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

ΕΤΟΣ 53o - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 - ΤΕΥΧΟΣ 536

Ὁ μεγάλος μας ἔχθρος 35
Ἁπλή Ὀρθόδοξη Δογματική: Τό «ὁρατό» καί τό «ἀόρατο» στά Μυστήρια 37
Ὁ δρόμος πρός τόν Θεό περνάει ἀπό τόν ἄνθρωπο
38
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΣΤΥΛΙΟΣ
Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἐγκωμιάζει Ἀκύλα καί Πρίσκιλλα
39
ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΝΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ΄

39

Στοχασμοί & Ἀπόηχοι: Ὁ Παλαμᾶς καί τά παιδιά
40
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ἡ προσευχή μιᾶς ἁπλῆς γυναίκας • Γ. Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ 42
Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου • ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 44
Μία νυχτερινή Σονάτα • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 46
Ἡ καλή συμπεριφορά στήν καθημερινότητα • ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΜΟΣΧΑΚΗΣ 47

42

Ὅστια ἐλεύθερη γλουτένης! • ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 48
ΕΚΔΗΜΙΕΣ • ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ 50
Γιατί ἀναβάλλεις; • Κύκλοι Μητέρων «Ο ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΣ» 52
Χειμώνα μου, σε παρακαλώ • ΚΛΕΙΩ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ 54
Σέ πρΩτο πρόσωπο 55
Βιβλία πού λάβαμε 56

44

Πετράδια: Γιά τή Συνείδηση • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ † 58
Τοῦ τύπου ἐρεθίσματα • Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ 60
Ἀπό τόν χώρο τοῦ Θεάτρου: Ὁ Γυάλινος κόσμος
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

61

Δέν γράψατε τή δική σας ἱστορία! • ΦΩΤΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 62
Μέ τόν φακό τοῦ Συνδέσμου 63

Μηνιαῖο περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας

ΕΤΟΣ 53ο • ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΣ 2019 • ΤΕΥΧΟΣ 536

Περιεχόμενα

Ἰδιοκτήτης:
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Διεύθυνση:
Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 5
241 33, Καλαμάτα
Τηλ.: 2721 023176
FAX: 2721 026478
E-mail: info@xristegi.gr
Ἱστοσελίδα: www.xristegi.gr
Ἐκδότης-Διευθυντής:
Παναγιώτης Ἰ. Μέντης

34

Συνδρομή προαιρετική
Ἀριθμός Λογαριασμοῦ Ἐθνικῆς Τραπέζης:
220/480206-34
ΙΒΑΝ: GR04 0110 2200 0000 2204 8020 634
Δημιουργικό-Παραγωγή:
ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε.
τηλ.: 210 3410436 • www.lyhnia.com

63

Π

ολλές ἀρετές ἀλλά καί πολλές ἀδυναμίες χαρακτηρίζουν τό Γένος μας. Μεγαλουργοῦμε ἑνωμένοι καί καταστρέφουμε τή χώρα μας μέ τούς διχασμούς μας. Τόσο
ὡραῖα καί ἐπιγραμματικά μᾶς τό τονίζει αὐτό ὁ ἐθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός
στόν « Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερία»:
«Ἡ διχόνοια πού βαστάει ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερή,
καθενός χαμογελάει πάρτο, λέγοντας, καί σύ»
(Στρ. 144 κ.ἐ.)
Ἡ ἱστορία μας μᾶς διδάσκει πολλά. Ἡ διχόνοια ταλαιπώρησε καί ταλαιπωρεῖ τή
χώρα μας. Μᾶς διαιρεῖ καί μᾶς κάνει ἀντιπάλους. Κερδίζουμε τίς μάχες καί χάνουμε
τόν πόλεμο. Τά κατορθώματα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου τά ἀμαύρωσαν οἱ διάδοχοί του. Κερδίσαμε τούς Βαλκανικούς πολέμους καί ὁδηγηθήκαμε στή Μικρασιατική καταστροφή.
Ἡ δόξα τοῦ 1940, μέ τόν θαυμαστό ἡρωισμό τοῦ στρατοῦ μας, κατέληξε στόν τραγικό
καί χωρίς νόημα ἐμφύλιο, μέ τεράστιες ἀπώλειες σέ ὅλα τά ἐπίπεδα.
Δυστυχῶς μέχρι καί σήμερα παρατηροῦνται διχαστικές τάσεις καί ἀντιπαλότητες,
πού προκαλοῦν ἀνησυχίες καί ὁδηγοῦν σέ ἀδιέξοδα καί ἐγκυμονοῦν κινδύνους. Ἔντονες πολιτικές ἀντιπαραθέσεις, πολλές φορές μέ βαρεῖς χαρακτηρισμούς, φανατικές καί
ἀπαξιωτικές ἑκατέρωθεν ἐκφράσεις, πού παρασύρουν πολλούς σέ ἀκραῖες ἐκδηλώσεις.
Καί ὅσο πλησιάζουν οἱ ἐκλογές, τόσο τά φαινόμενα ἐντείνονται καί ὀξύνονται μέ τίς
ἀλληλοκατηγορίες τῶν πολιτικῶν μας, πού μεταδίδονται στούς κομματικούς τους ὀπαδούς καί στόν λαό γενικά.
Γι’ αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά μείνουμε ἀνεπηρέαστοι ἀπό τίς ἐντάσεις αὐτές. Νά μήν παρασυρόμαστε καί κυρίως νά μή διχαζόμαστε. Ἄς φροντίσουν δέ καί οἱ πολιτικοί μας νά
ἀσχοληθοῦν μέ τά σοβαρά προβλήματα τῆς χώρας, μέ νηφαλιότητα καί σεβασμό ἀπέναντι
στόν λαό. Ἄς διδαχθοῦμε ὅλοι ἀπό τά δεινά τοῦ διχασμοῦ. Ἄς κρατήσουμε βαθιά μέσα
μας καί μέ αἴσθημα εὐθύνης τίς βασικές δομές καί τίς πνευματικές μας ρίζες, τήν ἱστορία
μας, τή γλῶσσα μας, τόν πολιτισμό μας καί τήν Ὀρθόδοξο πίστη μας, ὅπως ὅλα αὐτά
τά ἐβίωσαν καί μᾶς τά παρέδωσαν οἱ πατέρες μας. Αὐτά μᾶς χαρίζουν τή συνοχή, τήν
ἑνότητα καί συγκροτοῦν τήν Ἐθνική μας ταυτότητα. Δυστυχῶς ὅλα αὐτά περιφρονοῦνται καί
πολεμοῦνται σήμερα. Προβάλλονται δέ ταξικές
διακρίσεις καί ἀθεϊστικές θεωρίες καί πρακτικές,
πού διαιροῦν τόν λαό καί ἀποπροσανατολίζουν
τούς νέους.
Γι’ αὐτό χρειάζεται ἐπαγρύπνηση, ἀγώνας καί πνευματική ἀντίσταση, γιά νά μείνει
αὐτός ὁ τόπος ἀδούλωτος καί ἐλεύθερος. Τό ἀξίζει ὁ τόπος μας, οἱ νέοι μας· τό ἀξίζουμε
ὅλοι μας! Μακριά ἀπό κάθε διχασμό! Ἡ ἐθνική καί πνευματική ἑνότητα εἶναι στοιχεῖα
ἀναγκαῖα καί ἀπαραίτητα, γιά νά προχωρήσουμε σταθερά. Ὅλοι μαζί ἑνωμένοι μποροῦμε.
Ἰδιαίτερα τώρα πού πλησιάζουν οἱ τριπλές ἐκλογές (Εὐρωεκλογές, πολιτικές ἐκλογές,
ἐκλογή Προέδρου Δημοκρατίας) ἄς προσέξουμε τίς ἐπιλογές μας. Ἄς σκεφθοῦμε ὥριμα
καί ἄς χαρίσουμε στόν τόπο μας ἀξίους καί ἱκανούς ἀντιπροσώπους, πού νά σέβονται
καί νά τιμοῦν τό ἀξίωμά τους, γιά νά συνεχίζουμε τό ἔργο τῶν ἀξίων καί δημιουργικῶν
πατέρων μας. Τό ἀξίζουμε καί ἑνωμένοι ὅλοι μποροῦμε νά τό ἐπιτύχουμε!

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΣ
ΕΧΘΡΟΣ

35

36

Ἁπλή Ὀρθόδοξη Δογματική

Τό «ὁρατό» καί τό «ἀόρατο»
στά Μυστήρια

Μ

υστήρια εἶναι οἱ θεῖες καί
θεόσδοτες δυνάμεις μέ τίς
ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία καθαρίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία, τόν
ἀπαλλάσσει ἀπό τό βάρος τῆς κατάρας
καί τῆς ἐνοχῆς, τοῦ δίνει ἄφεση ἁμαρτιῶν, τόν τρέφει πνευματικά καί τόν καταρτίζει στήν ἁγία ζωή τοῦ Πνεύματος.
Ὅπως ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπό
δύο συστατικά, τό πνεῦμα καί τήν ὕλη,
τήν ψυχή, πού εἶναι ἀόρατη, καί τό
ὁρατό σῶμα, ἔτσι καί τά Ἱερά Μυστήρια ἔχουν καί αὐτά τό ἀόρατο καί τό
ὁρατό στοιχεῖο. Ἀόρατο εἶναι ἐκεῖνο
πού δέν φαίνεται, γιά παράδειγμα ἡ
Θεία Χάρις, καί ὁρατό αὐτό πού φαίνεται, καί τό αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος κατά
τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου, γιά παράδειγμα τό ὕδωρ στό Βάπτισμα, τό ὕδωρ
καί ἡ «τριττή» κατάδυση, τό ἔλαιο καί
ἡ χρίση μέ ἅγιο ἔλαιο στό Εὐχέλαιο, ἡ
εὐχή στήν Ἐξομολόγηση κ.ο.κ. Ἑπομένως, πίσω ἀπό τά ὁρατά καί αἰσθητά

«Λέγεται Μυστήριο, ὄχι διότι
πιστεύουμε αὐτά πού βλέπουμε, ἀλλά διότι ἄλλα βλέπουμε
καί ἄλλα πιστεύουμε».
κρύβονται τά ἀόρατα καί ὑπεραισθητά,
τά θεῖα καί πνευματικά, αὐτή ἡ Χάρι
πού ἁγιάζει, αὐτό τό Πνεῦμα πού φωτίζει, σώζει καί ἀναγεννᾶ. Ἔτσι, τά ὁρατά
καί τά αἰσθητά γίνονται οἱ ἱεροί ἀγωγοί
τῆς θείας δυνάμεως καί Χάριτος.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
ἀναφέρει σχετικά: «Λέγεται Μυστήριο, ὄχι διότι πιστεύουμε αὐτά πού
βλέπουμε, ἀλλά διότι ἄλλα βλέπουμε
καί ἄλλα πιστεύουμε» ( Ὁμιλία Ζ΄ εἰς
τήν Α΄ Πρός Κορινθίους, PG 61, 55).
Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Δοσίθεος γράφει: «Τά Μυστήρια ἀποτελοῦνται ἀπό τό φυσικό (τό ὑλικό καί
ὁρατό στοιχεῖο), καί ἀπό τό ὑπερφυσικό (τό πνευματικό καί τό ἀόρατο στοιχεῖο). Καί αὐτά εἶναι ἰσχυρά μέσα, πού
φέρουν ὁπωσδήποτε τή Θεία Χάρι σ’
αὐτούς πού τά δέχονται» ( Ὁμολογία
Πίστεως Ὅρος ιε΄).
Καί ὁ Πέτρος Μογίλας, Πατριάρχης
Κιέβου, ἐπισημαίνει: «Τό Μυστήριο
εἶναι μιά τελετή, ἡ ὁποία μέσα ἀπό
κάποιο ὁρατό εἶδος φέρνει στήν ψυχή
τοῦ πιστοῦ τήν ἀόρατη Χάρι τοῦ Θεοῦ»
( Ὀρθόδοξος Ὁμολογία, Μέρος Α΄,
Ἐρωτ. θ΄).
«Μυστήριο εἶναι κάτι τό ἱερό πού
ὑποπίπτει στίς αἰσθήσεις μας, ἔχει
ὅμως μέσα του κρυμμένη θεία δύναμη», γράφει ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Γαβριήλ Σεβήρου (Συνταγμάτιον
περί τῶν Ἁγίων καί Ἱερῶν Μυστηρίων).
Τέλος, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος σημειώνει: «Ἄν δέν εἶχες σῶμα, θά σοῦ
δίνονταν γυμνά τά ἀσώματα δῶρα (ἡ
Θεία Χάρις καί σωτηρία)˙ ἐπειδή ὅμως
συμπλέκεται ἡ ψυχή μέ τό σῶμα, μέ
αἰσθητά στοιχεῖα (ὅπως εἶναι τό νερό
καί τό λάδι), σοῦ παραδίνονται τά νοητά, δηλαδή τά μυστικά» (Ὁμιλία ΠΒ΄
εἰς τό Κατά Ματθαῖον, PG 57, 743).
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Ὁ δρόμος
πρός τόν Θεό περνάει
ἀπό τόν ἄνθρωπο

Ὁ

Νικηφόρος (260 μ.Χ.) εἶχε μεγάλη
φιλία μέ τόν ἱερέα τῆς Ἀντιοχείας Σαπρίκιο, ὁ ὁποῖος ὅμως ἀπό κάποια
αἰτία καί διαβολική ἐνέργεια, ἐμίσησε τόν Νικηφόρο καί ἔγινε ἐχθρός του. Ὁ Νικηφόρος
διά μέσου πολλῶν κοινῶν φίλων ζητοῦσε νά
τόν συγχωρήσει καί τοῦ πρότεινε νά ἀποκαταστήσουν τήν παλαιά φιλία τους. Ὁ Σαπρίκιος,
ὅμως, δέν ἤθελε νά συγχωρήσει τόν φίλο του
καί διατηροῦσε στήν καρδιά του τήν ἔχθρα καί
τή μνησικακία.
Κάποτε οἱ εἰδωλολάτρες συνέλαβαν τόν Σαπρίκιο καί, ὡς ἱερέα τῶν Χριστιανῶν, ἐπρόκειτο
νά τόν ὁδηγήσουν στά βασανιστήρια. Ὅταν ὁ
Νικηφόρος ἔμαθε τή σύλληψη τοῦ Σαπρικίου,
σκέφτηκε ὅτι ἦταν μιά καλή εὐκαιρία νά τόν
ἐλευθερώσει ἀπό τήν ἔχθρα. Γι’ αυτό καί ἔτρεξε,
τόν συνάντησε καί ἔπεσε στά πόδια του, παρακαλώντας τον νά τόν συγχωρήσει, ἄν καί αὐτός δέν
ἦταν ὁ αἴτιος μιᾶς τόσο μεγάλης ἔχθρας. Αὐτό
ἔκανε ὁ Νικηφόρος ὄχι μία, ἀλλά πολλές φορές,
ἀκόμη καί στόν δρόμο ἔπεφτε στά πόδια τοῦ
Σαπρικίου καί τοῦ ζητοῦσε συγγνώμη. Ἐκεῖνος,
ὅμως, ἔμενε σκληρός καί ἄκαμπτος.
Οἱ εἰδωλολάτρες συνέχισαν νά βασανίζουν
τόν Σαπρίκιο, ἐκεῖνος ὅμως δέν ἀρνιόταν τόν
Χριστό, γι’ αὐτό καί τον καταδίκασαν σέ θάνατο
δι’ ἀποκεφαλισμοῦ. Τήν ἡμέρα πού τόν ὁδήγησαν
στόν τόπο τῆς θανατικῆς ἐκτέλεσης, ὁ Νικηφόρος
καί πάλι ἔκανε τά ἀδύνατα δυνατά, γιά νά πείσει
τόν παλαιό φίλο του νά ἐγκαταλείψει τήν ὀργή
καί τή μνησικακία, ὥστε τό μαρτυριό του νά γίνει δεκτό ἀπό τόν Θεό. Δυστυχῶς, ὅμως, ὁ νοῦς
τοῦ Σαπρικίου σκοτίστηκε τελείως καί ἡ καρδιά
του σκληρύνθηκε τόσο πολύ, ὥστε τελικά μαζί μέ
τήν ἀγάπη τοῦ πλησίον νά χάσει καί τήν ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ: Ἀρνήθηκε τόν Χριστό!» (Συναξάρι,
9 Φεβρουαρίου).
38

Στήν περίπρωση τοῦ Σαπρικίου ἐφαρμόστηκε
καί ὁ συλλογισμός τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «καί
ἐάν παραδῶι τό σῶμα μου, ἵνα καυθήσομαι (δηλ.
νά μαρτυρήσω γιά τόν Χριστό), ἀγάπην δέ μή
ἔχω, οὐδέν ὠφελοῦμαι» (Α΄ Κορινθ. ιγ 3).
Εἶναι ὄντως φοβερό! Ὑπάρχουν χριστιανοί
πού, ἐνῶ θρησκεύουν καί συχνάζουν στούς ἱερούς
ναούς, δέν εἶναι διατεθειμένοι νά συγχωρήσουν
τούς ἄλλους καί γιά τό πιό μικρό ζήτημα. Καί τό
χειρότερο εἶναι, ὅταν γιά κάποια διαφορά καί διένεξη ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ ἴδιοι καί ὄχι οἱ ἄλλοι, ὅπως
στήν περίπτωση τοῦ Σαπρικίου. Στίς περιπτώσεις
αὐτές ἕνας πελώριος ἐγωισμός, σάν ἕνα ἀδιαφανές
κάλυμμα, σκεπάζει τή συνείδηση τοῦ θρησκευτικοῦ
ἀνθρώπου καί τόν κρατάει στό σκοτάδι. Μέσα στό
σκοτάδι αὐτό δέν βλέπει οὔτε τόν ἑαυτό του, οὔτε
τόν ἀδελφό του, ἀλλ’ οὔτε καί τόν Θεό. Μέσα στό
σκοτάδι τοῦ ἐγκλεισμοῦ του ἔχει παραισθήσεις ὅτι
δῆθεν βλέπει τον Θεό. Στήν πραγματικότητα ὅμως
δέν βλέπει οὔτε τον ἑαυτό του, οὔτε τόν Θεό, ὅπως
βεβαιώνει ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής.
Εἶναι ἐπίσης φοβερό ὅτι ἐκεῖνος πού χάνει
τήν ἀγάπη τοῦ ἄλλου στερεῖται τελικά καί τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Πόσοι χριστιανοί δέν ἀνήκουν
στήν κατηγορία αὐτή; Χριστιανοί πού ἀδίκησαν,
ἐκμεταλλεύτηκαν, ἐδίωξαν, βασάνισαν, ἔκαψαν
καί ἐκαρατόμησαν ἀδελφούς τους ἐν ὀνόματι
τοῦ Χριστοῦ καί πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ! Στυγνοί
ἐγκληματίες, πού ἔντυσαν τή σκληρή τους καρδιά
μέ τό ἔνδυμα τοῦ Σταυροφόρου.
Δέν μπορεῖ κανείς νά τά ἔχει καί τά δύο: τό
μῖσος γιά τόν ἀδελφό του καί τήν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ. Τό πρῶτο διώχνει τό δεύτερο. Καί τελικά ὁ
ἄνθρωπος χάνει καί τό δεύτερο. Κυνηγώντας τόν
ἄνθρωπο, χάνεις τόν Θεό. Ἀγαπώντας τόν ἄνθρωπο, κερδίζεις τόν Θεό. Τά δύο εἶναι ἀδιαχώρητα.
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀχελώου
κ. Εὐθύμιος Κ. Στύλιος

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἐγκωμιάζει

Ἀκύλα καί Πρίσκιλλα

Ο

ἱ Ἅγιοι Ἀκύλας καί Πρίσκιλλα προέρχονταν ἀπό τόν Πόντο, ἦσαν στό ἐπάγγελμα σκηνοποιοί, ἕνα εὐλογημένο ζεῦγος.
Κατοικοῦσαν στήν Κόρινθο καί ἡ ζωή τους
ὑπῆρξε εὐσεβεστάτη. Στόν Ἀπόστολο Παῦλο,
ὅταν ἔφθασε στήν Κόρινθο μετά τήν ὁμιλία
του στήν Ἀθήνα, πρόσφεραν ἅγια φιλοξενία.
Μάλιστα, τόν ἀκολούθησαν σέ διάφορες ἀποστολικές του περιοδεῖες, καί ἰδιαίτερα στήν
Ἕφεσο.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πολύ χαρακτηριστικά γράφει γιά τό ζεῦγος τά ἑξῆς: «Ἀσπάσασθε
Πρίσκιλλαν καί Ἀκύλαν τούς συνεργούς μου
ἐν Χριστ�ῶ Ἰησοῦ, οἵτινες ὑπέρ τῆς ψυχῆς μου
τόν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγώ
μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλά καί πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι
τῶν ἐθνῶν, καί τήν κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν» (Ρωμ. 16, 3-5).
Σχολιάζοντας τό χωρίο αὐτό τοῦ Ἀποστόλου, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος λέγει:
«Ἀλλά ἄς δοῦμε ποιοί καί τί λογῆς ἄνθρωποι ἦσαν αὐτοί πού τόσο κατέκτησαν τόν
Παῦλο καί κέρδισαν τή θερμή του ἀγάπη.
Ἆραγε ἦσαν μήπως κάποιοι ὕπατοι καί στρατηγοί καί ὕπαρχοι, ἤ ἄνθρωποι μέ ἄλλο ὑψηλό ἀξίωμα ἢ πολλά πλούτη, πού κυβερνοῦν
τήν πόλι; Δέν μποροῦμε νά ποῦμε τίποτα ἀπ’
αὐτά, ἀλλά ἐντελῶς τό ἀντίθετο, ἦσαν φτωχοί καί ταπεινοί καί ζοῦσαν ἀπό τή χειρωνακτική τους δουλειά... Ἄνδρας καί γυναίκα
ἦσαν προϊστάμενοι ἐργαστηρίων καί ἀσκοῦσαν τήν τέχνη τοῦ σκηνοποιοῦ, καί ἐν τούτοις
παρουσίαζαν ἀρετή πολύ ἀνώτερη καί ἀπό
ἐκείνους πού ζοῦν στά μοναστήρια. Ἀπό ποῦ
γίνεται αὐτό φανερό; Ἀφοῦ εἶπε “χαιρετήσατε
ἐγκαρδίως τήν Πρίσκιλλα καί τόν Ἀκύλα”,
πρόσθεσε καί τήν ἰδιότητά τους. Ποιά ἰδιότητα; Δέν εἶπε τούς πλουσίους, τούς ἐπιφανεῖς, τούς εὐγενεῖς, ἀλλά τί εἶπε; “Τούς
συνεργάτας μου στόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου’.
Καί εἶναι δυνατό νά διαπιστώσει τήν ἀρετή

τους, ὄχι μόνο ἀπό αὐτό τό στοιχεῖο, ἀλλά καί
ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ Παῦλος ἔμεινε κοντά
τους ὄχι μιά καί δυό καί τρεῖς ἡμέρες, ἀλλά
δυό ὁλόκληρα χρόνια… Ὥστε οἱ ἂνθρωποι
αὐτοί ἦσαν ἰσάξιοι μέ τούς ἀγγέλους. Καί ἐγώ
ἐκεῖνο τό δωμάτιο, τολμῶ νά τό ὀνομάσω καί
οὐρανό καί Ἐκκλησία. Διότι ὅπου ἦταν ὁ
Παῦλος, ἐκεῖ ἦταν καί ὁ Χριστός…».
Ἰδιαίτερα γιά τήν Πρίσκιλα λέγει:
«Αὐτή ἡ γυναίκα δέν εἶχε ἀργυροποίκιλτα
κρεβάτια, ἀλλ’ εἶχε μεγάλη σωφροσύνη…δέν
εἶχε ἀστραφτερές κολόνες τό σπίτι της, ἀλλά
εἶχε λαμπρή ψυχική ὀμορφιά, δέν εἶχε τοίχους
μαρμαρόδετους, οὔτε ψηφιδωτό δάπεδο, ἀλλά
ἦταν ἡ ἴδια ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτά
ἐπῄνεσε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, αὐτά ἀγάπησε.
Γι’ αὐτά τούς θυμᾶται διαρκῶς καί συνθέτει
γι’ αὐτούς μεγάλο καί θαυμαστό ἐγκώμιο, ὄχι
γιά νά τούς παρουσιάσει λαμπρότερους, ἀλλά
γιά νά φέρει τούς ἄλλους στόν ἴδιο ζῆλο καί
νά τούς πείσει νά καλοτυχίζουν ὄχι αὐτούς
πού ἔχουν πλούτη, οὔτε αὐτούς πού ἔχουν
ἀξιώματα, ἀλλά τούς ἀνθρώπους πού εἶναι
φιλόξενοι, ἐλεήμονες καί φιλάνθρωποι…»
(PG, 51, 191-193).
Ἔτσι συνεπῶς ἰσχύει γιά τό ἅγιο αὐτό
ζεῦγος ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «Ὁ δεχόμενος
δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου, μισθόν δικαίου λήψεται» (Ματθ. 10, 40, 42). Δηλαδή ὅποιος
δέχεται δίκαιον, διότι εἶναι δίκαιος, θά λάβει
ἀνταμοιβή δικαίου. Ἡ φιλόξενη διάθεση καί
πράξη ὑποδοχῆς καί ἀγάπης πού ἔδειξαν στόν
θεῖο Ἀπόστολο, τούς καταξιώνει καί τούς
ἐντάσσει στούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ μνήμη τους ἑορτάζεται στίς 13 Φεβρουαρίου.
Ἀποτελοῦν σπουδαιότατο παράδειγμα γιά
μᾶς.
Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης
κ. Χρυσόστομος Γ΄
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Ὁ Παλαμᾶς
καί
τά παιδιά
«Ἀκοῦστε με,
εἶμαι τοῦ καιροῦ μου
καί ὅλων τῶν καιρῶν...»
Κωστῆς Παλαμᾶς

M

έσα στούς δύο πρώτους μῆνες κάθε χρόνου ἐντοπίζονται δύο ἡμερομηνίες,
τίς ὁποῖες ἀξίζει νά θυμόμαστε, διότι ἔχουν μιά ξεχωριστή, οὐσιαστική,
πολυδιάστατη καί ἀξεπέραστη σημασία γιά τά ἑλληνικά γράμματα. Ἄς
τίς θυμηθοῦμε.
Στίς 13 Ἰανουαρίου, πρίν ἀπό 160 χρόνια (1859), γεννήθηκε στήν Πάτρα ἀπό
γονεῖς Μεσολογγίτες ἕνας ἀπό τούς γίγαντες τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος, ὁ Κωστῆς
Παλαμᾶς. Στίς 27 Φεβρουαρίου τοῦ 1943, μέσα στή φρίκη τῆς Κατοχῆς, μπροστά
στίς κάννες τῶν Γερμανοϊταλικῶν πολυβόλων, ἀλλά μέ τόν ἑλληνικό λαό ἄφοβο
καί μέ τό κεφάλι ψηλά νά ψάλλει τόν ἐθνικό μας ὕμνο, τόν σκέπασε τό χῶμα τῆς
Ἀττικῆς.

Γιά τόν πατριδολάτρη ποιητή, ἀλλά
καί κήρυκα τῆς εὐθύνης τοῦ καθενός
ἀπέναντι σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν κοινωνική
του ὑπόσταση, ἔχουν γραφεῖ χιλιάδες
σελίδες μέ θαυμάσιες ἀναλύσεις. Λίγες
μόνο λέξεις εἶναι ἀρκετές, γιά νά πάρουμε μιά ἐλάχιστη γεύση τέτοιων ἐμβληματικῶν καί ἀξεπέραστων στίχων πού
ἐκφράζουν προτροπές:
«Γίνε δουλευτής
σβῆσε κάθε σου ξεχώρισμα
ρίχ’ τό δαχτυλίδι σου ἀρρεβώνα
μέσα στό κανάλι τοῦ λαοῦ...».
Καί στόν ἑκάστοτε «κυβερνήτη»,
δείχνει τόν σωστό δρόμο:
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«Τόν νοῦ μας πρῶτα στύλωσε καί χτίσε
καί πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα ἀλφαβητάρι κράτα.
Δάσκαλος γίνε,
ἀλήθεια ἄν ἥρωας εἶσαι...».
***
Ἀξεπέραστη, ὅμως, εἶναι καί ἡ ψυχική εὐαισθησία τοῦ ποιητῆ, ἡ ὁποία
ἀναδύεται ἀνάγλυφη καί σπαρακτική
ἀπό τό συγκλονιστικό ποίημά του, « Ὁ
Τάφος», πού προέκυψε –μέσα σέ 13
μέρες– ἀπό τόν θάνατο τοῦ Ἄλκη, τοῦ
τετράχρονου μικρότερου παιδιοῦ του.
Ὡστόσο, ἡ εὐαισθησία αὐτή τοῦ Παλαμᾶ καί ἡ ἀπέραντη ἀγάπη του στό
παιδί, εἶναι παροῦσα στούς στίχους του
ἀπό πολύ νωρίτερα. Μιά στροφή μόνο,

ἤδη ἀπό τή Συλλογή του, Ἴαμβοι καί
Ἀνάπαιστοι, ἐκπέμπει ἕνα ἀδιαμφισβήτητο μήνυμα. Λέει:
« Ἤμουν ἀθῶο κι ἀνήξερο
κ’ ἤμουν βυζασταροῦδι
κ’ ἤμουν λιγώτερο ἄνθρωπος
καί πιό πολύ λουλούδι ...».
Κι ἀκόμα, στό ποίημά του Τό πρῶτο
παραμύθι ἀπό τή Συλλογή, Μάτια τῆς
ψυχῆς μου, λέει:
«Στοῦ παπποῦ ἐλησμονήθη
τά γόνατα γλυκά
τό πρῶτο παραμύθι
τό ἀθῶο παιδί γροικᾶ ...».
Τό μήνυμα εἶναι ξεκάθαρο. Ὁ Παλαμᾶς ἔχει μεγάλη ἔγνοια γιά τό παιδί,
ἀλλά καί πίστη σ’ αὐτό. Διότι, γιά τόν
ποιητή, τό παιδί ἀντιπροσωπεύει τό
αὔριο, τίς γενιές πού ἔρχονται. Αὐτές
πού γαλουχοῦνται ἀπό τό παρόν μέ
ἀρχές καί ὄνειρα καί μέ ὅσα θά βοηθήσουν τήν ἀγαπημένη του πατρίδα νά
ὀρθοποδήσει καί νά ξαναβρεῖ τόν δρόμο
πρός τά ὑψηλά ἰδανικά της.
Στό ποίημά του Ὁ Δωδεκάλογος τοῦ
Γύφτου, στόν «Λόγο Ἔνατο: Τό Βιολί»,
πού ἀναφέρεται στά παιδάκια, λέγοντας:
«καί τά παιδάκια μοναχά
ὤ τά παιδάκια, τήν ἀτάραχη
γιομίζαν ἐρημιά μου αὐτά...»,
ξεσπάει σ’ ἕναν ἀριστουργηματικό ὕμνο
γιά τά παιδιά. Καί, μέ μιά ἀξεπέραστη
τρυφερότητα στοχάζεται, ἀλλά καί
ἐκφράζει ὅσα διαισθάνεται ὅτι ἀναδεύονται στό βάθος τῆς ψυχούλας τους.
Σᾶς μεταφέρω μερικούς χαρακτηριστικούς στίχους:
«... Χαίρετε κλειστά λουλούδια
τῆς πρωτόβγαλτης αὐγῆς
Ὤ! Τό ἀσκόρπιστο τό μύρο
μέσα τό φυλᾶτε ἐσεῖς!...

Μάτια ἐσεῖς πού ὅλο ρωτᾶτε,
μ’ ἀφανέρωτα φτερά,
ὀνειρόθρεφτα κορμάκια
μεταξόμαλλα παιδιά!
Καί τ’ ὁλόγιομο φεγγάρι
στό χεράκι τ’ ἁπλωτό
νά τό κλείσετε ζητᾶτε
μικραδέρφι σας κι αὐτό.
Μέ τοῦ δέντρου τή γαλήνη
μ’ ἕνα τρέξιμο ἀλαφιῶν,
ἀνταμώνετε τή λάμψη
κάποιων οὐρανῶν...».
***
Πόσα ἀκριβά μηνύματα περιμένουν,
ἀνάμεσα καί πίσω ἀπό τίς λέξεις, γιά νά
ἀποκωδικοποιηθοῦν ἀπό αὐτούς πού τά
ἀφουγκράζονται μέ ὑπομονή καί θά θελήσουν στή συνέχεια νά τά μεταγγίσουν
στά παιδιά μας. Οἱ σύγχρονοι γονεῖς καί
οἱ σύγρονοι δάσκαλοι, ἀλλά καί ὁ καθένας
μας –ἀφοῦ δάσκαλος μπορεῖ νά εἶναι ὁ
καθένας γιά τό περιβάλλον του– πόσα
καλά καί χρήσιμα νοήματα μποροῦν νά
πάρουν καί νά ἀξιοποιήσουν, διαβάζοντας
τά ἔργα τῶν ἀξεπέραστων ποιητῶν καί
λογοτεχνῶν μας τοῦ περασμένου αἰῶνα.
Ἔργα τά ὁποῖα παραμένουν, δυστυχῶς,
στά ἀζήτητα ἀπό τούς σύγχρονους ἐκπαιδευτικούς προσανατολισμούς.
Ὁ καίριος λόγος τοῦ μεγάλου μας
Ὀδυσσέα Ἐλύτη, ὁ ὁποῖος παραμένει διαχρονικός, ἀκατάλυτος καί, σίγουρα, ἰδιαιτέρως ἀναγκαῖος στούς καιρούς μας,
μᾶς δίνει τό σύνθημα: « Ὅπου καί καί
νά σᾶς βρίσκει τό Κακό, ἀδελφοί μου,
ὅπου καί νά θολώνει ὁ νοῦς, μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό καί μνημονεύετε
Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη».
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Ἡ προσευχή μιᾶς ἁπλῆς γυναίκας
Εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτη Χαλκίδος Νικολάου
(44χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του)

Ὁ

Διευθυντής τῆς ἐφημερίδας, Ὁ Φάρος τῆς
Τήνου, κ. Στυλιανός Λαγουρός, θεολόγος, συγγραφέας παλαίμαχος καί ἀσυμβίβαστος
ἀγωνιστής τῶν ἑλληνορθοδόξων παραδόσεων,
δημοσίευσε στήν ἐφημερίδα του ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον κείμενο τοῦ μακαριστοῦ, γιά πολλούς ἁγίου,
ἐπισκόπου Χαλκίδος Νικολάου Σελέντη. Πρόκειται
γιά τήν ἐξιστόρηση ἑνός θαυμαστοῦ περιστατικοῦ πού
τοῦ συνέβη κατά τή διάρκεια κάποιας περιοδείας του ὡς λαϊκοῦ θεολόγου.
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 44 χρόνων, στίς 29 Ἰανουαρίου 2019,
ἀπό τήν ἐν Κυρίῳ κοίμησή του, ἀναδημοσιεύουμε τό κείμενο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτη, γιά νά τό χαροῦν οἱ ἀνά τήν Ἑλλάδα ἀναγνῶστες τοῦ
Συνδέσμου. Γράφει, λοιπόν, ὁ φωτισμένος ἱεράρχης:

«Μέ ἔμαθε νά προσεύχομαι κατανυκτικά καί μέ δάκρυα μιά ἁπλῆ γυναικοῦλα πού κατοικοῦσε στό Πέραμα
Πειραιῶς καί τήν ἀποκαλοῦσαν περιφρονητικά ὄχι μέ τ’ ὄνομά της, ἀλλά
«ἡ αὐγουλοῦ», γιατί πούλαγε φρέσκα
αὐγά, γιά νά ἐξοικονομήσει «τόν ἄρτον
τόν ἐπιούσιον». Ὡς περιοδεύων πέρασα μιά μέρα ἀπ’ τό φτωχικό της σπίτι,
γιά νά εἰσπράξω μιά συνδρομή γιά τό
περιοδικό ΖΩΗ. Ἡ ἴδια ἀπουσίαζε καί
βρισκόταν ἐκεῖ τό παιδί της, πού διήρχετο τήν ἐφηβεία. Ἔκαιγε τό καντήλι
στό εἰκονοστάσι, κι ἔκανα στό παιδί τήν
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πρόταση ἄν ἤθελε μέχρι νά’λθῃ ἡ μητέρα του νά προσευχηθοῦμε λιγάκι. Κάπως ἀδιάφορο, κούνησε καταφατικά τό
κεφάλι καί εἶπε: “ Ἄς προσευχηθοῦμε”.
Ὅταν τελειώσαμε τήν προσευχή, μοῦ λέει
κάπως χαριτολογώντας: “ Ἄ, ἐσύ δέν ξέρεις νά προσευχηθεῖς”! Ἐγώ κατεπλάγην
ἀπ’ τήν τολμηρή αὐτή παρατήρησι, καί
τόν ρώτησα νά μοῦ ἐξηγήσει πῶς, κατά
τή γνώμη του, πρέπει νά προσεύχεται
ἕνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός.“ Ἐγώ, κύριε, δέν ξέρω Θεολογία, ἀλλά βλέπω
τό παράδειγμα τῆς μητέρας μου, πού,
ὅταν προσεύχεται, κραυγάζει συνεχῶς

‘Κύριε Ἐλέησον’, πέφτει συνεχῶς σέ
μετάνοιες, κτυπάει τό στῆθος της καί
τρέχουν ποτάμι τά δάκρυά της”!
Μετά ἀπ’ αὐτή τήν ἀφήγησι, μεγάλωσε ἡ ἐπιθυμία μου νά γνωρίσω αὐτή τήν
ὑπέροχη γυναῖκα καί νά διδαχθῶ κάτι ἀπ’
τή χαρισματική προσευχή της. Γι’ αὐτό
μιά ἄλλη μέρα πέρασα νά τή συναντήσω
καί βρέθηκα μπροστά σέ μιά συγκλονιστική σκηνή προσευχομένου ἀνθρώπου.
Ὁ ἄνδρας της, ἔμαθα, ἦταν ἕνας μέθυσος κι ἀχαΐρευτος, πού τῆς ἔπαιρνε ὅ,τι
οἰκονομοῦσε ἀπ’ τά αὐγά καί μπεκρόπινε.
Ἐκείνη τή μέρα κατά τήν ὁποία πῆγα, ἀπ’
τό μεθύσι του τήν εἶχε ξυλοκοπήσει, τῆς
εἶχε πάρει τά χρήματα καί τῆς εἶχε πετάξει τήν Καινή Διαθήκη μέσα στό πηγάδι!
Ἐγώ τή βρήκα γονατιστή στό πηγάδι νά

προσεύχεται καί νά λέει: “Χριστέ μου
καί Παναγιά μου Μεγαλόχαρη, τό βιβλίο
μέ τά ἱερά γράμματα, τό ὁποῖο ἔριξε ὁ
ἄνδρας μου στό πηγάδι, δέν τό ἔκανε ἀπό
ἀσέβεια, ἀλλά ἦταν μεθυσμένος. Κάνε,
Παναγία μου, τά ἱερά αὐτά γράμματα,
πού θά λιώσουν καί θά γίνουν ἕνα μέ τό
νερό, νά τά πιῇ ὁ ἄνδρας μου, νά μετανοήσῃ, νά ἐξομολογηθῇ καί νά σωθῇ, νά
μήν πάῃ στήν κόλαση, Χριστουλάκη μου,
γιατί ὁ κόσμος μέ ἔχει γιά καλή, ἐνῶ ἐγώ
ἡ τρισάθλια ἔχω πολλά ἀθεράπευτα πάθη
καί ἁμαρτίες».
Ἀληθινά χαρισματική προσευχή μιᾶς
ἁπλοϊκῆς, ἀλλά φωτισμένης γυναίκας
τοῦ λαοῦ.
Γ. Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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Ἡ Ὑπαπαντή
τοῦ Κυρίου

Ἕ

Ὑπαπαντή 2019.
Ἱερή εἰκόνα

Ὑπαπαντή 2019.
Ἱερός Ναός

Ὑπαπαντή 2019.
Προσκεκλημένοι
Μητροπολίτες
πού παρεβρέθηκαν
στόν ἑορτασμό

44

νας ἀμάραντος ἀνοιξιάτικος λειμώνας εἶναι τό ἑορτολόγιο τῆς
Ἐκκλησίας μας. Καί οἱ ἑορτές του,
πού καλύπτουν ὅλο τό καλαντάρι, ἄνθη εὔοσμα.
Οἱ ἑορτές τοῦ Ἡμερολογίου διακρίνονται
σέ Δεσποτικές (ἀφιερωμένες στόν Δεσπότη
καί Κύριο), σέ Θεομητορικές (ἀφιερωμένες
στή Θεομήτορα Παναγία) καί σέ ἑορτές Ἁγίων (ἀφιερωμένες στόν γαλαξία τῶν Ἀγίων
μας).
Μία ἀπό τίς Δεσποτικές, ἀλλά καί τίς
Θεομητορικές ἑορτές εἶναι αὐτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, πού ἡ Ἐκκλησία μας
τήν ἑορτάζει στίς 2 Φεβρουαρίου, καί γι’
αὐτό εἶναι καί ἀκίνητη ἑορτή. Δεσποτική,
γιατί ἑορτάζεται ἡ «προσφορά» τοῦ Ἰησοῦ
στόν Ναό, καί Θεομητορική, γιατί Τόν ἔφερε
καί Τόν «ἐπρόσφερε» στόν Ναό ἡ Θεοτόκος μητέρα Του, ἡ Παναγία μας. Τό γεγονός
συνέβη σάραντα ἡμέρες μετά τή γεννησή
Του, γι’ αὐτό λέγεται καί «σαραντισμός»,
καί ἔγινε, γιατί ἔθιμο τῶν Ἐβραίων ἦταν
οἱ μητέρες τῶν πρωτότοκων ἀγοριῶν νά τά
πηγαίνουν μετά τήν παρέλευση σαράντα
ἡμερῶν ἀπό τή γέννησή τους στόν Ναό,
γιά νά πάρουν καί τήν εὐχή ἀπό τόν ἱερέα
τους. Στήν περίπτωση τοῦ Ἰησοῦ ἡ τελετή
αὐτή ἔγινε στόν Ναό τοῦ Σολομῶντα καί
ὑποδέχτηκε τό βρέφος ὁ γέροντας Συμεών,
ὁ ὁποῖος καί διέγνωσε ποιό ἦταν αὐτό. Καί
ἀφοῦ «ἐδέξατο εἰς τάς ἀγκάλας αὐτοῦ καί
εὐλόγησε τόν Θεόν, εἶπε· «Νῦν ἀπολύεις
τόν δοῦλον σου, Δέσποτα, κατά τό ρῆμα σου
ἐν εἰρήνῃ· ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό

σωτήριον σου, ὅ ἡτοίμασας κατά πρόσωπον
πάντων τῶν λαῶν», (Λουκ. Β’ 28-32). [Μέχρι σήμερα τό ἔθιμο αὐτό τηρεῖται ἀπό τίς
μητέρες τῶν βρεφῶν].
Ὁ Συμεών εἶχε, βέβαια, προφητικό χάρισμα, γιά νά ἐκφωνήσει αὐτά τά λόγια. Τό
ἴδιο χάρισμα εἶχε καί ἡ παρευρισκόμενη ἐκεῖ
γερόντισσα Ἄννα (ὄχι ἡ μητέρα τῆς Θεοτόκου, ἀλλά «προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ,
ἐκ φυλῆς Ἀσήρ»). Καί οἱ δυό τους, λοιπόν,
εἶχαν αὐτό τό χάρισμα καί προέβλεψαν τό
λυτρωτικό ἔργο τοῦ Ἰησοῦ.
Ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς ἀνήκει στίς ἑορτές τοῦ Δωδεκάορτου, τίς εἰκόνες τῶν ὁποίων βλέπουμε σέ σειρά στό ἐπάνω μέρος τοῦ
τέμπλου τῶν ἐκκλησιῶν. Ὁ ἑορτασμός της
ἀρχίζει στίς 15 Ἰανουαρίου (μέ τήν ἀπόδοση τῶν Φώτων) καί ὁλοκληρώνεται στίς 9
Φεβρουαρίου (μέ τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς).

Ἡ Μεσσηνία, καί κυρίως ἡ Πρωτεύουσά
της, τιμοῦν τήν ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς κατά
τρόπο πανηγυρικό. Θυμᾶμαι μέ νοσταλγία,
ἀλλά καί συγκίνηση, τήν παραμονή ἀλλά καί
τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, καθώς ἡ μάνα μου (νά
εἶναι ἐλαφρό τό χῶμα της) μ’ ἔπαιρνε μικρό
παιδί ἀπ’ τό χωριό, κατεβαίναμε στή στάση
Σιδηροκάστρου νά πάρουμε τό τραῖνο, γιά νά
βρεθοῦμε στήν Καλαμάτα καί νά πᾶμε στόν
μεγαλοπρεπῆ Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς. Ἐκεῖ παρακολουθούσαμε τόν Ἐσπερινό, ξενυχτούσαμε
μέσα στόν Ναό, καί τήν ἄλλη μέρα, μετά τή
Θεία Λειτουργία, ἀκολουθούσαμε μέ πλῆθος
κόσμου τή λιτάνευση τῆς ἱερῆς εἰκόνας. Τόση
καί τέτοια ἦταν ἡ πίστη τῆς μάνας καί ὅλων
τότε· στέρεη καί θερμή. Σήμερα μήπως ἐξαερώνεται ἡ πίστη μας. Ἄς ἀναλογιστοῦμε. Καί
ἄς ρωτήσει καθένας τόν ἑαυτό του.

Ὑπαπαντή 2019. Λειτανία

Ὑπαπαντή 2019.
Ὁ Μητροπολίτης
Μεσσηνίας εὐλογών

Στάθης Ἠλ. Παρασκευόπουλος
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑΚΗ ΖΩΗ

Μιά νυχτερινή Σονάτα
( Ἕνας ὕμνος πρίν ἀπό τή Θεία Μετάληψη)

Π

έρα ἀπό τά γνωστά πατριωτικά τραγούδια (ὅπως γιά τήν Ἁγιά Σοφιά καί
τή Μακεδονία), πού τόσο ἀγαπήθηκαν καί
τραγουδήθηκαν ἀπό τούς οἰκοτρόφους τήν
ἐποχή ἐκείνη, ὅταν ἡ Ελλάδα ἔβγαινε ἀπό
τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ὑπῆρχε
καί ἕνας ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας μας πού
προετοιμάζει τούς πιστούς γιά τή μεγάλη
στιγμή τῆς Θείας Μετάληψης.
«Νοῦν, ψυχήν καί καρδίαν ἁγίασον,
Σῶτερ καί τό σῶμα μου καί καταξίωσον,
ἀκατακρίτως, Δέσποτα, τοῖς φρικτοῖς
μυστηρίοις προσέρχεσθαι»
Ὁ ὕμνος αὐτός ψάλλεται ἀκόμα ἀπό
τούς ἐκατοντάδες οἰκοτρόφους τῶν ἐτῶν
1938 καί μετά... Παρά τήν ἀρχαιοπρεπῆ
γλῶσσα, ἦταν ἀπόλυτα ἀντιληπτός ἀπό τούς
ψαλμωδούς, εἶχε μιά ἔντονη ἐπίδραση στό
νά βοηθήσει στήν προετοιμασία γιά τή Θεία
Μετάληψη, καί ψαλλόταν ἀκριβῶς πρίν ἀπό
τόν νυχτερινό ὕπνο. Ἀφορᾶ τόν καθαρισμό
τοῦ νοῦ, τῆς καρδιᾶς καί τῆς ψυχῆς, δηλαδή τίς ἁγνές σκέψεις τοῦ νοῦ, τή διάθεση τῆς καρδιᾶς καί τήν τακτοποίηση τῶν
συναισθημάτων τῆς ψυχῆς καί τήν εἰρήνη
τοῦ σώματος, ὥστε χωρίς τήν κατάκριση, νά
πλησιάσει ὁ πιστός στά φρικτά μυστήρια
τῆς Χριστιανοσύνης.
Ἀκολουθεῖ ὁ ἐξαγνισμένος ὕπνος καί ἡ
ἔγερση τό πρωί νωρίς γιά τήν προετοιμασία γιά τή Θεία Λειτουργία καί τή Θεία
Μετάληψη.
Ἔτσι πέρασε γιά τόν καθένα ἀπό τούς
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οἰκοτρόφους πού ἔζησαν 5-6 χρόνια στό οἰκοτροφεῖο ὡς νυχτερινή σονάτα· ἔγινε ὁριστικό,
αἰώνιο κτῆμα τους, πού τούς ἀκολούθησε στό
ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς τους. Τά «φρικτά μυστήρια» ἀποτελοῦν τήν κατάληξη τῆς ἐπιθυμίας
τοῦ τότε οἰκοτρόφου, τοῦ ἔκτοτε πιστοῦ, σάν
μιά προσπάθεια νά προσέλθει στόν χῶρο τῶν
Μυστηρίων τῆς θρησκείας του.
Καί τό μήνυμα αὐτοῦ τοῦ ὕμνου πέρασε
στούς ἀπογόνους τῶν οἰκοτρόφων, στήν
οἰκογένειά τους, χωρίς ἄλλες ἐξηγήσεις ἤ
ἄλλα λόγια ἤ συμβουλές πού δέν χρειάζονται...
Αὐτός πού μετέχει στή Θεία Λειτουργία
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἕτοιμος πλέον γιά ὅλα.
Γίνεται ἕνα μέ τούς ἄλλους πιστούς, πού,
χωρίς βιασύνη, συνθέτουν αὐτή τήν ἀνεπανάληπτη, ἤρεμη καί ἤσυχη εἰκόνα τῆς
προσέλευσης στή Θεία Μετάληψη.
Στό σκοτάδι τῆς πρωινῆς Θ. Λειτουργίας
στά Μοναστήρια, καί κυρίως στό Ἅγιον
Ὄρος, ὅπου χωρίς φῶς ἀναμμένο, ἀλλά μέ
τή φλόγα ἑνός κεριοῦ, γίνεται αὐτό πού δέν
μπορεῖ νά τό ξεχάσει κανείς. Ἐκεῖ προσέρχεσαι νά μεταλάβεις στό τέλος τῆς οὐρᾶς
τῶν μοναχῶν καί ζητᾶς νά καταταγεῖς στή
χορεία τῶν μετεχόντων πιστῶν...
Στιγμές ἀνεπανάληπτες, πού μόνο ὅσοι
τίς ξέρουν, ζοῦν τόν ἁγιασμό τῶν ψυχῶν τους!
Εὐάγγελος Ἰ. Παπαευαγγέλου,
Καθηγητής Χειρουργικῆς ΕΚΠΑ
τ. Δ/ντής Χειρουργικῆς Νοσοκομείου
Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ

Ἡ καλή συμπεριφορά
στήν καθημερινότητα
καλή συμπεριφορά δέν ἐξαρτᾶται μόνο
ἀπό τή γνώση κανόνων ἑνός σχετικοῦ
κώδικα, ἀλλά προϋποθέτει καί μερικά
ἔμφυτα χαρίσματα καί ψυχικές καταστάσεις,
μεταξύ τῶν ὁποίων σπουδαῖο ρόλο παίζει ἡ
καλή διάθεση, τό «κέφι», ὅπως λέμε συνήθως.
Γιά νά ἀποκτήσει κανείς καλή συμπεριφορά, χρειάζεται οἰκογενειακή ἀνατροφή,
σχολική ἀγωγή καί κοινωνικός πολιτισμός.
Ὁ σεβασμός καί ἡ τιμή εἶναι ὑπόθεση τῆς
καρδιᾶς, ἐκδηλώνεται μέ τά εὐγενικά καί περιποιητικά λόγια, πού δέν ἔχουν τίποτα τό
ἀπότομο, τό σκληρό, τό περιφρονητικό.
Ὁ ἄνθρωπος πού θέλει νά εἶναι εὐχάριστος στόν ἑαυτό του καί στούς ἄλλους πρέπει
νά φροντίζει νά εἶναι πάντα εὐδιάθετος, χαμογελαστός, καλόκαρδος καί ἀνοιχτόκαρδος.
Τό χαμόγελο εἶναι ἡ χαρά τῆς ζωῆς.
Ἡ χαρούμενη διάθεση, τό γελαστό πρόσωπο εἶναι θεῖο δῶρο, πού μαγνητίζει καί
τραβάει. Ἀντίθετα, τίποτα δέν ἀπωθεῖ ὅσο ἡ
κακοκεφιά, ἡ μελαγχολία καί τό μουτρωμένο
ὕφος.
Βέβαια, γιά πολλούς λόγους ἡ καλή
καί χαρούμενη διάθεση, ἡ τρυφερότητα, ἡ
ἀνοιχτή καρδιά, τό γελαστό πρόσωπο εἶναι
χαρακτηριστικά πού σπανίζουν στούς περισσότερους ἀνθρώπους. Πρέπει, ὅμως, ὁ
ἄνθρωπος νά ἀντιδρᾶ καί νά προσπαθεῖ νά
καταπολεμήσει τή μελαγχολία καί τήν κακοκεφιά, πού ἐπιτείνουν τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς
καί μᾶς κάνουν δυσάρεστους στόν ἑαυτό μας
καί στούς ἄλλους.
Οἱ ψυχολόγοι συνιστοῦν: «Κάθε πρωί ξεκινῆστε μ’ ἕνα τραγουδάκι, ἐπαναλάβετε τίς
λέξεις “εἶμαι καλά, εἶμαι εὐχαριστημένος
ἀπό τόν ἑαυτό μου, ἔχω θέληση”».
Ὅταν βγαίνετε ἔξω στόν δρόμο καί πηγαίνετε κάπου, σ’ ἕνα κέντρο, σ’ ἕνα σπίτι, στή
δουλειά σας, σέ μιά συγκέντρωση, ἀφῆστε

Ἡ

κατά μέρος τίς ἔγνοιες, τίς ὀχληρές σκέψεις,
τίς φροντίδες. Θά πεῖτε:«πῶς νά ἔχει κανείς
ὄρεξη καί καλή διάθεση, ὅταν συμβαίνουν
τόσα στόν περίγυρο, ὅπως ἄγχος, ἀρρώστιες,
ἀνέχειες;». Ἀφῆστε τα πίσω σας ὅλα αὐτά,
χαμογελᾶστε καί θά κερδίσετε περισσότερα
ἀπό τό νά παραδοθεῖτε νά σᾶς κυριεύσει ἡ
μελαγχολία.
Ἡ εὐδιαθεσία, τό χαμόγελο, ἡ καλή καρδιά
θά σᾶς κάνουν νά ξεχάσετε τά βάσανα τῆς
καθημερινότητας, γιατί δίνουν χαρά στή ζωή,
καλοσύνη στήν ψυχή, ἡμερώνουν τά ἤθη καί
συντελοῦν στήν καλή καί εὐγενική συμπεριφορά. Ὁ ἄνθρωπος πού ἔχει κέφι δέν χάνεται
ποτέ, δέν εἶναι δυστυχής, δέν εἶναι μόνος του.
Πολλές φορές ἀκοῦμε ὅτι αὐτός ὁ ἄνθρωπος διακρίνεται γιά τό τάκτ του. «Τό τάκτ
εἶναι λεπτότητα διασθήσεως σέ ὅ,τι ἀφορᾶ
τόν καλύτερο τρόπο συμπεριφορᾶς ὑπό δεδομένες συνθῆκες, ἰδιαιτέρως ἡ ἱκανότητα
πρός διάκριση τῶν μέσων διά τῶν ὁποίων θά
εἶναι κανείς εὐχάριστος».
Τό τάκτ εἶναι μιά διπλωματική εὐστροφία
πού πρέπει νά ἔχουμε ὅλοι. Εἶναι μέσα στά
πλαίσια τοῦ ὅροιυ «καλή συμπεριφορά».
Καλή συμπεριφορά δέν εἶναι μόνο ὁ λεπτός
καί εὐγενικός τρόπος μέ τόν ὁποῖο πρέπει
νά μιλάει κανείς. Μπορεῖ κάποιος ἄνθρωπος
νά εἶναι εὐγενικός, ἀλλά νά στερεῖται τάκτ.
Τό τάκτ εἶναι δυνατόν νά ἐκδηλωθεῖ ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση, ὅπως «διά ζώσης»,
δηλ. μέ λόγια. Ἄλλοτε, πάλι, μπορεῖ νά ἐκδηλωθεῖ, εἴτε μέ σιωπή, εἴτε μέ παραστατικές
κινήσεις, εἴτε μέ «δῆθεν» ἀδιαφορία. Εἶναι
αὐτό πού ἀκοῦμε νά λέγεται «ἔκανα πώς δέν
ἄκουσα», «ἔκανα πώς δέν κατάλαβα». Γι’
αὐτό λέμε ὅτι τό τάκτ εἶναι ἐκδήλωση καλῆς
συμπεριφορᾶς τῆς στιγμῆς ἤ τῆς περίστασης.
Κωνσταντῖνος Γ. Μοσχάκης
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Ὅστια ἐλεύθερη γλουτένης!...
βδομῆντα χρόνια συμπληρώθηκαν
φέτος ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν
(Π.Σ.Ε.). Σέ αὐτό συμμετέχουν οἱ δώδεκα
ἀπό τίς δεκατέσσερις κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Δέν συμμετέχουν τά
Πατριαρχεῖα τῆς Βουλγαρίας καί τῆς Γεωργίας. Ἀποτελοῦν δέ μικρή μειοψηφία
μέσα στίς 338 παραφυάδες τοῦ Προτεσταντισμοῦ, πού εἶναι μέλη του.
Ὅταν τό Π.Σ.Ε. ξεκίνησε τό 1948 ἦσαν
πολλοί οἱ Ὀρθόδοξοι Θεολόγοι, πού ὑποστήριξαν τή συμμετοχή τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας σέ αὐτό. Βάσισαν τήν ἄποψή
τους στό ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι καθολική,
ἑπομένως οἰκουμενική, καί βασικό στοιχεῖο της εἶναι ἡ ἱεραποστολή. Πίστευαν
ὅτι ἡ συναναστροφή τῶν Προτεσταντῶν
μέ τούς Ὀρθοδόξους θά ἔκανε τούς Προτεστάντες νά γνωρίσουν τήν Αλήθεια καί
αὐτή νά τούς ἀπελευθερώσει ἀπό τίς πλάνες τους. Ἑβδομῆντα χρόνια οἱ Προτεστάντες οὐδεμία θετική ἐπίδραση ἔχουν
δεχθεῖ ἀπό τούς Ὀρθοδόξους. Ἀντιθέτως,
συνεχῶς «ἐκσυγχρονίζουν» καί ἐκλογικεύουν τήν Πίστη τους....
Μία ἀπό τίς «ἐξελίξεις» εἶναι ἡ
ἀνακοίνωση τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν
Ἀγγλικανῶν στό Μπέλφαστ τῆς Βόρειας Ἰρλανδίας ὅτι ὅποιος ἀπό τούς πιστούς ἐπιθυμεῖ νά λάβει τήν ὅστια ἐλεύθερη γλουτένης νά τό δηλώσει ἐγκαίρως
στόν ναό!... Οἱ Ἀγγλικανοί διατηροῦν τό
«μυστήριο» τῆς Θείας Μεταλήψεως ὡς
ἀνάμνηση τοῦ γεγονότος τοῦ Μυστικοῦ
Δείπνου, ἀλλά ὄχι ὡς Ἱερό Μυστήριο,

Ἑ
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ὅπου διά τοῦ Ἀρχιερέως καί τοῦ ἱερέως
ὁ πιστός κοινωνεῖ τοῦ ἀληθινοῦ Σώματος
καί τοῦ ἀληθινοῦ Αἵματος τοῦ Σωτῆρος
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ Προτεστάντες πιστεύοντας ὅτι λαμβάνουν ἁπλό ἄζυμο ψωμί,
«ἐκσυγχρονίζονται» καί προσφέρουν αὐτό
καί... ἐλεύθερο γλουτένης! Αὕριο, γιατί
ὄχι, νά προσφερθεῖ καί οἶνος... ἐλεύθερος
ἀλκοόλης!
Τό θέμα εἶναι πῶς οἱ Ὀρθόδοξοι ἀντιμετωπίζουν αὐτές τίς «καινοτομίες» τῶν
Προτεσταντῶν. Ἡ «ἐλεύθερη γλουτένης»
ὅστια εἶναι μιά πρόσφατη ἐξέλιξη. Ἡ
χειροτονία τῶν γυναικῶν, οἱ ἐξελίξεις σέ
θέματα βιοηθικῆς καί ἠθικῆς καί ἡ μετατροπή τῆς Πίστης σέ τυπικότητα καί

συναισθηματισμό εἶναι τά σημαντικότερα σημεῖα πού ἔχουν ἀπομακρύνει ἀκόμη
περισσότερο τούς Προτεστάντες ἀπό τήν
Ἐκκλησία.
Οἱ Ὀρθόδοξοι κληρικοί καί λαϊκοί
πού συμμετέχουν στά ὄργανα τοῦ Π.Σ.Ε.
ἀνέχονται ἤ συμμετέχουν στίς ἐνέργειες
τοῦ Π.Σ.Ε.. Π.χ. πανηγύρισαν ὡς πτωχοί συγγενεῖς πέρσι τά 500 χρόνια ἀπό
τή θυροκόλληση στή Βιτεμβέργη τῶν 95
θέσεων τοῦ Λουθήρου (31/10/1517)! Συνήθως οἱ ἀποστελλόμενοι ἀπό τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες στίς συνελεύσεις καί
στίς Ἐπιτροπές τοῦ Π.Σ.Ε. δέν εἶναι σημαντικές θεολογικές προσωπικότητες, καί
πολλοί δέν γνωρίζουν κἄν ἄριστα μιά ξένη
γλῶσσα. Ἔτσι δέν ἔχουν τή δυνατότητα
νά ἀρθρώσουν λόγο πού νά ἀκουστεῖ καί
νά εἰσακουστεῖ. Οἱ περισσότεροι ἐκπρόσωποι πηγαίνουν στό Π.Σ.Ε. μᾶλλον γιά
τό ταξίδι καί δέν εἶναι καθόλου ἕτοιμοι
γιά ὁμολογιακές παρεμβάσεις.
Ἀπόδειξη τῆς ἀνοχῆς τῶν Ὀρθοδόξων
εἶναι ὅτι στό ἐκθετήριο τοῦ Π.Σ.Ε. στή
Γενεύη ὑπάρχει πίνακας πού ἔχει τίτλο
«Τό γενεαλογικό δένδρο τοῦ προτεσταντισμοῦ» καί ἀπεικονίζει τή θεωρία τῶν
κλάδων: Ὅτι στό «γενεαλογικό δένδρο
τοῦ Χριστιανισμοῦ» ὅλα ξεκίνησαν μέ
τήν ἀρχαϊκή Ἐκκλησία καί ἀπό ἐκεῖ ξεκίνησαν οἱ «κλάδοι», πού ἀναπτύχθηκαν στά 2.000 αὐτά χρόνια... Ὅλοι εἶναι
ἱσότιμοι κλάδοι τῆς Μίας Ἐκκλησίας...
Ἔτσι «κλάδοι» τοῦ ἰδίου δένδρου εἶναι οἱ
Κουάκεροι, οἱ Ἀντβεντιστές, ὁ Στρατός
Σωτηρίας, οἱ ἄλλες προτεσταντικές παραφυάδες, καί... οἱ Ὀρθόδοξοι! Ἀλλά καί
τούς Ὀρθοδόξους ὁ πίνακας τούς δείχνει
διασπασμένους σέ τρεῖς κλάδους: Στό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στό
Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καί στίς ἄλλες
Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες....
Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐπιδιώκει

καί μεθοδεύει τή διαιώνιση τῆς παρουσίας
τῶν Ὀρθοδόξων στό Π.Σ.Ε. Αὐτό ἀποδείχθηκε περίτρανα στή Σύνοδο στήν Κρήτη1.
Στήν οὐσία οὐδείς λόγος ὑπάρχει γιά
τήν παρουσία μας στό Π.Σ.Ε. Τό Π.Σ.Ε.
εἶναι, ἄλλωστε, σέ παρακμή. Κρατιέται
στή ζωή ἀπό τούς Προτεστάντες, γιατί
θέλουν ἕναν τέτοιο θεσμό ὡς ἀντίβαρο
στόν Οἰκουμενισμό τοῦ Βατικανοῦ. Οἱ
Ὀρθόδοξοι δέν ἔχουν καμία θέση στά
γεωπολιτικά παιχνίδια Ρωμαιοκαθολικῶν
καί Προτεσταντῶν. Στόν ἐκκοσμικευμένο
ἀνταγωνισμό τους, ἀφοῦ δέν μποροῦμε νά
παρέμβουμε, τουλάχιστον ἄς ἀπέχουμε.
Ἔτσι θά δείξουμε ὅτι καί δέν νοθεύουμε
τήν Ἀλήθεια καί ὅτι διατηροῦμε τήν ἀξιοπρέπειά μας.
Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος

* Βλέπε: Γ. Ν. Παπαθανασόπουλου, Ἡ Σύνοδος στήν Κρήτη, Ἐκκλησία- Προκαθήμενοι
- Γεωπολιτική, Ἐκδόσεις Τῆνος, Ἀθῆναι 2017.
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (1930-2019)

ξεδήµησε πρός Κύριον ὁ Κωνσταντῖνος
Ἀθανασόπουλος, μέλος τῆς Ἀδελφότητος
Θεολόγων ΖΩΗ καί Καθηγητής Θεολογίας
στήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία Λαρίσης.
Γεννήθηκε στά Γιαννιτσά τό 1930. Μεγάλωσε µέσα σέ μιά εὐσεβῆ πολύτεκνη οἰκογένεια.
Ὅταν τελείωσε τό Γυµνάσιο, ἀποφάσισε νά
σπουδάσει Θεολογία, καί, στή συνέχεια, νά
ἐνταχθεῖ στήν Ἀδελφότητα Θεολόγων ΖΩΗ.
Ὁ Χριστός καί ἡ δόξα Του ἦταν γιά ἐκεῖνον τό
ὕψιστο ἀγαθό: «Ὅλα γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ»
ἦταν τό σύνθηµά του!
Ἡ ξεχωριστή προσωπικότητά του, ἡ ἀνιδιοτελής καί ἐνθουσιώδης ἐργατικότητά του παραμένουν ἀξέχαστα σέ πλῆθος ἀνθρώπων στή
Θεσσαλονίκη καί
σέ ἄλλες πόλεις
Ὁ ταπεινός θεολόγος μέ τό
τῆς Μακεδονίας,
χαμόγελο καί τήν ἀπέραντη
τοῦ Ἕβρου, τῆς
Στερεᾶς Ἑλλάδας
ἀγάπη πρός ὅλους, ἀλλά
καί κυρίως στή Λάκυρίως πρός τούς νέους
ρισα, τήν πόλη μέ
καί τά παιδιά.
τήν ὁποία ταυτίἮταν ὁ ἄνθρωπος
στηκε τ’ ὄνομά του.
τῆς ΑΓΑΠΗΣ.
Ὅσοι τόν ἔζησαν
ἀπό κοντά, ἀλλά
καί ὅσοι ἁπλῶς τόν συναναστράφηκαν, καί συνεργάστηκαν μαζί του, ἔστω καί λίγο, μποροῦν
νά βεβαιώσουν ὅτι ὁ ἐκλιπών ἦταν ἄνθρωπος
ἐξαιρετικά εὐπροσήγορος, πού ξεχώριζε γιά τή
γνήσια εὐγένεια καί τή γλυκύτητα τοῦ χαρακτῆρα
του. Εἶχε δέ τό χάρισμα νά ἐπικοινωνεῖ μέ ὅλες
τίς ἡλικίες.
Εἶναι τόσα πολλά ἀκόμα αὐτά πού θά
μποροῦσαν νά εἰπωθοῦν γιά τή δράση καί τό
ἔργο του ὡς ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, σέ ὅλη
τήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί ὡς Καθηγητοῦ, πού ἐπί
δυόµισι περίπου δεκαετίες δίδαξε στήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία τῆς Ἀλεξανδρούπολης, τῆς
Θεσσαλονίκης καί κυρίως τῆς Λάρισας! Ἐπίσης,
τί νά πρωτοπεῖ κανείς γιά τό Κατηχητικό του
ἔργο στή Χριστιανική Ἑστία τῆς Λάρισας, στίς
Χ.Μ.Ο., στόν Κύκλο τῶν Ἐπιστημόνων (πού τά
ἐνεργά μέλη του φτάνουν τά 150), στίς Κατα-
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σκηνώσεις... Εἶχε συγγράψει µέ πολλή ἐπιμέλεια τά βοηθήματα
τῶν Χριστιανικῶν
Μαθητικῶν Ὁµάδων
καί εἶχε κάνει ἀκόμα
καί πολλά ἄλλα πού
δέν γνωρίζουμε.
Ὁ ἴδιος εἶναι σίγουρο ὅτι δέν θά ἤθελε νά
ποῦμε οὔτε αὐτά τά λίγα, γιατί ἦταν ὁ ταπεινός
θεολόγος μέ τό χαμόγελο καί τήν ἀπέραντη
ἀγάπη πρός ὅλους, ἀλλά κυρίως πρός τούς
νέους καί τά παιδιά. Ἦταν ὁ ἄνθρωπος τῆς
ΑΓΑΠΗΣ.
Ἀπεβίωσε στό Γενικό Νοσοκοµεῖο Λαρίσης
στίς 11 Ἰανουαρίου 2019.
Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἔγινε στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης
παρουσίᾳ τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσης καί
Τυρνάβου κ. Ἱερωνύμου, πολλῶν κληρικῶν,
ἀλλά καί πλήθους πιστῶν. Ἐντυπωσιακή ἦταν
ἡ παρουσία πολλῶν παιδιῶν τῶν Χ.Μ.Ο. καί
νέων τῆς Χ.Φ.Ε. Ἦταν, ὅπως ἔγραψε ὁ θεολόγος κ. Βασίλειος Στεργιούλης, μιά ξεχωριστή Ἀκολουθία γιά ἕναν ξεχωριστό ἄνθρωπο.
Ἦταν μιά γιορτή καί ἕνα πανηγύρι γιά ἕναν
δάσκαλο πού ἐξέθρεψε γενιές δασκάλων καί
παιδαγωγῶν τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης, καί, παράλληλα, γιά ἕναν ἱεραπόστολο
μέ ἀνοικτό πνεῦμα καί εὐρεῖς ὁρίζοντες. Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἔγινε καί στό παρεκκλήσιο
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στό κτῆμα
τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ΖΩΗ στήν Ἁγία
Παρασκευή Ἀττικῆς, ὅπου πραγματοποιήθηκε
καί ἡ ταφή στήν Κατακόμβη γιά τά μέλη τῆς
Ἀδελφότητος.
Εἶθε ἡ χριστιανική αὐτή βιωτή τοῦ Κωνσταντίνου Ἀθανασόπουλου καί τό χαρακτηριστικό
του χαμόγελο νά παραμείνει στίς ψυχές μας
ὡς παρακαταθήκη καί παράδειγμα καί γιά τή
δική μας πνευματική ἀνάταση! Ἄς εἶναι αἰωνία
ἡ μνήμη του!
Θανάσης Παπαδημητρίου

Τό γέλιο
στή ζωή μας
αί τώρα θά ἤθελα γιά λίγα λεπτά τήν προσοχή
σας πάνω σέ ἕνα θέμα πολύ σημαντικό καί
ἀπαραίτητο στή ζωή μας. Δυστυχῶς λείπει
ἀπό τή ζωή μας. Εἶναι τό γέλιο καί τό σύνθημα:
«Γελᾶστε ὅσο περισσότερο μπορεῖτε».
Τό γέλιο εἶναι τό καλύτερο φάρμακο στούς δύσκολους καιρούς πού περνοῦμε. Ὁ Ἱπποκράτης
πίστευε στή θεραπευτική ἀξία τοῦ γέλιου. Ὁ Σαίξπηρ ἔλεγε: « Ὅσο γελᾶμε, τίποτα δέν χάθηκε». Ὁ
γιατρός Ἀλέξανδρος Μαμπασάκης ὑποστηρίζει:
«Τό γέλιο δέν εἶναι ἀστεία ὑπόθεση· ἡ αἰσιοδοξία
πού προσφέρει τό γέλιο μπορεῖ νά συμπληρώσει
ὁποιαδήποτε κλασική θεραπεία». Ὁ λαός μας
ὑποστηρίζει πώς τό γέλιο μακραίνει τή ζωή. Μέ τό
γέλιο καταπολεμεῖται ὁ ἰός τῆς ἔλλειψης χαρᾶς καί
ἐνεργοποιοῦνται ἀπό τόν ὀργανισμό οἱ ἀμυντικοί
μηχανισμοί πού ὁδηγοῦν στήν ἴαση. Γενικά, ἡ Ἰατρική Ἐπιστήμη ὑποστηρίζει πώς τό γέλιο ἐνισχύει
τό ἀνοσοποιητικό σύστημα. Μέ κάθε ξέσπασμα
γέλιου ἀπελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα φυσικῶν ἀντισωμάτων στή μύτη καί στό ἀναπνευστικό σύστημα, τά ὁποῖα μᾶς προφυλάσσουν ἀπό
τίς ἐπιθέσεις τῶν μικροβίων. Σημαντικό ρόλο στήν
καρδιά καί στήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος παίζει
τό γέλιο, σύμφωνα μέ τή γνώμη τῶν Καρδιολόγων.

Κ

Ἐπίσης, τονώνει τό ἀναπνευστικό μας σύστημα
καί εἶναι ἡ καλύτερη μέθοδος ὀξυγονοθεραπείας,
διότι γελώντας, ὁ ἀέρας στούς πνεύμονες κινεῖται
μέ ταχύτητα 120 χιλιομέτρων τήν ὥρα καί προωθεῖ
περισσότερο ὀξυγόνο. Κάτι ἄλλο, πού ἴσως δέν
γνωρίζουμε, εἶναι ὅτι τό γέλιο καταπολεμᾶ καί τό
στρές, ἐνεργοποιώντας τήν ἔκκριση ὀρμονῶν εὐεξίας. Τέλος, τό ξεκαρδιστικό γέλιο ἀσκεῖ ἐσωτερικό
μασάζ στή σπλαχνική κοιλότητα καί κινητοποιεῖ
τό πεπτικό σύστημα.
Τελειώνοντας, κλείνω τό θέμα αὐτό μέ τέσσερα
στατιστικά στοιχεῖα γιά τό γέλιο:
1. Τό 1939 οἱ ἄνθρωποι γελοῦσαν 19 λεπτά τήν
ἡμέρα· τό 1982 γελοῦσαν 6 λεπτά τήν ἡμέρα·
τό 1990 γελοῦσαν 4 λεπτά τήν ἡμέρα· ἀπό τό
2008 εἶναι εἶδος πρός ἐξαφάνιση...
2. Οἱ ἄνδρες λένε περισσότερα ἀστεῖα ἐνώπιον
τῶν γυναικῶν.
3. Τό γέλιο εἶναι μεταδοτικό.
4. Γελώντας καταλώνουμε 20% περισσότερες
θερμίδες. Μέ 10-15 λεπτά γέλιου τήν ἡμέρα,
χάνουμε 2 κιλά τόν χρόνο ( Ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου στό Νάσβιλ τοῦ Τενεσή).
Ἀξίζει νά γελᾶμε μέ τήν καρδιά μας, γιατί
κάνει καλό, καί μέσα στήν κρίση, εἶναι κάτι πού
προσφέρεται δωρεάν.
Κατερίνα Δογάνη

Δωρεές

• Ὁ κ. Στυλιανός Βλαστός, Ἀθήνα, 50 €, εἰς μνήμην Ἀρετῆς & Κυριάκου Νικολόπουλου καί Μαρίας
& Δήμητρας Ζάννη.
• Ἡ κα. Αἰκατερίνη Βιολάκη, Πειραιάς, 30 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἰωάννη καί τῆς μητέρας
της Μ.αρίας.
• Ὁ κ. Κώστας Βλαχοδημητρόπουλος, Μαρούσι, 100 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων του.
• Ὁ κ. Τάσος καί ἡ κα. Ἔφη Κοντοῦ, Καλαμάτα, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ ἐξαδέλφου τους Κώστα
Οἰκονομόπουλου.
• Ἡ κα. Νίκη Μάνθου Κουτρούμπα, Καλαμάτα, 50 €, εἰς μνήμην τῆς μητέρας της Ἰωάννας, χήρας
Γεωργίου Μάνθου.
• Ἡ κα. Μαρία Κουτσογιάννη, Ἀθήνα, 100 €, εἰς μνήμην Χριστοδούλου Ἀρχιεπισκόπου, Θάλειας,
Δημητρίου, Ἑλένης, Γαρυφαλιᾶς, Γεωργίου, Αἰκατερίνης καί Ταξιάρχη.
• Ἡ κα. Ἀντιγόνη Σκοπελίτου, Ἁγία Παρασκευή, 30 €, εἰς μνήμην Γεωργίας καί Σπυρίδωνος Σκοπελίτου.
• Ὁ κ. Νίκος καί ἡ κα. Μερόπη Σπυροπούλου, Ἀθήνα, 100 €, εἰς μνήμην Σαράντου Καργάκου.
• Ἡ κα. Εὐσταθία Στουφῆ, Ἀθήνα, 150 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἀντωνίου καί τῶν γονέων του,
Δημητρίου καί Γεωργίας, καί 50 € εἰς μνήμην τῶν γονέων της, τῶν ἀδελφῶν της καί προσφιλῶν ἀπόντων.
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Γιατί ἀναβάλλεις;
Πανάγαθος Θεός μᾶς δώρισε τό
παρόν, τό σήμερα. Τό παρελθόν
πέρασε, τό αὔριο δέν εἶναι δικό
μας. Τό σήμερα εἶναι τό μόνο πού μᾶς
ἀνήκει. Γι’ αὐτό εὐθύνη καί ὑποχρεώση
κάθε χριστιανοῦ εἶναι νά ἀξιοποιήσει
αὐτό τό «σήμερα» γιά τή σωτηρία τῆς
ψυχῆς του.
Ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀπευθυνόμενος
πρός κάθε χριστιανό, λέει: «Πότε θά
γίνεις συνειδητός χριστιανός; Πότε θά
σέ γνωρίσουμε ὡς δικό μας; Πέρυσι περίμενες τή σημερινή ἐποχή· τώρα, πάλι,
περιμένεις τόν ἄλλο χρόνο. Πρόσεξε
μήπως, ἐνῶ ἀναβάλλεις, σέ βρεῖ αἰφνίδια ὁ θάνατος. Δέν γνωρίζεις τί θά σοῦ
παρουσιάσει ἡ αὐριανή ἡμέρα. Στή ζωή
σέ καλοῦμε, ἄνθρωπε. Γιατί ἀποφεύγεις
τήν πρόσκληση; Σέ καλοῦμε νά γίνεις
μέτοχος ἀγαθῶν. Γιατί περιφρονεῖς τή
δωρεά; Ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν εἶναι
ἀνοιχτή. Ὁ δρόμος εἶναι εὔκολος. Δέν
θά δαπανήσεις οὔτε χρόνο, οὔτε χρήματα. Τί σκέπτεσαι; Γιατί ἀναβάλλεις;»
Ρίχνοντας μιά ματιά στό φορτωμένο

Ὁ
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καθημερινό μας πρόγραμμα, διαπιστώνουμε ὅτι δέν χωρᾶνε ὅλα. Τό πρῶτο
πού παραπέμπουμε τότε στό «αὔριο»
εἶναι συνήθως τά πνευματικά μας καθήκοντα καί ὅ,τι ἀφορᾶ τή σωτηρία τῆς
ψυχῆς μας.
Ἀναβάλλουμε, ἔτσι, τή μέλετη τῆς
Ἀγίας Γραφῆς, τήν προσευχή, τόν
Ἐκκλησιασμό, τή μυστηριακή ζωή ( Ἐξομολόγηση, Θεία Κοινωνία), τόν πνευματικό μας ἀγῶνα, γενικότερα. Στοιχεῖα
οὐσιαστικά καί ἀπαραίτητα γιά τήν
πνευματική πρόοδο κάθε χριστιανοῦ.
Κατ’ αὐτό τόν τρόπο, ὅμως, ἴσως
συντελοῦμε στό νά ἀφήνουμε μακριά
ἀπό τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ τά παιδιά μας,
καί πολλές φορές καί τόν σύζυγο. Γιατί
πρέπει νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ μητέρα
εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία μεριμνᾶ γιά τήν
πνευματική ζωή τῆς οἰκογένειας. Μέ τό
παράδειγμά της, μέ τόν σωστό λόγο της,
γίνεται φωτεινός σηματοδότης, πού τούς
ὁδηγεῖ στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ...
Αὐτό συμβαίνει, ἐπειδή δέν θέλουμε,
ἐπειδή δέν μποροῦμε, ἀλλά ἐπειδή ἀνα-

βάλλουμε. Σήμερα δέν προλαβαίνουμε.
Ἡ καριέρα, ἡ οἰκογένεια, οἱ πολλές κοινωνικές ὑποχρεώσεις. Αὔριο θά μεγαλώσουν τά παιδιά, θά σταματήσουμε
νά ἐργαζόμαστε. Σίγουρα θά ἔχουμε
περισσότερο χρόνο γιά τά πνευματικά
μας καθήκοντα. Ἔχουμε μάλιστα τή
συνείδησή μας ἥσυχη, γιατί δέν ἀρνούμαστε τίποτα, ἁπλῶς τά μεταθέτουμε.
Δυστυχῶς, ὅμως, πιθανόν νά μή
μᾶς δοθεῖ αὐτή ἡ εὐκαιρία... καί ἐνδέχεται νά φύγουμε ἀπ’ αὐτή τή ζωή,
χωρίς νά βροῦμε τόν δρόμο πού θά
μᾶς ὁδηγήσει πρός τόν Οὐράνιο Πατέρα μας.
Ἄλλοτε, πάλι, εὔκολα παίρνουμε
ἀποφάσεις, καί μάλιστα μέ ἐνθουσιασμό. Δίνουμε ὑποσχέσεις ὅτι «ἀπό
αὔριο» θά βάλουμε καί τίς καλές πράξεις στή ζωή μας. Ἀλλά οἱ ὑποσχέσεις
αὐτές εἶναι φορές πού «μένουν στό
αὔριο». Θέλουμε, ἀλλά κάτι τήν τελευταία στιγμή, μᾶς παραπέμπει στό
«ἀργότερα»...
***
Ἄς δοῦμε μερικούς τρόπους γιά τήν
ἀντιμετώπιση τῆς ἀναβλητικότητας:
Βέβαια, γιά να διορθώσουμε μιά συνήθεια πού ἔχει ριζώσει καί ἔχει γίνει
αὐτοματισμός στήν καθημερινότητά
μας, ἀπαιτεῖται ἐπιμονή, ὑπομονή καί
μεθοδική προσπάθεια.
Ὅλοι μας ἔχουμε ἕναν διακόπτη
δράσης, ἕναν διακόπτη τοῦ «κάνε
το τώρα!». Ἄς τόν ἐνεργοποιήσουμε!
Ὅπως μέ τό κολύμπι, γιά νά κολυμπήσεις, πρέπει νά μπεῖς στό νερό.
Σχεδιάζουμε. Τό νά καταγράψουμε
στό ἡμερολόγιό μας τίς ὑποχρεώσεις
πρός διεκπεραίωση, εἶναι πολλές φορές ἕνας χρήσιμος τρόπος νά ὀργανωθοῦμε καλύτερα καί νά μειώσουμε τήν
ἀναβλητικότητά μας.

Ὁλοκληρώνουμε τμηματικά μιά δύσκολη ἐργασία, κάνοντας προσχέδιο.
Αὐτό θά μειώσει τό ἄγχος μας, ἀφοῦ,
ἀντί γιά ἕνα ἅλμα, θά χρειαστεῖ νά
κάνουμε πολλά μικρότερα βήματα.
Ἄν οἱ ὑποχρεώσεις μας εἶναι πάρα
πολλές, ἄς ζητήσουμε ξεκάθαρα βοήθεια. Εἶναι σίγουρο πώς θά βρεθοῦν
κάποιοι πού εὐχαρίστως θά ἤθελαν
νά βοηθήσουν. Αὐτό μπορεῖ νά κάνει
τή διεκπεραίωση τῶν ἐργασιῶν πιό
εὐχάριστη, καλλιεργώντας τό ὁμαδικό πνεῦμα.
Ἄν προτοῦ ξεκινήσουμε νά κάνουμε
κάτι, ἔχουμε ἤδη «προβλέψει» ὅτι θά
ἀποτύχει, ἄν οἱ προσδοκίες μας εἶναι
τόσο ὑψηλές, τοῦ τύπου «ὅλα ἤ τίποτε», χρειάζεται νά ἀπομακρύνουμε
τέτοιες σκέψεις. Εἶναι πιό ἀποτελεσματικό νά στοχεύουμε σέ μιά καλή καί
ἱκανοποιητική δουλειά, παρά σέ μιά
καθ’ ὅλα ἄψογη δουλειά.
Νά κάνουμε μετόχους στίς προσπάθειές μας ἄτομα πού ἐκτιμοῦμε καί
ἐμπιστευόμαστε, διότι ἔτσι ἐξασφαλίζουμε τά θετικά σχόλια καί τή βοήθειά
τους. Ταυτόχρονα, γνωρίζοντας ὅτι μᾶς
νοιάζονται, προσπερνᾶμε πιό εὔκολα
τούς φόβους μας, προχωρᾶμε δέ πιό
γρήγορα καί χωρίς ἀναβολές στήν διεκπεραίωση τοῦ ἔργου-στόχου.
Νά «ἀνταμείβουμε» τούς ἑαυτούς
μας, ἀναγνωρίζοντας τή φιλότιμη προσπάθειά μας, ὄχι μόνο γιά τήν ἐπίτευξη μεγάλων στόχων, ἀλλά καί γιά
μικρότερα βήματα. Ἡ ἀνταμοιβή, ἡ
ἐπιβράβευση ἐνισχύει τήν αὐτοπεποίθησή μας.
Κάνουμε χρονοδιάγραμμα. Καταρτίζουμε καθημερινό, ἑβδομαδιαῖο ἤ καί
ἐτήσιο πρόγραμμα ἐργασιῶν, τό ὁποῖο
τηροῦμε ἐπακριβῶς.
Κύκλοι Μητέρων
«ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
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Χειμῶνα μου,παρακαλῶ σε...
Χειμῶνα μου, δῶσε μου πίσω τίς
ὧρες μέ τή γιαγιά στό τζάκι. Μέ τήν
τσέπη τῆς ποδιᾶς της γεμάτη καλούδια, μελωμένα σύκα καί καρύδια. Νά
κρεμόμαστε ἀπό τά χείλη της γιά κεῖνα
τά παραμύθια της πού δέν μᾶς τρόμαζαν ποτέ, γιατί ἀκόμα καί οἱ δράκοι της
ἔκρυβαν στήν καρδιά τους μιά τόση δά
σπίθα καλοσύνης. Οἱ φλόγες χοροπηδοῦσαν καί τό χιόνι δέν ἔλεγε να σταματήσει. Κι ὅταν μᾶς ἔκλεινε γιά τά καλά
μέσα στό σπίτι, τίς ὧρες πού ἡ μάνα
ὕφαινε ἤ πάλευε με τίς δουλειές, ἔκανε ὅ, τι μποροῦσε νά μᾶς ἀπασχολήσει.
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Μέχρι τούς ἀγῶνες τοῦ 1821, μέχρι τίς
ζαβολιές πού ἔκανε κι αὐτή σάν παιδί,
μέχρι πῶς γίνονται ὅλες οἱ ἀγροτικές
δουλειές, τά κατορθώματα ναυτικῶν, μακρινῶν συγγενῶν, τί καί τί δέν ἔβρισκε
νά μᾶς διηγηθεῖ.
Χαμογελαστός, εἰρηνοποιός διαιτητής στούς καυγάδες τούς παιδικούς,
καί ἡ χαρά της μεγάλη, σάν ἡμέρευε
τό ἀνεμοβόρι, ἔλιωνε τό χιόνι, καί ξεπεταγόμαστε στόν κῆπο, σάν μουδιασμένα
πουλάκια.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση

Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Αἰσθάνομαι ὅτι κυριολεκτικά ἔχουμε χάσει τόν προσανατολισμό τῆς ζωῆς
μας.
Καθημερινά χάνουμε τόν μπούσουλα (τήν πυξίδα) πού θά μᾶς ὁδηγήσει στούς σωστούς δρόμους γιά τόν
ἐπιτυχῆ τερματισμό τῆς ἐπίγειας ζωῆς
μας.
Πρόσφατα διάβασα ὅτι
τό κυβερνόν πολιτικό
κόμμα προτείνει ἡ
πατρίδα μας νά
γίνει «οὐδετερόθρησκη» (εἴχατε ξανακούσει
αὐτόν τόν ὅρο;),
ἀπό Χριστιανική πού εἶναι καί
ἀναγράφεται καί
στό Σύνταγμά μας
ὡς ἐπικρατοῦσα
θρησκεία.
Δηλαδή; Προτείνει νά ἀλλαξοπιστήσουμε! Ἡ πατρίδα μας νά γίνει
ἕνα ξέφραγο ἀμπέλι θρησκειῶν, πού
ὅποιος θέλει θά κάνει ὅ,τι θέλει, καί
μάλιστα θά ὑποστηρίζεται καί ἀπό τό
Σύνταγμα τῆς πάλαι ποτέ χριστιανικῆς
Ἑλλάδος!!!

Ἀπίστευτα πράγματα, ἀλλά,
δυστυχῶς, ἀληθινά!
Γιά τό γεγονός αὐτό δέν φταίει
ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Αὐτά ἔλεγε καί τήν
ἐποχή πού ζητοῦσε τήν ψῆφο
μας, γιά νά μᾶς κυβερνήσει. Ξεκάθαρα ὑποστήριζε τίς ἀθεϊστικές
ἰδέες του. Δέν τίς ἔκρυψε. Καί ἐμεῖς
τόν ψηφίσαμε!
Καί ἡ ἀντιπολίτευση τί κάνει; Ὅλο
«ξεκάθαρες» κουβέντες λέει καί τίποτε οὐσιῶδες δέν λέει!
Γιά ἕνα τόσο μεγάλο καί σοβαρό θέμα, πού ἀπασχολεῖ ὅλους τούς
θρησκευόμενους Ἕλληνες, εἶναι
ἄγνωστη ἡ θέση τῆς ἀντιπολίτευσης! Ἴσως νά συμφωνεῖ καί αὐτή μέ τήν
πρόταση τῆς κυβέρνησης, γιατί, ἴσως
αὐτή νά προέρχεται ἀπό αὐτούς
πού κάτ’ οὐσίαν
μᾶς κυβερνοῦν,
τούς ἄθεους καί
ἀποτυχημένους
ἡγέτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.
Πλήρης ἡ ἀπαισιοδοξία.
Ἆραγε, ὑπάρχει κάποια διέξοδος;
Ἔχουμε τή γνώμη ὅτι ὑπάρχει.
Ἄς προσπαθήσουμε νά τή βροῦμε.
Σ.
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σέ πρΩτο πρόσωπο

σέ πρΩτο
πρόσωπο

Βιβλία πού λάβαμε
Μητροπολίτη Ἀργολίδος
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ … ΑΠΑΙΧΤΟΣ
«Τελικά ὁ Θεός δέν εἶναι καθόλου εὔκολη ὑπόθεση. Εἶναι … σκληρός «ἀντίπαλος». Συγχωρέστε με. Ὁ
Θεός εἶναι ἄπαιχτος! Δέν παίζεται».
Ἔτσι δίνει τό στῖγμα τοῦ βιβλίου του
ὁ ἐκλεκτός Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας
μας, μέ τόν ἁπλό, κατανοητό καί παραστατικό του λόγο. Στό παρόν βιβλίο
του, μέσῳ ἀναφορῶν σέ πραγματικά
γεγονότα, μᾶς καθοδηγεῖ στήν κατανόηση τοῦ μεγαλείου τῆς παρουσίας
τοῦ Θεοῦ στήν κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 138, Ἐκδόσεις
Ἐπιστροφή, Ἁμαλίας 7, Ναύπλιο, 211
00, τηλ. 27520 26362, ἰστοσελίδα:
www.epistrofibooks.com, e-mail: info
@epistrofibooks.com.
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Ἀρχιμανδρίτη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΓΩΙΣΜΟΣ
Ἡ ζωή μας εἶναι ὡραία, ἀλλά διαφθείρεται ἀπό τά πάθη. Τή μεγαλύτερη καταστροφή τήν κάνει ὁ βασιλιάς
τῶν παθῶν, ὁ ἐγωισμός. Στό βιβλίο
αὐτό περιγράφονται σέ μικρές καί
κατανοητές ἑνότητες ὅλες οἱ πλευρές
καί οἱ τρόποι, μέ τά ὁποῖα δουλεύει ὁ
ἐγωισμός μέσα στήν ἀνθρώπινη ψυχή,
ἀλλά καί πῶς μπορεῖ νά κατανικηθεῖ,
ὥστε νά μεταμορφωθεῖ ἡ ζωή μας ἀπό
ἁπλή ὕπαρξη σέ ἐν Χριστῷ ζωή.
Σχ. 13 x 20, σελ. 110, Ἐκδόσεις
«Θαβώρ», Τ.Θ. 68, Ἀγρίνιο, 301 00,
τηλ. & fax 26410 33691, 6983227295,
www.ekdoseisthavor.blogspot.com,
e-mail: thavor.editions@gmail.com.
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ΜΕΡΟΠΗΣ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμης Καθηγήτριας
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΕΝΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Συλλογή δώδεκα μικρῶν ἱστοριῶν
πού ἔχουν ὡς ἀρχική τους βάση ἕνα
πραγματικό γεγονός, τό ὁποῖο προκάλεσε μιά σχετική ἤ μιά ἀντίστοιχη πλοκή, πού κατέληξε σ’ ἕνα γραπτό κείμενο. Μύχια ἐλπίδα καί πρόθεση τῆς
συγγραφέως εἶναι αὐτές οἱ ἱστορίες σέ
κάποιους νά «ἔχουν κάτι νά ποῦν».
Τό παρόν βιβλίο εἶναι ἕνα ἀκόμα
ἐξαιρετικά φροντισμένο πόνημα τῆς
ἀγαπητῆς ἀρθρογράφου καί τοῦ Συνδέσμου. Ὁρισμένες ἀπό αὐτές τίς ἱστορίες, μάλιστα, ἔχουν ἤδη δημοσιευθεῖ
σέ παλιότερα τεύχη τοῦ Συνδέσμου.
Σχ. 14 x 21, σελ. 161, Ἐκδόσεις
« Ἀρχονταρίκι», Λυκούργου 12, Μοσχᾶτο, 183 45, τηλ. 210 9310605,
fax 210 9344407, ἰστοσελίδα: www.
archontariki.eu, e-mail: info@archontariki.eu.
γ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΚΟΛΕΤΣΟΥ
ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Μιά πολύ ἐπιμελημένη και ἀξιόλογη ἀνθολογία γιά ὅσα ἔχουν εἰπωθεῖ
ἤ γραφεῖ πρός ὕμνον τῆς Ἑλλάδας
καί τῶν Ἑλλήνων ἀπό τούς ξένους.
Πρόθεση τοῦ συγγραφέα εἶναι νά
τά γνωρίσουμε ἀκόμα περισσότεροι
Ἕλληνες ἀπ’ ὅσους τά ἔχουν ἤδη
διαβάσει ἤ ἀκούσει, καί νά γίνουμε
ἀκόμα καλύτεροι, χωρίς νά παραβλέπουμε, βέβαια, καί τίς ἀδυναμίες καί
τά ἐλαττώματά μας. Περιέχεται καί
δεύτερη ἑνότητα μέ λόγους διακεκριμένων Ἑλλήνων καί ξένων γιά πολλά
ἄλλα ἐνδιαφέροντα θέματα.

Σχ. 16 x 23, σελ. 101, Ἐκδόσεις «Δεδεμάδη», Χαριλάου Τρικούπη 42, Ἀθήνα, 106 80, τηλ. 210 3633620, fax 210
3637945 ἰστοσελίδα: www.dedemadis.gr,
e-mail: contact@dedemadis.gr.
γ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣ.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ταξίαρχου Ἀερ. Ε.Α. – Νομικοῦ
198. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἀπάνθισμα ἄρθρων, ἐπιφυλλίδων, παρατηρήσεων καί σχολίων Συνεργατῶν τοῦ
Ἑλληνικοῦ τύπου καί Στρατιωτικῶν περιοδικῶν, δημοσιευθέντων ἀπό τόν Ἰούνιο
μέχρι καί τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2018.
Σχ. 21 x 30, σελ. 226.
γ

199. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ἀπάνθισμα ἄρθρων, ἐπιφυλλίδων, μελετῶν, ὁμιλιῶν, παρατηρήσεων καί σχολίων Συνεργατῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ τύπου καί
Στρατιωτικῶν περιοδικῶν, δημοσιευθέντων
ἀπό τόν Σεπτέμβριο μέχρι καί τόν Δεκέμβριο τοῦ 2018.
Σχ. 21 x 30, σελ. 164.
γ

200. Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Συλλογή ἄρθρων, ἀφηγήσεων, ἐπιστολῶν, παρατηρήσεων καί σχολίων ἀπό
σοβαρούς δημοσιογράφους καί συγγραφεῖς, δημοσιευθέντων ἀπό τόν Ἰούνιο μέχρι καί τόν Δεκέμβριο τοῦ 2018.
Σχ. 21 x 30, σελ. 92, δ/νση συγγραφέα: Ἀφῶν Διδασκάλου 68, Παπάγου,
15669, τηλ. 210 6514195.
γ

Περιοδικό ΝΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ,
ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Τεῦχος 100, Ὀκτ. - Δεκ. 2018
Περιοδικό μέ ἐνδιαφέρουσα ὕλη, πού

κυκλοφόρησε νέο τεῦχος του, μεστό περιεχομένου καί ποικίλης θεματολογίας ἀπό
ἀξιόλογους ἀρθρογράφους καί ποιητές. Τό
παρόν εἶναι ἐπετειακό, λόγῳ τῆς κυκλοφορίας τοῦ 100οῦ τεύχους, μέ τίτλο: «1996 –
2018, Γέφυρα στό μεταίχμιο δύο αἰώνων …
καί δύο χιλιετιῶν! Ἄβυσσος! Κρατηθεῖτε!
Νά οἱ Συμπληγάδες, μπροστά! Περάσαμε!».
Σχ. 17 x 24, Σελ. 108, δ/νση: Τ.Θ. 672
17, Μελίσσια, 151 02, Τηλ. 210 8041436,
6973238311, e-mail: neaariadne18@gmail.
com.
γ

ΤΙΤΙΒΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΚΕΛΑΗΔΗΜΑΤΑ
Περιοδικό Δημοτικοῦ Σχολείου
Ἐκπαιδευτηρίων Μαίρης Ν.
Ράπτου-Κέντρο Ἑλληνικῆς Παιδείας
Τεῦχος 68, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος
2018
Νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μέ ἀναφορά στίς δραστηριότητες τοῦ Σχολείου καί
κείμενα μαθητῶν τοῦ Σχολείου, μέ χριστιανικό, ἱστορικό καί ἐγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο. Ὅλο τό τεῦχος φανερώνει τή νεανική ζωντάνια καί τόν δυναμισμό μαθητῶν
καί ἐκπαιδευτικῶν.
Σχ. 20,5 x 28,5, Σελ. 80, δ/νση: Καρδίτσης 21, 413 35, Λάρισα, τηλ. 2410 624403.
γ

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Περιοδικό Γυμνασίου-Λυκείου Σχολείου Ἐκπαιδευτηρίων Μαίρης Ν. Ράπτου-Κέντρο Ἑλληνικῆς Παιδείας
Τεῦχος 61ο, Δεκέμβριος 2018
Νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μέ ἀναφορά στίς δραστηριότητες τῶν Σχολείων καί
ἄρθρα ἐκπαιδευτικῶν τοῦ Σχολείου, μέ
χριστιανικό, ἱστορικό καί ἐγκυκλοπαιδικό
περιεχόμενο, καθώς καί ἀναδημοσιεύσεις
ἐνδιαφερόντων ἄρθρων. Ὅλο τό τεῦχος
φανερώνει τή νεανική ζωντάνια καί τόν δυναμισμό μαθητῶν καί ἐκπαιδευτικῶν.
Σχ. 20,5 x 28,5, Σελ. 80, δ/νση: Καρδίτσης 21, 413 35, Λάρισα, ιστοσελίδα: www.
sxoleioraptou.gr.
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Πετράδια
ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΕΊΔΗΣΗ
« Ἡ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστί,
τό μαρτύριον τῆς συνειδήσεως
ἡμῶν».
Β΄ Κορινθ. α΄ 12
( Ἐκεῖνο γιά τό ὁποῖο καυχιόμαστε
εἶναι ἡ καλή μαρτυρία τῆς συνειδήσεώς μας).

« Ἐάν ἡ καρδία ἡμῶν μή καταγινώσκῃ ἡμῶν, παρρησίαν ἔχομεν
πρός τόν Θεόν καί ὅ ἄν αἰτῶμεν
λαμβάνομεν».
Α΄ Ἰω. γ΄ 21-2
(Ἄν ἡ συνείδησή μας δέν μᾶς κατηγορεῖ, ἔχουμε θάρρος πρός τόν Θεό
καί ὅ,τι τοῦ ζητᾶμε τό παίρνουμε).

«Πανευτυχής εἶναι ἐκεῖνος πού
δέν τόν κατηγόρησε ἡ συνείδησή
του».
Σ. Σειράχ ιδ΄ 2

« Ὅσοι ἔχουν καθαρή τή συνειδησή τους εἶναι ἄνθρωποι τοῦ
φωτός καί τῆς ἡμέρας».
Γρηγόριος Θεολόγος
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« Ἡ ἀγαθή συνείδηση ἀποκτιέται
μέ τήν προσευχή, ἐνῶ ἡ καθαρή
προσευχή ἀποκτιέται μέ τή συνείδηση. Ἑπομένως, καί ἡ προσευχή
καί ἡ συνείδηση ἔχουν ἀνάγκη ἡ
μία τήν ἄλλη».
Μάρκος ὁ Ἀσκητής

«Χαῖρε, λουτήρ, ἐκπλύνων συνείδησιν».
Ἀκάθιστος Ὕμνος
(Χαῖρε Θεοτόκε, ἐσύ πού σάν θεῖο
λουτρό, καθαρίζεις τή συνείδηση).

« Ἡ συνείδησή σου σέ ἐλευθερώνει
ἀπό τούς κρυφούς λογισμούς τῆς
καρδιᾶς σου καί σέ κάνει ἄξιο νά
παρουσιαστεῖς μέ θάρρος μπροστά
στόν Δημιουργό, ὅταν θ’ ἀφήσεις
τήν πρόσκαιρη τούτη ζωή».
Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής

«Μόνο ἐκείνους δέν κρίνει ἡ συνείδηση, ὅσους ἔφτασαν στό ἄκρο
ἤ τῆς ἀρετῆς ἤ τῆς κακίας».
Φιλοκαλία, Ὅσιος Θαλάσσιος

«Δύο πράγματα μέ συγκλονίζουν.
Ὁ ἔναστρος οὐρανός ἄνωθέν μου
καί ἡ φωνή τῆς συνειδήσεως
μέσα μου».
Κάντ

«Τί εἶναι ἐλευθερία; Ἡ ἀγαθή
συνείδηση».
Περίανδρος

« Ἡ συνείδησή μας εἶναι ἕνας
ἀλάνθαστος δικαστής, ὅταν δέν
τήν ἔχουμε δολοφονήσει».
Μπαλζάκ

«Πρέπει νά φοβόμαστε ὄχι τήν
ἀπειλή τοῦ ἄλλου ἀνθρώπου,
ἀλλά τῆς συνειδήσεως τή φωνή».
Ὑπερείδης

«Συνείδηση εἶναι ἡ δική μας κρίση γιά τό σωστό ἤ τό ἐσφαλμένο
τῶν πράξεών μας».
Ἀριστοτέλης

«Σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους ἡ συνείδηση ἔχει τή θέση τοῦ Θεοῦ».
Μένανδρος

« Ἡ συνείδηση εἶναι τό καλύτερο
βιβλίο ἠθικῆς».
Πασκάλ

«Καλύτερα νά βλάψω τήν τσέπη
μου, παρά τή συνείδησή μου».
Ἱερώνυμος Ἀποστολίδης

« Ἡ ἀσυνειδησία εἶναι τό μεγαλύτερο ἁμάρτημα».
Κ. Γιούνγκ

« Ἡ συνείδησίς μας εἶναι ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ εἰς τά βάθη
τῆς ψυχῆς μας καί ἡ φωνή τῆς
πεφωτισμένης συνειδήσεως εἶναι
ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ».
Π. Τρεμπέλας

« Ἡ ἤρεμη συνείδηση κοιμᾶται καί
στή βροντή».
Ἰταλική παροιμία
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος †
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« Ὁ ἑπόμενος Πρωθυπουργός
θά κληθεῖ νά ἑνώσει τούς Ἕλληνες καί νά ἀποκαταστήσει τόν πολιτικό πολιτισμό τῆς χώρας»
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 16-12-18)
Τό πολιτικό προσωπικό τῆς πατρίδας μας ἔχει τίς προϋποθέσεις, ὅπως
ἦθος, ἀρχές καί ἱκανότητες, νά πραγματώσει τό ἡράκλειο αὐτό ἔργο;
«Δέν εἶναι αὐτή ἡ Εὐρώπη πού
ὀνειρευτήκαμε»
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 16-12-18)
Μήπως ὀνειρευτήκαμε Εὐρώπη
θεμελιωμένη στίς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου; Μήπως συνετισθήκαμε ἀπό τά
ἀδιέξοδα στά ὁποῖα μᾶς ὁδήγησαν οἱ
ἐσφαλμένες ἐπιλογές μας;
«Δημοκρατικά πανεπιστήμια,
γιά νά “σωθεῖ” ἡ Εὐρώπη»
(ΤΑ ΝΕΑ, 17-12-18)
Γιά νά σωθεῖ ἡ Εὐρώπη, χρειάζεται
νά ἐπιστρέψουμε στίς αἰώνιες ἀξίες,
στίς ἠθικές ἀρχές.
« Ὁ μεγαλύτερος πατριωτισμός
εἶναι νά λήξει ἡ ἐκκρεμότητα μέ
τή ΠΓΔΜ»
(Γ. Γραμματικάκης, Η ΑΥΓΗ, 18-12-18)
Νά λήξει μέ ὁποιονδήποτε τρόπο;
Καί μέ λύση εἰς βάρος τῆς πατρίδας
μας; Λόγῳ πατριωτισμοῦ;
«Φιλιατρά: Ἀγάπη καί ἀλληλεγγύη μέ ἐθελοντική αἱμοδοσία»
(ΘΑΡΡΟΣ, 19-12-18)
Εὐχόμαστε νά ἐμπνεύσει πολλούς
μιμητές τῶν αἱμοδοτῶν. Ἡ ἐγωπάθεια
μᾶς ἔχει ξεράνει τήν καρδιά καί τή ζωή.
«Μέ τό Ἀπολυτήριο Λυκείου ἡ
εἰσαγωγή στά ΑΕΙ-ΤΕΙ»
(ΕΣΤΙΑ, 20-12-18)
Γνωστή ἡ ἐπίδοση αὐτή τῶν κομμάτων ἐξουσίας στήν πατρίδα μας;
« Ἡ δολιότης εἰς τήν προσπάθειαν ἐπιβολῆς “Οὐδετεροθρήσκου
Κράτους”»
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 21-12-18)

Σέ πλείστους τομεῖς ἐκδηλώνεται
ἡ δολιότητα τῶν ἀντίθεων δυνάμεων
πού κυβερνοῦν ἀπό τό προσκήνιο καί
τό παρασκήνιο τήν πατρίδα μας. Ἐπιβάλλεται ἐπαγρύπνηση!
« Ἑνωτικό μήνυμα ἀποτροπῆς
τῶν προκλήσεων ἀπό τό Ἐθνικό
Συμβούλιο Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς»
(ΕΘΝΟΣ, 22-12-18)
Ἄς μήν ἐφησυχάζουμε. Δέν «ἱδρώνει τό αὐτί» τῆς Ἄγκυρας ἀπό τέτοια
μηνύματα.
« Ὑπουργοί μέ τό βλέμμα στίς
κάλπες... τρέχουν νά κλείσουν
ἐκκρεμότητες»
(ΤΟ ΒΗΜΑ, 23-12-18)
Ὄχι βέβαια γιά νά ἐπιλύσουν προβλήματα. Γιά νά ἐπανεκλεγοῦν. Ὅλοι
ἔτσι κάνουν!
« Ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ ΟΗΕ
γιά ἐπιστροφή τῶν Γλυπτῶν τοῦ
Παρθενῶνα»
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 24-12-18)
Θά τά ἐπιστρέψουν; Ἀμφιβάλλουμε. Στίς διεθνεῖς σχέσεις, καί ὄχι μόνον,
ἰσχύει τό δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου!
«Τό κλῖμα τῶν Χριστουγέννων
ἀγκαλιάζει τήν Ἑλλάδα»
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 25-12-18)
Δέν τήν ἀγκαλιάζει, γιατί στήν πλειονότητά μας κάνουμε Χριστούγεννα
χωρίς Χριστό, βυθισμένοι στήν ὑλοφροσύνη, στόν καταναλωτισμό.
« Ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας μᾶς
ἔχει σώσει στήν κρίση»
(ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 26-12-18)
Στήριγμα γιά τά ἄτομα, ζωτικό
κύτταρο τοῦ Ἔθνους. Ἐπιβάλλεται ἡ
στήριξή της μέ κάθε μέσο!
«Νέα ἀνάσα γιά τά Ταμεῖα. Μέ
τήν αὔξηση τοῦ κατώτατου μισθοῦ»
(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 27-12-18)
Ἀνάπτυξη χρειάζεται. Ὄχι προσωρινή ἀνάσα.
Μ. Πολίτης
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«Ο ΓΥΆΛΙΝΟΣ ΚΌΣΜΟΣ»

Τό πρῶτο συγκροτημένο θεατρικό ἔργο
τοῦ γνωστοῦ Ἀμερικανοῦ συγγραφέα Τενεσή Οὐίλιαμς (1911-1983), « Ὁ Γυάλινος Κόσμος» παίζεται
στό θέατρο τῆς Ὁδοῦ
Κεφαλληνίας σέ σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζᾶ. Γράφτηκε το
1945, πρωτοπαίχτηκε
στό Σικάγο καί κατόπιν στή Νέα ‘Υόρκη
(Μπροντγουαίη), ὅπου
σημείωσε μεγάλη ἐπιτυχία.
Δέν εἶναι μόνον αὐτοβιογραφικό σέ μεγάλη ἔκταση, ἀλλά σκιαγραφεῖ καί πρόσωπα
τῆς γονικῆς του οἰκογένειας. Ὁ Τόμ, ἕνα ἀπό
τά τέσσερα πρόσωπα τοῦ ἔργου, ἐκπροσωπεῖ
τόν συγγραφέα κατά
δύο τρόπους: καί ὡς
γιός καί ὡς ἀφηγητής.
Ὁ πατέρας τοῦ Τενεσή
Οὐίλιαμς ἦταν ὑπάλληλος τηλεφωνικῆς
ἑταιρίας καί ἐγκατέλειψε τήν οἰκογένειά του,
«γιατί ἀγάπησε τίς μακρυνές ἀποστάσεις».
Ἡ φωτογραφία του στόν τοῖχο ὑπογραμμίζει
περισσότερο τή φυγή του, τήν ἀπουσία του,
παρά τήν παρουσία του στό σπίτι.
Ἀντιπροσωπευτικός τύπος μητέρας, πού
ἐκδηλώνει τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγάπη της
ἐξοργιστικά καί καταπιεστικά, ἡ Ἀμάντα, δραπετεύει πρός τό «ἔνδοξο» νεανικό παρελθόν,
συχνά κωμικοτραγικά. Διαθέτει ἀνεξάντλητη
ὑπομονή καί ἐπιστρατεύει τήν ἐφευρετικότητά
της, γιά νά «μπαλώνει» τά πράγματα.
Ὅπως καί ὁ δημιουργός του, ὁ Τόμ, ὁ
γιός, ἐργάζεται σέ μιά ἀποθήκη ὑποδημάτων,

ἐργασία πού βρίσκει ἀνιαρή. Καταφεύγει στίς
σκοτεινές αἴθουσες τῶν κινηματογράφων, ὅπου
περνᾶ πολλές ὧρες. Γιά ἑκατομμύρια ἀνθρώπους ἡ μεγάλη ὀθόνη, καί
τώρα ἡ μικρή, ἀποτελοῦν
θῦρες διαφυγῆς ἀπό τήν
πραγματικότητα, ἐσωτερική καί ἐξωτερική.
Ἡ κόρη τῆς οἰκογένειας, Λάουρα, ἀντιπροσωπεύει τήν ἀδελφή
τοῦ συγγραφέα. Εἶναι
κλεισμένη στόν ἑαυτό της, ἄτολμη, σωματικά ἀνάπηρη καί ψυχολογικά εὐάλωτη. Μένει
προσηλωμένη στόν μικρόκοσμο τῆς συλλογῆς
τῶν μικρῶν γυάλινων ζώων καί ἀκούει παλιούς
δίσκους μουσικῆς στό γραμμόφωνο. Δέν ἔχει
ἐπαγγελματική ἀπασχόληση. Διέκοψε τή φοιτησή της σέ σχολή ἐπαγγελματικῆς καταρτίσεως
λόγῳ ψυχολογικῶν προβλημάτων, πρᾶγμα πού
ἀπέκρυψε ἀπό τή μητέρα της. Ἡ ἀποτυχία τῆς
προσπάθειας νά βρεθεῖ γαμπρός στό πρόσωπο
τοῦ Τζίμ, συναδέλφου τοῦ Τόμ, ἐπιτείνει τό
κλῖμα τῆς ἀπογοητεύσεως καί διαγράφει τό
μέλλον ζοφερό.
Χαρακτηριστικός
τύπος Ἀμερικανοῦ,
πού ἐνστερνίζεται τήν
ἰδέα τῆς ἀνάπτυξης
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν δρόμο τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν ἱκανοτήτων, ὁ Τζίμ, ἀντιπροσωπεύει
τήν εἰσβολή τῆς πραγματικότητας πού πληγώνει. Δίνει τήν ἐντύπωση ὅτι ἑτοιμάζεται νά
ἀνταποκριθεῖ στίς προκλήσεις τῶν μελλοντικῶν
ἐξελίξεων. Ἴσως, ὅμως, αὐτός νά δραπετεύει
ἁπλῶς πρός τό μέλλον.
Νίκος Τσιρώνης
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Ἡ

χώρα μας διέρχεται αὐτή τήν
περίοδο μιά ἀπόλυτα κρίσιμη
ἱστορική καμπή! Τέθηκε ἐπί
τάπητος μέσα στό Ἐθνικό μας Κοινοβούλιο τό ἐπίμαχο ζήτημα τῆς Μακεδονίας μας.
Μετά τίς πρόσφατες συνταγματικές ἀλλαγές, στίς ὁποῖες προχώρησε
ἡ κυβέρνηση τῶν Σκοπίων, μέ βασικότερη τήν ὑπερψήφιση τῆς ὀνομασίας
«Βόρεια Μακεδονία» erga omnes γιά
τό κράτος τους, τό ὅλο θέμα πέρασε
πλέον στήν ἑλληνική πλευρά.
Ἡ λεγόμενη «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», γιά νά
κυρωθεῖ, ἔπρεπε νά ψηφιστεῖ ἀπό τούς ἀντιπροσώπους
τοῦ λαοῦ μας, μέ τήν πλειοψηφία τουλάχιστον 151
θετικῶν ψήφων στήν ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς. Τήν 25η
Ἰανουαρίου 2019, τελικά, ὑπερψηφίστηκε ἀπό τήν
Ἑλληνική Βουλή μέ 153 θετικές ψήφους...
Τό ζήτημα δίχασε κόμματα, ὁδήγησε σέ «διαζύγιο»
τούς κυβερνητικούς ἐταίρους καί ἔχει προκαλέσει τή
σφοδρή ἀντίδραση τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ μας,
σύμφωνα μέ τίς δημοσκοπήσεις.
Ἴσως ἡ πιο ἐνδεδειγμένη λύση θά ἦταν νά εἶχε
περάσει τό ζήτημα στά χέρια τοῦ λαοῦ· νά εἶχε διενεργηθεῖ δημοψήφισμα. Δυστυχῶς, ὅμως, μέσα σ’ ἕνα
προφανές ἔλλειμμα δημοκρατικῆς ἔκφρασης, τό ζήτημα δέν παραπέμφθηκε στή βούληση τοῦ κυρίαρχου
λαοῦ, ἀλλά ἡ διαχείρισή του ἔμεινε ὀλιγαρχικά στούς
κυβερνῶντες, χωρίς αὐτοί νά ἔχουν ἐξουσιοδοτηθεῖ ἐν
λευκῷ γιά ἕνα τέτοιο ἱστορικό καί ἐθνικό θέμα.
Κι ἔτσι ἡ ὅλη ὑπόθεση βρέθηκε στά χέρια τῶν
βουλευτῶν μας. Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά τούς ἐπισημάνουμε, ἀπό τή θέση ἑνός ἁπλοῦ πολίτη αὐτοῦ ἐδῶ
τοῦ πονεμένου τόπου, ὅτι θά ἔπρεπε νά ἀφήσουν τή
συνείδησή τους νά ἐκφραστεῖ μέ γνώμονα τό πραγματικό συμφέρον τῆς πατρίδας μας. Ὄχι ὅπως τό
ἐννοοῦν κάποιοι, εἴτε διαστρεβλώνοντας τήν ἱστορία
καί τήν παράδοση, εἴτε ἀδιαφορώντας γιά τό ἄλυκο
αἷμα πού χάθηκε γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας. Περιμέναμε νά ποῦν «ὄχι» σέ μιά συμφωνία
πού ἀναγνωρίζει «μακεδονική» ἰθαγένεια, γλῶσσα,
καθώς καί τή δυνατότητα οἱ γείτονές μας νά αὐτοαποκαλοῦνται «Μακεδόνες». Περιμέναμε νά ποῦν «ὄχι»
σέ μιά συμφωνία πού θά φέρει ἀλλαγές στά σχολικά
βιβλία τῆς ἱστορίας, πού θά διαγράψει τούς Μακεδο62

Δέν γράψατε τή
δική σας ἱστορία!
νομάχους, τόν Παῦλο Μελᾶ καί τόν
Μακεδονινκό Ἀγῶνα. Περιμέναμε νά
ποῦν «ὄχι» σέ μιά συμφωνία πού θά
ἀλλάξει τό status quo σέ προστατευόμενες ἐμπορικές ὀνομασίες προϊόντων καί θά ἐκχωρηθοῦν δικαιώματα
διεξόδου τῶν Σκοπιανῶν σέ ἑλληνικές
θάλασσες γιά τό ἐμπόριό τους.
Διαφωνοῦμε, βέβαια, μέ τή στοχοποίηση τῶν προσώπων τοῦ Κοινοβουλίου μας πού ψήφισαν ὑπέρ τῆς
συμφωνίας. Οὔτε ἀσφαλῶς χρειάζονται
διωγμοί ἤ συλλήψεις. Ὁ λαός ἔχει πάντα τό δικαίωμα
νά ὁμιλεῖ καί νά διαδηλώνει σέ συλλαλητήρια, ὅπως
ἔγινε τήν 20η Ἰανουαρίου 2019 καί τίς ἑπόμενες ἡμέρες. Οὔτε εἶναι «φασίστες» ὅσοι ἐξέφρασαν μαζικά τή
διαφωνία τους στή συγκεκριμένη συμφωνία...
Ἀναλογιστεῖτε ὅμως, κυρίες καί κύριοι τοῦ ἐθνικοῦ μας Κοινοβουλίου, τί κάνατε τελικά! Ψηφίσατε
κατά συνείδησιν γιά τή διατήρηση τῆς ἀλυσίδας τῆς
ἱστορικῆς μας συνέχειας; Ἐπαληθεύτηκε ὁ κορυφαῖος
σκιτσογράφος τῶν ἡμερῶν μας Ἀρκάς, πού ἐμφανίζει
δύο καθήμενους στά βουλευτικά ἕδρανα νά συζητοῦν
λέγοντας: «- Ἄκουσες; Ψῆφο κατά συνείδηση… - Τί
λέει, ρέ; Καί ποῦ θά βροῦμε συνείδηση;». Ὁ ἱστορικός
τοῦ μέλλοντος θά σᾶς γράψει μέ μελανά γράμματα,
ὅπως τόσα ἄλλα πρόσωπα στή μέχρι τώρα πορεία
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Θά σᾶς κρίνει ὁ λαός, ὄχι μόνο στίς
ἐπερχόμενες ἐκλογές, ἀλλά καί στό ἀπώτερο μέλλον...
Παραδώσατε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας, τήν ψυχή
μας! Δέν ἀφήσατε στήν ἄκρη ἰδεοληψίες, συμφέροντα ἤ
καί ἀνταλλάγματα. Δέν ζυγίσατε καλά τό βαρύ ἱστορικό
παρελθόν, πού τώρα περισσότερο ἀπό ποτέ εἶναι φορτωμένο στούς ὤμους σας. Δέν ψηφίσατε μέ γνώμονα
τή θέληση τοῦ λαοῦ. Δέν γίνατε ἥρωες! Δέν ἀψηφήσατε
φόβο καί κόστος. Διαπράξατε τό ἔγκλημα τῆς ἐθνικῆς
προδοσίας ἀπέναντι στή Μακεδονία μας. Ἄλλωστε, ἡ
ἱστορία δέν γράφεται μέ συμβιβασμούς καί μειοδοσίες, ἀλλά, ἀντίθετα, μέ θυσίες, αἷμα καί πόνο! Ἡ ὥρα
τῆς δικῆς σας εὐθύνης πέρασε! Δέν πήρατε ἀπόφαση
δυνατή! Δέν περάσατε τό ὄνομά σας στήν ἀθανασία,
ἀλλά στή λήθη καί στή ντροπή! Δέν γράψατε τή δική
σας ἱστορία! Δέν γράψατε αἰώνιες σελίδες ἱστορίας
τώρα! Δέν εἴπατε «ὄχι» στήν ἐπαίσχυντη «Συμφωνία
τῶν Πρεσπῶν». Δέν «Τρέξατε νά σώσετε τή Μακεδονία»…, ὅπως τό βροντοφώναζε ὁ Ἴωνας Δραγούμης!

Φώτιος Ρίζος
Θεολόγος
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