«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες
Ἀκατάληπτο καί ἀνερμήνευτο εἶναι τό γεγονός τῆς θείας
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας. «Μυστήριον ξένον καί παράδοξον» τό ὀνομάζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος. Ἄν ὅμως δέν μποροῦμε
νά εἰσδύσουμε εἰς τό βαθύ νόημα τοῦ μυστηρίου καί νά τό κατανοήσουμε, μποροῦμε νά ἐννοήσουμε τίς συνέπειες καί τά ἀποτελέσματά του.
Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι τά Χριστούγεννα εἶναι γιορτή τῆς ἀγάπης. Ὁ Χριστός μέ τήν Γέννησή του ἦλθε ἀνάμεσά μας καί μᾶς
ἔφερε τήν ἀγάπη. Τήν ἀγάπη νά ζήσουμε ἰδιαίτερα αὐτές τίς
ἡμέρες τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου, συγχωρῶντας τούς ἐχθρούς
μας καί εὐεργετῶντας τούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη.
Αὐτή εἶναι ἡ θερμή εὐχή τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ γιά τά Χριστούγεννα καί τό νέο ἔτος.
Η ΣΥΝΤΑΞΗ

Σέ ὅλους τούς σεβαστούς καί ἀγαπητούς μας,
στέλνουμε τίς θερμότερες εὐχές μας, γιά

Καλά Χριστούγεννα
καί εὐλογημένο
τό νέο ἔτος 2013
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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Τό Νήπιον καί τά νήπια
«Xριστός γεννᾶται» καί ὁ κόσμος
ἀγάλλεται. Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ
Πατρός παίρνει καί ἑνώνει μέ τή θεότητά Του τήν ἀνθρώπινη φύση μας. Γίνεται νήπιον καί ὡς νήπιο ἀναγεννᾶ τόν
ἄνθρωπο καί ἀνακαινίζει τήν σύμπασα
κτίση. «Νεουργεῖται ἡ κτίσις». Νηπιάζει
ὁ παντέλειος Θεός καί προσελκύει τά
νήπια, πού τά φονεύει ὁ Ἡρώδης. Τά
ἁγιάζει μέ τό μαρτύριό τους, τά δέχεται
ὡς πρώτη προσφορά τῆς ἀνθρωπότητος
στήν ἐνανθρώπισή του καί τή λυτρωτική
Του θυσία. Τά καθιστᾶ κοινωνά τῆς βασιλείας Του.
Ὁ «νηπιάσας σαρκί», παραμένει ὡς
πρός τή θεότητά Του, αἰώνιος καί ἀναλοίωτος κατά πάντα «ὁμοούσιος» μέ τόν
Πατέρα καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, κατά
πάντα ὅμοιος μέ μᾶς κατά τήν ἀνθρώπινη φύση. Περνᾶ ὅλα τά στάδια τῆς
δικῆς μας ζωῆς, χωρίς τήν ἁμαρτία. Γι’
αὐτό διατηρεῖ ὅλη τήν καθαρότητα καί
τήν ἁπλότητα, ὅλη τή νηπιότητα, πού
μποροῦν νά ἔχουν τά νήπια, ὅλη τή φωτεινότητα τῆς θεϊκῆς λαμπρότητας.
Τά νήπια, μέ τό βάπτισμά τους,
αἰσθάνονται τήν ἐγγύτητα τῆς σχέσεώς
τους μέ τόν νηπιάσαντα Κύριο. Γι’ αὐτό
καί ἑλκύονται πρός Αὐτόν, μέ τήν ἀθωότητα καί τήν ἁπλότητά τους. Πόσο μᾶς
λείπει αὐτή ἡ νηπιότητα, γιά τήν ὁποία
μᾶς μιλάει ὁ Ἀπ. Παῦλος. «Μή παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλά τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δέ φρεσί τέλειοι γίνεσθε» (Α
Κορ. 14,20). Ἡ ἁπλότητα τῆς πίστεως, ἡ
βαθειά ἐμπιστοσύνη στόν σαρκωθέντα
Κύριο γεμίζει τήν καρδιά μας μέ εἰρήνη
καί ἐσωτερική πληρότητα, μέ τή θεϊκή
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γνώση καί σοφία. Πόσο ὅμως μεγάλο
εἶναι τό χρέος ὅλων μας, ἰδιαίτερα τῶν
γονέων, νά ὁδηγοῦμε τά παιδιά στό Θεό
διά τῆς Ἐκκλησίας μας, «προσέφερον
Αὐτῷ τά παιδία, ἵνα αὐτῶν ἅψηται».
«Ἄφετε τά παιδία ἔρχεσθαι πρός με»
(Μάρκ. 10, 13-14), λέει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος.
«Καί ἐναγκαλισάμενος αὐτά κατηυλόγει
τιθείς τάς χεῖρας ἐπ’ αὐτά» (ἐ.α.). Δυστυχῶς σήμερα φοβοῦνται πολλοί νά
ὁδηγήσουν τά παιδιά στό Θεό καί τήν
Ἐκκλησία. Ἀδιαφοροῦν ἄλλοι καί ἄλλοι
τά ἐμποδίζουν καί τά στεροῦν τό πνευματικό νόημα τῆς ζωῆς καί τά δηλητηριάζουν μέ θεωρίες καί πρακτικές
ἀνελεύθερων καταστάσεων. Τούς παρέχουν τά πάντα ὑλικά καί φθαρτά καί
τούς στεροῦν τόν Ἕνα, τόν Θεό, τόν μοναδικό θησαυρό. Τί ὅμως νά ποῦμε γιά
τό σφαγεῖο τῶν ἐκτρώσεων, πού στή
χώρα μας ἐγγίζουν, ἄν δέν ξεπερνοῦν,
τά ὅρια τῆς τραγικότητας;
Ὁ Χριστός πού ἔγινε νήπιο ἀγκάλιασε τά παιδιά. Ὁ Ἡρώδης τά θέρισε μέ
τή μανία του νά ἐξαφανίσει τόν γεννηθέντα Βασιλέα. Κι’ ἐμεῖς; Μήπως γινόμαστε νέοι πολέμιοι τοῦ Χριστοῦ καί
τῶν νηπίων; Ποῦ τά ὁδηγοῦμε;
«Ἄφετε τά παιδία ἔρχεσθε πρός με
καί μή κωλύετε αὐτά». Γιά νά ζήσουν
καί νά δοξάσουν τόν γεννηθέντα ἐν Βηθλεέμ. Γιά νά σωθῆ ὁ κόσμος. Γιά νά
ὑπάρχουμε ὅλοι μας. Ἄς ἀποκτήσουμε
τήν θεϊκή νηπιότητα, τήν βαθειά ἐμπιστοσύνη, τήν πίστη ὡς «κόκκον σινάπεως», πού μετακινεῖ ὄρη, γιά νά
γεννηθεῖ στήν καρδιά μας, ὅπως στήν
φάτνη τῆς Βηθλεέμ.
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ΟΙ ΔΥΟ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς
εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ» ἦταν ὁ
ἀγγελικός ὕμνος, πού ἀκούστηκε κατά
τήν κοσμοϊστορική ἐκείνη νύχτα τῆς
Θείας ἐνανθρώπησης. Ὁ πολυσήμαντος
αὐτός ἀγγελικός ὕμνος δηλώνει τήν
ἀναδημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, πού
συντελέστηκε μέ τήν ἔνσαρκη παρουσία τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Πατρός σ’
αὐτόν τόν κόσμο. Τό χάσμα ἀνάμεσα
στό Θεό καί τόν ἄνθρωπο πού δέν μπόρεσε ποτέ νά γεφυρωθεῖ, τό γεφύρωσε ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός μέ
τήν ἐνανθρώπησή του.

Προαιώνια Γέννηση
Στήν ὑμνολογία τῶν Χριστουγέννων
τονίζεται, πώς ὁ Σωτήρας Χριστός, ὁ
Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός,
γεννᾶται ὡς Θεός προαιώνια ἀπό τόν
Πατέρα. Αὐτό ἀποτελεῖ, καθώς εἶναι
γνωστό, βασικό κεφάλαιο τῆς πίστεώς
μας, καθώς ὁρίζεται μέ σαφήνεια στό
2ο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως,
«πιστεύω... καί εἰς Ἕνα Κύριον Ἰησοῦν
Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα
πρό πάντων τῶν αἰώνων...». Ὁ ὅρος
«προαιώνια γέννηση» τοῦ Υἱοῦ ἐκ
τοῦ Πατρός ἐκφράζει τήν ἀμετάβλητη
θέση τῶν δύο προσώπων καί τήν μεταξύ τους ἑνότητα. Ὁ Υἱός ὑπάρχει
προαιώνια, ἄναρχος ὄντας, μέσα στήν
κίνηση αὐτῆς τῆς γέννησης ἐκ τοῦ πατρός. Κατά τόν ἴδιο τρόπο καί «Τό
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Ἅγιο Πνεῦμα παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται» προαιώνια (Ἰωάν. 15, 20). Ἡ
πράξη λοιπόν τῆς γέννησης τοῦ Υἱοῦ
καί ἡ πράξη τῆς ἐκπόρευσης τοῦ Ἁγ.
Πνεύματος ἁρμόζουν ἡ πρώτη στόν Πατέρα καί τόν Υἱό καί ἡ δεύτερη στόν
Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Ἡ ἔνσαρκη παρουσία
Ὁ ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα καί τό
Ἅγιο Πνεῦμα, Υἱός καί Λόγος, «ἐπ’
ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν» σαρκώνεται
καί γεννᾶται ὡς ἄνθρωπος. Ἡ ἐκ τοῦ
Πατρός λοιπόν γέννηση τοῦ Υἱοῦ καί
Λόγου ἔγινε «προαιωνίως καί ἀχρόνως». Ἐνῶ ἡ ἐν χρόνῳ γέννηση Αὐτοῦ
ὡς ἀνθρώπου ἔγινε ὑπερφυσικά ἐκ τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ Σωτήρας Χριστός λοιπόν εἶναι τέλειος Θεός, ἀλλά
καί τέλειος ἄνθρωπος. Ὁμοούσιος μέ
τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα κατά
τή Θεία φύση Του, ἀλλά καί ὁμοούσιος
μέ τή μία καί ἑνιαία ἀνθρώπινη φύση.
Πρόκεται δηλαδή, γιά μιά διπλή ὁμοουσιότητα. Τό Σωτήρα Χριστό «κατ’
οὐσίαν ἴσον τε Πατρί καί βροτοῖς δοξάζομεν», ἀναφέρει ὁ σχετικός ὕμνος.
Ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου
τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ μέγα καί ἀνερμήνευτο μυστήριο. Ἀποτελεῖ μυστήριο
ὑπέρλογο καί ἀπροσπέλαστο στόν
ἀνθρώπινο νοῦ. Γι’ αὐτό «οὐ φέρει τό
μυστήριον ἔρευναν, πίστει μόνῃ τοῦτο
πάντες δοξάζομεν» σύμφωνα μέ ἐπίκαιρο ὕμνο.
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«Ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων κατήργηται»
Κασσιανή μοναχή

Ὁ Ρωμανός ὁ Μελωδός, ὁ μεγάλος
αὐτός ἐκκλησιαστικός ποιητής, στόν
«Αἶνον ταπεινοῦ Ρωμανοῦ εἰς τά Γενέθλια» καί εἰδικότερα στό «αὐτόμελον»
μιλάει σέ μεγαλόπρεπους στίχους γιά
τήν Θεία Γέννηση βασισμένος στίς ἀντίστοιχες εὐαγγελικές περικοπές:
«Αἱ ἀγγελικαί / προπορεύεσθε δυνάμεις· / οἱ ἐν Βηθλεέμ / ἑτοιμάσατε
τήν φάτνην· / ὁ Λόγος γάρ γεννᾶται /
ἡ Σοφία προέρχεται· / δέχου ἀσπασμόν
ἡ ἐκκλησία, / εἰς τήν χαράν τῆς Θεοτόκου [...] ὁ ἄκτιστος γεννᾶται, / ἀχώριστος χωρίζεται· / σήμερον ἡ χάρις
ἐπεφάνη, / ἡ πλάνη σήμερον ἐπαύθη...». Μέ τήν ἴδια ποιητική ἔξαρση ὁ
Ρωμανός θά συνεχίσει:
«Ἥλιε, Χριστέ, / ἡ Παρθένος ἀνεβόα / πῶς σέ καθορῶ / καί σπαργάνοις ἐνειλίττω / φωταγωγοῦντα πάντων
/ τάς ψυχάς θείᾳ χάριτι; / πῶς σέ περιπτύσσομαι ἀγκάλαις; / πῶς γαλουχῶ, ὁμοιωθέντα / τοῖς κραυγάζουσιν· / εὐλογημένος....».
Στόν νζ΄ στίχο μᾶς πληροφορεῖ ὁ ποιητής: «Ράβδος μυστική, / ἀνεβλάστησας, Μαρία, / ἤνθησεν, ἁγνή, / ἐκ τοῦ
ἄνθους ὁ δεσπότης, / ὁ κτίσας τούς
αἰῶνας / καί κατέχων τά σύμπαντα...».
Ἡ Κασσιανή, αὐτό τό «παράδοξον
φαινόμενον ἐν τῷ γενικῷ ποιητικῷ συναγωνισμῷ» τῶν συγχρόνων της στό
πρωτότυπο ποίημά της στόν ἑσπερινό
τῶν Χριστουγέννων, «Αὐγούστου μο262
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ναρχήσαντος...», μᾶς πληροφορεῖ ὅτι «ἡ
πολυθεΐα τῶν εἰδώλων κατήργηται». Τά
πολύθεα εἴδωλα καταργηθήκανε, δέν
ὑπάρχουν πιά μετά τήν ἐνανθρώπηση
«ἐκ τῆς Ἁγνῆς» τοῦ Κυρίου.
Καί θεωρεῖ ἡ ποιήτρια σημαντικό τό
γεγονός «ὅτι καί γυναῖκες / κατήργησαν τήν πλάνην τῆς εἰδωλομανίας» μέ
τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Εἶχε λοιπόν δίκαιο ὁ Διονύσιος Σολωμός ὅταν καυτηρίαζε ὅσους ἦταν δεμένοι στά εἴδωλα τῆς
γλώσσας. Ἄλλωστε τά ἴδια τά εἴδωλα
ὁμολογήσανε τήν κατάργησή τους, ὁ τελευταῖος χρησμός τοῦ Μαντείου τῶν
Δελφῶν τό εἶπε καθαρά:
«Πέστε στό βασιλιά, κατάχαμα σωριάστηκαν τ’ ἀρχοντοπάλατα τοῦ Δαιδάλου. Δέν ἔχει πιά ἡ μάντισσα δάφνη οὔτε ὁ Φοῖβος καλύβι. Ἔσβησε καί
τό κελαηδηστό νερό».

***
Ἡ νεοελληνική ποίηση ἔχει συνθέσει
στίχους θαυμαστούς γιά τό θάνατο τῶν
εἰδώλων. Ὁ Γ. Βερίτης στό θαυμάσιο
ποίημά του «Τ’ ἄστρο στήν Ἀνατολή»
μιλάει γιά τά πεθαμένα εἴδωλα, πού κατρακυλᾶνε ἀπό τόν Ὄλυμπο, τό ἐνδιαίτημα τῶν θεῶν.
Πάταγος γίνεται ἀπό τοῦτο τό κατρακύλημα, «Σπαράζει ὁ Ὄλυμπος,
μουγκρίζει, / καί σ’ ἀστραπόβροντα
ξεσπᾶ· / ὁ δρόλαπος ἄγρια σφυρίζει /
καί τόν χτυπᾶ».
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Ὁ ποιητής στήν πρώτη
στροφή δίνει τήν εἰκόνα
τοῦ Ὀλύμπου πού τρέμει
συθέμελα. Καί μαζί μέ τ’
ἄγρια στοιχειά καί τούς
ψευτοθεούς του κατρακυλᾶνε πρός τά κάτου καί
παίρνουν ὅποιο δρόμο λάχει. Ἕνα θέαμα συγκλονιστικό. Εἰκόνα γραμμένη μέ
ποιητική δύναμη καί δυναμική, πού φανερώνει τόν
ἀριθμό τῶν ψευτοθεῶν τοῦ
Ὀλύμπου.
«Δέν εἶναι δώδεκα μονάχα· / μετρῶ θεούς, μετρῶ
θεές, / μισοθεούς, μισοθεές, / πόσες χιλιάδες νἄναι
τάχα; // Σάν τ’ ἀνεμόδαρτα τά φύλλα / τόπο γιά νά
σταθοῦν δέν ἔχουν· / τό
μάτι τους θολό, μαυρίλα
/καί τρέχουν, τρέχουν /ψυχορραγίζει καί κράζει ἀπελπισμένα: / Ἄχ! Δέ μέ σώζει πιά κανένας. / Νά τ’
Ἄστρο στήν Ἀνατολή. /
Τώρα πεθαίνουν οἱ πολλοί:/
Γενιέται ὁ Ἕνας! ...».
Θά κλείσουμε τόν περίπατο στόν ποιητικό ἀμπελώνα μέ στίχους τοῦ ποιητῆ
τῆς καρδιᾶς καί τῆς ὑπερφυσικῆς βεβαιότητας, τοῦ
Ἐλευθερίου Μάινα, μέ τίτλο: «1983 π.Χ.». Ἐπίκαιροι
πάντα καί καυστικοί. Τούς
δημοσίευσε τό 1983 στό
περιοδικό «Σκαπάνη»:
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«Θά ξαναγεννηθεῖς στά
ἐξώφυλλα / τῶν ἑβδομαδιαίων περιοδικῶν / καί στίς
τετραχρωμίες τῶν ἐφημερίδων // κορδέλλες καί ταινίες
/ μέ κεφαλαῖα γράμματα, /
κόκκινα ἤ γαλάζια, / θά διαφημίζουν τά: / ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. // Ἑκατομμύρια κάρτες / μέ καλλιτεχνικές παραστάσεις / θά
διαπλεύσουν τά πέλαγα [...]
γιά νά μᾶς εὐχηθοῦν τή
γέννησή Σου. // Χορωδίες
θά ψάλλουν / κατανυκτικά
τροπάρια / καί τά ραδιόφωνα θά μεταδίδουν / ἅγια
Νύχτα / καί τά διηγήματα
τοῦ Παπαδιαμάντη // ... // Ὁ
σταῦλος τῆς καρδιᾶς μας /
θά μείνει καί φέτος ἄδειος
/ κι’ ὁ ἄγγελος θά χαράξει
/ στήν ἱστορία μας τό:
1983».
Ναί, ποιητή! Οἱ συμπεριφορές μας καί οἱ πράξεις
μας εἰδωλολατρικές μᾶλλον
εἶναι, παρά ἐμποτισμένες μέ
τόν Λόγο τοῦ τεχθέντος «ἐκ
Πνεύματος Ἁγίου» Θεανθρώπου. Εἶχε δίκαιο ἡ μοναχή Κασιανή πού ἔγραφε:
«Ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων
κατήργηται»! Ἐμεῖς τά ξαναφέρνουμε μέ τίς συμπεριφορές μας.
ΝΙΚΟΣ Θ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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H ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ γιά μία
γυναίκα εἶναι νά τήν ἀξιώσει ὁ Θεός νά
γίνει μάνα. Ἡ μάνα λειτουργεῖ τό μυστήριο τῆς ζωῆς. Καθίσταται συνδημιουργός τοῦ Θεοῦ.
Τό ὄνομα Εὔα, δηλαδή ζωή, πού
ἔδωκε ὁ Ἀδάμ στήν γυναίκα του, αὐτή
ἀκριβῶς τήν ἀλήθεια ἐκφράζει ὅπως
διαβάζουμε στό δεύτερο κεφάλαιο τοῦ
βιβλίου τῆς Γένεσης.
Ἡ μητρότητα εἶναι πράγματι τό
μεγαλύτερο προνόμιο τῆς γυναίκας,
εἶναι συνάμα ὅμως καί ἡ μεγαλύτερη
εὐθύνη. Πρόκειται γιά τήν εὐθύνη τῆς
ἀνατροφῆς, τῆς διαπαιδαγώγησης τῶν
τέκνων. Κατά τόν Ἱ. Χρυσόστομο «οὐ
τό τέκνον ποιεῖ μητέρα ἀλλά τό ἀναθρέψαι καλῶς». Δηλαδή, δέν κάμνει
γονέα ἁπλῶς ἡ γέννηση τέκνων, αὐτό
εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλά «τό ὀρθῶς παιδαγωγεῖν». Καί τό «ὀρθῶς παιδαγωγεῖν» βρίσκει τήν ἐφαρμογή του στήν
προτροπή τοῦ Κλήμεντα Ρώμης τοῦ
2ου αἰῶνα «τά τέκνα ἡμῶν τῆς ἐν
Χριστῷ παιδείας μεταλαμβανέτωσαν».
Τότε θά ἰσχύει καί τό ὅτι «πίσω ἀπό
κάθε μεγάλο ἄνδρα κρύβεται κάποια
μάνα σπουδαία» καί τό ὅτι «ἡ μητέρα
ἰσοδυναμεῖ μέ ἑκατό δασκάλους».
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Ἐν προκειμένῳ εἶναι ἐξόχως διδακτικό
τά ὅσα γνωρίζουμε γιά τίς ἡρωΐδες μανάδες
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Ὁ Μέγας Βασίλειος ἔλεγε γιά τήν μητέρα τήν Ἐμμέλεια ὅτι «ἐκ παιδός ἔλαβον τήν
ἔννοιαν περί Θεοῦ παρά τῆς μακαρίας μητρός μου» καί αὐτή τήν χριστιανική παιδεία
καί ἀγωγή τήν κράτησε μέσα του καί αὔξησε.
Λέγει χαρακτηριστικά: «Τάς παραδοθείσας
μοι περί αὐτῆς ἀρχάς ἐτελείωσα» δηλ. τελειοποίησα.
Γιά τήν μητέρα του Νόννα, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέει ὅτι ἔβαζε τά χεράκια
του μαζί μέ τήν ἀδελφή του Γοργονία καί τόν
ἀδελφό του Καισάριο, τότε πού ἦταν μικρά
παιδιά, πάνω στά Ἱερά Κείμενα, τήν Ἁγία
Γραφή καί ὁμολογεῖ μέ τό ποιητικό του τάλαντο ὅτι: «Βίβλοισι δι’ ἐμᾶς χέρας ἤγνισε
θείαις», δηλαδή μέ τίς θεῖες Γραφές ἅγνιζε
τά χέρια μου ἡ μητέρα μου καί τήν ψυχή μου
γέμιζε μέ τά διδάγματα αὐτῆς.
Γιά δέ τήν Ἀνθοῦσα ὁ Ἱ. Χρυσόστομος
λέγει ὅτι ἦταν τό φωτεινό παράδειγμα πίστεως στά νεανικά του χρόνια καί ὅταν
ἐκεῖνος ἔφευγε γιά τό σχολεῖο, ἡ μάνα του
κλεινόταν στό δωμάτιο της καί προσευχόταν
γι’ αὐτόν. Τήν θαύμαζε καί αὐτός ὁ μεγάλος
φανατικός εἰδωλολάτρης ρητοροδιδάσκαλος
Λιβάνιος καί τήν ἐπήνεσε ἐνώπιον πολλῶν
γιά τήν ἡρωϊκότητα τῆς χηρείας της λέγοντας: «Βαβαί, οἷαι παρά Χριστιανοῖς γυναῖκες
εἰσίν». Δηλ. Πώ-πώ! Ποῖες γυναῖκες ὑπάρχουν μεταξύ τῶν χριστιανῶν.
Ἀλλά τό ἐρώτημα πού τίθεται σήμερα.
Ἔχουμε τέτοιες ὑποδειγματικές μανάδες; Ἡ
ἀρχή πρέπει νά γίνεται ἀπό τήν νεαρή ἡλικία
τῶν θυγατέρων. Μέσα στήν οἰκογένεια σμιλεύεται ἡ μέλλουσα μάνα καί στό χῶρο τῆς
Ἐκκλησίας διδάσκεται τήν ἀποστολή της.
Ἐκεῖ θά μάθει ὅτι ὅλες οἱ μεγάλες καί σωστές
μανάδες ξεκινοῦν ἀπό τήν Παναγία, τό ἀνυπέρβλητο, μοναδικό καί αἰώνιο γυναικεῖο
πρότυπο. Καί ἄν θέλουμε μιά καλή κοινωνία
τότε ἄς μεριμνήσουμε νἄχουμε καλές μανάδες
πέρα ἀπό ψεύτικα φεμινιστικά ἰδεολογήματα.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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«Δι’ ἄλλης ὁδοῦ»
ουρασμένος ὁ ἀποστάτης καί
ἀρνησίθεος κόσμος ἀπό τήν
ἀβάσταχτη δυστυχία του στήν
ὁποία ζοῦσε ἔξω ἀπό τόν παράδεισο τῆς τρυφῆς λόγω τῆς παρακοῆς του, περίμενε μέ λαχτάρα τόν
Μεσσία, τόν Ἀπεσταλμένο ἀπό τόν
Θεό, γιά νά τόν λυτρώσει. Πόσοι καί
πόσοι αἰῶνες πέρασαν. Ὅλοι οἱ
λαοί, γενιές καί γενιές ἀνθρώπων
καρτεροῦσαν μέ ἐλπίδα. Ἀπαίδευτοι καί σοφοί. Καί ἦλθε! «Ὁ Πατήρ
ηὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο
καί ἡ Παρθένος ἔτεκεν Θεόν ἐνανθρωπήσαντα». Ὁ Ἄσαρκος σαρκώθηκε. Γεννήθηκε ὁ Θεάνθρωπος, ὁ
ὁποῖος ἔμεινε καί τέλειος Θεός, ὁμόθρονος καί ὁμοούσιος τῷ Πατρί. Ἡ
φωτιά τῆς Θεότητάς Του ἔκαψε μέ
τήν θεϊκή φλόγα καί ἐξαφάνισε τήν
σκουριά τῆς πτώσης καί τῆς ἁμαρτίας.
Στόν σαρκωθέντα Χριστό φωτεινό ἀστέρι ὁδήγησε τούς μάγους,
τούς σοφούς τῆς ἐποχῆς. Βλέπουν
τόν νηπιάσαντα Θεό, τόν πιστεύουν
καί τόν προσκυνοῦν. Λίγο πιό πέρα
ὅμως τούς περιμένει ἡ ἁμαρτία. Ἡ
ματαιοδοξία, ἡ φιλαρχία, ἡ κακία, ὁ
φόνος. Ὁ μιαρός Ἡρώδης. Ἀλλά
αὐτοί δέν θά συναντήσουν ὅλα
αὐτά. Φωτισμένοι ἀπό τόν Θεό Πατέρα θά παρακάμψουν τίς ἁμαρτωλές καταστάσεις καί «δι’ ἄλλης
ὁδοῦ» (Ματθ. β 12) θα συνεχίσουν
ἀσφαλή πορεία γιά τήν ἐπιστροφή
στήν πατρίδα.
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Δύο χιλιάδες καί πλέον χρόνια,
ἡ χάρη τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ
καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ ζεστή ἀγκαλιά τῆς ἐπί γῆς στρατευομένης καί
ἀγωνιζομένης Ἐκκλησίας Του, χαρίζουν παραδείσιες εὐλογίες σέ ὅλους
τούς ἀνθρώπους. Πολλοί ὅμως, ξεφεύγουν ἀπό τήν σωστή πορεία,
διαλέγουν λάθος δρόμους, πηγαινοέρχονται καί χάνονται στίς ἴδιες
ἀτραπούς τῆς εὔκολης καί ἁμαρτωλῆς ζωῆς. Ἀρκετές φορές συναισθάνονται τά σφάλματά τους, ἀλλά
δέν βρίσκουν τήν δύναμη νά ἀλλάξουν δρόμο. Ἔτσι ὅμως δέν ὑπάρχει
σωτηρία. Γι’ αὐτούς δέν «ἐτέχθη Σωτήρ», γιατί οἱ ἴδιοι δέν τόν θέλησαν
γιά Σωτήρα. Γιά νά γευθοῦμε τίς δωρεές τῆς Θείας Γέννησης, γιά νά ἐπιτύχουμε τήν σωτηρία μας, χρειάζεται
νά ἀλλάξουμε προσανατολισμό, «δι’
ἄλλης ὁδοῦ», νά πορευθοῦμε, τῆς
ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ. Δύσκολη, στενή, μέ
θλίψη στήν ἀρχή, ἀλλά ὅταν βροῦμε,
μέ τήν χάρη Ἐκείνου, τόν βηματισμό
μας, βατή, ξεκούραστη, χαρούμενη,
εὐλογημένη, οὐράνια. Ἕνας δρόμος
πού μᾶς ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια στήν
εὐτυχία καί τήν εὐτυχία στήν παροῦσα ζωή καί πρό παντός στήν μακαριότητα τοῦ Παραδείσου. Ἐπιστροφή στήν Οὐράνια πατρίδα «δι’
ἄλλης ὁδοῦ», ἀκολουθώντας τόν
δρόμο τοῦ Θεοῦ.
Γιάννης Τασούλας
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ΣΤΟ ΝΤΕΫΡΟΥΤ
ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ
ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΡΑΦΕΙ
ἡ ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν
τή μικρή κωμόπολη τῆς Ἄνω Αἰγύπτου,
τό Ντεϋρούτ, ὅπου ἐργαζόταν ὁ πατέρας μου στά βαμβάκια, γιά τόν ἐκκλησιασμό τῆς ὀλιγάριθμης Ἑλληνικῆς παροικίας, ὑπῆρχε μόνο ἕνα μικρό ἐκκλησάκι, ὁ
Ἅγιος Νικόλαος. Ξύλινο, κατά-λευκο, μέ
τήν ἐπικλινῆ στέγη του βαμμένη κόκκινη –
νά φέρνει ἴσως μιά νοσταλγική θύμιση ἀπό
τά κεραμιδοσκέπαστα ἐκκλησάκια τῆς πατρίδας – στεκόταν ἤρεμο στή μέση μιᾶς
κεντρικῆς καθαρῆς καί μεγάλης «ἀλάνας».
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Μόνιμος ἱερέας δέν ὑπῆρχε
στό Ντεϋρούτ. Ὡστόσο, κάθε Κυριακή,
ἡ χαμηλή πορτούλα ἄνοιγε. Οἱ γυναῖκες, πού εἶχαν ἀποβραδίς περιποιηθεῖ τόν ναό, ἄναβαν τά καντηλάκια,
πολλοί πιστοί ἔρχονταν γιά ν’ ἀνάψουν
τό κεράκι τους, κι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα παιδιά χτυποῦσε γιά λίγη ὥρα τήν
μικρή καμπάνα. Ὁρισμένοι ἀπό τούς
πιό ἡλικιωμένους διάβαζαν ἀποσπάσματα ἀπό τήν Καινή Διαθήκη κι ἔψελναν ἕνα-δύο τροπάρια, γεγονός πού
προκαλοῦσε τά λίγο εἰρωνικά σχόλια
κάποιων ἄλλων, πού δέν ἤθελαν νά
συμμετέχουν.
- Καί νομίζετε ὅτι ἔτσι, χωρίς
ἱερέα, τάχα ἐκκλησιαζόσαστε, ἔ; ρωτοῦσαν μετά τούς «ψαλτάδες», γιά νά
τούς πειράξουν, τήν ὥρα τῆς συνἀντησης γιά τόν καφέ στή Λέσχη-καφενεῖο
τοῦ Κυρ-Σωτήρη.
- Ἐσεῖς λέτε ὅ,τι θέλετε, ἀπαντοῦσε ἤρεμα καί μέ χαμόγελο ὁ γηραιότερος τῆς παροικίας, ὁ Κυρ-Ἀναστάσης. Κι ἀφῆστε μας κι ἐμᾶς νά
ἐπαναλαμβάνουμε τά λόγια Ἐκείνου:
«Ὅπου συναντιέστε δύο ἤ τρεῖς στό
ὄνομά μου, ἐκεῖ βρίσκομαι κι ἐγώ».
Κάθε Χριστούγεννα καί Πάσχα, ὅμως, γίνονταν συνεννοήσεις μέ
τίς πιό κοντινές μεγάλες πόλεις, ὅπου
ὑπῆρχαν ὀργανωμένες μεγάλες Ἑλληνικές Κοινότητες μέ περισσότερες ἀπό
δύο ἐκκλησίες, κι ἕνας ἱερέας ἐρχόταν
γιά λίγες ἡμέρες σ’ ἐμᾶς, πρός μεγάλη χαρά τῆς μικρῆς μας παροικίας καί
τοῦ ταπεινοῦ μας Ἁγίου Νικολάου. Τό
ἐκκλησάκι πανηγύριζε λαμποκοπώντας γιορτινά καί σφύζοντας ἀπό πιστούς καί ζωή. Τότε, ὄχι μόνο κανείς δέν
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ἔλειπε, ἀλλά ἀκόμα καί κάποιοι Αἰγύπτιοι,
Χριστιανοί-Κόπτες, ἔρχονταν γιά νά προσκυνήσουν. Ἔβρισκαν μάλιστα τήν εὐκαιρία νά θυμηθοῦν καί νά μᾶς θυμίσουν ὅτι,
ἡ Θεία Οἰκογένεια, κατά τήν παραμονή
της στήν Αἴγυπτο, εἶχε περάσει κι ἀπό
ἐκεῖνα τά μέρη.

***

Τή δεύτερη χρονιά τοῦ Πολέμου, τό 1942, τά Χριστούγεννα πλησίαζαν κι ἀκόμα οἱ συνεννοήσεις γιά ἱερέα
δέν εἶχαν φέρει ἀποτέλεσμα. Ὑπῆρχε
μιά διάχυτη ἀναστάτωση στόν Ἑλληνισμό
τῆς Αἰγύπτου. Οἱ πικρές εἰδήσεις ἀπό τήν
πατρίδα συνόδευαν τούς βομβαρδισμούς στίς μεγάλες πόλεις. Πολλοί ἀπό
τούς ὑπεύθυνους τῶν Κοινοτήτων καί τῶν
Ἐκκλησιῶν εἶχαν χαθεῖ στήν Ἀλβανία.
Ἄλλοι εἶχαν φύγει γιά νά πολεμήσουν
ὡς ἐθελοντές στό πλευρό τῶν συμμάχων κι ἄλλοι ἔβλεπαν ὅτι οἱ ἀνάγκες γιά
ἐκκλησιασμό στίς μεγάλες πόλεις εἶχαν
αὐξηθεῖ τόσο, πού δέν ὑπῆρχε δυνατότητα νά φύγει κάποιος ἱερέας ἀπό τήν
ἐνορία του γιά νά ἔρθει σ’ ἐμᾶς.
Στήν παροικία μας εἶχε πέσει
μεγάλη στενοχώρια.
- Γίνεται νά γιορτάσουμε Χριστούγεννα χωρίς νά μεταλάβουμε καί
χωρίς ν’ ἀκούσουμε τό «Ἡ Γέννησή σου
Χριστέ...»; ἀναρωτιόντουσαν, ὁλοένα καί
πιό συχνά, στίς συντροφιές τους.
Μόνον ὁ Κυρ-’Aναστάσης κρατοῦσε τήν ψυχραιμία του. Κι ὅποτε ἔβρισκε εὐκαιρία, ἔλεγε στούς γύρω του μέ
τή βαθειά καί ἤρεμη φωνή του:
- Μήν κάνετε ἔτσι βρέ παιδιά καί
μήν χάνετε τίς ἐλπίδες σας. Κάντε μιά
προσευχή μέ τήν καρδιά σας καί, ἔχει ὁ
Θεός, κάτι θά γίνει καί γιά μᾶς.
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Οἱ μέρες, ὅμως, περνοῦσαν, ἡ
μεγάλη Γιορτή πλησίαζε καί κανένα
καλό νέο δέν ἐρχόταν. Ὥσπου, ἕνα δειλινό, στό καφενεῖο τοῦ Κυρ-Σωτήρη,
ὅπου μαζεύονταν συνήθως οἱ ἄνδρες
μετά τή δουλειά, χτύπησε τό τηλέφωνο
πού ἐξυπηρετοῦσε σχεδόν ὅλη τήν παροικία.
- Κυρ-Ἀναστάση, ἐσένα γυρεύουν, εἶπε ὁ Κυρ-Σωτήρης πού τό σήκωσε. Εἶναι, λέει, ἀπό τό Ἑλληνικό Προξενεῖο τοῦ Καῒρου...
Ξαφνιασμένος κι ἄφωνος πῆγε
ὁ Κυρ-’Aναστάσης στό τηλέφωνο. Ἡ παρέα πού τόν παρακολουθοῦσε ἀπό μακριά, μετά ἀπό τις πρῶτες κουβέντες,
εἶδε τό πρόσωπό του νά φωτίζεται. Ἔλεγε, ἔλεγε καί χαμογελοῦσε, κι ἔλεγε...
Ἔκλεισε τό τηλέφωνο καί γύρισε στήν παρέα ἀναψοκοκκινισμένος. Κάθησε νά
πάρει μιά ἀνάσα καί, λάμποντας ὁλόκληρος, εἶπε :
- Τί σᾶς ἔλεγα; Στό Κάϊρο ἔχει
φτάσει ἀπ’ τήν πατρίδα, ὡς στρατιωτικός
ἱερέας, ἕνας ἀνηψιός μου καί μέ ἀναζήτησε. Οἱ Ἑλληνικές ἐκκλησίες ἐκεῖ
εἶναι τόσες, πού χωροῦν νά ἐκκλησιαστοῦν ὅλοι οἱ στρατιῶτες μας. Ἔτσι, ὅταν
τοῦ εἶπα τό πρόβλημά μας, ἀμέσως δέχτηκε νά ἔρθει ἐδῶ σ’ ἐμᾶς γιά δυό –
τρεῖς μέρες. Πρῶτα ὁ Θεός, τήν προπαραμονή θά πάρει τό τρένο καί θά μᾶς
ἔρθει...
Θυμᾶμαι ὅτι, στίς διηγήσεις της
ἡ γιαγιά μου, ἐπαναλάμβανε συχνά πώς,
«ἐκεῖνα» τά Χριστούγεννα, γιορτάστηκαν
μέ τόση πίστη, κατάνυξη καί χαρά, πού
ἔμειναν ἀξέχαστα στή μνήμη τῆς μικρῆς
παροικίας τοῦ μακρινοῦ Ντεϋρούτ.
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ά Χριστούγεννα εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης καί ὄντως σημειώνουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας στά κείμενά τους. Εἶναι
ἑορτή Ἀγάπης καί Συγνώμης. Ἕνα
μήνυμα πού ἔρχεται ἀπό τά βάθη
τῶν αἰώνων. Ἕνα μήνυμα χαρούμενο,
ζωτικό, ἐλπιδοφόρο, λυτρωτικό γιά
τόν ἄνθρωπο.
Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ σημαίνει
τή γέννηση τῆς ἀνθρωπιᾶς, τοῦ ξεχασμένου μέτρου, τῆς λησμονημένης ἀξίας. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ
σημαίνει ἀκριβῶς τή γέννηση τῆς
ἐλπίδας, μέσα στόν ἀπελπισμένο κόσμο μας.
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Ὁ Χριστός δέν ζητάει τίποτε πε-

ρισσότερο ἀπό μιά φτωχή καί ταπεινή καρδιά, ὅπως τότε στή Βηθλεέμ πού δέν ὑπῆρχε ἄλλος τόπος
γιά κατάλυμα ἐκτός ἀπό μία καί ταπεινή φάτνη. «Οὐκ ἦν τόπος ἐν τῷ
καταλύματι». Καί ὅπως σημειώνει
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «Ὁ
προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ γεννιέται ὡς ἀνέστιος, ἄστεγος, ἄδικος
ἄνθρωπος σέ σπήλαιο καί τοποθετεῖται ὡς βρέφος σέ φάτνη». Καί
συμπληρώνει ὁ Μέγας Βασίλειος «ὡς
βρέφος ἔμεινε μέσα στό σπήλαιο καί
μάλιστα σέ φάτνη καί ὄχι σέ κρεβάτι».
Ὅπως τότε ἔτσι καί σήμερα, στήν
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ἐποχή τοῦ ψεύδους καί τῆς ὑποκρισίας, δέν ὑπάρχει μέσα στίς καρδιές
μας χῶρος γιά τό Χριστό. Δέν ὑπάρχει τόπος στίς οἰκογένειες, στά
ΜΜΕ, στούς Δημόσιους χώρους,
στίς Κυβερνήσεις τῶν μεγάλων,
πού ἀντί γιά εἰρηνοποιοί ἔγιναν
εἰρηνοκάπηλοι καί τηροῦν ἴσες ἀποστάσεις ἀνάμεσα σέ θύτες καί θύματα. Δυστυχῶς ὁ τόπος μας εἶναι
γεμάτος ἀπό ἄλλους ἐπισκέπτες μέ
ἄλλες μέριμνες καί ἄλλες φροντίδες.
Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή τοῦ κατακλυσμοῦ τοῦ λόγου, στό κενό τοῦ λόγου.
Ἡ παράδοση, συστατικό ἀπαραίτητο τῆς Ἱστορίας χάνεται ὅπως ἡ
συλλογικότητα. Ἰσχυρό θεμέλιο τῆς
θρησκείας μας. Πέρασε ἡ ἐποχή πού
ὅλη ἡ γειτονιά ἔτρεχε νά βοηθήσει
τόν ἄρρωστο, τό γέρο, τό ὀρφανό, τόν
πεινασμένο. Κλειστήκαμε καί ζοῦμε
πλασματικά εὐτυχισμένοι στά ὅρια
ἑνός διαμερίσματος, μιᾶς τηλεόρασης καί ἑνός ψυγείου.
Ὁ μαμμωνάς τοῦ χρήματος, ὁ καταναλωτισμός καί ἡ τεχνολογία,
ἀπομάκρυναν τούς ἀνθρώπους ἀπό
τόν φωτισμό Ἐκείνου ὁ Ὁποῖος
γεννήθηκε καί θυσιάστηκε γιά μᾶς.
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Καί ὅμως, τά Χριστούγεννα μεταφέρουν μήνυμα εἰρήνης καί ἀγάπης σέ ἕνα ἀνειρήνευτο κόσμο. Καί
οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν προσκαλοῦν τούς πιστούς νά ψάλλουν
τόν ὕμνο τῶν Ἀγγέλων. «Δόξα ἐν
ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνῃ ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία», γιά νά ἀφυπνιστοῦμε καί νά ἀλλάξουμε τρόπο
ζωῆς. Γιατί Χριστούγεννα εἶναι
κάτι τό οὐσιαστικότερο, ἡ ἀναγέννηση κάθε Ἕλληνα γιά νά ἀφυπνιστεῖ καί νά στραφεῖ σέ σφαῖρες δικαιοσύνης, συμπόνοιας καί νά σεβαστεῖ τίς Ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις. Νά κοιτάξει ἐντός του ἀλλά
καί τόν πλησίον του, μέ ἀνοιχτή καρδιά καί ἀγάπη χωρίς ὅρους. Τό φῶς
τῆς Βηθλεέμ ἄς ἀφυπνίσει τίς συνειδήσεις μας καί ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης ἄς ζεστάνει τίς καρδιές
μας γιά νά βρεῖ τρόπο νά χωρέσει ὁ
Ἀχώρητος καί νά κάνουμε εἰρηνικά
Χριστούγεννα μέ τό Χριστό.
Γεώργιος Νίκας
Ταξίαρχος ἐ.ἀ.

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

όσον πολύ ἀγαπάει ὁ Θεός τόν
ἄνθρωπο, τόν παραπεσόντα
Ἀδάμ, τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο,
πού ὄχι μόνον τόν συγχωρεῖ καί
τόν σώζει ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀλλά
τόν καλεῖ νά ὁμοιωθεῖ μέ Αὐτόν,
νά γίνει θεός κατά χάριν. Τί συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, τί μεγαλεῖο τοῦ Πατέρα γιά τόν
ἄσωτο γυιό Του. Γιά μένα, γιά
σένα, γιά ὅλους μας. Βασιλόπουλα
τοῦ Οὐρανοῦ στόν Παράδεισο, κοντά στόν Θεό, στόν μοναδικό καί
ἀληθινό Βασιλιά.
Πρός τόν «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ»
πλασθέντα ἄνθρωπο ἀπευθύνεται
ἡ θεϊκή κλήση, «θεοί ἐστε, καί υἱοί
ὑψίστου πάντες». Καί ἐγώ θεός;
Τί ἄφατη ἡ ἀγάπη Σου, τί ἀπέραντη ἡ συγκατάβασή Σου
Θεέ μου! Σέ εὐχαριστοῦμε, σέ δοξάζουμε. Ὅλοι, ὅσοι τό
θελήσουν,
ὁ καθ έ νας
ἀπό

Τ
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ἐμᾶς, εἶναι «θεός κεκελευσμένος»,
ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης. Ἔχει κληθεῖ ἀπό τόν ἴδιο τόν
Θεό νά γίνει καί αὐτός θεός.
Ἀνθρώπινος νοῦς δέν τό χωράει. Ὁ Θεός ὅμως τῆς ἀπέραντης
ἀγάπης καί τοῦ πλουσίου ἐλέους
μᾶς τό χαρίζει. Χρειάζεται ὅμως
ἀγώνας γιά νά ἐπιτύχουμε τήν θεόσδοτη θέωσή μας. Ἀγώνας σκληρός κατά τῆς ἁμαρτίας. «Στενή
ὁδός καί τεθλιμμένη» μᾶς εἶπε ὁ
Κύριος. Ἀλλά ὅμως μέ τήν χάρη
Του γίνεται βατός ὁ δρόμος.
Δέν μᾶς εἶπε ὁ Ἴδιος «ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον»; Ἐμπρός λοιπόν!
Ἄς ἀκούσουμε τό πνευματικό σάλπισμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί
μήν ὀλιγωροῦμε: «Ἐπί τήν τελειότητα φερώμεθα» (Ἑβρ. στ΄, 1). Μήν
λιγοψυχήσουμε. Ὁ Θεός εἶναι μαζί
μας γιά νά μᾶς βοηθήσει. «Μεθ’
ὑμῶν εἰμί... θαρσεῖτε», μᾶς ἔχει πεῖ.
Καί ὅταν ἀκόμη λυγίσουμε στήν
διάρκεια τοῦ ἀγώνα, πληγωθοῦμε,
μήν δειλιάσουμε. Πάλιν ἡ ἄφατη
ἀγάπη Του μᾶς σώζει, μᾶς σηκώνει
ἀπό τήν πτώση μας μέ τό φιλάνθρωπο καί σωτήριο μυστήριο τῆς
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Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, μᾶς συγχωρεῖ μέ τό δάκρυ τῆς Μετανοίας
μας. Μᾶς ἐνισχύει καί ἁγιάζει μέ τό
τίμιο Αἷμα Του καί τό πανάχραντο Σῶμα Του.
Κύριε Σέ εὐχαριστοῦμε! Εἶσαι ἡ
«ἀστείρευτη πηγή οἰκτιρμῶν καί
ἀγάπης». Ὁλοφάνερη, πεντακάθαρη, ἄφατη. «Στήν δόξα καί στήν θέωση μᾶς ὑψώνεις», ἀναφωνεῖ καί
βιώνει ὁ πιστός ποιητής Γ. Βερίτης.
Τό ὁμολογοῦμε καί ἐμεῖς μαζί του
δοξαστικά. «Ἄπειρη καί ἀμέτρητη

³

ἡ ἀγάπη Σου Πατέρα». Δόξα Σοι
Κύριε! «Ἐσύ μέ ἀγάπησες μέ ἀγάπη πιό μεγάλη / μίαν ἀγάπη πού
ὅμοιά της / στόν κόσμο δέν εἶναι
ἄλλη». Ἐσύ μᾶς διαβεβαίωσες
«θεοί ἐστε». Σέ μᾶς ἀπομένει νά
ἀγωνισθοῦμε νά γίνει σωτήρια καί
ἔνδοξη πραγματικότητα.
Θ.Ι.Δ.
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ἀπογοήτευσή μας. Λοιπόν, ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἔχει
ὑγιές τό μυαλό του καί τό ἀκονίζει, παίρνει ἀποφάσεις καί πρωτοβουλίες».

ΤΡΑΓὉΥΔΙΣΤΗΣ καί δεξιοτέχνης στό
λαοῦτο ὁ Κρητικός Μανώλης Κονταρός
εἶχε ἕνα σοβαρό τροχαῖο ἀτύχημα πρίν
ἀπό ἑνάμιση χρόνο, πού τόν καθήλωσε
γιά ἕξι μῆνες στό ἀναπηρικό καροτσάκι.
Ὁἱ γιατροί στή Γερμανία τοῦ εἶχαν πεῖ ὅτι
δέν θά ξαναπερπατήσει. «Μοῦ σύστησαν, λέει στή συνέντευξή του (Τό Παρόν,
1-4-2012), νά συζητήσω μέ ψυχολόγο,
νά τό ἀποδεχτῶ. Δέν τό ἀποδέχτηκα
ποτέ». «Τί ἦταν αὐτό πού σέ σήκωσε στά
πόδια σου, παρά τό σοβαρό τραυματισμό σου;», ρωτάει ἡ δημοσιογράφος
Μαρία Ἀνδρέου. Καί ἀπαντᾶ: «Ἡ στήριξη
ἀπό τήν οἰκογένεια, ἡ ἀληθινή ἀγάπη
τῶν φίλων, ἡ μεγάλη πίστη μου στόν
Θεό, οἱ καλοί γιατροί. Ἀλλά καί τό
πεῖσμα μου».
ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ, «ποιά εἶναι ἡ συμβουλή σου στούς ἀνθρώπους πού λόγῳ
οἰκονομικῆς κρίσης βρίσκονται στά ὅρια
τῆς κατάθλιψης καί τῆς αὐτοκτονίας»,ὁ
δημοφιλής καλλιτέχνης λέει: «Μόνο ὁ
Θεός ξέρει τό πότε θά μᾶς πάρει! Καί ὁ
Θεός μᾶς θέλει ἀγωνιστές! Τό κακό μᾶς
θέλει ἀπελπισμένους καί χαίρεται μέ τήν
272
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ΔΗΜὉΦΙΛΗΣ τραγουδιστής ὁ Νῖκος Βέρτης εἶναι παιδί ὁμογενῶν. Γεννήθηκε καί ἔζησε
στήν Ὁλλανδία, δούλεψε στά ἐργοστάσια καί
τραγούδησε ἀπό τά 15 του χρόνια. Φέτος κράτησε στά χέρια του τόν τετραπλό πλατινένιο
δίσκο. Ὅταν ρωτήθηκε σέ συνέντευξη (Τό
Παρόν, 3-6-2012), ἄν νιώθει στάρ ἤ δημιουργός,
ὁ Νῖκος Βέρτης εἶπε: «Εἶμαι ἕνας ἄνθρωπος πού
δέν θέλω νά θεοποιῶ τά πράγματα, οὔτε νά τά
μεγαλοποιῶ. Πιστεύω ὅτι ὁ Θεός δίνει τό ταλέντο. Ὅ,τι δίνει ὁ Θεός εἶναι εὐλογία. Ὁ Θεός
δίνει τή χάρη στόν καλλιτέχνη, γιά νά τήν προσφέρει καί νά τή μοιραστεῖ μέ τόν κόσμο. Ἴσως
νά σᾶς φανοῦν περίεργα τά ὅσα σᾶς λέω, ἀλλά
πιστεύω πολύ στόν Θεό καί αὐτή εἶναι ἡ δύναμή
μου. Ἐμένα δέν μοῦ ἀρέσει ἡ ὑπερβολική λατρεία σ’ ἕνα πρόσωπο. Δέν μ’ ἀρέσει ἡ εἰδωλοποίηση ἑνός καλλιτέχνη. Τό ὅτι εἶναι κάποιος
καλός τραγουδιστής, δέν τόν κάνει αὐτόματα
καί καλό ἄνθρωπο».
ΕΝΔΙΑΦΕΡὉΥΣΕΣ εἶναι οἱ ἀπόψεις τοῦ τραγουδιστῆ Ν. Βέρτη γιά τήν οἰκογένεια: «Ἡ δημιουργία σωστῆς οἰκογένειας εἶναι στόχος ζωῆς.
Μεγάλωσα σέ μιά πολύ ἀγαπημένη οἰκογένεια·
Θαυμάζω τούς γονεῖς μου γιά τόν τρόπο πού
μᾶς μεγάλωσαν. Ἄν ὁ Θεός μέ ἀξιώσει καί κάνω
μιά ὡραία οἰκογένεια καί παιδιά, θά ἤθελα νά
τούς ἐμπνεύσω τήν ἐκτίμηση καί τήν ἀγάπη πού
ἔχω γιά τούς γονεῖς μου. Πολύ δύσκολο πρᾶγμα
ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Νά εἶναι ὑγιῆ καί
καλοί χαρακτῆρες».
Γ. Δ. ΚὉΥΒΕΛΑΣ
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μεῖς οἱ ταπεινοί, οἱ ἀσήμαντοι, πού
δέν ἔχουμε γραμματικές γνώσεις,
πλοῦτο ἤ κοινωνική ἐπιφάνεια,
πού οἱ ἄλλοι μᾶς προσπερνοῦν
ἀδιάφορα, ἄς μήν ἀφήνουμε νά μᾶς κυριεύει
ἡ ἡττοπάθεια.
Μά τί ἔχω ἐγώ γιά νά προσφέρω;Κι ὅμως,
ὅλοι ἔχουμε «ποτήριον ψυχροῦ ὕδατος». Ὁ
Χριστός μᾶς ἔδειξε τόν τρόπο καί τόν δρόμο.
Δέν μπορῶ νά λύσω οἰκονομικά προβλήματα τοῦ ἀδελφοῦ μου. Μπορῶ ὅμως νά τόν
ἐπισκεφθῶ στίς φυλακές ἤ στά νοσοκομεῖα,
ὅπου ὑπάρχουν τόσα μοναχικά ἄτομα, χωρίς
γνωστούς καί φίλους, χωρίς ἐπισκεπτήριο. Θά
ταλαιπωρηθῶ στίς συγκοινωνίες, μά θά φθάσω
κοντά τους. Μέ τό χαμόγελό μου, μέ τά
πλούτη τῆς καρδιᾶς μου. Μέ ἕνα γλυκό πού
ἴσως καί νά τό στερήθηκα γιά νά τούς τό προσφέρω. Μέ ἕνα λουλούδι, ἀπό τή γλάστρα
μου. Μέ κατανόηση, χωρίς ἀδιάκριτες ἐρωτήσεις, γιά νά ἀκούσω μόνο ὅ,τι ἐκεῖνοι θέλουν
νά μοῦ ἐμπιστευθοῦν.
Εἶμαι ἐδῶ συνάνθρωπε, κοντά σου, χθές
βράδυ, μέ δάκρυα προσευχήθηκα γιά σένα.
Γιά τήν ὑγεία σου, ἀλλά καί γιά τήν ὑπομονή
σου. Κάποιες φορές, τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ δέν
προβλέπει ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας σου.
Τότε κι ἐγώ θά Τόν παρακαλέσω γιά τό
«στῶμεν καλῶς». Γιά σένα καί γιά μένα. Γιά
νά ἀντέξουμε μαζί τή δοκιμασία.
Ἄγνωστε ἀδελφέ, φίλε, ἐγώ, ὁ ἐλάχιστος,
στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ, σέ ἀγαπῶ.
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υχτών’ ἡ Παραμονή.
Ἔχει περάσει ἀπό
δύο ὧρες τό δειλινό καί σήμαντρο κανένα δέν ἐδιαλάλησε τήν ἁγιότητα τῆς αὐριανῆς ἡμέρας κ’ οἱ παπᾶδες
δέν ἔψαλαν τόν ἑσπερινό σήμερα. Οἱ ἐκκλησιές εἶναι
κλειστές. Βουβά τά σήμαντρα. Παγώνει τό λάδι στά
σβηστά ἀσημοκάνδηλα καί
τά δισκοπότηρα μένουν δίχως μεταλαβιά ἀπάνω στήν
Προσκομιδή καί στήν Ἅγια
Τράπεζα.
Εἶχαν σχολάσ’ οἱ νοικοκυρές τά πλυσίματα καί τ’
ἀσπρίσματα τῶν σπιτιῶν τους
κι ἔλαμπαν τοῦτ’ ἀπό τήν παστράδα καί τό νοικοκυριό.
Ἐφώτιζε τήν ἀνατολική γωνιά
τῆς σπιτομάνας ἡ ἀναμμένη
καντήλα τῶν εἰκονισμάτων.
Ἔκαιγε στήν ἑστία ἡ φωτιά ἡ
χριστουγεννιάτικη, καμωμένη
ἀπό τετραπάνωτα σύδαυλα
κι’ ἐζέσταινε τό σπίτι ὅλο.
Εἴχαμε γευτεῖ τό ἁπλό σαρακοστιανό δεῖπνο μας καί
συμμαζωγμένη γύρω της ὅλοι,
ἀπό τά παιδιά ὡς τούς γέ274

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ρους, ἐκαρτερούσαμαν τά
Χριστούγεννα. Τοῦ κάκου
ἀγρυπνούσαμαν. Τά σήμαντρα δέν θά μᾶς τό διαλαλοῦσαν κ’ οἱ κράχτες δέν θά
μᾶς τό φώναζαν. Οἱ ἐκκλησιές
μας ἦταν κλειστές και στά
εἰκονίσματα τῶν σπιτιῶν μας
ἑτοιμαζόμασταν
γιά νά ποῦμε
τήν δέησή
μας. Ἔχουν
περάσει τά
μεσάνυχτα.
Ἡ ἴδια νεκρίλα στήν
πόλη μας. Ἡ
ἴδια κουβέντα στό σπίτι,
γιά τό κλείσιμο τῶν
ἐκκλησιῶν.
Ἐξημέρωσεν ἡ δέηση ἔγινε μπροστά στά κονίσματα
τῶν σπιτιῶν μας. Ἐγώ ἔψαλα τό «ἡ Γέννησίς σου Χριστέ». Καί ἀνάρια ἀνάρια
ἐβγαίναμαν ἀπό τά σπίτια νά
μάθουμε κάνα καινούργιο
χαμπέρι. Κανένας δέν ἤξερε
τίποτε. Τρέχουμε στήν Μητρόπολη. Καί ἐκεῖ τίποτε δέν
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ἠξέρουν. Ὁ Δεσπότης ὁρμηνεύ’ ἡσυχία κ’ ὑπομονή. Πῶς
θά περάσουμε χωρίς ἐκκλησιά
τέτοιες μέρες; Αὐτός ὁ λόγος
ἐπέταε στά στόματα ὅλων.
Ἐπεινάσαμαν καί ἀλειτούργητοι ἐστρώσαμαν τό γιόμα
νά φᾶμε.
Ἔξαφνα, μέσ’ στό φαΐ
ἀπάνου, ἕν’ ἀπέραντο
καί δυνατό σημανταριό ἀνατάραξεν
ὅλην τήν
πό λη μας.
Πετιούμασταν μέ
τόν πατέρα στό δρόμο νά μάθουμε. Ὅλοι ἔτρεχαν κατά τήν
Μητρόπολη.
Τούς πρώτους πού ἀπαντοῦμε τούς ρωτᾶμε τί γίνεται. «Πήραμαν τά προνόμια!
Πήραμαν τά προνόμια!».
Τώρα αὐτός ὁ λόγος ἐπέταε
στά στόματα ὅλων καί ὅλοι
ἐτρέχαμαν κατά τήν ἐκκλησιά. Ἐκεῖ ηὕραμαν ὁλάνοιχτες τῆς ἐκκλησιᾶς τές πόρ-

³

275

τες καί ἀναμμένα τά καντήλια καί τά πολύφωτα καί
τούς κηροστάτες. Εἶχε γιομίσει κόσμον ἡ ἐκκλησιά καί
μέσα καί στήν αὐλήν ἀκόμα.
Οἱ εἰκόνες δέν ἐπρόφταιναν
νά πάρουν ἀνασπασμούς. Ὁ
οὐρανός ἄρχιζε νά ξεκαθαρίζη ἀπάνου. Ξεσυγνέφιασαν
καί οἱ ὄψεις τῶν χριστιανῶν,
ὅπ’ ἔλαμπαν τώρα χαρούμενες καί αὐλακωμένες κάπου
κάπου ἀπό δάκρυα. Καί μέσ’
ἀπό τήν ψυχή τους ὡσάν λιβάνι ἀνέβαινε στά οὐράνια ἡ
μυστική δέηση ἐτούτη:
– Θεέ μου, δόσε πάντα δύναμη τῆς ἐκκλησιᾶς νά βγαίνη ἀπό ὁλοῦθε νικήτρια, δόσε
κι ἐμᾶς θάρρος καί μεγάλη
καρδιά νά φτουρᾶμε τῆς
σκλαβιᾶς μας τούς κατατρεγμούς καί τές καταφρόνησες, ὡς πού νά σωθοῦν καμιά μέρα οἱ ἁμαρτίες μας κι
ὡς πού νά δοῦμε ἄστρο ἐλευθεριᾶς τό Χριστουγεννιάτικο
τ’ ἄστρο.
ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Ο

ἱ δικοί της μετανάστευσαν ἀπό τήν
Ἑλλάδα στίς ΗΠΑ γιά κάτι καλύτερο γι’ αὐτούς. Ἐκεῖ γεννήθηκε ἡ Χριστίνα Λεβέντη, ἡλικίας σήμερα 17 χρόνων, τελειόφοιτος Λυκείου. Ἀγαπάει
τήν πατρίδα τῶν προγόνων της, ὁμολογεῖ τήν καταγωγή της, ἐπισκέπτεται τήν
Ἑλλάδα συχνά. Σέ τελευταία ἐπίσκεψή
της εὔκολα διαπίστωσε τήν δύσκολη
οἰκονομική κρίση πού διέρχεται ἡ Χώρα
μας καί ἔνοιωσε βαθειά στήν εὐγενική
ψυχή της τήν ἀνάγκη νά προσφέρει ὅ,τι
μπορεῖ γιά τά ἑλληνόπουλα καί ἡ ἀνήσυχη σκέψι της βρῆκε τήν διέξοδο. Ἐπικοινώνησε μέ τήν διεθνῆ ὀργάνωση
«Κάνε μία εὐχή». Θέτοντας ὑπόψη τους
τόν προβληματισμό της καί τίς ἐνέργειες πού σκέπτεται νά προβεῖ, τελικά ἀποφάσισε νά ἀπευθυνθεῖ σέ φορεῖς τῆς ὁμογένειας καί σέ ἁπλούς πολίτες, εἴτε μέ ἐπιστολές, εἴτε μέ τηλεφωνήματα καί e-mail,
γιά τήν συγκέντρωση χρημάτων γιά τά
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παιδιά τῆς Ἑλλάδος. Ὁ
Θεός εὐλόγησε τήν προσπάθειά της. Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Συγκεντρώθησαν 80.000 δολλάρια, τά ὁποῖα ἐδόθησαν
στό ἑλληνικό τμῆμα τῆς
ὀργάνωσης «Κάνε μία
εὐχή» γιά νά διατεθοῦν σέ
ἱδρύματα πού ἔχουν σκοπό
τους τήν ἐνίσχυση καί
φροντίδα ἀπόρων παιδιῶν, ἀλλά καί σέ μεμονωμένες ἄπορες οἰκογένειες μέ μικρά παιδιά.
Πρέπει νά σταθοῦμε
ἰδιαιτέρως στό ποσό χρημάτων πού συγκεντρώθηκε ἀπό ἕνα 17χρονο
κορίτσι, γιατί τοῦτο φανερώνει τίς μεγάλες προσπάθειες καί κόπους πού
ὑποβλήθηκε ἡ ὁμογενής
μαθήτρια, πού δέν λογάριασε, γιατί τήν διακρίνουν ἀσφαλῶς ἡ ἀγάπη
γιά τούς συνανθρώπους
της, ἡ ἐπαφή μέ τό
ὅραμα, ἡ ἐπιμονή καί ἡ
προσπάθεια γιά τήν πραγματοποίησή του. Μπράβο
καλή ἑλληνοπούλα. Μακάρι νά γίνεις φωτεινό παράδειγμα καί γι’ ἄλλους
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νέους, ἀλλά καί γιά μεγάλους.
Πρέπει ἐπίσης νά σταθοῦμε
καί σέ μία ἑλληνοπούλα μόλις
δέκα χρόνων ἀπό τήν Κάλυμνο
καί νά θαυμάσουμε τά ἔργα της
καί τό φωτισμένο μυαλό της.
Ὅπως μετέδωσε ὁ τηλεοπτικός
σταθμός ΑΛΦΑ, τό μικρό αὐτό
κορίτσι παρατήρησε ὅτι στό νησί
του ὑπῆρχε μία πολύ μικρή βιβλιοθήκη. Ὅμως ἀγαποῦσε πολύ
τά βιβλία καί ἤθελε νά ὑπάρχει
μία μεγαλύτερη. Ἀλλά δέν εἶπε,
μακάρι νά κάνουν κάτι οἱ μεγάλοι
γιά νά γίνει αὐτό, ἀλλά ἀνέλαβε
τό μικρό αὐτό παιδί τήν πρωτοβουλία καί ἀπευθύνθηκε στούς
ἄρχοντες καί σέ ἁπλοϊκούς
ἀνθρώπους τοῦ νησιοῦ καί ἀκόμη
πιό τολμηρό, σέ ἀνθρώπους τοῦ
πνεύματος στήν Ἀθήνα καί ἀλλοῦ
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καί μέ σύνθημά της «ἕνα ὄνειρο ἕνα παιδί-μία βιβλιοθήκη», εἶδε
τούς πόθους της νά γίνονται
πραγματικότητα. Μία μεγάλη βιβλιοθήκη. Καλή πρόοδο κορίτσι
μου, καί εἶναι βέβαιο ὅτι θά τήν
ἔχεις, μέ τήν νοημοσύνη πού σέ
χαρίτωσε ὁ Θεός καί τόν τολμηρό
καί ἐπίμονο χαρακτήρα σου.
Λυπούμεθα εἰλικρινά πού μᾶς
διαφεύγει τό ὄνομα τοῦ λαμπροῦ
αὐτοῦ κοριτσιοῦ. Μακάρι κάποιος
ἀναγνώστης μας νά μᾶς τό ὑπενθυμίσει.
Μπράβο κορίτσια! Ὁ Θεός
νά σᾶς εὐλογεῖ, νά σᾶς χαίρονται
οἱ γονεῖς σας καί μακάρι καί
ἄλλοι νέοι νά σᾶς μιμηθοῦν.
Λ. Δίλης
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Μερικές ἱστορικές ἀλήθειες
γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς πραγματικότητας
ΣΥΧΝΑ οἱ Χριστιανικές Ἀδελφότητες ἀποκαλοῦνται ἀπαξιωτικά
«ὀργανώσεις» ἀπό μερικούς δυστυχῶς
καί ἀπό ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας
καί ἀπό ἐγκρίτους ὁμιλητές καί συγγραφεῖς.
Ἐπειδή δέ ἀπό τήν παιδική μου
ἡλικία διαπαιδαγωγήθηκα ἀπό τά
κατηχητικά σχολεῖα ἐκείνης τῆς
ἐποχῆς, νομίζω πώς εἶμαι σέ θέση νά
ἐκθέσω κάποιες ἀλήθειες.
Κατ’ ἀρχήν θά ἤθελα νά ἑστιάσω
σέ μερικές σκέψεις μου.
Πρῶτον νομίζω πώς δέν πρέπει
νά ξεχάσουμε ὅτι στά χρόνια ἐκεῖνα
πού δημιουργήθηκαν οἱ Ἀδελφότητες
ὑπῆρχε μιά ἔντονη πολεμική ἐναντίον
τῆς Ὀρθοδοξίας, πού εἶχε καλλιεργηθεῖ κυρίως ἀπό μέρους τῶν ὀργάνων
τῆς ἀντιβασιλείας τοῦ Ὄθωνος. Μέ
ἐνέργειες τῆς Ἀντιβασιλείας εἶχαν
διαλυθεῖ τά μοναστήρια μας, ὅπως
εἶναι γνωστό, καί εἶχε γίνει προσπάθεια νά μπολιαστοῦμε οἱ Ὀρθόδοξοι
Ἕλληνες μέ τόν ὀρθολογισμό τῆς
Δύσης. Ἄς τονιστεῖ ἐδῶ ὅτι καί οἱ δύο
Θεολογικές Σχολές τῶν Ἀθηνῶν καί
Θεσσαλονίκης εἶχαν ἐπηρεασθεῖ ἀπό
αὐτό τό πνεῦμα. Ἐδῶ ἔχει, νομίζω,
θέση ἕνας παραλληλισμός: Ὅπως ἀπό
πλευρᾶς βιολογικῆς τό φυσικό κλῖμα
ἐπηρεάζει τόν κάθε ὀργανισμό, τό ἴδιο,
νομίζω, συμβαίνει καί μέ τό πνευματικό κλῖμα. Τό κλῖμα τοῦ ὀρθολογισμοῦ ἐπηρέασε ἐν μέρει καί τούς
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ἀνθρώπους πού θέλησαν νά συνεργασθοῦν μέ τίς Χριστιανικές Ἀδελφότητες καί ἔγιναν αἰτία νά προσδοθοῦν σ’
αὐτές κάποιες συναφεῖς αἰτιάσεις.
Δεύτερον, ἐπειδή ἡ Ἐκκλησία
εἶναι σύνθεση θείων καί ἀνθρωπίνων
συνιστωσῶν, εἶναι πολύ φυσικό νά γίνονται καί κάποια λάθη λόγω ἀνθρωπίνων ἀδυναμιῶν.
Τό τρίτο πού ἐπίσης θά ἤθελα νά
ὑπογραμμίσω εἶναι ὅτι ὁ π. Εὐσέβιος
Ματθόπουλος, ὁ ἱδρυτής τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητος ΖΩΗ, ἦταν
πνευματικοπαίδι τοῦ λαμπροῦ ἱερέως
Ἰγνατίου Λαμπροπούλου καί θεωρεῖται ἀπό πολλούς ὡς συνεχιστής
τοῦ πνεύματος τῶν Κολλυβάδων. Τό
ἔργο του εἶχε πολλή Θεία Χάρη καί
εὐλογία, διότι ἦταν ἕνας ταπεινός
λευίτης.
Ὡστόσο τό κυριότατον πού θέλω
νά τονίσω εἶναι ὅτι, δέν πρόκειται
περί κοσμικῶν ὀργανώσεων, ἀλλά
περί μοναστικῶν ἀδελφοτήτων. Οἱ
ἄνθρωποι πού ἐντάχθηκαν σ’ αὐτές
ἀπαρνήθηκαν τίς οἰκογένειές τους,
παραχώρησαν τίς περιουσίες τους,
ἔζησαν ἐν ἁγνείᾳ καί σεμνότητι καί
ντύθηκαν τό τιμημένο ράσο οἱ περισσότεροι, μέ μοναδικό σκοπό ζωῆς τόν
δικό τους ἁγιασμό καί τήν πνευματική οἰκοδομή τῶν ἀδελφῶν Χριστιανῶν.
Χάρη σ’ αὐτές τίς Ἀδελφότητες
σέ ἐποχές γενικότερης πνευματικῆς
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πείνας ἐντός τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας
καί στέρησης, ἔπεσε πλούσιος ὁ σπόρος τοῦ Θείου Λόγου στίς ψυχές μας
καί κάρπισε στά ἑπόμενα χρόνια μέ
ἀποτέλεσμα νά ἐπέλθει μιά ἀναγέννηση στήν πατρίδα μας, μιά πνευματική ἄνθιση πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα
τή δημιουργία μιᾶς ὑγιοῦς νεότητας μέ
τά Κατηχητικά Σχολεῖα, τίς ΧΜΟ, τήν
ΧΦΕ, τήν ΧΕΕΝ. Σχεδόν σέ ὅλες τίς
πρωτεύουσες τῶν νομῶν τῆς χώρας
μας καί σέ πολλές μητροπόλεις ὑπηρετοῦσαν ὡς ἱεροκήρυκες, μέλη τῆς
Ἀδελφότητος οἱ ὁποῖοι μέ γνήσιο
ἐκκλησιαστικό πνεῦμα, ὑποταγμένοι
στούς ἐπιχωρίους Μητροπολίτες, καθοδηγοῦσαν μικρούς καί μεγάλους
στήν τακτική ἐξομολόγηση, στόν ἀπαραίτητο ἐκκλησιασμό κάθε Κυριακή,
στή συχνή Θεία Κοινωνία, κάτι πού
ἦταν τόσο ἄγνωστο στό παρελθόν.
Οἱ νέοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ζήσαμε τά ἐφηβικά μας χρόνια μέσα σέ
μιά ἁγνή ἀτμόσφαιρα ἀγάπης καί λατρείας τοῦ Θεοῦ. Μᾶς ἐνέπνευσαν τό
«ὑπευθύνως ζῆν» καί ὑποδαύλισαν τόν
ἱεραποστολικό ζῆλο μας γιά τόν ὁποιονδήποτε πλησίον.
Ἐκτός τῆς Ἁγίας Γραφῆς μελετούσαμε καί πατερικά βιβλία πού ἦταν
σπάνια τήν ἐποχή ἐκείνη. Ἐγώ θυμᾶμαι
πώς τό βιβλίο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου
Ἁγιορείτου, «ὁ Ἀόρατος Πόλεμος»,
ἦταν καθημερινό μου ἐντρύφημα στά
πολύ νεανικά μου χρόνια. Ἔτσι πλουτίσθηκε τό Ἅγιον Ὄρος ἀπό μοναχούς
καί γέμισε ἡ Ἑλλάδα μας ἀπό μοναστήρια ἀνδρικά καί γυναικεία. Πολλοί
νέοι μέ τήν εὐλογία τοῦ Πατρός Εὐσεβίου χειροτονήθηκαν ἱερεῖς δημιουρ-
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γήθηκαν χριστιανικές οἰκογένειες, στελεχώθηκαν μέ χριστιανούς δασκάλους
καί δασκάλες τά σχολεῖα μας καί τά
νοσοκομεῖα μας μέ ἀφιερωμένες στόν
Χριστό ἀδελφές.
Καί διερωτῶμαι, οὕτως ἐχόντων
τῶν πραγμάτων γιατί δέν ἐντάσσουμε
τόν τεράστιο ἀγῶνα τῶν Ἀδελφοτήτων
στήν ἐκκλησιαστική προσπάθεια καί
παραθεωροῦμε καί διαγράφουμε μέ
μιά μονοκοντυλιά τήν πνευματική
προσφορά τόσων ἀνθρώπων ὁλότελα
ἀφιερωμένων, θερμῶν ζηλωτῶν ἱεραποστόλων;
Στό κάτω-κάτω ἦταν ἕνα ἀρχικό
ξεκίνημα ἡ ὅλη προσπάθεια τῆς ἀδελφότητος ὕστερα ἀπό τή Βαυαροκρατία. Κι ὅταν κανείς κάνει κάποια ἀρχή
δέν νομίζω πώς πρέπει νά ἔχουν οἱ
ἄλλοι ἀπαιτήσεις τελειότητας καί
πλήρους ὡριμότητας. Ἄρχισαν ἀπό τό
Α γιά νά φθάσουν σταδιακά καί στό Ω.
Μέσα στή σκοτεινιά καί τό μικρό
ἀναμμένο κερί σου δείχνει τό δρόμο.
Τελειώνοντας θά ἔλεγα νά εὐχηθοῦμε, ἄν ἦταν δυνατόν νά ἐπανέλθει
ἐκείνη ἡ τόσο ζωντανή ἐποχή μέ τόν
ἁγνό ζῆλο καί τόν ἐνθουσιασμό, ἀλλά
καί ἡ πείρα τοῦ παρελθόντος νά μᾶς
βοηθήσει ὅσον ἀφορᾶ στά λάθη πού
σίγουρα ἔγιναν εἰς τό «μή δίς ἐξαμαρτεῖν», παρόλο πού καί τά λάθη μας
εἶναι συχνά πολύ ὠφέλιμα γιατί μᾶς
ταπεινώνουν.
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τόν κόπο
καί τόν χρόνο πού ἀφιερώσατε στήν
ἀνάγνωση τῆς ἐπιστολῆς.

Μέ ἐκτίμηση
Ἡ Μοναχή Θ.Ν.Θ.
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ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δρ. Ν.& Θ.
Ἱεροκῆρυξ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ-Δοκίμια
Ὁ π. Χρυσοστομος, ἐκτός τοῦ κηρυκτικοῦ του ἔργου, τοῦ ὑπευθύνου
του Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, κ.λ. εἶναι καί ἄριστος
συγγραφέας. Ἀπό τόν πρόλογο τοῦ βιβλίου πού τόν ἔχει γράψει ὁ Ὁμ.Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Νικόλαος Μπρατσιώτης, ἀντιγράφουμε: «Πρόκειται ἀφ’ ἑνός περί κατά καιρούς δημοσιευμάτων εἴτε εἰς
τόν ἡμερήσιον τύπον εἴτε εἰς περιοδικά, ἀφ’ ἑτέρου ὅμως καί περί ἱκανοῦ
ἀριθμοῦ, ἐδῶ τό πρῶτον δημοσιευμένων».
Σχ.14,50Χ21. Σελ.164. Ἔκδοση Ἐπιστημονικές Ἐκδόσεις, Παρισιάνου Α.Ε.
Ἰωάννου Ράλλη 21, 1452 Μεταμόρφωση Ἀττικῆς, τηλ. 210 3306880.
ΤΙΜΟΘΕΟΥ Κ. ΚΙΛΙΦΗ
1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ
Ὁ Ἀρχιμ. π. Τιμόθεος, μέ τό νέο του βιβλίο, μᾶς βοηθάει ὁλόψυχα καί
ἀποτελεσματικά στόν ἀγώνα μας γιά τήν κατάκτηση τῆς ἀληθινῆς εὐτυχίας, πού εἶναι ἡ ἐπιστροφή στό «πρότερον κάλλος» μέσα στό ὁποῖο μᾶς
τοποθέτησε ὁ θεῖος Δημιουργός μας. Σχ.14Χ20,50. Σελ.202. Δ/νση Συγγρ.
Ι. Μονή Πεντέλης 15236 Ἀθήνα.
2. ΑΔΑΜΑΣ Ο ΑΙΩΝΙΟΣ
Τό πολύτιμο αὐτό στοιχεῖο, μέ ἀλληγορική ὑψίστης ἀξίας σημασία, μποροῦμε νά τό κατακτήσουμε ὅλοι μας. Ἀκόμα καί ὁ πιό πτωχός ἄνθρωπος!
Σχ. 14Χ20,50, Σελ.154.
3. ΧΡΥΣΑΚΤΙΝΕΣ ΦΩΤΟΣ
Τό βιβλίο αὐτό ποθεῖ νά συντελέσει, στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ, ὥστε ὅλοι
μας νά ἀποκτήσουμε ὅσο γίνεται πιό πολύ φῶς, πνευματικό, τό ὁποῖο θά
μᾶς φωταγωγεῖ τόν ἐσωτερικό μας κόσμο. Σχ. 14Χ20,50. Σελ.186.
ΑΡΧΙΜ. ΔΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗ
1. ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ – 8
Τό τεῦχος αὐτό σκοπό ἔχει νά φανερώνει τί γλυκαίνει τούς πιστούς,
κατά τήν θεία Λειτουργία, ἀλλά καί τί πικραίνει τό Πνεῦμα τό Ἅγιον, μέ
ἀλλοιώσεις τοῦ γνησίου πνεύματος τῆς ὀρθόδοξης λατρείας. Σχ. 12Χ17.
Σελ.122.
2. ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ – 9
Ἡ σύναξις τῶν πιστῶν καί τά προβλήματα τῶν ἱερέων. Σχ. 12Χ17. Σελ.122.
3. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α ΙΩΑΝΝΟΥ
Ἡ νέα ἑρμηνευτική προσπάθεια τῆς πρώτης ἐπιστολῆς τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, ἀποβλέπει στήν οἰκοδομή τῶν πιστῶν. Μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ καί ὡς βοήθημα γιά ἁγιογραφικές συνάξεις καί ὁμιλίες.
Σχ.14Χ21. Σελ.256. Δ/νση Συγγρ. Χριστοκοπίδου, 12 10554 Ἀθήνα, τηλ. 21032.
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Ἀρχιμ. ΣΑΒΒΑ ΔΗΜΗΤΡΕΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝ ΤΑ ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΜΟΥ
Ἄρθρα πού δημοσιεύθηκαν κατά καιρούς στό περιοδικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικοπόλεως «ΛΥΧΝΙΑ».
Σχ.12Χ19. Σελ.72. Ἔκδοση Ἱ. Μονῆς Προφ. Ἡλιού Πρεβέζης.
ΑΡΧΙΜ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
2. ΗΔΥΝΑΤΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΣΩΘΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΙΝ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;
Συμβολή εἰς τήν κατά δύναμιν κατανόησιν τοῦ Φιλανθρώπου Μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας. Σχ. 13Χ20,50.
Σελ. 236.
3. ΠΕΡΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
4. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙ ΦΟΒΟΥ ΘΕΟΥ. Δ/νση Συγγρ. Σπάρτης 85-91, 14231
Νέα Ἰωνία.
ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΩΦ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ Δ΄
Λόγοι πνευματικῆς οἰκοδομῆς. Σχ.14,50Χ20. Σελ. 358.
Ἔκδοση Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπός Ἀττικῆς.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
…ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙ (π. ΤΟΓΙΑ) ΗΛΕΙΑΣ
Μία πολύ ἐνδιαφέρουσα μελέτη γιά τό χωριό τοῦ
συγγραφέα, πού ξαναζωντανεύει τούς κατοίκους του καί
τήν ζωή τους. Σχ.17Χ24. Σελ. 203. Δ/νση Συγγρ. Κρέστενα
Ἠλείας, τηλ. 2625024484.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
140 ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἀπάνθισμα ἄρθρων, ἐπιφυλλίδων, ὁμιλιῶν καί σχολίων Συνεργατῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Τύπου καί Στρατιωτικῶν
περιοδικῶν, ὡς καί ἐπιστολῶν δημοσιευθεισῶν μέχρι τοῦ
μηνός Νοεμβρίου 2012.
Δ/νση Συγγρ. Ἀφῶν Διδασκάλου 68, 15669 Παπάγου,
τηλ. 6514195.
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ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Β΄ ἔκ

δοση

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
(1930-1989)
ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΕΔΡΟΣ ΑΔΑΜΑΣ
Ἐπανεκδόθηκε σέ δεύτερη
ἔκδοση τό βιβλίο-ἀφιέρωμα στόν
ἀείμνηστο Γέροντα, ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας».
Περιλαμβάνει ὅλη τήν ὕλη τῆς
πρώτης ἔκδοσης καί ἐπί πλέον κείμενα γραμμένα ἀπό στενούς συνεργάτες του καί πνευματικά του
παιδιά καί γεγονότα ἀπό τήν οἰκογενειακή του ζωή, γραμμένα ἀπό
τόν ἀδελφό του κ. Πολυνείκη Ἰ.
Θεοδωρόπουλο.
Μπορεῖτε νά ἀποκτήσετε τό βιβλίο αὐτό, ἀπό τά βιβλιοπωλεῖα τῆς
Ἀποστολικῆς Διακονίας, «Ζωῆς»
καί «Φωτός» στήν Ἀθήνα, καθώς
καί μέ ἕνα τηλεφώνημάσας στό τηλέφωνο τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης»
27210 23176 καί fax 27210 26478.
Θά σᾶς σταλεῖ ταχυδρομικά, ἐπί
ἀντικαβολή τῆς ἀξίας του. Τιμᾶται
10 εὐρώ.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Ἐρρέθη δέ· ὅς ἄν ἀπολύσῃ τήν γυναῖκα αὐτοῦ,
δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν ὅτι ὅς ἄν ἀπολύσῃ τήν γυναῖκα αὐτοῦ, παρεκτός λόγου πορνείας, ποιεῖ
αὐτήν μοιχᾶσθαι καί ὅς ἐάν ἀπολελυμένην γαμήσῃ
μοιχᾶται».
(Εἶπαν ὅτι: Ὅποιος χωρίσει τήν σύζυγό του, ὀφείλει
νά τῆς δώσει γραπτό διαζύγιον. Ἐγώ ὅμως σᾶς λέγω, ὅτι
ὅποιος χωρίσει τή σύζυγό του, ἐκτός ἕνεκα πορνείας,
αὐτός τήν ἀναγκάζει νά διαπράξει μοιχεία καί ὅποιος νυμφευθεῖ μία χωρισμένη διαπράττει μοιχεία).
Ματθ. ε΄31-32)
β. Ὁ Μωυσῆς ἐξαιτίας τῆς σκληροκαρδίας σας σᾶς
ἐπέτρεψε νά χωρίζετε τίς γυναῖκες σας.
Ματθ. ιθ΄8
γ. Ἄν τό ἄπιστο μέλος θέλει νά χωρίσει, ἄς χωρίσει.
Σέ τέτοιες περιπτώσεις ὁ ἀδελφός ἤ ἡ ἀδελφή δέν εἶναι
δεσμευμένοι. Ὁ Θεός μᾶς κάλεσε νά ζοῦμε εἰρηνικά.
Α΄ Κορ. ζ΄ 15
δ. Ὅποιος διώχνει τήν ἐνάρετη σύζυγό του, διώχνει
μαζί μέ αὐτήν καί τά ἀγαθά. Ἐκεῖνος ὄμως ὁ ὁποῖος κρατεῖ πλησίον του καί συζεῖ μέ μοιχαλίδα, εἶναι ἀσύνετος καί
ἀσεβής ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
Παρμ. ιη΄ 22α
ε. Ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου, ὡς πρός τή λογική της συνέπεια, ἰσχύει ἐξίσου καί γιά τούς ἄνδρες καί γιά τίς γυναῖκες, ὅτι δηλαδή κανείς δέν ἐπιτρέπεται νά παίρνει
διαζύγιο, ἐκτός ἄν ὑπάρχει λόγος πορνείας.
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ Ι, 198
στ. Ὁ νόμος βέβαια γιά ὁποιοδήποτε λόγο δίνει τό
διαζύγιο, ἐνῶ ὁ Χριστός δέν τό δίνει γιά ὁποιοδήποτε
λόγο... Μᾶς προτρέπει νά τά ἀντιμετωπίζουμε μέ ὑπομονή
καί φιλοσοφική διάθεση, ἤ καλύτερα νά ἔχετε ὑπομονή
καί φιλοσοφική διάθεση, ὅσοι ἔχετε δεχθεῖ τά δεσμά τοῦ
γάμου.
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ 5. 440
ζ. Κάθε ἄνδρας πρέπει νά συζεῖ σέ ὅλη του τή ζωή μέ
μιά γυναίκα καί ποτέ νά μή διασπᾶ αὐτό τό ζυγό.
Χρυσόστομος ΕΠΕ 11, 456
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η. Νά ἑνωθοῦμε μέ τήν ἀγάπη. Κανένας νά μή μᾶς χωρίζει.
Χρυσόστομος, ΕΠΕ 23, 84
θ. Ὁ Διάβολος θέλει νά χωρίζουνε τά
ἀντρόγυνα καί ὄχι ὁ Θεός.
Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
ι. Οἱ ἄνθρωποι χωρίζουν ἀπό τή φιληδονία τους καί ἀπό τόν ἐγωϊσμό τους. Ἀπό
τίποτε ἄλλο. Ὅλους τούς ἄλλους λόγους
τούς ἐμπνέονται ἐκ τῶν ὑστέρων, γιά νά δικαιολογήσουν τούς ἑαυτούς τους.
Γέροντας Παΐσιος
ια. Τό διαζύγιο εἶναι μία ἀνοιχτή
πληγή πού ἐξαπλώνεται σάν πανούκλα καί
ἀπειλεῖ νά καταστρέψει τήν ἀνθρώπινη κοινωνία.
Πάπας Ἰωάννης - Παῦλος Β΄
ιβ. Δέν διαλύονται οἰκογένειες ἐκεῖ
πού μέλος τους εἶναι καί ὁ Χριστός, ἡ
Ἀγάπη.
Β. Μουστάκη, ἡ καρδιά μου γυμνή, σ. 172.
ιγ. Τό διαζύγιο εἶναι βαρύ ἠθικό
σφάλμα.
Φόρστερ
ιδ. Σέ ὅλες τίς περιπτώσεις τό διαζύγιο
δημιουργεῖ θύματα. Κανένας δέν εἶναι εὐτυχισμένος, ὅταν χωρίσει, γιατί τά προβλήματα πού προκύπτουν εἶναι πολυάριθμα.
Πώλ Ἀλεξάντερ
ιε. Ὁ γάμος μέ χριστιανή γυναίκα εἶναι
σίγουρο λιμάνι στήν τρικυμία. Ὁ γάμος μέ
ἄπιστη εἶναι τρικυμία μέσα στό λιμάνι.
Γ. Μαυρομάτη, Δροσοσταλίδες Α΄, σ. 151.
ιστ. Κανένα δράμα δέν εἶναι τόσο τραγικό καί ἀνυπόφορο, ὅσο ἕνα οἰκογενειακό
δράμα μέ θύματα τά παιδιά, πού σέ μεγάλο
ποσοστό ἐπαναλαμβάνουν ἤ μᾶλλον συνεχίζουν τό γονικό δράμα μέ συχνότερες καί
δραστικότερες πράξεις καί φράσεις.
Ἀνώνυμος
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ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗN
● Εἰς μνήμην Ἀγγελικῆς
Παν. Ξυραφᾶ, μᾶς
κατέθεσαν:
1. Οἰκογένεια Ἀντωνίου
Στ. Ξυραφᾶ, Κηφισιά,
150 €.
2. Μαρία Κουμάντου, Χαλάνδρι, 100 €.
● Ἡ κ. Ἐρασμία Ζαπραΐδου Παπάγου, 30 €
εἰς μνήμην Ἀθανασίου καί Βασιλείου
Κουρῆ.
● Ἡ κ. Ο. Παπακωνσταντίνου Μοσχάτο, 20 €
εἰς μνήμην Ἰωάννου
Παπακωνσταντίνου.
● Ἡ κ. Νίκη Σπανούδη,
Ξυλόκαστρο 50 € εἰς
μνήμην τῆς θυγατέρας της Μαριάννας.
● Ἡ κ. Κυριακή Χατζημηνᾶ, Ἔδεσσα,
20 € εἰς μνήμην τοῦ πατέρα της
Εὐσταθίου.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Μάριο Ντράγκι: Ξεχάστε τήν
ἐθνική κυριαρχία» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 811-12).
Ὁ διοικητής τῆς ΕΚΤ, ἐκπρόσωπος τῶν δανειστῶν μᾶς λέει τήν ἀλήθεια, ἀποκαλύπτει τίς προθέσεις τους.
Μήπως περιμένατε νά τό ποῦν οἱ πολιτικοί μας; Κατά τήν προεκλογική
περίοδο;
«Μέρκελ καί Σόϊμπλε θέλουν νά
κάνουν τή Χώρα μας Ἄουσβιτς καί
Νταχάου» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 11-11-12).
«Ἡ Ἑλλάδα βράζει. Ὀργή γιά
τά μέτρα καί τίς ταπεινώσεις» (ΤΟ
ΒΗΜΑ 11-11-12).
Ἡ ὀργή ἐκτονώνεται σέ διαδηλώσεις. Ἀξιοποίηση τῆς μνήμης, τῆς
πείρας χρειάζεται. Ἐπιστράτευση
τῆς παροπλισμένης κρίσεως ἐπιβάλλεται.
«Καθηγητές μέ δύο ὧρες διδασκαλίας. Σέ σχολεῖα τῆς Ἀττικῆς»
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 11-11-12).
Ἀσφαλῶς μέ κανονικό μισθό,
ἔστω μειωμένο. Ἀσφαλῶς πολλές
ὧρες σέ ἰδιαίτερα μαθήματα μέ
ἀμοιβή ἀφορολόγητη!
«Κερδίζουν τό στοίχημα στά
ξένα ράφια. Ψάρια, γαλακτομικά,
ἐλαιόλαδο, φροῦτα καί λαχανικά
εἶναι ἡ ἀτμομηχανή τῶν ἑλληνικῶν
ἐξαγωγῶν» (ΤΑ ΝΕΑ, 12-11-12)
Μήν περιμένουμε ἀπό τίς ἑλληνικές κυβερνήσεις νά προσέξουν τόν
ἀγροτικό τομέα. Ἐμεῖς, ὁ λαός νά
προτιμᾶμε τά ἀγροτικά προϊόντα
τῆς εὐλογημένης γῆς μας.
«Ἄλλα 32 δισ. θά κοστίσει ἡ διετής ἐπιμήκυνση πού κάνουν «δῶρο»
στήν Ἑλλάδα» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 1311-12).
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Δηλαδή τό δημόσιο χρέος δέν θά
αὐξηθεῖ μόνον μέ τήν πολυπόθητη
δόση τῶν 31, 5 δισ. ἀλλά καί κατά 32
δισ. πού θά κοστίσει ἡ ἐπιμήκυνση!
«Δέν ἔχουν ἀπογραφῆ 12.788
συνταξιοῦχοι τοῦ ΙΚΑ» (ΕΣΤΙΑ, 1411-12)
Γιατί; Δέν ἐνδιαφέρονται νά
παίρνουν τήν σύνταξη; Εἶναι ἀνώτεροι χρημάτων; ἤ διότι ἔχουν φύγει
ἀπό τόν μάταιο τοῦτο κόσμου; Ἐπί
πόσους μῆνες/χρόνια τό ΙΚΑ κατέβαλλε συντάξεις σέ πεθαμένους;
«Σάρκα Σαμαρᾶ μέ πνεῦμα Σημίτη. Θέλουν νά στήσουν ἕνα νέο φιλοευρωπαϊκό κόμμα» (ΕΛΛΑΔΑ,
15-11-12).
Παλιά ἱστορία στή χώρα μας νά
ἀλλάζει ὁ Μανωλιός καί νά βάζει τόν
σκοῦφο του ἀλλιῶς καί αὐτό νά τό
βλέπει ὡς ἀλλαγή ὁ λαός! Ἕνα
ὄντως φιλελληνικό κόμμα θέλουμε.
«Ἐξισώνουν τόν Χριστό μέ τόν
Κομφούκιον καί τόν Βούδαν εἰς τό
νέον μάθημα τῶν θρησκευτικῶν»
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 16-11-12).
Ὁ Χριστός δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό
τήν δική μας ἀναγνώριση καί ὑπεράσπιση. Ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τόν
Χριστό, ἀπό τήν πίστη στόν Χριστό.
«Ἀτζέντα σύγκρουσης. Ἡ κυβέρνηση σκληραίνει τή στάση της καί
βάζει ἀπέναντί της τήν κοινωνία» (Η
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ,
17-12-12).
Ἀντί νά διακονεῖ τήν κοινωνία θά
τήν πολεμᾶ; Κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος
εἶναι ἤ τῆς τρόϊκας ὄργανο;
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ
«Ὥσπερ ἐπί τῶν πλεόντων, ὅταν μέν ὁ ναύτης σφαλῆ,
μικράν φέρει τοῖς συμπλέουσι βλάβην, ὅταν δέ αὐτός
ὁ κυβερνήτης, παντός ἐργάζεται τοῦ πλοίου ἀπώλειαν,
οὕτω καί ἐν τοῖς πόλεσιν, ἄν μέν τις τῶν ἀρχομένων
ἁμάρτη, οὐ τό κοινόν τοσοῦτον, ὅσον ἑαυτόν ἀδικεῖ· ἄν
δέ αὐτός μεγάλας ὑφέξων εὐθύνας, εἴ τί παροίδοι τῶν
δεόντων, μετά πολλῆς ἀκριβείας καί λεγέτω πάντα καί
πραττέτω».
Αὐτή εἶναι μία ἀπό τίς νουθεσίες τοῦ Διακόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ἀγαπητοῦ πρός τόν μαθητή του καί αὐτοκράτορα Ἰουστινιανόν. Τοῦ ἐπισημαίνει ὅτι ὁ ἄρχοντας ἔχει
ηὐξημένες εὐθύνες ἔναντι τῆς χώρας, τῆς κοινωνίας, τῶν
πολιτῶν, λόγω τῆς θέσεώς του. Λόγοι, ἀποφάσεις, ἐνέργειές του ἔχουν σοβαρά ἀντίκτυπα. Ἡ παγκόσμια ἱστορία τό ἐπιβεβαιώνει.
Τό βλέπουμε καθαρά στήν τραγωδία τοῦ Αἰσχύλου
«Πέρσαι», πού παρουσιάσθηκε σέ διάφορα μέρη τῆς πατρίδας μας τούς θερινούς μῆνες. Ὁ Ξέρξης ἐκστρατεύει μέ
στρατό καί στόλο ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Ὁ χορός, πού
ἀποτελεῖται ἀπό γέροντες προεστούς Πέρσες, μιλᾶ γιά τό
μεγάλο πλῆθος τοῦ στρατεύματος καί ἀναφέρει πολλά ὀνόματα ἀρχόντων καί ὑποτελῶν στήν Περσία βασιλέων.
Ὁ Ἀγγελιαφόρος πού φθάνει στήν πρωτεύουσα τῆς Περσίας Σούσα περιγράφει τήν πανωλθερία πού ὑπέστη ὁ στόλος τῶν Περσῶν στή ναυμαχία τῆς Σαλαμίνος. Μιλᾶ κατόπιν γιά τήν καταστροφή πού ὑπέστη ὁ στρατός κατά τήν
φυγή του μέσω Βοιωτίας, Θεσσαλίας, Μακεδονίας καί Θρά-
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κης. Πόσοι ἐπέστρεψαν
στήν πατρίδα τους; Λείψανα τοῦ μεγάλου πλήθους. Καί ὁ ἴδιος ὁ Ξέρξης
πού ρακένδυτος φθάνει
στά Σοῦσα, λέει στό χορό:
«Βλέπεις τοῦτο δῶ τῆς
ἐκστρατείας μου τό λείψανο;». Συμπεραίνουμε
βάσιμα ὅτι τό ἄνθος τῶν
ἀνδρῶν τῆς Περσίας καί
τῶν ὑποταγμένων σ’
αὐτήν χωρῶν, στήν πλειονότητά τους, ἐχάθηκε.
Πλῆθος οἱ χῆρες καί τά
ὀρφανά.
Ποιός ὁ ὑπεύθυνος τῆς
συμφορᾶς; «Ὁ Ξέρξης
τούς κατέστρεψε, ἀλοίμονο», θρηνεῖ ὁ χορός.
Καί τό φάσμα τοῦ Δαρείου ἀποφαίνεται: «Κι ὁ
γιός μου... μέ τῆς νιότης
του ἐνήργησε τό θράσος».
Δέν περιμένουμε νά ζητήσει συγνώμη ἀπό τόν λαό
ἕνας ἀπόλυτος μονάρχης.
Μήπως ἐζήτησαν συγγνώμη ἀπό τόν Ἑλληνικό
λαό οἱ αἱρετοί ἄρχοντές
μας κυρίως ὑπεύθυνοι γιά
τήν πολύπλευρη κρίση
πού μαστίζει τήν χώρα;
Γιά τήν οἰκονομική κρίση;
Γιά τό ὑπέρογκο δημόσιο
χρέος; Γιά τήν ἐκχώρηση
στούς δανειστές κυριαρχικῶν δικαιωμάτων;
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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θάσαμε στό τέλος τῆς χρονιᾶς! Τό τεῦχος αὐτό, εἶναι τό
τελευταῖο τεῦχος τοῦ 2012. Πέρασε ἕνας χρόνος, πού εἶχε ξεκινήσει μέ ἐλπίδες ὅτι θά ἦταν
καλύτερος ἀπό τόν προηγούμενο
καί κατέληξε χειρότερος! Ἄς μή
σταθοῦμε ὅμως σέ αὐτό καί ἄς μή
μεμψιμοιροῦμε. Ἐμεῖς πιστεύουμε
στό Θεό. Ὁπωσδήποτε, Αὐτός θά
μᾶς δώσει καί τήν «ἀναψυχή». Ἄς
χαροῦμε γιά τά καλά πού ἔχουμε
καί ἄς μεταδώσουμε στούς γύρω
μας τήν χριστιανική ἐλπίδα, ἡ
ὁποία «ἔξω ἐκβάλει τόν φόβον».
Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη
νά σᾶς εὐχαριστήσουμε, ἀγαπητοί
μας συνδρομητές, γιά τήν ἀγάπη
πού τόσον ἔμπρακτα δείχνετε στό
περιοδικό μας, μέ τά ὡραία σας
γράμματα. Πάντα βρίσκετε ἕνα
τρόπο γιά νά ἐκφράσετε τήν ἀγάπη σας γι’ αὐτή μας τήν προσπάθεια. Καί τά γράμματά σας μᾶς ἐνισχύουν καί μᾶς χαροποιοῦν ὅταν
διαπιστώνουμε ὅτι μέσα στή τρελή
ἐποχή πού ζοῦμε, μέ τίς ἀλλοπρόσαλλες ἀπόψεις καί ἰδέες, ὑπάρχουν καί ἄλλοι συναγωνιστές στόν
χριστιανικό μας ἀγώνα.
Μέ ὅλη μας τήν καρδιά
σᾶς εὐχόμαστε καί ἀπό τή θέση
αὐτή
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
καί καλή συνέχιση στό ἑπόμενο
τεῦχος, στήν ἑπόμενη χρονιά, πού
ἐλπίζουμε καί εὐχόμαστε νά εἶναι
καλύτερη ἀπό τήν ἐφετινή.

Φ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ
ΤΟ 2012
Ἀρχιμ. Νικόδημος Γιαννακόπουλος
Ἀρχιμ. Γεώργιος Μπίζας
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου
Αἰδεσ. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου
Μοναχός Μωυσῆς Ἁγιορείτης
Ἀδελφή Θέκλα Νικολαΐδου
Κατερίνα Ἀλεξανδρίδου
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος
Νῖκος Θ. Ἀρβανίτης
Ἀμαλία Κ. Γερακανάκη
Ἰωάννης Ε.Δακαλάκης
Θεόδωρος Ἰ. Δοῦρος
Γεώργιος Καζᾶς
Δημήτριος Ἰ. Κολέτσος
Ἀθανάσιος Κοτταδάκης
Γ.Δ. Κούβελας
Κλειώ- Σταυρούλα Κουράση
Παναγιώτης Μέντης
Μιχαήλ Ἐ.Μιχαηλίδης
Δημήτριος Μποσινάκης
Σταμ. Μπόλας
Γεώργιος Ἀντ. Νίκας
Δέσποινα Παπαδήμου
Κωνσταντῖνος Γ. Ποντίκης (†)
Κωνσταντῖνος Δ. Ρῖζος
Κωνσταντῖνος Σαββίδης
Βασίλειος Σκιαδᾶς
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου
Βασίλειος Κ. Σταθάκης
Π.Ν. Σωτῆρχος
Νίκος Τσιρώνης
Βασίλειος Χαραλαμπόπουλος
Κωνσταντῖνος Β. Χιῶλος
Χρῆστος Χρόνης

286
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¥

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Εἰκόνες ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης
26 Ὀκτωβρίου 1912
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Μηνιαῖο περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Ἰδιοκτήτης: Χριστιανική Στέγη
Καλαμάτας
Ἐκδότης-Διευθυντής: Παν. Ἰ. Μέντης
Βασ. Γεωργίου Α΄ 5 - 241 00 Καλαμάτα
Τηλ. 2721 023176-FAX: 2721 026478
Συνδρομή προαιρετική
Ἀριθμ. Λογαρ. Ἐθνικῆς Τραπ. 220/480206-34
Ἐκτύπωσις-Βιβλιοδεσία «Μέλισσα»
Τηλ. 2397 023313 Ἀσπροβάλτα Θεσσαλονίκης

K.K. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

020020

