«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ ´, 3)
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ελείωσαν οἱ ἐκλογές. Ἀναδείχθηκαν τά μέλη τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου καί οἱ τοπικοί
μας Ἄρχοντες. Ἀναμένονται καί οἱ Βουλευτικές ἐκλογές τήν 7η Ἰουλίου 2019.
Ἀκούσθηκαν καί ἔγιναν πολλά πού ἐσκανδάλισαν καί ἀπογοήτευσαν καί διαίρεσαν
τόν λαό. Τόν ἐδίχασαν καί τόν παρέσυραν σέ ἀκραῖες συμπεριφορές. Θά γίνουν καί
ἄλλα γεγονότα ἕως τήν προσεχή ἐκλογική ἀναμέτρηση.
Μία κοινωνία διχασμένη καί ἀλληλοσπαρασσομένη δέν μπορεῖ νά προχωρήσει.
Ἀπομακρύνεται ἀπό τίς πνευματικές της ρίζες καί ἀπό τόν Θεό καί ὁδηγεῖται στή
σύγχιση, στήν ταραχή καί στή φθορά. Χάνει τή συνοχή της, τήν ἑνότητά της καί
αὐτοκαταστρέφεται. Ἀπό ἐδῶ ξεκινοῦν τά κακά. Οἱ πόλεμοι, τά μίση, οἱ συγκρούσεις
οἱ «φυσικές» καταστροφές. Ὁ ἄνθρωπος, πού πλάσθηκε «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ», γιά
νά ὁδηγεῖ τά πάντα στήν ὑπακοή τοῦ Χριστοῦ, νά εἶναι
ὁ κύριος τῆς κτίσεως, ὑπετάγη στή φθορά καί στόν θάνατο. Μαζί του ὑπετάγη στή φθορά καί ἡ φύσις. «Πᾶσα
ἡ κτίσις συστενάζει καί συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ.
8, 21). Ὅσο ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τόν Θεό καί τήν
ἀγάπη Του, τόσο ἡ σύγχυση καί ἡ ταραχή ἐπιτείνονται
καί τό χάος ἐπικρατεῖ παντοῦ. Ἀκόμα καί τά δῶρα τοῦ
( Ἐφεσ.
Θεοῦ χρησιμοποιοῦνται γιά τήν καταστροφή.
Ὁ Θεός δέν ἐγκατέλειψε τόν κόσμο. Ἔγινε ἄνθρωπος,
σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε, γιά νά φανερώσει τήν ἀπέραντη ἀγάπη Του καί νά
ἑνώσει τόν ἄνθρωπο μαζί Του καί νά ἀνακαινίσει τά πάντα. Νά μᾶς χαρίσει τήν
ἑνότητα καί τήν εἰρήνη Του. Μιά ἑνότητα πού ξεκινᾶ ἀπό τήν ἴδια τήν Ἁγία Τριάδα (Τόν Τριαδικό ἕναν Θεό) καί μᾶς ἑνώνει μαζί Του, στό Πανάγιο Σῶμα Του καί
ἐπεκτείνεται σέ ὅλους ὅσοι ἀποδέχονται τά δῶρα Του. « Ἵνα ὦσιν ἕν καθώς ἡμεῖς …
καθώς σύ, Πάτερ, ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν σοί, ἵνα καί αὐτοί ἐν ἡμῖν ἕν ὦσι … ἐγώ ἐν αὐτοῖς
καί σύ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν» (Ἰω. 17,11, 21-23).
Ἡ ἑνότητα ὅλου τοῦ κόσμου εἶναι σκοπός τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Ἡ κτίση
ὅλη θά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τή φθορά. «...Kαί αὐτή ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπό
τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τήν ἐλευθερίαν τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. 8, 21).
Ὅλη ἡ κτίση συνεργάζεται καί ἀλληλοσυμπληρώνεται στήν ἁρμονική πορεία τῆς
ἑνότητας τοῦ κόσμου.
Ἡ ἑνότητα εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι κατανοήσουμε τήν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καλλιεργήσουμε τή μεταξύ μας ἀγάπη καί ἐπιδιώκουμε τήν
εἰρήνη, τήν κατανόηση, τόν ἀλληλοσεβασμό, τήν ἀποδοχή τοῦ ἄλλου, μποροῦμε
νά συν-υπάρχουμε, νά συν-ομιλοῦμε, νά συν-εργαζόμαστε γιά τό καλό ὅλων, τῆς
Πατρίδας μας καί ὅλου τοῦ κόσμου.
Νά παραμερίσουμε τά πάθη μας, τούς φανατισμούς μας,
πού μᾶς τυφλώνουν καί νομίζουμε ὅτι ἐ μ ε ῖ ς ἔχουμε πάντοτε
δίκιο καί θεωροῦμε ὅτι οἱ ἄλλοι δέν μᾶς καταλαβαίνουν καί εἶναι
ἐναντίον μας. Νά ἑνώνουμε τίς δυνάμεις μας δημιουργικά, νά
ἐπιδιώκουμε τήν εἰρήνη καί τήν ἑνότητα μέ ὅλους, ὡς παιδιά
τοῦ ἴδιου Πατέρα, πού εἴμαστε. Νά συμμετέχουμε στό σχέδιο
τῆς σωτηρίας ὅλου τοῦ κόσμου καί στήν ἀνακαίνιση ὅλης τῆς
κτίσεως καί νά γινόμαστε «συνεργοί» τοῦ Θεοῦ. Μακάρι καί
οἱ Ἄρχοντές μας καί ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ δημόσια πράγματα
(πολιτικοί, δημόσιοι ἄνδρες ὅλων τῶν κλάδων) νά συνειδητοποιήσουν ὅτι χωρίς Θεό ματαιοπονοῦν. Ἡ ἑνότητα εἶναι πηγή
δημιουργίας καί χαρᾶς.

«ΣΠΟΥΔΆΖΟΝΤΕΣ
ΤΗΡΕῖΝ
ΤΉΝ ΕΝΌΤΗΤΑ»
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Τό Χρίσμα ἤ τό Ἅγιο Μύρο

ό Χρίσμα εἶναι θεοσύστατο Μυστήριο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, πού, ὅπως σέ πολλά σημεῖα
στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων συναντᾶται, τό τελοῦσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τους
στά κεφάλια τῶν πιστῶν. Τότε ἐκεῖνοι
λάμβαναν τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. «Τότε
ἐπετίθουν τάς χεῖρας ἐπ’ αὐτούς καί
ἐλάμβανον Πνεῦμα Ἅγιον» (Πράξ. η΄
17). Δηλαδή, «τότε οἱ Ἀπόστολοι ἔθεταν τά χέρια τους πάνω σ’ αὐτούς πού
εἶχαν πιστέψει καί βαπτιστεῖ καί ἐκεῖνοι
λάμβαναν τό Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτό φαινόταν καί αἰσθητῶς, μέ τά ἔκτακτα χαρίσματα πού μεταδίδονταν σ’ αὐτούς».
Καί «ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τάς
χεῖρας ἦλθε τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐπ’
αὐτούς» (Πραξ. ιθ΄ 6). Δηλαδή, «ὅταν

Ὁ Θεός εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος
μᾶς ἐνισχύει στό νά μένουμε
πιστοί στόν Χριστό.
ὁ Παῦλος ἔβαλε τά χέρια του πάνω στά
κεφάλια τους, ἦλθε τό Ἅγιο Πνεῦμα
ἐπάνω τους καί τούς μετέδωσε διπλό
χάρισμα·μιλοῦσαν, δηλαδή, διάφορες ξένες γλῶσσες, τίς ὁποῖες πιό πρίν δέν τίς
γνώριζαν, καί συγχρόνως προφήτευαν».
Τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος
γίνεται ἀμέσως μετά τό Βάπτισμα σ’
ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους. Ἀπό τούς
ἑτεροδόξους, οἱ μέν Προτεστάντες τό
ἀπορρίπτουν καί δέν το παραδέχονται, κάτι πού περιφρονεῖ τό ἦθος τῆς
πρώτης ἀποστολικῆς ἐκκλησίας, κοντά
στήν ὁποία διατείνονται ὅτι τόσο πολύ
θέλουν νά βρίσκονται. Ἀπό τήν ἄλλη,

οἱ Παπικοί τό τελοῦν, ἀλλά ὅταν τά
παιδιά συμπληρώσουν τό 12ο ἔτος τῆς
ἡλικίας τους. Ἄλλη καινοτομία κι αὐτή,
ἐντελῶς ξένη πρός τήν Παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας.
Σήμερα τό Χρίσμα δέν γίνεται μέ
ἐπίθεση τῶν χειρῶν τοῦ Λειτουργοῦ τοῦ
Μυστηρίου, ἀλλά μέ τό Ἅγιο Μύρο.
Αὐτό τό Ἅγιο Μύρο ἀποτελεῖται
ἀπό σαράντα (40) εὐώδη ὑλικά, πού
συμβολίζουν τά πολλά χαρίσματα τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, τά ὁποία λαμβάνει
ὁ Χριστιανός μετά τό Βάπτισμά του.
Τότε ὁ ἱερέας τοῦ ἀλείφει ὅλα τά μέλη
τοῦ σώματός του: τό κεφάλι, τά πλευρά, τά χέρια, τά αὐτιά, τά πόδια, τό
στόμα, καί λέει τά ἑξῆς λόγια: «Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν».
Δηλαδή τό ἁγιασμένο αὐτό Μύρο εἶναι
βεβαίωση καί ἐπισφράγιση ὅτι αὐτός
πού βαπτίσθηκε πῆρε τίς δωρεές καί
τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Οἱ συγκεκριμένοι λόγοι τοῦ Λειτουργοῦ
τοῦ Μυστηρίου στηρίζονται σέ ὅσα λέει
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, σχετικά μέ τό
χρίσμα αὐτό: « Ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς σύν
ὑμῖν εἰς Χριστόν καί χρίσας ἡμᾶς Θεός,
ὁ καί σφραγισάμενος ἡμᾶς καί δούς
τόν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς
καρδίαις ἡμῶν» (Β΄ Κορινθ. α΄ 21 - 22).
Δηλαδή ὁ Θεός εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος
μᾶς ἐνισχύει στό νά μένουμε πιστοί
στόν Χριστό. Καί τό κάνει αὐτό μέ τό
χρίσμα πού μᾶς προσφέρει καί μέ τό
Ἅγιο Πνεῦμα πού ἔβαλε στίς καρδιές
μας ὡς ἀρραβῶνα καί ἐγγύηση πώς θά
ἐκπληρώνει ὅλα ὅσα μᾶς ὑπόσχεται,
μέ κορυφαία ὑπόσχεση τή δωρεά τῆς
αἰώνιας ζωῆς, μέ τήν ὁποία ἐλπίζουμε
νά μᾶς ἀξιώσει.
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Ἄμεση καί αὐτόματη δημιουργία
«

Ὁ

Ἅγιος Τύχων (400 μ.Χ.) ἔγινε
Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος στήν
Κύπρο. Ὁ πατέρας του ἦταν
ἀρτοποιός καί ὁ Τύχων, ὅταν ἦταν νέος,
τόν βοηθοῦσε στήν πώληση ψωμιοῦ. Ὁ
Τύχων, ὅμως, ἔδινε στούς φτωχούς ψωμί
δωρεάν. Ὁ πατέρας του, ὅταν τό πληροφορήθηκε, ὀργίστηκε καί εἶπε στόν υἱό
του ὅτι ὁ φοῦρνος δέν ἦταν φιλανθρωπικό
κατάστημα, ἀλλά βιοποριστική ἐργασία.
Ὁ Τύχων τοῦ ἀπάντησε ὅτι τά ψωμιά τά
δανείζει στόν Θεό καί ὅτι ἔχει καί γραπτή ἀπόδειξη ὅτι ὁ Θεός τά ἔχει λάβει.
Καί ὤ τοῦ θαύματος! Ἀμέσως μετά τά
λόγια αὐτά τοῦ Ἁγίου οἱ ἀποθῆκες τοῦ
καταστήματος βρέθηκαν γεμάτες σιτάρι,
σέ πολύ καλύτερη ποιότητα ἀπό ἐκείνη
πού συνήθως ἀγόραζαν ἀπό τά ἁλώνια.
Ὁ Ἅγιος ἔκανε καί ἕνα ἄλλο θαῦμα,
τό ὁποῖο συνεχίζεται και μετά τόν θανατό
του. Φύτεψε ἕνα κλῆμα, τό ὁποῖο ρίζωσε ἀμέσως, βλάστησε φύλλα, ἄνθισε καί
ἔβγαλε σταφύλια ὥριμα καί γλυκά. Τό
θαῦμα αὐτό γίνεται κάθε χρόνο, τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου (16 Ἰουνίου),
ἐνῶ δέν εἶναι ἀκόμη καιρός γιά σταφύλια. Πρίν ἀρχίσει ἡ Θεία Λειτουργία, τά
σταφύλια εἶναι ἄγουρα. Ὅταν ἀρχίζει ἡ
Θεία Λειτουργία, ἀρχίζουν νά μαυρίζουν
καί νά ὡριμάζουν. Ὅταν τελειώσει ἡ Θεία
Λειτουργία, τότε τά σταφύλια εἶναι πιά
ὥριμα καί γλυκύτατα στή γεύση» (Συναξάρι 16 Ἰουνίου).

Ἡ ἐλεημοσύνη λειτουργεῖ ὅπως ἡ ἀρχή
τῶν συγκοινωνούντων δοχείων: ὅ,τι δίνει
κανείς στούς φτωχούς σημειώνεται ἀντίστοιχα στήν πιστωτική του μερίδα στήν
οὐράνια τράπεζα. Στήν περίπτωση τοῦ
Ἀγίου Τύχωνος, ἡ ἀρχή λειτούργησε καί
στόν παρόντα κόσμο: κάθε ψωμί πού ἔδινε
166

στούς φτωχούς γέμιζε μέ ἀντίστοιχο σιτάρι τήν ἀποθήκη τοῦ
πατέρα του. Αὐτό σημαίνει ὅτι
στή χριστιανική ζωή ἡ ἀνταπόκριση εἶναι αὐτόματη. Γιά
ὅ,τι κάνει κανείς ἐν ὀνόματι
τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀνταπόκριση
εἶναι ἄμεση καί αὐτόματη. Ἡ χήρα τοῦ
Εὐαγγελίου ἔρριξε στό ταμεῖο τῶν φτωχῶν
ἕνα «δίλεπτο» καί ὁ Χριστός ἐπίστωσε
ἀμέσως τόν λογαριασμό της στήν οὐράνια
τράπεζα (Λουκ. κα΄ 3-4). Ὁ Πέτρος, ὁ
Ἀρχιτελώνης τῆς Ἀφρικῆς ἐξφενδόνισε τό
ψωμί, γιά νά χτυπήσει ἕναν φτωχό καί τό
καρβέλι ἐκεῖνο βάρυνε ἀποφασιστικά στή
ζυγαριά τῆς θεϊκῆς κρίσης. Ὁ Ἀπόστολος
Θωμᾶς, τά χρήματα πού προορίζονταν γιά
τό χτίσιμο τῶν ἀνακτόρων τοῦ Βασιλέα, τά
μοίραζε στούς φτωχούς. Καί ὁ Θεός ἔχτιζε
στόν οὐρανό «ἀχειροποίητο» ἀνάκτορο
γιά τόν Βασιλέα.
Τώρα, οἱ λειτουργίες τῆς κτίσης ἐξαρτῶνται ἀπό τόν χῶρο καί τόν χρόνο. Ὅταν,
ὅμως, οἱ διαστάσεις αὐτές καταργηθοῦν,
τότε οἱ λειτουργικές διαδικασίες τῆς κτίσης θά γίνουν αὐτόματες. Θά παύσει
πιά νά ἰσχύει ἡ ἀρχή ὅτι «ἄλλος ἐστίν
ὁ σπείρων καί ὁ ἄλλος ὁ θερίζων» ( Ἰω. δ΄
37). Στήν «καινή γῆ» τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ ὅλες οἱ διαδικασίες τῆς κτιστῆς δημιουργίας θά εἶναι ἄμεσες καί αὐτόματες.
Αὐτομάτως τά δένδρα θά φυτρώνουν καί
θά καρποφοροῦν, αὐτομάτως οἱ ἄνθρωποι
θά μετακινοῦνται μέ τήν ταχύτητα τῆς
σκέψης. Ἡ δημιουργία καί ἡ ὕπαρξη ἑνός
κτιστοῦ ἀντικειμένου δέν θά ἐξαρτᾶται
ἀπό τόν χρόνο, τόν χῶρο καί τήν προσπάθεια (κόπο) τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἀπό
τήν ἔκφραση τῆς θέλησής του.
Μητροπολίτης Ἀχελώου,
Εὐθύμιος Στύλιος

Ἡ Ἱερά Μονή Παναγίας
Ἀνδρουμπεβίτσης

Ἡ

ἱστορική Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, τῆς ἐπιλεγομένης Ἀνδρουμπεβίτσης, βρίσκεται στόν Κάμπο Ἀβίας
κοντά στό Σταυροπήγιον, καί ὑψώνεται
παρά τόν Μεσσηνιακόν κόλπον. Εἰδικότερα,
ἡ Ἱερά αὐτή Μονή εἶναι ὄχι πολύ μακριά
τῆς δημοσίας ὁδοῦ ἀπό Καλαμάτας πρός
Καρδαμύλη, Ἀρεόπολη, Γύθειον.
Κτίστηκε κατά τήν ἀμέσως μετά τήν ἐποχή τῶν Κομνηνῶν Αὐτοκρατόρων χρονική περίοδο, μεταξύ τοῦ 12ου -13ου αἰῶνα, ὡς τοῦτο
συνάγεται ἀπό τόν ἀρχιτεκτονικό ρυθμό τοῦ
μικροῦ ναοῦ μετά τό Καθολικόν τῆς Μονῆς
καί ἀπό τήν τεχνοτροπία τῶν ἁγιογραφιῶν
του. Ειδικότερα, ὑπάρχει συνδεόμενος πρός
τόν παλαιό μικρό ναό καί νεώτερος, σταυρεπίστεγος μετά τρούλου ναός, ὁ ὁποῖος
κτίστηκε τό 1704 καί εἶναι κατάγραφος ἀπό
ἁγιογραφίες, μεταξύ τῶν ὁποίων οἱ ὡραιότατες
γραφικές παραστάσεις, ἐμπνευσμένες ἀπό
τήν ὑμνολογία τῶν Αἴνων.
Ἐπί σειράν αἰώνων, ἡ Μονή ἤκμασε, μέ
παράλληλη οἰκονομική ἀνάπτυξη, κυρίως
γεωργική καί κτηνοτροφική. Ἡ ἀνάπτυξη
αὐτή ἀποδεικνύεται ἀπό ποικίλα ἔγγραφα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τίς σωζόμενες Βενετικές ἀπογραφές. Σημαντικόν
ρόλο ἔπαιξε στήν ὅλη δραστηριότητα τῆς
Μονῆς καί τό γειτονικό Κάστρο τῆς Ζαρνάτας (1612), ὡς καί ἡ Ἀρχιεπισκοπή (1811)
καί μετέπειτα Μητρόπολις
Ζαρνάτας (1819). Μάλιστα
ὡς ἕδρα τῶν Ἱεραρχῶν
Ζαρνάτας ἦταν ἡ Ἱ. Μονή.
Ἀπό τῆς καταλήψεως
ὑπό τῶν Σταυροφόρων
τῆς Κωνσταντινουπόλως

τό 1204 ἡ Μονή
περιῆλθε καί αὐτή
στούς Φράγκους
καί ἀργότερα ὑπό
τήν ἐξουσίαν τῶν
Βενετῶν (16871715) καί κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα
ὑπό τήν ἐξουσίαν τῶν Ὀθωμανῶν, ἐνῶ τό
1790 ἡ Μονή κακοπάθησε μέ τά Ὀρλωφικά.
Μετά τήν ἀτυχῆ ἐπανάσταση τοῦ Ὀρλώφ,
ἡ Μονή ἐγκαταλείφθηκε καί ἐρημώθηκε.
Τό 1810 δόθηκε ὑπό τῶν λαϊκῶν ἐπιτρόπων
τῆς περιοχῆς ὡς μετόχιον στήν Ἱερά Μονή
Δοχειαρίου τοῦ Ἀγίου Ὄρους ὡς ἐσχάτη
λύση διατηρήσεώς της. Ἀργότερα, μετά τήν
ἑλληνική ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἡ Μονή κατείχετο ἐπί ἑκατό περίπου χρόνων ὑπό τῆς
γνωστῆς οἰκογενείας Τζανετάκη.
Κατά τή δεκαετία τοῦ 1970 ὁ παλαιότερος μικρός ναός (τοῦ 12ου-13ου αἰ.) ἀνεστηλώθη ὑπό τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας
Σπάρτης (σήμερα ὑπάγεται στήν Ἐφορεία
Ἀρχαιοτήτων Μεσσηνίας), ὡς ἐπίσης πραγματοποιήθηκαν ἀναστηλώσεις τῶν κελλιῶν,
τῶν βοηθητικῶν χώρων καί τοῦ ὅλου τετράπλευρου μοναστηριακοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος, καί ἀκόμη ἐκαθαρίσθησαν οἱ εἰκόνες
καί οἱ ἁγιογραφίες της. Θεωρεῖται διατηρητέον ἀρχαιολογικόν μνημεῖον.
Τό 1978 ἀνασυνεστήθη διά Προεδρικοῦ
Διατάγματος ὡς γυναικεία Ἱερά Μονή καί
σήμερα Ἡγουμένη εἶναι ἡ μοναχή Θεοδούλη
Πεπόνη.
Ἡ Ἱερά Μονή πανηγυρίζει στίς 23
Αὐγούστου.
Μητροπολίτης Μάνης
Χρυσόστομος Γ΄
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ΕΛΕΗΜΟΣΎΝΗ
ΧΩΡΊΣ ΥΠΌΛΟΓΙΣΜΟΎΣ
Ἕνας καλόψυχος καί ἐλεήμων
ἄνθρωπος εἶχε ἕναν διαχειριστή πολύ
τσιγκούνη καί ἄσπλαχνο. Παρόλο πού
ἔβλεπε τίς ἀτέλειες τοῦ διαχειριστῆ, τόν
διατηροῦσε στή θέση του, μήπως καί
«καταλάβει» κι αὐτός τόν πνευματικό
νόμο καί τή γλύκα πού γεμίζει τίς ψυχές,
ὅταν ἐλεοῦν τόν συνάνθρωπό τους. Ὁ
ἐλεήμων ἀφέντης ἔκανε πολλές φορές
περιοδεῖες μέ καραβάνια καί μοίραζε
στούς φτωχούς διάφορα τρόφιμα.
Σέ μιά περιοδεία του εἶχε μαζί του
καί τόν τσιγκούνη διαχειριστή. Ἑτοιμάστηκαν πέντε καμῆλες, μία γιά τόν
κύριο, μιά γιά τόν διαχειριστή καί ἄλλες
τρεῖς φορτωμένες μέ κοφίνια γεμᾶτα
ψωμιά, καί ξεκίνησαν. Ταξιδεύοντας,
κοντά σέ μιά πηγή συνάντησαν ἕναν
ζητιάνο, πού τούς παρακαλούσε γιά λίγο
ψωμί. Ὁ γενναιόδωρος εἶπε στόν διαχειριστή νά δώσει στόν φτωχό μισό ψωμί.
– Δέν ἔχω, ἀφέντη μου, μισό ψωμί.
Ὅλα εἶναι ὁλόκληρα.
– Τότε δῶσε του ἕνα ὁλόκληρο
ψωμί.
– Δέν ἔχω κανένα ὁλόκληρο, γιατί ὅλα εἶναι συσκευασμένα μέσα στά
κοφίνια.
– Τότε δέν πειράζει, δῶσε του ὁλόκληρο τό κοφίνι. Εἶναι φτωχός.
– Αὐτό δέν γίνεται, ἀφεντικό, γιατί
ἄν δώσουμε ὅλο τό κοφίνι, τό ἄλλο
θά γείρει τό σαμάρι πρός τήν ἄλλη
πλευρά.
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– Τότε δῶσε του καί τά δύο κοφίνια.
– Δυστυχῶς, εἶναι ἀδύνατον, γιατί
τά κοφίνια εἶναι δεμένα στήν καμήλα.
– Δῶσε τότε μαζί μέ τά κοφίνια καί
τήν καμήλα.
– Οὔτε αὐτό μπορεῖ νά γίνει, γιατί
ὅλες οἱ καμῆλες εἶναι δεμένες μεταξύ
τους ἡ μία μέ τήν ἄλλη.
– Τότε, λέει ἐπιτακτικά καί αὐστηρά
ὁ ἀφέντης, δῶσε καί τίς τρεῖς καμῆλες
μέ τά κοφίνια καί τά ψωμιά, μαζί μέ
τή δική σου καμήλα, πού εἶναι δεμένη
μέ τί ἄλλες τρεῖς, καί ἀκολούθα πεζός
στήν περιοδεία σου, γιά νά μάθεις νά
τιμᾶς καί νά σέβεσαι τή θέση σου, ἀλλά
προπάντων νά διαφυλάττεις καθαρή
τή συνείδηση καί τήν πνευματικότητά
σου. Ἐμπρός...
***
Ὁ κόσμος μας, ἰδιαίτερα σήμερα,
παρουσιάζει τεράστιες ἀνισότητες
(οἰκονομικές, κοινωνικές κτλ.). Δέν θά
ρίξουμε τίς εὐθύνες στά συστήματα,
στίς ἐξουσίες ἤ στίς βαθιά ριζωμένες
ἀντιλήψεις... Ἔτσι δέν λύνεται τίποτα!... Τό δικό μας χρέος εἶναι τόσο νά
διασφαλίσουμε τή θεραπεία τῶν αἰτίων
πού γεννοῦν τίς ἀνισότητες, μέ τή δικαιοσύνη, ὅσο καί τά ἀποτελέσματα,
μέ τήν ἐλεημοσύνη.
Καί δέν περιμένουμε νά ὁμαλοποιη-θοῦν ὅλα τά ἐμπόδια καί τότε νά
δείξουμε τήν ἀγάπη μας στούς συναν-

Τό δικό μας χρέος εἶναι τόσο νά διασφαλίσουμε τή θεραπεία
τῶν αἰτίων πού γεννοῦν τίς ἀνισότητες, μέ τή δικαιοσύνη,
ὅσο καί τά ἀποτελέσματα, μέ τήν ἐλεημοσύνη.
θρώπους μας. Ἀναλαμβάνουμε ἀμέσως
δράση, μέ τά ὅποια ἐφόδια διαθέτουμε,
ἀκόμη καί τά «μηδαμινά». Ἀφήνοντας
κατά μέρος ὅλες τίς προφάσεις, πώς θά
διασφαλισθοῦν –τάχα– «τά δικά μας»
ἀγαθά μέ τή «συνετή» τσιγκουνιά μας.
Αὐτό τό ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον, αὐτή
ἡ ἐνεργοποιούμενη καλοσύνη εἶναι πού
θά «μιλήσει» πειστικά στήν καρδιά τοῦ
διπλανοῦ μας. Γιατί, ἐνδέχεται μιά χειρονομία νά ὑστερεῖ στίς διατάξεις τοῦ
savoir vivre, ἀλλά, ὅταν ἔχει τόν σπόρο
τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης, θά φέρει τέτοια ἀποτελέσματα, πού θά καταπλαγοῦμε. Ἡ οὐσία εἶναι ἡ ἀνακούφιση τοῦ
ἀναγκεμένου, ἀφενός, καί τό μαλάκωμα
τῆς δικῆς μας καρδιᾶς, ἀφετέρου. Γιά
νά μπορέσει νά χαράξει –κι ἐκεῖ– ὁ
Χριστός τόν νόμο Του.

Κι ὅπως τό κερί μαλακώνει, ὅταν
ὑπάρχει ζεστασιά στό περιβάλλον ἤ
ἄλλες ἑστίες θερμότητας, ἔτσι μέ τήν
προσωπική μας θέρμη καί τή ζέση μας
ἐπέρχεται τό μαλάκωμα τῆς ψυχῆς.
Ἔτσι γίνεται πιό εὔπλαστη ἡ ψυχή στά
χέρια τοῦ Δημιουργοῦ της, τοῦ Θεοῦ.
Γι’ αὐτό πλησιάζουμε χώρους μέ
«πνευματική ζεστασιά», «χώρους
ἁγιότητας». Γιά νά μάθουμε καλά τόν
Εὐαγγελικό Νόμο, νά ἐμπνευστοῦμε
ἀπό τά φωτεινά παραδείγματα ἄλλων
ἐξαγιασμένων ὑπάρξεων, νά «καθρεφτιστοῦμε» μέσα τους, καί, ἔχοντας
ξεκάθαρο ὅραμα, μά καί μεθόδους
ἐφαρμογῆς, νά ἀγωνιστοῦμε νά νικήσουμε τή δική μας σκληροκαρδία.
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Λίχας
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Μηνύματα τῶν παιδιῶν
στούς γονεῖς

Στοχασμοί
&
Ἀπόηχοι

Τ

ό εὐλογημένο ἑλληνικό καλοκαίρι
ἔφτασε. Κι ὅπως πάντα, ἔρχονται
καί οἱ ἀντίστοιχες διακοπές, πού
δίνουν τήν εὐκαιρία στούς γονεῖς νά
περάσουν, λίγες ἤ περισσότερες μέρες
χαλάρωσης, ξενοιασιᾶς καί καλῆς παρέας μέ τά παιδιά τους.
Μέ αὐτές τίς σκέψεις, ξεφύλλιζα μιά
μέρα τά ἀρχεῖα πού ἔχω κρατήσει ἀπό
τά δεκαοκτώ χρόνια, κατά τά ὁποῖα συμμετεῖχα στό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς
Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας (Ἀρσάκεια
Σχολεῖα). Ἐκεῖ, ἀνάμεσα σέ ἄλλα ἔντυπα, βρῆκα κι ἕνα καλαίσθητο φυλλάδιο
πού μοιραζόταν στά Μέλη τῶν Συλλόγων
Γονέων τῶν Δημοτικῶν Σχολείων. Ἔχει
ἐκδοθεῖ ἀπό τή Συμβουλευτική Ὑπηρεσία τῶν Ἀρσακείων, εἶναι γραμμένο
ἀπό τή Σχολική Ψυχολόγο, κα Ξένια Ἰ.
Παρασκευοπούλου, καί ἐκφράζει μηνύματα πού μοιάζουν μέ συμβουλές πού
δίνει ἕνα παιδί στούς γονεῖς του.

Ξαναδιαβάζοντας, λοιπόν, τά ἁπλᾶ,
ἀλλά ἰδιαιτέρως εὔστοχα μηνύματα πού
ἀναφέρονται σ’ αὐτό τό φυλλάδιο –προερχόμενα ἀπό ἀντίστοιχη ἐπιστη-μονική
γνώση καί ἐμπειρία– θεώρησα ὅτι τά
περισσότερα, ἴσως, θά ἦταν χρήσιμα καί
γιά τούς γονεῖς πού θά τύχει νά διαβάσουν αὐτές τίς σελίδες. Γι’ αὐτό καί τά
μεταφέρω:
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«Μήνυμα τοῦ Παιδιοῦ
πρός τούς Γονεῖς»
 Μή φοβᾶστε νά εἶστε σταθεροί μαζί
μου. Αὐτό θά μέ κάνει νά νιώθω περισσότερη σιγουριά.
 Μήν ὑπερτιμᾶτε τήν τιμιότητά μου.
Συχνά οἱ ἀπειλές σας μέ σπρώχνουν
στό ψέμα.
 Μήν μέ παραχαϊδεύετε! Ξέρω πώς δέν
πρέπει νά μοῦ δίνετε ὅ,τι σᾶς ζητῶ.
Σᾶς δοκιμάζω μονάχα, γιά νά δῶ!
 Μήν προσπαθεῖτε νά μέ κάνετε νά
πιστέψω ὅτι εἶστε τέλειοι ἤ ἀλάνθαστοι. Εἶναι δυσάρεστη ἔκπληξη, ὅταν
ἀνακαλύπτω ὅτι δέν εἶστε οὔτε τό ἕνα
οὔτε το ἄλλο.
 Μή μέ κάνετε νά νιώθω μικρότερο ἀπό
ὅ,τι εἶμαι. Αὐτό μέ σπρώχνει νά παριστάνω καμιά φορά τό «σπουδαῖο».
 Μήν πέφτετε σέ ἀντιφάσεις. Μέ
μπερδεύετε καί μέ κάνετε νά χάνω
τήν ἐμπιστοσύνη μου σ’ ἐσᾶς.
 Μή μοῦ κάνετε παρατηρήσεις μπροστά σέ κόσμο. Δέν τό θέλω. Καί, πάντως, θά προσέξω περισσότερο αὐτά
πού θά μοῦ πεῖτε, ὅταν θά εἴμαστε
μόνοι μας.
 Μήν μέ ἀγνοεῖτε, ὅταν σᾶς κάνω ἐρωτήσεις. Γιατί σέ λίγο θά ἀνα-καλύψετε
πώς θ’ ἀρχίσω νά βρίσκω τίς ἀπαντήσεις ἀπό ἄλλες πηγές.
 Μή μοῦ δημιουργεῖτε τό συναίσθημα
πώς τά λάθη μου εἶναι ἁμαρτήματα.
Μπερδεύονται ἔτσι μέσα μου οἱ ἀξίες

πού ἔχω μάθει καί παύω νά ξεχωρίζω
τή σοβαρότητα αὐτῶν πού κάνω.
 Μή μοῦ δίνετε ἐπιπόλαιες ὑποσχέσεις. Νιώθω περιφρόνηση, ὅταν δέν
τίς κρατᾶτε.
 Μή μέ προστατεύετε πάντα ἀπό τίς
συνέπειες τῶν πράξεών μου. Χρειάζεται καμιά φορά νά πάθω, γιά νά
μάθω.
 Μή νομίζετε ὅτι θά πέσει ἡ ὑπόληψή
σας, ἄν μοῦ ζητήσετε συγγνώμη. Μιά
τίμια ἀναγνώριση ἑνός λάθους φέρνει
συχνά θερμά συναισθήματα σ’ ἐμένα
γιά ἐσᾶς.
 Μή δίνετε μεγάλη σημασία στίς
μικροαδιαθεσίες μου. Καμιά φορά
δημιουργοῦνται, γιά νά κερδίσω τήν
προσοχή πού ζητοῦσα ἀπό ἐσᾶς.
 Μήν ξεχνᾶτε πόσο γρήγορα μεγαλώνω. Ἴσως νά σᾶς εἶναι δύσκολο...
Παρακαλῶ, ὅμως, προσπαθῆστε το.
 Μή μοῦ κάνετε συνεχῶς ὑποδείξεις
καί παρατηρήσεις. Κάποια στιγμή,
γιά νά προστατευθῶ, θά κάνω τόν...
κουφό.
 Μήν ξεχνᾶτε πώς δέν θά μπορέσω νά ἀναπτυχθῶ χωρίς ἀγάπη καί
κ α τ α ν ό η σ η.
Αὐτό, ὅμως, δέν χρειάζεται νά σᾶς τό
πῶ. Ἔτσι δέν εἶναι;;;

αὐτό θεώρησα ὅτι ἀξίζει νά καταγραφοῦν, μήπως καί βοηθήσουν κάποιους
γονεῖς νά κάνουν λιγότερα λάθη. Εἶναι
βέβαιο πάντως ὅτι σ’ αὐτά τά μηνύματα
θά μποροῦσαν νά προστεθοῦν καί ἄλλα,
ἀπό ὅσα ὁ κάθε γονιός μπορεῖ νά ἀντλήσει ἀπό τίς δικές του ἐμπειρίες καί τούς
δικούς του προβληματισμούς.
Μέ πίστη πάντα στήν Θεία Πρόνοια,
πού μᾶς ἐμπιστεύεται τά παιδιά μας, γιά
νά τά μεγαλώσουμε, ἄς προσευχόμαστε
γιά φώτιση, προσθέτοντας καί συμπληρώνοντας μέ ἕνα ἀκόμα μήνυμα τά ὅσα
προαναφέρθηκαν:
«Μήν διστάζετε νά μοῦ δείχνετε, μέ
τό ζωντανό παράδειγμά σας, τή δύναμη
καί τή βοήθεια τῆς προσευχῆς. Σίγουρα,
θά εἶναι γιά μένα ἕνα ἀνεκτίμητο δῶρο
σας γιά ὅλη μου τή ζωή».
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


Ἀναλογίζομαι ὅτι οἱ νέοι γονεῖς –ἤ
μᾶλλον ὅλοι οἱ γονεῖς– νιώθοντας τήν
εὐθύνη τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν τους
μέσα σέ δύσκολες σύνθῆκες καί χωρίς
τήν ἀπαιτούμενη γνώση καί ἐμπειρία,
ἴσως κάνουν ὁρισμένα ἀπό τά λάθη πού
ἐπισημαίνονται σ’ αὐτά τά μηνύματα. Γι’
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Ξαναδιαβάζοντας τόν Ἁγιορείτη
μοναχό Μωυσῆ
Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν ἀπό
τήν ἐν Κυρίῳ κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ
καί ἀλησμόνητου Ἀγιορείτη μοναχοῦ π.
Μωυσῆ. Ξημερώματα τῆς 1ης Ἰουνίου
2014 πέρασε τίς πύλες τῆς αἰωνιότητας
καί ἀναπαύτηκε ἀπό τούς κόπους καί
τούς πόνους. Μεγάλο καί οὐσιαστικό
τό συγγραφικό του ἔργο σέ πεζογραφία,
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ποίηση καί ὀρθόδοξο στοχασμό. Ἐξίσου
μεγάλο καί λαμπρό καί τό πνευματικό
του ἔργο. Ἡ ἀπουσία του εἶναι φανερή στόν περιοδικό τύπο, στίς αἴθουσες
τῶν Μητροπόλεων καί τῶν Χριστιανικῶν
Συλλόγων, στούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς κτλ. Συχνή ἦταν ἡ πνευματική
του παρουσία μέ τήν εὐλογημένη γρα-

φίδα του καί τόν μελίρρυτο λόγο του.
Εὐτυχῶς ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας συχνά ἀναμεταδίδουν τίς ὁμιλίες
του κι ἔτσι ἔχουμε τήν αἴσθηση ὅτι βρίσκεται ἀνάμεσά μας καί εὐφραίνεται ἡ
ψυχή μας μέ τό ἄρωμα τῆς ὀρθόδοξης
διδαχῆς.
Πρόσφατα ξαναδιάβασα δύο ἀπό τά
βιβλία πού μοῦ εἶχε στείλει. Εἶναι τό
Ἀθωνικό Ἀπόδειπνο, Ἐκδόσεις Ἁρμός
1993 καί τό Ἀγρυπνία στό Ἅγιον Ὄρος,
Ἐκδόσεις Ἀκρίτας 1990. Διαβάζοντας,
λοιπόν, τά κείμενα αὐτά τοῦ π. Μωυσῆ χάρηκα καί πάλι τίς πνευματικές
ἐμπειρίες του, διατυπωμένες σέ ἐξομολογητικό τόνο. Ὅλες ἀποπνέουν ἄρωμα
ὀρθόδοξης πνευματικότητας. Ὑπογράμμισα μερικές φράσεις πού μοῦ ἔκαναν
ἰδιαίτερη ἐντύπωση καί μέ ὠφέλησαν.
Τίς μεταφέρω ἐδῶ, γιατί πιστεύω πώς
θά ὠφεληθοῦν καί οἱ ἀναγνῶστες τοῦ
Συνδέσμου.
• « Ὄσο πᾶς στό φῶς φωτίζεσαι, ὅσο
μακραίνεις σκοτεινιάζεις».
• «Δέν μπορεῖ νά ἐλπίζει κανείς σέ τίποτε ἄλλο, παρά μόνο στό ἔλεος τοῦ
Θεοῦ».
• « Ὁ παπά - Τύχων τῆς Καψάλας ἔλεγε: Ὁ Θεός κάθε πρωί εὐλογεῖ τόν
κόσμο μέ τό δεξί Του χέρι, ὅταν, ὅμως,
δεῖ ταπεινό Τόν εὐλογεῖ καί μέ τά δύο
χέρια».

• « Ἡ ἡσυχία καί ἡ σιωπή εἶναι δυο
πολύτιμες πέτρες. Σ’ ἕναν κόσμο κι
ἕναν αἰῶνα πού πολύ θορυβεῖ καί
φλυαρεῖ».
• «Μᾶς ἀφήνει μερικές φορές ὁ Θεός
νά ἁμαρτήσουμε, γιά νά ταπεινωθοῦμε».
•«
 Ἡ σιωπή, κατά τόν Ἅγιο Συμεών τόν
Νέο Θεολόγο, εἶναι ὁ γρήγορος δρόμος γιά τήν κατάκτηση τῆς ἀρετῆς».
• «Μέ τήν ταπείνωση νά τά ὑπομένουμε
ὅλα».
• « Ἡ μετάνοια εἶναι ἡ ἀληθινή στάση
τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στόν Θεό καί
τούς ἀνθρώπους».
• «Αὐτός πού ἐλπίζει εἶναι πλούσιος,
λέει ὁ Ἄγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος.
Ἡ ἐλπίδα σέ ἀναπαύει, σέ ἀνακουφίζει, σέ παρηγορεῖ. Δέν σέ ἀφήνει
νά ἄγχεσαι, νά στενοχωριέσαι, νά ταλαιπωρεῖσαι. Ὅποιος δέν ἐλπίζει, δέν
ἀγαπᾶ».
• «Μή φοβᾶσαι τίς δύσκολες ὧρες,
τίς στιγμές τῆς μεγάλης κοπώσεως
καί ἀπομονώσεως. Ἴσως ν’ ἀποβοῦν
εὐκαιρίες προνομιοῦχες εἰλικρινοῦς
ἐπανασυνδέσεως μέ τόν κόσμο τοῦ
Θεοῦ».
• «Πίσω ἀπό κάθε πρόβλημα κρύβεται
ὁ Θεός· ὡς ἰατρός, πατέρας, εὐεργέτης, παιδαγωγός καί διδάσκαλος.
Ἔτσι λένε αὐτοί πού ξέρουν. Οἱ Ἄγιοι».
Γ. Δ. Κούβελας
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Τό Διάστημα κρύβει
τίς γήινες ἀδυναμίες μας
T

ό Διάστημα κρύβει τίς γήινες ἀδυναμίες μας. Ἡ ἀνθρωπότητα καθοδηγεῖται νά συμπεριφέρεται, ὅπως ὁ κάθε
ἄνους καί γεμάτος ἀδυναμίες καί πάθη
ἄνθρωπος. Εἶναι ἐξωστρεφής, γιά νά μήν
ἀπασχολεῖται μέ τά ζωτικά προβλήματα
πού ἀντιμετωπίζει· φτώχεια, ἀνισότητα,
ἀδικίες, ἰσχύ τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυροτέρου, ἔλλειψη σεβασμοῦ στόν ἄνθρωπο
καί στό περιβάλλον του.
Ἡ ἐξωστρέφεια ὡς πρός τό Διάστημα
ἔχει δύο σκέλη. Τό πρῶτο εἶναι οἱ ἐξωγήινοι καί τό δεύτερο εἶναι ὁ ἐποικισμός
ἀστέρων.
Τό πρῶτο, μέ τούς ἐξωγήινους, ἔχει
καί ἐμπορικές προεκτάσεις. Οἱ κινηματογραφικές ταινίες πού γυρίζονται ἔχουν
κόστος πολλῶν ἑκατομμυρίων δολλαρίων
καί κέρδη πολύ περισσότερα. Πρόσφατη
τέτοια ταινία, αὐτή μέ τόν τίτλο « Ἐκδικητές: Τελευταία πράξη». Τό σύμπαν, οἱ
ἐξωγήινοι, ἡ αἰωνιότητα συνδυάζονται μέ
τήν, κατά τό ἀμερικανικό κατεστημένο,
«πολιτική ὀρθότητα». Πλήθη σέ ὅλο τόν
κόσμο συρρέουν νά τή δοῦν... Φυσικά,
ὅλα ὅσα συμβαίνουν στήν ταινία, ὅπως
καί σέ ὅλες τίς προηγούμενες ἀνάλογου
περιεχομένου, στηρίζονται σέ ἕναν μῦθο,
πού δέν εἶναι ἀθῶος οὔτε ἠθοπλαστικός,
ὅπως τοῦ Αἰσώπου...
Τό δεύτερο σκέλος εἶναι ὁ ἐποικισμός ἀστέρων. Ἡ ἀρχή μέ τόν ἐποικισμό τῆς Σελήνης καί ἡ συνέχεια, ὡς
μείζων σκοπός, μέ τόν Ἄρη. Τό τεῦχος
τοῦ γαλλικοῦ περιοδικοῦ Le Point, τῆς
11ης Ἀπριλίου 2019, εἶχε κεντρικό καί
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πρωτοσέλιδο θέμα: «Τό ταξίδι πρός τόν
Ἄρη εἶναι κάτι τό σοβαρό – Ἔρευνα ἐπί
τῆς πιό μεγάλης περιπέτειας ὅλων τῶν
ἐποχῶν». Ἡ προβολή τοῦ ἐποικισμοῦ
δύο κοντινῶν ἀστεριῶν ἔχει τίς προεκτάσεις της, ὅτι κοντά εἶναι ὁ ἐποικισμός καί
ἄλλων ἀστέρων, ὅτι τά διαπλανητικά καί
διαστρικά ταξίδια θά εἶναι ὅπως ἕνα ἀεροπορικό ταξίδι Ἀθήνα – Νέα Ὑόρκη...
Τό τραγικό γιά τήν ἀνθρωπότητα
εἶναι ὅτι στόν μῦθο συμμετέχουν καί
ἔγκυρα ἐρευνητικά κέντρα παγκόσμιας
ἐμβέλειας, ὅπως ἡ NASA. Γιά ὠφελιμιστικούς λόγους καί, πιό συγκεκριμένα,
γιά νά διατηρηθεῖ ἡ μέ μεγάλα ποσά
ἐπιδότησή της ἀπό τό ἀμερικανικό Δημόσιο καί ὄχι μόνο, μέ, κατά καιρούς,
ἀνακοινώσεις της, καλλιεργεῖ τήν προσδοκία περί ζωῆς σέ ἄλλους πλανῆτες τοῦ
σύμπαντος καί προωθεῖ ὡς βεβαιότητα,
πού σύντομα θά πραγματοποιηθεῖ, τόν
ἐποικισμό τῆς Σελήνης καί τοῦ Ἄρη.
Ὡς πρός τό ἄν ὑπάρχει ζωή στό σύμπαν,
λογικά οὐδείς μπορεῖ νά τό ἀποκλείσει.
Γιά τόν ἐποικισμό τῶν κοντινῶν μας
πλανητῶν, ἡ Σελήνη εἶναι ἤδη γνωστή σέ
μεγάλο ποσοστό. Τό τρέχον συμπέρασμα
πού κυριαρχεῖ, εἶναι ὅτι δέν μπορεῖ νά
ἐποικισθεῖ. Τελευταῖα, ἐντείνεται ἡ ἔρευνα γιά τόν Ἄρη. Ἀλλά καί αὐτός πέραν
τοῦ ὅτι δέν εἶναι κοντά –θά εἶναι ἕνα
δύσκολο ταξίδι στό Διάστημα 650 ἕως
916 ἡμερῶν– δέν ἔχει στοιχεῖα πού νά ἐπιτρέπουν τή μορφή τῆς δικῆς μας ζωῆς σέ
αὐτόν. Τό 96% τῆς ἀτμόσφαιράς του ἀποτελεῖται ἀπό διοξείδιο τοῦ ἄνθρακα, κάτι

ἀπαγορευτικό γιά τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου.
Ἐπί πλέον ἔχει τό ἕνα τρίτο τῆς βαρύτητας τῆς γῆς, οἱ θερμοκρασίες κυμαίνονται
ἀπό +20 ἕως -143 βαθμούς Κελσίου καί
ἡ ἐπιφάνειά του δέν προστατεύεται ἀπό
τίς ἡλιακές ἐκρήξεις, καί ἑπομένως ἀκτινοβολία ὑψηλῶν ἐνεργειῶν φτάνει ἀνεμπόδιστη στήν ἐπιφάνεια τοῦ πλανήτη.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς εἴμαστε μόνοι
ἤ τουλάχιστον ἀπομονωμένοι στό Διάστημα. Τά ἀστέρια τοῦ ἡλιακοῦ μας
συστήματος δέν μποροῦν νά κατοικηθοῦν καί τά ἄλλα ἀστέρια βρίσκονται σέ
ἀποστάσεις πού τά καθιστοῦν ἀπρόσιτα
γιά τόν ἄνθρωπο.
Ἀφοῦ, λοιπόν, ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς
εἴμαστε ἀπομονωμένοι καί ἐποικισμός
δέν μπορεῖ νά γίνει σέ κοντινούς μας
πλανῆτες πρός τί ἡ προπαγάνδα περί
τοῦ ἀντιθέτου, καί γιατί οἱ τεράστιες
δαπάνες γιά μιά χίμαιρα; Μιά ἐξήγηση
εἶναι πώς στό DNA τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει ἡ ἔφεση γιά τήν ἔρευνα, ἑπομένως
καί ἡ ἐξερεύνηση τοῦ Διαστήματος. Μιά
ἄλλη εἶναι ὅτι ψυχολογικά εἶναι ἀβάστακτη στούς ἀνθρώπους ἡ ἰδέα πώς εἶναι
μόνοι πάνω σέ ἕναν πολύ μικρό πλανήτη
τοῦ τεράστιου σύμπαντος.
Μιά τρίτη ἐξήγηση εἶναι ἡ ἀρρωστημένη νοοτροπία κάποιων πλουσίων ἀνθρώπων καί κρατῶν. Ὅπως φτιάχνουν ἀντιπυρηνικά καταφύγια, γιά νά γλυτώσουν
ἀπό ἕναν πυρηνικό παγκόσμιο πόλεμο,
ἔτσι ἐπιθυμοῦν νά ἔχουν μιά προοπτική
ἐποικισμοῦ ἑνός πλανήτη, σέ περίπτωση πού ἡ Γῆ καταστραφεῖ... Μιά ἀκόμη

ἐξήγηση εἶναι ὅτι ἡ πλάνη συντηρεῖται
ἀπό ὁρισμένα ἰσχυρά κράτη γιά λόγους
γοήτρου καί ἐπιδείξεως ἰσχύος.
Μερικοί ἰσχυρίζονται ὅτι, ὅπως ὁ
ἄνθρωπος τοῦ Μεσαίωνα καί τῆς Ἀναγέννησης δέν μποροῦσε νά προβλέψει
τόν ἐποικισμό τῆς Ἀμερικῆς καί τή σημερινή τεχνολογική ἐξέλιξη, ἔτσι καί ὁ
σημερινός ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ἔχει
γνώση πῶς θά ἐξελιχθεῖ ἡ τεχνολογία στίς
προσεχεῖς ἑκατονταετίες... Ἡ ἀλήθεια
εἶναι πώς ὅλες οἱ ἀνακαλύψεις καί ἡ καταπληκτική ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας
ἔγιναν πάνω στόν πλανήτη μας καί σέ
αὐτόν θά συνεχίσουν νά ἀναπτύσσονται.
Τά ὅρια τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας περιορίζονται στή Γῆ. Αὐτή τή διαχρονική ἀλήθεια ὀφείλουν νά ὁμολογήσουν
οἱ ἐπιστήμονες, ἄν ἔχουν αὐτογνωσία
καί ταπεινοφροσύνη καί ἄν ἀγαποῦν τόν
ἄνθρωπο καί τό περιβάλλον του.
Ἡ ἀλήθεια θά ἔκανε καλό στή ζωή τῶν
ἀνθρώπων. Ὁ Ἀκαδημαϊκός - διαστημικός ἐπιστήμονας Σταμάτης Κριμιζής εἶπε
χαρακτηριστικά στήν Καθημερινή: «Στήν
πραγματικότητα ἐάν ἡ ἀνθρωπότητα δέν
συντηρήσει τή Γῆ, τό ὁποῖο εἶναι τό μόνο
διαστημόπλοιο πού διαθέτουμε, ἐάν τό
καταστρέψουμε, δέν ὑπάρχει σωτήρια
λέμβος πού θά μᾶς μεταφέρει κάπου
μακριά. Δέν ἔχουμε καμία διαστημική
κιβωτό τοῦ Νῶε, γιά νά μᾶς σώσει».
Στή Γῆ ὁ ἄνθρωπος ζεῖ καί ἔχει τήν
εὐθύνη τῆς ὕπαρξής του.
Γιῶργος Ν. Παπαθανασόπουλος
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Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου
Μπούρα, Λεοντάρι Ἀρκαδίας.

Δωρεές

• Ὁ κ. Ἀριστείδης Ἀργυριάδης, Βέροια, 30 €, εἰς μνήμην τῆς συζύγου του Δέσποινας Ἀργυριάδου.
• Ὁ κ. Θεόδωρος Δέμελης, Νίκαια, 20 €, εἰς μνήμην προσφιλῶν του νεκρῶν.
• Ὁ κ. Παναγιώτης Καροῦνος, Ἀθήνα, 60 €, εἰς μνήμην Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρᾶ.
• Ἡ κα Ἑλένη Κουρκουμέλη, Νέα Ἐρυθραία, 100 €, εἰς μνήμην τῆς ἀδελφῆς της
Γεωργίας Νιαβῆ.
• Ἡ κα Καίτη Κυραγιάννη, Καλαμάτα, 50 €, εἰς μνήμην Πότη, Ποτούλας Κυραγιάννη καί Γιάννη Μέντη.
• Ὁ κ. Γεώργιος καί ἡ κα Πόπη Μαλαπάνη, Καλαμάτα, 150 €, εἰς μνήμην τοῦ
παιδιοῦ τους Γιαννάκη, τῶν γονέων τους Εὐαγγέλου-Δέσποινας, Ἰωάννου-Εὐαγγελίας
καί τῶν ἀδελφῶν τους Δημητρίου, Γεωργίου, Ἀντωνίου καί Παναγιώτας.
• Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Ντερνέλης, Περιστέρι, 30 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων του
Ἰωάννου-Εὐανθίας καί τῆς συζύγου του Μαρίας.
• Ἡ κα Μαρία Χαλκίδη, Κύμη Ευβοίας, 150 €, εἰς μνήμην Κατερίνας.
• Ἡ κα Κυριακή Χατζημηνᾶ, Ἔδεσσα, 20 €, εἰς μνήμην τοῦ πατέρα της Εὐσταθίου Χατζημηνᾶ.
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Χειροτονία Διακόνου στήν
Ἀδελφότητα Θεολόγων ΖΩΗ
Τήν Κυριακή 2 Ἰουνίου 2019 οἱ
Ἕλληνες πολίτες ἐκλέγαμε τούς τοπικούς
μας ἄρχοντες. Ὅμως ἕνας νέος, καταγόμενος ἀπό τήν Πάτρα, εἶχε ἤδη κάνει τή
δική του ἐπιλογή νά χειροτονηθεῖ διάκονος
τοῦ Κυρίου.
Ὁ Σταῦρος Στολάκης εἶναι Πτυχιοῦχος
Μαθηματικός καί φοιτητής τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Γονεῖς
του εἶναι ὁ Χρῆστος Στολάκης, Χημικός
Μηχανικός, Πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς
Στέγης Πατρῶν, καί ἡ Οὐρανία Κούλη, Διδάσκουσα στό Τμῆμα Χημικῶν Μηχανικῶν
τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, κόρη τοῦ Κωνσταντίνου Κούλη, πρώην Πρόεδρου τῆς
Χριστιανικῆς Στέγης Πατρῶν.
Ë Ë Ë Ë

Μέσα σέ κλίμα βαθιᾶς κατάνυξης καί
προσευχῆς τελέσθηκε τήν ἡμέρα ἐκείνη
στόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος στό κτῆμα τῆς Ἀδελφότητας
Θεολόγων ΖΩΗ, στήν Ἁγία Παρασκευή
Ἀττικής, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο ἡ χειροτονία του νεαροῦ διακόνου καί δόθηκε σ’
αὐτόν τό ὄνομα Σεραφείμ. Ὁ νεοχειροτονηθείς διάκονος, ὁ ὁποίος ἔχει ἐνταχθεῖ
στήν Ἀδελφότητα, ἄκουσε μέ προσοχή τά
ἔνθερμα λόγια τοῦ Σεβασμιωτάτου, πού,
μεταξύ τῶν ἄλλων, τόν ἐνίσχυσε, λέγοντάς
του ὅτι, ἀπ’ ὅπου κι ἄν ἀντλήσει δύναμη,
εἴτε ἀπό τόν Μάρτυρα τοῦ 17ου αἰῶνος

Ἅγιο Σεραφείμ, Ἐπίσκοπο Φαναρίου, πού
μαρτύρησε μέ τό αἷμα του γιά τόν Χριστό,
εἴτε ἀπό τά ἀγγελικά τάγματα Σεραφείμ,
πού ὑμνοῦν καί δοξάζουν ἀκατάπαυστα τό
μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ, εἴτε ἀπό τόν ἀείμνηστο προϊστάμενο τῆς Ἀδελφότητας ΖΩΗΣ
π. Σεραφείμ Παπακώστα, πού ἐργάστηκε
μέ ζῆλο καί αὐταπάρνηση στόν ἀμπελῶνα
τοῦ Θεοῦ, θά ἐνισχύεται στόν δύσκολο
καί ὄμορφο δρόμο πού ἐπέλεξε. Πλῆθος
κόσμου κατέκλυσε τό ἐκκλησάκι τῆς Ἀδελφότητας καί δέν ἔκρυβε τή χαρά καί τή
συγκίνησή του γιά τό μεγάλο γεγονός πού
βίωνε, ἐνῶ καί οἱ Πατέρες καί τά ἄλλα
μέλη τῆς Ἀδελφότητας ἦταν ἰδιαίτερα συγκινημένοι. Χαρακτηριστικά ἦταν τά λόγια
τοῦ π. Κωνσταντίνου Σακαρίδη, μέλους
τῆς Ἀδελφότητας, πού ἔλεγε ὅτι ἦταν
ἰδιαίτερη εὐλογία καί αἰσθανόταν σάν νά
ξαναζοῦσε τή δική του χειροτονία στό ἴδιο
ἐκκλησάκι πρίν ἀπό 55 χρόνια, τό 1964.
Ë Ë Ë Ë

Ὁ νέος διάκονος, καρπός προσευχῆς
καί ταπείνωσης πολλῶν ἀνθρώπων, νά
εἶναι πάντα ἄξιος! Εἴθε ἡ χαρά τοῦ γεγονότος τῆς χειροτονίας του νά συνεχίσει νά
πλημμυρίζει μέ ζωντανή φλόγα Χριστοῦ
τήν ψυχή του κάθε στιγμή! Ὁ Θεός νά
τόν χαριτώνει μέ πολλές ἀρετές γιά τή
συνέχιση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς
Ἀδελφότητας Θεολόγων ΖΩΗ σ’ ὅλη τήν
πατρίδα μας!
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Ψέμα: Μια εύκολη λύση;
Ἀπό τίς πρῶτες ἀξίες πού μια μητέρα μαθαίνει στά παιδιά της πρέπει
νά εἶναι νά λένε πάντα τήν ἀλήθεια,
διότι τό ψέμα λεκιάζει τήν ψυχή καί τό
σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Στό σχολεῖο, ἀπό
τίς πρῶτες τάξεις τά παιδιά μαθαίνουν,
ἐκτός ἀπό τά συνώνυμα, καί τά ἀντώνυμα: καλό-κακό, ἀλήθεια-ψέμα, εὐτυχία-δυστυχία, κ.λ.π. καί οἱ ἐκπαιδευτικοί
προσπαθοῦν, μέσα ἀπό τή συζήτηση, νά
ἐκμαιεύσουν ἀπό τά παιδιά τί γνώσεις
ἔχουν γύρω ἀπό αὐτές τίς ἔννοιες καί
τά διδάσκουν μέ παραδείγματα. Ἀργότερα, ὅταν μεγαλώσουν, ἡ εἰλικρίνεια
προβάλλεται ὡς μία ἀπό τίς βασικές
ἀρετές στήν ἐπιλογή τοῦ/τῆς συζύγου.
Ἡ ἀρετή τῆς ἀλήθειας εἶναι ἐκ τῶν ὧν
οὐκ ἄνευ στήν παιδαγωγική, διότι συνήθως τά περισσότερα παιδιά ἔχουν μιά
ροπή πρός τή δικαιολογία καί τό ψέμα.
Ὅμως, τό ψέμα ἔχει πολλές διαβαθμίσεις. Ἡλικιακά καί χρονικά. Ἔχουμε
ψέμα τῶν νηπίων, τῶν μικρῶν παιδιῶν,
τῶν ἐφήβων, τῶν ἐνηλίκων καί τῶν ὑπερηλίκων. Κάθε ἡλικία παρουσιάζει τίς
δικαιολογίες της γιά τά ψέματα πού ἔχει
πεῖ καί λέει ἀκόμα.
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Ὅταν τά παιδιά εἶναι πολύ μικρά,
δέν ἔχουν πλήρη συναίσθηση καί ἀντίληψη τοῦ ψέματος. Λένε ψέματα ἀπό
τόν φόβο τῆς τιμωρίας ἤ γιά νά δικαιολογήσουν τή ζημιά, τήν παράλειψη, τό
λάθος. Ἀποποιοῦνται ἔτσι τήν εὐθύνη
τῶν πράξεων καί τῶν λεγομένων τους,
μ’ ἕναν εὔκολο τρόπο, ὅπως νομίζουν,
γιά νά ξεγλιστρήσουν ἤ νά γλιτώσουν
πιθανό μάλωμα ἤ ποινή. Ὁ πονηρός
ἐργάζεται ἀκούραστα καί ἀσταμάτητα,
ἀκόμα καί στίς πιό μικρές ἡλικίες, καί
βάζει στό μυαλό τῶν παιδιῶν, ὅπως καί
τῶν μεγάλων, τήν πονηριά καί τό λανθασμένο αἴσθημα τῆς αὐτοσυντήρησης.
Σ’ αὐτό τό σημεῖο, ὑπεισέρχεται καί
ἡ δική μας εὐθύνη. Ἄν ἔχουμε δημιουργήσει στά παιδιά μας αἰσθήματα φόβου,
μέ φωνές, τιμωρίες, νεῦρα, ξεσπάσματα,
τότε εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιά τά ψέματα
πού μπορεῖ νά μᾶς ποῦν. Ἄν δέν τά
ἐπαινοῦμε μέ τό θάρρος τῆς παραδοχῆς
τῆς ἀλήθειας, τό θάρρος τῆς γνώμης
τους, τή δική τους ἄποψη γιά μικρά
θέματα, τά ἀπαξιώνουμε, τά εἰρωνευόμαστε ἤ δέν τούς δίνουμε σημασία, δέν
τά ἀκοῦμε.
Ὡστόσο, χρέος μας εἶναι νά τά διδάξουμε, μέ λόγια καί μέ ἔργα, ὅτι ἡ
ἀλήθεια πρέπει νά εἶναι ἡ μόνη τους

σκέψη καί ὅτι εἶναι λάθος νά μήν ἀναλαμβάνουν τήν εὐθύνη τῶν λόγων καί
τῶν πράξεών τους, γιά νά γλιτώσουν.
Ἡ ἀντίληψη τῆς ἐντιμότητας καί
τῆς ἀπάτης μεταβάλλεται, καθώς τά
παιδιά μεγαλώνουν. Ἐρευνητές πιστεύουν ὅτι ἡ ἀντίληψη τῶν μικρότερων
παιδιῶν σχετικά μέ τήν ἀλήθεια καί τό
ψέμα, ἐπηρεάζεται ἀπό τό περιβάλλον
καί τή διδασκαλία τῶν γονέων καί τῶν
δασκάλων τους. Τά μεγαλύτερα παιδιά
φαίνεται νά ἐπηρεάζονται, τόσο ἀπό
τήν ἄποψη τοῦ περιβάλλοντός τους,
ὅσο καί ἀπό τόν κύκλο τῶν συμμαθητῶν τους. Οἱ ἔφηβοι, τέλος, ἐπηρεάζονται πολύ ἀπό τήν περιρρέουσα
ἀτμόσφαιρα καί ἀπό ὅσα διαβάζουν
στό διαδίκτυο ἤ βλέπουν στίς εἰδήσεις.
Οἱ πολιτικές σκοπιμότητες καί ἀκροβασίες, τά ψεύδη γιά τά μνημόνια,
διαχείριση τῆς κρίσης, ἡ ἀνεργία, ἡ
ἀνάπτυξη πού ἔχει ἔρθει καί δέν εἶναι
πουθενά, κλονίζουν ἐμπιστοσύνη καί
συνείδηση, σέ σημεῖο πού τό ψεῦδος,
ἡ διαπλοκή, οἱ ὕποπτες δουλειές, νά
εἶναι συνώνυμα τῆς ἐξυπνάδας καί τῆς
ἐπιτυχίας, ἐνῶ ἡ ἀλήθεια, ἡ ἐντιμότητα, ὁ κόπος, οἱ θυσίες συνώνυμα τῆς
ἀνοησίας καί τῆς ἀποτυχίας. Ἔχουν
ἀντιστραφεῖ οἱ ὅροι καί τά ὅρια.
Γι’ αὐτό, ἐπισημαίνεται ὅτι οἱ γονεῖς
καί οἱ δάσκαλοι θά πρέπει νά συζητοῦμε γιά τήν ἠθική διάσταση τῆς ἀλήθειας καί τοῦ ψέματος, ἀπό τή στιγμή
πού τό παιδί εἶναι ἀκόμα μικρό, ὥστε
νά τοῦ γίνει συνήθεια καί βίωμα.
Σέ κάθε περίπτωση πρέπει ν’ ἀναρωτηθοῦμε τί συμβαίνει στήν ψυχή τοῦ
παιδιοῦ. Πολλοί εἶναι οἱ λόγοι πού ἕνα
παιδί μπορεῖ νά πεῖ ψέματα. Ὁ σοβαρότερος εἶναι ὅταν οἱ γονείς καυγαδίζουν καί τά πράγματα ξεφεύγουν. Τότε
τά παιδιά ἀνησυχοῦν σοβαρά μήπως

χωρίσουν. Αὐτό τά συγκλονίζει, καί τό
μυαλό τους δουλεύει συνεχῶς, γιά νά
βρεῖ τρόπους νά τό ἐμποδίσει.

Τί κάνουμε, γιά νά βοηθήσουμε τό
παιδί πού λέει ψέματα;
• Νά εἴμαστε ἐμεῖς εἰλικρινεῖς.
• Νά μή μᾶς πιάνει πανικός. Ἀποφεύγουμε φωνές, προσβλητικές ἐκφράσεις, τιμωρίες, παραδείγματα παιδιῶν
συγγενῶν καί φίλων, διότι ποτέ δέν
ξέρουμε ἄν κι αὐτά λένε ψέματα καί
ἡ σύγκριση πληγώνει τό παιδί μας.
• Νά μήν τό ἀποκαλέσουμε ψεύτη,
γιατί πολύ εὔκολα μπορεῖ νά οἰκειοποιηθεῖ αὐτή τήν ταμπέλα, μέ ἀποτέλεσμα νά καταφεύγει στό ψέμα μέ
τήν πρώτη εὐκαιρία.
• Τό παιδί πρέπει νά καταλάβει ὅτι
δέν μπορεῖ νά ξεφεύγει συνεχῶς μέ
ἕνα ψέμα.
• Ἐπαινοῦμε πάντα τήν εἰλικρίνεια καί
ἐπιβραβεύουμε τήν ἀλήθεια μ’ ἕνα
μεγάλο «εὖγε».
• Νά τοῦ δείχνουμε ἐμπιστοσύνη, γιά
νά μή χρειάζεται νά ψάχνει διαρκῶς
γιά δικαιολογίες. Εἶναι καλό καί ἀνακουφιστικό γιά τό ἴδιο τό παιδί νά
ξέρει ὅτι μπορεῖ νά μᾶς μιλήσει γιά
ὁτιδήποτε, χωρίς ν’ ἀνησυχεῖ ὅτι θά
θυμώσουμε ἤ θά τό ἀπαξιώσουμε.

Ἐμπιστοσύνη, λοιπόν, συζήτηση,
ἀγάπη. Εἶναι ἡ συνταγή γιά νά εἶναι
τό παιδί μας εἰλικρινές, ἄφοβο, ἰσορροπημένο.
Κύκλοι Μητέρων
« Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
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Δέν πιστεύω στόν Θεό, ἀλλά τόν φοβᾶμαι!
Ἡ Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ, γεννημένη τό 1926, εἶναι πασίγνωστη βυζαντινολόγος ἱστορικός. Μέ καταγωγή ἀπό
τή Μικρά Ἀσία κατέκτησε τή Γαλλία
- γιατί ὄχι καί τήν Εὐρώπη - ὅπου ἔγινε
ἡ πρώτη γυναίκα Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης. Ἐπιβάλλεται
καί συναρπάζει τούς συνομιλητές της
μέ τόν ξεχωριστό, μεστό λόγο της καί
τό χιοῦμορ της. Ὅπου πηγαίνει γιά
διαλέξεις, οἱ αἴθουσες γεμίζουν ἀσφυκτικά. Οἱ δημοσιογράφοι κάνουν οὐρά,
γιά νά τῆς ἀποσπάσουν μιά συνέντευξη
ἤ ἔστω μιά δήλωση. Ἔχει σημασία νά
ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ ἴδια αὐτοπροσδιορίζεται
ἰδεολογικά ὡς ἀριστερή.
Τόν Νοέμβριο τοῦ 2018, ὄντας σέ
προχωρημένη ἡλικία, ἔδωσε συνέντευξη
σέ δημοσιογράφο ἐκπομπῆς ἑλληνικοῦ
τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ, μέ ἀφορμή τόν
διαχωρισμό Κράτους καί Ἐκκλησίας.
Μεταξύ ἄλλων εἰπώθηκαν καί τά ἀκόλουθα:
« Ἐρώτηση: Ξέρουν ἱστορία οἱ
Ἕλληνες;
Ἀπάντηση: Ὄχι, καθόλου. Δέν ξέρουν ἱστορία, ἀλλά ξέρουν νά εἶναι περήφανοι γιά μιά ἱστορία πού ἀγνοοῦν.
Ἱστορία ἑλληνική ξέρουν καλύτερα οἱ
Γάλλοι μαθητές μου. Ἐμένα στίς 29
Μαΐου κάθε χρόνο οἱ Γάλλοι μοῦ στέλνουν συλλυπητήριο τηλεγράφημα.
Ἐρώτηση: Ποῦ ὀφείλεται αὐτό; (Δηλαδή ἡ ἄγνοια τῆς Ἱστορίας μας).
Ἀπάντηση: Στήν ἑλληνική παιδεία.
Καί στό ἑλληνικό κράτος, ἀλλά καί στήν
Ἐκκλησία. Γιατί κάνουμε μιά ἱστορία
αὐτοεκτίμησης. Καί δέν ὑπάρχει ἡ ἱστορία πού νά ’ναι αὐτοεκτίμηση. Ὁ κάθε
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λαός ἔχει τά καλά καί τά στραβά. Καί
ὁ διπλανός ἔχει κάποιο δίκαιο πάντοτε.
Ἐρώτηση: Ἄν ἤσασταν ἐσεῖς στή
θέση τῶν δημοσιογράφων τί θά ρωτούσατε τήν Ἑλένη Ἀρβελέρ;
Ἀπάντηση: Ἄν πιστεύω στόν Θεό.
Ἐρώτηση: Πιστεύετε στόν Θεό;
Ἀπάντηση: Ὄχι, ἀλλά τόν φοβᾶμαι!»
Τά τελευταῖα λόγια ἠχοῦν παράδοξα. Πρῶτον, γιατί ἡ ἴδια προκάλεσε τήν
ἐρώτηση γιά τήν πίστη. Καί δεύτερον,
ἡ ἀπάντησή της ἐντυπωσιάζει ὄχι διότι
δήλωσε ἄπιστη, ἀλλά διότι περιέχει ἀντίφαση. Ἀπό τή μία, δέν πιστεύει στόν
Θεό. Ἀπό τήν ἄλλη, ὅμως, τόν φοβᾶται.
Πῶς γίνεται νά φοβᾶσαι κάποιον πού
δέν πιστεύεις ὅτι ὑπάρχει, πού τόν θεωρεῖς ἀνύπαρκτο;
Ἡ ἀπάντηση αὐτή εἶναι μέ νόημα.
Δηλώνει ὅτι δέν πιστεύει στήν ὕπαρξη
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά δέν εἶναι κατηγορηματική, ἀφήνει ἕνα περιθώριο καί νά
ὑπάρχει. Εἶναι φανερό ὅτι στό πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ της εἶναι φωλιασμένη ἡ
ἀμφιβολία γι’ αὐτό πού λέει. Εἶναι προφανές ὅτι ἀναρωτιέται: «Κι ἄν ὑπάρχει,
τότε τί γίνεται;»
Κωνσταντῖνος Δ. Ρίζος,
Ἐπίτιμος Σχολικός Σύμβουλος
Οἰκονομολόγων

Ἀντίδοτο

Ὅ

ταν καταρρέουν
ὄνειρα,
προσπάθειες, κόποι
καί προσδοκίες, ἰσχυρό ἀντίδοτο ἔχουμε τήν
ἐλπίδα ὅτι δέν χάθηκαν
ὅλα, δέν μπορεῖ, θά
ξημερώσει καί γιά μᾶς.
Δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει ὁ Πατέρας. «Καί
ἄν πορευθῶ ἐν μέσω�
σκιᾶς θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά ὅτι Σύ
μετ’ ἐμοῦ εἴ».
Ζώντας σ’ ἕναν
τόσο ἀσταθῆ κόσμο
ὅπου τά πάντα μπορεῖ νά συμβοῦν καί
κανείς δέν εἶναι σίγουρος –πιό πολύ
ἀπό προηγούμενες ἐποχές- τί θά ξημερώσει ἡ κάθε αὐριανή ἡμέρα, χρειάζεται
ἕνα ἰσχυρό ἀντιστήριγμα γιά σθεναρή
ἀντίσταση στά ὅποια χτυπήματα. «Μήν
ἐλπίζετε ἐπί υἱούς ἀνθρώπων», μᾶς παραγγέλλει. Ἔρχεται ὥρα πού κι αὐτή
ἡ παντοδυναμία τοῦ πλούτου στέκει
ἀμήχανη καί ἀνίσχυρη. Ὅταν ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μέ παντός εἴδους
ἀρνητικές καταστάσεις, ἀκόμα καί ἄν
τίποτα δέν μᾶς ἔχει πιά ἀπομείνει, ἐμεῖς
μέ ἐμπιστοσύνη ἄς ἀναζητοῦμε τό χέρι
Του, γιά νά στηριχθοῦμε, χωρίς νά μᾶς
τρομάζουν οἱ φουρτοῦνες. Συνετοί καρακοβοκύρηδες μέ Ὁδηγό στό τιμόνι
μας. Λυσσομανάει ὁ βοριάς δύσκολων
περιστάσεων, βουνό τά προβλήματα,
οἰκογενειακά, οἰκονομικά, ἐπαγγελματικά καί ἄλλα, κάπου ὅμως μέσα στήν
πιστή καρδιά σιγοκαίει ἡ φλογίτσα τῆς

Πίστης. Θά ξανάρθει
ἡ γαλήνη. Δέν μπορεῖ,
εἴμαστε παιδιά Tου,
δέν θά μᾶς ἀφήσει νά
χαθοῦμε ἕρμαια στό
πέλαγος τῶν ἀντιξοοτήτων. Θά μᾶς σώσει!
Σύμφωνα μέ στοιχεῖα ἡ κατανάλωση
ἀντικαταθλιπτικῶν αὐξήθηκε κατά 500%.
Ἀσφαλῶς καταθλιπτικά τά στοιχεῖα. Κανείς
δέν ἰσχυρίζεται ὅτι ἠ
ζωή τῶν πιστῶν εἶναι
εἰδυλλιακή. Καί καταγίδες ἔρχονται καί φουρτοῦνες, ἀλλά ὑπάρχει Φῶς. Ὑπάρχει
ἐλπίδα! Ὑπάρχει Οὐρανός!
Πικραμένε ἄνθρωπε, σήκωσε τά μάτια σου νά ἀντικρίσεις τόν στοργικό
Πατέρα. Εἶσαι κι ἐσύ παιδί Του. Δέν
θά σέ ἐγκαταλείψει. Θἀ στάλαξει στήν
ψυχή σου βάλσαμο. Κι ἄν ἁμάρτησες,
θά φορέσεις τόν λευκό χιτῶνα τῆς μετάνοιας. Κι ἄν ἔσφαλες, θά διορθώσεις ὅ,τι μπορεῖς. Μήν παραδίδεσαι
στή θλίψη καί στά ἀντικαταθλιπτικά.
Κι ἄν δέν γίνεται νά ἀντικατασταθεῖ
μιά ἀπώλεια, ὅπως ὁ θάνατος ἀγαπημένου προσώπου, ἄν δέν γίνεται νά
ξανάρθει ἡ χαρά σ’ ἐσένα, θα ’ρθει ἡ
ὑπομονή, ἡ ἡρεμία καί ἡ προσευχή νά
σέ γιατρέψουν.
Αὐτά εἶναι τά πιό ἀποτελεσματικά
φάρμακα!
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Μεταξύ αὐτῶν, δύο ἀπό τή Λάρισα, ὁ Βαγγέλης καί ὁ Γόρης (Γρηγόρης), καί ἕνας ἀπό τόν Πειραιᾶ,
ὁ Κώστας.
Ἐκεῖνο τό πρωϊνό, μετά τήν
καθιερωμένη Προσευχή ἀνοίξαμε
τήν Καινή Διαθήκη, γιά νά πάρουμε τό «σύνθημα» τῆς ἡμέρας! Ἡ
περικοπή ἦταν ἀπό τό Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο, κεφάλαιο 10, στίχος 26, πού γράφει: «Οὐδέν γάρ
ἐστι κεκαλυμμένον ὅ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται». Συμπέρασμα τῆς συζήτησης;
«Δέν ὑπάρχει τίποτα τό κρυφό πού νά
μή φανερωθεῖ»! Μέχρι ἐδῶ ὅλα καλά.
Πρέπει ἡ ζωή μας νά μήν ἔχει πράξεις
πού δέν μποροῦν νά φανερωθοῦν. Σύμφωνοι. Πῶς, ὅμως, τό ἐμπεδώνεις αὐτό
μέσα σου; Πῶς αὐτό γίνεται κατευθυντήριος στόχος στή ζωή σου; Δύσκολα
τά πράγματα!
Ἄς πᾶμε, ὅμως, στήν οἰκοτροφιακή
μας ζωή.
Μετά τό κοινό βραδινό φαγητό τῆς
ἡμέρας ἐκείνης, ζήτησε τόν λόγο ἀπό
τόν ἀείμνηστο Μπάστα ὁ Κώστας ἀπό
τόν Πειραιᾶ καί εἶπε: «Κύριε Μπάστα,
τό ἀπόγευμα εἶχα πάει σπίτι μου στόν
Πειραιᾶ. Ἐκεῖ πού γύριζα τή βελόνα τοῦ
ραδιοφώνου μας (τότε δέν ὑπῆρχαν τά
ψηφιακά ραδιόφωνα) ἀκούω τό ὄνομα
Μπάστας! Ἐπειδή μοῦ ἔκανε ἐντύπωση
αὐτό, δέν προχώρησα τή βελόνα καί ἔτσι
ἄκουσα ὅλη τή συνομιλία δύο συνοικοτρόφων μας!».
Ὅπως ἦταν φυσικό, τό γεγονός αὐτό
ἔπεσε ὡς «βόμβα» σέ ὅλους μας. Πῶς
ἔγινε αὐτό; Ποιοί ἦταν οἱ συνοικότροφοί μας; Τί ἔλεγαν; Τί σχέση εἶχε ὁ κ.
Μπάστας; κ.λ.π.
Ζητήσαμε, λοιπόν, ἐξηγήσεις, οἱ
ὁποῖες καί μᾶς δόθηκαν!

σέ πρΩτο
πρόσωπο
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Τόν τελευταῖο καιρό γίνεται πολλή
συζήτηση γύρω ἀπό τά λεγόμενα «προσωπικά δεδομένα».
Ποιά νά εἶναι ἆραγε αὐτά τά περίφημα «προσωπικά δεδομένα» τοῦ
ἀνθρώπου, πού πρέπει νά προστατευθοῦν τόσο πολύ μέ αὐστηρούς νόμους;
Ἕνας πού λέει ὅτι εἶναι χριστιανός, ἔχει
«προσωπικά δεδομένα» πού πρέπει νά
τά κρύψει καί νά μήν τά φανερώνει ἀνά
πᾶσα στιγμή; Τά «προσωπικά δεδομένα» τοῦ καθενός μας κρύβονται;
Σκεπτόμενος ὅλα αὐτά μοῦ ἔρχεται
στό μυαλό ἕνα συγκεκριμένο γεγονός
πού συνέβη πρίν ἀπό 60 περίπου χρόνια, τότε πού ἤμουνα ἀκόμη νέος καί
ἔκτιζα μέ τά ὄνειρά μου τό μέλλον τῆς
ζωῆς μου. Κρίνω δέ σκόπιμο νά σᾶς περιγράψω τό γεγονός αὐτό, τό ὁποῖο εἶναι
ἀληθινό πέρα γιά πέρα, γιά νά σχηματίσετε κι ἐσεῖς τήν ἰδέα τί θά πεῖ «προσωπικά δεδομένα», κρυφά καί ἀπόκρυφα!
Ἤμουνα φοιτητής στό Πανεπιστήμιο
Ἀθηνῶν καί οἰκότροφος στό εὐλογημένο
Φοιτητικό Οικοτροφεῖο τῆς ΖΩΗΣ. Διευθυντής μας ἦταν ὁ ἀείμνηστος Εὐστάθιος Μπάστας, ἕνας πολύ ταλαντοῦχος
ἄνθρωπος, πού ζοῦσε καί μετέδιδε τή
χριστιανική του πίστη σέ ὅλους μας.
Συνοικότροφοί μου ἦσαν 80 φοιτητές
ὅλων τῶν Σχολῶν τοῦ Πανεπιστημίου.
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δεδομένα» καί νά τά προφυλάσσει μέ
νόμους κ.λ.π.;
***
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Τώρα, γιά δυό μῆνες θά χαθοῦμε,
ἀφοῦ στίς καλοκαιρινές διακοπές,
στούς μῆνες Ἰούλιο καί Αὔγουστο,
δέν θά ἐκδοθεῖ τό περιοδικό μας. Θά
ξανανταμώσουμε, Θεοῦ θέλοντος, τόν
Σεπτέμβριο.
Δεχθεῖτε τίς ὁλόθερμες εὐχές μας νά
περάσετε ἕνα χαρούμενο καί ξεκούραστο καλοκαίρι, μέ ὑγεία καί κάθε χαρά!
Σ.
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σέ πρΩτο πρόσωπο

Ὁ ἀγαπητός συνοικότροφός μας ὁ
Γόρης ἀπό τή Λάρισα (ἔχει ἀποβιώσει
ἀπό χρόνια. Οἱ εὐχές μας πολλές ὁ
Θεός νά ἔχει ἀναπαύσει τώρα τήν ψυχή
του μεταξύ τῶν δικαίων Του), ὅταν τελείωσε τή Σχολή τῆς Ραδιοτηλεφωνίας,
ὅπου σπούδαζε, πῆγε στόν στρατό, ἔγινε
ἔφεδρος ἀξιωματικός καί ὑπηρετοῦσε
στίς Διαβιβάσεις στό Στρατηγεῖο τῆς
Λάρισας. Ἀπό ἐκεῖ εἶχε στή διάθεσή του
ὅλα τά τηλέφωνα, ἀφοῦ τότε ὁ στρατός
χρησιμοποιοῦσε τό δικό του τηλεφωνικό δίκτυο καί ὄχι τοῦ ΟΤΕ. Ἐκεῖνο τό
ἀπόγευμα πῆρε στό τηλέφωνο τόν Βαγγέλη, φοιτητή τῆς Ἰατρικῆς, στό Οἰκοτροφεῖο μας, πού ἦταν καί συντοπίτης
του. Καί κουβέντιαζαν γιά ὅλους καί γιά
ὅλα. Ποῦ νά φανταστοῦν
ὅτι κάποιος τούς ἄκουγε!
Σέ κάποια στιγμή εἶπαν
καί γιά τόν κ. Μπάστα
καί τό ἄκουσε ὁ Κώστας
στό ραδιόφωνο στόν Πειραιᾶ καί παρακολούθησε
τή συνομιλία τους. (Τότε
ὁ στρατός ἐπικοινωνοῦσε
μέ ἀσύρματα ραδιοκύματα, πού μποροῦσε εὔκολα
νά τά ἀκούσει κάποιος στό
ραδιόφωνο.)
Τώρα, πέστε μου ἐσεῖς!
Τό γεγονός αὐτό ἦταν σύμπτωση ἤ θέλημα Θεοῦ,
γιά νά ἐμπεδώσει μέσα στίς
ἁγνές μας ψυχές τό πρωινό
μας σύνθημα; Ἐάν ἔχουμε
τήν αἴσθηση τῆς πανταχοῦ
παρουσίας τοῦ Θεοῦ, πού
μπορεῖ νά φανερώσει ὅλες
μας τίς πράξεις, μπορεῖ
ἕνας χριστιανός νά κρύβει τά «προσωπικά του

Βιβλία πού λάβαμε
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
«ΔΥΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΤΟΥ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ
ΣΕ ΧΟΡΟΥΣ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ,
ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ»

Στό τεῦχος αὐτό παρατίθεται ὁ Β΄
καί Γ΄ Λόγος τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου
τοῦ Ἁγιορείτου ἀπό τό ἔργο του Χριστοήθεια τῶν Χριστιανῶν σέ νεοελληνική ἀπόδοση τοῦ Ἱερομονάχου Βενεδίκτου Ἁγιορείτου. Καλούμαστε νά
καθρεπτιστοῦμε μέ ἀντικειμενικότητα,
γιά νά δοῦμε τήν ἐκκοσμίκευσή μας,
τίς πολλές ἠθικές μας ἀσχήμιες καί
τό πόσο μακριά βρισκόμαστε ἀπό τό
Ἅγιο Θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τήν ἁγιοπατερική πνευματικότητα. Οἱ σελίδες
του παρακινοῦν σέ αὐτοέλεγχο πού
καταλήγει στή διαπίστωση ἄν διαθέτουμε ἤ ὄχι γνωρίσματα ἀναγεννημένου πνευματικά πιστοῦ, μέ ἁγιότητα
βίου.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 64, Ἐκδόσεις
« Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Σπαρτάκου
6, Συκιές Θεσσαλονίκης, 566 26, τηλ.
2310 212659, fax 2310 207340.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΡΗΝΗΣ
κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΚΚΩΤΗΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΝ ΜΟΣΧΑ
«ΚΥΡΗΝΑΪΚΗ ΕΝΣΥΜΒΟΛΟΣ
ΜΥΘΑΓΩΓΙΑ»

Ἡ παροῦσα ποιητική συλλογή
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κυρήνης κ. Ἀθανασίου ἀποτελεῖ τήν
πέμπτη στή σειρά. Πρόκειται περί
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τοῦ μύθου τῆς Κυρήνης. Ὁ ποιητής
εἶναι Ἀρχιερέας, ἄρα καί ἡ ποίησή
του ἀπορρέει ἐκ τοῦ λειτουργήματος
αὐτοῦ καί συνυφαίνεται πρός αὐτό. Ὁ
Ἀρχιερέας θεολογεῖ ἐν ποιήσει.
Σχ. 13 x 19,5, σελ. 237, ἐκδόθηκε
στή Μόσχα τό 2016.
γ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΡΗΝΗΣ
κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΚΚΩΤΗΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΝ ΜΟΣΧΑ
& ΔΡ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μ. ΜΠΟΥΣΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
«ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ,
ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΟΝΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝ Τῌ Εῼᾼ & ΒΙΟΣ,
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ
ΕΝΔΟΞΟΝ ΝΕΟΝ
ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ ΠΕΤΡΟΝ
ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΝ»

Κρίνο πού φύτρωσε στήν ποτισμένη ἀπό αἵματα μαρτύρων γῆ τῆς
Τραπεζοῦντος, τῆς ἕδρας τῆς Αὐτοκρατορίας τῶν Μεγάλων Κομνηνῶν,
αὐτῶν πού πάλεψαν καί τήν κράτησαν
δοξασμένη καί ἐλεύθερη ἀπό τό 1204
μέχρι τό 1461, ὑπῆρξε ὁ νεαρός ἱερέας
τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ Ἅγιος Νέος
Ἱερομάρτυρας, Πέτρος ὁ Τραπεζούντιος. Στό πρῶτο μέρος τοῦ βιβλίου ὁ
Μητροπολίτης Κυρήνης κ. Ἀθανάσιος
ἀναφέρει ἱστορικά καί ἄλλα ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιά τόν Πόντο μέ τόν
ὄμορφο καί ἐπιστημονικό λόγο του.

Στό δεύτερο μέρος του περιέχεται ὁ βίος
του, ἡ Ἀκολουθία καί ὁ Παρακλητικός Κανόνας πρός τιμήν του, πού ἔχουν συνταχθεῖ ἀπό τόν διακεκριμένο Δρα Χαράλαμπο
Μπούσια.
Σχ. 17 x 24, σελ. 168, Φιλολογική
Ἐπιμέλεια: Παρέση Τσιρίδου-Μπούσια,
Ἐπιστημονική Συνεργασία: Δρ Νικόλαος
Ἠλιόπουλος, Ἐκτύπωση: Γραφικές Τέχνες
Σανιδᾶς, τηλ. 210 9414233.

σέ ὅλους τούς πιστούς. Γιά νά Τόν γνωρίσουμε ἀληθινά. Γιά νά Τόν ἀγαπήσουμε.
Θέλει ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης μας
ὁ Χριστός καί ὅταν τή βλέπει σ’ ἐμᾶς, τότε
τήν ἀνταποδίδει.
Σχ. 12 x 19,5 σελ. 141, Κεντρική Διάθεση: Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου, Ἱεροῦ
Λόχου & Παπάγου, Ὑδατόπυργος, Πρέβεζα, 481 00, τηλ. 6986 079799.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
«ΕΝΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ
ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ»

Θεμέλιο κάθε οἰκογένειας εἶναι ἡ ἀγάπη
ἀνάμεσα στό ἀνδρόγυνο. Δέν εἶναι «πρῶτα
τά παιδιά», ἀλλά «πρῶτα τό ζευγάρι». Τά
πράγματα, ὅμως, δέν εἶναι τόσο ἁπλᾶ, γιατί
κάθε ἄνθρωπος ἔχει ἕνα ἐγώ. Καί τό ἐγώ
ἔχει πολλές καί ποικίλες ἀπαιτήσεις. Καί
τότε ἀρχίζουν ψυχρότητες καί συγκρούσεις. Ὁ ἐγωισμός θεραπεύεται μέ τή Χάρη
Ἐκείνου. Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Νικοπόλεως Μελέτιος παρουσιάζει μέ τόν
δικό του γλαφυρό τρόπο δύο Ἁγίους πρωταθλητές αὐτῆς τῆς κορυφαίας ἀγάπης,
ἀποκαλύπτοντάς μας τά μυστικά κλειδιά
τοῦ θριάμβου τους.
Σχ. 12 x 19,5 σελ. 40, Ἔκδοση Ἱερᾶς
Μονῆς Προφήτη Ἠλιοῦ, Πρέβεζα.
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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΙΩΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
«ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
(ΑΡΘΡΑ, ΟΜΙΛΙΕΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ)»

Ὁμιλίες καί κηρύγματα τοῦ συγγραφέα,
πού ἔχουν σκοπό νά ἐμβαθύνουν στή διδασκαλία τοῦ Κυρίου μας καί νά μεταφέρουν
τό οὐσιαστικό νόημα τῶν ἐντολῶν Του, μέ
ἁπλό, παραστατικό καί ἐπαγωγικό τρόπο,
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«Ν’ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
ΤΟΥΣ: ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΑΟΣ»

Σταχυολογήματα ἀπό τά διαφωτιστικά
καί δυναμικά ἄρθρα τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Ψαρουδάκη, τά ὁποῖα δημοσιεύτηκαν στόν Ὀρθόδοξο Τύπο, προκειμένου
νά ἀφυπνιστοῦν, νά προβληματιστοῦν καί
νά συστρατευτοῦν στόν καλόν ἀγῶνα καί
ἄλλοι συνέλληνες ἀδελφοί.
Σχ. 14 x 20,5 σελ. 32, Ἐκδόσεις
« Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Σπαρτάκου 6,
Συκιές Θεσσαλονίκης, 566 26, τηλ. 2310
212659, fax 2310 207340.
γ

«ΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ;»

Μέ ἀφορμή τίς πρόσφατες ἐκλογικές
αναμετρήσεις, εἶναι χρήσιμη καί διαφωτιστική ἡ ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ πρακτικοῦ κατατοπιστικοῦ τεύχους μέ τίς σοφές γνῶμες
Ἁγίων καί φωτισμένων προσώπων, ἀναφερόμενων σέ ἐκλογές, στήν Ἑλληνορθόδοξη
παράδοση καί στή σωτηρία τῆς πατρίδας
μας Ἑλλάδας, πού διέρχεται μεγάλο κίνδυνο ἀπό ἐξωτερικούς, ἀλλά καί ἀπό ἐσωτερικούς ἐχθρούς.
Σχ. 14 x 20,5, σελ. 64, Ἐκδόσεις
« Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Σπαρτάκου 6,
Συκιές Θεσσαλονίκης, 566 26, τηλ. 2310
212659, fax 2310 207340.
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Πετράδια
ΑΓΙΟ
ΠΝΕῦΜΑ
« Ὅσα λέει ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι
φωνές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».
Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης

« Ὁ καρπός τοῦ Πνεύματος ἐν
πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καί δικαιοσύνῃ
καί ἀληθείᾳ».
Ἐφ. ε΄ 9

«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης».
Ἐφ. δ΄ 3
Νά ἐπιμελεῖσθε καί νά ἀγωνίζεσθε νά
διατηρεῖτε τήν ἑνότητα, μέ τήν ὁποία
τό Πνεῦμα τό Ἅγιο σᾶς ἔχει συνδέσει,
ἔχοντας ὡς σύνδεσμο τήν εἰρήνη, ἡ
ὁποία θά βασιλεύει μεταξύ σας καί
θά σᾶς ἑνώνει σέ ἕνα πνευματικό
σῶμα.

«Τό γάρ Πνεῦμα πάντα ἐρευνᾷ,
καί τά βάθη τοῦ Θεοῦ».
Α΄ Κορινθ. β΄ 10
Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐρευνᾶ τά πάντα,
ἀκόμη καί αὐτά τά βαθύτατα ἰδιώματα
τοῦ Θεοῦ.
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«Τήν ἑνὀτητα τοῦ Πνεύματος καί
τήν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα».
Θεία Λειτουργία
Ἀφοῦ ζητήσαμε ἀπό τόν Θεό τή μία
καί ἑνιαία πίστη καί τή συμμετοχή
στίς δωρεές τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ἄς ἐμπιστευθοῦμε τούς ἑαυτούς μας
καί τούς ἄλλους καί ὁλόκληρη τή ζωή
μας στόν Χριστό, τόν Θεό μας.
«Μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ γέρος καί ὁ νέος, ὁ φτωχός
καί ὁ πλούσιος, τό παιδί καί ὁ
ἔφηβος, ἡ γυναίκα καί ὁ ἄνδρας
γίνονται μιά ἑνότητα, καί μάλιστα
πολύ τελειότερη ἀπό τό νά ἦταν
ἕνα σῶμα».
Ἱερός Χρυσόστομος

«Οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία βρῶσις καί
πόσις, ἀλλά δικαιοσύνη καί εἰρήνη καί χαρά ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ».
Ρωμ. ιδ΄ 17

«Μή μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἔστιν
ἀσωτία, ἀλλά πληροῦσθε ἐν Πνεύματι».
Ἐφ. ε΄ 18

«Δῶσε αἷμα καί πάρε Πνεῦμα».
Γεροντικό, Ἀββᾶς Λογγίνος

«Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί
σέ καί δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι».
Λουκ. α΄ 35
Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο θά ἔλθει σέ σένα
(Μαριάμ) καί ἡ δύναμη τοῦ ‘Υψίστου
θά σέ ἐπισκιάσει.

« Ἡ γῆ ἦταν ἀδιαμόρφωτη καί
σκοτάδι ἁπλωνόταν πάνω ἀπό τήν
ἄβυσσο καί τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ
ἦταν πάνω ἀπό τά ὕδατα».
Γεν. α΄ 2

«Εἶπε Κύριος ὁ Θεός: δέν θά παραμείνει τό Πνεῦμα μου σ’ αὐτούς
τούς ἀνθρώπους, γιατί κυριαρχοῦνται ἀπό σαρκικά φρονήματα».
Γεν. ς΄ 3

« Ὅπου Ἐκκλησία ἐκεῖ καί
Πνεῦμα Ἅγιο, καί ὅπου Πνεῦμα
Ἅγιο ἐκεῖ καί ἡ Ἐκκλησία καί ὅλα
τά χαρίσματα».
Ἁγιος Κυπριανός

«Δέν ὑπάρχει δωρεά πού ἔχει δοθεῖ στόν κόσμο, στήν ὁποία τό
Ἅγιο Πνεῦμα νά μήν εἶναι παρόν».
Μέγας Βασίλειος

« Ἐφόσον εἴμαστε ναός τοῦ Θεοῦ,
ἐπειδή τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ μέσα μας, ἄρα τό Ἅγιο
Πνεῦμα εἶναι Θεός».
Θεοφύλακτος

« Ἔλα, αἰώνια χαρά· ἔλα, τό στεφάνι τό ἀμάραντο... ἔλα. Σύ πού
ἐπόθησε καί ποθεῖ ἡ ταλαίπωρη
ψυχή μου· ἔλα, Σύ, μοναδικέ, σέ
ἕναν μόνον, γιατί, ὅπως βλέπεις,
εἶμαι μόνος».
Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος

« Ὁ Χριστός ἄφησε νοικοκύρη
στήν Ἐκκλησία τό Ἅγιο Πνεῦμα».

«Χάρη Πνεύματος Ἁγίου ἔχεις,
καθόσον καλλιεργεῖς βαθύτερα
τήν ταπεινοφροσύνη».

«Θεολογία χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα
καταντάει δηλητήριο».

« Ἡ φανέρωση τῆς προσωπικῆς
παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
γίνεται διά μέσου τῶν ἀνθρωπίνων
προσώπων».
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος †
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ΤΟΥ

ΤΥΠΟΥ Ε ΡΕΘΙ Σ Μ ΑΤΑ

«Σήμερα στή Βουλή ἀνοίγει
δρόμος γιά διεκδίκηση τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων».
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 17-4-19)
Θά μᾶς ἐξηγήσει τό πολιτικό προσωπικό γιατί τόσες δεκαετίες ἐλησμόνησαν τό θέμα αὐτό;
« Ἡ Τουρκία θέλε πέντε νησιά».
(ΕΣΤΙΑ, 18-4-19)
Ἐάν ὑποθέσουμε ὅτι εὐγενῶς φερόμενοι καί, γιά νά μην κακοκαρδίσουμε τούς τουρκόφιλους συμμάχους
(!) καί ἑταίρους μας (!), τά παραχωροῦμε, ὁ ἄπληστος γείτονας μετά ἀπό
λίγο θά ζητᾶ δέκα νησιά μας!
« Ἐφιαλτικόν: Ἐπιθυμοῦν νά
λύσουν τό δημογραφικόν πρόβλημα μέ τούς λαθρομετανάστες!».
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 19-4-19)
Δέν ἐπιθυμοῦν νά λύσουν τό δημογραφικό πρόβλημα. Νά ἀναπληρώσουν τίς ἀπώλειες ψηφοφόρων
ἐπιδιώκουν, γιά νά μή χάσουν τή νομή
τῆς ἐξουσίας.
«Μείωση 45% στούς θανάτους
ἀπό τροχαῖα στήν Ἑλλάδα σέ 8
χρόνια».
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 21-4-19)
Ἐγίναμε πιό προσεκτικοί, πιό
ὑπεύθυνοι στούς δρόμους μας; Μήπως εἶναι καί αὐτό τό δεδομένο συνέπεια τῆς ἔξωθεν κηδεμονίας;
«182.694 λουκέτα σέ ὀκτώ
χρόνια στίς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις».
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 21-4-19)
Πόσοι ἄνεργοι ἐπιχειρηματίες καί
ὑπάλληλοι; Πόσοι ἄνθρωποι, πόσες
οἰκογένειες χωρίς εἰσόδημα; Ποιός
τούς σκέφτεται; Οἱ πολιτικοί, πού
ζητοῦσαν καί ζητοῦν τήν ψῆφο τους;
« Ἡ φέτα κερδίζει τή μάχη τῶν
ἐξαγωγῶν. Ὁ “λευκός χρυσός τῆς
Ἑλλάδας” ἔχει σημαντικές προοπτικές...».
(ΤΑ ΝΕΑ, 22-4-19)
Νά ἀφήσουν τούς ἱκανούς ἐπιχειρηματίες νά ἀξιοποιήσουν προϊόντα
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πλεονεκτικά, ἀνταγωνιστικά, πρός
ἴδιον καί κοινόν ὄφελος.
«Τό Δημόσιο “τζαμπατζῆς” συνεχίζει τά “φέσια”. Παράταση ἕως
30 Μαΐου γιά ἐξόφληση ἰδιωτῶν».
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 23-4-19)
Ἄλλοι οἱ νόμοι γιά τίς ὑποχρεώσεις τῶν πολιτῶν καί ἄλλοι γιά τίς
ὑποχρεώσεις τοῦ Δημοσίου; Ἔτσι
ἀντιλαμβάνονται οἱ πολιτικοί μας τό
Κράτος Δικαίου;
«Χανιά: Ἐνημέρωση μαθητῶν
γιά τό κάπνισμα. Τήν ἐκδήλωση
διοργάνωσε τό Ἀννουσάκειο Θεραπευτήριο τῆς Μητρόπολης Κισάμου».
(ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 24-4-19)
Τέτοιες ἐκδηλώσεις εἶναι ἀναγκαῖο
νά γίνονται τακτικά, γιά νά ἐνημερώνονται οἱ ἔφηβοί μας γιά τίς ὀλέθριες
συνέπειες τοῦ καπνίσματος.
« Ἡ Μεσσηνία δημοφιλής προορισμός γιά τό Πάσχα. Καθοριστικός παράγοντας καί ὁ καιρός».
(ΘΑΡΡΟΣ, 25-4-19)
Πιό καθοριστικός παράγοντας τό
ποιόν τῶν Μεσσηνίων!
«Οἱ χρόνιες ἀναπηρίες τοῦ
ἑλληνικοῦ κράτους».
(ΕΘΝΟΣ, 26-4-19)
Εἶναι καί αὐτό συνέπεια τῆς γενικῆς μας πνευματικῆς ὑποβαθμίσεως, πολιτῶν καί πολιτικοῦ προσωπικοῦ. Καί ἡ κατάσταση δέν πρόκειται
νά βελτιωθεῖ, ἐάν ἐμεῖς δέν ἀγωνιζόμαστε νά ὑπερβαίνουμε τά ἀρνητικά
μας στοιχεῖα.
«Τό ὑπερμνημόνιο Τσίπρα.
Κατηγοροῦν τόν νεοφιλελευθερισμό, πού ἐφαρμόζουν στήν πράξη,
μέ τήν ὑπερφορολόγηση καί τή
συρρίκνωση δημοσίων δαπανῶν
καί ἐπενδύσεων».
(ΤΟ ΒΗΜΑ, 28-4-19)
Κατά τά ἄλλα, ἐβγήκαμε ἀπό τά
Μνημόνια καί ἔχουμε καί πλεόνασμα!
Μ. Πολίτης

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

«IΦΙΓΈΝΕΙΑ EΝ ΑὐΛΊΔΙ»
Σύμφωνα μέ το σχετικό πρόγραμμα, ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Εὐριπίδη θά
παιχθεῖ στήν Ἐπίδαυρο στίς 19 καί 20
Ἰουλίου 2019.
Μέ ἀφορμή τή φυγή τῆς Ὡραίας Ἑλένης, γυναίκας τοῦ βασιλέα τῆς
Σπάρτης Μενελάου, μέ τόν Πάρη, γιό
τοῦ Πριάμου, βασιλέα τῆς Τροίας,
οἱ Ἕλληνες ἐξεστράτευσαν ἐναντίον
τῆς Τροίας. Ὀ μῦθος πασίγνωστος
ἤδη ἀπό τόν Ὅμηρο.
Σέ αὐτήν τήν ἀφετηρία
τῆς προετοιμασίας γιά
τήν ἐκστρατεία στήνεται
ἡ ὑπόθεση τῆς τραγωδίας
« Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι».
Στρατός καί στόλος ἔχουν
συγκεντρωθεῖ στήν Αὐλίδα,
ἀλλά δέν μποροῦν νά σαλπάρουν. Γιά νά
πνεύσει οὔριος ἄνεμος, ὅμως, καί νά ξεκινήσουν τά πλοῖα γιά τήν Τροία, ὁ μάντης
Κάλχας ἀποκάλυψε στούς Ἕλληνες ὅτι ὁ
Ἀρχιστράτηγος Ἀγαμέμνονας, βασιλέας τοῦ
Ἄργους, ἀδελφός τοῦ Μενελάου, πρέπει
νά θυσιάσει στή θεά Ἄρτεμη τήν κόρη του
’Ιφιγένεια.
Ὁ Ἀγαμέμνονας καλεῖ τήν Ἰφιγένεια,
δῆθεν γιά νά παντρευτεῖ τόν Ἀχιλλέα. Μετανοεῖ, ὅμως, καί μέ ἄλλη γραφή παραγγέλλει στή γυναῖκα του Κλυταιμνήστρα νά μή
στείλει τήν κόρη τους. Τή γραφή αὐτή τήν
ἁρπάζει ὁ Μενέλαος ἀπό τόν πρεσβύτη πού
θά τήν μετέφερε, καί ἔτσι ξεσπάει ἔντονη
λογομαχία ἀνάμεσα στόν Ἀγαμέμνονα καί
τόν Μενέλαο. Στό μεταξύ, φθάνει στό στρατόπεδο ἡ Κλυταιμνήστρα μέ τήν Ἰφιγένεια,
τόν μικρό Ὀρέστη, ὑπηρέτες καί ὑπηρέτριες, καθώς καί ἀμάξια μέ τήν προῖκα.

Ὅταν ἡ Κλυταιμνήτρα καί ἡ Ἰφιγένεια
μαθαίνουν τόν λόγο τῆς προσκλήσεώς τους,
συγκλονίζονται, θρηνοῦν. Ἦλθαν γιά τή
μεγάλη χαρά τοῦ γάμου μέ ἕνα λαμπρό,
γενναῖο παλληκάρι, γιό τῆς θεᾶς Θέτιδας,
καί μαθαίνουν ὅτι ἡ Ἰφιγένεια πρέπει
νά θυσιασθεῖ! Σέ δεινή κατάσταση καί ὁ
Ἀγαμέμνονας. Στήν ἀρένα τῆς καρδιᾶς
του διεξάγεται πάλη ἀνάμεσα στόν ἀρχιστράτηγο καί τόν πατέρα.
Βλέποντας τήν ὀδύνη
τῆς ἀνεψιᾶς του Ἰφιγένειας καί τοῦ ἀδελφοῦ του, ὁ
Μενέλαος κάμπτεται, μεταστρέφεται καί ὑποδεικνύει
στόν Ἀγαμέμνονα νά ματαιώσει τήν ἐκστρατεία,
διαλύοντας τό στράτευμα.
Ἐκεῖνος βλέπει ὅτι αὐτό εἶναι ἀδύνατον, διότι
ὁ Ὀδυσσέας καί ὁ Κάλχας θά τό ἔστρεφαν
ἐναντίον τους.
Μιά ἄλλη μεταστροφή ἔχουμε στό πρόσωπο τοῦ Ἀχιλλέα. Συγκινεῖται ἀπό τήν
ὀδύνη μητέρας καί κόρης καί ὑπόσχεται
συμπαράσταση, γιά νά ματαιωθεῖ ἡ θυσία
τῆς Ἰφιγένειας. Διαπιστώνει, ὅμως, κατόπιν
ὅτι αὐτό εἶναι πιά ἀδύνατον, γιατί οἱ στρατιῶτες του θά ἐξεγερθοῦν, ζητώντας πόλεμο.
Τήν πιό συγκινητική μεταστροφή πραγματοποιεῖ ἡ ἴδια ἡ Ἰφιγένεια, πού ἀποφασίζει νά θυσιασθεῖ, ὑποτασσόμενη στή θέληση τῆς θεᾶς Ἄρτεμης, λέγοντας, μεταξύ
ἄλλων, τό ἑξῆς: «...δίνω τό κορμί μου γιά τήν
Ἑλλάδα». Γιά νά τῆς ἀπαντήσει ὁ Ἀχιλλέας:
«Μακαρίζω τήν Ἑλλάδα ἐξαιτίας σου καί
ἐσένα ἐξαιτίας τῆς Ἑλλάδας».
Νίκος Τσιρώνης
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Τό Φανάρι τῆς Πόλης
ἀδιαλείπτως φωτίζει

Ἐάλω ἡ Πόλις ἀκούστηκε πρίν ἀπό ἑκατοντάδες χρόνια. Τήν 29η Μαΐου 1453, ἐκείνη τήν
ἀποφράδα Τρίτη σκληροί καί βάναυσοι ἀλλόφυλοι
αἱματοκύλισαν τή Βασιλίδα τῶν πόλεων, βεβήλωσαν τούς πολύτιμους θησαυρούς της. Σκόρπισαν
ὄλεθρο καί ὀδύνη. Γοερή ἁπλώθηκε ἡ πονεμένη
τούτη κραυγή, τό μοιρολόι, ὅτι ἡ Πόλις ἔπεσε!
Εὐδοκία Θεοῦ, ὅμως, ἦταν τό γεγονός ὅτι
ὁ Πορθητής, ὁ Σουλτάνος Μωάμεθ ἔδωσε στόν
πρῶτο μετά τήν Ἅλωση Πατριάρχη, τόν Γεννάδιο, τόν Σχολάριο, τήν ἐξουσία καί τήν εὐθύνη
τῶν Ρωμιῶν, τή διαχείριση τῶν θεμάτων τους,
ἀλλά καί ὅλων τῶν χριστιανῶν τῆς τότε Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἔτσι ξεκίνησε μιά νέα ἐποχή γιά τό Πατριαρχεῖο τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Κατέστη πλέον ἡ Πρωτόθρονη τῆς Οἰκουμενικῆς
Ὀρθοδοξίας Μεγάλη Εκκλησία ὡς ἡ Ἐθναρχοῦσα
Μητέρα Ἐκκλησία. Ἀνέλαβε στούς ὤμους της
τή βαριά κληρονομιά τῆς ἱστορίας, ἀλλά καί τῆς
συνέχειας τοῦ Γένους.
Ἑπομένως, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἔγινε
ὁ ἱερός θεματοφύλακας τῆς ὀρθοδόξου πίστεως,
τῆς ἱστορικῆς ἀλυσίδας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῶν
παραδόσεων καί τῆς μνήμης τοῦ Γένους! Ἔγινε
πραγματικά ἡ καρδιά τοῦ Γένους! Τό ἀπέδειξε
δέ πολλές φορές ἔμπρακτα μέσα στό σκληρό
ἐνίοτε διάβα τῆς ἱστορίας.
Πλεῖστες ὅσες ἱερές, πνευματικές καί ἐθνικές
μορφές, μέ θυσίες καί δύσβατους ἀγῶνες κράτησαν ψηλά τή δάδα τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς
Ρωμιοσύνης. Μορφές ὅπως ὁ Ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Ε΄, πού ἀπαγχονίστηκε μπροστά στήν πύλη
τῶν Πατριαρχείων τό 1821, ὅπως ὁ Πατριάρχης
Ἰωακείμ ὁ Γ΄ ὁ Μεγαλοπρεπής πού ἔσωσε τή
Μακεδονία ἀπό τή Βουλγαρική προπαγάνδα ἤ ὁ
προηγούμενος, μειλίχιος Πατριάρχης Δημήτριος,
ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁγιότητος, τῆς καταλλαγῆς καί
τῆς ἀγάπης.
Ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, πού φυ190

λάσσει ὡς ἡγουμένη τῆς Ὀρθοδοξίας τήν ἀλήθεια τῆς πίστεως ἀπό μολυσμούς ἑτεροδόξων ἤ
ὑποκριτῶν, φανατικῶν τῆς Χριστιανοσύνης καί
ἀπό τόν πόλεμο τῶν ἀλλοθρήσκων. Ἡ Μεγάλη
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, πού μέ τά μοναστήρια,
τούς κληρικούς, τούς μάρτυρες καί τά αἵματα τοῦ
σώματός της, τοῦ λαοῦ της δίνει τήν ἀνεξάλειπτη
μαρτυρία της στό χθές καί στό σήμερα.
Ἡ Πρωτόθρονη τῆς Κωνσταντινουπόλεως
Μητέρα, ἐνῶ εἶναι πλειστάκις αἰχμάλωτη, ἄλλοτε
καταπιεζόμενη, παρά ταῦτα συνεχίζει νά φωτίζει,
νά ἐκπληρεῖ τήν ἀποστολή της καί νά διακηρύσσει
τήν παρουσία τοῦ Γένους. Τά πρόσωπα πού τήν
ἐκπροσωποῦν ἔρχονται καί φεύγουν, διαδέχονται
τό ἕνα τό ἄλλο, μέ ἐνέργειες σωστές ἤ καί μέ λάθη,
ἀλλά ἡ ἀλυσίδα δέν σπάζει· συνεχίζει δυνατή!
Διαπιστώνεται εὔκολα πώς οἱ κληρικοί, οἱ
ψάλτες, οἱ διακονοῦντες τίς ἐκκλησιές καί τούς
ὀργανισμούς, τά γραφεῖα τοῦ Πατριαρχείου ἀγωνίζονται, παλεύουν νά κρατήσουν ἀκόμη ἀπόρθητα
τά τείχη τῆς παράδοσης, τῆς ἱστορίας. Προεξάρχων αὐτῆς τῆς ἱερᾶς ἀλυσίδας καί χορείας εἶναι
ἡ Σεπτή Κορυφή τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ὁ Πατέρας τῶν Ρωμιῶν στό σήμερα, ὁ Παναγιωτάτος
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος,
πού μέ τή σοφή καθοδήγησή του, ἀκόμη καί σέ
δύσκολα θέματα «κρατεῖ Θερμοπύλες». Ἕνας
Πατριάρχης, συνάμα σταυρωμένος, ἀλλά καί κήρυκας τῆς Ἀνάστασης τοῦ Γένους, πού, κατά τόν
μῆνα Ἰούνιο ἄγει καί τά ἱερά ὀνομαστήριά του.
Προσευχόμαστε στόν Ἀρχηγό τῆς Ἐκκλησίας,
τόν Δεσπότη Χριστό μας, νά τόν ἐνδυναμώνει,
ὥστε νά εἶναι «λυχνία ἐπάνω ὄρους κειμένη»! Κι
ἔτσι καί ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης, ἀλλά
καί ὅσοι ἄλλοι Ρωμιοί, κληρικοί, ἐκπαιδευτικοί,
καθηγητές, ὁ ἁπλός λαός, ὅσοι παροικοῦν στή
μεγάλη Πόλη τῶν ὀνείρων μας, νά συνεχίσουν νά
ἀποτελοῦν τό Φανάρι πού ἀδιαλείπτως θά φωτίζει
τόν Ἑλληνισμό, τήν οἰκουμένη ὁλάκερη!

Φώτιος Ρίζος,
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ
Ὄψεις λιμανιοῦ Καλαμάτας παλαιότερα καί σήμερα
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