«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Ἀγαπητοί μας
Ἀναγνῶστες
Τό τεῦχος αὐτό πού κρατᾶτε στά χέρια
σας εἶναι τό τελευταῖο τοῦ ἔτους πού
διανύουμε. Χίλιες δόξες νά ἔχει ὁ Θεός
πού μᾶς ἀξίωσε γιά ἄλλη μιά χρονιά νά
διακονήσουμε στήν ἔκδοση καί κυκλοφορία τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.
Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς μεγάλης
γιορτῆς τῶν Χριστουγέννων εὐχόμαστε
νά τίς περάσετε εἰρηνικά, χαρούμενα
καί μέ πνευματική εὐφροσύνη καί ἀνάταση. Ὅλες οἱ σκέψεις μας καί τά ἐνδιαφέροντά μας ἄς στραφοῦν στό σπήλαιο
τῆς Βηθλεέμ, ὅπου ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς «ὡς βρέφος ἐσπαργανωμένον» γεννᾶται ἐκ Παρθένου γιά νά
μᾶς ἀναγεννήσει πνευματικῶς καί στή
βασιλεία τῶν οὐρανῶν νά μᾶς ὁδηγήσει.
Η ΣΥΝΤΑΞΗ

Σέ ὅλους τούς Σεβαστούς
καί Ἀγαπητούς μας,
στέλνουμε τίς θερμότερες εὐχές μας, γιά

Καλά Χριστούγεννα
καί εὐλογημένο
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο»
Ὁ Λόγος, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας
Τριάδος, πῆρε τήν ἀνθρώπινη φύση καί ἔγινε
ἄνθρωπος κατά πάντα ὅμοιος μ’ ἐμᾶς, ἐκτός
ἀπό τήν ἁμαρτία, γιά νά μᾶς ἑνώσει μαζί Tου,
σύμφωνα μέ τή φράση τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
«ἄνθρωπος γίνεται ὁ Θεός, γιά νά θεοποιηθοῦμε ἐμεῖς». Ἔκανε δική του ζωή τή δική
μας. Ταπεινώθηκε, ὅσο κανένας ἄνθρωπος.
Ἔγινε πτωχός, πέρασε ὅλα τά στάδια τῆς δικῆς
μας δοκιμασίας, μέχρι τό σταυρό καί τό θάνατο.
Μέ μόνο κίνητρο τήν ἀπέραντη θεϊκή ἀγάπη
του.
Ποιά ὅμως ἦταν καί εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ
ἀνθρώπου; Βεβαίως ὑπῆρχαν καί ὑπάρχουν πιστοί, πού τόν λατρεύουν, πού ἔδωσαν τή ζωή τους καί τά πάντα γι’ Αὐτόν. Γιά νά γευθοῦν
ὅλα τά δῶρα τῆς δικῆς του ἀγάπης καί νά γίνουν «κοινωνοί θείας φύσεως», νά θεωθοῦν,
νά ἀποκτήσουν τήν «θεοείδεια». Εἶναι αὐτοί πού ἀγρυπνοῦν καί κρατοῦν ἀδιάκοπα τήν
κοινωνία μαζί του, πού συγκροτοῦν τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μέσα στή λειτουργική καί εὐχαριστιακή σύναξη, τήν ἑνότητα τῶν προσώπων μέσα στήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Στό σύνολό της ἡ ἀνθρωπότητα δέν τόν δέχθηκε. Ἔμεινε μακριά ἀπό τό λυτρωτικό του
ἔργο. Καί ἐξακολουθεῖ νά τόν ἀρνεῖται. «Εἰς τά ἴδια ἦλθεν καί οἱ ἴδιοι αὐτόν οὐ παρέλαβον»
(Ἰω. 1,11). «Ὅσοι δέ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τό ὄνομα αὐτοῦ» (Ἰω. 1,12). Τόν δέχθηκαν οἱ λίγοι, ἡ μειονότητα. Ἰδιαίτερα
στήν ἐποχή μας καί στήν πατρίδα μας σήμερα. Ἕνας πόλεμος γίνεται, μέ μανία μερικές
φορές, νά ἐξαλειφθεῖ ἀπό τή ζωή μας ἀκόμα καί τό ὄνομά του. Νά συκοφαντεῖται, νά
χλευάζεται, νά βλασφημεῖται. Καί στή θέση του ὑψώνουμε τόν ἑαυτό μας, τή γνώση μας,
τόν πλοῦτο μας, τήν αὐτάρκειά μας, τήν ἐπιστήμη μας. Σκοπός μας ἔγινε ὁ πλουτισμός καί
ἡ ἀπόλαυση τῆς σάρκας. Ξεφύγαμε τόσο πολύ, ὥστε νά θεωροῦμε ὡς φυσικό τό ἀφύσικο,
τήν ἀγάπη ὡς ἀδυναμία, τήν ἀπιστία ὡς ἐλευθερία, τή σαρκολατρεία ὡς τρόπο ζωῆς, τήν
ἀπάτη ὡς κατόρθωμα. Νά θεωροῦμε τόν πιστό, ὡς καθυστερημένο, ἀνελεύθερο καί… ἠλίθιο. Τήν Ἐκκλησία ὡς τυραννική ἐξουσία.
Πιστεύουμε ὅτι ἡ κρίση πού περνᾶμε δέν εἶναι μόνον οἰκονομική. Εἶναι πρῶτα πνευματική καί ἠθική. Εἴμαστε μία χώρα πνευματικά καί ἠθικά πλούσια. Εἴμαστε λαός μέ ἱστορία, μέ πολιτισμό πνευματικό ἀπό τούς ἀρχαίους χρόνους. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἔχει βαθειές
ρίζες μέσα μας. Ρίζωσε μέ τήν ζωή καί τό μαρτύριο ἀμέτρητων ἁγίων. Αὐτή τήν πίστη πολεμοῦν νά κλονίσουν καί νά νεκρώσουν. Χρέος μας καί σκοπός μας εἶναι νά μετανοήσουμε. Νά ἐπιστρέψουμε στό Θεό τῆς ἀγάπης. Στήν Ἐκκλησία μας, πού μᾶς ἑνώνει ὡς λαό καί
μᾶς δυναμώνει νά ἀναγεννηθοῦμε. Ὁ Θεός «πλούσιος ὧν ἐπτώχευσε, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου
πτωχείᾳ πλουτίσητε» (Β΄Κορ. 8,9). Εἶναι δυνατός ὁ Θεός νά μᾶς ὁδηγήσει στή χαρά τῆς
δικῆς του παρουσίας. Γι’ αὐτό ἦρθε γιά νά εἶναι μαζί μας. Καιρός νά εἴμαστε κι ἐμεῖς μαζί
του. Εἶναι καιρός νά ἀρνηθοῦμε τήν ἄρνηση, νά περάσουμε στήν ἐπίγνωση τοῦ Θεοῦ. Νά
πιστέψουμε μέ τήν καρδιά μας σ’ Αὐτόν, νά τόν γνωρίσουμε καί νά τόν ἐμπιστευθοῦμε.
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Θέματα πίστεως καί ζωῆς

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Κέντρο τῆς Θεολογίας τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ ἡ διδασκαλία τοῦ
ἀποστόλου Παύλου γιά τό Χριστό «ὡς
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ». Ἡ σχετική ἀναφορά
γίνεται στήν πρός Κολασσαεῖς ἐπιστολή
του καί μάλιστα στό κεφάλαιο Α΄στίχο 15:
«Ὁ Χριστός ἐστιν εἰκών τοῦ Θεοῦ τοῦ
ἀοράτου καί πρωτότοκος πάσης κτίσεως».
Γνήσια εἰκόνα τοῦ ἀοράτου Θεοῦ
εἶναι μόνο ὁ Χριστός
Χριστολογία καί ἀνθρωπολογία, στήν
Ὀρθόδοξη Θεολογία, συμπλέκονται ἁρμονικά. Γι’αὐτό ὁρίζεται ὅτι γιά νά φτάσει ὁ
ἄνθρωπος στήν «ἐν Χριστῷ» ὁλοκλήρωση
πρέπει νά φορέσει «τήν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου ἀνθρώπου», δηλαδή τοῦ Χριστοῦ,
καί νά ὁδηγηθεῖ ἔτσι «εἰς μέτρον ἡλικίας
τοῦ πληρώματος αὐτοῦ» (Ἐφεσ. 4,13). Δέ
θά πρέπει νά ξεχνᾶμε πώς κάθε εἰκόνα,
ἀποτελεῖ μία προβολή καί φανέρωση τῆς
οὐσίας τοῦ πρωτοτύπου. Μ’ αὐτήν τήν
ἔννοια ὁ ἀόρατος καί ἀπρόσιτος ὡς πρός
τήν οὐσία Θεός ἀποκαλύπτεται στούς
ἀνθρώπους στό πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ, πού ἀποτελεῖ τή γνήσια εἰκόνα
Αὐτοῦ. Ἡ γνησιότητα καί ἀκρίβεια τῆς
εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ μέ τό πρωτότυπο
τοῦ ἀποκαλυπτομένου Θεοῦ ὑπογραμμίζεται ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο, ὅταν γράφει
πώς ὁ Υἱός «ἐστίν εἰκών τοῦ Θεοῦ τοῦ
ἀοράτου». Αὐτό, ἐπαναλαμβάνει καί ὁ Ἱε ρός Χρυσόστομος γράφοντας πώς «Θεοῦ
εἰκών ὁ Χριστός τό ἀπαράλλακτον δείκνυσιν». Ἐπειδή λοιπόν ὁ Υἱός καί Λόγος ἔχει
τήν ἴδια Οὐσία ἤ φύση μέ τόν Πατέρα Θεό,
γι’ αὐτό κατοικεῖ ἐν αὐτῷ «πᾶν τό πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς» (Κολ. 2,9).

Τό ἀρχέτυπο τοῦ ἀνθρώπου
Ἀρχέτυπο κατά συνέπεια τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μόνο ὁ Υἱός καί Λόγος, τοῦ ὁποίου τήν ἐνσάρκωση γιορτάζουμε αὐτή τήν
περίοδο τῶν Χριστουγέννων. Αὐτό τονίζεται ἐμφαντικά στό δεύτερο ἡμιστίχιο τοῦ
ἀποστολικοῦ λόγου μέ τό «ὁ Χριστός ἐστιν
ὁ πρωτότοκος πάσης τῆς κτίσεως». Τό ἴδιο
τονίζει καί ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς
λέγοντας πώς «ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε κατ’
εἰκόνα Θεοῦ, δηλαδή τοῦ Χριστοῦ, ἵνα δυνηθῆ ποτέ χωρῆσαι τό ἀρχέτυπον». Αὐτό
σημαίνει πώς ὁ Τριαδικός Θεός ἔπλασε
ἔτσι τόν ἄνθρωπο, ὥστε νά τείνει πρός τήν
πραγματική φύση του, νά τείνει πρός τό
πρωτότυπο , τή γνήσια εἰκόνα του, δηλαδή
τό Χριστό, μέ σκοπό νά ὁδηγεῖται ὄχι στήν
ἰσότητα ἀλλά στήν ὁμοιότητα μαζί του. Ὁ
Σωτήρας μας, Ἰησοῦς Χριστός, ὡς γνήσια
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἐνανθρώπησε γιά μᾶς,
ὄντας συγχρόνως ὁ πρωτότοκος «πάσης
τῆς κτίσεως», διά τοῦ ὁποίου «εὐδοκία τοῦ
Πατρός καί ἐνεργεία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
ἐκτίσθησαν τά πάντα».
Σκοπός τῶν πάντων
Ὁ ἐνανθρωπήσας Χριστός λοιπόν ἀποτελεῖ τό σκοπό τῶν πάντων, ἀφοῦ ὅλα ἀνήκουν σ’Αὐτόν, τόν σαρκωθέντα Θεό καί
συγχρόνως προϋπάρχοντα τῆς κτίσεως. Σ’
Αὐτόν ὀφείλεται ὄχι μόνον ἡ δημιουργία
τῆς κτίσεως καί μάλιστα τοῦ ἀνθρώπου,
ἀλλά καί ἡ ἀναδημιουργία διά τῆς Θείας
ἐνσαρκώσεως.
(ἡ συνέχεια στό ἑπόμενο τεῦχος)
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ΤΟ ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟ
«Ἀκατάληπτον τό τελούμενον ἐν Βηθλεέμ σήμερον μυστήριον!»

Τ

ά φετινά Χριστούγεννα δέν θά εἶναι
ὅπως τῶν προηγούμενων χρόνων. Τά
κάλαντα δέ θά μᾶς τά ποῦν τά παιδιά
τῆς γειτονιᾶς! «Καλήν ἡμέραν ἄρχοντες, ἄν
εἶναι ὁρισμός σας, Χριστοῦ τή θεία Γέννηση νά
πῶ στ’ ἀρχοντικό σας…». Θά μᾶς τά ποῦν οἱ
Τροϊκανοί: «Ἑλλαδίτες πολύπαθοι, ἑτοιμασθεῖτε γιά νέο “κούρεμα” τοῦ πορτοφολιοῦ
σας. “Κούρεμα” βαθύ, πού νά μή ξανασηκώσετε κεφάλι». Κουβέντες, πού δέν θά τίς χωράει τό μυαλό μας.
Ἴσως γιατί χρόνια τώρα εἴχατε κλειστά τ’
αὐτιά σας στά λόγια τοῦ Ἡσαΐα, τοῦ Προφήτη: «Παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη
ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ,
καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς
ἄγγελος, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός,
ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» (9,6).
Οὔτε προσέξαμε τά λόγια τοῦ ἀποστόλου
Παύλου στήν ἐπιστολή του στούς Ἑβραίους:
Μέ πολλούς καί διάφορους τρόπους μίλησε
ὁ Θεός τήν ἀρχαία ἐποχή, μέ τό στόμα τῶν
Προφητῶν. Καί τόν τελευταῖο καιρό μίλησε
διά τοῦ Υἱοῦ· «ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῶ…» (Ἑβρ.
1,1-2).
Θά μοῦ πεῖτε, πῶς νά προσέξουμε τά λόγια τοῦ Παύλου, ἀφοῦ στίς ἐκκλησιές λένε
ψαλτά τόν Ἀπόστολο ἔτσι πού νά μήν καταλαβαίνει τίποτα τό ἐκκλησίασμα; Ἕνα πρόβλημα πού δέν μποροῦν νά λύσουν οἱ
ἁρμόδιοι ἐκκλησιαστικοί παράγοντες. Κι
οὔτε φαίνεται πώς θά τό λύσουν…
Ἄς δώσουμε τουλάχιστον μεγαλύτερη
προσοχή στά ὅσα πλουσιοπάροχα μᾶς προσφέρει ἡ ἐκκλησιαστική ποίηση στά διάφορα
τροπάρια, στίς ὠδές καί στά κοντάκια.
***
Θά ἀκούσουμε λοιπόν στήν Ἀκολουθία
τῶν Μεγάλων Ὡρῶν θαυμαστή ἐκκλησιαστι-

κή ποίηση, ὅπως τό ποίημα τοῦ Πατριάρχη
Ἱεροσολύμων Σωφρονίου: «Βηθλεέμ ἑτοιμάζου· εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη· τό Σπήλαιον δεχέσθω· ἡ ἀλήθεια ἦλθεν· ἡ σκιά παρέδραμε· καί
Θεός ἀνθρώποις ἐκ Παρθένου πεφανέρωται,
μορφωθείς τό καθ’ ἡμᾶς, καί θεώσας τό πρόσλημμα. Διό Ἀδάμ ἀνανεοῦται σύν τῇ Εὔᾳ, κράζοντες· ἐπί γῆς εὐδοκία ἐπεφάνη, σῶσαι τό
γένος ἡμῶν».
Θ’ ἀκούσουμε τό θαυμάσιο Κοντάκιον:
«Ἡ Παρθένος σήμερον, τόν προαιώνιον Λόγον,
ἐν σπηλαίῳ ἔρχεται ἀποτεκεῖν ἀποῤῥήτως.
Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον
μετά ἀγγέλων καί τῶν ποιμένων, βουληθέντα
ἐποφθῆναι, παιδίον νέον, τόν πρό αἰώνων
Θεόν».
***
Ποταμός εὐφροσύνης κι ἀγαλλίασης θά
ξεχυθεῖ ἡ ποίηση ἀνήμερα τά Χριστούγεννα.
Οἱ θόλοι τῶν ἐκκλησιῶν θά δονηθοῦν. Κι οἱ
καρδιές θά βουρκώσουν ἀπό ἱερή συγκίνηση:
«Μεγάλυνον ψυχή μου, τόν ἐν τῷ Σπηλαίῳ τεχθέντα Βασιλέα… Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν
ἁγνήν Παρθένον, τήν γεννησαμένην, Χριστόν
τόν Βασιλέα…».
Ὁ ὑμνογράφος Ἀνδρέας ὁ Ἱεροσολυμίτης
θά μᾶς δώσει σέ κατανυκτικούς στίχους τό
ἱστορικό τῆς ἐνανθρωπήσεως: «Ὁ Πατήρ
εὐδόκησεν· ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο· καί ἡ Παρθένος ἔτεκε Θεόν ἐνανθρωπήσαντα· ἀστήρ μηνύει· Μάγοι προσκυνοῦσι· Ποιμένες θαυμάζουσι· καί ἡ κτίσις ἀγάλλεται».
Ὁ Θεός - Πατέρας εὐδόκησε κι ὁ Υἱός –
Λόγος ἔγινε Σάρκα, φόρεσε ἀνθρώπινη σάρκα. Καί ἡ Παρθένος ἔτεκε τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεό. Τό Ἀστέρι διαλάλησε στή γῆ τοῦ
Σωτήρα, τή γέννηση. Οἱ σοφοί Ἀστρολόγοι
ἔρχονται στή Βηθλεέμ νά προσκυνήσουν τόν
Ἐρχόμενο. Οἱ τσοπάνηδες βλέπουν τούς
οὐράνιους Ἀγγέλους καί ἀκοῦνε τόν θεσπέ-
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σιο ὕμνο τους καί θαυμάζουν. Ἡ κτίση ὁλόκληρη ἀγάλλεται καί χαίρει.
Αὐτά πού γίνονται στή Βηθλεέμ σήμερα
εἶν’ ἀκατάληπτα γιά τό ἀνθρώπινο μυαλό.
Μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία γίνεται νοητό τό
γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως: « Ἀκατάληπτε
Κύριε, Δόξα σοι» !
***
Φέτος θά μᾶς ποῦν τά κάλαντα οἱ Τροϊκανοί, κι ὄχι ὁ Παπαδιαμάντης μέ τά χριστουγεννιάτικα διηγήματά του. Τά παιδιά
δέν θά ζητήσουν ν’ ἀνοίξουμε τό πουγκί μας
καί νά τούς δώσουμε τό φιλοδώρημά μας.
Μᾶς τό ἔχει ἁρπάξει ἡ Τρόϊκα μέ τό συνεχές
«κούρεμα» τοῦ εἰσοδήματός μας. Ὁ σύγχρονος Ναβουχοδονόσορ θά ζητάει, ὅλο θ’ ἀπαιτεῖ νέο «κούρεμα» τοῦ μισθοῦ τοῦ δούλου
τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἔννοια τῆς δικαιοσύνης ἔχει
ἀλλοιωθεῖ. Κι ἄς ἐπιμένει ὁ Ποιητής νά μιλάει γιά τόν νοητό ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης καί τή
δοξαστική μυρσίνη. Κι ἄς παρακαλεῖ νά μήν
λησμονᾶνε τή χώρα του: «Τῆς Δικαιοσύνης
ἥλιε νοητέ καί μυρσίνη σύ δοξαστική μή παρακαλῶ σας μή, λησμονᾶτε τή χώρα μου! (Ὀδυσσέας Ἐλύτης, «Τά Πάθη»).
Οἱ νέοι Ἀλεξανδρεῖς θά μᾶς χλευάζουν.
Κι «ὁ ἀντίχριστος δαιμονιστής τοῦ αἰῶνος»
θά χαίρεται πού ἐμεῖς πενθοῦμε μέ τά ὁλοένα «κουρέματα». Ἀκατάληπτα πράγματα
σήμερα, ἀκατανόητα γιά τό δικό μας μυαλό.
Ἡ ἐποχή μας θυμίζει ἐκείνη τοῦ Ψυχροῦ
Πολέμου. Ἡ ἀγωνία ἄν γίνει ἤ ὄχι ὁ Τρίτος
Πόλεμος, μᾶς τσάκιζε τά νεῦρα. Ὅπως σήμερα, ἄν μᾶς δώσουν ἤ ὄχι τό δάνειο. Αὐτή τήν
ἀγωνία ἔχει φωτογραφίσει ὁ ἀείμνηστος
Ἀντώνης Σαμαράκης στό ποίημά του «Θά γίνει ὁ Τρίτος Πόλεμος;».
«Τό ἐρωτηματικό μας εἶναι, Κύριε: «θά
γίνει ὁ τρίτος πόλεμος;». Τό εἶδες; Σά νἆ’ ναι
μαῦρο σύννεφο, σά φάντασμα, στίς καθημερινές ἐφημερίδες… Δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον
καί ἐλέησον. Μάκρυνε, Κύριε, μάκρυνε τή
μπόρα. Μάκρυνε, Κύριε, μάκρυνε τή θύελλα.
Κοντοζυγώνει! Δέν μᾶς παίρνει ἡ ὥρα… Τό
εἶπες πώς δέν εἶναι «τέλος» ὅλα αὐτά. Ἡ τε-

λευταία λέξη εἶναι δική Σου. Θά’ ρθεῖ νά μᾶς
προφτάσει, ὅταν θά σκύψουμε, πάνω ἀπ’ τό
χεῖλος, Κύριε, τῆς ἀβύσσου… Στά χέρια Σου
εἶναι καί ἡ ζωή καί ὁ θάνατος. Γενηθήτω, λοιπόν, τό θέλημά Σου!».
Λοιπόν, θά δεχτοῦν οἱ Τροϊκανοί, νά μᾶς
δώσουν τή νέα δόση τοῦ δανείου; Ἤ θά μᾶς
κλείσουν τήν πόρτα τῆς Εὐρωζώνης; « Σήμερον ἡ Παρθένος, τίκτει τόν Δεσπότην, ἔνδον ἐν
τῷ Σπηλαίω... Οὐράνιαι Δυνάμεις τεχθέντα τόν
Σωτήρα Κύριον καί Δεσπότην μηνύουσι τῷ
κόσμῳ». Ἄς ἀκούσουμε τό μήνυμα τῶν
Οὐρανίων Δυνάμεων. Κι ἄς μήν ἀπελπιζόμαστε.
***
«Μεγάλυνον ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου, καί ἀδιαιρέτου, Θεότητος τό κράτος».
Ναί. «Ἀκατάληπτον τό τελούμενον ἐν Βηθλεέμ σήμερον μυστήριον»! «Ὅμως εἶναι μία
πραγματικότητα ὁλοζώντανη: «Ὁ Πατήρ εὐ δόκησεν. Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο…».
Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἔφερε στόν κόσμο τό φῶς τῆς γνώσεως καί ὁ κόσμος γνώρισε τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης, πού φωτίζει
καί διαλύει τά σκοτάδια. Οἱ ψεύτικοι Θεοί
κατρακυλίσανε στά χάη τοῦ Ὀλύμπου. Κι ὁ
ποιητής γράφει:
«Κύττα τόν Ὄλυμπο, τί νά’ χει καί τρέμουνε τά θέμελά του; Ἄκου· τριζοβολοῦν οἱ βράχοι καί σκούζουν ἄγρια τά στοιχειά του… Δέν
εἶναι δώδεκα μονάχα, μετρῶ θεούς, μετρῶ θεές, μισοθεούς, μισοθεές - πόσες χιλιάδες νά’
ναι τάχα;… Σπαράζει ὁ Ὄλυμπος, μουγκρίζει
καί σ’ ἀστραπόβροντα ξεσπᾶ… Ἄχ! Δέ μέ σώζει πιά κανένας. Νά, τ’ Ἄστρο στήν Ἀνατολή.
Τώρα πεθαίνουν οἱ πολλοί, γεννιέται ὁ Ἕ νας!...» (Γ. Βερίτη, «Τ’ Ἄστρο στήν ἀνατολή», Ἅπαντα 76).
Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο! Κι ἄς πάει νά λέει ἡ Τρόϊκα. Τό οὐσιῶδες εἶναι πού ὁ Λόγος
σάρξ ἐγένετο. «Τώρα πεθαίνουν οἱ πολλοί,
Γεννιέται ὁ Ἕνας…». Κι ἄς πᾶνε νά λένε οἱ
Τροϊκανοί…
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

232

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ἀπό τότε πού ὑπάρχουν ἄνθρωποι,
ὑπάρχει καί ἡ ἀναζήτησή της
Πολλοί οἱ προσδιορισμοί της, δοσμένοι ἀπό
πολλούς, καθώς τό θέμα
ἐπιδέχεται ὑποκειμενική
ἐκτίμηση. Τόσο μάλιστα
ὑποκειμενική, πού δέν
θά ἦταν μεγάλη ὑπερβολή νά ποῦμε ὅτι καθένας
βιώνει ἤ ἐπιδιώκει τή δική του μορφή εὐτυχίας:
Ἐπαγγελματική, οἰκογενειακή, οἰκονομική,
πνευματική, τῆς ἀγάπης,
τῆς ἐλπίδας, τῆς ὑγείας,
τῆς διασημότητας, τῆς
ὑπομονῆς, τῶν ὀλιγαρκῶν, πού τούς φτάνει καί μόνο ὅτι ξαναβλέπουν κάθε πρωΐ τόν
Ἥλιο, γιά νά εἶναι εὐτυχισμένοι.
Ἀδιάλειπτη – αὐτό ἀσφαλῶς μοιάζει
οὐτοπικό – ἀφειδώλευτη, λιγοστή, διακριτική, φευγαλέα, ἐκρηκτική, ἀθόρυβη, καί
τόσα ἄλλα εἴδη μέ ποικίλες ἀποχρώσεις.
Ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς περιγράψω
μία μορφή εὐτυχίας πού ἀσφαλῶς δέν
ἀναφέρεται στούς τυχερούς τῆς ζωῆς,
αὐτούς πού τά ἔχουν ὅλα. Εἶναι ἡ εὐτυχία
τῆς προσπάθειας. Αὐτός πού πιστεύει
στήν ἀξία τῆς προσπάθειας εἶναι εὐτυχισμένος μέ τόν τρόπο του. Καμιά φορά καί
μέ μικρό καί καθόλου ἀντίκρισμα, κάνοντας τό ἀπόβραδο τόν ἀπολογισμό του,
λέει ὅτι ἄξιζε ἡ μέρα πού τήν ἔζησε ἐπειδή
προσπάθησε. Μέ ἕνα ἔστω μικρό βῆμα, μέ
ἐκεῖνα τά συνηθισμένα, τά καθημερινά,
ὅταν λείπουν δυνατότητες καί συνθῆκες
γιά μεγαλεπήβολους στόχους καί συγκλονιστικά γεγονότα.

Πέφτει καί ξανασηκώνεται, δέν ἀποκάμνει, δέν ἀπελπίζεται,
κρατᾶ τό χέρι τοῦ Κυρίου, προχωρεῖ λίγο,
ξαναπροσπαθεῖ. Εἰρηνεύει, δέν παραπονεῖται γιά τά λίγα πού
ἔχει ἡ ζωή, γιά τά μικρά πού κατορθώνει,
ἀδύναμος ἄνθρωπος
αὐτός, ἀντίποδας τῶν
τρανῶν καί σπουδαίων. Χτίζει ὁλημερίς, λαξεύοντας μέ
ὑπομονή τήν κάθε πέτρα, μά καμιά φορά
ἕνας ὀργισμένος ἄνεμος
ἀντιξοοτήτων
ἔρχεται καί τά γκρεμίζει ὅλα ἄσπλαχνα.
Δέν μένει τίποτε. Κι ἐκεῖνος; ταξινομεῖ τά
αἴτια, ἀναθεωρεῖ μεθοδικά τόν σχεδιασμό
του, ἐνεργοποιεῖ ὅση ὑπομονή τοῦ ἔμεινε.
Κανένα μυρμήγκι δέν παράτησε ποτέ τή
δουλειά του, ἐπειδή εἶναι ἕνα τόσο μικρό
καί ἀσήμαντο ζουζουνάκι μέσα στήν Φύση.
Τί λοιπόν, ἐκεῖνος, ἄνθρωπος, δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἀξίζει νά δείξει λιγότερη
ψυχική ἀντοχή, λιγότερο κουράγιο ἀπό
ἕνα μυρμήγκι; Ὄχι βέβαια.
Ἐμπρός λοιπόν, καινούργια μέρα
αὔριο, καινούργια ἀρχή. Καινούργια προσπάθεια. Ποτέ παραίτηση.
Αὐτή τή μικρή, τήν ἁπλή, τήν ταπεινή
εὐτυχία τῆς διαρκοῦς προσπάθειας τόν
ἀξίωσε ὁ Θεός νά ζεῖ… Δόξα νά ’χει!

Εὐτυχία

Κλειώ – Σταυρούλα Κουράση
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Ἐπανακατήχηση

Ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι τά τελευταῖα
χρόνια δυσκολεύεται ὁ λαός στήν κατανόηση τῆς γλώσσας τῆς Ἐκκλησίας. Θεολογικοί ὅροι εἶναι ἀκατανόητοι, λατρευτική γλώσσα δυσνόητη, διατύπωση
μίας ἐσφαλμένης ἑρμηνευτικῆς λέξεων
τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα αὐτά φέρνουν δυσκολίες, προβληματισμό γιά μία βαθύτερη προσέγγιση τῆς σωζούσης ἀλήθειας.
Τί χρειάζεται λοιπόν; Κατάργηση;
Ἀλλοίωση; Ὄχι βέβαια. Ἐκεῖνο πού
ἀπαιτεῖται εἶναι ἡ ἐπανακατήχηση στήν
ἐκκλησιαστική γλώσσα. Ὀφείλομε νά
γνωρίζουμε εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ὅτι οἱ ἱεροί
συγγραφεῖς χρησιμοποίησαν ἐποχικούς
ὅρους καί εἰκόνες καί σήματα τῶν χρόνων τους, ὡστόσο κάτωθεν τοῦ γράμματος βρίσκεται ἡ οὐσία, ἡ ἀλήθεια. Οἱ
ὅροι καί οἱ φράσεις πολλάκις πού χρησιμοποιοῦνται ἔχουν κάποιο ἄλλο νόημα
ὄχι αὐτό πού ἐξωτερικά φαίνεται ὅτι
ἔχουν. Π.χ. «ἡ δεξιά τοῦ Χριστοῦ», «Βασιλεία τοῦ Θεοῦ», «λόγος τοῦ Θεοῦ»
«τρίτος οὐρανός», «καταχθόνια» «τριγμός τῶν ὀδόντων», «σκώληξ ὁ ἀκοίμητος».

Τό ἴδιο συμβαίνει μέ τήν εἰκόνα, τά
σύμβολα, τούς διαφόρους τύπους» καί
τά «σχήματα» στή λατρευτική ζωή τῆς
Ἐκκλησίας. Ὀφείλουμε ὅλα αὐτά νά
τά μάθουμε, νά τά κατανοοῦμε, νά τά
βιώνουμε. Νά μάθουμε τί συμβολίζει ὁ
ὀρθόδοξος ναός καί τά μέρη του, τά
ἱερά σκεύη, τά ἄμφια, τό καντήλι, τό
κερί, τό θυμίαμα, τό πρόσφορο, οἱ λειτουργικές κινήσεις τοῦ ἱερέως. Οἱ συμβολισμοί στά Ἱερά Μυστήρια τῆς Θείας
Εὐχαριστίας, τοῦ Βαπτίσματος, τῆς χειροτονίας, τοῦ Γάμου.
Ἔπειτα λέξεις πολύ σημαντικές πού
χρησιμοποιοῦνται στήν ὀρθόδοξη δογματική διδασκαλία ἔχουν διά μέσου τῶν
αἰώνων ὡς καί σήμερα ἕνα διαφορετικό
φορτισμό ἀπ’ ὅτι τήν ἐποχή τῶν μεγάλων
πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἀνάγκη συνεπῶς μελέτης τῆς θεολογικῆς καί ποιμαντικῆς γλώσσας. Π.χ. οἱ βασικές λέξεις
ἀλήθεια, οὐσία, ὑπόσταση, νοῦς, καρδία,
πρόσωπο, πνεῦμα, ἐκπόρευση, ὁμοούσιος, κοινωνία, μυστήριο, εὐχαριστία,
σωτηρία.
Ἡ ἄγνοια, ἡ ἡμιμάθεια περί τήν
ἐκκλησιαστική ὁρολογία ὁδηγεῖ πυκνά –
συχνά σέ λανθασμένες ἐκτιμήσεις καί τά
τέλεια καί θεῖα ὑπολαμβάνονται ὡς
ἀτελῆ καί ἀνθρώπινα. Αὐτή λοιπόν ἡ
γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν ἐπανακατήχηση θά δώσει δύναμη στή πίστη καί
ὠφέλεια στή ψυχή.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ
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ΑΓΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Εὐλαβῶν ἱερέων ὁ χορός - Δ΄
Ὁ Ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος: Τόν θυμόμαστε οἱ παλαιότεροι Καλαματιανοί. Ἀδύνατη σιλουέττα, ὁσιακή μορφή, μέ
σακκάκι καί κλειστό πουκάμισο, νά περπατάει στήν παλιά πόλη, νά βγαίνει ἀπό τήν
ἐκκλησία τῆς Ὑπαπαντῆς, ἀπό τό Ἐπισκοπεῖο, ὅπου συναντοῦσε τόν πνευματικό του,
τόν τότε ἀρχιμανδρίτη καί πρωτοσύγκελ λο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί μετέπειτα Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο Β΄ ( Θέμελη) καί ἔστριβε ἀριστερά, στήν ὁδό
Μαυρομιχάλη νά πάει σπίτι του, γιά προσευχή καί μελέτη. Ὁ Ἐτεοκλῆς, ὅπως ὅλοι τόν
προσφωνοῦσαν καί ἀναφέρονταν στό πρόσωπό του.
Γεννήθηκε στό χωριό Βουρνάζι τῆς Μεσσηνίας, τό ἔτος 1930. Συγχωριανός τοῦ Ἁγίου
Θεοφάνη τοῦ νέου, γιά τόν ὁποῖον ἔχουμε
ἀναφερθεῖ σέ προηγούμενο κείμενο. Ὅταν
ἀκόμη ἦταν πολύ μικρός, ἡ οἰκογένειά του
ἐγκαταστάθηκε στήν Καλαμάτα. Οἱ γονεῖς
του ἦσαν εὐσεβεῖς ἄνθρωποι, ἀλλά ἐκείνη
πού κυρίως τόν ἀνέθρεψε καί τοῦ ἐμφύσησε
στήν τρυφερή καρδιά του τήν πίστη στό Θεό
καί τόν τρόπο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς ἦταν ἡ
ἀδελφή τοῦ πατέρα του, ἡ θεία Ἀλεξάνδρα,
γυναίκα μέ μεγάλη πίστη καί χριστιανική βιοτή. Τόν ἔμαθε ἀπό πολύ μικρόν νά προσεύχεται, νά ἐκκλησιάζεται, ἀκόμη καί νά νηστεύει,
ναί, ἀπό μικρός νά νηστεύει. Ἦταν μικρός
ὅταν ἀπεφάσισε νά κόψει τό κρέας ἀπό τήν
διατροφή του καί μάλιστα τήν ἡμέρα πού
εἶχαν στό σπίτι κεφτέδες, φαγητό τό ὁποῖο
πολύ τοῦ ἄρεσε. Ἀπό τότε καί σέ ὅλη του τή
ζωή δέν ἔφαγε κρέας ποτέ.
Τελείωσε τό Δημοτικό καί τό Γυμνάσιο
στήν Καλαμάτα. Ἦταν ἄριστος μαθητής,
ἔξυπνος, εὐφυής, ἐπιμελής. Μελετοῦσε ἀπό
μαθητής τήν Ἁγία Γραφή καί Πατερικά κείμενα. Τό ἔτος 1949 ἔδωσε ἐξετάσεις στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ὅταν κατέβαινε, κατά τίς διακοπές, στήν
Καλαμάτα, τόν ἐπισκεπτόταν στό σπίτι του
πολλοί νέοι, μαθητές καί ἐργαζόμενοι.
Θυμᾶμαι μία ἀπό τίς πολλές φορές τόν ἐπισκεφθήκαμε μέ ἕνα κοινό φίλο σπίτι του.
Μᾶς ἐδέχθη, ὅπως πάντα, μέ καλωσύνη. Καθίσαμε στό ἁπλό δωμάτιό του πού ἦταν τό
γραφεῖο του. Ἕνα ἁπλό τραπέζι καί ἐπάνω
χαρτιά καί βιβλία. Σέ μία στιγμή παίρνει δύο
βιβλία, μᾶς τά δείχνει καί χαμογελώντας μᾶς
λέει: Ἔχω συντροφιά μου καί τόν ἀγαπητό
μου Τζάρτζανο, καί μᾶς δείχνει τά βιβλία τῆς
Γραμματικῆς καί τοῦ Συντακτικοῦ τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ καθηγητοῦ, τά ὁποῖα τότε ἐμεῖς
διδασκόμαστε. Γνώριζε πλήρως τήν ἑλληνική
γλώσσα, ἀλλά ἤθελε νά εἶναι πιό σίγουρος,
προσφεύγοντας σέ αὐτά τά βιβλία. Ἀκόμη
μᾶς ἔδειξε μία φωτογραφία. Ἦταν τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Φοιτητικοῦ Θεολογικοῦ
Συνδέσμου, πού ἦταν πρόεδρος, ὁ μόνος χωρίς γραβάτα, πού δέν τήν φόρεσε ποτέ.
Ἦταν αὐστηρός στόν ἑαυτό του, ἀλλά μέ
τούς ἄλλους πάντοτε εὐχάριστος, χαμογελαστός, ἀκόμη ἀστειευόταν – πάντοτε διακριτικά – ἔλεγε καί ἀνέκδοτα. Ὅταν πῆρε τό
πτυχίο του ἐργαζόταν πνευματικά στόν Σύλλογο «Τρεῖς Ἱεράρχαι», στήν ὁδό Μενάνδρου τῆς Ἀθήνας καί περίμενε τό ὅριο τῆς
ἡλικίας πού ὅριζαν οἱ ἱεροί Κανόνες, γιά νά
γίνει κληρικός. Ἔτσι τό ἔτος 1956 χειροτονεῖται διάκονος ἀπό τόν Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Ἱερόθεο καί λαμβάνει
τό μοναχικό του ὄνομα Ἐπιφάνιος. Γιατί τότε, καί ὄχι κατά τήν μοναχική κουρά; Ἁπλούστατα, δέν ἐδέχθη νά καρεῖ μοναχός γιά τόν
λόγο ὅτι δέν ἐπρόκειτο νά ἐγκαταβιώσει σέ
μοναστήρι, ἀλλά θά ἐργαζόταν πνευματικά
μέσα στήν κοινωνία. Ἐνεγράφη ὅμως στό μοναχολόγιο τῆς Μονῆς Μυρτιᾶς στήν Αἰτωλοκαρνανία. Σάν διάκονος πέρασε τόν
περισσότερο καιρό του στήν Καλαμάτα. Στό
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σπίτι του, στούς περιπάτους, στό βιβλιοπωλεῖο τῆς «Ζωῆς», πολλοί νέοι τόν συναντοῦσαν καί πολλά ὠφελοῦντο. Ὁ γράφων
εἶχε λάβει πολλές συμβουλές αὐστηρῆς
πνευματικῆς ὑφῆς καί σοφές ὑποδείξεις γιά
τήν πνευματική του πορεία. Μετά ἀπό πέντε
χρόνια, τό ἔτος 1961, ἔλαβε τό δεύτερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης ἀπό τόν Μητροπολίτη
Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιο. Δέν διορίσθηκε ποτέ ἐφημέριος, γιατί δέν ἤθελε νά λαμβάνει μισθό λόγῳ τῆς ἱερωσύνης του. Τά
ἔξοδά του τά ἐκάλυπτε ἀπό τά συγγραφικά
του δικαιώματα καί ἐργαζόμενος ὡς διορθωτής κειμένων. Ἔχει γράψει περίπου 25 βιβλία. Ἦταν αὐθεντία σέ θέματα Κανονικοῦ
Δικαίου καί στήν ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἄξιζε νά γίνει Καθηγητής Πανεπιστημίου, τοῦ εἶχε ὑποδειχθεῖ τό ὑψηλό αὐτό
ἀξίωμα, ἀλλά ὁ ἴδιος προτίμησε νά μείνει
οἰκονόμος τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας,
νά καταρτίζει πιστούς καί νά ἀσχολεῖται μέ
τήν ἀγαπημένη του φιλανθρωπία. Ἦταν
ἄνθρωπος μεγάλης καί πρό παντός ἔμπρακτης καί συνεχοῦς ἀγάπης. Συνδέθηκε πνευματικά μέ τόν Γέροντα Πορφύριο, τόν
Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστῖνο καί τόν
Ἀρχιμανδρίτη Ἰωήλ Γιαννακόπουλο. Ἐπαφίετο μέ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό. Τό λειτουργικό «ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν
ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα», τόν
συνεῖχε. Ὁ λόγος αὐτός ὑπῆρχε ἀναρτημένος
στόν προθάλαμο τοῦ διαμερίσματός του
στήν πολυκατοικία τῆς ὁδοῦ Μακεδονίας 24,
στήν Ἀθήνα, εἶχε δέ ἐκτυπώσει τοῦτον, σέ μικρές κάρτες καί τίς μοίραζε στά πνευματικά
του παιδιά. Μεγάλο ἔργο τοῦ ἀοιδίμου π.
Ἐπιφανίου εἶναι ἡ καί ἵδρυση τοῦ ἀνδρικοῦ
Ἡσυχαστηρίου τῆς Κεχαριτωμένης στήν
Τροιζηνία, πού ἀποτελεῖ πνευματική κυψέλη
γιά τήν περιοχή καί ὄχι μόνον. Ἐκεῖ ἐμόνασε
καί ὁ ἀγαπημένος μας φίλος ἀείμνηστος Βασίλειος Σκορδιᾶς, ἀπό τήν Καλαμάτα, ἐγκαταλείποντας τήν δικαστική του τήβεννο τοῦ
Ἐφέτη, ὁ εὐσεβέστατος μοναχός πατήρ Γερμανός.

235

Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τήν 10η Νοεμβρίου
τοῦ ἔτους 1989, ὕστερα ἀπό ἀνίατη ἀσθένεια. Ὑπέφερε πολύ, ἀλλά ἦταν καρτερικός,
δοξολογοῦσε τόν Θεό καί ἐξακολουθοῦσε
ἄρρωστος νά συμβουλεύει καί νά καταρτίζει
ἀνθρώπους. Ἔνοιωθε τήν δοκιμασία του ὡς
εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Μοῦ ἔχει διηγηθεῖ πνευματικό του παιδί, κληρικός καί γιατρός σήμερα, ὅταν εἶχε ἐρωτηθεῖ «τί γίνεσθε;», ἀπάντησε «γίνομαι», δηλαδή ὡριμάζω πνευματικά, ἑτοιμάζομαι. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία
ἐψάλη στό ναό τῆς Χρυσοσπηλιώτισσας τῶν
Ἀθηνῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου
Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Β΄ καί ἐτάφη στόν
χῶρο τοῦ Ἡσυχαστηρίου στήν Τροιζηνία.
Ὁ π. Ἐπιφάνιος ἦταν ἄνθρωπος τῆς
ἀγάπης καί τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἐργαζόταν ἀφανῶς καί ἀρνήθηκε τήν θέση τοῦ
Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί Ἐπισκοπικοῦ Θρόνου. Σεμνός κληρικός, σοφός,
ἄνθρωπος ἁγιότητας, πολυτάλαντος, ἀφιλοχρήματος, ἀκούραστος, ἀσυμβίβαστος. Εἶχε
χαρακτηρισθεῖ «κορυφαῖος θεολόγος τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».
Τώρα λειτουργεῖ στό Οὐράνιο Θυσιαστήριο, ὑμνολογεῖ τόν Ἕνα καί Τριαδικό Θεό μαζί μέ Ἀγγέλους καί Ἁγίους, προγεύεται τήν
ἄφατη χαρά τοῦ Παραδείσου καί περιμένει
τή φοβερή ἀλλά καί ποθητή γι’ αὐτόν ἡμέρα
τῆς Κρίσεως, γιά τήν πλήρη δικαίωση καί τήν
ἀπόλυτη, αἰώνια μακαριότητα στήν Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ.
Θ. ΜΕΣΣΗΝΙΟΣ
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«Χριστός ἐπί γῆς...»
Ὁδοιπορικό χριστουγεννιάτικο στή Βηθλεέμ, στό ναό τῆς Γεννήσεως, στό Σπήλαιο τῆς Φάτνης καί τῆς ἄκρας ταπείνωσης! Γιά τό ταξίδι αὐτό, δέν μᾶς χρειάζεται τουριστική νοοτροπία. Μᾶς εἶναι
ἐντελῶς ἀχρείαστη: Ἡ τουριστική νοοτροπία στραγγίζει καί καρδιά καί νοῦν ἀπό τή
χαρά τῶν οὐρανῶν. Μᾶς εἶναι λοιπόν ἐντελῶς περιττή. Θά χρειαστοῦμε μόνο εὐαισθησία, ταπείνωση καί προσκυνηματική
διάθεση.
«Χριστός ἐπί γῆς…»! Μυστήριο! Σταματᾶ τό μυαλό τοῦ ἀνθρώπου. «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ἀκολουθήσωμεν λοιπόν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ»
(Κάθισμα τοῦ Ὄρθρου) ψάλλει κατανυκτικά ἡ Ὀρθοδοξία μας. «Διέλθωμεν δή ἕως
Βηθλεέμ καί ἴδωμεν τό ρῆμα τοῦτο τό γεγονός, ὅ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν» (Λουκ.
2,15), γράφει ὁ Εὐαγγελιστής, ὁ ἰατρός καί
ζωγράφος Λουκᾶς. Φτάνουμε στή Βηθλεέμ, στήν πλατεία τῆς Φάτνης. Μπροστά
μας ὁ ναός τῆς Γεννήσεως. Μπαίνουμε στό
ναό ἀπό τή μικρή, δυτική εἴσοδό του. Δέος
καί συγκίνηση μᾶς συνέχουν. Προχωροῦμε
πρός τή δεξιά πλευρά τοῦ ναοῦ κοντά στό
ἱερό βῆμα γιά νά εἰσέλθουμε στό Σπήλαιο
τῆς Γέννησης. Κατεβαίνουμε συγκλονισμένοι τά σκαλιά τοῦ Ἱεροῦ Σπηλαίου. Καί νά,
εἴμαστε μπροστά στή Θεία Φάτνη καί τό
ἀστέρι ὅπου ὁ ἀκριβής τόπος γέννησης τοῦ
Θεανθρώπου. Οἱ ψυχές καί τά πόδια γονατίζουν. Ἀναπνέουμε ὀξυγόνο τῶν Χριστουγέννων, ἐκεῖ ὅπου ὁ Ἀπερινόητος Θεός
ἐνηνθρώπησε, ἐκεῖ ὅπου ἡ Θεοτόκος ἐ σπαργάνωσε τό Θεῖο Βρέφος, ἐκεῖ ὅπου ὁ
δίκαιος Ἰωσήφ βλέπει τόν ἀστερόεντα
οὐρανό καί τίς ἀγγελικές δυνάμεις νά τόν
περιτριγυρίζουν, ἐκεῖ ὅπου οἱ ταπεινοί ποιμένες γίνονται οἱ πρῶτοι μάρτυρες τῆς
Θείας Οἰκονομίας. «Ἐκεῖνος ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν» (Μέγας Ἀθα-

νάσιος). «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. 3,14).
Ἐμεῖς, αὐτή τή στιγμή, εἴμαστε ἐκεῖ, νοερά, γονατισμένοι καί συγκλονισμένοι, γιατί ἡ ἀναξιότητά μας ἀξιώνεται τέτοιας καί
τόσης προσκυνηματικῆς ἐμπειρίας μέ βιωματικές προεκτάσεις. Ὅμως τό Σπήλαιο τῶν
Χριστουγέννων εἶναι καί τώρα μπροστά μας
μέσα στήν οὐράνια μεγαλοπρέπεια τῆς ταπεινότητάς του. Σέ λίγο ὁ ἱερέας, μέ τά
ἀπαστράπτοντα ἄμφια, θά βγεῖ στήν Ὡραία
Πύλη τῶν οὐρανῶν μέ τό ἅγιο Δισκοπότηρο στά χέρια. Γιά τό «Μετά φόβου Θεοῦ,
πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε», γιά τό προσκλητήριο τοῦ Δείπνου τῆς Βασιλείας.
Μέσα στή λαβίδα θά λαμπυρίζουν χριστουγεννιάτικα τό Σπήλαιο, ἡ Φάτνη, τό
ἀστέρι τῶν Μάγων, τό Θεῖο Βρέφος, ὁ «νηπιάσας δι’ ἡμᾶς Θεός»!
Τά Χριστούγεννά μας τά φετεινά,
στούς ἱερούς ναούς τῶν ἐνοριῶν μας, ἄς
εἶναι ὀρθόδοξα, εὐφρόσυνα, ἀνακαινιστικά. Γιατί οἱ καιροί εἶναι σκληροί καί
πικροί. Γιατί κουραστήκαμε πιά νά παριστάνουμε τούς εὐτυχισμένους στά τόσα
κοσμοπολίτικα καί φαντασμαγορικά Χριστούγεννα τῆς ζωῆς μας, πού ἦρθαν καί
πέρασαν, ἴσως χωρίς Χριστό, χωρίς Φάτνη,
χωρίς τή χαρά τῆς Μετανοίας, χωρίς τήν
ἀληθινή χαρά τῶν Χριστουγέννων. Ἀλλά
ὄχι. Ὅσοι σήμερα διαβάζουμε τίς λιτές
αὐτές γραμμές, πήραμε ἤδη τήν ἱερή ἀπόφαση νά κάνουμε ἀληθινά Χριστούγεννα,
στό χριστουγεννιάτικο μεγαλεῖο τοῦ Ἱεροῦ
Σπηλαίου καί τῆς Θείας Φάτνης, τῆς
Ὡραίας Πύλης τῶν σεπτῶν ὀρθοδόξων,
ἱερῶν ναῶν.
Γεμάτος ἀγωνία ὁ στίχος τοῦ σύγχρονου χριστιανοῦ ποιητῆ. Ἀγγίζει, περιγράφοντας, τήν ἐποχή μας. Ἄς τόν διαβάσουμε μέ προσοχή:
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«Θά ξαναγεννηθεῖς, Χριστέ, στά ἐξώφυλλα
τῶν ἑβδομαδιαίων περιοδικῶν καί στίς τετραχρωμίες τῶν ἐφημερίδων. Κορδέλλες καί ταινίες. Μέ κεφαλαῖα γράμματα, κόκκινα ἤ
γαλάζια, θά διαφημίζουν τά «Καλά Χριστούγεννα»! Τό μεσημέρι (ἡ γαλοπούλα), τό «ἐνιαύσιον θύμα» θά κορέσει τή βουλιμία μας. Τό
βράδυ στά θέατρα θά διασκεδάσουμε τήν ἀνία
μας, μέ τά ὁράματα τοῦ κόσμου τούτου. Νυσταλέοι, ἔπειτα, θά χωθοῦμε στίς ἀναπαυτικές
μας πολυθρόνες χωρίς κανένας μας νά κοιτάξει
στό σκοτεινό οὐρανό μήπως καί φάνηκε τό
ἀστέρι τῶν Μάγων… Ὁ σταῦλος τῆς καρδιᾶς
μας θά μείνει καί φέτος ἄδειος καί ὁ ἄγγελος
τοῦ οὐρανοῦ θά χαράξει στήν ἱστορία μας τό
2011… πρό Χριστοῦ»! (Ποίημα Ἐλευθερίου
Μάϊνα. Διασκευή Α.Ν. Στυλιανάκη).
Τέτοια χριστουγεννιάτικη δυστυχία μακριά ἀπό μᾶς. Γιατί ὁ πόνος ἀπό τή δυστυχία
αὐτή, εἶναι μέν ἐσώτατος καί ἀθέατος. Ἴσως
καλά καμουφλαρισμένος καί βαρυστολισμένος, ὅμως ἐξαιρετικά βασανιστικός. Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, χωρίς μετάνοια, χωρίς
χριστιανική ἀγάπη, εἶναι Χριστούγεννα… πρό
Χριστοῦ, εἰδωλολατρικά καί ἄρα κίβδηλα.
Πόσο θά κρατήσει ἀκόμη, ἀδελφοί μου, αὐτό
τό θέατρο! Ἡ συνείδηση διαμαρτύρεται. Ἡ
ψυχή δέν γεμίζει μέ φολκλορικά Χριστούγεννα. Νά τό καταλάβουμε μιά καί καλή. Ὅλα τ’
ἄστρα τ’οὐρανοῦ μικρά καί μεγάλα σβήνουν.
Τό ἄστρο τῆς Βηθλεέμ, ὁ Ἐνανθρωπήσας
προσωπικός Θεός, εἶναι ἀνέσπερο καί αἰώνιο.
Διαλέγουμε καί παίρνουμε. Ἡ ἀπόφαση εἶναι
δική μας εὐθύνη. Καί χωρίς ἀναβολή ἤ καθυστέρηση. Γιατί θέλουμε τήν ἀληθινή ὀμορφιά
στή ζωή μας χωρίς τίς πολυώνυμες βιοθεωρίες
πού νά ὁδηγοῦν σέ λιμνασμένα νερά καί σέ
ἀδιέξοδα ἀπελπισίας.
Λοιπόν «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε,
Χριστός ἐπί γῆς, ὑψώθητε…».
Εὐλογημένα, κοσμογονικά Χριστούγεννα.
Γύρω μας καί, κυρίως, μέσα μας.
Ἀντώνης Ν. Στυλιανάκης
Λυκειάρχης - Κύπρος
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔ. ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ
Στίς 28 Νοεμβρίου, στήν Ἀθήνα,
ὕστερα ἀπό μία μακροχρόνια ἀσθένεια
τῶν νεφρῶν του, μέ
συχνές αἱμοκαθάρσεις κ.λ.π. ἔφυγε γιά
τούς οὐρανούς ὁ ἀγαπητός μας Χρῆστος
Ἀνδρ. Φιαμέγκος. Ἡ
κηδεία του ἔγινε στήν ἰδιαιτέρα του πατρίδα, τό Ξυλόκαστρο, τήν 30ή Νοεμβρίου.
Εἶχε σπουδάσει οἰκονομικές ἐπιστῆμες στήν
Α.Σ.Ο.Ε. καί νεαρός προσελήφθη στό
Ὑποκατάστημα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, στήν Καλαμάτα. Ἄριστος ὑπάλληλος,
ἐξελίχθηκε σέ Διευθυντή προσωπικοῦ τῆς
Τράπεζας, στήν Ἀθήνα. Ἦταν ἱδρυτικό μέλος τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας» καί γιά χρόνια πολλά προσέφερε τίς
ὑπηρεσίες του ὡς γραμματέας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου της. Παντρεύτηκε στήν
Καλαμάτα, τήν Μαρία Παπανικολάου,
κόρη τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως τῶν Ἀρφαρῶν
παπα-Γιάννη, καί ἀπέκτησε τρία λαμπρά
παιδιά, τόν Ἀνδρέα δικηγόρο, τόν Γιάννη
πανεπιστημιακό καί τόν Ἀλέξανδρο γιατρό. Εὐτύχησε νά δεῖ ἀποκαταστημένα τά
παιδιά του καί νά χαρεῖ τά ἐγγόνια του.
Ὁ Χρῆστος ἦταν ἕνας ἀξιαγάπητος φίλος. Πάντα γελαστός καί χαρούμενος ἔδινε
τό αἴσθημα τῆς αἰσιοδοξίας στίς δυσκολίες.
Ἐργατικός, συνεπής στίς ὑποχρεώσεις του,
ἀνιδιοτελής ἐργάτης τοῦ εὐαγγελίου, προσέφερε τίς ὑπηρεσίες του στήν Ἀθήνα, ὡς
γραμματέας τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας
Ὀρθοδ. Χριστιανικῶν Σωματείων «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καί μέ ἰδιαιτέρα ἱκανότητα διηύθηνε τίς ἐτήσιες συνάξεις τῶν μελῶν
τῆς Ὁμοσπονδίας.
Ὁλόθερμες εἶναι οἱ προσευχές μας, ὁ
Κύριός μας νά τόν κατατάξει ἐκεῖ πού ἡ
ψυχή του λαχταροῦσε, «ἐν σκηναῖς δικαίων».
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Χριστούγεννα καί παιδί
Χριστούγεννα! Ξεχωριστή γιορτή τῆς
χριστιανοσύνης. Ἡμέρα μεγάλης χαρᾶς
γιά τούς πιστούς. Γεννήθηκε ὁ Σωτήρας
μας καί Λυτρωτής μας. Σαρκώθηκε γιά
ἐμᾶς ὁ ἄπειρος καί ἄναρχος Θεός, ὁ
Χριστός μας, τό Δεύτερον Πρόσωπον
τῆς Ἁγίας Τριάδος, εὐδοκία τοῦ Θεοῦ
Πατρός στούς ἀνθρώπους. Ξαναβρίσκουν, ὅσοι τό θέλουν, τόν δρόμο τοῦ
Θεοῦ, ἀνοίγουν γιά ἐμᾶς οἱ πύλες τοῦ
Παραδείσου.
Ὅμως ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέννων
συνέχει ἰδιαίτερα τίς καρδιές τῶν παιδιῶν. Προφανῶς χωρίς νά συναισθάνονται τό βαθύ καί σωτήριο μήνυμά τους,
ἀλλά τίς ἁγνές ψυχές τους τίς ἀγγίζει ἡ
χαρά τοῦ Θείου Βρέφους. Καί μόνον ὅτι
βλέπουν, ἀκοῦνε, ἀλλά καί τραγουδοῦν
τό Παιδίον, παιδιά καί αὐτά, νοιώθουν
μία οἰκειότητα πρός Αὐτό, ὠφέλιμη γιά
τίς ψυχές τους καί θεμέλιο γιά τήν μετέπειτα ζωή τους.
Πόσο τά συγκινοῦν καί τά χαροποιοῦν τά ἐξωτερικά στοιχεῖα τῆς
γιορτῆς. Βλέπουν τό στολισμένο δένδρο,
τά λαμπιόνια, ἀκοῦνε τά κάλαντα καί τά
μεγαλύτερα παιδιά τά ψάλλουν, δέχονται τά δῶρα. Χαίρονται, τραγουδοῦν,
ἐκδηλώνονται γιορταστικά. Κανείς δέν
μπορεῖ νά τούς στερήσει τίς χαρές
αὐτές.
Ὅμως οἱ πιστοί χριστιανοί, γονεῖς
καί ἄλλοι οἰκεῖοι, πρέπει, κατά τό μέτρον τῆς ἡλιακιακῆς νοημοσύνης τῶν
παιδιῶν, νά τά εἰσάγουν ἁπλά, μεθοδικά
καί ἐπαγωγικά, στό βαθύτερο νόημα τῆς
Γιορτῆς. Νά τούς μιλήσουν καί νά τούς
ποῦν ὅτι τό βρέφος πού βλέπουν στίς
εἰκόνες καί τίς ἀπεικονίσεις εἶναι ὁ Χρι-

στός, Αὐτός πού ἀγαπάει τά παιδιά καί
ζητάει καί αὐτά νά Τόν ἀγαποῦν. Καλόν
εἶναι νά τούς ἐξιστορήσουμε ἁπλά καί
ἀφηγηματικά τό Θεῖο Γεγονός τῆς Γεννήσεως, δίνοντας ἔμφαση σέ στοιχεῖα πού
μποροῦν νά ἐντυπωσιάσουν. Τά ἄλογα καί
τά βόδια στόν σταῦλο, τούς ποιμένες, τά
πρόβατα, τό λαμπερό ἀστέρι, τούς μάγους μέ τά δῶρα τους καί πρό παντός
τούς ἀγγέλους. Εὐκαιριακά ἄς τούς μιλήσουμε πάλιν γιά τόν Φύλακα Ἄγγελο. Νά
τούς δείξουμε χριστουγεννιάτικες ἀπεικονίσεις, νά ἀκούσουν καί νά τραγουδήσουν
ἐπίκαιρα ἄσματα. Στά μεγαλύτερα νά
τούς δώσουμε νά διαβάσουν χριστουγεννιάτικα βιβλία. Ἄς τούς δώσουμε – κατά
τό μέτρο τοῦ δυνατοῦ – νά καταλάβουν
κάτι ἀπό τό μεγάλο γεγονός, παράλληλα
μέ κάθε γιορταστική ἐκδήλωση καί πράξη. Καί πρό παντός νά τά ὁδηγήσουμε
στήν Ἐκκλησία καί νά μεταλάβουν Σώματος καί Αἵματος Χριστοῦ.
Ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέννων ἄς ἀποτελέσει μία ἀκόμη εὐκαιρία γιά τήν κατά
Χριστόν διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν
μας. Ἄς ἀκούσουμε τόν Ἀπόστολο Παῦλο:
«Ἐκτρέφετε τά τέκνα ὑμῶν ἐν παιδείᾳ καί
νουθεσία Κυρίου» (Ἐφεσ. στ΄ 4).
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ὅταν ὁ ἱερεύς, ὁ λειτουργός τοῦ Θεοῦ, μεταδίδει στόν κάθε πιστό τήν Θεία Κοινωνία,
μνημονεύει τό ὄνομα τοῦ πιστοῦ καί λέγει
«Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, εἰς ἄφεσίν σου
ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον». Λόγια
συγκλονιστικά καί ὕψιστης σημασίας καί σπουδαιότητας.
«Εἰς ἄφεσίν σου ἁμαρτιῶν». Παράδοξον,
ἴσως σκεφθοῦμε. Τήν συγχώρεση δέν τήν δίδει
ἡ μετάνοια καί ἡ ἐξομολόγηση; Ὁ Κύριος
ἔδωσε δικαιοδοσία ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν εἰς
τούς Ἁγίους Ἀποστόλους Του καί μέ βάση τήν
ἀνά τούς αἰῶνες ἀποστολική διαδοχή στούς
Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας μας καί δι’ αὐτῶν
στούς ἱερεῖς μας, στούς πνευματικούς. Λαμβάνουμε τήν ἄφεση μέ ἐξομολόγηση τῶν ἁμαρτιῶν μας κάτω ἀπό τό πετραχήλι τους,
παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ πληροῦντος τά πάντα. Κανένας ἐνδοιασμός, ἀντίφαση δέν ὑπάρχει. Κατά τούς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας, μέ τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες μας, ἡ
Θεία Κοινωνία ὅμως εἶναι ἡ ἐπίσημη πράξη μέ τήν ὁποία ἐπιβεβαιοῦται ἡ συγχώρεση καί ἡ ἔγκυρη σφραγίδα πού ἐπισφραγίζει
τήν συγγνώμη. Εἶναι ὁ Ἄνθρακας, τόν ὁποῖον
τό Σεραφείμ ἔλαβε ἀπό τό θυσιαστήριο καί
ἔβαλε στό στόμα τοῦ Ἡσαΐου καί εἶπε: «Ἰδού
ἥψατο τοῦτο τῶν χειλέων σου καί ἀφελεῖ τάς ἀνομίας σου καί τάς ἁμαρτίας σου περικαθαριεῖ».
«Ἡ μετάνοια παίρνει δύναμη καί ἰσχύν ἀπό
τήν σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου». Καί ἡ Θεία
Κοινωνία εἶναι θυσία καί ἐμπρός μας εὑρίσκεται τό ἐσφαγμένον Ἀρνίον, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ.
Πέραν αὐτοῦ, πάλιν κατά τούς Πατέρες, διά
τῆς συμμετοχῆς στό Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας, συγχωροῦνται καί ὅλες οἱ καθημερινές παραβάσεις τίς ὁποῖες δέν τίς
ἀντιλαμβάνεται ὁ πιστός καί δέν τίς ἐξομολογεῖται.
«Εἰς ζωήν αἰώνιον». Τίποτε ἄλλο δέν
τρέφει καί δέν ζωογονεῖ τήν πνευματική ζωή
τοῦ ἀνθρώπου καί δέν τόν ἑτοιμάζει γιά τήν

αἰωνιότητα, ὅσον ἡ Θεία Κοινωνία, ἀφοῦ ὁ
ἴδιος ὁ Κύριός μας ἔχει διαβεβαιώσει «ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει
ζωήν αἰώνιον». Καί αὐτή τήν ζωή τήν προγευόμεθα ἀπό ἐδῶ τήν γῆ καί θά τήν ἀπολαμβάνουμε πλήρως στήν ἀτελεύτητη αἰωνιότητα, κοντά
στόν Θεό. Μέ τό ἱερώτατον αὐτό Μυστήριο,
ἐρχόμαστε σέ κοινωνία μέ τόν Κύριον, τόν Υἱόν
καί Λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τόν Πατέρα καί
τό Ἅγιον Πνεῦμα. Μέ ὅλην τήν ὁμοούσιον καί
ἀδιαίρετον Ἁγία Τριάδα καί γινόμαστε κατά
τόν Ἀπόστολον Πέτρον «κοινωνοί Θείας φύσεως». Τί μοναδική τιμή, τί μέγιστο προνόμιο,
ἀπόλυτος ἁγιασμός, μέ τήν φιλανθρωπία καί
τήν συγκατάβαση τοῦ σαρκωθέντος, σταυρωθέντος καί ἀναστάντος Χριστοῦ, τοῦ Λυτρωτῆ
μας καί Σωτήρα μας.
Θερμές εὐχαριστίες καί ἀδιάκοπη δοξολογία ὀφείλουμε στόν Κύριό μας γιά τήν δωρεά
τοῦ Μεγάλου Μυστηρίου, πού ἀποτελεῖ ἀναίμακτη συνέχεια τοῦ Γολγοθᾶ καί μᾶς ὁδηγεῖ
στήν Ἀνάστασή μας καί τήν μακαριότητα τῆς
Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Προσπάθεια ὅμως νά
προσερχώμεθα πάντοτε μέ τήν πρέπουσα ἑτοιμασία. Μετάνοια, ἐξομολόγηση, καλά ἔργα,
ἀγώνα νά μήν πέφτουμε στήν ἁμαρτία. Καί
προσοχή ! Ἡ Θεία Μετάληψη μήν μᾶς γίνει
συνήθεια. Μετά φόβου Θεοῦ, πάντοτε.
«Θεουργόν Αἷμα φρίξον ἄνθρωπε βλέπων…
Θεοῦ τό Σῶμα...».
Θ.Ι.Δ.
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Μήνυμα
Χριστουγέννων

Οἱ χαρούμενες παιδικές φωνές θά σημάνουν ξανά, σέ λίγες μέρες, τόν ἐρχομό
τῆς μεγάλης γιορτῆς τῆς Χριστιανοσύνης. Τήν γέννηση, δηλαδή, τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, πού ἀποτελεῖ μοναδικό,
ἀλλά καί ἀναμφισβήτητο γεγονός στήν
ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας. Ἀνυπέρβλητο σέ μεγαλεῖο, ἀσύλληπτο στήν ἀνθρώπινη διάνοια, ἐλπίδα αἰωνιότητας.
Ὁ Θεός κατεβαίνει στή γῆ μέ ἀνθρώπινη μορφή γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Μπροστά στή Θεία συγκατάβαση,
ἀγάλλεται ἡ οἰκουμένη ὅλη καί τό ἀληθινό Φῶς ἐξοβελίζει τό δέος τοῦ ἀγνώστου.
Ἡ πίστη στό Χριστό δίνει πλέον βαθύτερο νόημα στή ζωή. Τό φεγγοβόλο
ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ φέρει τῆς νύχτας τό
ξημέρωμα στήν ἀνθρώπινη ψυχή. «Ἐγώ
εἰμί τό Φῶς τοῦ κόσμου» κηρύσσει μετέπειτα στή Θεία διδασκαλία Του ὁ Θεάνθρωπος.

Στή πρόοδο τῶν αἰώνων, οἱ δυνάμεις
τοῦ σκότους, ἀντιτασσόμενες στήν Αἰώνια Ἀλήθεια προσπαθοῦν νά ἐπιφέρουν σύγχυση στό σωστό προσανατολισμό τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλεπάλληλα
ψυχοφθόρα ἰδεολογήματα κατακλύζουν
ἐπί τῶν ἡμερῶν μας ὁλόκληρη τήν ὑφήλιο, γεμίζοντας τό νοῦ καί τή ψυχή μέ
φροῦδες ἐλπίδες γιά ἀναζήτηση τῆς
εὐτυχίας σέ ὑλικές ἀπολαύσεις καί ἐπίγεια ἀξιώματα. «Ματαιότης ματαιοτήτων…», ὑποστηρίζει ἡ Χριστιανική Θεολογία.
Μέ βάση αὐτή τή θεώρηση, ὁ πραγματικός χριστιανός ἀποφεύγει τούς σκοπέλους τῆς ζωῆς καί πορεύεται πρός τήν
ψυχική καί πνευματική του ὁλοκλήρωση,
γαλουχημένος μέ τά θεῖα νάματα τῆς
χριστιανοσύνης. Ἐνεργεῖ πάντοτε μέ σύνεση καί ἠθική καί περιβάλλει μέ ἀγάπη
τούς συνανθρώπους του. Ὑπομένει τά
δεινά μέ καρτερικότητα καί προχωρεῖ μέ
θάρρος καί αὐτοπεποίθηση στό δρόμο
τῆς ζωῆς. Ἀντλεῖ ψυχική δύναμη ἀπό τό
Θεό καί Σωτήρα Ἰησοῦ Χριστό. Δέν παρασύρεται ἀπό τό βόρβορο τῆς διαφθορᾶς, μά καί δέν μένει ἀδρανής ἐνάντια τῆς δημιουργίας του. Ἀντιπαλεύει
τίς δυνάμεις τοῦ σκότους καί τῆς ἀνηθικότητας, ὁπλισμένος σ’αὐτόν τόν πνευματικό του ἀγώνα μέ ἀκατανίκητη ρομφαία τῆς «πίστης στό Χριστό».
Ἔχοντας, λοιπόν, σάν φάρο τῆς ζωῆς
μας τό Αἰώνιο Φῶς ἐκείνου τοῦ λαμπεροῦ ἄστρου τῆς Βηθλεέμ, ἄς γιορτάσουμε καί φέτος τά Χριστούγεννα, μέ
πραγματική Χριστιανική Ἀγάπη καί
ἐλπίδα γιά τό μέλλον…!
«Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΑΣ
Ταξίαρχος ἐ.ἀ.

Πρωτοπρ. Πολύκαρπος Γρ. Τύμπας
Ἕνας ὄντως ἄξιος κληρικός
Στά Τρίκαλα, τό Σάββατο
5 Νοεμβρίου 2011, ἐξεδήμησε
ὕστερα ἀπό ὀλιγόμηνη ἀσθένεια ὁ πρωτοπρεσβύτερος π.
Πολύκαρπος Τύμπας. Ἡ κηδεία του ἔγινε πάνδημη τήν
ἑπόμενη ἡμέρα μέ τήν παρουσία τοῦ Μητροπολίτη
Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Ἀλεξίου καί πλήθους κληρικῶν καί
μοναχῶν.
Ὁ ἀείμνηστος π. Πολύκαρπος ὑπῆρξε μία πολυσχιδής προσωπικότητα καί διακρίθηκε
γιά τή δράση του σέ πολλούς τομεῖς.
Ἄριστος ἱερουργός. Κατάφερνε
νά δημιουργεῖ ἀτμόσφαιρα κατάνυξης καί προσευχῆς στό ἐκκλησίασμα. Κάθε Κυριακή κήρυττε τό
λόγο τοῦ Θεοῦ μέ λόγια μεστά, κατανοητά καί οἰκοδομητικά.
Ὡς ἐξομολόγος καί πνευματικός
ὁδηγός καθοδήγησε πλῆθος ἀνθρώπων. Ὡς ἐφημέριος ἔδειχνε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τό ποίμνιό του.
Ὡς πνευματικός ἐργάτης ἐργάστηκε εὐρύτατα σέ πολλούς τομεῖς,
ἰδιαίτερα στούς κύκλους μελέτης
Ἁγίας Γραφῆς. Ὡς καθηγητής θεολόγος δίδαξε γιά πολλά χρόνια σέ
διάφορα σχολεῖα τῶν Τρικάλων. Ὡς
συγγραφέας διακρίθηκε ἰδιαίτερα
ἀφοῦ συνέγραψε δέκα ὀκτώ βιβλία
καί ἀρθογραφοῦσε τακτικά γιά πάνω ἀπό πενήντα χρόνια στόν τοπικό
τύπο τῶν Τρικάλων.
Ὡς οἰκογενειάρχης, δημιούργησε
μία θαυμάσια οἰκογένεια. Ἀπό τά
πέντε παιδιά του, ὁ ἕνας ἔγινε

ἔγγαμος ἱερέας, ὁ ἄλλος γιός καί οἱ
δύο κόρες ἀκολούθησαν τό μοναχικό βίο, ἐνῶ ἡ τρίτη θυγατέρα συζεύχθηκε ἱερέα. Εἶναι ἀξιοσημείωτο
ὅτι καί ὁ πατέρας του καί ὁ πεθερός του ἦταν ἱερεῖς. Πρόκειται γιά
μία πραγματική ἱερατική οἰκογένεια.
Ἐν κατακλεῖδι, ὁ π. Πολύκαρπος Τύμπας ὑπῆρξε ἕνας κληρικός
ἄξιος τῆς κλίσεώς του, πού τίμησε
τό ράσο του καί ἄφησε πίσω του
ἕνα πολύ σημαντικό πνευματικό,
κοινωνικό καί συγγραφικό ἔργο, παρακαταθήκη γιά τήν ἐνορία του
ἀλλά καί γιά τήν τρικαλινή κοινωνία γενικότερα.
Κωνσταντῖνος Δ. Ρῖζος
Σχολικός Σύμβουλος
Μέ τόν π. Πολύκαρπο μᾶς συνέδεαν δεσμοί ἀκατάλυτοι ἀπό τά φοιτητικά μας χρόνια. Ὁ δεσμός μας συνεχίστηκε καί ὅλα τά ἑπόμενα. Μέ
πολύ ἀγάπη παρακολουθοῦσε τήν
πνευματική προσπάθεια τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας» καί
πάντα βοηθοῦσε σέ ὅ,τι τοῦ ζητοῦσε.
Ἔτσι, μέ πολύ ἀγάπη μᾶς προσέφερε τήν ἐργασία του «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΑΙΡΕΣΕΙΣ» τήν ὁποία ἐκδώσαμε καί
τήν κυκλοφορήσαμε σέ ὅλη τήν
Ἑλλάδα, γιά νά γίνουν γνωστές ποιές αἱρέσεις ὑπάρχουν καί δροῦν
στήν πατρίδα μας.
Εὐχόμαστε νά εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του καί νά πρεσβεύει τώρα στόν
Κύριό μας, πού τόσο ἀγάπησε, γιά
τήν πατρίδα μας καί γιά μᾶς τούς
«περιλειπομένους».
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ΑΠΟ ΤΟΝ
ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ

«Ο ΤΥΧΑΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ»
Συνεχίζονται καί αὐτήν τήν περίοδο οἱ
παραστάσεις τῆς κωμωδίας «Ὁ τυχαῖος θάνατος ἑνός ἀναρχικοῦ», τοῦ Ντάριο Φό στό
θέατρο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ σέ
σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου.
Τό ἔργο εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό ἕνα τραγικό γεγονός στό Μιλάνο. Ἕνας ἐργάτης τῶν
σιδηροδρόμων, ὁ Γκιουζέπε Πινέλι, συνελήφθη ἀπό τήν ἀστυνομία ὡς ὕποπτος γιά βομβιστικές ἐνέργειες. Κατά τίς ἀνακρίσεις ὁ
Πινέλι «αὐτοκτόνησε» πέφτοντας ἀπό τόν
τέταρτο ὄροφο τοῦ κτιρίου. Οἱ ἐρευνητές τῆς
ὑποθέσεως πείσθηκαν ὅτι «ὁ θάνατος τοῦ
Πινέλι δέν ἦταν αὐτοκτονία ἀλλά σίγουρη
ἐκπαραθύρωση».
Ἐπιθεωρητής τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης καί μία δημοσιογράφος ἐρευνοῦν τήν
ὑπόθεση. Οἱ ἀστυνομικοί ἀνακριτές, (ὁ διοικητής ἀσφαλείας, ὁ ἀστυνόμος καί ἕνας
ἀστυφύλακας), «ἀνακρίνονται» καί πέφτουν
σέ ἀντιφάσεις. Ὁ ἐπιθεωρητής ἄλλοτε «στέκεται» ἀπέναντί τους καί ἄλ λοτε στό πλευρό τους. Ἄλλοτε ἀπολογοῦνται τρέμοντας γιά
ἀποκαλύψεις εἰς βάρος τους καί ἄλλοτε τόν
βλέπουν ὡς πρόσωπο πού τούς καλύπτει γιά
τίς εὐθύνες τους. Ἀναθαρροῦν ὅταν τούς προσφέρει κάποιο στοιχεῖο πού ἀντικρούει τήν κατηγορία γιά ἐκπαραθύρωση τοῦ «ἀναρχικοῦ».
Κωμικά ἀβάσιμη ἡ ὑποψία τῆς ἀστυνομίας ὅτι ὁ Πινέλι ἦταν ἀναρχικός. Ἀντιφατικά καί ὅσα λένε γιά τήν ψυχολογική
κατάσταση τοῦ Πινέλι κατ ά τήν ἀνάκριση.
Φαιδρές οἱ περιγραφές πού δίνουν γιά τήν
προσπάθειά του νά δραπετεύσει – αὐτοκτο-

• Ὁ κ. Στέργιος Ἀλεξίου, Θεσσαλονίκη 70 €,
εἰς μνήμην τοῦ πατέρα του Ἀλεξάνδρου.
• Ἡ κ. Μαρία Ἀλεξανδράκη, Ζωγράφου 30 €,
εἰς μνήμην συζύγου, γονέων καί ἀδελφῶν.
• Ἡ κ. Ἰφιγένεια Βατάλη, Θεσσαλονίκη 15 €,
εἰς μνήμην γονέων καί ἀδελφοῦ.
• Ἡ κ. Εἰρήνη Γαβρᾶ, Θεσσαλονίκη 100 €, εἰς
μνήμην Παύλου Γαβρᾶ.
• Ἡ κ. Ἐρασμία Ζαπραΐδου, Παπάγου 30 €,
εἰς μνήμην Ἀθανασίου καί Βασιλείου Κουρῆ.
• Ὁ κ. Νικόλαος Κούρτης, Κοζάνη 20 €, εἰς
μνήμην τοῦ θείου του πρωτοπρ. Πολύκαρπου Γ. Τύμπα.
• Ἡ κ. Μαρία Κουτσογιάννη, Ἀθήνα 100 €, εἰς
μνήμην Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου, τῆς ἀδελφῆς της Θάλειας καί τῶν γονέων της Δημητρίου καί Ἑλένης.
• Ὁ κ. Κων/νος Ντερνέλης, Περιστέρι 30 €, εἰς
μνήμην τῆς συζύγου του Μαρίας καί πατρός του
Ἰωάννου.
• Ὁ κ. Γεώργιος Οἰκονόμου, Παπάγου 200 €,
εἰς μνήμην Νικολάου Διγενῆ, ἰατροῦ καί τῆς συζύγου του Αἰκατερίνης.
• Ἡ κ. Ἀρχοντούλα Πουλέα-Τόγια, Ἀθήνα, 50
€, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Θεοδώρου Τόγια, γονέων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν.
• Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Προβίδας, Παναιτώλιο,
40 €, εἰς μνήμην Σταύρου Εὐαγγ. Παυλῆ.
• Ἡ κ. Ἑλένη Ρομπολῆ, Ἀθήνα 50 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της.
• Ἡ κ. Βασιλική Τρικουράκη, Ἀθήνα 50 €, εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου της Δημήτρη.
• Ἡ κ. Σοφία Σούμπαση, Ἀθήνα 30 €, εἰς μνήμην Παύλου καί Λυγερῆς.

νήσει πέφτοντας ἀπό τό παράθυρο τοῦ ἀστυνομικοῦ τμήματος. Οἱ ἀστυνομικοί «στριμώχνονται» καί ἀπό τίς
ἐρωτήσεις τῆς
δημοσιογράφου. Ὁ ἐπιθεωρητής κάνει προεκτάσεις καί σέ ἄλλους τομεῖς καί φορεῖς
ἐξουσίας, γιά σκάνδαλα καί διαφθορά, προβοκάτσιες, ἐνοχοποιήσεις ἀθώων, ἐξόντωση
ἀνεπιθύμητων ἀντιφρονούντων καί ἄλλες δόλιες μεθοδεύσεις τῆς Ἐξουσίας.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ
«Ἐγκατέλειψαν (καί) τούς ὁμογενεῖς τῆς Ἀλβανίας. Ἕτοιμο νά βάλει
λουκέτο τό σχολεῖο στή Χειμάρα» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18-10-2011).
Ἡ χρήση τοῦ λουκέτου πολύ διαδεδομένη. Ἐπίτευγμα τῆς συμμορφώσεως στίς
ἐπιταγές τῆς τρόϊκας!
«Ἐπιθέσεις ληστῶν στό κέντρο»
(ΕΣΤΙΑ 20-10-2011).
Μέ θύματα Ἕλληνες, λαθρομετανάστες καί τουρίστες. Καί ἔχουμε Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη!
«Ἐπειδή ἕνας ἱερεύς εἰς τήν Λῆμνον
εἶπεν ἀληθείας διά τήν πολιτικήν καί
ἐθνικήν κατάστασιν. Παραλήρημα ἐναντίον ἱεραρχῶν, κληρικῶν καί τοῦ κοιμηθέντος Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ὑπό τοῦ
ὑπουργοῦ κ. Σηφουνάκη» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ 21-10-2011).
Φοβοῦνται τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
καί ἐπιδιώκουν τήν φίμωση καί περιθωριοποίησή της.
«Ἀποδήμησαν καταθέσεις 9,5 δίς
Εὐρώ». (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 21-10-2011).
Ἀποδημοῦν ἀποταμιεύσεις, ἐπιχειρήσεις, ἐπιστήμονες, νέοι. Ἐπιτεύγματα τῆς
κυβερνήσεως τοῦ Μνημονίου !
«Πτήση σέ… κενά ἀέρος» (ΕΘΝΟΣ
22-10-2011).
Πορεία λαοῦ καί ἀρχόντων χωρίς πυξίδα. Τό πνευματικό κενό τῆς ζωῆς μας ἔφερε τήν πατρίδα μας σ’ αὐτό τό κατάντημα.
Θά ἀφυπνιστοῦμε; Θά ἀναθεωρήσουμε
τόν προσανατολισμό τῆς ἀτομικῆς καί
συλλογικῆς πορείας μας;
«Μία κοινωνία σέ σύγχυση» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 23-10-2011).
Αὐτή εἶναι ἡ κοινωνία μας. Οἱ πνευματικές ἀξίες, οἱ ἠθικές ἀρχές δέν εἶναι πλέον τά κριτήριά μας, γι’ αὐτό ἡ σύγχυση.

«Κερδίζει ἔδαφος ἡ ἰδέα τῆς συγκυβέρνησης» (ΤΟ ΒΗΜΑ 23-10-2011).
Εἶναι δυνατόν νά βγάλουν τήν χώρα καί
τήν κοινωνία ἀπό τήν πολλαπλή κρίση
αὐτοί πού τήν δημιούργησαν;
«Βρετανική ραδιουργία στό Κυπριακό μέ φόντο τριμερή καί Προεδρικές»
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ 23-10-2011).
Δέν ξέχασαν τήν παλιά τους τέχνη!
«Τρέμουν νά ζήσουν στό κέντρο
τῆς Ἀθήνας» (ΤΑ ΝΕΑ 24-10-2011).
Ἡ ἐγκληματικότητα δημιουργεῖ ἀνασφάλεια. Ἐπιχειρηματίες καί κάτοικοι τοῦ
κέντρου τό ἐγκαταλείπουν. Θά γίνει πόλη
λαθρομεταναστῶν!
«Τεράστια ἡ ζημιά τῶν Ταμείων
ἀπό τό κούρεμα τοῦ χρέους» (ΒΡΑΔΥΝΗ 25-10-2011).
Μέ τό «κούρεμα» μειώνεται τό χρέος
καί ἡ ἐπιβάρυνση ἀπό τούς ἀνάλογους τόκους. Τό κράτος ὅμως θά ὑποχρεωθεῖ νά
καλύψει τήν ζημιά τῶν Ταμείων πού ἔχουν
ὁμόλογά του ἤ νά μετακυλίσει τήν ζημιά
τους στούς ἀσφαλισμένους, περικόπτοντας συντάξεις καί λοιπές παροχές.
«Ἡ ἐργασιακή ἐφεδρεία καί τό βαθμολόγιο ἀπορρυθμίζουν τό Δημόσιο»
(ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 26-10-2011).
Ἀπορρυθμίζουν; Γιατί, εἶχε ποτέ εὔρυθμη λειτουργία;
«Ὁ ὑλισμός ρίζα τῆς κοινωνικῆς
ἀδικίας» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 27-1-2011).
Συνέπεια τῆς ἀποστασίας πού εἶναι
αἰτία ὅλων τῶν κακῶν πού μαστίζουν ἄτομα καί κοινωνίες.
«Νά ἀφυπνιστοῦμε γιά ἐμᾶς καί τά
παιδιά μας» (ΕΞΠΡΕΣ 28-10-2011).
Καί νά ὑπερβοῦμε τά ἀρνητικά στοιχεῖα πού μᾶς ἔφεραν σ’ αὐτό τό κατάντημα.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Γιά τίς δοκιμασίες

α. «Πάτερ μου, εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τό ποτήριον τοῦτο· πλήν οὔχ ὡς
ἐγώ θέλω, ἀλλ’ ὡς σύ». (Πατέρα μου, ἄν
εἶναι δυνατόν, ἄς ἀποφύγω τό ποτήρι αὐτό.
Ἀλλά ὄχι ὅπως θέλω ἐγώ, ἀλλά ὅπως θέλεις
σύ).
β. Δέν σᾶς ἔχει καταλάβει δοκιμασία
μεγαλύτερη ἀπό τή συνήθη σέ ἀνθρώπους.
Ὁ Θεός εἶναι ἀξιόπιστος καί δέν θά σᾶς
ἀφήσει νά δοκιμασθεῖτε περισσότερο ἀπό
ὅ,τι μπορεῖτε νά βαστάξετε.
Α΄Κορ. ι΄13
γ. Μακάριος εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ὑπομένει δοκιμασία, γιατί ὅταν ἀποδειχθεῖ
ἄξιος, θά λάβει τό στεφάνι τῆς ζωῆς, πού
ὑποσχέθηκε ὁ Κύριος σ’ ἐκείνους πού τόν
ἀγαποῦν.
Ἰακ. α΄12
δ. Κύριε, Σύ εἶσαι ἡ καταφυγή μου στόν
καιρό τῆς θλίψης πού μέ στενοχωρεῖ. Σύ
εἶσαι ἡ χαρά τῆς ψυχῆς μου. Γλύτωσέ με
ἀπό τούς πειρασμούς καί τούς κινδύνους
πού μέ ἔχουν περικυκλώσει.
Ψαλμ. 31,7
ε. Κύριε, μέχρι τώρα μέ τά ἀφτιά μου
μόνο σέ ἄκουγα, τώρα ὅμως (πού μέ ἐπισκέφτηκες μέ τή δοκιμασία), σέ εἶδα μέ τά
μάτια μου.
Ἰώβ μβ΄5
στ. Ὅπως δοκιμάζεται ὁ ἄργυρος καί ὁ
χρυσός μέ τή φωτιά στό καμίνι ἔτσι καί οἱ
ἐκλεκτές καρδιές, διά μέσου τῆς παιδαγωγίας τοῦ Κυρίου, γίνονται ἁγνές καί καθαρές.
Παροιμ. ιζ΄3
ζ. Ἄν προσέρχεσαι νά ὑπηρετήσεις τόν
Κύριο, ἑτοίμασε τόν ἑαυτό σου γιά διάφορες δοκιμασίες.
Σ. Σειράχ β΄1
η. Εἶναι ἀδύνατο, χωρίς νά δοκιμαστοῦμε ἀπό τά κύματα καί τόν ἐνάντιο ἄνε-

μο τῶν πειρασμῶν, νά φθάσουμε στήν ἀντίπερα ὄχθη.
Ὠριγένης (185-254 μ.Χ.)
θ. Ὅ,τι δέν πέρασε δοκιμασία δέν τό
ἐπιδοκιμάζουμε. Ὅ,τι ὅμως ἐλέγχθηκε στήν
πράξη, εἶναι ἔξω ἀπό κάθε ἀμφιβολία,
ὅπως τό χρυσάφι στό χωνευτήριο.
Γρηγόριος Θεολόγος ΕΠΕ , 358
ι. Ἡ ἄνεση καί ἡ καλοπέραση συνήθως
ὁδηγοῦν στή νωθρότητα, ἐνῶ τό κέρδος ἀπό
τίς δοκιμασίες εἶναι μεγάλο.
Χρυσόστομος ΕΠΕ 32,62
ια. Ὁ Θεός ἐπιτρέπει, σύμφωνα μέ τό
σχέδιό του, νά δοκιμασθεῖ ὁ καθένας μέ
διάφορες θλίψεις, γιά νά γίνουν φανεροί
ἐκεῖνοι πού τόν ἀγαποῦν.
Ὅσ. Ἐφραίμ ὁ Σῦρος
ιβ. Ὁ Θεός, πού δημιούργησε τόν κόσμο, προνοώντας γι’αὐτόν, τά κάνει ὅλα
πρός τό συμφέρον του, ἔστω καί ἄν πρός τό
παρόν αὐτά πού στέλνει εἶναι δυσάρεστα.
Δίδυμος ὁ Τυφλός, Ι. Παράλληλα Π,53
ιγ. Γνώριζε ὅτι χωρίς πειρασμούς βρίσκεσαι μακριά ἀπό τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ καί
δέν περπατᾶς στά ἴχνη τῶν ἁγίων.
Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σῦρος
ιδ. Γιά κάθε καλό προηγεῖται πειρασμός
καί δέν εἶναι σίγουρο, ἄν κάτι εἶναι ἀρεστό
στόν Θεό, ἄν δέν περάσει τή δοκιμασία τοῦ
πειρασμοῦ.
Ἀββᾶς Δωρόθεος P.G. 88,1809
ιε. Ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά γίνει τώρα ἕνα
τράνταγμα γερό. Ἔρχονται δύσκολα χρόνια. Θά ἔχουμε δοκιμασίες μεγάλες… Νά
τό πάρουμε στά σοβαρά, νά ζήσουμε πνευματικά.
Παϊσίου, Λόγοι Α΄σ. 39
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΠΑΝΩ: Ὁ Ἐλαιῶνας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἰωήλ
ΚΑΤΩ: Τό συντριβάνι στό Δημοτικό Πάρκο τοῦ ΟΣΕ
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λάβαμε
τά νέα
βιβλία
ΝΙΚΟΣ Ι.ΖΕΡΒΗΣ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΚΑΤΟΧΗ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. Τόμος Ζ΄(1.12.1944-31.3.1945). Τό Κίνημα τοῦ
Δεκεμβρίου. Ἡ συμφωνία τῆς Βάρκιζας. Ἡ
ἐγκατάσταση τῶν Ἀρχῶν τοῦ Κράτους.
Μέ τόν Ζ΄τόμο ὁλοκληρώθηκε ἡ ἱστορική
ἔρευνα τοῦ συγγραφέως, πού ἀναφέρεται στά
γεγονότα πού διαδραματίσθηκαν στήν Καλαμάτα καί στή Μεσσηνία γενικότερα, στά σκληρά
καί δύσκολα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς καί τῆς Ἀπελευθέρωσης. Πρόκειται γιά μία πρωτότυπη
ἐργασία σέ ἑπτά τόμους, τρεῖς χιλιάδες σελίδες.
Τό ὅλο ἔργο τεκμηριώνεται ἀπό πλῆθος μαρτυριῶν τοῦ Μυστικοῦ Τύπου καί ἐφημερίδων τῆς
Κατοχῆς. Ὑποστηρίζεται ἀκόμη, μέ ἀπόρρητα
ἔγγραφα τῶν Βρετανικῶν, Ἀμερικανικῶν, Γερμανικῶν καί Ἑλληνικῶν Ἀχείων, πού ἔχουν σχέση μέ τήν ἐξιστορούμενη περίοδο. Σέ κάθε τόμο
ὑπάρχουν πολλές φωτογραφίες καί πλῆθος ντοκουμέντων ἀπό τά ἔτη 1941 - 1945. Ὁ Α΄τόμος
κυκλοφόρησε τό 2001. Σχ. 17Χ24 Σελ.525. Δ/νση
Συγγρ. Βασ. Ἀμαλίας 16, 24100 Καλαμάτα, τηλ.
27210 26103.
Ι.Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ. Προσεγγίσεις,
παρατηρήσεις, ποικίλματα.
Ὁ κ. Νικολαϊδης, ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, φιλόλογος καί διπλωματοῦχος τοῦ Ἰταλικοῦ Ἐπιμορφωτικοῦ Ἰνστιτούτου, τέως Γενικός Ἐπιθεωρητής Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, μᾶς παρουσιάζει
συγκεντρωμένα στόν τόμο αὐτό κείμενά του πού
ἔχουν περιληφθεῖ σέ ἐκδοθέντες τόμους συνεδρίων (παιδαγωγικῶν κ.ἄ.) ἤ ἔχουν δημοσιευθεῖ
κατά καιρούς σέ περιοδικά. Ἄλλα ἐκφωνήθηκαν
ὡς διαλέξεις σέ αἴθουσες μέ πυκνό ἀκροατήριο
καί κάποια ἀπετέλεσαν διδακτική ὕλη στό μάθημα τῶν νεοελληνικῶν κειμένων σέ φιλολόγους
πού μετεκπαιδεύονταν στή Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. Θεσσα-

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ
ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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λονίκης. Σχ. 14,50Χ20,50. Σελ. 296. Ἔκδοσις
«Μαλλιάρης Παιδεία». Κεντρική διάθεση:
25ης Μαρτίου 51, 56429, Ν. Εὐκαρπία, Θεσαλονίκη, τηλ. 2310649251, fax 2310640 757.
Κυριάκου Παπακυριάκου, Καθ. Θεολόγου:
1/ ΒΑΘΕΙΕΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Ψεῦδος-Καταλαλιά-Κατάκριση -Συκοφαντία-Βλασφημία.
Κοινωνικές ἠθικές πληγές ὑπῆρχαν πάντοτε
στόν κόσμο, οὐδέποτε θεραπεύτηκαν ἐξ ὁλοκλήρου, ἀλλά ἀντιθέτως κατά περιόδους ἐπιδεινώνονταν. Κατά τόν 20ό αἰώνα μερικές ἠθικές
κοινωνικές πληγές ἐπιδεινώθηκαν πάρα πολύ
καί προχώρησαν βαθειά στό σῶμα τῆς κοινωνίας.
Τό βιβλίο συμβάλλει στήν θεραπεία τῶν πέντε
ἀναφερομένων κοινωνικῶν πληγῶν. Σχ. 17Χ24
Σελ. 162.
2/ Τοῦ ἰδίου: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ.
Ὕστερα ἀπό ἔρευνα τῶν διασωθέντων πρακτικῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί πολλῶν ἄλλων σχετικῶν βιβλίων παρουσιάζεται ἡ ἐργασία αὐτή τῆς
Ἱστορίας τῆς Μονῆς. Σχ.17Χ24, σελ.126. Δ/νση
Συγγρ. Ἀναστασίου Χρυσάφη 6, Σέρραι, τηλ.
23210 24509.
Νικολάου Σπ. Βούλγαρη, Καθ. Θεολογίας
ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΩ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ
Ἡ ψυχή μας μᾶς συνοδεύει, μᾶς δίνει ζωή,
μᾶς προστατεύει, μᾶς θέλει μαζί της στήν
αἰωνιότητα, μᾶς ἐπιβραβεύει στά καλά μας καί
μᾶς ἐλέγχει στίς παρεκτροπές μας. Σπάνια ὅμως
κουβεντιάζουμε μαζί της. Οἱ βιοτικές μέριμνες,
μᾶς παρασύρουν καί μᾶς στεροῦν τίς ὑπηρεσίες
της. Ἀξίζει τόν κόπο νά κουβεντιάσης μαζί της!
Σχ. 12Χ16,50. Σελ.62. Δ/νση Συγγρ. Κύπρου 78
30200, Μεσολόγγι, τηλ. 2631022604.
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Φωτεινή Παληογιάννη, Καθηγήτρια Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Πατρῶν,
Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Γεώργιος Βασιλικιώτης, Καθηγητής Ἀναλυτικῆς Χημείας
Ἀριστ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀγάπη
σας στήν πνευματική μας προσπάθεια.
Ὁ Κύριός μας νά σᾶς εὐλογεῖ.
Ὁ κ. Σέργιος Λ. Ἀλεξίου, Πρόεδρος Ἐφετῶν ἐ.τ. Θεσσαλονίκη, μᾶς
γράφει:
«…Τυγχάνω ἐπί πολλά ἔτη συνδρομητής (καί ἀναγνώστης) τοῦ περιοδικοῦ σας καί ὁμολογῶ ὅτι βρῆκα μεγάλη
ἀνάπαυση καί ὠφέλεια «ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης». Εὔχομαι ὁ Κύριος,
τό Φῶς τοῦ κόσμου, νά σᾶς χορηγῆ φώτιση καί δύναμη ὥστε μέ τή Χάρη Του
νά συνεχίσετε τό σπουδαῖο κοινωνικό
καί πνευματικό ἔργο πού ἐπιτελεῖτε μέ
τό ἐν λόγῳ περιοδικό, καθώς καί μέ τόν
Σύλλογό σας, χάριν τῆς Πατρίδος καί
πρωτίστως πρός Δόξαν Θεοῦ…».
Ἰδιαίτερα σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τά
τόσο θερμά σας λόγια. Μᾶς δίνετε δύναμη καί κουράγιο νά συνεχίσουμε τόν
ἀγώνα μας. Ἀντευχόμαστε, ὁ Κύριός
μας νά σᾶς χαρίζει κάθε καλό.
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