστολῆς τους, ἀλλά
καί χειροτονώντας πολλούς ἄξιους κληρικούς.
Ἀνήγειρε δεκάδες ναούς, παρεκκλήσια, πνευματικά κέντρα, χώρους συνάξεως τῶν πιστῶν.
Ἵδρυσε βιβλιοπωλεῖο, Σχολή Βυζαντινῆς μουσικῆς. Δημιούργησε ραδιοφωνικό σταθμό καί
ἐκκλησιαστική ἰστοσελίδα. Μέ συνδρομή του
μεταδόθηκαν στά ραδιοτηλεοπτικά μέσα ἐκπομπές, ρεπορτάζ καί συνεντεύξεις πάνω σέ ἐπίκαιρα θέματα. Ἐπί ἡμερῶν του δημιουργήθηκαν
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κέντρα ἀγάπης, συσσίτια, κέντρα εὐγηρίας καί
στηρίξεως ἀνήμπορων, κέντρα νεότητος, ἐκκλησιαστικά μουσεῖα, προσφέρθηκαν εὐκαιρίες γιά
ὅλες τίς ἡλικίες. Φρόντισε γιά τή διάδοση τοῦ
Θείου Λόγου μέ ἐκδόσεις βιβλίων, κύκλους μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί ὁμιλίες. Νοιάστηκε γιά
τούς νέους, μεριμνώντας γιά τά Κατηχητικά τῆς
Ἐκκλησίας καί ἀναδιοργανώνοντας τίς κατασκηνώσεις. Δημιούργησε χορευτικά συγκροτήματα,
ἀθλητικές εὐκαιρίες κ.ἄ. « Ἐπιλείψε με γάρ ὁ
χρόνος διηγούμενον...». Δέν θά φτάσει καί ὁ
περιορισμένος χώρος τοῦ παρόντος, γιά νά τά
ἀναφέρω ὅλα ...
Θά καταθέσω ἀκόμη, ἀπό προσωπική ἐμπειρία, τό ἀληθινό ἐνδιαφέρον τοῦ μακαριστοῦ
Νικολάου γιά τίς ψυχές πού ὁ Θεός τοῦ εἶχε
ἀναθέσει: στά μοναστήρια γιά τούς μοναχούς καί
τίς μοναχές, γιά τούς ἱερεῖς, γιά ὅλο τό ποίμνιό
του. Ἄγρυπνη ἡ ματιά του καί γιά τή δογματική
καθαρότητα τῆς πίστεώς μας, τήν ἐκκλησιαστική
ζωή, μέ παρεμβάσεις σέ ἐπίκαιρα θέματα.
Ἄριστος Λειτουργός τῶν Μυστηρίων τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλά καί μέ βαθιά ἀγάπη γιά τήν
Ἑλλάδα, τήν ἱστορία, τήν παράδοση.
Αὐτό, ὅμως, πού πάνω ἀπ’ ὅλα τόν χαρακτήριζε ἦταν ἡ ἀγάπη του στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Ἦταν «παιδί τῆς Παναγίας», ὅπως μετά
δακρύων ὁμολογοῦσε. Ἔγραψε γιά τήν Παναγία
πληθώρα κειμένων καί βιβλίων, ἔκαμε ἀμέτρητες
ἀγρυπνίες. Ἦταν ἕνας Θεοτοκόφιλος ἐπίσκοπος.
Τό τελευταῖο κείμενό του ἀφοροῦσε κι αὐτό τήν
Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, ἑστιάζοντας στή νίκη ἐπί
τοῦ θανάτου. Προφητικό ἴσως, κύκνειο ἆσμα,
καθώς προαισθανόταν τό τέλος, ὅπως ἐμμέσως
εἶχε ὁμολογήσει στόν Μητροπολίτη Λαρίσης κ.
Ἱερώνυμο, πνευματικό του τέκνο.
Δυναμικό, πραγματικά, τό ἀποτύπωμά του
στήν ἐκκλησιαστική - καί ὄχι μόνο- ζωή τοῦ
τόπου. Γιά μένα, προσωπικά, ὑπῆρξε ὁ πρῶτος
ἐπίσκοπος πού γνώρισα ὡς παιδί καί ἔφηβος.
Γνήσιος, ἀνύστακτος ποιμένας ἐπί γῆς, συλλειτουργεί τώρα μέ τόν Ἀρχιερέα Χριστό στό
Ὑπερουράνιο Θυσιαστήριο. Αἰωνία του ἡ μνήμη!
Φώτιος Ρίζος,
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ
Πανοραμική ἄποψη τῆς Πύλου Μεσσηνίας μέ τήν Πλατεία Τριῶν
Ναυάρχων, τό λιμάνι της καί τήν προβλήτα γιά τά σκάφη ἀναψυχής.
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