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ὐτή τή φορά στήν Ἑλλάδα ἡ
ἑορτή τῆς Ὑψώσεως βρίσκει
τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ διπλά αἱματωμένο. Ἐνῶ ἀκόμη
ἔσταζαν οἱ τελευταῖες σταγόνες αἵματος ἀπό
τό φοβερό χτύπημα τῶν
κυβερνητῶν μας ἐναντίον τῆς οἰκογένειας,
νέα μαχαιριά καταφέρθηκε κατά τοῦ Σταυροῦ, μέ τήν ἐγκύκλιο
τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μέ τήν ὁποία πλήττεται τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἔτσι ἐνῶ στούς
ναούς ὁ Σταυρός ὑψώνεται, στή ζωή τοῦ τόπου ὅμως περιφρονεῖται
ἀπό τό ὑποδουλωμένο
σέ νεοταξικούς σχεδιασμούς Ὑπουργεῖο, πού τείνει νά μεταλλαχθεῖ σέ Ὑπουργεῖο ΑΝΤεθνικῆς Παιδείας!
Ἀφοῦ ἐξεδίωξε τούς Πνευματικούς
ἀπό τά Σχολεῖα, γιά νά μήν ἐξομολο-

γοῦν τά παιδιά, ἀφοῦ εὐτέλισε βάναυσα καί προκλητικά τίς πιό πονεμένες
καί ἱερές σελίδες τῆς ἱστορίας, ἔρχεται
τώρα, κατά παράβαση τοῦ Συντάγματος, νά ἀρχίσει τό σταδιακό
ξεθεμέλιωμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν,
διευκολύνοντας, σέ βαθμό πού ἰσοδυναμεῖ μέ
παρότρυνση, τήν ἀπαλλαγή τῶν μαθητῶν ἀπό
τή διδασκαλία του.
Πλέον μιά ἁπλή δήλωση τοῦ μαθητῆ, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι ἐνήλικος, ἢ τοῦ
κηδεμόνα του, ἀρκεῖ γιά
τήν ἀπαλλαγή. Καί πρίν
ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα
αὐτή, ἔπρεπε ὅμως νά
δίνεται ἐξήγηση γιά ποιό
λόγο ζητεῖται ἡ ἀπαλλαγή (ὁπαδός ἄλλης θρησκείας π.χ.). Τό καινούργιο στή διαδικασία εἶναι ὅτι δέν ἀπαιτεῖται πλέον αἰτιολόγηση, διότι, λένε, αὐτή εἶναι
εὐαίσθητο προσωπικό δεδομένο καί
ἑπομένως δέν πρέπει νά ἀποκαλύπτε-
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ται. Εἶναι ἀκριβῶς τό ἴδιο ἐπιχείρημα
πού ἐπιστρατεύθηκε προκειμένου νά
καταργηθεῖ ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος στίς ταυτότητες.
Τί ἀποτελέσματα ἔχει αὐτή ἡ ρύθμιση, τήν ὁποία, προκειμένου νά περάσει ἀπαρατήρητη, σκοπίμως μέσα στίς
καλοκαιρινές διακοπές προώθησε τό
Ὑπουργεῖο; Πρωτίστως διευκολύνει
τήν αἴτηση ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα
ἀκόμη καί χωρίς σημαντικό λόγο, κίνηση πού μπορεῖ νά γίνει μέχρι καί, κατά
τό λεγόμενο, «γιά πλάκα», ὅπως συνηθίζουν τά παιδιά, καί νά προσλάβει
μεγάλες διαστάσεις.
Ὁ κύριος Ὑπουργός, ἐπιδιώκοντας
νά κατευνάσει τίς ἀνησυχίες τῶν ἱεραρχῶν καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ, δήλωσε ὅτι
οὐσιαστικά δέν ἀλλάζει κάτι καί τό μάθημα παραμένει ὑποχρεωτικό. Ἀλήθεια
τό πιστεύει αὐτό ὁ κύριος Ὑπουργός;
Ἀλλά ἄν τίς δικές μας ἀνησυχίες τίς
θεωρεῖ ὑπερβολικές καί ἀναιτιολόγητες, δέν παρατηρεῖ λίγο νά δεῖ πόση
χαρά προξένησε μέ τήν ἐγκύκλιό του
σέ ὅσους μισοῦν τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι τήν χαρακτηρίζουν ὡς
σημαντικό βῆμα γιά τή μετατροπή τοῦ
μαθήματος σέ Θρησκειολογία;
Λέει ὅτι δέν ἄλλαξε κάτι οὐσιαστικό.
Παραγνωρίζει ὅμως ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ: Ὅτι δηλαδή ἡ ἐγκύκλιος ὑποβαθμίζει τό οὕτως ἤ ἄλλως ἤδη πολύ
ὑποβαθμισμένο μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἡ ἐνέργειά του ἀδικεῖ κατάφωρα πρωτίστως τά ἴδια τά παιδιά, στά
μάτια τῶν ὁποίων μεταβάλλει τό μάθημα ἀπό δευτερεῦον, πού θεωρεῖται
τώρα, σέ τριτεῦον, καί ἔτσι τά κατευθύνει νά περιφρονοῦν αὐτό πού κατ᾿
ἐξοχήν ἔχουν ἀνάγκη: τήν ἀλήθεια τῆς
πίστεως, τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, τή
χάρη τῶν ἱερῶν Μυστηρίων! Ταυτό-
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χρονα μειώνει τό κύρος τῶν θεολόγων,
βάζοντάς τους ἀκόμη καί κάτω ἀπό τήν
ἀπειλή τῶν μαθητῶν ὅτι θά ζητήσουν
νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τό μάθημα.
Ἄς μήν προσπαθεῖ λοιπόν ὁ κύριος
Ὑπουργός νά μᾶς παραπλανήσει οὔτε
νά καθησυχάσει τή συνείδησή του μέ
ψευδοεπιχειρήματα. Ἀλήθεια, τόσο πολύ ἡ πατρίδα μας ἔχασε πλέον τήν ἐλευθερία καί τήν ἐθνική της ἀνεξαρτησία;
Φοβόμαστε νά ὁμολογήσουμε τήν πίστη μας; Φοβόμαστε νά διακηρύξουμε ὅτι στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἁπλό διακοσμητικό στοιχεῖο ἀλλά ἀποτελεῖ τό
ἀσάλευτο θεμέλιό της;
Τό Ὑπουργεῖο μέ τήν ἐγκύκλιο αὐτή
βάλλει κατά τῆς παιδείας, τονίζει σέ
ἐπιστολή του πρός τήν πολιτική ἡγεσία τοῦ τόπου ὁ κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης κ. Ἰ. Κογκούλης. «Εἶναι
ἄχρηστο τό σχολεῖο, σημειώνει χαρακτηριστικά, πού ἁπλά καθιστᾶ τούς
μαθητές “ρεζερβουάρ” πληροφοριῶν
καί δέν προσφέρει σέ αὐτούς παιδεία
μέ τήν τρισυπόστατη διάστασή της ὡς
ἐκπαίδευσης, μόρφωσης καί ἠθικῆς
καλλιέργειας».
Κάποια στιγμή, κύριε Ὑπουργέ, θά
βρεθεῖτε ‒ καί αὐτό δέν θά μπορέσετε νά τό ἀποφύγετε ‒ μπροστά στίς
μορφές ἐκεῖνες πού ἔχυσαν τό αἷμα
τους γιά νά ἀποκτήσει αὐτός ὁ τόπος
τή λευτεριά του. Καί θά τούς ἀκούσετε
νά σᾶς λένε: «Δι᾿ αὐτήνη τήν προκοπή
σοῦ στέλνει κάθε γονέος τό παιδί του
εἰς τήν πρωτεύουσα; Αὐτά τά φῶτα νά
γυμναστεῖ; Ἀλίμονο σ᾿ ἐκείνους ὁπού
χύσανε τό αἷμα τους»! Ἀλήθεια τί θά
τούς ἀπαντήσετε; –Τί νά κάνω, Μακρυγιάννη; Τό διέταξε βλέπεις ἡ Εὐρώπη
καί ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη!
Κρίμα!

Π+Σ,+Λ+Σ
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Χαριτίνης μάρτυρος,
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Ἦχος βαρύς – Ἑωθινόν Ε΄

ΚΤΩΒΡΙΟΥ

(Β΄ Λουκᾶ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. ς΄ 31-36

δελφοί, συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ
δέξασθαι ὑμᾶς — λέγει γάρ· καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ
σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα
σωτηρίας — μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ
διακονία, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ
πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν
ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει,
ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν
λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν
καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας, ὡς πλάνοι
καὶ ἀληθεῖς, ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ
ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες,
ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.

A
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Ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶχε ἐργασθεῖ
ἱεραποστολικά στήν Κόρινθο γιά ἑνάμισυ
περίπου χρόνο μέ ζῆλο μοναδικό ἀλλά μέ
συνθῆκες ἀντίξοες. Διότι δέν ἔβρισκε πάντοτε τήν ἀνταπόκριση πού περίμενε ἀπ’
ὅλους τούς Κορινθίους. Γι’ αὐτό καί ὅταν
ἔφυγε ἀπό ἐκεῖ ἀγωνιοῦσε πολύ, διότι εἶχε
πληροφορηθεῖ ὅτι κάποιοι ἀπό αὐτούς
δέν ζοῦσαν ξεκαθαρισμένα τή χριστιανική
ζωή, ἀλλά διατηροῦσαν κάποιες ἁμαρτωλές εἰδωλολατρικές συνήθειες. Γι’ αὐτό καί
ὁ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ τούς παρακαλεῖ
σάν στοργικός πατέρας νά συνέλθουν καί
νά δείξουν ἔμπρακτα μέ τή ζωή τους ὅτι
δέν δέχθηκαν μάταια τή Χάρη τοῦ Θεοῦ.
Καί συνάμα τούς προειδοποιεῖ ὅτι δέν θά

τούς στέλνει πάντοτε ὁ Θεός διακόνους τοῦ
Εὐαγγελίου νά τούς παρακαλοῦν στό ἔργο
τῆς σωτηρίας τους. Διότι, ὅπως λέγει ἡ Ἁγία
Γραφή, τόν κατάλληλο καιρό πού ὁ Θεός
δίνει στούς ἀνθρώπους εὐκαιρίες σωτηρίας θά τούς βοηθήσει. Καί καταλήγει: Τώρα
εἶναι ὁ κατάλληλος καιρός γιά τή μετάνοια,
τώρα εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς σωτηρίας σας.
Ὁ ἀντίλαλος αὐτῶν τῶν προτροπῶν τοῦ
Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν ἀντηχεῖ ὡς ἐγερτήριο
σάλπισμα καί σέ μᾶς. Διότι καί ἀρκετοί ἀπό
ἐμᾶς δυστυχῶς δέν παρουσιάζουμε τήν κατάλληλη πνευματική πρόοδο πού θά ἤθελε
ὁ Θεός στή ζωή μας. Κι ἐνῶ ἐπί τόσα χρόνια ἔχουμε ἀκούσει τόσα πολλά κηρύγματα
καί ὁμιλίες κι ἔχουμε ἀμέτρητες ἐμπειρίες
λατρευτικῆς ζωῆς, ὅμως μένουμε στήν ἴδια
νωθρή καί μέτρια πνευματική κατάσταση.➙

Γιά τό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς 28 Σεπτεμβρίου
βλέπε τόν «Ἀπόστολο» τῆς Κυριακῆς 20-01-2008, ἀρ. φύλλου 1948, σελ. 15-16.
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Καί ἔρχεται ὁ ἀπόστολος Παῦλος νά μᾶς
καλέσει σέ ἐντατικότερο πνευματικό ἀγώνα
καί νά μᾶς προειδοποιήσει ὅτι οἱ εὐκαιρίες
πού μᾶς δίνει ὁ Θεός φεύγουν· τά χρόνια
τῆς ζωῆς μας λιγοστεύουν καί ὁ θάνατος
πλησιάζει. Κι ἄν ἀφήσουμε ἀνεκμετάλλευτες
τίς εὐκαιρίες πού μᾶς δίνει ὁ Θεός σήμερα, ἴσως τίς χάσουμε γιά πάντα. Διότι ὅταν
περιφρονοῦμε τίς προσκλήσεις τοῦ Θεοῦ,
διώχνουμε τή Χάρη του. Σκληραίνει ἡ καρδιά μας, ἀγριεύει ἡ ψυχή μας. Γινόμαστε
ἕρμαια τῶν πειρασμῶν, αἰχμάλωτοι τῶν παθῶν μας. Καί κινδυνεύουμε νά μείνουμε αἰωνίως δυστυχισμένοι.
Ἄς συνέλθουμε λοιπόν. Μήν ἀργοῦμε. Ὁ
Θεός μᾶς περιμένει καί μᾶς καλεῖ νά προσερχόμαστε τακτικότερα καί πιό συνειδητά
στήν ἱερά Ἐξομολόγηση καί Θεία Κοινωνία, συμμετέχοντας συχνότερα καί στίς λατρευτικές Ἀκολουθίες. Μᾶς καλεῖ ν’ ἀκοῦμε
καθημερινά τή φωνή του μέσα ἀπό τό ἱερό
Εὐαγγέλιο, τά πνευματικά βιβλία, τίς ὁμιλίες
καί τά κηρύγματα.
Καί ν’ ἀλλάξουμε ζωή: Μισώντας τά πάθη πού μᾶς βασανίζουν ἴσως τόσα χρόνια,
ν’ ἀγαπήσουμε τόν πνευματικό ἀγώνα καί
νά προετοιμάσουμε τήν ψυχή μας γιά τόν
οὐρανό.

2. &Ω-/Σ 9 Σ"9ΔΛ/<+83
Στή συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει ὅτι καί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ διάκονοι
τοῦ Εὐαγγελίου στόν ἴδιο δρόμο τῆς σωτηρίας ἀγωνίζονται. Παλεύουν καθημερινά ὄχι μόνο νά ζοῦν τήν ἐν Χριστῷ ζωή,
ἀλλά καί νά μή δίνουν στούς ἄλλους καμία
ἀφορμή σκανδάλου σέ τίποτε, γιά νά μήν
κατηγορηθεῖ στό ἐλάχιστο ἡ διακονία τοῦ κηρύγματος. Ὅλα αὐτά βέβαια ἀφοροῦν τούς
διακόνους τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Ἔχουν
ὅμως μέ διαφορετικό τρόπο ἐφαρμογή σέ
ὅλους μας. Γενικότερα λοιπόν ὅλοι ὅσοι
θέλουμε νά ἔχουμε συνειδητή πνευματική
ζωή θά πρέπει νά προσέχουμε πολύ τή
ζωή μας καί τό παράδειγμά μας. Δέν ἔχουμε
τό δικαίωμα νά σκανδαλίζουμε τούς γύρω
ἀνθρώπους μέ τά λόγια μας καί τή ζωή μας.
Διότι ὅταν ἐμεῖς πού τόσα χρόνια ζοῦμε
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μέσα στή Χάρη τοῦ Θεοῦ παρουσιάζουμε
ἕνα κακό παράδειγμα, γινόμαστε ἀφορμή
νά κατηγοροῦν οἱ ἄλλοι γενικότερα τούς
ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας. Καί νά λένε
εἰρωνικά: Γιά δές τους αὐτούς πού πηγαίνουν κάθε Κυριακή στήν ἐκκλησία! Δέν βλέπεις τί γίνεται στό σπίτι τους; Δέν ἄκουσες
πῶς συμπεριφέρονται στήν ἐργασία τους;
Βέβαια μπορεῖ νά μή φταῖμε πάντοτε ἐμεῖς
γιά τό σκανδαλισμό καί τίς κατηγορίες τῶν
ἄλλων. Τό χρέος ὅμως πού σίγουρα ἔχουμε εἶναι νά γινόμαστε ὅσο μποροῦμε ἀκατηγόρητοι, χωρίς βέβαια ἡ ζωή μας νά γίνεται ὑποκριτική ἤ ἀγωνιώδης. Γι’ αὐτό καί
νά παρακαλοῦμε τόν Θεό νά σκεπάζει τά
ἀθέλητα λάθη μας, γιά νά μή βλασφημεῖται
μέ τή ζωή μας ὁ Θεός.

3. Π+8+97:
"-/,7-/+ Γ97Σ/+,7,+Σ
Τέλος ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι οἱ
διάκονοι τοῦ Εὐαγγελίου ὄχι μόνο δέν δίνουν ἀφορμή σκανδάλου, ἀλλά καί μέ κάθε
τρόπο συσταίνουν καί ἀποδεικνύουν τούς
ἑαυτούς τους ὡς ἀληθινούς διακόνους τοῦ
Θεοῦ. Καί παρουσιάζει κάποιες ἀρετές πού
ἀποδεικνύουν τή γνησιότητα κάθε ἐργάτου
τῆς Ἐκκλησίας. Προτάσσει ὅμως καί τονίζει
μία ἀρετή ὡς βασική προϋπόθεση γνησιότητος, τήν ἀρετή τῆς ὑπομονῆς. Καί ἀναφέρει
πολλούς τομεῖς στούς ὁποίους ἐκδηλώνεται
ἡ ὑπομονή τῶν Ἀποστόλων.
Ἄς ἀναφέρουμε κάποιους πού μᾶς ἀφοροῦν: Ὑπομονή σέ θλίψεις καί στενοχώριες,
σέ κόπους καί ἀγρυπνίες, σέ ἀνάγκες καί
στερήσεις.
Ἐμεῖς λοιπόν δείχνουμε ὑπομονή στίς περιπτώσεις αὐτές; Στό σπίτι, στήν ἐργασία,
παντοῦ; Ἄν ὄχι, τότε εἴμαστε πολύ πίσω
στήν πνευματική ζωή. Διότι ἡ ὑπομονή ἀποτελεῖ ὄχι μόνο βασικό βαρόμετρο πού
ἀποδεικνύει σέ ποιά πνευματική κατάσταση εἴμαστε, ἀλλά καί τό ἀπαραίτητο ἐφόδιο
χωρίς τό ὁποῖο δέν μποροῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς. Ἄς ἀγωνισθοῦμε λοιπόν νά τήν ἀποκτήσουμε, ἤ μᾶλλον ἄς παρακαλέσουμε τόν ἅγιο Θεό νά μᾶς
τή χαρίσει.
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ΠΣΛΣ

 Κ 12 Ο
Συμεών
τοῦ νέου θεολόγου
Ἦχος πλ. δ΄ – Ἑωθινόν ς΄

ΥΡΙΑΚΗ
ΚΤΩΒΡΙΟΥ
(Δ΄ Λουκᾶ)
Τῶν ἁγίων Πατέρων
τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τῶν Πατέρων: Τίτ. γ΄ 8-15
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τῆς Κυριακῆς: Λουκ. η΄ 5-15

έκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι,
ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ.
ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ
γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιίστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ
μάταιοι. αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,
εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν
πέμψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν·
ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ ᾿Απολλὼ σπουδαίως
πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι
καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.
᾿Ασπάζονταί σε οἱ μετ᾿ ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει.
῾Η χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

t

 Γ Σ   ΛΓ Σ
Τό ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα ἔχει ἐπιλεγεῖ πρός τιμήν τῶν ἁγίων θεοφόρων Πατέρων τῆς Ζ΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἄς δώσουμε προσοχή στά σχετικά νοήματά του, τά ὁποῖα μᾶς ἀφοροῦν ὅλους.

1. ΠΩ Σ Λ Γ
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν περικοπή αὐτή τονίζει στόν μαθητή του Τίτο
ὅτι ὅλοι οἱ πιστοί πρέπει νά πρωτοστατοῦν στά καλά ἔργα τῆς ἀγάπης καί
τῆς φιλανθρωπίας, νά τά ἔχουν ὡς κύριο ἔργο τους. Γιά ποιόν ὅμως λόγο ὁ
Ἀπόστολος τονίζει τόσο πολύ ὅτι οἱ πι-

στοί πρέπει νά πρωτοστατοῦν στά ἔργα τῆς ἀγαθοεργίας καί νά ἀναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ἀγάπης καί διακονίας; Γιά τρεῖς λόγους, τούς ὁποίους
καί ἐξηγεῖ.
Πρῶτα διότι τά ἔργα τῆς ἀγάπης εἶναι καλά καί εὐάρεστα ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ. Τά θέλει καί τά ζητεῖ ὁ ἴδιος ὁ
Θεός. Διότι ὁ Θεός τῆς ἀγάπης μᾶς
εὐεργετεῖ καθημερινά ὅλους τούς ἀνθρώπους προσφέροντας ἀφειδῶς καί
ἀδιακρίτως τά ἀνεξάντλητα ἀγαθά του.
Καί μᾶς ζητεῖ νά Τόν μιμηθοῦμε στό
ἔργο τῆς φιλευσπλαχνίας του. Ὅταν
λοιπόν ἐμεῖς πρωτοστατοῦμε στά κα-
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λά ἔργα τῆς ἀγαθοεργίας, δέν ἐπιτελοῦμε ἁπλῶς κάποια καλή πράξη, ἀλλά γινόμαστε μιμητές τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος ἐξηγεῖ ἐπιπλέον ὅτι τά καλά ἔργα πρέπει νά εἶναι
κύρια φροντίδα ὅλων τῶν πιστῶν διότι τά ἔργα αὐτά εἶναι ὠφέλιμα στούς
ἀνθρώπους πού εὐεργετοῦνται. Πόσοι ἄνθρωποι τήν ἐποχή ἐκείνη ἀλλά
καί σέ κάθε ἐποχή ὑποφέρουν μέσα
στή φτώχια, τόν πόνο, τίς θλίψεις, τήν
ἀρρώστια! Καί περιμένουν κάποιους
συνανθρώπους τους νά τούς βοηθήσουν. Ἄν λοιπόν δέν δείξουμε ἀγάπη
ἐμεῖς οἱ πιστοί, ποιοί θά πρωτοστατήσουν; Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία μας μέσα
στά δύο χιλιάδες χρόνια τῆς ἱστορίας
της ἔχει νά ἐπιδείξει θαυμαστές ἐκδηλώσεις ἀγάπης καί φιλανθρωπίας· ἔχει
νά παρουσιάσει ἀμέτρητα ἱδρύματα,
νοσοκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα κλπ.
Τέλος οἱ πιστοί πρέπει νά πρωτοστατοῦμε στά καλά ἔργα διότι ἀποκτοῦμε μεγαλύτερη ὠφέλεια ἐμεῖς οἱ
ἴδιοι. Δέν μένουμε ἄκαρποι, ἀλλά καλλιεργούμαστε σέ μία γνήσια πνευματικότητα. Ἄλλωστε μέ ἄδεια χέρια χωρίς ἔργα ἀγάπης, πῶς θά παρουσιασθοῦμε ἐνώπιον τοῦ βήματος τοῦ Κριτοῦ; Πῶς θά δοῦμε πρόσωπο Θεοῦ;
Τέτοια ἔργα θά μᾶς ζητήσει ὁ Κύριος
τήν ὥρα ἐκείνη. Ὀφείλουμε λοιπόν ὅλοι οἱ πιστοί νά ἔχουμε ὡς πρώτη φροντίδα μας τά ἔργα τῆς ἀγάπης. Καί νά
μήν περιμένουμε τούς ἄλλους νά ζητιανέψουν τήν ἀγάπη μας.
Ἀλλά νά ψάχνουμε ἐμεῖς εὐκαιρίες
γιά νά δείξουμε ἀγάπη. Τρόποι ὑπάρχουν ἀμέτρητοι. Νά δώσουμε χρήματα, τρόφιμα, ροῦχα... Νά συμμετέχουμε
συστηματικά στά φιλανθρωπικά ἔργα
τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀλλά καί προσω-
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πικά νά διακονήσουμε ἀνήμπορους,
μοναχικούς ἀνθρώπους. Νά προσφέρουμε ὅ,τι ἔχουμε: ἄν δέν ἔχουμε χρήματα, ἔχουμε πόδια καί χέρια, καί στόμα, κι ἀγάπη. Σήμερα μάλιστα πού ἡ
Ἐκκλησία μας κηρύσσει τήν ἔναρξη
τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, ἔχουμε ἀκόμη χρέος οἱ πιστοί νά κάνουμε ὅ,τι
μποροῦμε γιά νά βοηθήσουμε ὅσα
παιδιά μποροῦμε, νά συμμετάσχουν σ’
αὐτά.

2. ΠΣ
Σ Σ ΣΣΣ
Στή συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος
καλεῖ τόν μαθητή του Τίτο νά ἀποφεύγει τίς ἀνωφελεῖς καί μάταιες συζητήσεις πού ἀφοροῦν θέματα ἀνόητα, γενεαλογίες καί διαμάχες νομικές. Νά φεύγει μακριά ἀπό τέτοιες συζητήσεις.
Ἐμεῖς ἄραγε ἀποφεύγουμε τέτοιες συζητήσεις; Στίς ἐπισκέψεις μας, στίς ἀναστροφές μας, στό σπίτι μας, στά τηλεφωνήματά μας; Μήπως χάνουμε τόν
καιρό μας μέ συζητήσεις μάταιες ἤ καί
ἐπιβλαβεῖς, σέ διαμάχες γιά θέματα ἀνούσια πού δέν μᾶς οἰκοδομοῦν, ἀλλά
μᾶς φθείρουν; Πόσο προσεκτικοί λοιπόν θά πρέπει νά εἴμαστε κι ἐμεῖς στίς
συζητήσεις μας. Νά εἶναι οἱ συζητήσεις
μας θεάρεστες, νά ἀντέχουν στή δημοσιότητα καί στό φῶς τοῦ Θεοῦ. Νά
εἶναι τά λόγια μας προσεκτικά, μετρημένα, συνετά, νά δημιουργοῦν ὠφέλεια
καί οἰκοδομή, νά ἀποπνέουν εὐωδία
Χριστοῦ.

3. 
Π Σ Σ
Τέλος ὁ Ἀπόστολος καλεῖ τόν μαθητή του Τίτο νά εἶναι προσεκτικός ἀπέναντι στούς αἱρετικούς. Αὐτούς πού
δημιουργοῦν διαιρέσεις καί σκάνδαλα,
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διαμάχες καί διαξιφισμούς. Αὐτούς πού
πιστεύουν, ἐνεργοῦν καί διδάσκουν
διαφορετικά ἀπό τή διδασκαλία τοῦ
Εὐαγγελίου. Ὅλους αὐτούς συνιστᾶ ὁ
ἀπόστολος Παῦλος στόν μαθητή του
νά τούς συμβουλεύει τόν καθένα ξεχωριστά μέ πατρικό ἀλλά καί ἔντονο
τρόπο μία καί δύο φορές, γιά νά τούς
δίνει ἔτσι τήν εὐκαιρία νά μετανοήσουν. Ἀλλά καί γιά νά τούς καταστήσει ἀναπολόγητους. Γιά νά μήν μποροῦν αὐτοί ἀργότερα, πολύ δέ περισσότερο κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, νά ἰσχυρισθοῦν ὅτι κανείς δέν
τούς μίλησε, κανείς δέν τούς συμβούλεψε. Νά τούς συμβουλέψει λοιπόν
πατρικά.
Ὅταν ὅμως δεῖ ὅτι μένουν ἀδιόρθωτοι, νά τούς παρατήσει καί νά τούς
ἀποφεύγει. Νά μή χάνει τόν καιρό του
καί ἀσχολεῖται περισσότερο μαζί τους,
διότι αὐτό ἀποτελεῖ ἄδικο κόπο. Δέν
πρόκειται αὐτοί νά διορθωθοῦν. Στίς
περιπτώσεις μάλιστα αὐτές, ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει τήν ὑποχρέωση νά ἀποκόπτει τούς αἱρετικούς ἀπό τό σῶμα
της καί νά διακηρύσσει ταυτόχρονα ξεκάθαρα τό ὀρθόδοξο δόγμα.
Αὐτό ἀκριβῶς ἔκαναν καί οἱ ἅγιοι
θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἑβδόμης ἐν
Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τό 787
μ.Χ. Ἀφοῦ ἀγωνίστηκαν ἐπί δεκαετίες
πολλές ἐναντίον τῶν εἰκονομάχων καί
ἀφοῦ πολλοί ἀπό αὐτούς ὑπέστησαν
φρικτά βασανιστήρια, φυλακίσεις καί
ἐξορίες καί θανάτους μαρτυρικούς, νίκησαν! Διακήρυξαν τήν τιμητική προσκύνηση τῶν ἁγίων εἰκόνων καί ἐπαναβεβαίωσαν τά δόγματα τῶν προηγουμένων Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἔμειναν ἀνυποχώρητοι στό ὀρθόδοξο
δόγμα. Διότι στά θέματα τῆς πίστεως
«οὐ χωρεῖ συγκατάβασις».

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
✝ Ἀρχιμ. Λεωνίδου Κ. Διαμαντοπούλου
ΙΗΣΟΥΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
ὡς ἱστορικὴ προσωπικότης
ΤΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

•
•

✼ ✼ ✼

Ἀρχιμ. Θεοδώρου Κ. Μπεράτη
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ;

•

5  ̦

✼ ✼ ✼

Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

•
•
•

ἕκαστος 11  ̦
16  ̦
8  ̦
8  ̦
5  ̦
2,50  ̦

✼ ✼ ✼

✝ Ἀθανασίου Σ. Φραγκοπούλου
ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ

•

4  ̦
6  ̦

✼ ✼ ✼

✝ Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα
ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄
Τόμος Ε΄
Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΜΑΣΣΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΟΣΟΦΙΑ
Ο ΧΙΛΙΑΣΜΟΣ

•
•
•
•

7  ̦
4  ̦

2,50  ̦

✼ ✼ ✼

Νικολάου Π. Βασιλειάδη
Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
8  ̦
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 15  ̦
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
18  ̦
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9  ̦
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ
6  ̦
Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ
ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ
4  ̦

•
•
•
•
•
•

Γιά ταχυδρομική ἀποστολή ὁ παραλήπτης ἐπιβαρύνεται μέ τά ἀνάλογα ἔξοδα.
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 θεραπεία
Εἶναι φανερό καί πανθομολογούμενο ὅτι ὁ δημόσιος βίος τοῦ τόπου
μας νοσεῖ βαρύτατα. Καί ἡ νόσος φαίνεται τουλάχιστον γενική. Διότι οἱ πολιτικοί μας καί οἱ δημόσιοι ἄνδρες μέ
ἐπιχειρήματα κατηγοροῦν ὁ ἕνας τόν
ἄλλον καί οἱ ἀπαντήσεις καί ἀπολογίες
τῶν κατηγορουμένων δέν φαίνεται
νά πείθουν οὔτε τούς ἴδιους. Ἔτσι ἡ
ἀτμόσφαιρα εἶναι θολή καί δέν φαίνεται διέξοδος. Ἀκούγεται βέβαια ὅτι τό
σύστημα τό πολιτικό πού κυριαρχεῖ
εὐθύνεται καί ὅτι αὐτό θά πρέπει νά
καταβληθεῖ προσπάθεια σύντονος νά
ἐξυγιανθεῖ. Ἀλλά τί σημαίνει ὅτι τό σύστημα τοῦ δημοσίου βίου μας νοσεῖ;
Καί τί εἶναι αὐτό τό δημόσιο σύστημα;
Τά γεγονότα μᾶς πείθουν ὅτι αὐτοί
πού χειρίζονται τά δημόσια πράγματα, αὐτοί εἶναι ὑπεύθυνοι· καί διόρθωση τοῦ συστήματος σημαίνει διόρθωση καί ἀλλαγή αὐτῶν τῶν ἰδίων. Γιά
νά εἴμαστε ὅμως δικαιότεροι, πρέπει
νά ὁμολογήσουμε ὅτι γιά τή φθορά καί τή διαφθορά τῶν δημοσίων
ἀνδρῶν τοῦ τόπου ὅλοι οἱ Ἕλληνες
ἔχουμε τήν εὐθύνη μας, διότι κατά κανόνα ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀνεχθήκαμε καί
ἀνεχόμαστε τήν ἠθική καί οὐσιαστική
ἀποδυνάμωση τῶν ἀνθρώπων πού
μᾶς κυβερνοῦν ἤ θέλουν νά μᾶς κυβερνοῦν. Ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ
ἀληθινή σοφία ἔχει διακηρύξει ὅτι «δικαιοσύνη ὑψοῖ ἔθνος, ἐλασσονοῦσι
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δὲ φυλὰς ἁμαρτίαι» (Παρ. ιδ΄ 34). Ἡ ἐφαρμογή τῆς δικαιοσύνης ὑψώνει καί δοξάζει ἕνα ἔθνος, ἐνῶ οἱ ἁμαρτίες καί ἀδικίες ἐλαττώνουν καί ἐξαλείφουν φυλές ὁλόκληρες. Ποιό ἀπό τά κόμματα τά μικρά
καί τά μεγάλα ἔχει ἐπιδιώξει στήν πράξη
τήν ἠθική ἐξυγίανση τῶν μελῶν του καί
τῶν ὑπευθύνων τοῦ ἔθνους; Ποιός ἀπό
τούς πολιτικούς μας ἔχει ὑψώσει σημαία
του τήν εἰλικρίνεια, τήν αὐταπάρνηση, τή
βοήθεια πρός τό ἔθνος καί τόν Ἕλληνα
πολίτη; Τήν ἁγνότητα, τή δικαιοσύνη, τήν
ἀφιλοχρηματία; Ὅλοι τους τό βάρος τό
ρίχνουν στά οἰκονομικά ἀγαθά, στό κέρδος, τόν πλοῦτο καί τήν εὐμάρεια. Ἀλλά
καί γενικότερα στόν ὑλικό παράγοντα.
Ἡ σωτηρία τοῦ τόπου ἀπαιτεῖ ἀλλαγή
κατευθύνσεως. Μᾶς χρειάζεται πλουτισμός πνευματικός, ἐξοπλισμός τῆς ψυχῆς μέ τήν ἀρετή, τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Τήν ἀγάπη πρός τήν ἀλήθεια, τό
δίκαιο, τόν κάθε συμπολίτη μας. Αὐτό ὅμως ἐπιτυγχάνεται μόνο μέ τόν φόβο
τοῦ Θεοῦ καί τή χάρη τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά
πόσο ὑπολογίζουν τόν Χριστό καί τή διδαχή του οἱ πολιτικοί μας τό μαρτυρεῖ ἡ
προθυμία τους νά γίνει τό μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν... προαιρετικό! Νά τό ζητήσουμε ἀπό τόν Θεό μέ θέρμη, νά δώσει μετάνοια σέ ὅλους μας, τούς ἄρχοντες καί τόν λαό μας.

«&νας &λληνας
νίκησε τήν ίνα!»
Μέ αὐτόν τόν ἐντυπωσιακό τίτλο δημοσιεύθηκε σέ νεανικό περιοδικό ἕνα
ἀξιόλογο ἄρθρο πρίν ἀρχίσουν οἱ Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες στό Πεκίνο. Γιατί
πραγματικά ὁ Ἕλληνας εὐρωβουλευτής

κρίσε

θρώπινο δικαίωμα τῆς θρησκευτικῆς
ἐλευθερίας. Μακάρι ὅλα τά μέλη τῆς
Ἑλληνικῆς Βουλῆς νά παρακινηθοῦν
θετικά ἀπό τό παράδειγμα τοῦ ἐπιφανοῦς συναδέλφου τους γιά ὅλα τά θέματα πού σχετίζονται μέ τόν σεβασμό
στήν ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας.

Διακονώντας τόν ἄνθρωπο
διακονοῦμε τόν ριστό
Πολλοί ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας δέν ποιμαίνουν ἁπλῶς κατά καθῆκον τόν λαό τοῦ Θεοῦ,
ἀλλά σκύβουν μέ πόνο καί παραδειγματική θυσιαστική ἀγάπη στά μεγάλα
προβλήματα πού μαστίζουν τήν κοινωνία μας. Διακονοῦν τόν ἄνθρωπο,
καί ἰδιαίτερα τά παιδιά καί τούς νέους, μέ σκοπό νά τά στηρίξουν, νά τά
ὁπλίσουν μέ πίστη, νά τά βοηθήσουν
νά ὡριμάσουν σωστά καί νά ἀποκτήσουν χαρακτήρα χριστιανικό, ὥστε
νά προχωρήσουν δημιουργικά στή
ζωή.
Ἔχουμε ὑπ’ ὅψη μας μιά τέτοια προσπάθεια πού γίνεται στήν Ἱερά Μητρόπολη Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως ὑπό τήν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση καί τήν ἀνύστακτη φροντίδα τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Βαρνάβα. Τήν εἴδηση ἀντλοῦμε ἀπό τό διαδίκτυο καί συγκεκριμένα ἀπό τό Πρακτορεῖο Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων
(RNN). Πρόκειται γιά τή φροντίδα πού
καταβάλλει ὁ ἱερέας π. Ἀθηναγόρας
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Δεν-
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κ. Μανώλης Μαυρομμάτης «ἀνάγκασε»
τήν Κίνα «νά ἀνακαλέσει ἀπόφασή της,
μέ τήν ὁποία ἀπαγόρευε τή χρήση θρησκευτικῶν τελετῶν κατά τή διάρκεια τῶν
ἀγώνων στό ἔδαφός της».
Ὁ κ. Μαυρομμάτης ἔθεσε ἐγκαίρως τό
θέμα στήν ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου στό Στρασβοῦργο ὡς ἑξῆς: «Κατά
παράβαση συμφωνιῶν πού τηροῦνται
ἀπό καταβολῆς τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, τά σύμβολα θρησκειῶν, ὅπως ἡ Βίβλος, ἡ Καινή καί ἡ Παλαιά Διαθήκη, χῶροι προσευχῆς, ἀκόμη καί ὁ Ἐσταυρωμένος ὡς περιδέραιο στό λαιμό τῶν ἀθλητῶν, θά ἀπαγορευτοῦν. Οἱ ἱερεῖς δέν θά
μποροῦν νά λειτουργήσουν ἤ νά εὐλογήσουν τούς ξένους ἐπισκέπτες στήν
ὕπαιθρο, ὅπως ἔγινε στούς Ὀλυμπιακούς
Ἀγῶνες τοῦ Σίδνεϊ ἤ τῆς Ἀθήνας, ὅπου
ἀκόμη καί σέ χώρους ξενοδοχείων γίνονταν θρησκευτικές τελετές. Ὡς Χριστιανός
θλίβομαι βαθύτατα, ἐλπίζω ὅμως ὅτι ἡ
διεθνής κοινότητα καί ἡ Ε.Ε. θά ἀποτρέψουν ἔγκαιρα τήν ἐφαρμογή τοῦ πρωτοφανοῦς αὐτοῦ μέτρου ἀπό τήν Ὀργανώτρια Ἀρχή τῶν Ὀλυμπιακῶν τοῦ 2008».
Τό Εὐρωκοινοβούλιο ἀνταποκρίθηκε
θετικά, παρεμβαίνοντας στή ΔΟΕ (Διεθνή Ὀλυμπιακή Ἐπιτροπή). Ἔτσι, «μετά
καί τήν παρέμβαση τοῦ προέδρου της κ.
Ζάκ Ρόγκ καί ἐπιστολή - ὑπόμνημα στούς
Κινέζους διοργανωτές, ἦρθε ἡ καθησυχαστική ἀπάντηση» («Τά νειάτα» Ἰούλ.
- Αὔγ. 2008).
Ὀφείλονται θερμά συγχαρητήρια στόν
κ. Εὐρωβουλευτή γιά τήν εὐαισθησία πού
ἔδειξε ὡς ἀθλητικός δημοσιογράφος καί
τό θάρρος μέ τό ὁποῖο ἀπευθύνθηκε στό
Εὐρωκοινοβούλιο γιά ἕνα τόσο σημαντικό ζήτημα, πού ἀναφέρεται στό παναν-
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νουν. Διακονώντας τούς ἀδελφούς μας
διακονοῦμε τόν ἴδιο τόν Κύριο Ἰησοῦ.

τομα μέ εἰδικές ἀνάγκες
δροποτάμου γιά περίπου 400 τσιγγανόπουλα. Τά παιδιά αὐτά ζοῦν
κάτω ἀπό ἄθλιες συνθῆκες στό ἄτυπο γκέτο τῆς Θεσσαλονίκης, στήν περιοχή Δενδροποτάμου, πού εἶναι γνωστή
καί ὡς «τά Ζωνιανά τῆς Θεσσαλονίκης»,
ὅπου εἶναι ἐγκατεστημένοι Ρομά. Ὁ ἱερέας μέ τή στήριξη τοῦ Μητροπολίτου κ.
Βαρνάβα καί μέ τή βοήθεια μιᾶς ὁμάδας
ἐθελοντῶν, κυρίως γυναικῶν, ξυπνᾶ καί
ἑτοιμάζει γιά τό σχολεῖο τουλάχιστον 60
παιδιά, μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ καί τοῦ
Γυμνασίου. Οἱ περισσότεροι ἀπό τούς
γονεῖς τῶν παιδιῶν αὐτῶν εἶναι εἴτε στή
φυλακή, εἴτε ναρκομανεῖς, εἴτε χρόνια
ἀλκοολικοί, εἴτε ἀντιμετωπίζουν μεγάλα
ψυχολογικά προβλήματα. «Ὑπάρχουν
παιδιά Δημοτικοῦ πού ζοῦν μόνα τους
μέ τά ἀδέλφια τους, ἐπειδή καί οἱ δυό γονεῖς τους εἶναι στή φυλακή. Τά 60 αὐτά
παιδιά εἶναι οἱ πιό ἀκραῖες περιπτώσεις
καί χρήζουν συνεχοῦς φροντίδας. Εἶναι
ὑποχρέωσή μας νά τά βοηθήσουμε»,
ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὁ ἱερέας.
Ὅταν ξεκίνησε τό πρόγραμμα, πρίν
ἀπό τρία χρόνια, τά περισσότερα παιδιά
δέν εἶχαν πάει ποτέ τους σχολεῖο καί δέν
ἤξεραν τά ἑλληνικά. Σήμερα τά παιδιά,
ἀφοῦ μέ τή φροντίδα τῆς ὁμάδας ξυπνήσουν, παίρνουν τό πρωινό τους στήν
ἐνορία, κατόπιν πηγαίνουν στό σχολεῖο
καί τό μεσημέρι ἐπιστρέφουν πάλι στήν
ἐνορία γιά τό γεῦμα. «Τά παιδιά αὐτά μᾶς
αἰσθάνονται σάν οἰκογένειά τους, κι ἐμεῖς
τό ἴδιο», τονίζει ὁ π. Ἀθηναγόρας. Καί
συμπληρώνει: «Τά πήραμε ἀπό τό δρόμο, τά μάθαμε νά πηγαίνουν σχολεῖο καί
νά μήν τρῶνε μέ τά χέρια. Μᾶς θεωροῦν
δεύτερους γονεῖς τους. Τό ἔργο μας ὅμως
δέν σταματάει ἐδῶ. Πρέπει νά ἐντείνουμε
τίς προσπάθειές μας». Εὐχή ὅλων μας
εἶναι οἱ τέτοιες προσπάθειες νά πληθύ-

Εἶναι ἀσφαλῶς γνωστό ὅτι τόν τελευταῖο
καιρό ἔχουν αὐξηθεῖ τά ἄτομα μέ εἰδικές
ἀνάγκες (ΑΜΕΑ). Πρόκειται γιά συνανθρώπους μας, νέους καί ἡλικιωμένους,
οἱ ὁποῖοι ὑποφέρουν ἀπό κάποια σωματική ἀναπηρία, ἕνεκα τῆς ὁποίας ἔχουν
κινητικά προβλήματα καί δυσκολεύονται
γενικῶς στή ζωή τους. Ἡ κοινή γνώμη
ἔχει εὐαισθητοποιηθεῖ – καί πολύ ὀρθά –
ἔναντι τῶν συνανθρώπων μας αὐτῶν καί
ἐκδηλώνει συνήθως κάθε δυνατή συμπαράσταση. Διότι κάθε μετακίνησή τους
καί γιά τούς ἴδιους καί γιά τούς οἰκείους
τους ἀποτελεῖ δοκιμασία. Γι’ αὐτό εἶναι
ἄξια κάθε ἐπαίνου ἡ πρόσφατη ἀπόφαση
τοῦ Ὑπουργείου Μεταφορῶν καί Ἐπικοινωνιῶν, σύμφωνα πρός τήν ὁποία ἀπό
1ης Ἰουλίου 2008 λειτουργεῖ στό ὡς ἄνω
Ὑπουργεῖο νέα τετραψήφια τηλεφωνική
γραμμή – 1889 – γιά τήν ἐξυπηρέτηση
τῶν ἀτόμων πού ἔχουν προβλήματα
ἀναπηρίας. Στόν ἀριθμό αὐτό θά παρέχονται πληροφορίες γιά ὅλα τά θέματα πού σχετίζονται μέ τό Ὑπουργεῖο καί
ἀναφέρονται στά ἄτομα αὐτά. Θά κατατίθενται ἐπίσης τυχόν παράπονα ἤ καί
καταγγελίες γιά προβλήματα πού παρουσιάζονται κάποτε σέ ὁρισμένες Ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου ὡς πρός τήν ἐξυπηρέτηση τῶν προσώπων αὐτῶν.
Ἡ ἀξιέπαινη αὐτή ἀπόφαση, δεῖγμα
πολιτισμοῦ καί χριστιανικῆς ἀγάπης, ἄς
γίνει ἀφορμή ὥστε καί ἄλλοι φορεῖς τοῦ
Δημοσίου καί τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας
μας γενικότερα νά ἐκδηλώνουν ἔμπρακτα τή συμπάθεια καί βοήθειά τους πρός
τούς ἀδελφούς μας αὐτούς, πού ἔχουν τά
ἴδια μέ ὅλους μας δικαιώματα στή ζωή. Ἡ
φροντίδα γιά τούς μέ ὁποιονδήποτε τρόπο ἀσθενεῖς εἶναι ἔνδειξη ψυχικῆς ὑγείας
τῆς κοινωνίας μας.

