«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» ( Ἐφ. δ ´, 3)
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ασικό στοιχεῖο στή ζωή μας εἶναι ἡ ἐπικοινωνία. Ἐπικοινωνοῦμε μέ τούς
συγγενεῖς μας, τούς φίλους μας, τούς γνωστούς μας. Ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν
Θεό προσευχόμενοι σ’ Αὐτόν. Ἦλθε κοντά μας, προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη
φύση μας, μᾶς μίλησε μέ τή γλῶσσα μας. Κοινωνοῦμε μαζί Του, παίρνουμε τό
σῶμα Του καί τό αἷμα Του, γινόμαστε «κοινωνοί θείας φύσεως». Τόν παίρνουμε
στήν καρδιά μας καί μᾶς παίρνει στήν καρδιά Του «ὁ τρώγων μου τό σῶμα καί
πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μείνει κἀγώ ἐν αὐτῶ»
� ( Ἰωάν. 6, 56).
Στήν ἐποχή μας οἱ προσωπικές σχέσεις
ἔχουν χαλαρώσει καί ἡ ἐπικοινωνία εἶναι
δύσκολη καί προβληματική. Τή θέση τοῦ
διαλόγου πῆραν τά ἠλεκτρονικά δίκτυα. Τά
κινητά τηλέφωνα, τό διαδίκτυο, ἔγιναν ἐξαρτήματα τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ἀκόμα καί στίς συντροφιές καί τίς παρέες μας ἐπικοινωνοῦμε
μέ μηνύματα, χωρίς νά διαλεγόμαστε, νά
κοιταζόμαστε στά μάτια.
Στήν ἐποχή μας οἱ προσωπικές
Τό πρόβλημα γίνεται περισσότερο ἔντονο
στά παιδιά καί τούς νέους. Τό κινητό τηλέσχέσεις ἔχουν χαλαρώσει
φωνο ἀντικαθιστᾶ τά πάντα. Τήν ἐπικοινωνία,
καί ἡ ἐπικοινωνία εἶναι δύσκολη
τό παιχνίδι, τήν ψυχαγωγία τους. Εἶναι τόσο
καί προβληματική. Τή θέση
ὑπερβολική ἡ χρήση του, πού φθάνει στά
τοῦ διαλόγου πῆραν τά
ὅρια τῆς παθολογίας τῆς ἐξαρτήσεως ἀπό
αὐτά. Δέν ἀρκοῦνται μόνο στήν ἐπικοινωνία
ἠλεκτρονικά δίκτυα. Ἀκόμα καί
μεταξύ τους ἤ μέ γνωστούς τους, ἀλλά μέ
στίς συντροφιές καί τίς παρέες
τό διαδίκτυο ἐπεκτείνονται καί παρακολουμας ἐπικοινωνοῦμε μέ μηνύματα,
θοῦν ἐπικίνδυνα θεάματα καί σκηνές, ἀκόμη
χωρίς νά διαλεγόμαστε,
καί ἰδέες προβληματικές καί καταστροφικές,
καί συχνά παρασύρονται σέ ἐνέργειες διανά κοιταζόμαστε στά μάτια.
φθορᾶς καί ἐγκληματικότητας. Ἡ διάσπαση
τῆς προσωπικότητας εἶναι ἔντονη, προκαλώντας
διανοητική κόπωση καί σημαντική μείωση τῆς ἀποδοτικότητάς τους. Ἡ ἐξάρτηση
ἀπό αὐτά εἶναι τόσο μεγάλη, πού, σέ πολλές περιπτώσεις χρειάζονται θεραπεία
καί ψυχολογική ἤ ψυχιατρική ὑποστήριξη. Τό κινητό τηλέφωνο γίνεται φίλος,
ἀλλά ἐπικίνδυνος φίλος.
Ἡ ἠλεκτρονική ἐπικοινωνία ἐν γένει γίνεται ὅλο καί πιό ἐπικίνδυνη σέ παγκόσμια πλέον κλίμακα. Μία ἄλλη ἐξουσία, πού ἐλέγχει τά πάντα, ἀκόμη καί
αὐτή τήν προσωπική μας ζωή, μπορεῖ νά κατευθύνει
τήν πορεία τοῦ κόσμου (ἠλεκτρονική διακυβέρνηση).
Ἡ ἠλεκτρονική ἐπικοινωνία
Ἀλήθεια σέ ποιό κόσμο θά ζήσουν τά παιδιά μας;
γίνεται ὅλο καί πιό ἐπικίνδυνη Φόβος ἤ ἐλπίδα; Θεός φυλάξοι.
Ἄς γίνει ἡ ἐπικοινωνία μας μέ τόν Θεό θερμή ἱκεσία
σέ παγκόσμια πλέον κλίμακα.
γιά τά παιδιά μας καί γιά ὅλο τόν κόσμο!

Επικίνδυνος
φίλος
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Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία (19 Φεβρουαρίου)
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Ἁπλῆ Ὀρθόδοξη Δογματική
Τό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως
Ἡ ἀναγκαιότητα τοῦ Μυστηρίου

Ε

ἶναι θεοσύστατο καί αὐτό τό Μυστήριο καί ἀπό ἄκρα ἀγαθότητα
καί φιλανθρωπία τό συνέστησε ὁ
Κύριος, γιά νά συγχωροῦνται οἱ μετά τό
Βάπτισμα ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων. Γι’
αὐτό καί καλεῖται δεύτερο Βάπτισμα.
Καί πρίν συσταθεῖ ἀπό τόν Κύριο
τό Μυστήριο αὐτό, τόσο ὁ Πρόδρομος
Ἰωάννης ὅσο καί ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, καί
οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἔπειτα, καλοῦσαν
τούς ἀνθρώπους σέ μετάνοια. Ἄς θυμηθοῦμε τό κάλεσμα σέ μετάνοια τοῦ
Προδρόμου: «Μετανοεῖτε . ἤγγικε γάρ
ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν». Δηλαδή:
«Μετανοεῖτε . ἀλλάξτε ἀποφασιστικά
σκέψεις καί φρονήματα καί ζωή, διότι
πλησιάζει ὁ καιρός πού ὁ Μεσσίας θά
ἐγκαθιδρύσει καί στή γῆ τή Βασιλεία
τῶν Οὐρανῶν μέ νέα οὐράνια ζωή πού
θά μᾶς φέρει, ἡ ὁποία θά μεταδίδεται
μέσα στήν Ἐκκλησία Του».
Τό Μυστήριο αὐτό καλεῖται καί Μετάνοια ἤ Ἐξομολόγηση καί Ἐξαγόρευση. Ἀπό τίς ὀνομασίες αὐτές καταλαβαίνει ὁ καθένας ποιοί εἶναι οἱ οὐσιώδεις
καί ἀπαραίτητοι ὅροι τοῦ Μυστηρίου
αὐτοῦ τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν.
Πρῶτον, μετάνοια, δηλαδή ἐσωτερική
μεταβολή τῶν σκέψεων καί φρονημάτων
καί αἰσθημάτων. Πλήρης ἀναγνώριση
τῆς εὐθύνης καί τῆς ἐνοχῆς γιά ὅσα
κακά ἔπραξε ὁ ἁμαρτωλός, συναίσθηση δηλαδή τῆς ἁμαρτωλότητός του καί
βαθιά λύπη καί συντριβή, συντριβή καρδιᾶς μέχρι πόνου καί δακρύων γιά τά
πταίσματα καί τά ἀνομήματά του.
Δεύτερον, ἐξομολόγηση, δηλαδή
ἐνώπιον τοῦ Πνευματικοῦ, τοῦ ἱερέως

καί λειτουργοῦ τοῦ Μυστηρίου, ἐξωτερίκευση τῆς ἐσωτερικῆς τῆς ψυχῆς
του μετανοίας καί κατανύξεως καί συντριβῆς, ἡ μέ πολλά δάκρυα καί βαθιά
ταπείνωση ὁμολογία τῆς ἐνοχῆς του
καί ἐκζήτηση τοῦ θείου ἐλέους καί τῆς
ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν του.
Καί τρίτον, ἡ ἐξαγόρευση τῶν ἁμαρτιῶν του. Ἡ ἀπαρίθμηση κατά σειρά
καί μέ βαθιά κατάνυξη καί συντριβή
τῶν μεγάλων καί μικρῶν παρεκτροπῶν
καί τῶν ἠθικῶν παραβάσεων καί πτώσεων εἶναι ἀπαραίτητη, χωρίς καμιά
ἀπόκρυψη.
Ἔπειτα ἡ ὁμολογία ὅτι αὐτός εἶναι
ὁ ἔνοχος ὅλων τῶν κακῶν πού ἔπραξε, αὐτός καί κανείς ἄλλος, καί τό νά
ζητήσει γιά τό κάθε ἁμάρτημά του τήν
ἄφεση ἀπό τόν Θεό, νά ζητήσει ἀκόμη
ὁδηγίες, συμβουλές καί νουθεσίες ἀπό
τόν πνευματικό Ἐξομολόγο του, ὥστε
νά μήν ὑποπέσει πάλι στά ἴδια παραπτώματα καί ἀνομήματα, εἶναι στοιχεῖο
πού θά τοῦ ἐξασφαλίσει τήν περαιτέρω
χριστιανική ζωή, τή ζωή τῆς συνεχοῦς
μετανοίας καί προόδου στήν ἀρετή.
Τότε ὄντως μετανοεῖ ὁ ἁμαρτωλός.
Τότε, καί ἐφ’ ὅσον ὑποβάλει τόν
ἑαυτό του στούς τρεῖς αὐτούς ὅρους
τῆς ἀληθινῆς μετανοίας, λαμβάνει ἀπό
τόν Θεό διά τοῦ Ἐξομολόγου «συγγνώμην καί ἄφεσιν ἁμαρτιῶν», ἐλαφρώνεται ἡ συνείδησή του καί εἰρηνεύει
ἡ ψυχή του. Φεύγει τό βάρος καί ἡ
ἀγωνία τῆς ἐνοχῆς πού τόν καταπίεζε
καί αἰσθάνεται πλήρη τήν εἰρήνη καί
ἀνάπαυση, πλήρη τήν εὐλογία καί τή
Χάρι τοῦ Θεοῦ στή ζωή του.
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Μέσα στή φωτιά τῆς κρίσεως
Ἅγιος Λέων ἦταν Ἐπίσκοπος
Κατάνης στή Σικελία (886
μ.Χ.), ὅπου ὑπάρχει τό γνωστό
ἡφαίστειο τῆς Αἴτνας. Στήν περιοχή
δροῦσε ὁ μάγος Ἡλιόδωρος, ὁ ὁποῖος
ἐνοχλοῦσε ἰδιαίτερα τούς Χριστιανούς
καί τήν Ἐκκλησία. Ὁ Λέων συνέλαβε μέ
τά ἴδια του τά χέρια τόν μάγο, τόν ἔδεσε
μέ τό πετραχείλι του καί τόν ἔσυρε στήν
πλατεῖα τῆς πόλεως, ὅπου ἔδωσε ἐντολή
νά ἀνάψουν φωτιά.
Ὁ Ἅγιος φανέρωσε στό συγκεντρωμένο πλῆθος τήν παραφροσύνη τῆς μαγείας
πρῶτα μέ λόγια καί ἔπειτα μέ τόν ἑξῆς
θεαματικό τρόπο: Πήδηξε μέσα στή φωτιά μαζί μέ τόν μάγο καί ἔμεινε μέσα στίς
φλόγες, ὥσπου ἡ φωτιά ἔσβησε. Τότε ὁ
κόσμος εἶδε τό θαῦμα. Ὁ μέν μάγος εἶχε
καεῖ τελείως, ὁ δέ Ἐπίσκοπος ὄχι μόνο
ἦταν ζωντανός, ἀλλά ἡ φωτιά δέν εἶχε
πειράξει οὔτε αὐτά ἀκόμα τά ἱερά ἄμφιά
του» (Συναξάρι 20 Φεβρουαρίου).

«Ὁ

vvv
Μιά γνήσια μορφή Ἱερῆς Ἐξέτασης.
Ὡς γνωστόν, ἡ Μεσαιωνική μορφή τῆς
Ἱερῆς Ἐξέτασης ἦταν μονόπλευρη. Οἱ
Δυτικοί «Χριστιανοί» ἔκαιγαν στή φωτιά
τούς αἱρετικούς καί τούς μάγους. Οἱ μάγοι μέσα στή φωτιά καί οἱ «Χριστιανοί»
ἔξω ἀπό τή φωτιά. Οἱ μάγοι θύματα καί
οἱ «Χριστιανοί» θύτες. Αὐτή ἡ μέθοδος
καταδικάστηκε ἀπό τήν πανανθρώπινη
χριστιανική συνείδηση. Ὁ,τιδήποτε κι ἄν
εἶναι ἤ φρονεῖ ὁ ἄλλος δέν μπορεῖς νά
τόν ρίχνεις στή φωτιά «ἐν ὀνόματι τοῦ
Χριστοῦ». Ὁ Χριστός κατεδίκασε τήν
ἐκδίκηση καί ἀπαγόρευσε τήν καύση τοῦ
ἀντιπάλου (Λουκ. θ΄ 54). Ὁ Pascal περιέγραψε ὡς ἑξῆς τή διαφορά ἀνάμεσα στόν
Μωάμεθ καί τόν Χριστό: « Ὁ Μωάμεθ
σφάζει τόν ἄλλο, διότι εἶναι ἄπιστος (=μή
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Μουσουλμάνος), ἐνῶ ὁ Χριστός σφαγιάζεται ὁ ἴδιος ὑπέρ τοῦ ἁμαρτωλοῦ».
Ὁ Ἐπίσκοπος Λέων ἔδωσε μιά πρωτότυπη χριστιανική λύση στό πρόβλημα τῆς
Μαγείας: «Καί οἱ δύο μέσα στή φωτιά.
Καί ὁ μάγος καί ὁ Ἐπίσκοπος»!
Ἡ λύση αὐτή ἦταν δίκαιη. Δέν ἦταν
καταδίκη τοῦ ἑνός. Ἦταν τρόπος κρίσεως
καί τῶν δύο. Κριτής ἀδυσώπητος ἡ φωτιά.
Καί οἱ δύο θρησκευτικοί παράγοντες στό
ἔλεος καί τήν κρίση τῆς φωτιᾶς. Ἦταν
μιά δημοκρατική λύση μέ διαιτητή τόν
λαό. Δίκαιη κρίση μπροστά στά μάτια τοῦ
λαοῦ. Μπροστά καί στίς δύο παρατάξεις:
τῶν Χριστιανῶν καί τῶν Μάγων. Μιά μονομαχία Ἀρχηγῶν.
Ἡ λύση αὐτή ἦταν ἐπίσης Εὐαγγελική.
Πρῶτος ὁ Χριστός τήν ἐφήρμοσε. Κατέβηκε στόν Ἄδη (στήν Κόλαση) μαζί μἐ
τόν διάβολο. Καί ὁ μέν διάβολος κάηκε
στίς φλόγες τῆς αἰώνιας φωτιᾶς, ὁ δέ Χριστός βγῆκε σῶος καί ἀβλαβής καί νικητής
τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου.
Ἡ λύση αὐτή ἦταν ἀκόμη χριστιανική.
Προκειμένου νά κρίνει κανείς τόν ἄλλον,
πρέπει νά κρίνει ταυτόχρονα καί τόν ἑαυτό του. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι κριτής κανενός, ἀλλά κρινόμενος. «Τίς εἶ ὁ κρίνων
ἀλλότριον ἱκέτην;» (Ρωμ. ιδ΄ 4). Οἱ κατάδικοι τό μόνο πού μποροῦν νά κάνουν γιά
τόν ἑαυτό τους εἶναι εἶναι νά ζητήσουν ἴση
καί δίκαιη κρίση. Ὅταν κρίνουμε κάποιον,
ἡ κρίση πρέπει νά ἀρχίζει ἀπό τόν ἑαυτό
μας. Ἡ κρίση τοῦ ἄλλου καί τοῦ ἑαυτοῦ
μας πρέπει νά εἶναι ἀμοιβαία. Ὁ κρινόμενος πρέπει νά κρίνεται ταυτόχρονα μέ
τόν κριτή του. Ἡ κρίση τοῦ ἄλλου πρέπει
νά μοιάζει μέ κοινό ἄθλημα. Νά δίδεται
δηλαδή ἡ δυνατότητα καί στούς δύο νά
ἀποδείξουν τήν ἀξία τους.
Μητροπολίτης Ἀχελώου
Εὐθύμιος Στύλιος (†)

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
(ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ) († 1859)

Ὁ

ἀείμνηστος Ἱεράρχης ὑπῆρξε
ἐκ τῶν ἐνθουσιωδεστέρων καί
γενναιοτέρων ἀγωνιστῶν τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἀνήκει καί
ἐκεῖνος στή χορεία τῶν κληρικῶν οἱ ὁποῖοι
πίστευαν ἀκράδαντα σέ Χριστό καί Ἑλλάδα καί ἀγωνίστηκαν γιά τοῦ Χριστοῦ τήν
πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία. Ὡς εἶναι γνωστόν, πολύμορφη καί
ἀξιόλογη ἦταν ἡ δράση τοῦ ἑλληνικοῦ
ὀρθόδοξου κλήρου ἀπό τούς μοναχούς
μέχρι τούς Ἱεράρχες στά χρόνια τῆς
Ἐθνεγερσίας. Ὁ Φωτάκος, ὁ ὑπασπιστής
τοῦ Κολοκοτρώνη, πού συνέγραψε πολλά γεγονότα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, γράφει εἰδικά γιά τήν Πελοπόννησο:
«Οὕτω δέ μεγάλη ἐνέργεια ἐγένετο καί ἡ
Πελοπόννησος ὑπόκωφα ἐσείετο· διότι ἡ
Πελοπόννησος κυρίως εἰπεῖν ἦτο ὁ Τόπος
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἐπειδή
εἰς αὐτήν ὑπῆρχαν ὅλα τά στηρίγματα,
π.χ. ἡ Μάνη, τῶν διαφόρων ἐπαρχιῶν τά
ὄρη, οἱ Ἀρχιερεῖς της καί ἅπας ὁ λοιπός
κλῆρος, ὅστις αὐθορμήτως ἐκινήθη».
Ὁ Ἱερόθεος γεννήθηκε στήν Τρίπολη
τό 1783 καί σπούδασε στή Δημητσάνα
στό περίφημο «Φροντιστήριον Ἑλληνικῶν
Γραμμάτων». Ὑπηρέτησε ἐν τοῖς γραφείοις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
καί ἐμυήθη νωρίς στή Φιλική Ἑταιρεία,
τῆς ὁποίας ἔγινε ἐκ τῶν δραστηριοτέρων
μελῶν ὑπό τάς ὁδηγίας τοῦ Ἀρχιμανδρίτη
Γρηγορίου Δικαίου (Παπαφλέσσα). Τέλη
τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1820 ἄρχισε
νά κηρύττει τό πνεῦμα τῆς ἀνεξαρτησίας
στούς ὑπόδουλους Ἕλληνες καί νά τούς
ἐμψυχώνει. Τόνιζε, μάλιστα, ὅτι ἡ Ρωσία
θά βοηθήσει τούς Ἕλληνες καί ὁ Τσάρος Ἀλέξανδρος θά στείλει ἀναρίθμητα

στρατεύματα πρός βοήθεια τῶν Ἑλλήνων,
μόλις ἀρχίσει ἡ Ἐπανάσταση κατά τῶν
Τούρκων. Μετά τήν ἔναρξη τοῦ Ἀγῶνα
ἔλαβε καί αὐτός τά ὅπλα κάτω ἀπό τήν
καθοδήγηση τοῦ Γ. Σέκερη, ὁπλαρχηγοῦ
τῶν Μαντινειακῶν ὅπλων καί μέλους τῆς
Φιλικῆς Ἑταιρείας.
Ὁ Ἱερόθεος διακρίθηκε κυρίως κατά
τήν πολιορκία καί ἅλωση τῆς Τριπόλεως
τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1821. Ὅταν ἀπέθανε
δέ ὁ Σέκερης (1822), ὁ Ἱερόθεος ἀνέλαβε αὐτός τήν ἀρχηγία τοῦ παραπάνω
στρατιωτικοῦ σώματος τῆς Μαντινείας.
Διακρίθηκε, ἐπίσης, καί στίς μάχες κατά
τίς ἐπιδρομές τοῦ Ἰμπραήμ, τόν Αὔγουστο τοῦ 1825 καί τόν Ἰανουάριο τοῦ
1826. Ἦταν ἰδιαίτερα ἀγαπητός στόν
Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καί στόν Δημήτριο Ὑψηλάντη. Στήν ἱστορία εἶναι γνωστός ὡς παπά -Γιάννης Ἀθανασόπουλος
ἤ Πρωτοσύγγελος Ἱερόθεος.
Μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας ἀπό τούς Τούρκους ἀφιερώθηκε
στά ἱερατικά του καθήκοντα καί τό 1852
ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Γυθείου. Ἐκοιμήθη
στήν Ἀθήνα στίς 28 Μαΐου 1859.
Μητροπολίτης Μάνης
Χρυσόστομος Γ΄
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τήν ἀρχή κάθε νέας χρονιᾶς, ἡ
φράση «ὑγεία πάνω ἀπ’ ὅλα» κυριαρχεῖ σέ ὅσα εὐχόμαστε καί σέ ὅσα
ἐπιθυμοῦμε γιά ὅλους τούς δικούς μας
ἀγαπημένους καί φίλους. Εἶναι, ἑπομένως, φυσικό νά ἔχουμε ὅλοι ἕνα ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά πληροφορίες καί
διαπιστώσεις πού σχετίζονται μέ στοιχεῖα
πού ἐπηρεάζουν –θετικά ἤ ἀρνητικά–
αὐτό τό πολύτιμο ἀγαθό.
Μία τέτοια θετική διαπίστωση, πού
ἄρχισε νά διατυπώνεται καί νά ἐπικυρώνεται μέ διάφορες ἔρευνες, εἶναι καί
τό ὅτι, παρά τίς γνώσεις γιά τίς ὀλέθριες ἐπιπτώσεις τοῦ καπνίσματος στήν
ὑγεία, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀπό χρόνια καί
ἐπανειλημμένως τονιστεῖ, φαίνεται ὅτι ὁ
Ἀντικαπνιστικός Νόμος, ἔστω κατά τούς
τελευταίους μῆνες, γίνεται εὐρύτερα
ἀποδεκτός καί μοιάζει νά ἐφαρμόζεται
αὐστηρά σέ πολύ μεγαλύτερη κλίμακα
ἀπό ὅ,τι παλαιότερα.
* * *
Μέ ἀφορμή αὐτήν τήν διαπίστωση,
θυμήθηκα μιά ἐμπειρία πού εἴχαμε στά
χρόνια πού ζήσαμε στήν Ἀμερική, ὅταν
ἐπισκεφτήκαμε μέ τά μικρά, τότε, παιδιά μας τό περίφημο Μουσεῖο - Πάρκο «Henry Ford», στό Dearborn τῆς
Πολιτείας τοῦ Michigan. Σ’ αὐτή τήν
τεράστια καταπράσινη ἔκταση, ὅπου
ὑπάρχουν κτίσματα καί ἐκθέματα πού
σηματοδοτοῦν σημαντικούς σταθμούς
στήν ἱστορία τῶν Η.Π.Α., ἔχει μεταφερθεῖ αὐτούσιο, ἀπό τό Orange τοῦ New
Jersey, καί τό Ἐργαστήριο τοῦ μεγάλου
ἐφευρέτη Θωμᾶ Ἔντισον, ὅπου ἔγιναν
καί μερικές ἀπό τίς ὑπέροχες ἀνακαλύψεις του.
Ἐκεῖ, λοιπόν, μεταξύ τῶν ἄλλων ἐκθε40

μάτων, ὑπῆρχαν καί κάποιες πρωτότυπες
ἐπιστολές πού εἶχε στείλει, κατά καιρούς καί γιά διάφορα θέματα, ὁ μεγάλος ἐφευρέτης στόν Φόρντ, ὁ ὁποῖος,
ἐκτός τοῦ ὅτι ἦταν φίλος καί θαυμαστής
του, χρηματοδοτοῦσε καί κάποιες ἀπό
τίς ἐφευρέσεις του. Κυρίως δέ, αὐτές
πού χρησίμευαν γιά νά ἐξοπλίζουν, μέ
θαυμαστό τρόπο, τούς πρωτοποριακούς
κινητῆρες τῶν νέων μοντέλων τῶν αὐτοκινήτων του. Στό πωλητήριο ἐνθυμίων
πού ὑπῆρχε σ’ αὐτό τό Ἐργαστήριο,
μεταξύ τῶν ἄλλων, ὁ ἐνδιαφερόμενος
ἐπισκέπτης μποροῦσε νά ἀγοράσει καί
αὐθεντικά ἀντίγραφα αὐτῶν τῶν ἐπιστολῶν.
Ἀφοῦ διαβάσαμε μερικές ἀπ’ αὐτές
τίς ἐπιστολές, ὁ ἄνδρας μου κι ἐγώ, συμφωνήσαμε ὅτι θά ἦταν καλό νά ἀγοράσουμε τό ἀντίγραφο μιᾶς ἐξ αὐτῶν, ἡ
ὁποία εἶχε ἡμερομηνία: 26 Ἀπριλίου
1914. Ὅπως δέ ἀναφερόταν στό ἀντίστοιχο ἐνημερωτικό πινακίδιο πού ἦταν
δίπλα της μέσα στήν προθήκη, τήν ἐπιστολή αὐτή εἶχε γράψει ὁ Ἔντισον πρός
τόν φίλο του Φόρντ, θέλοντας νά τοῦ
ἐξηγήσει τό γιατί, πρίν ἀπό λίγο καιρό,
εἶχε ἀρνηθεῖ νά προσλάβει ὡς τεχνίτη
στό Ἐργαστήριό του ἕναν νέο πού
τοῦ εἶχε συστήσει καί στείλει ὁ ἴδιος
ὁ Φόρντ. Ἡ αἰτιολογία τῆς ἀρνήσεως,
ὅπως προκύπτει σαφῶς ἀπό τήν τελευταία φράση τῆς ἐπιστολῆς, ἦταν τό ὅτι
ὁ νέος αὐτός ἦταν ...καπνιστής.
Ἀναφέρει ὁ Θωμᾶς Ἔντισον καί
ἐξηγεῖ τίς βλαπτικές συνέπειες τοῦ
τσιγάρου στά νευρικά κέντρα καί στά
κύτταρα τοῦ ἐγκεφάλου, καί κλείνει τήν
ἐπιστολή του μέ τήν καταλυτική φράση: «Δέν προσλαμβάνω κανένα ἄτομο
πού καπνίζει τσιγάρα». Αὐτά, ἀπό τόν

φωτισμένο ἐφευρέτη τοῦ ἠλεκτρικοῦ
λαμπτῆρα, πρίν ἀπό περισσότερα ἀπό
100 χρόνια.
* * *
Διαβάζοντας, λοιπόν, καί ἀκούγοντας
τίς θετικές διαπιστώσεις σχετικά μέ τή σύγχρονη ἐφαρμογή τοῦ
νέου Ἀντικαπνιστικοῦ
Νόμου στήν πατρίδα
μας, θεώρησα σκόπιμο νά ψάξω στά παλιά
ἀρχεῖα μας, νά βρῶ καί
νά παραθέσω ἐδῶ τό
αὐθεντικό ἀντίγραφο
ἐκείνης τῆς ἐμβληματικῆς ἐπιστολῆς.
Εἶναι προφανές
ὅτι τότε ὁ Ἔντισον
- γεννημένος τόν Φεβρουάριο τοῦ 1847
- αὐτές μόνο τίς βλαπτικές ἐπιδράσεις τοῦ
καπνίσματος γνώριζε,
ἐνῶ ἀγνοοῦσε τίς πολλές ἄλλες, πού ἐμεῖς
γνωρίζουμε σήμερα.
Ἀγνοοῦσε, ἐπίσης,
καί αὐτές πού, ἀποδεδειγμένα, προέρχονται
ἀπό τό παθητικό κάπνισμα. Παρά ταῦτα,
καί μόνο ἐκεῖνες οἱ γνώσεις τοῦ ἦταν
ἀρκετές –καί ὡς ἔμμεσο κίνητρο παραδειγματισμοῦ– γιά νά ἀρνηθεῖ αὐτό
πού τοῦ ζήτησε ἀκόμα καί ὁ φίλος καί,
μερικῶς, χρηματοδότης του.
* * *
Τό κείμενο αὐτό δέν εἶχε σκοπό νά
ἀναφερθεῖ στίς βλαπτικές ἐπιδράσεις

τοῦ καπνίσματος, ἀλλά νά τονίσει τό
πόσο συμβατή μέ τήν εὐχή, «ὑγεία πάνω
ἀπ’ ὅλα», εἶναι ἡ πλήρης ἐφαρμογή τοῦ
Ἀντικαπνιστικοῦ Νόμου. Κι ἀκόμα, νά
τονίσει τήν εὐθύνη τῶν γονιῶν καί τῶν

δασκάλων, ἀλλά καί τοῦ καθενός ἀπό
ἐμᾶς, στό νά πασχίζουμε νά δίνουμε τό
καλό παράδειγμα στό περιβάλλον μας
καί νά ὑποστηρίζουμε κάθε μέτρο πού
ὠφελεῖ καί προστατεύει τήν ὑγεία καί,
προπαντός, αὐτή τῶν παιδιῶν μας.
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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χουμε πῆ καί ἄλλοτε καί θά
τό ἐπαναλαμβάνουμε συχνά
ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη καί
ἡ Καινή Διαθήκη ἔχουν τό ἴδιο κῦρος.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ
ἄριστος ἑρμηνευτής τῆς Ἁγίας Γραφῆς,
γράφει τά ἑξῆς: «Οὐ γάρ ἀφ᾽ οὗ ἐφάνη Χριστός, τό Εὐαγγέλιον ἤρξατο ἀλλ᾽
ἐρριζώθη μέν ἐν τοῖς βιβλίοις τῶν προφητῶν, ἐβλάστησε δέ ἐν τῶ� κηρύγματι
τῶν Ἀποστόλων» (Migne, τόμος 51ος στ΄
397). Τό Εὐαγγέλιον δέν ἄρχισε ἀπό τότε
πού φάνηκε ὁ Χριστός, ἀλλά ριζώθηκε
εἰς τά βιβλία τῶν Προφητῶν καί ἐβλάστησε εἰς τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων.
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς
Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι στίς
2 Φεβρουαρίου, θά δοῦμε πῶς ὁ Θεός
ἀπεκάλυψε στόν Προφήτη Συμεών ὅτι
ἀλλάζουν αὐτά πού ἴσχυαν στήν Παλαιά
Διαθήκη, καθώς ὁ Προφήτης Συμεών ἔζησε εἰς τό μεταίχμιον τῶν δύο Διαθηκῶν.
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Ὅπως μᾶς διηγεῖται ὁ Ἱερός Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, ὁ γέροντας Προφήτης
Συμεών εἶχε λάβει ἀπό τόν Θεόν τήν
ὑπόσχεσιν νά μή δῇ θάνατον, ἐάν δέν δῇ
προηγουμένως «τόν Χριστόν Κυρίου»,
δηλαδή τόν Ἰησοῦν Χριστόν. Πράγματι
ὁ Θεός ὁδήγησε τόν Προφήτην Συμεών
εἰς τό ἱερόν καί ἐκεῖ ἔγινε ἡ ἱστορική συνάντηση μέ τόν Χριστό, πού ἦταν τότε
βρέφος σαράντα ἡμερῶν. Τότε ὁ Προφήτης Συμεών εἶπε τά ἑξῆς προφητικά
λόγια: «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον σου,
δέσποτα, κατά τό ῥῆμα σου ἐν εἰρήνῃ,
ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου, ὅ ἡτοίμασας κατά πρόσωπον
πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν
ἐθνῶν καί δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ».
Ἑρμηνεία: «Τώρα, ἀφοῦ πλέον εἶδα τόν
Λυτρωτή τοῦ κόσμου, ἐλευθερώνεις ἀπό
τά δεσμά τῆς ἐπιγείου ζωῆς ἐμένα τόν
δοῦλο σου, Δέσποτα, καί μετά ἀπό λίγο
πεθαίνω σύμφωνα μέ τόν λόγο πού μοῦ

λαοί »
εἶπες, ὅτι δέν θά πεθάνω προτοῦ νά δῶ
τόν Χριστό. Καί μέ ἐλευθερώνεις εἰρηνικό καί χωρίς νά ἀνησυχῶ πλέον γιά τή
λύτρωση τοῦ Ἰσραήλ, διότι εἶδαν τά μάτια μου τόν ἐνανθρωπήσαντα Υἱό σου, ὁ
ὁποῖος θά φέρῃ τή σωτηρία, τήν ὁποία
ἑτοίμασες, γιά νά γίνῃ φανερή ἐνώπιον
ὅλων τῶν λαῶν καί νά εὐεργετηθοῦν μ᾽
αὐτήν ὄχι μόνο οἱ Ἰουδαῖοι, ἀλλά καί οἱ
ἐθνικοί. Καί θά εἶναι ἔτσι ὁ σαρκωμένος
Υἱός σου φῶς πνευματικό, πού θά φανερώσει καί θά ἀποκαλύψει στά ἔθνη
τόν ἀληθινό Θεό καί τήν ἀληθινή ὁδό
τῆς σωτηρίας, ἀλλά ὁ Υἱός σου θά εἶναι
δόξα τοῦ λαοῦ σου Ἰσραήλ, ἀφοῦ ἀπό
τόν λαό αὐτό κατάγεται ὡς ἄνθρωπος
καί ἀφοῦ τελικά καί ὁ Ἰσραήλ ὡς σύνολο θά τόν ἐγκολπωθεῖ ὡς σωτῆρα του».
Ἐδῶ βλέπουμε τό λυκαυγές τῆς
Καινῆς Διαθήκης καί τή συνέχεια τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἐνῶ δηλαδή διά
τήν ἐμμονήν στήν ἀληθινή πίστη τοῦ
περιουσίου λαοῦ του εἶχεν ἀπαγορεύσει
ὁ Θεός νά ἔχουν ἐπικοινωνία μέ τούς
εἰδωλολάτρες, πού δέν εἶχαν τήν περιτομή καί ἦταν ἀκροβυστία, τώρα ἀλλάζουν
τά πράγματα. Ὁ Προφήτης Συμεών,
φωτιζόμενος ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα, κάνει λόγον περί πάντων τῶν λαῶν πού θά
εὐεργετηθοῦν διά τοῦ Χριστοῦ καί περί
ὅλων τῶν ἐθνῶν, εἰς τά ὁποῖα θά ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀληθινή ὁδός τῆς σωτηρίας.
Ὅλα αὐτά δέν εἶναι ἀντίθετα μέ τήν
Παλαιάν Διαθήκην, ἀλλά ἐξελίσσονται
σύμφωνα μέ τό κοσμοσωτήριο σχέδιο
τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δέν περιορίζει τήν
σωτηρίαν μόνον στόν περιούσιο λαό

τῶν Ἰσραηλιτῶν, ἀλλά «θέλει πάντας
ἀνθρώπους σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν
ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α´ Τιμ. β´ 4). Θέλει
νά σωθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί μέ τήν

Ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή του καί τή σταυρική του
θυσία κατάργησε τό
«μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ».
πίστη νά γνωρίσουν βαθύτερα καί πληρέστερα τήν ἀλήθεια.
Ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή του
καί τή σταυρική του θυσία κατάργησε τό «μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ», τό
τοῖχος πού ἐχώριζε τούς δύο ἀντιμαχόμενους κόσμους, τόν Ἰουδαϊσμό καί
τόν Ἐθνικισμό. Ὁ Θεός διά μέσου τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ ἕνωσε τούς Ἐθνικούς
καί τούς Ἰουδαίους σέ μία Ἐκκλησία.
Δέν ὑπάρχουν πλέον διακρίσεις, γένους,
φυλῆς, καταγωγῆς, μορφώσεως, ἀλλά
ἔχουν ὅλοι τήν ἴδια πίστη καί ὁ Χριστός εἶναι καί πατρίδα καί φυλή καί
τά πάντα (Κολ. γ´ 11). Ὅλοι οἱ πιστοί
εἶναι μέλη τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας
καί ἔχουν ἴσα δικαιώματα, εἶναι δηλαδή
ὅλοι οἱ Χριστιανοί ἴσοι ἀπέναντι τοῦ
Θεοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ἰσότητα καί αὐτό σημαίνει ὅτι δέν πρέπει
νά κάνουμε διακρίσεις, οὔτε νά ἔχουμε
παράλογες ἀπαιτήσεις.
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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Κεντρική εIσοδος δαιμόνων
’ αὐτό πού ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς ἡ μεγαλύτερη ἐπιτυχία τοῦ διαβόλου, δηλαδή τό
νά πείθει τόν ἄνθρωπο ὅτι δέν ὑπάρχει
διάβολος, θά ἔπρεπε νά προστεθεῖ καί ἄλλη
μία, ἐξίσου σημαντική: ἡ πλανεμένη πίστη
ὅτι δαιμονόπληκτος εἶναι μόνον αὐτός πού
κυλιέται στή γῆ, βγάζοντας ἀφρούς ἀπό τό
στόμα καί τρίζοντας τά δόντια.
Ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας παρουσιάζει ὡς δαιμονόπληκτο τόν κάθε ἄνθρωπο πού
ἑκούσια ὑποδουλώθηκε σέ κάποιο πάθος,
ὅσο «μικρό» κι ἄν φαίνεται. Γιατί, ὅπως
λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «καί
τό σπουργίτι, ἔστω κι ἄν δέν ἔχει πιαστεῖ
ὁλόκληρο, ἀλλά μόνο ἀπό τό ποδαράκι του
στήν παγίδα πού τοῦ στήσανε, βρίσκεται,
ὅμως, στήν ἐξουσία ἐκείνου πού ἔστησε τήν
παγίδα» (Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
Ὁμιλ. VI Εἰς Β΄ Τιμόθεον, P.G. 62, 633).
Καί κάπου ἀλλοῦ, ἀναφερόμενος ὁ
Ἅγιος στή φρικτή περίπτωση τοῦ ἀνθρώπου πού πιάνεται στήν παγίδα ὄχι ἀπό τό
ποδαράκι, ἀλλά ἀπό τήν τσέπη του, δηλαδή
στόν φιλάργυρο, λέει:
«Τί θἄλεγε κανείς γιά τόν φιλάργυρο;
Δέν εἶναι κι αὐτός δαιμονισμένος; Ποιός
μπορεῖ ποτέ νά τόν συγκρατήσει; Στήν περίπτωση τῶν δαιμονισμένων τῶν Γεργεσηνῶν
οἱ δαίμονες ὑποχώρησαν στό πρόσταγμα
τοῦ Κυρίου καί βγῆκαν ἀμέσως ἀπό τό
σῶμα τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ὑποδουλωμένος,
ὅμως, στό πνεῦμα τῆς φιλαργυρίας, οὔτε
στό πρόσταγμα τοῦ Χριστοῦ ὑποχωρεῖ,
ὄχι ἐπειδή εἶναι ἰσχυρότερος τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλά ἐπειδή ὁ Χριστός δέν μᾶς φρονηματίζει χωρίς τή θέλησή μας.
Ἐγώ θά προτιμοῦσα νά ζῶ μέ χίλιους
δαιμονισμένους, παρά μέ ἕναν πού ὑποφέρει ἀπό αὐτή τήν ἀρρώστια. Τί παρόμοιο κάνουν ὅλοι μαζί οἱ δαιμονισμένοι μέ

Σ
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αὐτό πού τόλμησε νά κάνει ὁ Ἰούδας; Ἄν
κάποιος μποροῦσε νά ἰδεῖ καθαρά τόν δαίμονα πού βρίσκεται μέσα σέ ἕναν τέτοιο
ἄνθρωπο, θά διαπίστωνε ὅτι εἶναι πολύ
πιό ἄγριος καί μανιώδης ἀπό αὐτούς πού
βγῆκαν ἀπό τούς δαιμονισμένους τῶν Γεργεσηνῶν» (Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
Ὁμιλ. ΚΗ΄ Εἰς Ματθαῖον, ΕΠΕ τ. 10, σελ.
266-273).
Ἑπομένως, ἡ κεντρική πύλη εἰσόδου
τῶν δαιμόνων στόν ἄνθρωπο δέν εἶναι τά
ματιάσματα, οἱ κατάρες καί τά μάγια πού
τοῦ κάνουν οἱ ἄλλοι, ἀλλά ἡ ἀπό τόν ἴδιο
καταφρόνηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ἡ
ἀντικατάσταση τοῦ «γενηθήτω τό θέλημά
Σου» μέ τό «γενηθήτω τό θέλημά μου».
Ἡ μεγαλύτερη ἀφορμή ξεκούρασης γιά τόν
διάβολο εἶναι τό νά κάνουμε τά θελήματά
μας, πού δέν συμφωνοῦν μέ τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Γιατί «ἐφ’ ὅσον κάνουμε τά θελήματά μας, παύουν νά πολεμοῦν ἐναντίον
μας οἱ δαίμονες», ὅπως λέει καί ὁ ἀββᾶς
Ποιμένας· «διότι τά ἴδια τά θελήματά μας
γίνονται ἔτσι δαίμονες· καί αὐτοί εἶναι πού
μᾶς πιέζουν, γιά νά ἐμμένουμε σ’ αὐτά»
(Ἀββᾶς Ποιμήν ξς΄, Γεροντικόν, Ἐκδόσεις
Ἀστήρ, 1970, σελ. 91).
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος

Υπαπαντή = Συνάντηση
Σέ συνέχεια καί ὁλοκλήρωση τῶν γεγονότων τῶν Χριστουγέννων, σαράντα ἡμέρες
μετά ἀπό αὐτά, ἔρχεται ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.
Ἡ πανήγυρις αὐτή ἀναφέρεται σ’ ἕνα
γεγονός πού καταγράφεται στό Εὐαγγέλιο
τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ. Σαράντα μέρες
μετά τή γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στή
Βηθλεέμ, ὁ Ἰωσήφ καί ἡ Μαρία πηγαίνουν
στόν Ναό τῶν Ἱεροσολύμων γιά τόν καθαρισμό τῆς Παναγίας ἀπό τή λοχεία, ἀκολουθώντας τή θρησκευτική συνήθεια τῆς
ἐποχῆς: «Ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα
παραστῆσαι τ�ῶ Κυρί�ω, καθὼς γέγραπται
ἐν νόμ�ω Κυρίου…» (Λουκ. β΄ 22 - 23). Ὁ
Ἰησοῦς ἦταν τό πρῶτο παιδί τῆς οἰκογένειας καί ἔπρεπε νά ἀφιερωθεῖ στόν Θεό
καί συγχρόνως οἱ γονεῖς νά προσφέρουν
σέ Αὐτόν μία μικρή θυσία ἀπό ἕνα ζευγάρι
περιστέρια. Τόν Ἰωσήφ καί τή Μαρία προϋπάντησε στόν Ναό ὁ ὑπερήλικας Συμεών,
ὁ ὁποῖος δέχθηκε τόν Ἰησοῦ στήν ἀγκαλιά
του καί, φωτισμένος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα
ἀναφωνεῖ: «εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου…».
***
Συλλογιζόμενοι αὐτά τά λόγια, ἄς ἐκτιμήσουμε τό βάθος αὐτοῦ τοῦ γεγονότος
καί τή σχέση πού ἔχει μέ μᾶς καί μέ τήν
πίστη μας. Ὑπάρχει στόν κόσμο κάτι πιό
χαρούμενο ἀπό μιά προϋπάντηση, μιά συνάντηση, μιά «ὑπαπαντή» μέ κάποιον πού
ἀγαπᾶμε; Ἡ πολύχρονη ζωή τοῦ Συμεών
εἶναι σύμβολο τῆς προσδοκίας καί τῆς συνεχοῦς «προσμονῆς». Περνᾶ ὁλόκληρη τή
ζωή του περιμένοντας τό φῶς πού φωτίζει
τούς πάντες καί τή χαρά πού πληρώνει
τά πάντα. Πόσο ἄρρητα ὄμορφο εἶναι τό
ὅτι τό πολυαναμενόμενο φῶς καί ἡ χαρά

ἔρχεται στόν πρεσβύτη Συμεών μέ ἕνα
παιδί! Ἄς ἀναλογιστοῦμε τά τρεμάμενα
χέρια τοῦ γέροντα Συμεών, καθώς παίρνει
στήν ἀγκαλιά του τό σαρανταήμερο βρέφος τόσο τρυφερά καί προσεκτικά, καί
ἀτενίζοντας τό μικρό θεῖο πλάσμα, ξεχυλίζει ἀπό ἀνάγκη γιά δοξολογία: «Τώρα,
ἀφοῦ πλέον εἶδα τόν Λυτρωτή τοῦ κόσμου,
ἐλευθερώνεις ἀπό τά δεσμά τῆς ἐπιγείου
ζωῆς ἐμένα τόν δοῦλο σου».

Ὑπάρχει στόν κόσμο κάτι πιό χαρούμενο ἀπό μιά προϋπάντηση,
μιά συνάντηση, μιά «ὑπαπαντή»
μέ κάποιον πού ἀγαπᾶμε;
***
Ἡ ἡμέρα τῆς Ὑπαπαντῆς εἶναι ἀφορμή
νά ἀναρωτηθοῦμε τί περιμένει ἡ δική μας
καρδιά.
Περιμένει τόν Χριστό ἤ περιμένει ἄλλα
ὑλικά καί φθαρτά … ;
Μεταμορφώνεται βαθμιαῖα ἡ δική μας
καθημερινή ζωή σέ μιά ἀναμονή τῆς προσωπικῆς μας συνάντησης μέ τόν Χριστό;
Καλαμάτης
45

« Εὐλογεῖτε καί μή καταρᾶσθε»
(Ρωμ. ιβ΄ 14)
Τρία ἐνδιαφέροντα δεδομένα
Ἡ ἐμπειρία ἔχει ἀποδείξει ὅτι οἱ
σκληρές παρατηρήσεις καί ἐπιπλήξεις
σχεδόν πάντοτε καταλήγουν σε ἀντίθετα ἀποτελέσματα. Τό διπλό, λοιπόν,
πρόβλημα, ἀφενός τῆς ὀρθῆς ἀντιμετώπισης αὐτῶν πού λειτουργοῦν λανθασμένα (ἀναποτελεσματικά ἤ φυγόπονα)
καί ἀφετέρου τῆς ἐπιβραβεύσεως αὐτῶν

Ὅλοι ἔχουν τόν μύχιο
πόθο νά διακρίνονται,
νά ξεχωρίζουν μεταξύ
τῶν συνανθρώπων τους.
Εἶναι ὁ πόθος ὑπεροχῆς
καί δόξης τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό τόν ὁποῖο
προῆλθε ἡ πρόοδος
καί ὁ πολιτισμός.
πού λειτουργοῦν σωστά, μπορεῖ νἀ ἀντιμετωπισθεῖ καί νά λυθεῖ, ἐάν ἀναγνωρίσουμε τά εὐεργετικότατα ἀποτελέσματα
πού προκύπτουν ἀπό τήν ἐφαρμογή τῆς
ἐντολῆς αὐτῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
καί ἰδιαίτερα τοῦ «εὐλογεῖτε». Θά χρειαστεῖ προηγουμένως νά λάβουμε ὑπόψη
μας τά κατωτέρω τρία δεδομένα:
α. Σχεδόν ὅλοι μας ποτέ δέν κατηγοροῦμε τόν ἑαυτό μας γιά τίποτε, ὅσο
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ἄδικο κι ἄν ἔχουμε. Βλέπουμε τό δικό
μας δίκαιο, ἔστω κι ἄν αὐτό εἶναι ἐλάχιστο. Ὄχι μόνο γιά ἁπλᾶ θέματα, προβλήματα, συμπεριφορές, ἀλλά καί γιά
σοβαρά-μέχρι καί ἐγκληματικές πράξεις.
Ὁ περιβόητος γκάνγκστερ καί δολοφόνος Κρούλεϋ, τῆς Νέας Ὑόρκης, ἀκούγοντας τόν ἀστυνομικό πού ζήτησε τήν
ἄδεια ὁδηγήσεώς του, ἔβγαλε ἀντί τῆς
ἀδείας, τό πιστόλι του καί τόν σκότωσε
ἐν ψυχρῷ. Καί ἐνῶ ἐκεῖνος ψυχορραγοῦσε, τόν ξαναπυροβόλησε, γιά νά τόν
ἀποτελειώσει! Αὐτός, λοιπόν, θεωροῦσε
καί πίστευε (ὅπως ὁμολόγησε ἀργότερα)
ὅτι ἔχει μιά εὐγενική καρδιά, πού δέν θά
μποροῦσε νά βλάψει κανέναν, ἀρκεῖ νά
μήν τόν ἐνοχλοῦσε κανένας!
Ἐάν οἱ ἐγκληματίες δέν θεωροῦν τόν
ἑαυτό τους κακό καί πιστεύουν ὅτι εἶναι
καλοί ἄνθρωποι, ποῦ εἶναι τό παράξενο, ἄν καί ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι εἴμαστε
καλοί; Γιατί, λοιπόν, νά μήν πιστεύουν
τό ἴδιο, ὅτι δηλ. εἶναι καλοί, καί αὐτοί
τούς ὁποίους ἔχουμε ἀπέναντί μας: οἱ
στενοί μας συγγενεῖς, οἱ φίλοι μας, οἱ
συνεργάτες μας;
Αὐτό εἶναι τό πρῶτο. Ἐάν τούς
ποῦμε ὅτι κάνουν λάθος ἤ δέν ἔχουν
δίκαιο, θά προσκρούσουμε στό πιστεύω
τους καί στόν ἐγωισμό τους. Ἀμέσως θά
τούς κάνουμε ἀντίπαλους ἤ ἐχθρούς.
β. Τό δεύτερο δεδομένο εἶναι ὅτι ὁ
ἄνθρωπος, ἐκτός ἀπό λογικό πλάσμα,
εἶναι καί συναισθηματικό. Γι’ αὐτό ἡ σκέψη του καί ἡ συμπεριφορά του ἐπηρεάζονται ἀπό ποικίλους παράγοντες:
• Ἀπό τόν ἐγωισμό του, τίς φιλοδοξίες
καί τά πιστεύω του.

• Ἀπό ψυχολογικές και συναισθηματικές
καταστάσεις πού ἔζησε στό παρελθόν
ἤ καί ζεῖ ἀκόμη, ἀπό οἰκονομικά, οἰκογενειακά καί ἄλλα προβλήματα.
• Ἀπό προλήψεις, φαντασιώσεις καί
αἰσθήματα μειονεξίας.
Ἀπό ὅλα αὐτά οἱ ἄνθρωποι ἐπηρεάζονται συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα. Ἀκριβῶς
γι’ αὐτό τόν λόγο πρέπει νά ἔχουμε ἐμεῖς
πάντοτε κατά νοῦν ὅτι ἀνεξάρτητα ἀπό
αὐτό πού πιστεύουν οἱ ἴδιοι γιά τόν ἑαυτό τους, δέν εἶναι σέ θέση νά ἀντιδροῦν
πάντοτε λογικά. Ὁπότε κάθε φορά πού
ἀντιλαμβανόμαστε «παράλογη» ἀντίδραση ἤ συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων μας, νά
καταλαβαίνουμε ὅτι ἀντιδροῦν συναισθηματικά. «Δέν τά παίρνουμε τοῖς μετρητοῖς», καί δέν τούς παρεξηγοῦμε. Ἔτσι
ἀποφεύγουμε τίς δυσαρέσκειες ἤ καί τίς
ἀντιπαραθέσεις, καί μέ τόν καλό αὐτόν
λογισμό διατηροῦμε τίς καλές σχέσεις.
γ. Τό τρίτο δεδομένο εἶναι τό γεγο-

νός ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἕναν
κοινό πόθο, πού δύσκολα μποροῦν νά
τόν ἱκανοποιήσουν. Ὅλοι ἔχουν τόν
μύχιο πόθο νά διακρίνονται, νά ξεχωρίζουν μεταξύ τῶν συνανθρώπων τους.
Εἶναι ὁ πόθος ὑπεροχῆς καί δόξης τοῦ
ἀνθρώπου, ἀπό τόν ὁποῖο προῆλθε ἡ
πρόοδος καί ὁ πολιτισμός. Ἐάν, λοιπόν,
βρεθεῖ μιά διαδικασία μέ τήν ὁποία μποροῦμε νά ἐξωτερικεύουμε αὐτό τόν πόθο
τῶν ἀνθρώπων καί νά τόν θέτουμε σέ
εὐεργετική –θετική λειτουργία, εὔκολα
μποροῦμε νά φανταστοῦμε τά θαυμαστά
ἀποτελέσματα πού θά προκύψουν στή
ζωή καί στή συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων μας.
Αὐτή τή διαδικασία τήν «ἀνακάλυψε» ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, συνιστώντας
μας τό «Εὐλογεῖτε καί μή καταρᾶσθε»
(Ρωμ. ιβ΄, 14).
π. Γεὠργιος Κουγιουμτζόγλου

Δωρεές

• Ἡ κα Χρυσοθέμη Ἀνδρουσινοῦ-Λέκα, Ἀθήνα, 100 €, εἰς μνήμην τῆς μητέρας
της Ἕλλης-Ἐλισάβετ.
• Ὁ κος Διαμαντῆς Κελλαρτζῆς, Θεσσαλονίκη, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ ἀδελφοῦ
του Ἀργύρη.
• Ἡ κα Βασιλική Κουραμπέα, Καλαμάτα, 40 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Γρηγορίου Κουραμπέα.
• Ὁ κος Ἰωάννης Μυστριώτης, Πεύκη, 50 €, εἰς μνήμην τῶν γονέων του Κωνσταντίνου καί Μαρίνας.
• Ἡ κα Ἀντιγόνη Σκοπελίτου, Ἁγία Παρασκευή, 30 €, εἰς μνήμην Σπυρίδωνος,
Γεωργίας Σκοπελίτη, Σάββα καί Δομινίκης Παρίτση.
• Ἡ κα Εὐσταθία Στουφῆ, Ἀθήνα, 200 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἀντωνίου,
τῶν γονέων του, Δημητρίου καί Γεωργίας, τῶν γονέων της, τῶν ἀδελφῶν της καί
προσφιλῶν της νεκρῶν.
• Ἡ κα Κυριακή Χατζημηνᾶ, Ἔδεσσα, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ πατέρα της Εὐσταθίου,
τῶν παππούδων Γεωργίου, Ἀνδρέου καί γιαγιάδων Μαγδαληνῆς καί Κυριακῆς.
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Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης.
Ἡμέρες καί ἔργα

δεύτερος Ἀλέξανδρος τῆς λογοτεχνίας μας (μετά τόν Ἀλέξανδρο
Παπαδιαμάντη), ὁ τρίτος ἐξάδελφος τοῦ Παπαδιαμάντη, ὁ Ἀλέξανδρος
Μωραϊτίδης, ἦρθε πρόσφατα στήν ἐπικαιρότητα. Μᾶς τόν θύμισε ὁ διακεκριμένος φιλόλογος καί λογοτέχνης Νῖκος
Δ. Τριανταφυλλόπουλος, βραβευμένος
ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας,
πασίγνωστος γιά τή μνημειώδη κριτική
ἔκδοση τῶν Ἁπάντων τοῦ Παπαδιαμάντη. Ἀφορμή ἔδωσε ἡ συμπλήρωση 90
χρόνων ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ Μωραϊτίδη
(25-10-1929). Μἐ τήν εὐκαιρία αὐτή
ὁ κ. Τριανταφυλλόπουλος ἔδωσε μιάν

Ὁ
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ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα διάλεξη γιά
τόν Μωραϊτίδη, μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος. Ἡ διάλεξη
τυπώθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη
Χαλκίδος. Ἔτσι ἔχουν τή δυνατότητα
νά τή χαροῦν καί πολλοί ἄλλοι. Φέτος
ὁ Μωραϊτίδης εἶναι πάλι στήν ἐπικαιρότητα. Τόν ἐρχόμενο Ὀκτώβριο ἔχουμε
τήν ἐπέτειο τῆς γέννησής του (170 χρόνια). Θά παραθέσουμε, λοιπόν, μερικά
στοιχεῖα ἀπό τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ
Μωραϊτίδη, ὅπως τά καταγράφει ὁ Ν.
Δ. Τριανταφυλλόπουλος (Ν. Δ. Τ.).
Ὁ Μωραϊτίδης γεννήθηκε στίς 15
Ὀκτωβρίου 1850 στή Σκιάθο. Ἦταν ὁ
πρῶτος γιός μιᾶς οἰκογένειας μέ ἑπτά
παιδιά. Τρίτος ἐξάδελφος καί σχεδόν
συνομήλικος τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Μετά τό Δημοτικό Σχολεῖο
καί τίς δύο τάξεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου, ἐγκαταστάθηκε στήν Ἀθήνα,
ὅπου τελείωσε τό Ἑλληνικό Σχολεῖο καί
ἀπεφοίτησε ἀπό τό Βαρβάκειο Γυμνάσιο. Γράφτηκε στή Φιλοσοφική Σχολή
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπό τήν
ὁποία τελείωσε τό 1880, ἐνῶ τό 1881
ἀνακηρύχθηκε Διδάκτωρ Φιλοσοφίας.
Παράλληλα, ἐργαζόταν σέ περιοδικά καί
ἐφημερίδες. Ὡς καθηγητής πρωτοδιορίστηκε στό Β΄ Γυμνάσιο Ἀθηνῶν καί

στή συνέχεια στό Βαρβάκειο. Δίδαξε καί
στά Γυμνάσια Χαλκίδος καί Σκιάθου.
Ἔκανε συχνά ταξίδια στούς Ἁγίους
Τόπους, στήν Κωνσταντινούπολη, τό
Ἅγιον Ὄρος, τή Μικρά Ἀσία. Στίς
ἀγρυπνίες τοῦ Ἁγίου Ἐλισσαίου, ὅπου
ἔψελνε, γνώρισε τή Βασιλική Φουλάκη,
τήν ὁποία καί παντρεύτηκε. Ἀξίζει νά
σημειωθεῖ ὅτι ἐκείνη, λίγο πρίν τόν θάνατό της, ἐνδύθηκε τό μοναχικό σχῆμα
καί πῆρε τό ὄνομα Ἀθανασία. Τό 1928
ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἀνεκήρυξε ὁμόφωνα τόν Μωραϊτίδη πρόσεδρο μέλος
της. Ἐπί πλέον ἔλαβε τό παράσημο τοῦ
ἀργυροῦ Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος καί τό
Ἐθνικό Ἀριστεῖο Γραμμάτων καί Τεχνῶν.
Στό τέλος τῆς ζωῆς του ἐκάρη μοναχός,
παίρνοντας τό ὄνομα Ἀνδρόνικος. Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον στή Σκιάθο στίς 25
Ὀκτωβρίου 1929. Στήν αὐλή τοῦ ναοῦ
Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου στό νησί τῆς
Σκιάθου ἔχει τοποθετηθεῖ μαρμάρινη
προτομή του.
Τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Ἀλέξανδρου
Παπαδιαμάντη περιλαμβάνει διηγήματα,
ταξιδιωτικές ἐντυπώσεις, ἐκκλησιαστικές
Ἀκολουθίες καί μεταφράσεις ἀρχαίων
καί πατερικῶν κειμένων. Φιλολογική
ἔκδοση τῶν διηγημάτων τοῦ Μωραϊτίδη
σέ τρεῖς τόμους πραγματοποίησε ὁ Ν.
Δ. Τ. Στίς ταξιδιωτικές ἐντυπώσεις του
ὁ Μωραϊτίδης εἶναι ἕνας προσκυνητής
«πού δέν παύει νά χαίρεται τήν πλάση
τοῦ Θεοῦ καί τά καλά ἔργα τῶν ἀνθρώπων». Ὁ Νῖκος Τριανταφυλλόπουλος
γράφει: «Τό σύνολο τοῦ ἔργου του χαρακτηρίζεται ἀπό ἔντονη θρησκευτικό-

τητα, ὅπως ὁλόκληρη ἡ ζωή του».
Στή συνέχεια τῆς ὁμιλίας-μελέτης
του ὁ Ν. Δ. Τ. προβαίνει σέ ὁρισμένες
συγκρίσεις καί διαφορές τῶν δύο Ἀλέξανδρων τῆς Σκιάθου. Ὑπογραμμίζουμε
κάποιες ἀπό αὐτές:
« Ὁ Παπαδιαμάντης ἦταν κοσμοκαλόγερος καί κομμάτι ἀγρίμι. Ὁ Μωραϊτίδης ἦταν ἀρνί καί στά τέλη τοῦ βίου
του ἔλαβε τό σχῆμα τοῦ Μοναχοῦ». « Ὁ
Μωραϊτίδης, ἀντίθετα μέ τόν Παπαδιαμάντη, ἦταν φιλοτάξιδος. Ὡστόσο δέν
τόν ἔθελγε ἡ Δύση, πού ἔθελγε πολλούς
συγχρόνους του καί μεταγενέστερους,
ἀλλά ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολή». « Ὁ Μωραϊτίδης εἶναι ἀνοιχτή καρδιά, γνωρίζει
τόν ψυχισμό τοῦ τριτεξάδελφού του, δέν
αἰσθάνεται φθόνο γιά τήν ὑπεροχή του
στή γραφή». «Οἱ Ἀλέξανδροι γνώριζαν
πώς οἱ συμπατριῶτες τους δέν ἦταν ἀψεγάδιαστοι, ἄμωμοι καί ἄσπιλοι. Συνάμα,
ὅμως, ἦταν σέ θέση νά διαπιστώνουν
–χάρισμα σπανιότατο σέ συγγραφεῖς–
ὅτι καταφυγή καί σκέπη τους ἦταν ἡ
Ἐκκλησία».
Κλείνουμε μέ μιάν ἀκόμη χαρακτηριστική διαπίστωση τοῦ Νίκου Τριανταφυλλόπουλου: «Ταπεινότερος ὁ Μωραϊτίδης τοῦ ἄλλου (τοῦ Παπαδιαμάντη),
ἄφηνε ἐκεῖνον δεξιό ψάλτη στόν Ἅγιο
Ἐλισσαῖο, καί αὐτός, ὁ Διδάκτωρ τῆς
Φιλοσοφίας, ἔψελνε στίς ἀγρυπνίες ἀριστερός, μέ λειτουργό τόν κολλυβογράμματο, πλήν ὅσιο, παπᾶ Πλανᾶ – ἐσαεί
μακαριστοί καί οἱ τρεῖς».
Γ. Δ. Κούβελας
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π. Ἠλίας Mαστρογιαννόπουλος †
(1919-2020)

Ὁ

Φεβρουάριος ξεκίνησε μέ τό
ἄκουσμα μίας ἐκδημίας πού,
ἐνῶ ἦταν ἀναμενόμενη λόγῳ
τῆς ἡλικίας τοῦ ἐκδημήσαντος, προκάλεσε ρίγη συγκίνησης σέ πολλούς, εἴτε
αὐτοί εἶχαν συνεργαστεῖ μαζί του, εἴτε
εἶχαν κάποια ἐπαφή ἤ ἐπικοινωνία μέ τόν
πολυσέβαστο λευίτη.
Ὁ π. Ἠλίας Mαστρογιαννόπουλος,
πού ἐξεδήμησε πρός Κύριον, ἦταν μιά
πολυσήμαντη προσωπικότητα, ἐντελῶς
ξεχωριστή καί ἀνεπανάληπτη.
Γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό 1919. Ἦταν
γόνος πλούσιας καί ἀρχοντικῆς μεγαλοαστικῆς οἰκογένειας, πού κατοικοῦσε στήν
τότε ἀριστοκρατική περιοχή πλησίον τῆς
πλατείας Ὁμονοίας.
Ὁ πατέρας του, Δημήτριος Μαστρογιαννόπουλος, γνωστός ὠτορινολαρυγγολόγος τῶν Ἀθηνῶν, Διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ μεταπτυχιακές
σπουδές σέ Παρίσι, Βερολίνο καί Βιέννη,
κατεῖχε Ὠτορινολαρυγγολογική Κλινική,
στήν ὁδό Ἁγ. Κωνσταντίνου 5, κοντά στήν
Ὁμόνοια.
Μητέρα του ἡ Μαρία Ματθοπούλου,
συγγενής τοῦ π. Εὐσέβιου Ματθόπουλου (ἱδρυτοῦ τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ζωή»). Τό ζευγάρι ἀπέκτησε δύο
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παιδιά, τή Σταματία καί τόν Ἠλία. Ἡ
καθημερινή ζωή τους κυλοῦσε μέσα στήν
ἄνεση. Ἡ οἰκογένεια, ἐκτός ἀπό τό σπίτι
στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, διέθετε ἐξοχικό
στή Γλυφάδα, ἐνῶ ἦταν ἀπό τίς ἐλάχιστες
τῆς ἐποχῆς, πού κατεῖχε αὐτοκίνητο!
Τό 1928 ἀπεβίωσε ὁ πατέρας του. Ἡ
χήρα μητέρα ἀντιμετώπισε τό γεγονός μέ
πίστη καί ἀπαράμιλλη ψυχραιμία. Ἀργότερα, ἡ μητέρα καί ἡ ἀδερφή του Σταματία, ἐντάχθηκαν στή γυναικεία Ἀδελφότητα «Εὐσέβεια», προσδίδοντας σέ αὐτήν
κῦρος καί συμβάλλοντας ἀποφασιστικά
στήν ἀκμή της.
Ἡ μητέρα του τοῦ ἔδωσε θρησκευτική
ἀγωγή καί μέ τή σύσταση τοῦ π. Εὐσεβίου
Ματθπούλου τόν ὁδήγησε στό Κατηχητικό Σχολεῖο.
Σπούδασε στή Θεολογική Σχολή τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἡ στενή ἐπικοινωνία μέ τόν ποιητή Ἀλέξανδρο Γκιάλα
(Γ. Βερίτη) καί τόν Καθηγητή Ἀστρονομίας Δημήτριο Κωτσάκη, τόν ἐπηρέασαν
βαθιά. Σημαντικό ρόλο στή ζωή καί τήν
πορεία του ἔπαιξε καί ὁ τότε Προϊστάμενος τῆς «Ζωῆς», γιά πολλά χρόνια
ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀθηνῶν, Ἀρχιμ. Σεραφείμ Παπακώστας.
Σέ ἡλικία 19 ἐτῶν (1938), φοιτητής
Θεολογίας, ἀφήνει ὅλες τίς ἀνέσεις του
καί ἐντάσσεται στήν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ζωή». Χειροτονεῖται Διάκονος
τό 1945 καί Πρεσβύτερος τό 1949. Ἀπό
τό 1959 μέχρι τό 1965 χρημάτισε Προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος. Ἐκεῖνα τά
πρῶτα μεταπολεμικά χρόνια τό Χριστιανικό Ἔργο γνώρισε μεγάλη ἄνθηση. Ἡ
ἄνθηση αὐτή, φυσικά, εἶχε ξεκινήσει ἤδη
πρίν ἀπό τόν πόλεμο.

Ὁ π. Ἠλίας μιλοῦσε Γαλλικά καί Γερμανικά. Ταξίδεψε στήν Εὐρώπη (κυρίως
σέ Ὀρθόδοξες γαλλόφωνες περιοχές) καί
τήν Ἁμερική (Πανεπιστήμια Χάρβαρντ
καί MIT), ἀλλά καί στήν Κωνσταντινούπολη, στά Ἱεροσόλυμα, στό Κάιρο, στό
Σινᾶ καί ἀλλοῦ.
Γνώρισε προσωπικότητες τῆς Ὀρθόδοξης διανόησης, ὅπως τόν Σμέμαν, τόν
Φλορόφσκι, τόν Μέγεντορφ, πού σημάδεψαν τή θεολογική σκέψη τοῦ 20οῦ αἰῶνα.
Συνδέθηκε, ὅμως, καί μέ μέλη τῆς ἁγιορείτικης κοινότητας, ὅπως μέ τόν γέροντα Ἰωσήφ τόν Ἡσυχαστή καί τόν μοναχό
Θεόκλητο Διονυσιάτη. Σημαντική ἦταν ἡ
ἐπαφή καί ἡ γόνιμη συνεργασία του μέ
τόν Καθηγητή τῆς Νομικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν, Ἀλέξανδρο Τσιριντάνη,
διευθυντή καί ἐμπνευστή τοῦ περιοδικοῦ
Ἀκτίνες ἀπό τό 1938 καί ἑξῆς.
Ἀπό φοιτητής ἀκόμη εἶχε ξεκινήσει τή
συγγραφή βιβλίων. Συνδύαζε θεολογική
κατάρτιση, δημοσιογραφική ἔρευνα καί
ἐνημέρωση σέ διορθόδοξα καί διαχριστιανικά θέματα. Συνέγραψε 50 βιβλία καί
πολλά ἄρθρα, ἐνῶ πάνω ἀπό μισόν αἰῶνα
στήριζε καί ἐνέπνεε πλῆθος θεολόγων στίς
ἔρευνες καί τίς σπουδές τους μέ τό εὖρος
τῶν θεολογικῶν ἀναζητήσεών του.
Ὑπῆρξε πνευματικός καθοδηγητής
ἀκόμη καί σημερινῶν Ἀρχιερέων τῆς
Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί προσωπικοτήτων
ἀπό τόν δημόσιο βίο καί τόν πολιτισμό.
Ὅσοι τόν γνώρισαν τόν θυμοῦνται νά
δίνει στόν ἐπισκέπτη του «μικρά χαρτάκια», σημειώματα, εἴτε ἀπό ἀποκόμματα
ἐφημερίδων, εἴτε ἀπό ξένα περιοδικά, μέ
κάποια εἴδηση ἤ κάποιο σχόλιο. Ἐπίσης,
δέν ἔπαυσε ποτέ νά τηλεφωνεῖ, γιά νά
εὐχηθεῖ, νά συγχαρεῖ, νά ἀναθέσει κάτι, νά
ἐνισχύσει, νά παρηγορήσει. Ἡ χαρακτηριστική χροιά τῆς φωνῆς του καί ἡ ἐκφορά
τοῦ λόγου του ἔκαναν τόν συνομιλητή του
νά τόν προσέξει καί μαζί νά προσέξει καί

τό περιεχόμενο τῶν λεγομένων του, πάντοτε μεστό, λιτά καί καίρια ἐκφρασμένο!
  
Ὁ π. Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος εἶχε
ἐπανειλημμένως μιλήσει στή Χριστιανική
Στέγη Καλαμάτας. Τό ζωντανό ἐνδιαφέρον
του γιά τά προβλήματά της, ἡ πνευματική
του καθοδήγηση, ὁ ζῆλος καί ἡ ἀνησυχία
του γιά τό περιοδικό της, τόν Σύνδεσμο,
φανέρωναν τήν ἀγάπη του πρός τό ἔργο
αὐτό. Μάλιστα, ἡ Χριστιανική Στέγη εἶχε
τή χαρά καί τήν εὐλογία νά ἔχει ἐκδώσει
ἕνα ἀπό τά βιβλία του, ὑπό τό ψευδώνυμο
Ἄγις Φλογέρας.
Ἡ ἀφιερωμένη ζωή του, τό ἐμπνευσμένο συγγραφικό του ἔργο, ἡ ἱεραποστολική
του βιωτή, ἡ φωτεινή του προσωπικότητα
ἄς εἶναι παράδειγμα γιά ὅλους μας!
Ἡ Χριστιανική Στέγη συμπροσεύχεται
μέ ὅσους τόν γνώρισαν καί ἀναπέμπουν
τούτη τήν ὥρα προσευχές γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του.
Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλη
τήν Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στίς
5:00΄ μ.μ. ἀπό τόν Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στό κτῆμα
τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ζωή»
στήν Ἁγία Παρασκευή Ἀττικῆς, χοροστατήσαντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, παρουσίᾳ ἀρκετῶν Ἀρχιερέων, ἀλλά καί πολλῶν ἱερέων. Γιά
τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο του
ὁμίλησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ΄, πνευματικό
τέκνο τοῦ ἐκδημήσαντος. Πλῆθος κόσμου, κλήρου καί λαοῦ, συνόδευσε
τόν ἀείμνηστο πλέον Ἀρχιμ. Ἠλία
Μαστρογιαννόπουλο στήν κατακόμβη τῆς Ἀδελφότητος, ψάλλοντας τό
«Χριστός Ἀνέστη»!
Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
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Ἡ ἀφίσα πού ξεσήκωσε
«θύελλα ἀντιδράσεων»...

Μ

ιά ἀφίσα ἀπό τή διαφημιστική καμπάνια τοῦ κινήματος
«Ἀφῆστε με νά ζήσω!» προκάλεσε σάλο τόν προηγούμενο μῆνα
στήν Ἀθήνα. Εἶχε θέμα τήν ἄμβλωση,
καί ἔκανε τήν ἐμφάνισή της στούς
Σταθμούς τῆς Ἀττικό Μετρό Α.Ε.
Ἡ ἀφίσα ξεσήκωσε θύελλα ἀντιδράσεων ἀπό τό πρωί τῆς ἀνάρτησής
της, καί λίγες ὧρες ἀργότερα δόθηκε
ἡ ἐντολή νά κατεβεῖ, μετά ἀπό παρέμβαση τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑποδομῶν
καί Μεταφορῶν Κώστα Καραμανλῆ.
Τό Ὑπουργεῖο ἀνέφερε πώς δέν εἶχε
τήν παραμικρή ἐνημέρωση, ὅπως καί
ἡ Κυβέρνηση, συμπληρώνοντας πώς
ἡ ἐν λόγῳ καμπάνια στρέφεται «ἐναντίον ἑνός ἀπολύτως κατοχυρωμένου
καί ἀναμφισβήτητου δικαιώματος τῶν
γυναικῶν».
Λίγο ἀργότερα δημοσιεύτηκε καί
ἡ ἀνακοίνωση τῆς ΣΤΑΣΥ Α.Ε., πού
ἀνέφερε πώς «ἡ ἀφίσα θά ἀποσυρθεῖ
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τό βράδυ μετά τό πέρας τῆς λειτουργίας τοῦ Μετρό».
Τό μήνυμα τῆς ἐπίμαχης ἀφίσας
ἦταν τό ἑξῆς:
« Ἤξερες ὅτι στό ἀγέννητο παιδί …
ἀπό τήν 18η ἡμέρα κτυπᾶ
ἡ καρδιά του;
ἀπό τήν 8η ἑβδομάδα ὅλα
τά ὄργανά του ἔχουν δημιουργηθεῖ;
ἀπό τήν 42η μέρα ἀνιχνεύονται
ἐγκεφαλικά κύματα;
ἀπό τή 10η ἑβδομάδα νιώθει πόνο;
Διάλεξε τή ζωή.
Κίνημα ὑπέρ τῆς ζωῆς».
Ὁ ἄνθρωπος ὑπάρχει ἀπό τή
στιγμή τῆς συλλήψεως ὡς αὐτοτελής
προσωπικότητα, ξεχωριστή ἀπό τήν
προσωπικότητα τῆς ἐγκύου καί δέν
ἀποτελεῖ μέλος τοῦ σώματός της,
ὅπως εἶναι τά χέρια καί τά πόδια της.
Στό δικαίωμα διαθέσεως κατά βούληση

τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν
ἴδιο (ὄχι ἀπόλυτο πάντως, ἀφοῦ καί ἡ
ἀπόπειρα αὐτοκτονίας εἶναι ἀξιόποινη
πράξη), δέν περιλαμβάνεται καί τό δικαίωμα θανατώσεως τοῦ ἐμβρύου ἀπό
τήν κυοφοροῦσα, γιατί τό ἔμβρυο εἶναι
ἄλλος ἄνθρωπος. Μέ τήν ἄμβλωση
δέν ἀφαιρεῖται ἕνα μέλος τοῦ σώματος
τῆς ἐγκύου γυναίκας, ἀλλά ἀφαιρεῖται
μία ἄλλη ἀνθρώπινη ζωή.
Ὑπάρχει μία θεωρία κατά τήν ὁποία
μπορεῖ νά θανατωθῆ τό ἔμβρυο κατά τά
πρῶτα στάδια τῆς κυήσεως, γιατί κατ’
αὐτά δέν ἔχει συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ του
καί συνεπῶς δέν εἶναι τέλειος ἄνθρωπος. Ἡ θεωρία αὐτή θυμίζει τόν ναζισμό
τοῦ Χίτλερ, πού θανάτωνε ὅσους κατά
τήν κρίση του, δέν ἦσαν τέλειοι ἄνθρωποι. Ὅλοι ὁμιλοῦν περί προστασίας τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, μερικοί, ὅμως
- καί μάλιστα οἱ πλέον «προοδευτικοί»
- ἐξαιροῦν ἀπό τήν προστασία αὐτή τό
δικαίωμα ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου κατά τήν
ἀρχή τῆς ὑπάρξεώς του. Ἄλλοι βεβαιώνονται ἀπό τούς οἰωνούς καί τά χαρτιά
ὅτι τό ἔμβρυο θά εἶναι δυστυχισμένο καί
δέν θά ἔχη ἀξιοπρεπῆ ζωή, ἄν γεννηθῆ,
καί ἀποφασίζουν ὅτι πρέπει νά σκοτωθῆ, πρίν γεννηθῆ, γιά νά ἀπαλλαγῆ
ἀπό τή «δυστυχία» πού οἱ οἰωνοί, τά
ζώδια, τά ἄστρα καί οἱ χαρτορίχτρες
ἔχουν προφητεύσει ὡς βέβαιη.
Σέ τηλεοπτική ἐκπομπή πρό ἐτῶν
ἄκουσα ἕναν ἄνθρωπο νά λέη ὅτι ὅταν
ἦταν ἔμβρυο, οἱ γιατροί ἦσαν ἐπιστημονικῶς βέβαιοι ὅτι ἡ μητέρα του θά
πέθαινε, ἄν δέν ἔκανε ἔκτρωση. Ἡ μητέρα, πιστή χριστιανή, δέν δέχθηκε νά
θανατώση τό παιδί της, προσευχήθηκε καί ἀφέθηκε στόν Θεό. Ἡ μητέρα
ἔζησε, τό παιδί γεννήθηκε καί σήμερα εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας

Ἀναστάσιος, ἕνα ἀπό τά λαμπρότερα
πνεύματα τοῦ σύγχρονου κόσμου!
Ὁ Νόμος πρέπει νά προστατεύει,
καί μάλιστα ἰδιαιτέρως τούς ἀνθρώπους
πού εἶναι ἀκόμη ἔμβρυα καί δέν μποροῦν νά προστατεύσουν ἀκόμη τόν
ἑαυτό τους, οὔτε ἀπό τίς μητέρες τους...
Οἱ «προοδευτικοί» διαμαρτύρονται
γιά τήν ἀνάρτηση τῆς ἐν λόγῳ ἔντυπης
διαμαρτυρίας κατά τῶν ἐκτρώσεων, ἡ
ὁποία ἀποσύρθηκε, γιατί προκάλεσε
«γενική κατακραυγή». Ἐνῶ, ὅμως, ἔγιναν γνωστοί αὐτοί πού διαμαρτύρονται
κατά τῶν ἐκτρώσεων, δέν ἔγινε γνωστό
ποιοί εἶναι οἱ «κατακραυγάζοντες». Οἱ
ἔνθερμοι δημοσιογράφοι και ὑποστηρικτές τῆς «κατακραυγῆς» ἀποφεύγουν
ἐπιμελῶς νά ἀναφέρουν τήν ταυτότητα
τῶν «κατακραυγαζόντων» καί ἐκμεταλλεύονται τήν εὐκαιρία, γιά νά ἐξαπολύσουν μύδρους κατά τῆς Ἐκκλησίας,
γιατί καθιέρωσε τήν « Ἡμέρα τοῦ Ἀγέννητου Παιδιοῦ». Μέ τόν τρόπο αὐτό,
πιστεύω, χωρίς νά τό θέλουν, καταλήγουν νά προστατεύουν τούς γιατρούς
ἐκείνους πού καταπατοῦν τόν Ὅρκο
τοῦ Ἱπποκράτους καί θησαυρίζουν ἀπό
τίς ἐκτρώσεις τῶν γυναικῶν ἐκείνων πού
θανατώνουν τό ἔμβρυο, γιά νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό μιά ἀνεπιθύμητη κύηση
καί ἀπό τίς εὐθύνες πού συνεπάγεται
ἡ γέννηση καί ἀνατροφή ἑνός παιδιοῦ...
Δέν νομίζω ὅτι ἔχουμε τόσους πολλούς βιασμούς καί τόσα πολλά παιδιά
μέ γενετικές βλάβες, ὥστε οἱ δεκάδες
χιλιάδες τῶν ἐκτρώσεων πού γίνονται
κάθε χρόνο, νά ἔχουν ὡς σκοπό τήν
ἀπαλλαγή τῶν γυναικῶν ἀπό τίς συνέπειες ἑνός βιασμοῦ ἤ τήν ἀπαλλαγή τῶν
ἐμβρύων ἀπό μιά δυστυχισμένη ζωή …
Εὐάγγελος Ἀνδριανός,
Ἐπίτιμος Ἀρεοπαγίτης
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Δέν μοῦ ἀρέσουν
οἱ παρατηρήσεις καί ἡ κριτική
Οἱ παρατηρήσεις καί γενικότερα ὁ ἔλεγχος ἤ ἡ κριτική πού
ἀσκεῖται ἀπό τόν ἕναν ἄνθρωπο
στόν ἄλλο ἀποτελεῖ κατά βάση
μιά μορφή ἀνεπιθύμητης προσωπικῆς παρέμβασης. Ἐκλαμβάνεται ὡς ἀκύρωση τοῦ ἑαυτοῦ μας,
μέ συνέπεια τόν θυμό, τή δυσαρέσκεια, τή λύπη, ἀκόμα καί τήν
ἔκφραση ἐχθρικῆς διάθεσης τοῦ
κρινόμενου πρός τόν κρίνοντα.
Ὡστόσο, ἡ κριτική ὡς ἱκανότητα ἤ ὡς διανοητική λειτουργία
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μιά θεμελιώδης καί οὐσιαστική δύναμη, πού
συνεισφέρει ἀποφασιστικά στήν
ἀντιληπτική καί γνωστική διαδικασία, καί ἀκόμα περισσότερο
στή γενικότερη ἀνάπτυξη καί
εὐρύτερη προώθηση τῆς γνώσης
καί τῆς σκέψης... Ἐννοοῦμε τή θετική
κριτική, πού ἐμπεριέχει τήν ἐπιδοκιμασία, τήν ἐνθάρρυνση, τήν ἐπιβράβευση,
τή βελτίωση καί ἀνύψωση τοῦ ἀτόμου,
τή δημιουργία ἀκέραιων καί καλλιεργημένων προσωπικοτήτων πρός ὄφελος
τῆς ἴδιας τῆς κοινωνίας.
Δυστυχῶς, δέν ὑπάρχει πάντα ἀγαθή σκοπιμότητα, οὔτε οἱ παρατηρήσεις
εἶναι ἄδολες στόν τομέα τῆς κριτικῆς.
Ἀπεναντίας, μάλιστα, θά λέγαμε ὅτι ἡ
κακόβουλη καί ἀνελέητη κριτική εἶναι
μιά παγιωμένη κατάσταση.
Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο κρίνουμε
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ὡριμότητα καί τήν
54

ὑπευθυνότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου.
Συχνά δικάζουμε ἤ καταδικάζουμε καί
κατηγοροῦμε τούς ἄλλους ἀνθρώπους,
χωρίς νά γνωρίζουμε τή ζωή καί τίς ἰδιαίτερες συνθῆκες διαβίωσής τους. Εἰδικά
στή σημερινή ἐποχή, ὅπου εἶναι ἔκδηλη
μιά γενική ἄρνηση κάθε εὐθύνης καί
μιά περιορισμένη ἔνδειξη ἀκόμα καί τοῦ
ἐλάχιστου σεβασμοῦ πρός τόν ἴδιο μας
τόν ἑαυτό. Ἀντίθετα, ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἐπιδεικνύουν τόση ἀνευθυνότητα, ὥστε νά ὑπερηφανεύονται μάλιστα
«πού ἄνοιξαν τό στόμα τους» ἤ πού
τά εἶπαν «χύμα καί σταράτα» ἤ πού
διατείνονται πώς «αὐτός εἶμαι καί σ’
ὅποιον ἀρέσω», πού κομπάζουν γιά τόν

ἀνεξέλεγκτα κριτικό αὐθορμητισμό τους,
ὡσάν αὐτό νά ἀποτελεῖ τήν ὑπέρτατη
ἀρετή!
Πῶς μποροῦμε, λοιπόν, νά ἀντιδράσουμε ἀπέναντι σέ μιά κατάσταση πού
στήν πραγματικότητα δείχνει νά εἶναι
ἀνεξέλεγκτη;
Ὅταν δεχόμαστε μία ἄσχημη κριτική,
ἴσως ἡ πρώτη μας σκέψη καί ἀντίδραση
εἶναι νά τήν ἀντικρούσουμε ἀμέσως, νά
τήν ἀρνηθοῦμε καί νά κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε, γιά νά πείσουμε τόν συνομιλητή
μας ὅτι ἔχει ἄδικο. Ἐν ὀλίγοις, ὅταν
δεχόμαστε ἀρνητική κριτική, αἰσθανόμαστε συνήθως προσβεβλημένοι, θιγμένοι, θυμωμένοι, ἀδικημένοι. Γι’ αὐτό
ἀντιδροῦμε μέ περισσότερο ἀνταγωνισμό, ἀνταποδίδουμε τήν κριτική καί
ὁδηγοῦμε τή συμπεριφορά μας σέ ὅρια
κακίας. Κάποιες φορές λέμε πράγματα,
γιά τά ὁποῖα μετανιώνουμε ἐκ τῶν ὑστέρων, καθώς μπορεῖ νά μήν ἔχουν καμία
ἀπολύτως σχέση μέ αὐτό, γιά τό ὁποῖο
δεχτήκαμε τήν κριτική.
Ἄς δοῦμε, λοιπόν, πῶς μποροῦμε νά
ἀντιδράσουμε, ὅταν μᾶς κάνουν κριτική
καί παρατηρήσεις.
Ἕνας τρόπος θά μποροῦσε νά εἶναι
νά δώσουμε στόν ἑαυτό μας λίγο χρόνο νά ἠρεμήσει, νά ἀνακτήσει τήν ψυχραιμία του καί, ἄν χρειάζεται, μετά
ἀπαντᾶμε. Ἄν θεωροῦμε ὅτι ἡ κριτική
τοῦ ἄλλου εἶναι προϊόν κακόβουλης
σκοπιμότητας καί ἔχει ὡς σκοπό ἁπλῶς
νά μᾶς προσβάλει, ἔχουμε πάντα τήν
ἐπιλογή νά μήν προσβληθοῦμε. Ἄλλωστε, πολλές φορές τά λόγια λένε κάτι
γι’ αὐτόν πού τά λέει καί ὄχι γι’ αὐτόν
στόν ὁποῖο ἀπευθύνονται.
Πρέπει, ἐπίσης, νά ἐξετάσουμε ἄν
ἀντιμετωπίζουμε παρόμοια τόν ἔπαινο
καί τήν κριτική. Ἄν οἱ ἔπαινοι μᾶς προκαλοῦν ὑπερηφάνεια καί μᾶς γεμίζουν
μέ χαρά καί θετικά συναισθήματα, τότε

ἡ ἀρνητική κριτική σίγουρα μᾶς καταρρακώνει. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἀφήνουμε
τή γνώμη τῶν ἄλλων νά ἐπηρεάζει τή
συναισθηματική μας κατάσταση, εἴτε
πρός τή θετική, εἴτε πρός τήν ἀρνητική
κατεύθυνση. Τό ὑγιές εἶναι νά ἔχουμε
ἀναπτύξει ἕνα ἐσωτερικό κριτήριο, γιά
νά ἀξιολογοῦμε τόν ἑαυτό μας, ἀλλά καί
τήν κριτική πού δεχόμαστε. Οἱ ἄνθρωποι ἐκφράζουν συνήθως τίς προσωπικές
τους ἀπόψεις καί ὄχι ἀπαραιτήτως τήν
ἀλήθεια.
Παραμερίζοντας κάθε ἐγωιστική διάθεση, ἀντιλαμβανόμαστε καλύτερα ὅτι
αὐτοί πού μᾶς κάνουν παρατηρήσεις ἤ
μᾶς δίνουν συμβουλές καί καθοδήγηση, ἀκόμα καί ἄν αὐτά εἶναι αὐστηρά ἤ
καί ὑπερβολικά, στήν πραγματικότητα
ἴσως νά εἶναι ἀληθινοί εὐεργέτες. Πρέπει νά ἀξιολογοῦμε αὐτό πού μᾶς λένε
καί νά ἀναρωτιόμαστε ἄν ἔχει κάποια
δόση ἀλήθειας καί κατά πόσο μπορεῖ
νά συμβάλει στήν προσωπική μας βελτίωση. Γιά τόν λόγο αὐτόν μποροῦμε νά
ζητᾶμε διευκρινήσεις μέ ἤρεμο τρόπο,
καί ἔτσι, καλλιεργώντας τόν διάλογο,
ἀποφεύγουμε τή σύγκρουση. Νά ἔχουμε
ὡς παράδειγμα τούς ἐκπαιδευομένους
σέ κάθε εἴδους τέχνη, πού ἔχουν ἀνάγκη
ἀπό τίς ὑποδείξεις τῶν δασκάλων τους
καί δέν δυσανασχετοῦν μέ τίς παρατηρήσεις τους.
Ὅταν ἐκπαιδευόμαστε, νά δεχόμαστε
τίς καλόπιστες παρατηρήσεις καί νά μήν
τό φέρουμε βαρέως, ὅταν μᾶς ἐλέγχουν
μέ ἄδολη διάθεση καί εἰλικρινῆ πρόθεση, ἀλλά ἡ καρδιά μας νά πλημμυρίζει
ἀπό ἀγάπη καί εἰρηνική διάθεση. Μαθαίνουμε τότε νά ἀποδεχόμαστε μέ ἀγάπη τόσο τούς ἀτελεῖς ἑαυτούς μας, ὅσο
καί τούς ἀτελεῖς συνανθρώπους μας.
Κύκλοι Μητέρων
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
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ξαναθυμήθηκα καί ἔνιωσα μέσα
μου τό πόσον ἀστεῖα εἶναι μερικά
γεγονότα τῆς ζωῆς, πού σέ κάνουν
νά φουσκώνεις ἀπό ἐγωισμό, ἐνῶ
στήν πραγματικότητα εἶσαι γιά
μιά «ὡραία» ἤ ἁπλῆ καί ταπεινή
Νεκρώσιμη Ἀκολουθία, πού προηγεῖται τῆς «ἐπί γῆς» ἀνυπαρξίας
σου!
Ἐντυπωσιάζει ἡ ταπεινή Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου
τώρα, σεβαστοῦ καί ἀγαπητοῦ μου
Εὐθυμίου.
Μητροπολίτης καί αὐτός, χωρίς,
ὅμως, διοικητικές ἐξουσίες, κηδεύθηκε
«ἁπλᾶ καί ταπεινά» στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἀθήνας καί ἡ σορός του
μέ ἕνα ἁπλό αὐτοκίνητο μεταφέρθηκε
στήν ἰδιαιτέρα του πατρίδα, τό Ἀγρίνιο,
γιά νά γίνει ὁ ἐνταφιασμός του.
Θυμᾶμαι, πρίν ἀπό ἕναν χρόνο, περίπου, ἀπό τήν ἐκδημία του, ὕστερα ἀπό
τόσα χρόνια συνεργασίας μαζί του (πού
ἀπαιτοῦσε νά κάνει τόσους κόπους γιά
τή «Χριστιανική μας Στέγη», καί τίς
ἔκανε εὐχαρίστως, μέ τό γνωστό του
χαμόγελο) χρειάστηκε νά μοῦ στείλει
κάποιο βιβλίο μέ τό ταχυδρομεῖο.
« Ἄχ! σέ τί κόπους μέ βάζεις! Νά
πάω στό ταχυδρομεῖο καί νά περιμένω
στή σειρά νά πάρω ἕνα γραμματόσημο!
Εἶμαι μόνος», μοῦ εἶπε, ἐκφράζοντας τό
παράπονό του. Καί συνέχισε: «Καί γιά
νά φάω λίγο ψωμάκι, πρέπει νά πάω μόνος στόν φοῦρνο, γιά νά τό ἀγοράσω»!
Συγκλονίστηκα ἀπό αὐτά πού ἄκουσα, ἄν καί περίμενα νά τά ἀκούσω ἀπό
ἕναν ἀνήμπορο, γερασμένο Ἱεράρχη,
ἐγκαταλελειμμένο ἀπό τίς ἀρχές καί τίς
ἐξουσίες.
Στήν τελευταία μας τηλεφωνική ἐπικοινωνία, μοῦ λέει: «Σήμερα εἶμαι πολύ

σέ πρΩτο
πρόσωπο
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Πᾶνε πολλά χρόνια, δέν θυμᾶμαι
πόσα, ὅταν εἶχε πεθάνει ἕνας Μητροπολίτης καί ποικίλες συζητήσεις εἶχαν
γίνει γύρω ἀπό τό πρόσωπό του.
Σέ συνάντηση πού εἶχα μετά τό γεγονός ἐκεῖνο μέ τόν ἀείμνηστο γέροντα π.
Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, μεταξύ τῶν
ἄλλων τόν ρώτησα «Δέν μοῦ λές, πάτερ μου. Τι κέρδισε ὁ Δεσπότης αὐτός,
ὕστερα ἀπό τόσον καί τέτοιον ἀγῶνα
στή ζωή του;» Καί ἡ ἀπάντηση ἦταν
ἄμεση! «Κέρδισε μιά ὡραία κηδεία!»
Κέρδισε μιά ὡραία κηδεία, μέ φιλαρμονικές, στρατιωτικά ἀγήματα, στεφάνια, ταινίες, νά κρατοῦν τό φέρετρο οἱ
«ἐπίσημοι», καί τό νεκρό του σῶμα νά
πηγαίνει γιά ταφή ἐπάνω στόν κιλλίβαντα πυροβόλου ὅπλου, ἐνῶ οἱ καμπάνες
τῶν ἐκκλησιῶν κτυποῦσαν πένθιμα!
Ἡ γνώμη αὐτή τοῦ ἀειμνήστου σοφοῦ πατρός Ἐπιφανίου γιά τούς ἀνθρώπους πού κατέχουν κάποια κοινωνική
θέση καί καμαρώνουν γι’ αὐτήν, μοῦ
ἔρχεται πολλές φορές στό μυαλό μου.

Μέ ἀφορμή τήν ἐκδημία τοῦ σεβαστοῦ καί ἀγαπητοῦ μας Τιτουλαρίου Μητροπολίτου Ἀχελώου Εὐθυμίου
Στύλιου, τόν Δεκέμβριο τοῦ 2019, τήν
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χαρούμενος!» Ξαφνιάστηκα ἀπό τήν
ἐκδήλωση αὐτή τῆς χαρᾶς του καί τόν
ρώτησα: «Τί ἔγινε;»
« Ἡ Ἀποστολική Διακονία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θά ἐκδώσει
ὅλο μου τό ἔργο σέ ἕναν τόμο. Θά ἔχει
1.500 σελίδες. Ἔτσι δέν θά χαθεῖ τό
ἔργο μου. Ὅταν ἐκδοθεῖ, θά σοῦ τόν
στείλω!»
Δέν ξαναμιλήσαμε. Δέν ξέρω ἄν ἡ
ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ βιβλίου προχωρεῖ ἤ
ἔχει σταματήσει, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει πιά
ὁ ἄμεσα ἐνδιαφερόμενος γιά τήν ἔκδοσή
του. Θά εἶναι κρίμα ἄν γίνει αὐτό. Θά
εἶναι μιά μεγάλη ἀδικία σέ ἕναν ταλα-

ντοῦχο ἄνθρωπο, πού ἀφιέρωσε ὅλες τίς
ἱκανότητές του, τήν τεράστια μόρφωσή
του καί ὅλη του τή ζωή πρός «δόξαν
Θεοῦ».
Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κος Ἱερώνυμος, πού τόν γνώριζε πολύ καλύτερα
ἀπό ὅλους μας, θέλω νά ἐλπίζω ὅτι δέν
θά ἐπιτρέψει νά γίνει μιά τέτοια ἀδικία.
Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀχελώου Εὐθυμίου, ἄς εἶναι
αἰωνία ἡ μνήμη!
Σ.
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Πετράδια
Υπακοη
«Κατέβη μετ’ αὐτῶν καί ἦλθεν
εἰς Ναζαρέτ καί ἦν ὑποτασσόμενος
αὐτοῖς».
Λουκ. β΄ 51
Ὁ Ἰησοῦς κατέβηκε μαζί τους
ἀπό τά Ἱεροσόλυμα στή Ναζαρέτ
καί ὑπάκουσε σ’ αὐτούς σέ ὅλα.

«Τά τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσι
κατά πάντα· τοῦτο γάρ ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ».
Κολ. γ΄ 20
Τά παιδιά νά ὑπακοῦτε στούς
γονεῖς σας σέ ὅλα, γιατί αὐτό εἶναι
εὐάρεστο στόν Κύριο.

« Ἔχεις παιδιά; Διαπαιδαγώγησέ
τα καί ἀπό τή νεότητά τους συνήθισέ
τα νά ὑπακούουν».
Σοφ. Σειρ. ζ΄ 23

«Ν’ ἀκοῦς, παιδί μου, τή διδασκαλία τοῦ πατέρα σου καί νά μήν διώχνεις
τίς παραγγελίες τῆς μητέρας σου».
Παρ. α΄ 8

Θέλεις νά ὑπακούει ἡ γυναῖκα σου
σέ σένα, ὅπως ἡ Ἐκκλησία στόν Χριστό; Νά φροντίζεις καί σύ γι’ αὐτήν,
ὅπως ὁ Χριστός γιά τήν Ἐκκλησία».
Ἱερός Χρυσόστομος

« Ἐπειδή, Ἀβραάμ, τόσο πρόθυμα ὑπάκουσες στήν ἐντολή μου,
σοῦ ὑπόσχομαι ὅτι μέ ἕναν ἀπό τούς
ἀπογόνους σου, τόν Χριστό, θά εὐλογηθοῦν ὅλα τά ἔθνη τῆς γῆς».
Γεν. κβ΄ 18

« Ὦ ὑπακοή, μητέρα ὅλων τῶν
ἀρετῶν. Ὦ ὑπακοή, σύ βρίσκεις τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ὦ ὑπακοή, ἀνοίγεις τούς οὐρανούς καί ἀνεβάζεις σ’
αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἀπό τή γῆ».
Γεροντικό, Ἀββᾶς Ροῦφος

«Στόν Θεό δέν θά ὑποταχθεῖ ἡ
ψυχή μου; Βεβαίως, γιατί στά χέρια
Του βρίσκεται ἡ σωτηρία μου».
Ψαλμ. 61, 2

« Ἀπό τήν ὑπακοή γεννιέται ἡ ταπείνωση. Ἀπό τήν ταπείνωση γεννιέται ἡ διάκριση».
Ἰωάννης ὁ Συναΐτης
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«Νά ὑπακοῦς στόν νόμο, στόν
ἄρχοντά σου καί στόν σοφότερό σου».
Ἀρχαῖο ρητό

« Ὅποιος ὑπακούει στούς θεούς
καί οἱ θεοί τόν εἰσακούουν».
Ὅμηρος

« Ἐκτιμῶ τό ἴδιο καί ἐκεῖνον πού
σκέπτεται ὀρθά μόνος του καί ἐκεῖνον
πού θέλει νά ὑπακούει σ’ αὐτόν πού
λέει τά καλά».
Ἡρόδοτος

«Εἶναι πιθανό νά νικήσουμε γιά
πολλούς λόγους… καί γιατί ὅλοι μέ
μία ψυχή ἐκτελοῦμε τίς διαταγές».
Θουκυδίδης

« Ὁ λαός παύει νά ὑπακούει σ’
ὅσους δέν γνωρίζουν νά διατάζουν.
Εἶναι μέγιστο προτέρημα τοῦ ἄρχοντα νά ἐμπνέει στούς ἄλλους τήν
ὑποταγή».
Πλούταρχος

«Αὐτό πού σώζει μιά πολιτεία
εἶναι ἡ πειθαρχία καί ἡ ὑποταγή τῶν
πολιτῶν της στούς πατρίους νόμους».
Εὐριπίδης

«Οἱ ἄνθρωποι ὑπακούουν μέ χαρά
σ’ ἐκεῖνον πού πιστεύουν ὅτι σκέπτεται καλύτερα ἀπό αὐτούς καί γιά τά
συμφέροντά τους».
Ξενοφῶν

« Ἡ ὑπακοή ἔφερε στόν ἄνθρωπο κάθε εὐτυχία κι ὅλα τά ἀγαθά, ἡ
παρακοή ἐπισώρευσε στόν ἄνθρωπο
κάθε δυστυχία κι ὅλα τά κακά».
Νικηφόρος Θεοτόκης

« Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἡ μητέρα
τῆς ἀνυπακοῆς, ἐνῶ ἡ ταπείνωση
εἶναι ἡ πηγή τῆς ὑπακοῆς».
Νικηφόρος Θεοτόκης

«Νόμοις πείθου».

Χίλων

« Ὅταν οἱ τίμιοι κυβερνοῦν, ἡ
ὑπακοή εἶναι τό καλύτερο πρᾶγμα».
Ἄγνωστος

« Ἡ ὑπακοή εἶναι τό θεμέλιο τοῦ
σπιτιοῦ».
Ἄγνωστος

« Ἕνα σπίτι γερό ἔχει τέσσερις
στύλους: πατέρα μέ ὑγεία, μητέρα
φρόνιμη, παιδιά ὑπάκουα καί λίγους
ξένους».
Ἄγνωστος
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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ΤΟΥ

ΤΥΠΟΥ Ε ΡΕΘΙ Σ Μ ΑΤΑ

«Συνεχίζει τό τηλε-σήριαλ μέ
τους πλαστούς χάρτες ὁ Ἐρντογάν».
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 17-12-19)
Τούς χρησιμοποιεῖ γιατί ἔχει πεισθεῖ
ὅτι τό ἄδικο καί τό πλαστό κυριαρχοῦν
στόν κόσμο, καί συνεχίζει γιατί οἱ ἰσχυροί
τόν ἀνέχονται!
«Τά πρόωρα παιδιά εἶναι πιό εὐάλωτα στόν διαβήτη».
(ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 18-12-19)
Ὅπως σημειώθηκε αὐτή ἡ πρόοδος
στή διάγνωση, ἐλπίζουμε νά ἐπιτευχθεῖ
πρόοδος καί στή θεραπεία.
«“Ἀνθρωπιστική καταστροφή” ὁ
ξερριζωμός τῆς Μικρᾶς Ἀσίας... Μέ
ρητορεία Ρεπούση ἡ Γιάννα Ἀγγελοπούλου. Πρεμιέρα 2021 μέ τό “ἀριστερό”».
(ΕΣΤΙΑ, 19-12-19)
Ἔτσι θά ἀποτιμήσει τό 1821;
«Οἱ ἀκατάλυτοι θεόπνευστοι
Κανόνες ἰσχυρότεροι τῶν Ἀμερικανικῶν».
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 20-12-19)
Οἱ ὑπεύθυνοι Ποιμένες μας ἄς μή
λησμονοῦν: «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῶ� μᾶλλον
ἤ ἀνθρώποις». Γιά νά εἶναι αὐθεντικοί
Ποιμένες.
«Περιφερειακή Ἑνότητα Μεσσηνίας: Ἀποκαλυπτήρια μνημείου
ἐκτελεσθέντων πατριωτῶν ἀπό τούς
Γερμανούς κατακτητές».
(ΘΑΡΡΟΣ, 20-12-19)
Εὖγε στούς ἔχοντες τήν πρωτοβουλία. Μᾶς τιμᾶ νά τιμᾶμε τούς συμπατριῶτες μας πού ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν γιά τήν ἐλευθερία».
« Ἐντυπωσιακή ἄνοδος τῶν τουριστικῶν εἰσπράξεων 10μήνου».
(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 21-12-19)
Ἀποτελεῖ ἰσχυρό τομέα τῆς οἰκονομίας μας. Ἐπιβάλλεται νά τόν ἀντιμετωπίζουν μέ ὑπευθυνότητα οἱ φορεῖς του γιά
ποσοτική καί ποιοτική βελτίωσή του πρός
ὄφελός του καί τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.
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«Διαδηλώσεις μέ σεβασμό στόν
πολίτη».
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 22-12-19)
Τά δικαιώματα ἔχουν περιεχόμενο,
ὅταν ἰσχύουν ἀντίστοιχες ὑποχρεώσεις.
Στή χώρα μας τό ἔχουμε ξεχάσει. Εἶναι
ἀνάγκη νά τό θυμόμαστε καί ἀναλόγως
νά φερόμαστε.
« Ὅλος ὁ πλανήτης χρωστάει...
Σύμφωνα μέ τό ΔΝΤ, τό παγκόσμιο
χρέος ἀνῆλθε στό 226% τοῦ παγκόσμιου ΑΕΠ».
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 22-12-19)
Πῶς συνέβη καί ἰδιῶτες, οἰκογένειες,
ἐπιχειρήσεις, δημόσιοι ὀργανισμοί καί
κράτη ἔχουμε γίνει ὀφειλέτες λίγων μεγιστάνων;
«Μέτωπο κατά Ἐρντογάν ἀπό
Ἑλλάδα, Κύπρο, Ἰσραήλ καί Ἰταλία».
(ΤΑ ΝΕΑ, 23-12-19)
Ἀναγκαῖο νά συμμετάσχουν καί οἱ
ὑπολογίσιμοι μεγάλοι, γιά νά μαζευτεῖ
στό σαράϊ του ὁ σουλτάνος.
«Ἀναγέννηση τοῦ ISIS στό Ἰράκ
μέ στρατό 5.000 μαχητές».
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 24-12-19)
Λησμονοῦμε τόν μῦθο τῆς Λερναίας
Ὕδρας! Τό κακό εἶναι πολλές Λερναῖες
Ὕδρες!
« Ἡ μεγάλη πρόκληση γιά τή διεθνῆ ναυτιλία. Ὑποχρεωτική ἀπό 1ης
Ἰανουαρίου ἡ χρήση καυσίμων πού
περιέχουν λιγότερο θεῖο».
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
25-12-19)
Ἄς μή λησμονοῦμε τήν εὐθύνη μας
γιά τό φυσικό πειρβάλλον.
«Τά ἑλληνικά Πανεπιστήμια μποροῦν νά κατακτήσουν τήν κορυφή».
(ΤΟ ΒΗΜΑ, 29-12-19)
Μέ κάποιες «προοδευτικές» νεολαῖες καί μέ τόν κομματισμό, ἀδύνατον!

Ν. Πολίτης

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

«ΤΟ θαΥμα τΗς Αννυ ΣΑλιβαν»
Τό ἔργο αὐτό τοῦ Οὐίλλιαμ Γκίμπσον παίζεται στό θέατρο ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ σέ μετάφραση Μάριου
Πλωρίτη καί σκηνοθεσία Νικαίτης
Κοντούρη.
Ἡ Ἕλεν Κέλλερ γεννήθηκε στήν
Τασκούμπια τῆς Ἀλαμπάμα τῶν
Ἡνωμένων Πολιτειῶν τό 1880. Σέ
ἡλικία 18 μηνῶν ἀρρώστησε βαριά
ἀπό ὀστρακιά καί ἔχασε τήν ὅραση,
τήν ἀκοή καί τή φωνή της. Μεγάλωνε σ’
αὐτή τήν ἀπελπιστική κατάσταση, ἀλλά
μέ τή βοήθεια τῆς παιδαγωγοῦ Ἄννυ Σάλιβαν ἔμαθε νά μιλᾶ, νά διαβάζει καί να γράφει. Μέ τή θαυμαστή ὑπομονή καί ἐπιμονή
καί μέ τήν ἀφοσίωση τῆς δασκάλας της,
ἔμαθε ἐκτός ἀπό τά ἀγγλικά, ἀρχαῖα ἑλληνικά, λατινικά, γαλλικά καί γερμανικά. Περάτωσε τίς γυμνασιακές σπουδές της καί
ἀποφοίτησε ἀπό τό Κολλέγιο Ράντκλιφ
στό Καίμπριτζ τῆς Μασσαχουσέτης.
Ἔγραψε πολλά ἀξιόλογα ἔργα, μεταξύ τῶν ὁποίων: Ἡ ἱστορία τῆς ζωῆς μου,
Αἰσιοδοξία, Ὁ κόσμος πού ζῶ, Ἡ θρησκεία μου. Τά ἔργα της μεταφράστηκαν
σέ πολλές ξένες γλῶσσες.
Ἡ Ἕλεν Κέλλερ ἔλεγε συχνά: «Προσπάθησε νά ξεχάσεις τόν ἑαυτό σου καί
τότε θά βρεῖς τή χαρά». Τό ἐφάρμοσε
ἀφιερώνοντας μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς της
στήν ἀνακούφιση καί βοήθεια τυφλῶν
καί κωφαλάλων. Κατά τή διάρκεια τῶν
πολέμων ἐπισκεπτόταν Νοσοκομεῖα καί
παρηγοροῦσε τούς τραυματίες. Περιόδευσε σέ ὅλη τήν Εὐρώπη, γιά νά μελετήσει
τά συστήματα πού χρησιμοποιοῦσαν στά
σχολεῖα τυφλῶν καί κωφαλάλων.

Ἐπιστήμονες, λογοτέχνες, πολιτικοί,
βασιλεῖς καί ἀρχηγοί κρατῶν σ’ ὅλο τόν
κόσμο ἔδειξαν ζωηρό ἐνδιαφέρον καί
θαυμασμό γιά τήν καταπληκτική αὐτή
γυναῖκα, πού κατόρθωσε ὄχι μόνον νά
ξεπεράσει τήν πολλαπλῆ ἀναπηρία
της, ἀλλά ἔδωσε ἕνα μήνυμα ἀγωνιστικότητας, αἰσιοδοξίας καί πίστεως
καί ἔγινε χρήσιμη σέ πολλούς.
Ἔχουν γραφτεῖ πολλά ἄρθρα καί βιβλία καί ἔχουν γίνει πλῆθος ὁμιλίες γιά τή
ζωή καί τήν προσφορά τῆς Ἕλεν Κέλλερ.
Κυβερνήσεις καί Ὀργανισμοί στήν Ἀμερική, τήν Εὐρώπη, τήν Ἀσία καί τήν Ἀφρική
τήν ἐτίμησαν με διακρίσεις καί παράσημα.

Ἄν νιώθουμε μεγάλο θαυμασμό γιά τήν
καταπληκτική αὐτή γυναῖκα καί τήν προσφορά της, ἐκτίμηση καί θαυμασμό ὀφείλουμε καί στή δασκάλα της Ἄννυ Σάλιβαν.
Στό θεατρικό ἔργο τοῦ Οὐίλλιαμ Γκίμπσον
παρακολουθοῦμε τά πρῶτα στάδια τῆς
ἐκπαιδεύσεως ἑνός ἀνάπηρου ζωηροῦ, δύστροπου, ἀπείθαρχου κοριτσιοῦ. Ἡ πίστη,
ὑπομονή, ἐπιμονή, ἀφοσίωση καί ἐπινοητικότητα τῆς Ἄννυ Σάλιβαν ἐδημιούργησαν
τό θαῦμα τῆς Ἕλεν Κέλλερ.
Νίκος Τσιρώνης
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Πολλοί ἔχουν κατά καιρούς κατηγορήσει τήν Ἐκκλησία γιά σκοταδισμό.
Ἐνδεχομένως αὐτό νά ἴσχυσε κατά τόν
Δυτικό Μεσαίωνα, μέ πρακτικές πού
διόλως ταιριάζουν μέ τό γράμμα, ἀλλά
καί τό πνεῦμα του Χριστιανισμοῦ. Στήν
πραγματικότητα, ὅμως, ἡ θεωρία, ἡ πίστη
καί ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ
ἀνά τούς αἰῶνες μόνο φῶς καί ἐλευθερία
πρόσφεραν στήν ἀνθρωπότητα!
Ἕνα θαυμαστό γεγονός, πού ἀποδεικνύει περίτρανα αὐτή τήν ἔννοια τῆς
ἐλευθερίας καί τῆς ἐκλάμψεως πνευματικοῦ φωτός, ἔλαβε χώρα τό Σάββατο 11
Ἰανουαρίου 2020, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Ἀνδρέα πού βρίσκεται στό Κατάστημα
Κράτησης τῶν Φυλακῶν τοῦ Δομοκοῦ!

Ἐκεῖ 12 ἀλλοδαποί στήν καταγωγή, ἰσάριθμοι τῶν 12 Ἀποστόλων, φωτίστηκαν
ἀπό αὐτό τό ὑπερκόσμιο φῶς τοῦ Χριστοῦ! Χωρίς προσηλυτισμό, παρά μέ τήν
ἐλεύθερη βούλησή τους, ἄν καί κρατούμενοι ἀπό τή δικαιοσύνη τῶν ἀνθρώπων
γιά τά κολάσιμα παραπτώματά τους,
ἀπελευθερώθηκαν ἀπό τή δουλεία τῆς
ἁμαρτίας καί τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ!
Σέ συνέντευξή του στήν τηλεόραση
τοῦ ΑΝΤ1 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ἔδωσε λεπτομέρειες γι’
αὐτό τό ἐξαιρετικό γεγονός! Ἡ τοπική
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Ἐλπιδοφόρο φῶς
στήν καταχνιά
τῆς ἀνθρωπότητας
Ἐκκλησία μέ τό ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης
πού τή διέπει, δρᾶ ἀγαπητικά ἀνάμεσα
στούς κρατουμένους. Ὑπό τίς εὐλογίες
τοῦ τοπικοῦ ποιμενάρχου κ. Συμεών, καί
μέ προϊστάμενο τόν Ἀρχιμανδρίτη π. Σεραφείμ Ζαφείρη, ὁμάδα ἱερέων ὁμιλεῖ,
κατηχεῖ, τελεῖ τά Ἱερά Μυστήρια καί
ἐνισχύει τούς κρατουμένους πρακτικά
καί ὑλικά. Ἔτσι καί στήν παροῦσα περίπτωση, ἡ Πεντηκοστή πού συντελέστηκε,
ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς ἄοκνης φροντίδας
τῆς ἀγαπώσας μητέρας Ἐκκλησίας γι’
αὐτά τά φυλακισμένα πλάσματα τοῦ
Θεοῦ. 3 Τοῦρκοι, 3 Κοῦρδοι, 3 Ἕλληνες Ρομά καί 2 ἐκ Βορείων Χωρῶν βαπτίστηκαν στήν ἴδια κολυμβήθρα! Ἀναγεννήθηκαν, ἔλαμψαν τά πρόσωπά τους,
γαλήνεψαν οἱ ψυχές τους ἀπό τά βάρη
καί τά σκοτάδια πού κουβαλοῦσαν.
Ἀναρωτιόμαστε πολλές φορές πῶς θά
εἰρηνεύσει ὁ κόσμος, πῶς θά ἀμβλυνθοῦν
οἱ ἀντιθέσεις καί θά παύσουν οἱ συγκρούσεις. Ἡ λύση εἶναι προφανής, ἀλλά δύσκολο νά γίνει ἀποδεκτή! Μέσα στήν Ἁγία
Κολυμβήθρα βρίσκεται ἡ ἀπάντηση, μέσα
στήν ἀγκαλιά τῆς Μάνας Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας! Αὐτή δέν εἶναι μιά ρατσιστική
ἀντίληψη ἤ μιά προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς
πίστης μας! Εἶναι μιά βιωματική ἀλήθεια,
πού μόνον ἄν τή ζήσεις, κατανοεῖς ὅτι
ἐκεῖ βρίσκεται ἡ ἀπάντηση σέ ὅλα! Στό
«ἔρχου καί ἴδε» βρίσκεται ἡ ἀπόκριση
στίς ἀμφιβολίες καί τίς ἀναζητήσεις μας!
Ἐκεῖ ἑνώνονται οἱ ψυχές, καί δίνουν τά
χέρια τά ἔθνη, γιά νά ὑπογράψουν εἰρήνη
πραγματική! Ἔτσι λάμπει δυνατά τό φῶς
στήν καταχνιά τῆς ἀνθρωπότητας!
Φώτιος Ρίζος,
Θεολόγος

Με τοΝ φαΚΟ του
Ἱερός Ναός Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, παραλία Καλαμάτας

Ἐργασίες ἀνέγερσης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου
στήν Ἀνατολική Παραλία Καλαμάτας μέ τόν πρωτοστάτη της
π. Δημήτριο Χρυσούλη (παπα-Χρυσούλη).

Ἡ σημερινή μορφή του Ναοῦ, μέ τό ὑπό κατασκευή Πνευματικό του
Κέντρο στή βόρεια πλευρά τοῦ Ναοῦ.
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