«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ ´, 3)
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«Θεός ἄνθρωπος γίνεται…». Πῆρε ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση μας καί τήν ἕνωσε μέ
τή Θεότητά Του, γιά νά τήν πλουτίσει, νά τήν στολίσει μέ τά δικά Του χαρίσματα. Ἔγινε
ὅμοιος μέ μᾶς. Ντύθηκε τή θνητότητά μας, γιά νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τόν θάνατο.
Μᾶς μίλησε μέ τή δική μας γλῶσσα, γιά νά μᾶς μεταδώσει τή μοναδική Ἀλήθεια, πού
εἶναι Ἐκεῖνος: « Ἐγώ εἰμί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» ( Ἰω. 14, 6). Ἐγίναμε συνόμιλοί Του,
λαός ἐκλεκτός « Ἐκκλησία πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων» ( Ἑβρ. 12, 23).
Ὁ Θεός ἔχει ὄνομα, «τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα», στό ὁποῖο ὑπακούει κάθε πνεῦμα οὐράνιο
καί ἐπίγειο. «Τῷ ὀνόματι αὐτοῦ οἱ οὐρανοί ἐστερεώθησαν … καί τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη
ἐλπιοῦσι» (Ματθ. 12, 21). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός «ἐφανέρωσε στούς Μαθητάς Του τό ὄνομα
τοῦ Θεοῦ Πατρός» ( Ἰω. 17, 6). Μέ τή δύναμη
τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἐθαυματουργοῦσαν οἱ
Ἀπόστολοι. Ἐθεράπευαν ἀσθενεῖς, ἀνέστησαν
νεκρούς καί ἀνακαίνισαν τόν κόσμον. Ὅλοι μας
φέρουμε ἕνα ὄνομα, τό δικό μας ὁ καθένας, πού
μᾶς χαρακτηρίζει καί μᾶς ὁρίζει ὡς πρόσωπα.
Συνομιλοῦμε, συνδιαλεγόμαστε, συγκροτοῦμε
κοινωνία. Οἱ προσωπικές μας σχέσεις καί οἱ δημιουργικές μας προσπάθειες βασίζονται στήν
ἐπικοινωνία, στόν διάλογο μέσα ἀπό τό ὄνομά
μας, πού δηλώνει τήν προσωπική μας ταυτότητα, μέσα ἀπό τήν ὁποία ὁδηγούμαστε
σέ σχέση μέ τόν Θεό, πού ἐπικοινωνεῖ μαζί μας καί ἐμεῖς μαζί Του. Ἐκφράζεται ἔτσι ἡ
ἑνότητα, γινόμαστε ὁ λαός Του, ἡ Ἐκκλησία Του. Μᾶς γνωρίζει. Μᾶς καλεῖ μέ τό ὄνομά
μας. «Καί γινώσκω τά ἐμά καί γινώσκομαι ὑπό τῶν ἐμῶν» ( Ἰω. 10, 14).
Δυστυχῶς, στήν ἐποχή μας αὐτή ἡ προσωπική σχέση μέ τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους μας τείνει νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό τή μαζοποίηση καί ἀριθμοποίηση τῶν
πάντων. Μέ τά σύγχρονα ἠλεκτρονικά μέσα, τούς ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές καί τήν
ἀναγκαστική χρήση τοῦ προσωπικοῦ ἀριθμοῦ, μπαίνουμε στό σύστημα μιᾶς ἀνελέητης
ἠλεκτρονικῆς παρακολούθησης. Ὅλη μας ἡ ζωή, ἀπό τίς ἁπλές καθημερινές ἐκδηλώσεις
ὡς τίς πλέον σοβαρές πνευματικές δραστηριότητες, θά εἶναι ὑπό ἐξουσιαστική παρακολούθηση. Ἕνας ἠλεκτρονικός ὀφθαλμός θά μᾶς συνοδεύει παντοῦ. Θά μᾶς παρακολουθεῖ καί θά καταγράφει ὅ,τι μᾶς ἀφορᾶ. Τήν ἐπικοινωνία μας, τίς συναλλαγές μας,
τίς ἐργασιακές σχέσεις μας καί ὅλες τίς δραστηριότητές μας σέ κάθε ἐπίπεδο. Πρόκειται
γιά μιά ἄλλη μορφή ἐξουσίας, μία ἠλεκτρονική παγκόσμια διακυβέρνηση, πού μπορεῖ
νά ὁδηγήσει στήν πιό στυγνή δικτατορία. Τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, μέ τό ὁποῖο ὁ ἴδιος
ὁ Θεός συνδιαλέγεται μαζί μας, ὑποβιβάζεται καί ἡ ἐλευθερία μας ἀμφισβητεῖται καί
καταργεῖται. Γινόμαστε ἕνας ἀριθμός ἀπρόσωπος, χωρίς ἐπικοινωνία, χωρίς ἀγάπη. Ἡ
ἰδιαιτερότητα τῶν προσωπικῶν σχέσεων, τῆς οἰκογενείας, τῆς Πατρίδος, τῆς πνευματικῆς
καί ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς περιθωριοποιοῦνται.
Ποιός μπορεῖ νά ἀμφιβάλλει ὅτι αὐτή ἡ ἠλεκτρονική ἀσυδοσία δέν θά ὁδηγήσει σέ
παγκόσμια καταστροφή ἤ καί σ’ ἕναν νέο παγκόσμιο πόλεμο μέ τρομακτικές συνέπειες; Μακρυά ἀπό τόν Θεό ὅλα μποροῦν νά συμβοῦν. Ἡ ἰδέα περί τῆς παντοδυναμίας
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι, ὅπως θά χαρακτηριζόταν καί ἀπό τούς ἀρχαίους προγόνους μας,
«μεγίστη ὕβρις».

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΩΣ ΠΡΌΣΩΠΟ &
ΩΣ ΑΡΙΘΜΌΣ
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική

Τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας:
Ἡ Ἱερουργία του

Τ

ό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἱερουργεῖται ἀπό
τόν Λειτουργό - Ἱερέα τῆς
Ἐκκλησίας στήν Ἁγία Τράπεζα.
Ἀφοῦ προηγουμένως ὁ Ἱερέας πού
λειτουργεῖ, προσκομίσει ἄρτο καί
οἶνο στήν Ἁγία Πρόθεση. Κατά τή
Θεία Λειτουργία, καί μάλιστα κατά
τή Μεγάλη Εἴσοδο, τά μεταφέρει
ἀπό τήν Πρόθεση στήν Ἁγία Τράπεζα. Τότε ἀρχίζει ἡ Ἁγία Ἀναφορά καί
ἱερουργεῖται τό φρικτό Μυστήριο.
Ἄρτος καί οἶνος, λοιπόν, χρησιμοποιοῦνται ἀπό τήν Ἐκκλησία γιά
τήν τέλεση καί ἱερουργία τοῦ Μυστηρίου, ὅπως ἀκριβῶς καί ὁ ἵδιος ὁ
Κύριος ἄρτο καί οἶνο χρησιμοποίησε
κατά τόν Μυστικό Δείπνο, παραδίδοντας στήν Ἐκκλησία τό μέγα αὐτό
Μυστήριο τῆς σωτηρίας.
Ἁγία Ἀναφορά εἶναι ἡ τέλεση τοῦ
φρικτοῦ αὐτοῦ Μυστηρίου, καί αὐτή
εἶναι ἡ κρισιμότερη, καθώς εἶναι ἡ
ἱερότερη ὥρα καί στιγμή τῆς Θείας
Λειτουργίας. Κατά τήν Ἁγία Ἀναφορά ὁ λειτουργός ἱερέας παραγγέλλει:
«Ἄς προσέξουμε νά προσφέρουμε
μέ εἰρηνική ψυχή τήν Ἁγία θυσία
πού ἀναφέρεται στόν Θεό». Καί
προσευχόμενος ἐκτενῶς, καί μέ πολλή θέρμη, ἱκετεύει τόν Θεό καί ζητᾶ
τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
στά Τίμια Δῶρα, γιά νά μεταβάλει τό
Πνεῦμα τόν μέν ἄρτο σέ Σῶμα, τόν
δέ οἶνο, δηλαδή τό κρασί, σέ Αἷμα
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Νά τά μετα-

βάλει στό ἴδιο τό Σῶμα, πού πόνεσε
καί θυσιάστηκε πάνω στόν Σταυρό
καί στό ἴδιο τό Αἷμα, πού χύθηκε
πάνω στόν Σταυρό «ὑπέρ τῆς τοῦ
κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας».
Προτοῦ φθάσει στή φοβερή αὐτή
ὥρα, ὁ ἱερέας ἀναφέρει τά λόγια τοῦ
ἴδιου τοῦ Κυρίου, ὅταν τήν πρώτη
ἐκείνη φορά Ἐκεῖνος ἱερούργησε καί
τό παρέδωσε στούς Μαθητές Του:
«Τότε πρόσφερε στούς Ἁγίους του
Μαθητές καί Ἀποστόλους λέγοντας:
Λάβετε, φάγετε· αὐτό εἶναι τό Σῶμα
μου, τό ὁποῖο γιά χάρη σας κόβεται
σέ κομμάτια, γιά νά ἔχετε ἄφεση
ἁμαρτιῶν». Καί γιά τό Ποτήριο»:
«Πιεῖτε ἀπό αὐτό ὅλοι. Αὐτό εἶναι τό
Αἷμα μου, πού προσφέρεται γιά τήν
ἐπικύρωση τῆς Νέας Διαθήκης καί
χύνεται γιά σᾶς καί γιά ὅλους ὅσοι
θά πιστέψουν, γιά νά ἔχετε ἄφεση
ἁμαρτιῶν».
Μετά ἐκφωνεῖται ἡ εὐχή: «Αὐτά
τά δικά Σου δῶρα, πού προῆλθαν
ἀπό τά δικά Σου ἀγαθά, τά προσφέ
ρουμε σέ Σένα ὡς θυσία σέ κάθε
τόπο καί γιά ὅλα ὅσα ἔκανες γιά
μᾶς». Καί ὁ Λειτουργός συνεχίζει
νά εὔχεται γονατιστός καί δεόμενος μέ βαθιά κατάνυξη, λέγοντας
στόν Θεό Πατέρα: «Καί μετάβα
λε τόν ἄρτο αὐτόν σέ τίμιο Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ Σου. Καί τόν οἶνο πού
βρίσκεται μέσα στό Ποτήριο αὐτό
μετάβαλέ τον σέ τίμιο Αἷμα τοῦ
Χριστοῦ Σου».
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Ἡ προσευχή τῶν γονέων
γιά τά παιδιά τους
ἅγιος Μείραξ γεννήθηκε ἀπό
χριστιανούς γονεῖς. Ἀφοῦ βαπτίσθηκε, ἀνατρεφόταν χριστιανικά ἀπό τούς γονεῖς του. Ξαφνικά
ἐπισκέφθηκε τόν Μουσουλμάνο Διοικητή,
μπροστά στόν ὁποῖο ἀρνήθηκε τήν πίστη
τοῦ Χριστοῦ. Καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά
ἀφοῦ ἔκοψε τή ζώνη του καί πάτησε τόν
βαφτιστικό σταυρό του, πῆρε στά χέρια
του ἕνα μαχαίρι, τό ὁποῖο ἄρχισε νά
στριφογυρίζει, ἐνῶ ταυτοχρόνως φώναζε
δυνατά:

«Ὁ

-Εἶμαι Ἀγαρηνός (Μουσουλμάνος)
καί άπό σήμερα δέν εἶμαι πιά Χριστιανός!
Οἱ γονεῖς του, μόλις ἔμαθαν ὅτι ἀλλαξοπίστησε, ἄρχισαν νά παρακαλοῦν τόν
Θεό νά τοῦ ἀλλάξει γνώμη.
Καί πραγματικά. Ὁ Θεός βλέποντας
τήν ἀγαθή τους ἐπιθυμία καί τίς ἐπίμονες
παρακλήσεις τους, ἄλλαξε τήν καρδιά
τοῦ υἱοῦ τους καί τόν ὁδήγησε σέ μετάνοια.
Ὁ Μείραξ ἐπισκέφτηκε τούς γονεῖς
του καί τούς φανέρωσε τήν μετάνοιά του.
Τό ἴδιο ἔκανε καί στόν Μουσουλμάνο Διοικητή, μέ ἀποτέλεσμα νά καταδικασθεῖ
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σέ θάνατο καί νά ἀποκεφαλισθεῖ» (Συναξάρι 11 Δεκεμβρίου).
Οἱ προσευχές τῶν γονέων ἔχουν μεγάλη ἀποτελεσματικότητα. Ὑπάρχουν
περιπτώσεις πού οἱ γονεῖς γιά σοβαρά
θέματα τῶν παιδιῶν τους δέν μποροῦν
νά κάμουν τίποτε. Τότε ἡ μόνη διέξοδος
εἶναι ἡ καταφυγή στόν παντοδύναμο
Θεό. Ὁ Θεός ἔχει ὄχι μόνο τή δύναμη
νά βοηθήσει τούς γονεῖς, ἀλλά μπορεῖ
καί μέ πολλούς καί διάφορους τρόπους
νά ἀλλάξει τίς σκέψεις καί τίς διαθέσεις
τῶν παιδιῶν.
Ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος βεβαιώνει ὅτι
ἡ προσευχή γιά τούς ἄλλους ἀσκεῖ μεγάλη ἐπίδραση (ε΄ 16). Αὐτό, ὅμως, ἰσχύει
περισσότερο γιά τήν προσευχή πού κάνουν οἱ γονεῖς γιά τά παιδιά τους.
Χρειάζεται μόνο ἐπιμονή. Ὁ Αὐγουστῖνος στά νειάτα του ἦταν ἄπιστος καί
ζοῦσε ἁμαρτωλή ζωή. Ἡ μητέρα του,
ὅμως, δέν ἔπαυσε νά προσεύχεται μέ
δάκρυα γιά τή σωτηρία τοῦ υἱοῦ της.
Καί ὁ Αὐγουστῖνος ὄχι μόνον μετενόησε,
ἀλλά ἔγινε καί ὁ μεγαλύτερος πνευματικός ὁδηγός τῶν χριστιανῶν τῆς Δυτικῆς
Εὐρώπης.
Ὁ Θεός εἶναι Πατέρας καί Παντοκράτωρ. Ὡς Πατέρας κατανοεῖ τούς πόθους
καί τούς προβληματισμούς τῶν γονέων
καί ὡς Παντοκράτωρ ἐπεμβαίνει μέ τρόπους πού ἐμεῖς οὔτε κἄν μποροῦμε νά
διανοηθοῦμε, πραγματοποιεῖ θαυμαστές
ἀλλοιώσεις στίς καρδιές καί τή ζωή τῶν
παιδιῶν.
Μητροπολίτης Ἀχελώου
Εὐθύμιος Στύλιος

Ἡ Ἱερά Μονή
Ἁγίων Πάντων Γυθείου

Στήν ἀρχιερατική περιφέρεια Γυθείου
καί συγκεκριμένα στήν καταπράσινη τοποθεσία «Ἀκούμαρος», μιά ὡραία περιοχή ἀπ’ ὅπου ὁ ἐπισκέπτης ἀτενίζει τόν
Λακωνικό κόλπο, βρίσκεται ἡ Ἱερά Μονή
τῶν Ἁγίων Πάντων. Ὁ ἀνηφορικός δρόμος ἀπό τήν πόλη τοῦ Γυθείου μέχρι τή
Μονή εἶναι τέσσερα περίπου χιλιόμετρα.
Ἡ ἵδρυση τῆς Μονῆς χρονολογεῖται
ἀπό τά μεταβυζαντινά χρόνια. Παλαιότερα ὑπαγόταν στήν Ἱερά Μονή Ζερμπίτσης καί Γόλας Σπάρτης. Ὁ ναός
τῆς Μονῆς εἶναι μονόχωρος μέ ἐπικλινῆ
κεραμοσκεπή στέγη. Ἀπό τό ἔτος 1947
εἶναι ἀνεξάρτητη Μονή.
Σήμερα εἶναι γυναικεία Μονή καί
ἡγουμένη εἶναι ἡ ἔχουσα παιδεία ἐξ’
ἀρχοντικῆς οἰκογενείας Χριστονύμφη
(Τζανάκου) μοναχή.
Ἡ Μονή δέν εἶναι μεγάλη, ὡστόσο
κρατᾶ τό μοναστικό ἦθος καί ἡ ὅλη
ἀτμόσφαιρα εἶναι ἐκείνη πού χρειάζεται
γιά προσευχή, περισυλλογή καί κατάνυξη. Πολλοί εἶναι οἱ προσκυνητές, οἱ

ὁποῖοι καταφθάνουν στή Μονή, γιά νά
προσευχηθοῦν καί νά βροῦν γαλήνη στήν
ψυχή τους.
Παραπλεύρως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
στεγάζεται τό Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάνης, ἕνα ἵδρυμα χρονίως
πασχόντων συνανθρώπων μας (Γηροκομεῖο), ὑπό τήν ὀνομασία «Ἅγιος Παντε
λεήμων».
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι στήν Ἱερά
Μονή κάθε Πέμπτη ἔχει καθιερωθεῖ καί
τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία καί ἀξίζει
ὁ φιλάγιος καί φιλομόναχος πιστός νά
ἐπισκεφθεῖ τό ἱερό τοῦτο σκήνωμα πρός
ἁγιασμό καί εὐλογία.
Γιά πρώτη φορά τήν ἡμέρα τῆς Πανηγύρεως τῶν Ἁγίων Πάντων τό 2018,
μεταδόθηκε τηλεοπτικῶς ἡ Θεία Λειτουργία ἀπό τήν Ἱερά Μονή μέσῳ τῆς ΕΡΤ,
δορυφορικά σ’ ὅλο τόν κόσμο καί πολλοί
ὁμογενεῖς τοῦ ἐξωτερικοῦ χάρηκαν καί
ἐνισχύθηκαν πνευματικά.
Μητροπολίτης Μάνης
Χρυσόστομος Γ´
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΠΟΘΗ

Κ

αθώς ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μᾶς
προσανατολίζει πρός τή Βηθλεέμ καί ζοῦμε τό Μυστήριον τῆς
Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καί Λόγου, ἡ
σκέψη μας στρέφεται πρός τά προφητικά λόγια τῶν χαρισματούχων ἀνθρώπων,
πού εἶναι θησαυρισμένα στήν Παλαιά
Διαθήκη. Εἶναι καταπληκτικό νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι οἱ προφῆτες εἶχαν τόν
φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί μέ τή Χάρη τοῦ
Θεοῦ προεῖδαν πρίν ἀπό πολλά χρόνια
τή Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Ὁ Χριστός εἶναι τό μοναδικό πρόσωπο στήν παγκόσμια ἱστορία, τοῦ ὁποίου
ἡ Γέννηση, ἡ ζωή, τό ἔργο καί τά πάθη
ἔχουν προφητευθεῖ μέ κάθε λεπτομέρεια. Τί ἄλλο ἀποδεικνύει αὐτό παρά
ὅτι πρόκειται, ὅπως ἐλέχθη, γιά μοναδικό πρόσωπο! Ἀσφαλῶς δέν εἶναι ἕνας
ἁπλός καί συνηθισμένος ἄνθρωπος, ἀλλά
Θεάνθρωπος.
Στή συνέχεια θά ρίξουμε μιά σύντομη
ματιά σέ μερικές ἀπό τίς προφητεῖες,
στίς ὁποῖες φαίνεται ὅτι ὁ Χριστός εἶναι
ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας, ὁ Λυτρωτής
τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι τέλειος Θεός καί
τέλειος ἄνθρωπος, πού ἦλθε στή γῆ, γιά
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νά σώσει τόν ἄνθρωπον.
Ὅπως γνωρίζουμε, οἱ πρωτόπλαστοι
ἀπό ἐπιβουλήν τοῦ Σατανᾶ παρασύρθηκαν καί παρέβησαν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ.
Ἐπειδή ἡ παράβαση δέν ἦταν δική τους
πρωτοβουλία, ἀλλά ὑποβολή τοῦ Πονηροῦ, ὁ Θεός σπλαχνίσθηκε τούς πρωτοπλάστους καί τούς ἔδωσε ἐλπίδα σωτηρίας. Μίλησε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, καί τά λόγια
του ὀνομάζονται στή θεολογική γλῶσσα
«Πρωτευαγγέλιον», ἐπειδή ἀποτελοῦν
τήν πρώτη εὐχάριστη εἴδηση γιά τή σωτηρία τους. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἀπευθύνεται
πρός τόν ὄφιν, δηλαδή τόν Διάβολον καί
τοῦ λέει: « Ἔχθραν θήσω ἀνά μέσον σοῦ
καί ἀνά μέσον τῆς γυναικός, καί ἀνά
μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς αὐτός σοῦ
τηρήσει κεφαλήν, καί σύ τηρήσεις αὐτοῦ
πτέρναν» (Γεν. Γ´ 15). Νά προσέξουμε
πολύ τήν ἑρμηνεία τῶν λόγων αὐτῶν τοῦ
Θεοῦ. «Καί θά θέσω ἔχθραν καί μῖσος,
πόλεμον ἀδιάλλακτον καί συνεχῆ μεταξύ
σοῦ, τοῦ διαβόλου, καί μεταξύ τῆς γυναι
κός καί τῶν εὐσεβῶν ἀπογόνων της, ὅσοι
θά γεννῶνται φυσικῶς ἀπό ἄνδρα καί
γυναῖκα καί μεταξύ τῶν ἀπογόνων καί
τῶν δαιμονοκινήτων ὀργάνων σου, καί με
ταξύ Ἐκείνου, τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος θά
γεννηθῇ κατά τρόπον ὑπερφυσικόν ἀπό
γυναῖκα Παρθένον, τήν Μαρίαν· μόνος
αὐτός ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους δικαι
οῦται νά ὀνομάζεται σπέρμα γυναικός, ἡ
δέ μητέρα του Θεοτόκος. Αὐτός, ὁ Ἰη
σοῦς Χριστός, ὁ υἱός τῆς Παρθένου, θά
σοῦ καταπατήσῃ καί συντρίψῃ τήν κεφα
λήν, θά ἀνατρέψῃ ὅλα τά δόλια σχέδιά
σου, θά καταργήσῃ τήν βασιλείαν καί τά

ΗΤΟΣ
ὄργανά σου, θά σέ ἀφανίσῃ ὁλοσχερῶς.
Καί σύ, ὁ διάβολος, θά τοῦ δαγκάσῃς
μόνον τήν πτέρναν, θά τόν μωλωπήσῃς
ἁπλῶς, θά προσβάλῃς μόνον τήν ἀνθρω
πίνην φύσιν του καί θά τοῦ προξενήσῃς
πόνον προσωρινόν μέ τά ὄργανά σου,
τούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους» (Ν.
Βασιλειάδη, Ἡ Παλαιά Διαθήκη μετά
συντόμου ἑρμηνείας, Τόμος 1ος, σελ. 37).
Ἔχουμε λοιπόν ἐδῶ ἀρχαιότατη προφητεία ἀπό τό ἴδιο τό στόμα τοῦ παντοδυνάμου Θεοῦ, ἡ ὁποία περιλαμβάνεται
στό πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί
προλέγει τή λύτρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό
Λυτρωτήν πού θά γεννηθεῖ ἀπό γυναῖκα
Παρθένο.
Ἄς ἔλθουμε τώρα εἰς τόν μεγαλοφωνότατον Προφήτη Ἠσαΐαν, πού ἔζησε
800 χρόνια πρό Χριστοῦ καί γράφει τά
ἑξῆς: «Διά τοῦτο δώσει Κύριος αὐτός
ὑμῖν σημεῖον· ἰδού ἡ παρθένος ἐν γαστρί
ἕξει, καί τέξεται υἱόν, καί καλέσεις τό
ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ» ( Ἠσ. Ζ´ 14).
«Διά τοῦτο θά δώσει μόνος του αὐτός ὁ
Κύριος σέ σᾶς θαῦμα ὑπερφυσικόν· ἰδού
ἡ Παρθένος ὑπερφυσικά θά συλλάβῃ
στήν κοιλιά της καί θά γεννήσει υἱόν καί
θά καλέσεις τόν ὄνομά του Ἐμμανουήλ,
πού σημαίνει εἶναι μαζί μας ὁ Θεός». Οἱ
ἱεροί ἑρμηνευτές ἐμβαθύνουν στό νόημα τοῦ χωρίου αὐτοῦ καί μᾶς λέγουν τό
«σημεῖον», τό θαῦμα ἔγκειται εἰς τήν
παρθενικήν, ὑπερφυσικήν σύλληψιν καί
γέννησιν τέκνου. Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος
σημειώνει τά ἑξῆς: «Εἰ περί γυναικός ὁ
λόγος ἦν νόμῳ τικτούσης, τίνος ἕνεκεν

σημεῖον καλεῖ τό καθ᾽ἑκάστην γινόμενον
τήν ἡμέραν; Διά δή τοῦτο καί ἀρχόμενος
οὐκ εἶπεν (ἰδού παρθένος), ἀλλ᾽ (ἰδού
ἡ παρθένος), τῇ προσθήκῃ τοῦ ἄρθρου
ἐπίσημόν τινα καί μόνην τοιαύτην γε
γενημένην ἡμῖν αἰνιττόμενος» (Χρυσ.
Ε.Π.Ε. Τόμος 8ος, σελ. 468). « Ὥστε
ἐάν ὁ λόγος ἦταν γιά γυναῖκα πού θά
γεννοῦσε σύμφωνα μέ τούς φυσικούς
νόμους, γιά ποιόν λόγον ὀνομάζει θαῦμα
αὐτό πού συμβαίνει καθημερινά; Γι᾽ αὐτό
λοιπόν καί ἀρχίζοντας, δέν εἶπε, «Νά
παρθένος», ἀλλά, «Νά ἡ παρθένος»,
ὑπαινισσόμενος μέ τήν προσθήκη τοῦ
ἄρθρου ὅτι ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους
αὐτή θά εἶναι μιά κάποια τελείως ξεχωριστή καί μοναδική παρθένος».
Αὐτό εἶναι τό θαῦμα πού πιστεύουμε
ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Βέβαια,
οἱ Ἑβραῖοι καί οἱ ἄπιστοι καί Ὀρθολογισταί ἀρνοῦνται τό θαῦμα καί φθάνουν
μέχρι τοῦ σημείου νά πλαστογραφοῦν
τό ἱερόν κείμενον καί νά ἀντικαθιστοῦν
τήν λέξη «παρθένος» μέ τή λέξη νεάνις,
αὐτή ὅμως ἡ ἀλλοίωση ἐλέγχεται, ὅπως
ἐλέχθη, ὡς ἀπαράδεκτη, διότι τότε δέν
ἔχουμε σημεῖον, δηλαδή θαῦμα.
Μετά ἀπό ὅλα αὐτά, τό χρέος μας
εἶναι νά κρατήσουμε τό γλυκύτατο ὄνομα
τοῦ Μεσσία, Ἐμμανουήλ καί νά πιστεύουμε ὅτι πράγματι ὁ Ἐμμανουήλ εἶναι
Σωτήρας μας. Ταπεινώθηκε καί ἦλθε
ἀνάμεσά μας, γιά νά μᾶς ἀπαλλάξει
ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά μᾶς ὁδηγήσει
στή σωτηρία.
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ἡ

πρώτη σελίδα τῆς Καινῆς Διαθήκης, δηλαδή ἡ πρώτη σελίδα
τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου,
ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται νά εἶναι ἡ
πιό κουραστική, ἡ πιό ἀνιαρή καί ἡ πιό
... ἀπωθητική σελίδα τῆς παγκόσμιας
λογοτεχνίας! Γιατί; Διότι, ἁπλούστατα,
ἀποτελεῖ μιά ἀτέλειωτη λίστα ἀπό ἑβραϊκά ὀνόματα...
*

*

*

Μιά βαθύτερη, ὅμως, καί πιό προσεκτική ματιά μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι
περιέχει τό χαρούμενο προμήνυμα τῆς
σωτηρίας μας. Περιέχει τόν γενεαλογικό κατάλογο τοῦ Σωτῆρα μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Καταγράφει ὀνομαστικά τούς
προπάτορες τοῦ Χριστοῦ, ἀρχίζοντας
ἀπό τόν Ἀβραάμ καί καταλήγοντας
στόν Δίκαιο Ἰωσήφ, τόν φαινομενικά
«ἄνδρα Μαρίας» καί στήν οὐσία ἁπλῶς
προστάτη τῆς Ἀειπαρθένου, ἡ ὁποία
«ἀσπόρως», δηλαδή ἄνευ ἀνδρός, ἀξιώθηκε νά γίνει ἡ κατά σάρκα Μητέρα
Του.
Ἔτσι μαρτυρεῖ μέ τόν πιό συγκεκριμένο τρόπο, τό πῶς ὁ Θεός «μπῆκε»
στόν κόσμο, «μπῆκε» στήν ἀνθρώπινη
ἱστορία, προσλαμβάνοντας «ἀνθρώπινη σάρκα» μέσα ἀπό ἕναν λαό, τούς
Ἑβραίους. Καί γι’ αὐτό, ἀπό μιά κουραστική λίστα ὀνομάτων, ἡ συγκεκριμένη
ἀναφορά γίνεται μιά τρανή ἀπόδειξη
τῆς Ἄπειρης Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός
τόν ἄνθρωπο, μιά συγκλονιστική ἔκφραση τῆς Φιλανθρωπίας Του καί τῆς Συγκατάβασής Του μέ σκοπό τή σωτηρία
μας.
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Ἡ συγκατάβαση αὐτή τοῦ Θεοῦ γίνεται ἀκόμα πιό φανερή, ἄν προσέξουμε
ὅτι μέσα σ’ αὐτόν τόν κατάλογο περιλαμβάνονται προπάτορες τοῦ Χριστοῦ,
πού γεννήθηκαν ἀπό ἀθέμιτες σχέσεις,
ὅπως: α) ὁ Φαρές, πού προῆλθε ἀπό τή
σχέση τοῦ Ἰούδα μέ τή νύφη του (ἔστω
κι ἄν ἐκεῖνος δέν τήν κατάλαβε, γιατί
εἶχε μεταμφιεστεῖ σέ πόρνη), β) ὁ Βοόζ,
πού γεννήθηκε ἀπό τήν πόρνη Ραχάβ
καί γ) ὁ Σολομώντας, πού γεννήθηκε
ἀπό τή μοιχεία πού διέπραξε ὁ Δαβίδ
μέ τή Βηρσαβεέ.
«Τέτοιους συγγενεῖς καταδέχθηκε νά
ἔχει ὁ Χριστός!», λέει θαυμάζοντας ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. «Δέν
ντράπηκε τά αἴσχη μας. Ἦρθε ὄχι γιά
νά τά ἀποφύγει, ἀλλά γιά νά τά κα
ταργήσει». Καί κάτι ἀκόμα: «Μέ αὐτό
μᾶς δίδαξε ὅτι δέν πρέπει νά δικαιολο
γοῦμε τίς ἁμαρτίες μας, ἐπικαλούμενοι
κακούς προγόνους, ἀλλά μόνον ἕνα νά

ζητᾶμε: τήν ἀρετή. Ὅποιος διψάει καί
ἀγωνίζεται γιά τήν ἀρετή, δέν πρόκειται
καθόλου νά τόν βλάψει τό γεγονός ὅτι
ἔτυχε νά ἔχει ἁμαρτωλούς προπάτορες»
(P.G. 57, 34).
Ἄς τό ἀκούσουν αὐτό, ὅσοι (μερικές
φορές μέχρι τά γεράματά τους) ἐπικαλοῦνται «κληρονομικότητες» καί «παι
δικά τραύματα», γιά νά δικαιολογήσουν
τήν τεμπελιά τους καί τήν ἀπροθυμία
τους νά ἀγωνιστοῦν γιά τήν ἀπελευθέρωσή τους ἀπό τά πάθη τους. Εἶναι
τόσο δυνατό καί τόσο μεγάλο τό δῶρο
τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας («ἡ γνώμη
καί ὁ τῆς ψυχῆς τρόπος»), ὥστε - σέ
συνεργασία μέ τήν παντοδύναμη Χάρη
τοῦ Θεοῦ - μπορεῖ νά ἀνατρέψει, νά διορθώσει καί νά θεραπεύσει καί τίς χειρότερες κληρονομημένες τάσεις, τίς πιό
βαθειά ριζωμένες συνήθειες καί τά πιό
μακροχρόνια πάθη.
*

*

*

Ἄς δοξάζουμε, λοιπόν, τή μακροθυμία τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος καταδέχθηκε

νά «μπεῖ» σέ τέτοιο ἀνθρώπινο «σόι»
ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς. Καί κάθε φορά πού
ξαναρχίζουμε νά διαβάζουμε τήν Καινή
Διαθήκη, ἄς μήν προσπερνᾶμε βιαστικά
αὐτή τήν πρώτη - φαινομενικά «κου
ραστική» - σελίδα τοῦ κατά Ματθαῖον
Εὐαγγελίου. Ἀλλά ἄς προσκυνοῦμε μέ
θαυμασμό καί εὐγνωμοσύνη τή φιλανθρωπία Του, ὄχι μόνο, γιατί ἔγινε γιά μᾶς
ἄνθρωπος, ἀλλά καί γιατί καταδέχθηκε
νά ἔχει τέτοιους κατά σάρκα συγγενεῖς
καί ταπεινώθηκε τόσο πολύ γιά τή δική
μας σωτηρία, γιά νά μᾶς κάνει κατά χάριν παιδιά Του!
*

*

*

Ἡ πρώτη αὐτή σελίδα τῆς Καινῆς
Διαθήκης, πού περιέχει τό πρῶτο κεφάλαιο ἀπό τό Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο ἔχει καθιερωθεῖ νά ἀναγιγνώσκεται
ὡς εὐαγγελική περικοπή κάθε Κυριακῆς
πού προηγεῖται τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
299

Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ...

Π

όση σοφία μπορεῖ νά πηγάζει
ἀπό τρεῖς μόνο λέξεις! Αὐτές
πού λένε: «Τά γραπτά μένουν».
Αὐτή ἡ σκέψη μοῦ ἔρχεται στόν νοῦ
αὐθόρμητα, σχεδόν κάθε φορά πού θά
τύχει νά ξεφυλλίσω ἕνα παλιό βιβλίο μέ
ὑπογραμμίσεις πού ἔχω κάνει σέ μερικές
ἀράδες στό κείμενο, ἤ κάτι σκόρπιες
σημειώσεις πού εἶχα βιαστικά κρατήσει,
παρακολουθώντας μιά ἐνδιαφέρουσα
ὁμιλία, ἤ μερικούς στίχους πού εἶχα
ἀντιγράψει κάποτε σέ μιά σελίδα ἑνός
ἡμερολογίου κάποιας περασμένης χρονιᾶς.
Αὐτή ἡ σκέψη ἦρθε πάλι καί μέ
βρῆκε, ὄταν, ἀνιχνεύοντας τούς κρυμμένους θησαυρούς ἑνός σιωπηλοῦ συρταριοῦ, ξανασυνάντησα μέσα σ’ ἕνα ξεχασμένο σημειωματάριο λίγους στίχους
πού εἶχα ξεχωρίσει καί ἀντιγράψει κάποτε ἀπό ἕνα ποίημα τοῦ μεγάλου μας
Ὀδυσσέα Ἐλύτη.
Τό ποίημα εἶχε τίτλο: «Στήν ἁπλότη
τα βρίσκεται ἡ εὐτυχία», καί οἱ στἰχοι
πού, ἀπό τότε ἔμειναν φυλαγμένοι στό
παλιό σημειωματάριο, ἔλεγαν :
«Μπορῶ νά γίνω εὐτυχισμένος μέ
τά πιό ἁπλά πράγματα
καί μέ τά πιό μικρά...
Μοῦ φτάνει πού οἱ ἑβδομάδες ἔχουν
Κυριακές.
Μοῦ φτάνει πού τά χρόνια
φυλᾶνε Χριστούγεννα γιά τό τέλος
τους...».
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Στάθηκα, λοιπόν, καί πάλι σ’ αὐτούς
τούς στίχους καί αὐθόρμητα μοῦ ἦρθε
ἡ διάθεση νά πῶ αὐτή τήν εὐλογημένη
καί μοναδική λέξη πού ἐκφράζει τόσα
πολλά. Νά πῶ ἕνα «εὐχαριστῶ». Ἤθελα πρῶτα-πρῶτα νά εὐχαριστήσω νοερά
τόν ποιητή, πού μέ τόσο ἁπλές λέξεις,
ἐπισημαίνει αὐτά τά τόσο σημαντικά
στοιχεῖα τῆς ζωῆς μας. Στοιχεῖα πού
ἐκπέμπουν μηνύματα μιᾶς εὐλογημένης εὐτυχίας καί τά ὁποῖα, ὅμως, τά
θεωροῦμε ἁπλῶς δεδομένα, καί γι’ αὐτό,
ἴσως, ἀνάξια ἰδιαίτερης ἐκτιμήσεως.
Ἄν σταθοῦμε, ὅμως, γιά λίγο νά
ἀναλογιστοῦμε τό πόσες - ἰδιαίτερες
γιά τόν καθένα μας – μικρές ἤ μεγάλες χαρές ἔχουμε ζήσει, ζοῦμε, ἀλλά καί
προσμένουμε ἀκόμα στίς Κυριακές πού
κλείνουν τίς ἑβδομάδες μας, σίγουρα
θά νιώσουμε τό νόημα τοῦ στίχου τοῦ
ποιητῆ. Γιατί οἱ Κυριακές ἔχουν γιά τόν
καθένα καί γιά κάθε ἡλικία τίς δικές
τους χαρές.
Δέν παραβλέπω τό γεγονός ὅτι θά
ὑπάρχουν στή ζωή μας καί κάποιες
Κυριακές χωρίς χαρά ἤ ἀκόμα καί μέ
θλίψη. Ὅμως, ὅλοι ξέρουμε ὅτι αὐτές
θά περάσουν καί, σίγουρα, θά ἔρθουν
ἄλλες Κυριακές. Γιατί ὅλες «οἱ ἑβδομά
δες ἔχουν Κυριακές». Καί μόνο ἄν ἀποτολμήσουμε νά φανταστοῦμε τό πῶς
θά ἦταν ἡ ζωή μας χωρίς τίς Κυριακές,
νομίζω ὅτι θά νιώσουμε αὐθόρμητα τήν
ἀνάγκη νά λέμε, στό ξημέρωμα κάθε
Κυριακῆς, ἕνα μύχιο εὐχαριστῶ στήν
Θεία Πρόνοια, πού μᾶς ἀξιώνει νά τίς

ζήσουμε. Κάθε Κυριακή, τή μέρα πού
καταυγάζεται καί μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ
τῆς Ἀγάπης, στίς Ἐκκλησίες.

Πόσο, ὅμως, πολυσήμαντος εἶναι,
ἀντιστοίχως, καί ὁ ἄλλος στίχος πού
ἐπισημαίνει ὡς πηγή εὐτυχίας, τό ὅτι
«τά χρόνια φυλᾶνε Χριστούγεννα γιά
τό τέλος τους». Τί ὄμορφη σκέψη! Ὁ
χρόνος, ὁ κάθε χρόνος, ἀνεξαρτήτως
τοῦ τί ἔφερε στό διάβα του, εἶναι βέβαιο
ὅτι γιά τό τέλος του ἔχει ὁπωσδήποτε
φυλάξει ἕνα - ἀνεκτίμητο κι ἀξεπέραστο
σέ σημασία - δῶρο γιά ὅλους μας. Τά
Χριστούγεννα. Τή μεγάλη γιορτή τῆς
Γέννησης τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀγάπης.
Τά Χριστούγεννα γιά τούς Χριστιανούς, ἐκτός ἀπό τό τεράστιο θρησκευτικό τους νόημα, εἶναι ἄρρηκτα συνυφασμένα μέ μιά ἀτμόσφαιρα χαρᾶς,
ἐλπίδας, αἰσιοδοξίας καί ἀνθρωπιᾶς. Τά
ὅσα, τυχόν, δύσκολα μᾶς ταλαιπώρησαν
μέσα στή χρονιά πού τελειώνει, θαρρεῖς
πώς κάπως ξεθωριάζουν καί συρρικνώνονται κάτω ἀπό τό ἀστέρι πού στολίζει
καί τό πιό ταπεινό Χριστουγεννιάτικο
δέντρο. Ἡ εὐκαιρία πού δίνει ἡ μεγάλη
γιορτή γιά νά προσφέρει - ὅπως καί
ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας - λίγη χαρά σέ
κάποιον ἄλλο, εἶναι ἀπό μόνη της πηγή
εὐτυχίας.
Τά Χριστούγεννα, πού σηματοδοτοῦν χρονολογικά ἕνα τέλος στό ἡμερολόγιο, συγχρόνως ὁριοθετοῦν καί μιά
καινούργια ἀρχή. Εἶναι, γι’ αὐτό, ἀναπόφευκτος ἕνας εἰλικρινής ἀπολογισμός

γιά ὅσα λάθη τυχόν ἔγιναν στόν χρόνο
πού πέρασε καί μιά εὐλογημένη εὐκαιρία γιά στοχασμούς, ἀναθεώρηση, μετάνοια, συγγνώμη καί συγχώρεση. Ἔτσι
ἡ γιορτή θά γίνει ἀ λ η θ ι ν ή.
Συγχρόνως, ἄς εἶναι καί μιά περίοδος
ὅπου, ἡ ἐπικείμενη ἀρχή μιᾶς καινούργιας χρονιᾶς, μπορεῖ νά γίνει μέ μιά μύχια προσευχή, γιά νά εἶναι εὐλογημένη,
νά ἐπουλώσει πληγές, νά βελτιώσει ὅσα
πάσχουν, νά φέρει στόν κόσμο γαλήνη
καί χαρές, καί νά μᾶς δώσει εὐκαιρίες
νά προσφέρουμε χαρές.

Μπροστά σ’ ἕνα ἀναμμένο τζάκι, ἤ
ἀκόμα καί πίσω ἀπό ἕνα παγωμένο τζάμι, κοιτάζοντας κάποια γιορτινά φωτάκια νά χαμογελοῦν στό μπροστινό ἤ στό
ἀπέναντι μπαλκόνι, ἄς ξαναθυμηθοῦμε
κάποιους δικούς μας ἤ φίλους πού εἶναι
μακριά. Σίγουρα ἡ ἐπικοινωνία μ’ ἕνα
τηλεφώνημα θά τούς δώσει χαρά...
Ὅμως, ἄς θελήσουμε νά κάνουμε καί
κάτι ἁπλό, ἀλλά πιό οὐσιαστικό. Ἄς
διαθέσουμε λίγο περισσότερο χρόνο, γιά
νά τούς γράψουμε ἕνα γράμμα, μέ τήν
ἔγνοια μας καί τήν ἀγάπη μας, μέ τίς
εὐχές μας καί μέ τούς λίγους στίχους
τοῦ Ἐλύτη. Νομίζω πώς τότε ἡ χαρά
τους θά ἔχει καί διάρκεια. Γιατί, «στά
ἁπλά πράγματα βρίσκεται ἡ εὐτυχία»
καί «τά γραπτά μένουν»...
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Πρόδρομος Κοζανίδης
Ἕνας ξεχωριστός ἄνθρωπος
δεκατρία (13) παιδιά. Τό 1926 ἡ οἰκογένεια ἐγκαταστάθηκε στήν Κόρινθο. Ὁ
Πρόδρομος ἦταν ἄριστος μαθητής. Ἡ
φτώχεια, ὅμως, ἀνάγκασε τόν πατέρα
του νά τόν σταματήσει ἀπό τό σχολεῖο.

Ἴσως γιά πολλούς τό παραπάνω ὄνομα νά εἶναι ἄγνωστο. Οἱ παλαιοί Κορίνθιοι τό γνωρίζουν πολύ καλά. Ὅπως τό
γνωρίζουν καί ὅσοι ἔκαναν τή στρατιωτική τους θητεία στό Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Κορίνθου. Ἀξίζει,
ὅμως, νά τόν γνωρίσουν ὅσοι δέν τόν
γνώρισαν, γιατί ἦταν ἕνας ξεχωριστός
ἄνθρωπος. Αὐτό ἀποκτᾶ ἕνα ἰδιαίτερο
νόημα, μιᾶς καί φέτος συμπληρώνονται
15 χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία του, καί μέ
ἀφορμή τό γεγονός ὅτι ἡ κόρη του δημοσίευσε τό ἡμερολόγιο πού κρατοῦσε
ὁ πατέρας της, ὅταν ἦταν στρατιώτης
στόν πόλεμο 1940-1.
Ὁ Πρόδρομος Κοζανίδης γεννήθηκε
τό 1916 στή Νίγδη Ἰκονίου Καππαδοκίας. Οἱ γονεῖς του Μιχαήλ καί Εὐλαμπία
ἦταν ὑπέρ-πολύτεκνοι. Εἶχαν ἀποκτήσει
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Τό 1940 μέ τήν κήρυξη τοῦ πολέμου
ἀπό τούς Ἰταλούς, κλήθηκε νά ὑπηρετήσει τήν πατρίδα. Παρά τόν ἄγριο
χειμῶνα τοῦ 40-1, τίς κακουχίες καί τήν
ἀγωνία τοῦ πολέμου, εἶχε τήν ψυχική
διάθεση νά κρατᾶ καθημερινό ἡμερολόγιο. (Εἶναι αὐτό πού πρόσφατα ἐξέδωσε
ἡ δεύτερη κόρη του ἡ Ἀσημίνα). Χριστιανός μέ βαθιά πίστη καί ἔμπρακτη
χριστιανική ζωή ὁ Πρόδρομος γράφει
μεταξύ ἄλλων στό πολεμικό ἡμερολόγιό
του: «Δόξα τῷ Θεῷ πού δέν μᾶς ἐγκατέ
λειψε, οὔτε θά μᾶς ἐγκαταλείψει».
Ἄνθρωπος δραστήριος, ἀκούραστος,
δημιουργικός, ταλαντοῦχος, ὁ Πρόδρομος Κοζανίδης ἄσκησε διάφορα ἐπαγγέλματα: φωτογράφος, ξυλουργός,
ἐπιπλοποιός, λουστραδόρος. Τελικά
προσλήφθηκε ὡς ὑπάλληλος στήν Ἀγροτική Τράπεζα Κορίνθου. Παντρεύτηκε
στήν Κόρινθο μιά σεμνή, ἐνάρετη κοπέλα ἀπό προσφυγική οἰκογένεια τῆς
Κορίνθου, τήν Ἀθηνᾶ Κουβαρντᾶ, μέ
τήν ὁποία ἀπέκτησε δύο κορίτσια, τήν
Εὐλαμπία καί τήν Ἀσημίνα.
Πάνω ἀπ’ ὅλα ὁ ἀείμνηστος Πρόδρομος ἦταν ἕνας ξεχωριστός, ὑπέροχος ἄνθρωπος, ἕνας γνήσιος, σωστός
χριστιανός. Ὑπῆρξε συμπαραστάτης
κάθε ἀνθρώπου πού εἶχε ἀνάγκη: ἐπισκέψεις σέ ἀσθενεῖς, ἀποφυλακίσεις
ἀνθρώπων πού εἶχαν χρηματικές ὀφει-

λές, βοήθεια (ὑλική καί πνευματική) σέ
κάθε ἀναξιοπαθοῦντα συνάνθρωπό μας.
Ἦταν ἐμπνευστής πολλῶν κοινωνικῶν
δραστηριοτήτων: μεγάλη ἦταν ἡ προσφορά του στήν Πανελλήνια Ἕνωση
Φίλων τῶν Πολυτέκνων, πού ἵδρυσε ὁ
μακαριστός Ἁγιορείτης μοναχός π. Νικόδημος Μπιλάλης. Εἶχε τήν ἔμπνευση νά ἀγοράσει κουμπαράδες καί νά
τούς μοιράσει σέ φίλους καί γνωστούς,
μέ σκοπό τό περιεχόμενό τους νά διατεθεῖ στούς πολυτέκνους. Ἐξυπηρετικός καί πρόθυμος πήγαινε στό Κέντρο
Ἐκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Κορίνθου, γιά νά βοηθήσει κάποιους στρατιῶτες. Ἀρκετοί ἀπό αὐτούς (ἀνάμεσα
τους καί ὁ ὑπογράφων) γνώρισαν τό
φιλόξενο σπίτι τοῦ Πρόδρομου καί τῆς
Ἀθηνᾶς καί γεύτηκαν τή θαλπωρή τῆς
εὐλογημένης οἰκογένειάς τους. Ἵδρυσε ἔπειτα τόν Ἱεραποστολικό Σύλλογο
« Ἀπόστολος Θωμᾶς», μέ τόν ὁποῖο
ἐνίσχυσε τό ἱεραποστολικό ἔργο τοῦ
ἐπισκόπου Μαδαγασκάρης Ἰγνατίου.
Ἀκόμη, παρακαλοῦσε ἀγρότες παραγωγούς νά προσφέρουν προϊόντα τους
σέ ὀρφανοτροφεῖα, κατασκηνώσεις καί

ἄλλα ἱδρύματα.
Μέ τή συνδρομή τῶν μελῶν καί φίλων
τῆς «Φιλικῆς Συντροφιᾶς» πού ὁ ἴδιος
δημιούργησε, ἀνήγειρε σταυρό ὕψους 13
μέτρων στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Λουτρακίου. Ἐργάστηκε πνευματικά
ὡς κατηχητής, κυκλάρχης, ὁμαδάρχης,
ἀρχηγός κατασκηνώσεων. Εἶχε συνδεθεῖ
μέ εὐλαβεῖς κληρικούς καί συνεργαζόταν
μέ τήν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ζωή».
Μέ τόν ἀχώριστο φίλο του τό ποδήλατο,
διέτρεχε ὅλη τήν Κόρινθο καί διένειμε
βιβλία, περιοδικά, φωτοτυπίες χριστιανικοῦ περιεχομένου.
Κλείνουμε τήν ἐπιμνημόσυνη ἀναφορά στόν μακαριστό Πρόδρομο Κοζανίδη,
τόν «πήλινο Πρόδρομο», ὅπως συνήθιζε
νά ὑπογράφει, μέ μιά χαρακτηριστική
φράση τῆς κόρης του Ἀσημίνας: « Ἦταν
μιά πολύπλευρη πνευματική προσωπικό
τητα, μέ θυσιαστική προσφορά ἀγάπης,
πού σπάνια συναντᾶ κανείς στήν ἐποχή
μας». Αἰωνία του ἡ μνήμη.
Γ. Δ. Κούβελας

Δωρεές

• Ὁ Καθηγητής Λίνος Μπενάκης, Ἀθήνα, 100 € εἰς μνήμην Ἀχιλλέως Γ. Μπενάκη,
Καθηγητοῦ Φαρμακολογίας.
• Ὁ κος Στυλιανός Ἀποστολόπουλος, Ἀθήνα, 50 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων του.
• Ὁ κος Ἀνδρέας Λιώνης, Παλαιό Φάληρο, 50 €, εἰς μνήμην Ἐμμανουήλ Γκύζη.
• Ἡ κα Πηνελόπη Μαλαπάνη, Καλαμάτα, 100 €, εἰς μνήμην τοῦ υἱοῦ της Ἰωάννου.
• Ὁ κος Δημήτριος Τζίμας, Καβάλα, 50 €, εἰς μνήμην Στεφάνου Τζίμα.
• Ἡ κα Ἀμαλία Τσαγανοῦ, Χαλάνδρι, 30 €, εἰς μνήμην γονέων Μιχαήλ, Ἐλευθερίας, Θωμᾶ, καί Εὐθαλίας.
• Ὁ κος Βασίλειος Τσερνάκης, Παλλήνη, 80 €, εἰς μνήμην τοῦ υἱοῦ του Μιχαήλ.
• Ἡ κα Μαρία Χαλκίδη, Κύμη Εὐβοίας, 200 €, εἰς μνήμην Κατερίνας.
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Τό Διοικητικό
Συμβούλιο
τῆς Χριστιανικῆς Στέγης
Καλαμάτας
καί οἱ συνεργάτες
τοῦ Συνδέσμου
σᾶς εὔχονται
ἀπό καρδιᾶς

Καλά
Χριστούγεννα!
&
Εὐλογημένη
ἡ νέα χρονιά!
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 2019
Μητροπολίτης Ἀχελώου κ. Εὐθύμιος Στύλιος
Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος
Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ΄
Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Γιαννακόπουλος
Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Μπίζας
Ἀρχιμανδρίτης Βαρνάβας Λαμπρόπουλος
Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος Ἀναστασίου
Ἀρχιμανδρίτης Ἰωήλ Νικολάου
Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Λίχας
Ἱερεύς Κ. Ν. Καλλιανός
Ἀθανάσιος Ἀναστόπουλος †
Κατερίνα Δογάνη
Δημήτριος Καρτσώνης
Γ. Δ. Κούβελας
Νικόλαος Κοσμόπουλος
Κλειώ - Σταυρούλα Κουράση
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Διονύσιος Μαγκλιβέρας
Σταυρούλα Μέντη - Καρτσώνη
Παναγιώτης Μέντης
Εὔα Μοδινοῦ
Κωνσταντίνος Μοσχάκης
Πελαγία Μπιχαλτζῆ
Θανάσης Παπαδημητρίου
Εὐάγγελος Παπαευαγγέλου
Γιῶργος Παπαθανασόπουλος
Στάθης Παρασκευόπουλος
Κωνσταντῖνος Ρίζος
Φώτιος Ρίζος
Χρίστος Ρώμας
Μερόπη Σπυροπούλου
Χρῆστος Στολάκης
Νίκος Τσιρώνης

π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος

( † 10.11.1989)

Συμπληρώνονται φέτος τριάντα χρόνια
ἀπό τήν κοίμηση μιᾶς μεγάλης πνευματικῆς, ἀσκητικῆς, βαθιά θεολογικῆς, ἀλλά
ταυτόχρονα καί παρηγορητικῆς μορφῆς,
τοῦ μακαριστοῦ γέροντα π. Ἐπιφανίου
Θεοδωροπούλου. Θεωρεῖται μιά ἀπό τίς
μεγαλύτερες ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες τοῦ 20οῦ αἰῶνα. Εὔστοχα ἔχει λεχθεῖ
ὅτι τόν σκιαγραφεῖ πλήρως ὁ ἁγιογραφικός
λόγος: «ἤκουσα περί σοῦ ὅτι πνεῦμα Θεοῦ
ἐν σοί καί γρηγόρησις καί σύνεσις καί σο
φία περισσή εὑρέθη ἐν σοί» (Δαν. ε΄ 14).
Ξεκίνησε ἀπό τό χωριό Βουρνάζι τῆς
Μεσσηνίας τό 1930 ὡς τό πρῶτο ἀπό τά
ἕξι παιδιά εὐσεβοῦς οἰκογενείας, μέ τό ὄνομα Ἐτεοκλῆς. Μετά τίς ἐγκύκλιες σπουδές στήν Καλαμάτα εἰσήχθη μέ ἐξετάσεις
ἀπό τούς πρώτους στή Θεολογική Σχολή
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Χειροτονήθηκε διάκονος τό 1956 καί πρεσβύτερος
τό 1961. Ἡ ἄριστη ἐγκυκλοπαιδική του
συγκρότηση, ἡ τέλεια γνώση καί χρήση
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί ἡ βαθιά θεολογική του κατάρτιση τόν ἀνέδειξαν πολύ
γρήγορα, πέραν τῶν ἄλλων, σέ αὐθεντία
τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου στήν Ὀρθόδοξη

Θεολογία. Καί ἐνῶ τοῦ προτάθηκε πολλές
φορές ὁ ἐπισκοπικός θρόνος, παρέμεινε
στόν δεύτερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης καί
διακόνησε ὡς πνευματικός ἐπί δεκαετίες στόν ὀρθόδοξο θρησκευτικό σύλλογο
«Τρεῖς Ἱεράρχαι» στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.
Ὅλος ὁ χρόνος τῆς καθ’ ἡμέραν ζωῆς
του (ἐκτός ἀπό τίς 2-4 ὧρες ὕπνου!) ἦταν
μιά διαρκής προσφορά θυσιαστικῆς ἀγάπης πρός τά πνευματικά του παιδιά, ἀλλά
καί πρός ἐπισκόπους πού προσέφευγαν
στήν ὀρθόδοξη μαρτυρία του γιά δύσκολα
καί ἀκανθώδη θέματα τῆς πνευματικῆς
ζωῆς, σχέσεων Ἐκκλησίας-Πολιτείας κ. τ. ὅ.
Ἐκοιμήθη τήν Παρασκευή 10/11/1989
σέ ἡλικία 59 ἐτῶν. Ἡ Ἑξόδιος Ἀκολουθία
του ἀπό τόν Ἱερό Ναό τῆς Χρυσοσπηλιώτισσας ἦταν ἀποχαιρετισμός ἑνός Ἁγίου.
Τά σπουδαῖα συγγράμματά του καί οἱ φωτισμένες συμβουλές του παραμένουν καί
σήμερα « Ὑποθῆκες ζωῆς» στήν ὀρθόδοξη
ἑλληνική κοινωνία.
Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του!
Ἀναδημοσίευση ἀπό τό περιοδικό
Ἡ δράση μας, τ. 543, Νοέμβριος 2019, σελ. 358

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
(1930-1989)
ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΕΔΡΟΣ ΑΔΑΜΑΣ
Ἐπανεκδόθηκε σέ δεύτερη ἔκδοση τό βιβλίο ἀφιέρωμα στόν ἀείμνηστο Γέροντα, ἀπό τίς Ἐκδόσεις
τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας».
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«Ἡ Ἑλλάδα οὔτε φτιάχνεται,
οὔτε χάνεται, ἁπλῶς θά σέρνεται»

Ἡ

φράση αὐτή ἀποδίδεται στόν Ἰωάννη Μακρυγιάννη. Ὁ Μακρυγιάννης,
ἐκτός ἀπό ἰδιοφυής στρατηγός, ὑπῆρξε καί
μεγάλος στοχαστής, ὅπως φαίνεται ἀπό τά
Ἀπομνημονεύματά του. Γνώρισε πολύ καλά
τή νοοτροπία καί τόν τρόπο σκέψης καί
ἀντίδρασης τοῦ Ἕλληνα. Καί ἡ Ἱστορία
φαίνεται ὅτι τόν δικαιώνει.
Καί ἡ Πυθία, ὅμως, ἀρκετούς αἰῶνες
πρίν, εἶπε κάτι παρόμοιο. Συγκεκριμένα,
στίς ἀρχές τοῦ 2ου π.Χ. αἰῶνα ὁ πολύπειρος
Ἀρκάδας στρατηγός Φιλοποίμην διέκρινε
τή διάθεση τοῦ Ρωμαίου ὑπάτου Φλαμινίκου γιά ἐμπλοκή στά ἑλληνικά πράγματα
καί κατάλαβε πώς οἱ Ἕλληνες βρίσκονταν
μπροστά σέ τεράστιες περιπέτειες. Γι’ αὐτό,
ἀποφάσισε νά συμβουλευτεῖ τό Μαντεῖο
τῶν Δελφῶν γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας.
Ἡ Πυθία, τότε, τοῦ ἔδωσε τόν ἑξῆς χρησμό: «Ἀσκός κλυδωνιζόμενος, μηδέπο
τε βυθιζόμενος»! Ἡ ἱέρεια τῶν Δελφῶν
παρομοίασε τήν Ἑλλάδα μέ φουσκωμένο
ἀσκί στό φουρτουνιασμένο πέλαγος, πού
κλυδωνίζεται μέν λόγῳ τῶν κυμάτων, ἀλλά
πού δέν πρόκειται νά βυθιστεῖ ποτέ!
Ἡ ρήση αὐτή ἀποτελεῖ τόν ἀπόλυτο ὁρισμό τῆς Ἑλλάδας, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καί 22
αἰῶνες ἐπιβεβαιώνεται στό ἀκέραιο.
Πράγματι, οἱ Ρωμαῖοι, ἐπιβεβαιώνοντας τούς φόβους τοῦ Φιλοποίμενα, ἦρθαν!
Ἦρθαν καί οἱ Γότθοι, οἱ Ἄβαροι, οἱ Φράγκοι, οι Ἄραβες, οἱ Τοῦρκοι, οἱ Γερμανοί,
οἱ Σύμμαχοι. Ἦρθαν καί προδότες, χρεοκοπίες, μνημόνια! Ἀλλά ὁ ἀσκός, σέ πεῖσμα
ὅλων αὐτῶν καί πολλῶν ἄλλων, «μηδέποτε
βυθίζεται!»
Πράγματι, ἡ Ἑλλάδα δέν χάνεται, ἀλλά
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οὔτε καί φτιάχνεται. Ἁπλῶς σέρνεται. Γιατί;
Τό ἐξηγεῖ ὁ δικαστής Kelly στό Ψυχογρά
φημα τοῦ Ἕλληνα, πού ἔγραψε τό 1931
καί βραβεύτηκε στήν Οὐάσινγκτον ἀπό τήν
ἐφημερίδα Κόσμος μέ τό πρῶτο βραβεῖο,
σέ διαγωνισμό σχετικά μέ τόν καταλληλότερο χαρακτηρισμό ἑνός λαοῦ:
«Μπροστά στό δικαστήριο τῆς ἀδέκα
στης Ἱστορίας ἀποκαλύφθηκε ὁ Ἕλληνας
ἐξ’ ἀρχῆς κατώτερος τῶν περιστάσεων, ἄν
καί κατεῖχε τά πρωτεῖα ἀπό ἄποψη διανοη
τική. Ὁ Ἕλληνας εἶναι εὐφυέστατος, ἀλλά
ἀλαζόνας. Δραστήριος, ἀλλά ἀμέθοδος.
Φιλότιμος, ἀλλά καί γεμάτος προλήψεις.
Ἀνυπόμονος, ἀλλά καί πολεμιστής. Ἔκτισε
τόν Παρθενῶνα καί τόν ἄφησε ἀργότερα
νά μεταβληθεῖ σέ ἐρείπια. Ἀνέδειξε τόν
Σωκράτη, γιά νά τόν καταδικάσει νά πιεῖ
τό κώνειο. Θαύμαζε τόν Θεμιστοκλῆ καί
τόν ἐξόρισε. Δημιούργησε τό Βυζάντιο
καί τό ἄφησε νά πέσει στούς Τούρκους.
Ἔκανε τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί δια
κινδύνεψε. Κάλεσε τόν Καποδίστρια καί
τόν δολοφόνησε. Δημιούργησε τό 1909 καί
τό λησμόνησε. Τριπλασίασε τήν Ἑλλάδα
καί τήν ἐξέθεσε στόν κίνδυνο νά τή χάσει.
Κόβεται τή μιά στιγμή γιά τήν ἀλήθεια καί
τήν ἄλλη στιγμή μισεῖ αὐτόν πού ἀρνεῖται
νά ὑπηρετήσει τό ψέμα.
Παράδοξο πλάσμα, ἀτίθασο, ἡμίκα
κο, ἀβέβαιων διαθέσεων, σοφόμωρο καί
ἐγωπαθές. Ἄν θέλετε, θαυμάστε τον. Ἄν
προτιμᾶτε, λυπηθεῖτε τον. Ἄν μπορεῖτε,
ταξινομῆστε τον.»
Κωνσταντῖνος Δ. Ρίζος,
Ἐπίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Οἰκονομολόγων

Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
Τελευταῖα, τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (Σ.τ.Ε.), μέ σειρά ἀποφάσεών του
(1749 – 1752) σχετικῶν μέ τή διδασκαλία
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά
Σχολεῖα (Δημοτικό, Γυμνάσιο καί Λύκειο)
ἔκρινε καί ἀποφάσισε ὅτι «ἡ ἀνάπτυξη
τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς συνείδη
σης ἀπευθύνεται ἀποκλειστικά στούς
Ὀρθόδοξους Χριστιανούς μαθητές» καί
συνεπῶς ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα εἶναι σύμφωνη μέ τή Συνταγματική ἐπιταγή: «… τήν
ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς χριστιανικῆς συνεί
δησης …» (παρ. 2, ἄρθρου 16).
Τό Ἀνώτατο Ἀκυρωτικό Δικαστήριο μέ
τίς ἀποφάσεις του διευκρινίζει ὅτι γιά τούς
λοιπούς μαθητές, ἐφ’ ὅσον συγκεντρώνεται ἱκανός ἀριθμός, πού ἀπαλλάσσεται
τοῦ μαθήματος, ἡ Πολιτεία ὀφείλει νά
προβλέψει τή διδασκαλία ἰσότιμου μαθήματος (Καθημερινή, 21/09/2019).
Εἶναι γνωστόν ὅτι κάθε θρησκεία ἔχει
ὡς κύριο καί βασικό σκοπό της τή διάδοση
ἠθικῶν διδαγμάτων, τά ὁποῖα ἡ Πολιτεία
δέν μπορεῖ νά ἀγνοήσει, δεδομένου ὅτι
μέ τήν ἐφαρμογή τους ἐπιτυγχάνεται ἡ
εὔρυθμη κοινωνική συμβίωση, πού ἀποτελεῖ τόν ἀποκλειστικό σκοπό τοῦ κοινωνικοῦ καί πολιτειακοῦ βίου.
Ἡ Ἑλλάδα, προκειμένου νά προσδιορίσει τίς σχέσεις τῶν πολιτῶν της πρός τή
θρησκεία καί νά ἐξασφαλίσει τήν ἀπρόσκοπτη ἐξωτερίκευση τῶν θρησκευτικῶν
τους συναισθημάτων, προέβλεψε καί καθόρισε στό Σύνταγμα ἀφ’ ἑνός μέν τήν
«ἐπικρατοῦσα θρησκεία» (ἄρθρο 3), ἀφ’
ἑτέρου δέ τό «ἀπαραβίαστο τῆς ἐλευθερί
ας τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης» (ἄρθρο
13).
Γιά τήν καλύτερη ἀνάπτυξη, καλλιέργεια, προαγωγή καί διατήρηση τῆς θρη-

σκευτικῆς συνείδησης καθιερώθηκε καί ἡ
διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα, μέ τό ὁποῖο διδάσκεται
ἡ Χριστιανική θρησκεία καί οἱ θεμελιώδεις
ἀρχές τῆς χριστιανικῆς πίστης ὡς ἱστορικοῦ φαινομένου καί τό περιεχόμενο τῶν
ἱερῶν βιβλίων, τῆς Ἱερᾶς Παράδοσης, τῆς
Λειτουργικῆς καί τῆς Χριστιανικῆς ἠθικῆς.
Σήμερα, σ’ ἕναν κόσμο πού διαρκῶς
ἐμπλουτίζεται μέ νέα στοιχεῖα καί σέ μιά
κοινωνία, ἡ ὁποία μεταλλάσσεται μέ ταχύτατους ρυθμούς, ἕνας τρόπος ὑπάρχει
νά κρατήσει κάποιος τόν προσανατολισμό
του καί νά γνωρίσει τήν ἱστορία του, τίς
ρίζες του, τήν παράδοσή του, τή θρησκεία
του, τήν πίστη του: ἡ συμμετοχή του στήν
ἑλληνοχριστιανική παιδεία! Τήν παιδεία μέ
τήν ὁποία ἐνδυναμώνεται τό ἔμφυτο θρησκευτικό ἔνστικτο, διατηρεῖται ἡ ἀρχή τοῦ
σεβασμοῦ τῆς ἐπιλογῆς τῶν μαθητῶν καί
δέν παραβιάζεται τό ἀτομικό δικαίωμα τῶν
γονέων νά παρακολουθοῦν τή διδασκαλία
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν τά παιδιά τους, σύμφωνα μέ τίς θρησκευτικές
τους πεποιθήσεις.
Συμπερασματικά, ἐφ’ ὅσον εἴμαστε
Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι καί πιστεύουμε
στή χριστιανική θρησκεία, ἄς κρατήσουμε
ὅτι περισώθηκε καί συμβάλλει στή διατήρηση τῆς πίστης μας, ὅπως ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ
προσευχή, ὁ Σταυρός καί οἱ εἰκόνες, πρός
τίς ὁποῖες ὁ μαθητής καί ὁ φοιτητής ἐναπόθεσαν τήν ἐλπίδα τῆς ἐπιτυχίας τους.
Στήν παιδεία μας, δέ, ἄς διατηρήσουμε
τόν Ἑλληνορθόδοξο σκοπό της (Νόμος
1566/1985, Φ.Ε.Κ. 167 Α) καί τό ὅτι «ἡ
ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης
εἶναι ἀπαραβίαστη».
Νικόλαος Ζαρκάδας
Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ.
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Δύο «Παραδεισοπαράδοτες» Ἐντολές:
Προσευχή καί Νηστεία
Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε·
Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε·
Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε·
Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ
καί ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυμνήσατε,
λαοί, ὅτι δεδόξασται.
Πλησιάζουν καί φέτος τά Χριστούγεννα καί οἱ ἄνθρωποι ἑτοιμάζονται καί
πάλι νά ὑποδεχθοῦν τόν Μεγάλο Σωτῆρα
καί Λυτρωτή τους. Ὅμως, ἡ Οἰκουμένη
νοσεῖ, μέ βαριές πληγές πάνω στή γῆ,
ἀλλά καί μέσα στίς ψυχές.
Δυστυχῶς, ἀπό καταβολῆς κόσμου
τό κακό μέ χίλιες δυό μορφές – φτώχια,
πείνα, ἀρρώστια, θάνατος, κ. ἄ. – καταδυναστεύει τή ζωή μας, καταρρακώνει
τίς ἐλπίδες μας καί μᾶς ὁδηγεῖ συχνά
στήν ἀπόγνωση. Φιλόσοφοι, πολιτικοί,
ἐπιστήμονες, θρησκευτικοί ἡγέτες δίνουν
καθημερινά τόν ἀγῶνα τους, αἰῶνες τώρα,
ἐνάντια στό κακό. Ἄλλοτε μέ περισσότερη καί ἄλλοτε μέ λιγότερη ἐπιτυχία, ἡ
ἀνθρωπότητα κατάφερε νά κάνει ἀρκετά
βήματα πρός τήν κατεύθυνση τῆς βελτίωσης τῆς ποιότητας ζωῆς, ἀλλά τό κακό
ἐξακολουθεῖ, σάν τή Λερναία Ὕδρα, νά
παραμένει ζωντανό.
Καί αὐτό διότι, παρόλο πού πέρασαν
περισσότερα ἀπό 2.000 χρόνια, δέν ἀντιληφθήκαμε σέ βάθος τό μέγεθος τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου μας, ὁ ὁποῖος ἦρθε στή
γῆ, γιά νά γειάνει τίς πληγές τῆς ψυχῆς
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καί τοῦ σώματος, νά ἀπομακρύνει τούς
πάσης φύσεως φόβους καί νά δώσει θεϊκή δύναμη, παρηγοριά καί θάρρος στούς
ἀπεγνωσμένους ἀνθρώπους.
« « « «
Ἀλλά ἄν ἡ πίστη εἶναι ἡ ἀκλόνητη
πεποίθηση τοῦ ἀγωνιστῆ, πού νικάει τόν
κόσμο καί τό κακό, ὡς ὅπλα τῆς πίστεως παρουσιάζονται, στήν περικοπή τῆς
θεραπείας τοῦ δαιμονισμένου παιδιοῦ
(Μάρκ. θ΄ 17 – 29), ἡ προσευχή καί ἡ
νηστεία. Ὅταν οἱ Μαθητές ρώτησαν τόν
Ἰησοῦ «κατ’ ἰδίαν» γιατί δέν μπόρεσαν
νά θεραπεύσουν τό παιδί, ἡ ἀπάντηση
ἦταν: «τοῦτο τό γένος ἐν οὐδενί δύναται
ἐξελθεῖν εἰ μή ἐν προσευχῇ καί νηστείᾳ»
(Μάρκ. θ΄ 29). Προσευχή καί νηστεία,
λοιπόν, εἶναι τά ἀπαραίτητα ὅπλα τοῦ πιστοῦ στόν ἀγῶνα του κατά τοῦ Πονηροῦ,
ἐν γένει, καί εἰδικά τώρα πού ξεκίνησε
ἡ ὁδοιπορία μας πρός τή Βηθλεέμ. Τῷ
ὄντι, εἶναι ἀδύνατον νά ζήσουμε ἀληθινά
Χριστούγεννα, Χριστούγεννα μέ Χριστό,
ἄν δέν προετοιμαστοῦμε κατάλληλα μέ
ἀδιάλειπτη προσευχή καί νηστεία ἐκκλησιαστική.

Τά δυό αὐτά ὅπλα, οἱ δυό αὐτές ἀρετές, εἶναι συνομήλικες μέ τήν ἀνθρωπότητα. Νομοθετήθηκαν μέσα στόν Παράδεισο
ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό. Πρόκειται, λοιπόν,
για δυό «παραδεισοπαράδοτες» ἐντολές
- ἀρετές. Ἐκεῖ μέσα οἱ Πρωτόπλαστοι
εἶχαν συνεχῆ ἐπαφή καί ἐπικοινωνία μαζί
Του. Εὐεργετήθηκαν μέ τό χάρισμα νά
μιλᾶνε μέ τόν Ἄπειρο, Αἰώνιο, Πάνσοφο καί Παντοδύναμο Θεό καί πῆραν
τήν ἐντολή νά στρέφουν τήν ἀνθρώπινη
φωνή τους καί νά Τόν ἀναζητοῦν καί νά
Τόν φωνάζουν (προσευχή). Ἀλλά καί ἡ
ἐντολή πού ἔλαβαν: «Ἀπό τό δέντρο τῆς
γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ δέν
θά φάγετε», δέν ἦταν τό νομοθέτημα τῆς
ἐγκράτειας καί τῆς νηστείας; Ἡ συνέχεια
μᾶς εἶναι γνωστή. Ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα
ἐπιλέγουν νά μήν ὑπακούσουν, ἀλλά νά
καταπατήσουν τήν ἐντολή τῆς νηστείας,
κάτι πού ὁδηγεῖ αὐτομάτως καί στήν ἀπώλεια τῆς δυνατότητας τῆς ἐπικοινωνίας μέ
τόν Δημιουργό τους. Φοβοῦνται νά Τόν
ἀντικρίσουν, δέν θέλουν νά Τοῦ μιλήσουν,
κρύβονται ὅταν Ἐκεῖνος τούς ἀναζητεῖ.
Μέ τήν παράβαση αὐτή, μέ τό χάσιμο
τῶν ἀρετῶν τῆς προσευχῆς καί τῆς νηστείας, οἱ Πρωτόπλαστοι στεροῦνται τήν
παραδείσια τρυφή καί ὁδηγοῦνται στήν
ἐξορία. Παράβαση πού εἶχε καί ἔχει συνέπειες τρομερές γιά τόν ἄνθρωπο, «τό
μεταπτωτικό γένος».
Ἀλλά ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ἤδη ἀπό
τή στιγμή τῆς ἔξωσης, δέν ἄφησε τό ἀγαπημένο του δημιούργημα ἀβοήθητο. Τοῦ
ἔδωσε τήν ὑπόσχεση γιά τήν σωτηρία του
(Πρωτευαγγέλιο), κάτι πού πραγματοποιήθηκε μέ τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ καί
Λόγου τοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος διόρθωσε
τήν παράβαση τῶν Πρωτοπλάστων.
Ἐνῶ στήν Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε
«τήν παύση τῆς νηστείας καί τήν ἀπώ
λεια τῆς ἐπικοινωνίας» τοῦ Ἀδάμ μέ τόν

Θεό, ἡ Καινή Διαθήκη παρουσιάζει τόν
Χριστό, τόν Νέο Ἀδάμ, νά ἀρχίζει τό ἔργο
Του μέ προσευχή καί νηστεία. Πρίν βγεῖ
στή δημόσια δράση Του, γιά σαράντα
ἡμέρες, θά προσεύχεται καί θά νηστεύει.
Ὅταν ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία
ἀναφέρονται στή Βίβλο, παρατηρεῑται
ἕνα νῆμα πού τίς συνδέει. Στήν Παλαιά
Διαθήκη φαίνεται πώς ἡ προσευχή πού
συνοδεύεται ἀπό νηστεία συνδέεται μέ
τήν αἴσθηση ἀνάγκης ὅσων αἰσθάνονται
ἀβοήθητοι, μπροστά σέ κάποια μάστιγα,
σε καιρό θρήνου, μετάνοιας καί βαθιᾶς
πνευματικῆς ἔνδειας.
«Θαυμαστή, λοιπόν, ἡ συνένωση τῆς

«Θαυμαστή ἡ συνένω
ση τῆς νηστείας μέ τήν
προσευχή! Ἡ προσευ
χή εἶναι ἀδύναμη, ἄν
δέν εἶναι θεμελιωμένη
πάνω στή νηστεία, καί
ἡ νηστεία εἶναι ἄκαρ
πη, ἄν πάνω της δέν
εἶναι οἰκοδομημένη ἡ
προσευχή».
νηστείας μέ τήν προσευχή! Ἡ προσευχή
εἶναι ἀδύναμη, ἄν δέν εἶναι θεμελιωμένη
πάνω στή νηστεία, καί ἡ νηστεία εἶναι
ἄκαρπη, ἄν πάνω της δέν εἶναι οἰκοδο
μημένη ἡ προσευχή» (Ἅγιος Ἰγνάτιος
Μπριαντσιανίνωφ).
Κύκλοι Μητέρων
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
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ὅπως εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι.
Τό δεύτερο γεγονός εἶναι ὅτι
μέ τό τέλος τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ
2019, εἶναι καί τό τέλος τῆς
δεκαετίας τοῦ «’10» τοῦ 21ου
αἰῶνα, ἀφοῦ τήν ἱστορία μας
τή μελετᾶμε καί σέ δεκαετίες
(π.χ. ἡ δεκαετία τοῦ ’20, τοῦ
’30, τοῦ ’40,τοῦ ’50 κ.λ.π.). Τή
δεκαετία, λοιπόν, πού τελειώνει,
τή δεκαετία τοῦ «’10», δέν πρόκειται
νά τήν ξεχάσουμε οὔτε ἐμεῖς, ἀλλά
οὔτε καί οἱ ἱστορικοί τοῦ μέλλοντος!
Ἦταν μιά δεκαετία δύσκολη, μέ
πολλές καί μεγάλες καταστροφές γιά
πολλούς ἀπό τούς συμπατριῶτες μας,
ἀφοῦ ἡ πατρίδα μας πέρασε ἀπό τή
λαίλαπα τῆς χρεοκοπίας καί τῆς φτωχοποίησής της.
Πάρα πολλές ἐπιχειρήσεις σταμάτησαν νά λειτουργοῦν, μέ ἀποτέλεσμα καί οἱ ἰδιοκτῆτες τους, ἀλλά καί
οἱ ἐργαζόμενοι σέ αὐτές νά μείνουν
ἄνεργοι καί νά ὑποστοῦν ὅλοι τους
τίς τρομερές συνέπειες τῆς ἀνέχειας.
Μέ πνεῦμα τιμωρίας κατά τῶν
ὑπευθύνων αὐτῆς τῆς κάκιστης διαχείρισης τῆς δύσκολης αὐτῆς κατάστασης, ὁ λαός μας ἐξέλεξε μιά νέα
κυβέρνηση, γιά νά «δώσει ἕνα γερό
μάθημα» στούς προηγούμενους πολιτικούς μας ἄρχοντες.
Ἡ νέα κυβέρνηση ἀγωνίστηκε καί
πέτυχε νά ξαναφέρει σέ κάποια ἰσορροπία τά οἰκονομικά μας προβλήματα
καί τίς σχέσεις μας μέ τούς ἑταίρους
καί δανειστές μας τῆς Εὐρώπης.
Ἡ νέα κυβέρνηση, ὅμως, ἐκτός
τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων, ἐπε-

σέ πρΩτο
πρόσωπο
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Ὁ Δεκέμβριος εἶναι ἕνας παράξενος μήνας. Εἶναι ὁ τελευταῖος μήνας
τῆς χρονιᾶς πού πέρασε καί πού μᾶς
κάνει ὅλους νά στοχαστοῦμε τά γεγονότα πού ζήσαμε.
Θέλω νά σταθῶ σέ δύο ἀπό τά
μεγάλα γεγονότα πού ἔχει αὐτός ὁ
Δεκέμβριος.
Τό πρῶτο εἶναι ἡ μεγίστη ἐπέτειος
τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας.
Πρίν ἀπό 2020 χρόνια γεννήθηκε
ὁ Χριστός μας σέ μιά φτωχική φάτνη,
συντροφιά μέ τά ζῶα, χωρίς κάτι τό
ἰδιαίτερο, πού νά δείχνει τόν ἐρχομό
τοῦ ἀναμορφωτῆ τῆς ἀνθρωπότητας,
τοῦ δημιουργοῦ τοῦ σύμπαντος κόσμου, τοῦ παντοκράτορα!
Τό γεγονός αὐτό ἄς μᾶς κάνει νά
χαροῦμε πραγματικά τή ζωή μας, καί
ἄς δώσει νέο προσανατολισμό στίς
σκέψεις μας καί στίς ἀποφάσεις μας
γιά τό μέλλον τῆς ἐπίγειας παρουσίας μας στή γῆ, στή μοναδική αὐτή
περιοχή τοῦ σύμπαντος πού, ὅπως
ὅλα δείχνουν μέχρι σήμερα, εἶναι
ἡ μόνη πού φιλοξενεῖ λογικά ὄντα,
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σμό στά πρόσωπα καί στά μυστήριά
της, δίδασκε τόν λαό μας τόν δῆθεν
νέο, «προοδευτικό» τρόπο ζωῆς.
Κάθε ἠθική παρεκτροπή ἀπό τήν
καθιερωμένη «ἠθική τάξη», ἐθεωρεῖτο «πρόοδος», καί κάθε προτροπή
γιά ἐπαναφορά στόν «ὀρθό δρόμο»,
ὀπισθοδρόμηση!
Ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά τά ζήσαμε γιά 4 χρόνια!
Ὁ ἱστορικός τοῦ μέλλοντος θά κρίνει καί θά ἀποδώσει τίς εὐθῦνες πού
ἀναλογοῦν στόν καθένα.
Ὁ μήνας κλείνει τό ἔτος καί τήν
πρώτη δεκαετία τοῦ 21ου αἰῶνα.
Ὁ καθένας μας ἄς κάνει τήν αὐτοκριτική του γιά τή ζωή, τίς σκέψεις
καί τίς πράξεις του.
Πάνω ἀπ’ ὅλα, ὅμως, ἄς χαρεῖ
μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς του τά
φετινά Χριστούγεννα καί ὅλες τίς
γιορτινές ἡμέρες τοῦ Δωδεκαημέρου.
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ!
Μέ χαρά καί ἀπόλυτη πίστη στόν
ἐνανθρωπήσαντα Θεό μας !
Σ.
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σέ πρΩτο πρόσωπο

χείρησε νά ἀντιμετωπίσει καί ὅλα τά
χρεοκοπημένα ἱστορικά ἰδεολογήματα
τῆς πάλαι ποτέ Σταλινικῆς αὐτοκρατορίας.
Κοντέψαμε, γιά λίγο, νά γίνουμε
«κρυπτοχριστιανοί», ὅπως ἐκεῖνοι οἱ
ἅγιοι ἄνθρωποι τῆς κομμουνιστικῆς
Ρωσίας, μέσα στήν ὀρθόδοξη ἑλληνική μας πατρίδα, τήν ὁποία ἀπελευθέρωσαν πρίν ἀπό 200 χρόνια οἱ
πρόγονοί μας, μέ τό γενικό σύνθημα
«γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία
καί τῆς πατρίδας τήν ἐλευθερία».
Εἴχαμε φθάσει στό σημεῖο νά
ντρεπόμαστε καί νά φοβόμαστε νά
μήν μᾶς ἐπιτεθοῦν, ἄν ὑποστηρίζαμε
τήν πατρίδα μας καί τήν πίστη μας.
Ὅποιος ἔγραφε ἤ μιλοῦσε γιά πατρίδα καί θρησκεία, ἀμέσως κατηγορεῖτο
ὡς «συντηρητικός», «ὀπισθοδρομικός», «φασίστας» κ.λ.π. καί ὄχι
«δημοκράτης», καί ἔπρεπε νά ἐξαφανιστεῖ! Ἀκόμα πρότειναν καί ἀπό
τό «Σύνταγμά» μας νά ἀφαιρεθεῖ τό
ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, πού δέσποζε ἀπό τότε πού πρωτογράφτηκε
τό « Ἑλληνικό Σύνταγμα».
Ἡ συμπεριφορά τῶν προηγουμένων κυβερνόντων μας, νά μήν προσέρχονται στίς ἐκκλησίες μας καί νά
μήν δείχνουν τόν ἀπαιτούμενο σεβα-

Βιβλία πού λάβαμε
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Προϊστάμενος Ἀδελφότητος
Θεολόγων « Ὁ Σωτήρ»
«ΠΟΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

Τό βιβλίο αὐτό μελετᾶ τήν ἀρετή τῶν
Ποιμένων καί τῶν Μάγων καί χειραγωγεῖ
τόν ἀναγνώστη σέ νοερή πορεία μαζί
τους πρός τή Βηθλεέμ, ἀληθινό προσκυνητή τοῦ νεογέννητου θείου Βρέφους.
Ἐμβαθύνει ἐπίσης στό γεγονός τῆς θείας
Ἐνανθρωπήσεως καθαυτό, ἐπισημαίνοντας τίς πολλές καί μεγάλες ὠφέλειές
της γιά τόν ἀνθρωπο στήν πρόσκαιρη
ζωή του καί στό αἰώνιο μέλλον του.
Σχ. 14 x 21, σελ. 270, Ἐκδόσεις «ὁ
Σωτήρ», Βιβλιοπωλείο: Σόλωνος 100,
Ἀθήνα, 10680, τηλ. 210 3624349, fax
210 3637108, ἠλεκτρονικό κατάστημα:
www.osotir.gr/shop.
γ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΙΟΥΛΟΣ
Ταξίαρχος, Διευθυντής τῆς
Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας
«ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ,
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

Ἀπό τό 1987 ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Ἀρτέμιος εἶναι προστάτης τῆς
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας Ἦταν στρατιωτικός, ἔνστολος καί τό ἔργο του στόν
Ρωμαϊκό Στρατό ἦταν νά ἐπιβάλλει τόν
νόμο, τήν τάξη καί τήν ἀσφάλεια στό
Κράτος. Ξεχώριζε, ὅμως, γιά τήν πίστη
του, γι’ αὐτό καί μαρτύρησε πιστός
στόν νόμο τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ μνήμη
του τιμᾶται στίς 20 Ὀκτωβρίου μέ κάθε
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μεγαλοπρέπεια στίς Ἀστυνομικές Ὑπηρεσίες ὅλης τῆς Ἑλλάδας. Στό βιβλίο
αὐτό περιέχονται Ἀκολουθίες τοῦ Μεγαλομάρτυρα, Δοξολογία ἐπί τῇ ἐορτῇ
του καί Παρακλητικός Κανόνας.
Σχ. 17 x 24, σελ. 88, Ἔκδοση Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἑλληνικῆς
Ἀστυνομίας, Ἱπποκράτους 13, Γαλάτσι, Ἀθήνα, 11146, τηλ. 210 2919756,
6944529605, 210 7788142 (γραφεῖο),
e-mail: thriskeytikoelas@gmail.com.
γ

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΟΥΛΚΑΝΕΣΚΟΥ
«Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ,
ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ»

Ἐγχειρίδιο γιά τή σωτηριολογική ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μέ πολλές ἀναφορές σέ χωρία Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας. Ἀντικρούονται καί πολλές
αἱρετικές θεωρίες. Γιά νά εἰσέλθουμε
στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, μόνος δρόμος
εἶναι ἡ πίστη στόν Χριστό καί ἡ κοινωνία
μαζί Του.
Σχ. 14 x 20,6, σελ. 32, Ἐκδόσεις
« Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Σπαρτάκου
6, Θεσσαλονίκη, 56626, τηλ. 2310
212659, fax 2310 207340, e-mail:
info@orthodoxoskypseli.gr.
γ

π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(† 2006)
«ΠΕΡΙ ΜΑΣΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,
ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΤ. 24 ΤΟΥ
Β΄ ΚΕΦ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ»

Ὁμιλίες γιά τόν Μασονισμό καί τή
διαφορά του μέ τήν Ὀρθοδοξία. «Μα

σονία εἶναι ἡ λατρεία τοῦ Διαβόλου καί ἡ
περιφρόνηση καί ἡ καταδίωξη τοῦ Ἀληθινοῦ,
Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ!» λέει χαρακτηριστικά ὁ μακαριστός π. Ἀθανάσιος (σελ. 30).
Κείμενα ἁπλᾶ, ἀλλά βαθιά θεολογικά καί
ψυχωφελῆ γιά κάθε Ὀρθόδοξο πιστό πού
θέλει νά ὀχυρωθεῖ πνευματικά.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 64, Ἐκδόσεις « Ὀρθόδοξος Κυψέλη».
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΚΥΨΕΛΗ»
«ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ
π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΛΚΙΔΗ, ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ»

Ὁ π. Εὐάγγελος Χαλκίδης ἦταν κληρικός
μέ ἔξυπνο καί ἄδολο χιοῦμορ, μέ ἀγάπη, μέ
τό χαμόγελο, πάντα καθαρός, πάντα νοικοκυρεμένος. Ζοῦσε τόν Χριστιανισμό μέσα
στά μικροπράγματα τῆς ζωῆς μας. Στό βιβλίο
αὐτό σκιαγραφεῖται ἡ δυνατή καί ἀκτινοβόλα
προσωπικότητα αὐτοῦ τοῦ ἁπλοῦ οἰκογενειάρχη καί πνευματικοῦ καθοδηγητῆ.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 88, Ἐκδόσεις « Ὀρθό
δοξος Κυψέλη», Σπαρτάκου 6, Θεσσαλονίκη,
56626, τηλ. 2310 212659, fax 2310 207340,
e-mail: info@orthodoxoskypseli.gr.
γ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΕΡΕΣΣΟΥ
& ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020»

Ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιο 2020 της Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί
Πλωμαρίου, πού ἀφιερώνεται στή Μετάνοια
καί τήν Ἐξομολόγηση. Καλαίσθητο καί προσεγμένο μέ ψυχωφελές περιεχόμενο, σχετικό
μέ τό θέμα στό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο. Περιέχονται, ἐπίσης, χρήσιμες πληροφορίες γιά
τή Μητρόπολη, καθώς και οἱ Ἀκολουθίες τοῦ
Μικροῦ Ἀποδείπνου καί τῶν Χαιρετισμῶν
τῆς Θεοτόκου. Τά ἔσοδα ἀπό τήν πώλησή
του θά ἀποδοθοῦν στό Φιλόπτωχο Ταμεῖο

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τίς δράσεις του.
Σχ. 8,5 x 12, σελ. 96, Ἱερά Μητρόπολη
Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΝΟΥΘΕΣΙΩΝ
ΑΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 2020»

Ξεχωριστό ἡμερολόγιο τσέπης γιά τή νέα
χρονιά μέ πολύ πλούσιο πνευματικό περιεχόμενο. Σταχυολογοῦνται πολλές ἐμπειρικές
διδαχές δέκα σύγχρονων Ἁγίων καί πνευματοκίνητων ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Μᾶς προσφέρει σωσίβια σωτηρίας
καί πυξίδα γιά ἐπιτυχῆ Οὐρανοδρομία. Περιέχονται θεοδίδακτες ἀλήθειες, πού μποροῦν
νά ὁδηγήσουν κάθε πιστό στήν ἀπόκτηση
τῆς ἁγιότητας.
Σχ. 8,5 x 12,5, σελ. 192, Ἐκδόσεις
« Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Σπαρτάκου 6,
Θεσσαλονίκη, 56626, τηλ. 2310 212659,
fax 2310 207340, e-mail: info@orthodoxoskypseli.gr.
γ

ΣΤΑΘΗΣ ΗΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
«ΟΔΟΙΠΟΡΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ
ΟΡΟΣ»

Ὁ πολυγραφότατος καί ἐκλεκτός συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ μας ἐξέδωσε τό παρόν βιβλίο, καταγράφοντας τίς προσωπικές
του ἐντυπώσεις, τά συναισθήματά του καί
τίς πληροφορίες γιά τίς Μονές τοῦ Ἁγίου
Ὄρους πού ἔχει ἐπισκεφθεῖ. Ἕνα βιβλίο πού
γιά ὅσους μέν ἔχουν πορευθεῖ στό ἁγιασμένο
Ὄρος, πολλά θά ἔχει νά τούς θυμίσει, ἀλλά
καί γιά ὅσους δέν τό ἔχουν ἐπισκεφθεῖ, θά
τούς παροτρύνει νά ὁδεύσουν πρός αὐτό.
Στή ζωή μας ἄς μή μεριμνοῦμε καί ἄς μήν
τυρβάζουμε γιά πολλά, χάνοντας τό βαθύτερο νόημά της.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 222, διεύθυνση συγγραφέα: Ὑακίνθου 14, Ἁγία Παρασκευή
Ἀττικῆς, 15343, τηλ. 210 6001312.
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Πετράδια
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
« Ὑπόστρεφε εἰς τόν οἶκον σου καί
διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός».
Λουκ. η΄ 39
Γύρισε στήν οἰκογένειά σου καί
διηγήσου ὅσα ἔκανε σέ σένα ὁ Θεός.
«Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ’
ἑαυτήν ἐρημοῦται καί πᾶσα πόλις ἤ
οἰκία μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτήν οὐ σταθήσεται».
Ματθ. ιβ΄ 25
Κάθε βασίλειο, ὅταν χωριστεῖ σέ
ἀντιμαχόμενα μέρη, ἐρημώνεται· καί
κάθε πόλη ἤ οἰκογένεια πού χωρίζεται σέ ἀντιμαχόμενα μέρη, δέν εἶναι
δυνατόν νά σταθεῖ.

«Στίς οἰκογένειες τῶν εὐσεβῶν
ὑπάρχει πολλή δύναμη, ἀντίθετα
οἱ κόποι καί τά οἰκοδομήματα τῶν
ἀσεβῶν θά καταστραφοῦν».
Παρ. ιε΄ 6

« Ἀπό τήν οἰκογενειακή ἑστία
προέρχεται ἡ χάρη. Αὐτή εἶναι τό
ἐργαστήρι τῶν ἀγαθῶν».
Γρηγόριος Νύσσης

« Ἄριστη οἰκογένεια εἶναι ἐκείνη
πού δέν χρειάζεται τίποτε τό περιττό καί δέν στερεῖται τίποτε τό ἀναγκαῖο».
Πιττακός

«Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ
ἐγένετο».
Λουκ. ιθ΄ 9
Σήμερα μέ τήν ἐπίσκεψή Μου,
συντελέστηκε σωτηρία σ’ αὐτή τήν
οἰκογένεια.

«Δέν ὑπάρχει πιό εὐχάριστος τόπος ἀπό τήν οἰκογενειακή ἑστία».
Κικέρων

«Πήγαινε γρήγορα στό σπίτι σου
καί μήν ἀργοπορεῖς».
Σοφ. Σειρ. λβ΄ 11

« Ἡ οἰκογένεια εἶναι τό ἱερό ἄδυτο
τῆς ἀρετῆς».
Σενέκας
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« Ὅπως ὁ λύκος μοιάζει μέ τόν
σκύλο, ἔτσι καί ὁ κόλακας καί ὁ μοιχός καί ὁ παρασιτικός τύπος μοιάζουν μέ τόν φίλο. Πρόσεξε, λοιπόν,
μήπως, ἀντί γιά φύλακες, κάμεις λάθος καί βάλεις στό σπίτι σου λύκους
ἐκμεταλλευτές».
Ἀνθολόγιο Στοβαίου

« Ἡ οἰκογένεια πού προσεύχεται
ἑνωμένη, ζεῖ καί ἑνωμένη».
Πέυτον

« Ἡ ἔρις καί ἡ ὕβρις οἴκους ἔκλεισαν καί ἐγώ καί ἡ πενθερά μου τόν
ἡμέτερον».
Βυζαντινή Παροιμία

«Μόνον ὅταν ἡ οἰκογένεια ἔχῃ ὡς
θεμέλιον της τόν Χριστόν καί ἱδρύεται διά τοῦ χριστιανικοῦ γάμου, εἶναι
ἀληθῶς εὐτυχής καί ἐπιτυχής».
Εὐάγγελος Θεοδώρου

«Στήν οἰκογένεια ὑπάρχει κοινότητα σκοπῶν, ἠθική, πνευματική
καί θρησκευτική κοινότητα. Αὐτῆς
ἀκριβῶς τῆς κοινότητας συνδετικός
κρίκος εἶναι ἡ ἀγάπη».
Πεσταλότσι

«Μπορεῖ νά θεωρηθεῖ εὐτυχισμένος ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος, εἴτε βασιλιάς
εἶναι, εἴτε χωρικός, βρίσκει τή γαλήνη
καί τήν ἠρεμία μέσα στήν οἰκογένειά
του».
Γκαῖτε

« Ἡ ἥσυχη ζωή και ἡ φρόνηση
καί μένει σταθερή καί συγκρατεῖ τά
σπίτια».
Εὐριπίδης

« Ἡ χριστιανική οἰκογένεια εἶναι
τό κύτταρο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ».
Λαμεννέ

«Κάθε οἰκογένεια ἔχει τόν καημό
της».
Γαλλική Παροιμία

«Μακάριο τό σπίτι, ὅπου τά παιδιά ἀκούουν καί σέβονται τούς γονεῖς καί ὅπου βλέπουν σ’ αὐτούς τό
παράδειγμα ὅλων τῶν ἀρετῶν, γιατί
θά εἶναι ὁ προθάλαμος τ’ οὐρανοῦ».

« Ἡ οἰκογένεια εἶναι θεσμός μέ
ἀνυπολόγιστη ἀξία γιά τήν ὁμαλή
ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου».
Δ. Σακκᾶς
« Ἡ ὑπακοή εἶναι τό θεμέλιο τοῦ
σπιτιοῦ».
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος †
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ΤΟΥ

ΤΥΠΟΥ Ε ΡΕΘΙ Σ Μ ΑΤΑ

«79 χρόνια μετά τό ἔπος τοῦ 1940.
Σέ ἀναζήτηση ὁράματος καί ἑνοποιητικοῦ προτάγματος».
(ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, 17-10-2019)
Ὑπῆρχαν καί δοκιμάστηκαν. Ἀποδείχθηκαν σωστά, χρήσιμα, ἀποτελεσματικά. Νά τά ἐγκολπωθοῦμε.
«Πλήρης ἀπαξίωσις τῶν θεσμῶν
ἀπό τούς Ἕλληνας πολίτας».
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 18-10-2019)
Ἔχουμε ἐμπνευσθεῖ ἀπό τό κακό
παράδειγμα τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ, πού στήν πλειονότητά του δέν
σέβεται τούς πολιτειακούς θεσμούς.
«Τό Βερολίνο ἀρνεῖται ἐπισήμως
νά πληρώσει τόν “λογαριασμό” γιά τίς
θηριωδίες τῶν ναζί».
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 19-10-2019)
Ποιός θά τούς ἐξαναγκάσει; Τό δίκαιο
τοῦ ἰσχυρότερου δέν ἰσχύει στίς διεθνεῖς σχέσεις, καί ὄχι μόνον; Τί λένε οἱ ὑπερήφανοι
γιά τόν Εὐρωπαϊκό Πολιτισμό;
«Συχνότερες καί μέ μεγαλύτερη
ἔνταση οἱ συνέπειες τῆς κλιματικῆς
ἀλλαγῆς».
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 20-10-2019)
Τό σπίτι μας, ἡ γῆ, καίγεται καί ἐμεῖς,
ἀμέριμνοι, ἄβουλοι, ἀνεύθυνοι, ρίχνουμε
λάδι στή φωτιά!
«Ἀπό φτώχεια μιά χαρά πᾶμε! Εἴμαστε τρίτοι στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση».
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 20-10-2019)
Δέν ἀγνοοῦμε τό γεγονός. Χιλιάδες οἱ
νεόπτωχοι πού ὑποσιτίζονται, δέν ἔχουν τά
ἀπαραίτητα φάρμακα, ὑφίστανται διάφορες
στερήσεις, ἔχουν κοινωνικά περιθωριοποιηθεῖ.
«Στήν τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974
παραπέμπει ξανά ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος
Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν».
(ΤΑ ΝΕΑ, 21-10-2019)
Χάρις στήν πολιτική τῶν Δυτικῶν, δίκαιων συμμάχων καί ἑταίρων μας!
«Δέν μειώνονται οἱ μετανάστες στά
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νησιά».
(ΕΣΤΙΑ, 22-10-2019)
Διότι ἡ ροή, κυρίως ἀπό τήν Τουρκία δέν μειώνεται. Γιατί δέν καταφεύγουν
σέ μουσουλμανικές χῶρες; Γιατί δέν τούς
ἀπορροφᾶ ἡ Ε.Ε.;
« Ὁ γνήσιος ἡγέτης δέν θέλει νά
διακονεῖται. Ἐπιθυμεῖ νά διακονεῖ.»
(ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 23-10-2019)
Τέτοιος ἦταν ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας.
Πόσο τοῦ μοιάζουν οἱ πολιτικοί μας;
«Ἀπώλεια πολλῶν δισεκατομμυρίων
εὐρώ ἀπό πλαστά τιμολόγια».
(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 24-10-2019)
Ὄχι κάποιες χιλιάδες εὐρώ, ὄχι κάποια
ἑκατομμύρια, ἀλλά δισεκατομμύρια, διαφεύγουν ἀπό τά Δημόσια Ταμεῖα. Τί Κράτος
εἶναι αὐτό πού ἔχουμε; Πρέπει νά ληφθοῦν
οὐσιαστικές πρωτοβουλίες γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος αὐτοῦ.
«Μουσεῖο Κατσουλίδη (στή Μεσσήνη Μεσσηνίας). Ξεκινᾶ ἀπόψε ἡ ἔκθεση ἀπό λιθογραφίες, ἀφιερωμένη στόν
Ἑλληνοϊταλικό Πόλεμο τοῦ 1940 – 1941.
Θά ἀκολουθήσουν κι ἄλλες σπουδαῖες
ἐκθέσεις μέσα στό 2020».
(ΘΑΡΡΟΣ, 25-10-2019)
Τό καλλιτεχνικό ταλέντο στήν ὑπηρεσία
τῆς ἱστορικῆς μνήμης, τῆς φιλοπατρίας.
« Ὁ Ἐλ Γκρέκο ἐντυπωσιάζει τό
Παρίσι».
(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ,
26-10-2019)
Ἀναδρομική ἔκθεση μέ 70 ἔργα τοῦ
Κρητικοῦ ζωγράφου Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, καρποί ταλέντου, μόχθου, ἐμπνεύσεως, πού ἐκπέμπουν πολλαπλά πνευματικά
μηνύματα.
«Πρόβα συναίνεσης ἡ ψῆφος τῶν
ἀποδήμων».
(ΤΟ ΒΗΜΑ, 27-10-2019)
Ἐάν το ἐθνικό συμφέρον, σέ κάθε περίπτωση, ἦταν τό κριτήριο τῶν πολιτικῶν
δυνάμεων στήν πατρίδα μας, θά βλέπαμε
τή συναίνεση πιό συχνά.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

«O ΓΛΆΡΟΣ»

Ἔργο τοῦ σπουδαίου Ρώσου
συγγραφέα Ἄντον Τσέχωφ (1860
– 1904) « Ὁ Γλάρος» παίζεται στό
Θέατρο Τέχνης (Σκηνή Φρυνίχου) σέ
μετάφραση Ξένιας Καλογεροπούλου
καί σκηνοθεσία Γιάννη Παρασκευόπουλου.
Καί σ’ αὐτό τό ἔργο τοῦ Τσέχωφ ἡ ὑπόθεση ἐκτυλίσσεται στήν
ἐξοχή. Μιά ὁμάδα ἀνθρώπων, νέων
καί ὥριμων στήν ἡλικία, συναντῶνται
σ’ ἕνα ἐξοχικό σπίτι κοντά σέ μιά μικρή
λίμνη. Ὅπως καί στά ἄλλα πολύπρακτα
ἔργα του - ἔχει γράψει καί μονόπρακτα - ἡ
πλήξη σημαδεύει τή ζωή τῶν προσώπων.
Μιά ζωή χωρίς ἐξάρσεις, ἐπίπεδη σάν τήν
στέππα, σκεπασμένη ἀπό γκρίζα ὁμίχλη.
Αὐτό διαπιστώνεται ἀπό τήν παρατήρηση
τῆς ζωῆς τους. Διατυπώνεται καί ἀπό τά
ἴδια τά πρόσωπα τοῦ ἔργου.
Ἡ προσπάθεια τῶν δύο νεαρῶν ἠθοποιῶν στήν ἀρχή παραπέμπει στήν ἀποτυχία τῆς πρώτης παραστάσεως τοῦ
«Γλάρου» (Ἁγία Πετρούπολη, 1896), πού
ἔφερε τόση λύπη καί ἀπογοήτευση στόν
Τσέχωφ. Ἡ ἀρρώστια τοῦ Σόριν ὑπενθυμίζει τή φυματίωση, ἀπό τήν ὁποία ὑπέφερε
ὁ δραματουργός.
   
Ὁ Μεντβεντένκο, πού πρέπει νά συντηρεῖ ὁλόκληρη οἰκογένεια μέ 23 ρούβλια, εἶναι ὁ Τσέχωφ φοιτητής τῆς Ἰατρικῆς, πού ἔδινε εὔθυμα ἀνέκδοτα σέ
χιουμοριστικά περιοδικά, γιά νά βοηθήσει μέ τήν ἀμοιβή ἀπό αὐτά τή φτωχή

πολυμελῆ πατρική οἰκογένειά του. Στό
πρόσωπο τοῦ συγγραφέα Τριγκόριν καί
τῆς Νίνας Ζαρέτσναγια ἀναγνωρίζονται
ὁ συγγραφέας Ποταπένκο, ἡ Λίκα Μιζίνοβα καί ἡ σχέση τους.
Ἐκτός ἀπό τή σύγκρουση τῶν δύο
γενεῶν, πού ἐπικεντρώνεται μεταξύ τοῦ
νεαροῦ συγγραφέα Τρέπλιεβ καί τῆς
μητέρας τοῦ ἠθοποιοῦ Ἀρκάντινα, τίθεται τό πρόβλημα τῆς ἀποτελματώσεως
στούς χώρους τῆς λογοτεχνίας καί τοῦ
θεάτρου. «Κατά τή γνώμη μου, τό σύγχρο
νο θέατρο δέν εἶναι παρά μονάχα ρουτίνα
καί προκατάληψη…» θά πεῖ μέ πίκρα ὁ
Τρέπλιεβ. Στό τέλος, θά σκίσει τά χειρόγραφά του, θά πετάξει μέ ἀγανάκτηση καί
ἀηδία τά βιβλία ἀπό τό γραφεῖο του. Καί
ὁ συγγραφέας Τριγκόριν: « Ὅσο γράφω,
αἰσθάνομαι ὄμορφα … ἀλλά μόλις αὐτό
πού ἔχω γράψει βγεῖ ἀπό τό πιεστήριο,
δέν μπορῶ πιά νά τό βλέπω …Δέν εἶμαι
ποτέ εὐχαριστημένος…»
Τά μαδημένα δέντρα τοῦ δάσους
συμβολίζουν τό πνευματικό ρήμαγμα
τῆς ψυχῆς τῶν προσώπων. Τό ὄχημα τοῦ
χρόνου τούς μεταφέρει καί στόν βιολογικό
θάνατο. Μόνον ὁ Τρέπλιεβ προχωρεῖ ἐνεργητικά στόν θάνατο, ἄν καί ἔχει ἀκούσει
τά βαρυσήμαντα λόγια τῆς Νίνας: «… ση
μασία ἔχει νά ἔχεις ὑπομονή, νά σηκώνεις
τόν Σταυρό σου, νά ἔχεις πίστη!» Ὅμως
ἡ ἔκρηξη τοῦ ὅπλου πού ἀναγγέλλει τήν
αὐτοκτονία τοῦ Τρέπλιεβ δέν βλέπουμε νά
προκαλεῖ στούς ἄλλους σωτήριες ρωγμές...
Νίκος Τσιρώνης
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Τό ματωμένο ποτάμι
τῆς προσφυγιᾶς

Ἔρχονται Χριστούγεννα. Ὁ νεογέννητος
Χριστός πρόσφυγας καί διωκόμενος ἀπό τήν
πατρώα γῆ στήν Αἴγυπτο. Ἐδῶ καί λίγο καιρό
μιά τηλεοπτική σειρά ἄρχισε νά προβάλλεται
στό κανάλι Open TV, μέ τίτλο Τό κόκκινο
ποτάμι. Θέμα της ἡ προσφυγιά. Συγκινητική
καί ἀκριβής ἱστορικά, ἀναφέρεται στήν πορεία
ζωῆς δύο μελλόνυμφων καί τῶν οἰκογενειῶν
τους στήν Τουρκία τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνα,
ὅταν ξεκίνησε τό κίνημα τῶν Νεοτoύρκων. Περιγράφεται τό δρᾶμα καί ἐν τέλει ἡ γενοκτονία
τοῦ ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ.
Ὡς Ἕλληνες ζήσαμε τίς πληγές πού ἄφησε
πάνω στό σῶμα τοῦ λαοῦ μας ἡ προσφυγιά...
Μικρά Ἀσία, Κύπρος. Ζήσαμε, ἐπίσης, τό
μεταναστευτικό ρεῦμα πού δημιούργησαν οἱ
δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, τότε πού πολλοί
συμπατριῶτες μας ἀναζήτησαν μακριά μιά
καλύτερη τύχη. Ἑπομένως, οἱ Ἕλληνες γνωρίζουμε ἀπό μετανάστευση καί πόνο! Οὐδείς
μπορεῖ νά μᾶς κατηγορήσει γιά ἄγνοια ἤ γιά
ἀναλγησία!
Ἕνα θέμα πού ταλανίζει τήν παγκόσμια
κοινότητα κι ἔχει ἀναδειχθεῖ σέ μεῖζον ζήτημα
γιά τήν πατρίδα μας εἶναι αὐτό τῶν μεγάλων
εἰσροῶν προσφύγων, μεταναστῶν, λαθρομεταναστῶν. Ζήτημα δύσκολο στή διαχείρισή του,
διότι ἀφορᾶ ἀνθρώπους πονεμένους, πού γίνονται ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης στή διεθνῆ
πολιτική σκακιέρα.
Ἐκτός, ὅμως, ἀπό τή συμπαράσταση καί
ἀνακούφιση τοῦ πόνου τῶν ἀνθρώπων, πρέπει,
νομίζουμε, νά γίνουν καί κάποιες ἐπισημάνσεις. Πρῶτον, ὁ σαφής διαχωρισμός τῶν ὅρων
«πρόσφυγας» καί «μετανάστης». Πρόσφυγας
εἶναι ἐκεῖνος πού ἐξαναγκάζεται νά μετατοπιστεῖ λόγῳ πολέμου ἤ ἄλλου διωγμοῦ σέ γειτονική χώρα, συνήθως. Μετανάστης εἶναι ἐκεῖνος
πού μετακινεῖται σέ ἄλλη χώρα κυρίως πρός
ἀναζήτηση καλύτερης ζωῆς. Ὅποιος, μάλιστα,
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εἰσέρχεται παράνομα-λαθραία σ› ἕνα κράτος
ἀποκαλεῖται «λαθραία εἰσαγόμενος».
Ἀποροῦμε μέ τή συνεχῆ αὔξηση τῶν
προσφυγικῶν καί μεταναστευτικῶν ροῶν.
Προφανῶς, ὑπάρχει ὁλόκληρο κύκλωμα
ἀπό διακινητές, λαθρεμπόρους ἀνθρωπίνων
ὑπάρξεων. Χώρια οἱ σχεδόν ἀνενόχλητες ΜΚΟ
ἄγνωστης χρηματοδότησης, πού βοηθοῦν στήν
παράνομη παραμονή πολλῶν. Τραγικό τό νά
στοιβάζονται τόσοι ἄνθρωποι στά κέντρα κράτησης κάτω ἀπό ἄθλιες συνθῆκες, ἀλλά αὐτό
συμβαίνει, διότι ἐλάχιστοι ἐπαναπροωθοῦνται
στούς τόπους προέλευσής τους. Ἡ χορήγηση
ἀσύλου δέν ἀφορᾶ, συνήθως, τόσους πολλούς καί ἡ μέν ἀνάγκη προστασίας ὅλων εἶναι
ἀνθρωπιστικά ἐπιβεβλημένη, ὄχι, ὅμως, καί ἡ
ἐπ’ ἀόριστον παραμονή τους στή χώρα μας...
Ἀλήθεια, πρός τί καί ἡ διασπορά τόσων
ἀνθρώπων στήν ἑλληνική ἐπικράτεια; Πρός
ἀνακούφιση τῶν νησιῶν μας ἤ πρός σταδιακή ἐθνολογική ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ μας;
Θά μπορέσουν νά ἐνταχθοῦν ἄνθρωποι τόσο
διαφορετικῆς κουλτούρας στόν τόπο μας;
Τά πράγματα ἔχουν ἀποδείξει τό ἀντίθετο.
Ὅσο ἀνεκτικοί κι ἄν εἴμαστε, ὀφείλουμε νά
δοῦμε τήν ἀλήθεια κατάματα. Σεβόμαστε
κάθε ἄνθρωπο, ἀλλά δέν θά καταργήσουμε
τόν πολιτισμό μας! Ὀφείλουν κι ἐκεῖνοι νά
μᾶς σεβαστοῦν!
Οἱ παραπάνω σκέψεις ἄς μή θεωρηθοῦν
ἐθνικιστικές κορῶνες, ἁπλῶς, προβληματισμοί
καί ὀδυνηρές διαπιστώσεις. Τό ὅλο ζήτημα,
ὅμως, δέν εἶναι μόνο πολιτικό, ἀλλά καί ζήτημα
μέγιστης ἐθνικῆς σημασίας, ἱκανό νά ἐπηρεάσει τό αὔριο τοῦ τόπου καί τῶν παιδιῶν μας!
Νά σταθοῦμε μέ ἀνθρωπιά δίπλα σ᾽ ὅλο
αὐτό «τό ματωμένο ποτάμι τῆς προσφυγιᾶς»,
ἀλλά, παράλληλα, νά διασφαλίσουμε ὅτι δέν
θά γίνουν τά παιδιά μας πρόσφυγες, μετανάστες καί ξένοι στήν ἴδια τους τήν πατρίδα!
Φώτιος Ρίζος,
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ
Ὁ πανηγυρίζων Ἱερός Ναός Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας τήν
4η Δεκεμβρίου στή διασταύρωση τῶν ὁδῶν Κανάρη καί Εὐριπίδου,
περιοχή Κολυμβητηρίου Καλαμάτας.
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