«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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ιά μᾶς γεννήθηκε ὁ Χριστός. Γιά νά μᾶς χαρίσει τή σωτηρία. Γιατί ἡ φθορά καί ὁ θάνατος,
πού μπῆκαν στή ζωή τῆς ἀνθρωπότητος μέ τήν
πτώση τῶν πρωτοπλάστων, ἀμαύρωσαν τή ζωή
τοῦ ἀνθρώπου και ὅλης τῆς δημιουργίας καί ὁ
θάνατος ἐβασίλευσε σέ ὅλο τό ἀνθρώπινο
γένος. Ὁ Ἀπ. Παῦλος μᾶς τονίζει, ὅτι μέ τήν
παράβαση τῶν πρωτοπλάστων, ὅλη ἡ κτίση
ὑποτάχθηκε στή φθορά καί στό θάνατο. (Ρωμ.
5,12). Γι’ αὐτό τό μεγαλύτερο κακό, ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός, εἶναι ὁ θάνατος. Ἀκόμα καί ἡ
κτίση ὅλη στενάζει κάτω ἀπό τό κράτος καί τή
δύναμη τῆς φθορᾶς, (Ρωμ. 8, 20-22).
Μέ τήν ἐνανθρώπησή του ὁ Υἱός καί Λόγος
τοῦ Θεοῦ Πατρός ἑνώθηκε μέ τή δική μας
ἀνθρώπινη φύση, γιά νά τήν ἀνακαινίσει, νά
τῆς χαρίσει τή σωτηρία, δηλαδή τήν ἐπιστροφή
στήν κοινωνία μαζί Του καί στήν ἀπελευθέρωσή του ἀπό τή φθορά καί τό θάνατο.
Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε «κατ’ εἰκόνα
Θεοῦ», γιά νά φθάσει στό «καθ’ ὁμοίωσιν
Θεοῦ», νά θεωθῆ. Τοῦ χαρίσθηκε ἡ χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καί τό αὐτεξούσιό του, ἡ
ἐλευθερία τῆς βουλήσεώς του, γιά νά ἀγωνισθῆ
καί νά πραγματοποιήσει τόν σκοπό τῆς ὑπάρξεώς του.
Μόνος του ἐπέλεξε τήν πορεία του πρός τή
θέωση χωρίς τό Θεό. «Ἐψεύσθη (ἀπατήθηκε)
πάλαι Ἀδάμ καί Θεός ἐπιθυμήσας οὐ γέγονε»
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(Λουκ. 2,11)

(Δοξαστικό ἑορτῆς Εὐαγγελισμοῦ). Γι’ αὐτό ὁ
Θεός ἔγινε ἄνθρωπος. Μᾶς ἕνωσε μαζί Του,
«ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν» (Μ. Ἀθανάσιος).
Μᾶς ἐπαναφέρει «στό πρωτόκτιστον κάλλος».
Ἐπιστρέφοντας ὁ ἄνθρωπος πρός τόν Θεόν
μέσα ἀπό τήν πίστη καί τήν ἀγάπη πρός Αὐτόν
καί διά τῶν θείων Μυστηρίων ἁγιάζεται, γίνεται «θείας κοινωνός φύσεως» (Β Πέτρ. 1,4),
θεοποιεῖται. Ἐπειδή δέ ὁ ἄνθρωπος κοινωνεῖ
μέ τόν Θεό καί ταυτοχρόνως μέ τό ὑλικό του
σῶμα εἶναι ἑνωμένος καί μέ τήν ὑλική κτίση,
τόν κόσμον, (μέσος ὁρατοῦ καί ἀοράτου) θεούμενος ἁγιάζει τήν κτίση καί τήν προσφέρει ὡς
δῶρο στό Θεό. Ἔτσι ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ
ἐπαναφέρει ὅλο τόν κόσμο πρός τόν πρωταρχικό σκοπό τῆς ὑπάρξεώς του, στήν ἀνακαίνιση τῶν πάντων, γιά νά εἶναι ὁ Χριστός «τά
πάντα καί ἐν πᾶσι» (Κολ. 3,11).
Ὅλα αὐτά εἶναι δῶρα τοῦ σαρκωθέντος
Θεοῦ καί πραγματοποιοῦνται μέσα στήν
Ἐκκλησία, πού εἶναι ἑνωμένη ἀδιάσπαστα μαζί
Του, εἶναι τό σῶμα Του. Ἦλθε καί παραμένει
μαζί μας. Μᾶς ἀναγεννᾶ καί μᾶς ζωοποιεῖ μέ τά
ἅγια Μυστήρια, μᾶς γεμίζει μέ τή θεία παρουσία Του.
Τή δωρεά αὐτή μποροῦμε νά τή γευθοῦμε.
Καί ὁ κόσμος ὅλος καί ἡ ζωή μας, νά ἀποκτήσει νόημα, νά γεμίσει ἐλπίδα καί χαρά.
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Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Οἱ τρεῖς αὐτές θεολογικές ἀρετές μᾶς
συνδέουν τόσο μέ τόν τρισυπόστατο Θεό,
ὅσο καί μέ τόν πλησίον μας. «Ὅς ἄν ὁμολογήσῃ ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ
Θεός ἐν αὐτῷ μένει καί αὐτός ἐν τῷ Θεῷ» (Α´
Ἰωάν. 4, 15), γράφει ὁ Θεολόγος καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης. Βάση λοιπόν καί θεμέλιο
τῆς ὁμολογίας ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ
Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί Πατρός, ἀποτελοῦν οἱ τρεῖς θεολογικές ἀρετές: Ἡ
πίστη, ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀγάπη.

Ἡ ἐν Χριστῷ πίστη
Ἡ εἰλικρινής πίστη στή Θεότητα καί τήν
ἐκτός ἁμαρτίας ἀνθρωπότητα τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ μᾶς συνδέει μέ τόν Θεό καί τόν
πλησίον μας. Οἱ πιστοί ὡς ἔχοντες τό αὐτό
πνεῦμα τῆς πίστεως φωτίζονται ἀπό τό ἄκτιστο φῶς τοῦ Χριστοῦ, τρέφονται πνευματικά ἀπό τό ἴδιο Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ
καί συναποτελοῦν τό τίμιο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία. Ἡ πίστη λοιπόν στόν
τρισυπόστατο Θεό μᾶς κάνει ἱκανούς νά
ζοῦμε σάν ἕνας ἄνθρωπος καί ν᾽ ἀποτελοῦμε τόν ζωντανό ὀργανισμό τῆς Ἐκκλησίας. Προϋπόθεση ὅμως αὐτῆς τῆς πραγματικότητας εἶναι ἡ πίστη μας αὐτή νά εἶναι
ζῶσα καί εἰλικρινής καί νά μεταφράζεται σέ
ἔργα, σύμφωνα μέ τόν ἀδελφόθεο Ἰάκωβο,
πού γράφει «Δεῖξόν μοι τήν πίστιν σου ἐκ
τῶν ἔργων σου» (Ἰακ. 2, 18). Μέ τήν ἔμπρακτη πίστη ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος κατοικεῖ στήν
καρδιά μας καί ἀναδεικνύεται τελειωτής
αὐτῆς τῆς πίστεως. Γι᾽ αὐτό ζητᾶμε μέ τίς
προσευχές μας «Κύριε, πρόσθες ἡμῖν πίστιν» (Λουκ. 17, 5).

Ἡ μακαρία ἐλπίδα
Καθώς μέ τήν ἀρετή τῆς πίστεως συν-
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δεόμαστε μέ τόν Θεό, ἔτσι καί μέ τήν ἀρετή
τῆς ἐλπίδας διατηροῦμε διαρκή σχέση μαζί
Του, τήν πηγή τῆς μακαριότητας. Ὁ Θεός
δίνει στόν ἄνθρωπο τήν πραγματική καί
ἀδιάψευστη ἐλπίδα, γιατί ὡς παντογνώστης
καί παντοδύναμος γνωρίζει τίς πραγματικές
μας ἀνάγκες, τίς ὁποῖες μπορεῖ νά ἱκανοποιεῖ, ἐφόσον ἀποβλέπουν στό καλό μας. Γι᾽
αὐτό κάθε ἄλλη ἐλπίδα πού δέν στηρίζεται
στόν Θεό εἶναι πλανερή καί ἀπατηλή. «Ἡ
κατά Θεόν ἐλπίδα», γράφει ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης, «οὐ μόνον τήν τῶν μελλόντων ὠδίνει ἀπόλαυσιν, ἀλλά καί τούς
παρόντας ἐπικουφίζει πόνους».

Ἡ Θεία ἀγάπη
Ἡ κατά Θεόν ἀγάπη μᾶς ἑνώνει μέ τόν
Θεό, κάνοντάς μας, κατά τή φράση τοῦ ἁγ.
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ κυριολεκτικά «ὁμοθέους καί ἰσοθέους». Ἡ ἀγάπη πρός τόν
Θεό καί τούς ἀνθρώπους ἀποτελεῖ τήν κορωνίδα τῶν ἀρετῶν, ἀποτελοῦσα οὐσιαστικά μιά πραγματικότητα τοῦ μέλλοντος
αἰῶνος. Σ᾽ αὐτή τή ζωή μόνο πρόγευση
αὐτῆς τῆς ἀγάπης μποροῦμε νά ἔχουμε. «Ὁ
κτησάμενος τήν ἀγάπην, αὐτόν τόν Θεόν
ἐκτήσατο», θά μᾶς πεῖ ὁ ἅγ. Μάξιμος ὁ
Ὁμολογητής. Καί τοῦτο, γιατί ἡ ἀγάπη
«φέρνει» τόν Θεό κοντά στόν ἄνθρωπο καί
τόν ὁδηγεῖ στή θέωση, τή λύτρωση καί τή
σωτηρία.
Καί μέ τίς τρεῖς αὐτές θεολογικές ἀρετές προγευόμαστε τόν παράδεισο, αὐτό τό
πραγματοποιοῦμε μέ τήν ὄντως χριστιανική
ζωή καί μάλιστα μέ τή μετοχή μας στή θ.
λατρεία καί ἰδιαιτέρως στό μυστήριο τῆς Θ.
Εὐχαριστίας. Ἔτσι ἑνούμεθα κάθετα μέ τόν
Θεό καί ὁριζόντια μέ τούς συνανθρώπους
μας.
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«Παράδοξον
Μυστήριον»
«Παράδοξον Μυστήριον
οἰκονομεῖται σήμερον!
Καινοτομοῦνται φύσεις
καί Θεός ἄνθρωπος γίνεται·
ὥσπερ ἦν μεμένηκε
καί ὅ οὐκ ἦν προσέλαβεν
οὐ φυρμόν ὑπομείνας
οὐδέ διαίρεσιν».
Ἰωάννης Μοναχός

Τ

ό πνευματικό σκοτάδι, πού
κάθε τόσο ἁπλώνει πάνω στό μικρό
μας πλανήτη ὁ ἀνθρώπινος ἐγωϊσμός, ἔρχονται στιγμές πού ξεσκίζεται ἀπό μερικά πνεύματα προορισμένα γιά μιά τέτοια πορεία.
Εἶναι τά μαρτυρικά πνεύματα τῶν
Προφητῶν, πού δέν συμβιβάστηκαν
ποτέ μέ τόν ἀνθρώπινο ἐγωϊσμό.
Εἶναι οἱ ἀστραπές μέσα στή νύχτα
τῆς ἀγνωσίας, πού ξεσκίζουν τόν
οὐράνιο πόλο πασχίζοντας ν᾽ ἀνοίξουν ἐγκάρσιες τομές στήν ψυχή
τοῦ ἀνθρώπου, γιά νά περάσει μέσα
τό οὐράνιο φῶς.
Τριάντα, περίπου, χρόνια μετά
τή γέννηση τοῦ Ἰησοῦ, τό ἴδιο σκοτάδι τοῦ ἀνθρώπινου ἐγωϊσμοῦ συνέχιζε νά καλύπτει τό μικρό μας
πλανήτη. Φαινομενικά οἱ ἄνθρωποι
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εἶχαν προχωρήσει στή γνώση καί
στή δύναμη. Στήν οὐσία εἶχαν ἀρνηθεῖ τό πνεῦμα.
Ἡ Ἀθήνα ἀπό τή μιά μεριά καί ἡ
Ρώμη ἀπό τήν ἄλλη, πού ἀντιπροσώπευαν τότε ἡ μιά τή γνώση καί ἡ
ἄλλη τή δύναμη, εἶχαν γυρίσει τίς
πλάτες σέ κάθε μεταφυσική ἀναζήτηση. Ἡ Ρώμη εἶχε δεχτεῖ νά τοποθετήσει ἀνάμεσα στούς θεούς τόν
ἴδιο τόν Καίσαρα. Νά θεοποιήσει
δηλαδή τήν ἀνθρώπινη δύναμη καί
νά συμμαχήσει μέ τήν ἀπώλεια τῆς
ἐλευθερίας. Κι ἀκόμη, γι᾽ αὐτόν τόν
Καίσαρα, νά διαστρέψει τήν ἀνθρώπινη φύση μέ τίς ἀκατανόμαστες
ἐκεῖνες τέρψεις πού ἀναφέρει ὁ
Σουετόνιος.
Ἀπό αἰῶνες ὁ ἀνθρώπινος ἐγωϊσμός διαστρέφει τή δύναμη σέ ἀκα-
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τανόμαστες ἀκολασίες καί βασανιστήρια. Ἀκόμα καί στίς μέρες μας.
Ποιός δέν θυμᾶται τά βασανιστήρια στούς ἀλυσοδεμένους τῆς
ἄθεης ἐξουσίας; Δέν ἦταν μόνον,
στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ, «εὔκολη»
ἡ καταδίκη σέ θάνατο. Τό νέφος
τῶν Μαρτύρων τό βεβαιώνει!...
Κάπου 150 χιλιόμετρα, εἶχαν κάμει ὁ Ἰωσήφ «σύν Μαριάμ τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί» γιά νά
φτάσουν ἀπ᾽ τή Ναζαρέτ στή Βηθλεέμ. Τό μικρό πανδοχεῖο τῆς περιοχῆς ἦταν γεμάτο. Καί μείνανε
στό στάβλο μέ τά ζῶα... Σ᾽ αὐτόν
τόν στάβλο γεννήθηκε ὁ Χριστός.
Ἡ Θεοτόκος τόν σπαργάνωσε καί
τόν ἐναπόθεσε στό παχνί τῶν ζώων.
Μέσα σέ μιά τέλεια φτώχεια καί
ἄκρα ταπείνωση ἐπισκέπτεται ὁ
Θεός τόν κόσμο! Ὁ στάβλος δέν
ἔχει καμιά σχέση μέ τίς ἐξιδανικευμένες παραστάσεις τῶν ζωγράφων,
εἶναι μιά σπηλιά πού μόνο τά ζῶα
τῶν ταξιδιωτῶν σταβλίζονταν.
Ὁ Γιός τοῦ Θεοῦ ἐρχόταν σ᾽ ἕνα
κόσμο βυθισμένον στό σκοτάδι. Σ᾽
ἕναν πλανήτη πού οἱ κάτοικοί του
εἶχαν χάσει τήν ἁγιότητα. Ἡ ἔξωσή
τους ἀπό τόν Παράδεισο, πού οἱ ἴδιοι προκαλέσανε, τούς εἶχε καταστήσει δούλους σωματικά καί ψυχικά! Ὡστόσο, ἄν ἡ γῆ βεβαίωνε τόν
Μεγάλο Ἐπισκέπτη γιά τό σκοτάδι
πού τήν κάλυπτε, ὁ Οὐρανός μέ τόν
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δοξαστικό του ὕμνο ἦταν περισσότερο ἀπό εὔγλωττος. «Εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην... ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ...».
Ἀλλά καί οἱ Προφῆτες εἶχαν
προαναγγείλει τό γεγονός. Ὁ Ἠσαΐας εἶχε μιλήσει γιά τό Παιδίον πού
«ἐγεννήθη ἡμῖν / υἱός καί ἐδόθη ἡμῖν
/ ... / καί καλεῖται τό ὄνομα αὐτοῦ /
μεγάλης βουλῆς ἄγγελος / θαυμαστός σύμβουλος / Θεός ἰσχυρός /
ἐξουσιαστής / ἄρχων εἰρήνης / πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος / ... / Μεγάλη ἡ ἀρχή αὐτοῦ / καί τῆς εἰρήνης
αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον».
Ὅποιος λοιπόν πιστεύει στό Παράδοξον Μυστήριον μπορεῖ νά
εἶναι βέβαιος γιά τό μή ὅριον «τῆς
εἰρήνης αὐτοῦ». Μιᾶς εἰρήνης πού
μπορεῖ νά γλιτώσει τόν σημερινό
ἄνθρωπο ἀπό τό ἄγχος καί τήν
πνευματική φτώχεια. Νά γλιτώσει
τά ἔθνη ἀπό τήν κατάρα τῆς ἀλληλοεξόντωσης, τοῦ δεσποτισμοῦ καί
τῆς διαφθορᾶς...
ΝΙΚΟΣ Θ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
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Ἡ χριστιανική πίστη
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πεποίθηση ὅτι ὅλες οἱ προφητεῖες καί οἱ προρρήσεις
τῆς Π. Διαθήκης ἐπαληθεύθηκαν στό πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ. Πιστεύει
ἀκόμη ὅτι οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου, ὁ ἐπί γῆς βίος, τά
ἔργα, τό ἅγιο Πάθος Του, ἡ
Σταύρωση, ὁ Θάνατος, ἡ
Ἀνάσταση καί ἡ Ἀνάληψη
καταδεικνύουν ὅτι ἀληθῶς
«ἐστιν ὁ Χριστός, ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος»
(Ματθ. 16, 16).
Αὐτή τήν πίστη στόν
Χριστόν εἶχαν οἱ μαθητές
Του, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ
ὁποῖοι ἀπό ἁπλοί ἁλιεῖς
ἰχθύων ἔγιναν τό φῶς τοῦ
κόσμου καί οἱ πνευματικοί
εὐεργέτες τῆς ἀνθρωπότητος.
Αὐτή τήν ἁγία καί
ἀκλόνητη πίστη τήν χριστιανική, εἶχαν ὅλοι οἱ ἅγιοι, οἱ μάρτυρες, οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὅσιοι, οἱ
δίκαιοι, οἱ ὁμολογητές, οἱ
ὁσιομάρτυρες, ἄνδρες καί
γυναῖκες, ὀλιγογράμματοι
καί πεπαιδευμένοι, ἀκόμη
καί μικρά παιδιά! Ἀλλά
καί ἡ προσωπική πεῖρα
ἑνός ἑκάστου πιστεύσαντος
στόν Χριστόν ἀνά τούς
αἰῶνες μαρτυρεῖ ποιά
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Πίστη σημαίνει ἐμπιστεύεσθαι, πείθεσθαι. Καί
χριστιανική πίστη εἶναι ἡ
πεποίθηση, ἐμπιστοσύνη
καί βεβαιότητα χωρίς καμμία ἀμφιβολία πρός τόν
Χριστόν. Ὁ πιστεύων στόν
Χριστόν πιστεύει ὅτι ὑπῆρξε πράγματι ὁ Χριστός
καί δέν εἶναι μῦθος ἤ ἰδεολογικό κατασκεύασμα, ὅτι
ὁ Χριστός εἶναι τέλειος
Θεός, τό δεύτερον πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος,
ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ,
ὁ ὁμοούσιος τῷ Πατρί καί
ἀϊδίως ὑπάρχων παρά τῷ
Πατρί καί ἐν χρόνῳ σαρκωθείς γενόμενος καί
ἄνθρωπος. Αὐτή ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ
μέγα μυστήριον καί ὁ Χριστός ὡς Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός καί τέλειος
ἄνθρωπος, ἐκτός τῆς ἁμαρτίας, εἶναι τό κέντρον
τῆς ὅλης σωτηριώδους θείας οἰκονομίας.
Ὁ πιστεύων στόν Χριστόν πιστεύει ὅτι Ἐκεῖνος,
ὁ Χριστός, εἶναι ὁ Λυτρωτής καί Σωτήρ τοῦ κόσμου
καί αὐτοῦ τοῦ ἴδιου. Ὁ πιστεύων στόν Χριστόν ἔχει
σχηματίσει ἀκλόνητη τήν
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πραγματικά θαυμάσια
ἐπίδραση καί τροπή
ἐπῆλθε στήν πνευματική ἐξύψωση τοῦ πιστεύσαντος καί συμμορφωθέντος προσώπου πρός τίς θεῖες ἐντολές τοῦ Κυρίου.
Ὡστόσο αὐτή ἡ χριστιανική πίστη πρέπει
νά εἶναι πίστη μετ᾽ ἐπιγνώσεως. Δέν μπορεῖ
νά παραμένει ἀτελής
καί ἐπιπολαία. Πρωτίστως εἶναι ἀνάγκη νά
διατηρεῖται ὀρθή καί
ἀπλανής, πίστη ὀρθοδόξως χριστιανική. Νά
ἐμμένει στή θεία ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου
καί τήν δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Νά στηρίζεται
στήν Ἁγία Γραφή καί
τήν Ἱ. Παράδοση. Ἡ
σταθερά αὐτή πίστη νά
εἶναι ζῶσα καί νά μήν
περιορίζεται σέ θεωρία
μόνον καί κενά λόγια
ἀλλά αὐτή ἡ πίστη νά
κινεῖ καί σέ ἔργα πίστεως. Ὁ χριστιανός
ὀφείλει νά εἶναι ἀκροατής ἀλλά καί ποιητής
τῆς θείας Διδασκαλίας.
Θά προσθέσουμε καί
τήν ἔννοια τῆς καθολι-
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κότητας τῆς πίστεως,
δηλαδή μιᾶς ὁλοκληρωμένης πίστεως, ἡ
ὁποία θά ἐπεκτείνεται
σ᾽ ὅλη τή διδασκαλία
καί ἀλήθεια καί ὄχι σέ
ὁρισμένα μόνον σημεῖα
κατά συμφεροντολογικόν κοσμικόν φρόνημα.
Ἀλλά καί ἡ πίστη νά
ἔχει καί τό σημεῖο τῆς
ἀκλονήτου πεποιθήσεως ὅτι ἡ πίστη αὐτή
καί θαυματουργικά ὅταν θέλει ὁ Θεός νά
ἐνεργεῖ δι᾽ αὐτῆς ὑπέρτερα τῶν φυσικῶν νόμων καί ἀνθρωπίνων
δυνάμεων ἔργα.
Ἡ χριστιανική πίστη εἶναι μεγαλουργός,
εἶναι σωτήριος, εἶναι τό
κλειδί εἰσόδου μας στόν
Παράδεισο, εἶναι ὅ,τι
ὡραιότερο στήν παρούσα βιοτή μας.
Γι᾽ αὐτό πρόσχωμεν.
Νά μή χαθεῖ ἡ πίστη
μας, ὅ,τι κι ἄν συμβεῖ
στή ματαία καθημερινότητά μας, γιατί «χωρίς δέ πίστεως ἀδύνατον
εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῷ»
(Ἑβρ. ια΄ 6).
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ἡ αὐτοσχέδια προσευχή
ἑνός ἡλικιωμένου δασκάλου

Στά χρόνια πού ζήσαμε στήν Ἀμερική, κάποια Χριστούγεννα, βρεθήκαμε
προσκεκλημένοι στό ἑορταστικό τραπέζι
πού εἶχαν ὀργανώσει τά μέλη ἑνός Συλλόγου Συνταξιούχων Ἐκπαιδευτικῶν.
Ἐπειδή τό Ἐντευκτήριό τους στεγαζόταν στήν πολυκατοικία ὅπου μέναμε κι
ἐμεῖς, εἴχαμε γνωριστεῖ μέ πολλούς ἀπό
τούς συμπαθεῖς αὐτούς ἡλικιωμένους
γείτονες.
Πρίν ἀρχίσει τό γεῦμα, μία, σχετικά
νεώτερη, δασκάλα εἶπε τήν προσευχή
πού εἶχε γράψει γι᾽ αὐτήν εἰδικά τήν
ἡμέρα, καί στήν ὁποία εἶχε δώσει ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν ἔννοια τῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς ἔγνοιας γιά τόν διπλανό,
πού δικαιώνουν, ὅπως εἶπε, τήν ἐνσάρκωση καί τήν Γέννηση στή γῆ τοῦ Θεοῦ
τῆς Ἀγάπης. Εἶχε, ὅμως, καί μία ἰδιαίτερη ἀναφορά στή χαρά τοῦ ὅτι «παρευρίσκονταν στό γιορταστικό τους τραπέζι
καί
μιά
ἀγαπητή
οἰκογένεια
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ἀδελφῶν χριστιανῶν ἀπό ξένη πατρίδα».
Ὅταν ἡ προσευχή ὁλοκληρώθηκε,
ἕνας πολύ σεβάσμιος κύριος ζήτησε τήν
ἄδεια νά πεῖ κι αὐτός μία, «κάπως ἀσυνήθιστη», ὅπως μᾶς εἶπε, προσευχή.
Τήν εἶχε αὐτοσχεδιάσει τήν προηγούμενη νύχτα, καθώς ἀναλογιζόταν ὅτι, σέ
λίγες μέρες, μέ τήν ἀλλαγή τοῦ χρόνου,
θά συμπλήρωνε ἤδη τήν ὄγδοη δεκαετία
τῆς ζωῆς του.
Τό αἴτημά του ἔγινε δεκτό μέ ἐνθουσιασμό. Ὅπως καταλάβαμε, ἦταν γνωστός στήν ὁμήγυρη γιά τίς σώφρονες,
ἀλλά καί χαριτωμένες σκέψεις του. Ὁ
γεραρός δάσκαλος ἄρχισε χαμογελαστός, μέ σταθερή καί μειλίχια φωνή, τήν
ἀσυνήθιστη προσευχή του, ἡ ὁποία
ἔλεγε, περίπου τά ἑξῆς:
«Θεέ τῆς Ἀγάπης, πού σάν σήμερα
γεννήθηκες στή Γῆ, ξέρω πώς μ᾽ ἀγαπᾶς, ὅπως κι ἐσύ ξέρεις καλά πώς
γερνάω καί πώς, κάποια μέρα, ὄχι πολύ
μακρινή, θά εἶμαι στ᾽ ἀλήθεια… γέρος.
Γι᾽ αὐτό, πολύ Σέ παρακαλῶ, Ἐσύ
πού σκορπᾶς τόσο ἁπλόχερα τήν ἀγάπη
Σου σ᾽ ἐμᾶς τά παιδιά Σου, ἄκουσε σήμερα τήν προσευχή μου.
- Φύλαξέ με ἀπό τή θανάσιμη συνήθεια τοῦ νά πιστεύω ὅτι πρέπει νά
ἔχω πάντα γνώμη γιά ὅλα καί πρέπει νά
τήν ἐκφράζω δυνατά, σέ κάθε εὐκαιρία.
- Ἀπάλλαξέ με ἀπό τήν ἀκαταμάχητη ἐπιθυμία μου νά βάζω σέ τάξη
τίς ὑποθέσεις ὅλων τῶν γύρω μου.
- Κάνε νά εἶμαι σκεπτόμενος καί
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σώφρων, ἀλλά ὄχι κατσούφης καί γκρινιάρης, εὐχάριστος ἀλλά ὄχι ἀνόητος.
Νά βοηθῶ μέ τήν κρίση μου, ὅταν μοῦ τό
ζητοῦν, ἀλλά χωρίς νά δογματίζω. Ἔχοντας ἀποκτήσει, μέ τή Χάρη Σου Θεέ
μου, τόσα ἀποθέματα σοφίας, συχνά μοῦ
φαίνεται πώς εἶναι πολύ κρίμα νά τά
ἀφήνω ἔτσι ἀχρησιμοποίητα. Ἀλλά νά…,
ξέρεις Θεέ μου, θά ἤθελα νά μοῦ ἀπομείνουν στό τέλος καί μερικοί φίλοι.
- Κράτησε τό μυαλό μου ἐλεύθερο
ἀπό τήν τάση γιά ἐπανάληψη ἀτέλειωτων καί ἀσήμαντων λεπτομερειῶν καί
κάνε νά ὁλοκληρώνω τίς διηγήσεις μου,
χωρίς ἄχρηστες παρενθέσεις.
- Κράτησε τά χείλη μου σφραγισμένα σέ ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τούς πόνους
ἀπό τά ἀρθριτικά μου, μέ τή χοληστερίνη μου, τό ζάχαρο καί τά σκαμπανεβάσματα τῆς πίεσής μου. Αἰσθάνομαι
ὅτι, μέ τά χρόνια, ὅλα αὐτά αὐξάνονται.
Ἀλλά, κάπως, σάν νά μοῦ φαίνεται πώς
καί ἡ εὐχαρίστηση ἀπό τήν ἐξιστόρησή
τους γίνεται κι᾽ αὐτή, μέ τά χρόνια, μεγαλύτερη καί γλυκύτερη. Συγχρόνως,
ὅμως, δῶσε μου καί τήν ὑπομονή νά
ἀντέχω νά ἀκούω τίς ἀτέλειωτες σχετικές διηγήσεις τῶν ἄλλων γύρω μου.
- Δέν τολμῶ, Θεέ μου, νά σοῦ ζητήσω νά βελτιωθεῖ ἡ μνήμη μου, πού
γερνάει κι αὐτή μαζί μου. Ἀλλά, τουλάχιστον, κάνε νά αὐξηθεῖ ἡ ταπεινοφροσύνη μου γιά νά ἐλέγχω τήν ἐριστική
βεβαιότητα πού συχνά μέ παρασύρει στό
νά ἐπιμένω, ὅταν διαπιστώνω ὅτι ἡ δική
μου μνήμη συγκρούεται μέ τή μνήμη τῶν
ἄλλων. Καί, Σέ παρακαλῶ, ψιθύριζέ μου
κατά καιρούς, στό αὐτί μου ὅμως, ὅτι
μπορεῖ καί νά ἔχω κάνει λάθος.
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- Δῶσε μου, τέλος, Θεέ μου τήν
εὐλογημένη ἱκανότητα νά χαίρομαι μέ τίς
μικρές χαρές πού μοῦ στέλνεις. Καί νά
διαπιστώνω ὅτι συμβαίνουν καί καλά
πράγματα γύρω μου, σέ ἀνύποπτους τόπους καί χώρους. Ὅπως, ἐπίσης, Σέ παρακαλώ, χάρισε στήν ὅρασή μου τήν
ἐπιλεκτική ἱκανότητα νά μή βλέπει
στούς ἀνθρώπους πού κυκλοφοροῦν
γύρω μου ἐλαττώματα, ἀλλά νά ξεχωρίζει πολλά καί ἀπρόσμενα χαρίσματα.
Καί, πρό παντός Θεέ μου, ἀξίωσέ με νά
θέλω καί νά μπορῶ, μέ τή χάρη Σου, νά
τό παραδέχομαι καί νά τούς τό ἐκφράζω
δυνατά.
- Γιά ὅλα αὐτά, θά ἔχεις τήν δική
μου ἰσόβια εὐγνωμοσύνη Χριστέ μου,
Θεέ τῆς Ἀγάπης. Πιστεύω, ὅμως, πραγματικά, ὅτι θά σέ εὐχαριστοῦν καί ὅσοι
συμβαίνει νά ζοῦνε γύρω μου».
Εὐχαριστῶ καί Καλά Χριστούγεννα
σέ ὅλους σας, εἶπε καί κάθησε.
Τό ἀκροατήριο, μέ πολλά χαμόγελα,
ξέσπασε σέ χειροκροτήματα. Ὡστόσο,
θυμᾶμαι καλά ὅτι εἴδαμε καί μερικά
λευκά κεφάλια νά σκύβουν προβληματισμένα.
Ἔχουν περάσει χρόνια ἀπό τότε.
Ὅμως, κάθε Χριστούγεννα, ὅταν καθόμαστε στό τραπέζι καί κάνουμε τήν προσευχή μας, ἀπρόσκλητες ἀλλά καλόδεχτες, ξανάρχονται στό νοῦ μας κάποιες
φράσεις ἀπό ἐκείνη τήν, γεμάτη σοφία,
αὐτοσχέδια προσευχή τοῦ γηραιοῦ δασκάλου.
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Παν/μίου Ἀθηνῶν

267

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

ΦΥΛΑΚΑ-ΑΓΓΕΛΟ τῶν μικρῶν
παιδιῶν ἔχουν ἀποκαλέσει τό γιατρό
Αὐξέντιο Καλαγκό, καρδιοχειρουργό,
καθηγητή στό πανεπιστημιακό νοσοκομεῖο τῆς Γενεύης. Καί ὁ λόγος;
Ἔχει ἐγχειρήσει ἀφιλοκερδῶς πάνω
ἀπό 14.000(!) παιδιά σέ δεκάδες περιοχές τοῦ πλανήτη, πού πλήττονται
ἀπό τούς πολέμους καί τή φτώχεια,
ὅπως: ὁ Λίβανος, ἡ Γεωργία, ἡ Ἰνδία,
τό Μαρόκο, ἡ Σερβία, ἡ Κύπρος, ἡ
Ἀλγερία, ἡ Μοζαμβίκη, ἡ Μαδαγασκάρη, ἡ Ζάμπια κ.ἄ.

Ὁ ἄγγελος
τῶν μικρῶν
παιδιῶν
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ΠΡΟΣΦΑΤΑ, ὅπως ἔγραψε ἡ ἐφημ.
«Δημοκρατία» (1-10-2013), τό θεραυπευτήριο παίδων «Μητέρα» καί ὁ
Ὅμιλος «Ὑγεία» ἐξασφάλισαν συνεργασία μέ τό πανεπιστημιακό νοσοκομεῖο τῆς Γενεύης καί τόν καθηγητή Δρ. Καλαγκό. Κάθε μήνα, ὁ καθηγητής θά ἐπισκέπτεται τό θεραπευτήριο «Μητέρα» καί θά πραγματοποιεῖ ἀφιλοκερδῶς καρδιοχειρουργικές ἐπεμβάσεις σέ παιδιά μέ συγγενεῖς καρδιοπάθειες. Γιά τό γεγονός
αὐτό ὁ διάσημος Ἕλληνας καρδιοχειρουργός δήλωσε ὑπερήφανος πού θά
μπορεῖ νά συνεχίσει τό φιλανθρωπικό του ἔργο στήν Ἑλλάδα χειρουργώντας δωρεάν καρδιοπαθῆ παιδιά!
Σέ μιά συνέντευξή του εἶχε πεῖ: «Μπορεῖ νά ἀκουστεῖ κοινότυπο, ἀλλά εἶναι
ἀλήθεια: ἡ μόνη μου ἀνταμοιβή εἶναι
τό χαμόγελο τῶν παιδιῶν, πού ἔχω σώσει καί ἡ χαρά πού νιώθουν οἱ οἰκογένειές τους. Αὐτά μοῦ ἀρκοῦν».
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ Αὐξέντιος Καλαγκός
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κατάγεται ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη. Ὁ πατέρας του
ἦταν παθολόγος γιατρός. Λέει
γι᾽ αὐτόν: «Ἐκεῖνος ἦταν ἀληθινός φιλάνθρωπος. Δύο ἡμέρες τήν ἑβδομάδα ἐξέταζε δωρεάν τούς φτωχούς. Ἀφῆστε
πού ἔβγαζε ἀπό τήν τσέπη του
ὅλα τά λεφτά πού εἶχε καί
τούς τά ἔδινε ν᾽ ἀγοράσουν
φάρμακα. Μοῦ ἔλεγε: “Σκοπός σου νά μήν εἶναι τά χρήματα, ἀλλά τά ἔργα. Καί νά μή
γυρίζεις τήν πλάτη σου στίς
ἀνάγκες τῶν ἄλλων’’».
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ τῆς δημοσιογράφου, ἄν πιστεύει στόν
Θεό, ὁ διαπρεπής καρδιοχειρουργός ἀπάντησε: «Πρέπει
νά ξέρετε πώς κάθε φορά πού
χειρουργῶ, πάνω ἀπό τό χειρουργικό τραπέζι δέν κάνω τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά ἐπικαλοῦμαι τόν Θεό». Καί συνέχισε συγκινημένα: «Προέρχομαι ἀπό θρησκευτική οἰκογένεια. Ἄλλωστε ὁ παππούς μου
ἦταν ἱερέας. Κοιτάζω νά κάνω
καλά πράγματα, γιατί αὐτό
καλύπτει μιά εὐαίσθητη πλευρά τοῦ χαρακτήρα μου. Καί
δέν ἔκλεισα ποτέ τά μάτια μου
στούς ἄλλους. Λέω ὅτι ὁ Θεός
σοῦ δίνει τά ὑπόλοιπα, ὅταν
ἔχεις ἕνα θετικό προορισμό
στή ζωή σου».

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Καλαγκός εἶναι ἱδρυτής τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἱδρύματος «Καρδιές γιά ὅλους» (1998 καί τοῦ
Ἱδρύματος Καλαγκοῦ (2002),
πρόεδρος τῆς Παγκόσμιας
Ἑταιρίας Καρδιο/θωρακοχειρουργικῆς γιά τό 2014 καί
ἀντιπρόεδρος τοῦ Κέντρου
Ὀρθοδοξίας στή Γενεύη. Ἔχει
βραβευθεῖ πολλές φορές ἀπό
διεθνεῖς ὀργανισμούς καί
ἱδρύματα. Παρά ταῦτα, ὅπως
λένε ὅσοι τόν γνωρίζουν ἀπό
κοντά, δέν ἔχει ἀλλάξει στό
ἐλάχιστο τό χαρακτήρα του.
«Σᾶς λέω μετά λόγου γνώσεως πώς ὅλα αὐτά τά χρόνια,
ὅσο ἀκριβῶς προχώρησα σέ
ἐπιστημονικό καί φιλανθρωπικό ἐπίπεδο, ἄλλο τόσο προσπαθῶ νά εἶμαι ταπεινός. Καί
αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο ἰδανικό στή ζωή», πιστεύει ὁ
ἴδιος.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ὅπως ὁ
Αὐξέντιος Καλαγκός, τιμοῦν
ὄχι μόνο τήν ἐπιστήμη τους
ἀλλά ὡς Ἕλληνες καί τήν
Ἑλλάδα. Ἀποτελοῦν ὑπέροχο
παράδειγμα γιά τούς γιατρούς
ἀλλά καί γιά κάθε ἄνθρωπο.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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Καί ἐπί γῆς Εἰρήνη
Καί πάλι μιλᾶμε γιά τήν
Εἰρήνη, γιατί ὁ Χριστός πάλι
γεννᾶται. Κι᾽ ἔχει εἰπωθεῖ πώς
τά καλά πράγματα πρέπει νά
λέγονται δυό καί τρεῖς φορές,
τά δέ κακά οὔτε μιά φορά.

τήν ἀρχή τῆς πτώσεως τοῦ
ἀνθρώπου, ἄφησε ἕνα παράθυρο ἐλπίδας στόν πεπτωκότα
ἄνθρωπο, γιά δυνατότητα ἐπανάκαμψής του καί ὑποδοχῆς
του ἀπό τόν Θεό.

Ὁ ἀγγελικός ὕμνος τή
νύχτα τῶν Χριστουγέννων
«Δόξα ἄς ἔχει ὁ Θεός, καί σ᾽
ὁλόκληρη τή γῆ ἄς βασιλεύει ἡ
Εἰρήνη. Αὐτή, ἡ εὐδοκία τοῦ
Θεοῦ καί ἡ προσδοκία τοῦ
ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος εἶχε
χάσει τήν Εἰρήνη μέ τόν ἑαυτό
του. Δέν ἦταν μόνο ἀνήσυχος,
γεμᾶτος ἀγωνία. Καί ἡ φύση,
τά δέντρα, τά ζῶα, μέ τά
ὁποῖα ὁ ἄνθρωπος εἶχε καλές
σχέσεις. Τώρα ὅλη ἡ φύση ἔχει
στραφεῖ ἐναντίον του. Ἀφ᾽
ὅτου ἔχασε τήν σχέση του μέ
τόν Θεό, ἔχασε τήν σκέπη του,
ὅλα ἄλλαξαν. Τώρα ἄλλαξαν
καί οἱ σχέσεις του μέ τό συνάνθρωπό του. Ἀπομακρύνθηκε
ἀπ᾽ τόν Θεό καί κηρύχτηκε πόλεμος ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους καί στή φύση.

Ἡ ἀμυδρά ἐλπίδα ἐπιστροφῆς στό λεγόμενο «Πρωτευαγγέλιο» (Γεν. Γ´, 15). Στό
λόγο τῶν προφητῶν πού εἶναι
σαφής, βλέπομε νά διακηρύσσεται ἡ ἐλπίδα αὐτή. «Ἰδού ἡ
παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν...». Ἀλλά καί στήν
Ἐκκλησιαστική Γραμματεία
συναντᾶμε τό «σπερματικό
λόγο». Καί στήν «Ἐθνική»
Γραμματεία ὁ Θεός δέν ἄφησεν «ἀμάρτυρον» τό Λόγο
Του. Ἰδιαίτερα χαρακτηριστικός εἶναι ὁ λόγος τοῦ Σωκράτη (Πλάτωνος, Αἰτιολογία
Σωκράτους, 31α)· «Τόν λοιπόν
βίον καθεύοντες διατελεῖτε ἄν,
εἰ μή τίνα ἄλλον Θεόν ὑμῖν ἐπιπέμψειε κηδόμενος ὑμῶν».

Παρέμεινε ὅμως ἡ προσδοκία τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός ἀπό
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Καί σήμερα τό ζοῦμε, ἀλλά
καί ἀπό τότε πού ἔχασε τόν
παράδεισο, ὁ ἄνθρωπος ἔχασε
συγχρόνως καί τήν Εἰρήνη του.
Ἀμέσως τό κατάλαβε ἀφ᾽ ὅτου
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Ὁ Θεός ὅμως δέν μᾶς ἐγκαταλείπει. Ἔτσι κι᾽ ἐμεῖς πρέπει νά
προσπαθοῦμε νά εἰρηνεύουμε μέ
τόν Θεό, μέ τόν συνάνθρωπό μας,
μέ τόν ἑαυτό μας. Νηπτικός πατέρας τονίζει· «Εἰρήνευσε μέ τόν
ἑαυτό σου καί θά εἰρηνεύσει μαζί
σου ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ». Κι᾽ αὐτό
εἶναι πολύ βασικό· Νά εἰρηνεύουμε μέ τόν
ἑαυτό μας, πού
σημαίνει νἄχουμε
τόν Χριστό μέσα
μας.

ἦταν ἀκόμη μέσα στόν παράδεισο,
ἔγινε ἀνήσυχος, αἰσθάνθηκε γυμνός, ντρεπόταν. Κατάλαβε τήν
ἀλλαγή στό σῶμα του καί στήν
ψυχή του, ἀπ᾽ τόν τρόπο πού μιλοῦσε στόν Θεό. Σαφέστερη ἦταν ἡ
ἀλλαγή ἀφ᾽ ὅτου βγῆκε ἀπ᾽ τόν παράδεισο (ἀδελφοκτονία, πόλεμοι,
χάος). Ἔτσι ὁ
ἄνθρωπος ἔχασε τήν
εἰρήνη του. Καί πῶς
αὐτό; Μά εἶναι
σαφές ὅτι εἶναι συνέπεια τῆς ἀπώλειας
τῆς εἰρηνικῆς σχέσης μέ τόν Θεό.
Ἔτσι δέν μποροῦσε
νά διατηρήσει εἰρηνική σχέση καί μέ τό
συνάνθρωπό του. Ἡ
εἰρήνη μας
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν
εἰρηνική σχέση μας μέ τόν Θεό.
Προεκτείνοντας λίγο τό θέμα,
μποροῦμε νά ποῦμε, δέν μποροῦσαν οἱ ἄνθρωποι νά σταθοῦν
σάν ἀδέλφια ἀφοῦ δέν διατηροῦσαν τή σωστή σχέση τους πρός
τόν πατέρα Θεό, πρός τόν ὁποῖον
νά ἀπευθύνονται. Αὐτή ἡ κατάσταση ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει καί
στίς μέρες μας. Ἐντονώτερα!
«Εἴμεθα ὀρφανοί» καί τά παιδιά
τῆς ὀρφάνιας δέν μποροῦν νά συμπεριληφθοῦν διαφορετικά.
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«Χριστός
γεννᾶται δοξάσατε, Χριστός ἐξ
οὐρανῶν ἀπαντήσατε...». Αὐτή ἡ
συνάντηση μαζί
Του εἶναι ἡ
Εἰρήνη μας. Ἕνας, πάλι, πατέρας
μᾶς τονίζει πώς· «χίλιες φορές κι᾽
ἄν γεννηθεῖ ὁ Χριστός στή Βηθλεέμ, δέν ἔχει σημασία ἄν δέν γεννηθεῖ στίς καρδιές μας».
«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός...». Νά τόν δοῦμε
νά γεννιέται ὄχι μόνο στή Βηθλεέμ.
«Ὁ Χριστός, ἡ Εἰρήνη ἡμῶν».
Δημήτρης Χρ. Μποσινάκης
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Ἔχουν μαγεία οἱ ἑορτές, μία περίεργη μαγεία, πολύπλευρη, δυσανάγνωστη, πού προκαλεῖ συναισθήματα
συγκλονιστικά. Πολλές φορές ἀλληλοσυγκρουόμενα. Τό Φῶς τῆς γέννησης τοῦ Θεανθρώπου πλημμυρίζει τίς
καρδιές τῶν ἀνθρώπων, φωτίζει, φωτίζει τήν ὀμορφιά, φωτίζει ὅμως καί

τή θλίψη, τή θλίψη κυρίως τῆς μοναξιᾶς…
Ἀπόλυτα κοινωνικός ὁ ἄνθρωπος
ἀπολαμβάνει τή ζωή, κυρίως μέ τούς
συνανθρώπους του, τούς ἀνθρώπους
τοῦ ἄμεσου περιβάλλοντος καί εὐρύτερα. Ὅμως τό πλῆθος, δέν εἶναι
πάντα ἡ λύση. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι,

Θρησκευτικές ἑορτές

πού ὁ βηματισμός τους δυσκολεύεται
ἀπό τό πλῆθος πού τούς περιβάλλει
καί ὅμως εἶναι μόνοι… Οἱ δικοί τους
ἄνθρωποι, τό δικό τους περιβάλλον
λείπει καί οἱ αἰτίες πού λείπει εἶναι
πολλές… Μέ τούς ἀνθρώπους πού
ἀγαπᾶ θέλει νά ζεῖ καί νά χαίρεται
τά θαύματα τῆς ζωῆς καί μ᾽ αὐτούς
θέλει νά γιορτάσει. Τά φῶτα τότε
τόν γεμίζουν εὐτυχία, τόν κάνουν νά
λάμπει, νά χαίρεται, νά ἀπολαμβάνει… Τά ἴδια φῶτα τόν τυφλώνουν
ὅταν εἶναι μόνος, τόν πονοῦν, τόν
συντρίβουν. Ἡ μοναξιά δέν ἀντέχε272
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ται, ὁδηγεῖ σέ ἀπόγνωση. Τίς ἅγιες
ἡμέρες τῶν ἑορτῶν, τά συναισθήματα τῆς ἔλλειψης τῶν δικῶν σου
ἀνθρώπων ὑπογραμμίζονται τραγικά,
σέ ὁδηγοῦν στά ὅρια καί ἐκεῖθεν
καμιά φορά.
Βλέπεις τή χαρά δίπλα σου, πού
δέν τήν ἔχεις, βλέπεις τήν οἰκογένεια
δίπλα σου πού σοῦ λείπει εἴτε γιατί
τήν ἔχασες, εἴτε γιατί ὑπάρχει καί
εἶναι ἀνύπαρκτη γιά σένα καί ἐκεῖ
γονατίζεις, δέν ἀντέχεις ἄλλο.
Ἡ γερόντισσα μάνα, γιαγιά περιμένει τίς γιορτές νά πᾶνε νά τῆς
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εὐχηθοῦν. Στολίζεται, ἑτοιμάζεται,
μπορεῖ κι᾽ ὅλας νά ξέρει ὅτι δέν θά
ἔρθει κανένας νά τῆς εὐχηθεῖ. Ὅμως
αὐτή περιμένει. «Θά ἔρθουν, δέν
μπορεῖ», ψιθυρίζει. Περιμένει, καμιά
φορά, αὐτούς πού τήν ἐγκατέλειψαν,
αὐτούς γιά τούς ὁποίους σ᾽ ὁλόκληρη
τή ζωή της ἀγωνίστηκε καί ὅμως πε-

τή συμπαράσταση, ἐκεῖ εἶναι καί ἡ μεγαλοπρέπεια.
Στό γιορτινό τραπέζι σου, μπορεῖ
νά εἶναι μία θέση κενή, ἀπό κάποιον
πού ἔχασες. Ἐκεῖ εἶναι καί ὁ πόνος
τῆς ἀπουσίας, μπορεῖ καί νά μήν
εἶναι ἔτσι. Σέ κάθε περίπτωση βάλε
ἀκόμη ἕνα πιάτο καί κάλεσε ἕναν
ἀνώνυμο συνάνθρωπό σου πού νά τοῦ
λείπει τό γεῦμα, ἀλλά κυρίως, ἡ
οἰκογενειακή θαλπωρή, κάποιον πού
ξέρεις καί ἡ μοναξιά τόν συντρίβει.
Ἐάν τό κάνεις αὐτό, θά αἰσθανθεῖς ἕνα πελώριο συναίσθημα εὐτυ-
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ριμένει… Ὑπάρχουν τραγωδίες στή
ζωή, πού οἱ γιορτές τίς ἐπισημαίνουν
τραγικά…
Ἡ μαγεία τῶν ἑορτῶν ἔχει διπλή
ἀνάγνωση… Στήν ὀμορφιά τῶν ἑορτῶν
πάρε κι᾽ ἄλλους μαζί σου, ὅσους μπορεῖς. Ἐκεῖ εἶναι τό κρυμμένο μεγαλεῖο,
ἐκεῖ, στή συμπόνια, στήν ἀλληλεγγύη,

χίας νά σέ πλημμυρίζει καί τήν
στιγμή πού θά δεῖς τό πρόσωπο τοῦ
φιλοξενουμένου σου νά φωτίζεται,
τότε κλεῖσε τά μάτια σου καί πρίν
αἰσθανθεῖς τό λυτρωτικό δάκρυ νά
κατηφορίζει στά μάγουλά σου, θά
δεῖς ξεκάθαρα, στό τραπέζι σου νά
κάθεται καί «ὁ Χριστός… ἐκεῖ εἶναι
τό θαῦμα…».
Ἔχουν μαγεία οἱ γιορτές, ζῆσε τή
μαγεία, εἶναι εὔκολο καί δέν κοστίζει
καί τίποτα…
Γεώργιος Νίκας
Ταξίαρχος Στρατοῦ ἐ.ἀ.
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ιορτάσαμε ἀκόμη μία φορά τήν
ἐθνική ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940. Οἱ ἐθνικές ἑορτές καί ἐπέτειοι προξενοῦν, καί πρέπει
νά προξενοῦν, αἰσθήματα ἐθνικῆς
ἐξάρσεως, ὑπερηφάνειας, ἐθνικῆς ἀξιοσύνης, σεβασμοῦ στούς προγόνους
μας καί ἰδιαίτερα στούς «ἐνδόξως
ἀγωνισαμένους καί εὐκλεῶς πεσόντας, πάλαι τε ποτέ καί ἐσχάτως στούς
ἐθνικούς ἀγῶνες γιά τήν ἀπόκτηση καί
διαφύλαξη τῶν ἰδανικῶν τῆς φυλῆς
μας, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἐθνικῆς ἀκεραιότητας καί κυριαρχίας».
Κατά τόν Δημοσθένη «χαλεπώτερον ἐστί τό φυλᾶξαι τ᾽ ἀγαθά τοῦ κτήσασθαι», δηλαδή εἶναι δυσκολότερο
νά διατηρήσει κανείς τά ἀγαθά του
ἀπό τό νά τά ἀποκτήσει.
Ἐνῶ αὐτά τά ἰδανικά πρέπει νά

προβάλλονται μέσῳ τῶν ἐθνικῶν
ἑορτῶν καί παρελάσεων, ἀλλά καί νά
βιώνονται ἀπό τό ἔθνος μας, νά ἀναθερμαίνονται καί νά καλλιεργοῦνται
τόσο ἀπό τήν οἰκογένεια ὅσο καί ἀπό
τό σχολεῖο, ἀλλά καί ἄλλους φορεῖς πού
διαμορφώνουν τήν κοινή γνώμη. Τά τελευταῖα χρόνια συμβαίνει ἀκριβῶς τό
ἀντίθετο.
Στό πνεῦμα δήθεν τοῦ προοδευτισμοῦ καί τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ ἔχει ξεσπάσει μία παραφιλολογία, μία μιζέρια καί κακομοιριά ὡς πρός τό νόημα
καί τήν ἀναγκαιότητα τῶν ἐθνικῶν
αὐτῶν ἐκδηλώσεων.
Ἄν παρακολούθησε κανείς αὐτές
τίς μέρες ἀπό τά μέσα ἐνημέρωσης τίς
θέσεις καί ἀντιθέσεις, τίς κοινωνικοπολιτικές ἀναλύσεις τοῦ θέματος ἀπό
ἀνευθυνοϋπεύθυνους, μερικούς δέ μέ
βαρύγδουπες εἰδικότητες καί πανεπιστημιακούς τίτλους καί περγαμηνές, ἦταν γιά γέλια ἡ ὅλη παρουσία καί προσπάθειά τους, πού
ἀγωνίζονταν ἀπεγνωσμένα νά ἐπιβάλουν τή γνώμη τους, μή σεβόμενοι ὄχι μόνο τίς συγκεκριμένες
ἡρωϊκές πράξεις καί θυσίες τῶν
προγόνων μας, ἀλλά οὔτε τίς παραδόσεις τοῦ ἔθνους μας διαστρεβλώνοντας καί παραχαράσσοντας
τήν ἐθνική μας ἱστορία. Οἱ δέ ἀριστερόστροφοι «προοδευτικάριοι»
δέν ἀρέσκονται στά θρυλικά γεγονότα τῆς Πίνδου καί μεταφέρουν
τό νόημα τῆς ἐπετείου στήν ἐθνική
ἀντίσταση. Δηλαδή τήν ἀντίσταση
σύμπαντος τοῦ λαοῦ μετά τήν κατάρρευση τοῦ μετώπου καί τήν
εἰσβολή τῶν Γερμανοϊταλῶν στή
χώρα μας.

«Παρελάσεων
συνέχεια»
274
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Γιατί ἄραγε; Κάτι θά ξέρουν αὐτοί
-κάτι τούς ἐλέγχει ἐνδεχομένως. Ἡ
ἱστορική ἀλήθεια ὅμως εἶναι ἀμείλικτη...
Ἄλλοι πάλι κόπτονται καί ἀνησυχοῦν δήθεν γιά τήν δαπάνη τῶν παρελάσεων σέ περίοδο οἰκονομικῆς κρίσεως. Ἄλλοι δέ ὅτι οἱ μαθητές τῶν
σχολείων ἐντάσσονται καί συνηθίζουν
σέ στρατιωτικοποίηση καί πλῆθος
ἄλλων φληναφημάτων καί ἀνόητων
ἐπιχειρημάτων.
Ὅταν ὅμως κατασπαταλῶνται τεράστια ποσά γιά τή διοργάνωση καρναβαλιῶν ὑπόπτου ἐμφανίσεως καί
περιεχομένου, τότε δέν ὑπάρχει διασπάθιση τοῦ χρήματος; Ὅταν οἱ νέοι
ἀπροστάτευτοι ἀπό τό κουτόχορτο
πού καθημερινῶς τούς σερβίρεται καί
ἀπαιδαγώγητοι γίνονται εὔκολα θύματα ἐπιτηδείων καί ἐντάσσονται σέ
ἀναρχικές ὁμάδες καί σέ πνευματικές
ἀθεϊστικές καί ἰνδοϊστικές ὀργανώσεις
μέ ἀντικοινωνικές καί ἀντεθνικές συμπεριφορές, καί καταστρέφουν συνήθως τό μέλλον τους, αὐτό εἶναι προτιμότερο ἀπό τό νά συμμετάσχουν, σέ
ὑγιεῖς ὁμάδες καί κοινωνικά ἀποδεκτές, σέ ἐθνικές ἑορτές καί παρελάσεις; Ἀπό τό νά ἀποκτοῦν ἐθνική συνείδηση ἐμποτισμένη ἀπό τά γνήσια
νάματα τῆς ἐθνικῆς μας παράδοσης;
Ἀπό τό νά μαθαίνουν ποίοι εἶναι, ἀπό
ποῦ κατάγονται, ποία πρότυπα ἐπιλέγουν γιά νά ἐπιτύχουν στή ζωή τους;
Τά κροκοδείλια δάκρυα καί ἡ ἀνησυχία γιά τήν δαπάνη δήθεν τῶν παρελάσεων ἀποτελοῦν ὕποπτες δικαιολογίες καί ὑποκρύπτουν ἀνομολόγητους σκοπούς.
Ὅλη αὐτή ἡ κινητικότητα περί τῶν
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ἐθνικῶν ἑορτῶν καί παρελάσεων ἐντάσσεται σ᾽ ἕνα γενικότερο πρόγραμμα,
πού σχεδιάζεται ἐκτός συνόρων, ἀλλά
ἔχει ντόπιους ἐκφραστές καί ἐκτελεστές, ὥστε νά ἐπέλθει σιγά σιγά ὁ
ἀφελληνισμός, ἡ ἐθνική ἀφυδάτωση, ἡ
ἔκπτωση τῶν ἀξιῶν, ἡ ἀπονεύρωση τοῦ
κοινωνικοῦ μας ἱστοῦ καί κυρίως ἡ
ἀδρανοποίηση καί ἀποχαύνωση τῆς νεολαίας μας.
Ὅταν οἱ ἠθικές καί οἱ ἐθνικές ἀντιστάσεις καμφθοῦν, τότε εἶναι ὅλα
εὔκολα γιά τή μαζοποίηση καί πολτοποίηση τῶν ἰδανικῶν καί ἀξιῶν. Χαρακτηριστικά ὁ Χρῆστος Γιανναράς
ἀναφέρει σ᾽ ἕνα ἄρθρο του: «Διέλυσαν
τήν παιδεία καί τά πανεπιστήμια, κατέστρεψαν μεθοδικά τή γλώσσα, κατασυκοφάντησαν τήν ἱστορία, ταύτισαν
τήν Τέχνη μέ τήν προπαγάνδα, εἶχαν
αὐτονόητη ἀσυλία γιά κάθε εἴδους
ἐκβιαστική κακοπραγία».
Σέ πεῖσμα ὅμως ὅλων αὐτῶν θά
πρέπει νά ἀντισταθεῖ ὁ σκεπτόμενος
καί προβληματισμένος λαός μας.
Μέσα ἀπό τήν ἱστορία μας, τίς ἐθνικές
ἑορτές καί παρελάσεις νά ἀναθερμανθοῦν οἱ συνειδήσεις τῶν κουρασμένων
καί ἀπογοητευμένων συμπατριωτῶν
μας ἀπό τήν ἀνέχεια, νά γιγαντώσουν
τήν ἀντοχή τους, νά ἀρνηθοῦν τήν
ὁποιαδήποτε ὑποδούλωση, νά ὑψώσουν τά σώματα καί τήν ψυχή τους
καί νά σταθοῦν βιγλάτορες τῶν πεπρωμένων τῆς φυλῆς μας, προσμένοντας μέ ἐλπίδα καί πίστη στόν Θεό τήν
ἔξοδο ἀπό τήν ποικιλώνυμη κρίση καί
ἰδιαίτερα τήν ἠθική καί πνευματική.
Γεώργιος Καζᾶς
Πρώην Γυμνασιάρχης
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀκραῖα φαινόμενα

Πρός τόν ΣΥΝΔΕΣΜΟ
τῆς Χριστιανικῆς Στέγης
Καλαμάτας
Ἀγαπητοί φίλοι,
ἔλαβα καί διάβασα τό τεύχος
Ὀκτωβρίου 2013 τοῦ «Συνδέσμου»
σας καί ἔρχομαι νά σᾶς συγχαρῶ
θερμά γιά τά περιεχόμενά του,
ἐμπνευσμένα ἀπό τό Ἕπος τοῦ
1940-41. Ἀλλά καί τά ἄλλα περιεχόμενα εἶναι ἐκλεκτά, ὅπως τό
πρῶτο μέ τίτλο «Ἐνύσταξαν οἱ
ποιμένες».
Μιά ὡστόσο ἀρνητική παρατήρηση: Γιατί λείπει τό ὄνομα τοῦ
πρωταγωνιστῆ, ἐννοῶ τοῦ Ἰωάννη
Μεταξᾶ; Ναί, ἦταν δικτάτορας.
Ἀλλά καμμία σχέση μέ τόν μεγάλο
(καί σχεδόν πτυχιοῦχο θεολόγο!)
Στάλιν, πού τήν ἴδια ἐποχή σκότωνε ἑκατομμύρια ἔνοχους καί
προπαντός ἀθώους. Ὁ Μεταξᾶς,
ἀντίθετα, προέβη σέ νομοθετικές
πράξεις εὐεργετικές γιά τόν λαό,
ὅπως τό 8ωρο ἐργασίας, τό Ι.Κ.Α.
κ..λπ. Ἐπιτέλους κάποτε πρέπει
νά ποῦμε τά πράγματα μέ τό
ὄνομά τους. Καί ποιά σχέση ἔχει ὁ
Μεταξᾶς μέ τούς φαύλους καί καταχραστές πού μᾶς κυβέρνησαν τά
τελευταῖα τριάντα τόσα χρόνια
καί πού αὐτές ἀκριβῶς τίς μέρες
ἀποφάσισαν αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν τους ἐν μέσῳ τοῦ λιμώττοντος λαοῦ;
Αὐτά μέ συντομία.
Φιλικά
Ἰωάννης Μενοῦνος
Διδάκτωρ Φιλολογίας

Δέν εἶναι μόνον οἱ φυσικές
καταστροφές. Ὄχι πώς κι᾽ αὐτές
δέν δημιουργοῦν μερικές φορές
τραγικά προβλήματα, ἀλλά εἶναι
καί κάτι ἐκρηκτικά νούμερα πού
μᾶς ἀφήνουν ἄφωνους καί μᾶς
πληγώνουν ἰδιαίτερα ἐπειδή ἀφοροῦν παιδιά.
Διάβασα στίς ἐφημερίδες γιά τά
παιδιά τῆς Ζάμπια πού ἀποδεκατίζονται ἀπό τό AIDS καί τή
φτώχεια: Περίπου 4.200.000 παιδιά πού ζοῦν κάτω ἀπό συνθῆκες
ἀκραίας στέρησης, πέφτουν θύματα ἐκμετάλλευσης κάθε εἴδους.
Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἔχουν
πάρει μεγάλες διαστάσεις τά ἐπίπεδα τῶν σεξουαλικά μεταδιδομένων νοσημάτων μεταξύ τῶν
παιδιῶν τοῦ δρόμου. Σύμφωνα μέ
ἐπίσημα στοιχεῖα πάνω ἀπό 1,1
ἑκατ. παιδιά εἶναι ὀρφανά κυρίως
λόγῳ AIDS, ἐνῶ περίπου 90.000
ἀπό αὐτά ἔχουν ἤδη προσβληθεῖ
ἀπό τόν ἰό ΗΙV.
Βοήθεια μέσῳ τῶν ἀνθρωπιστικῶν ὀργανώσεων καί προπάντων μέσῳ τῶν ἱεραποστολῶν, πόνος στήν καρδιά καί προσευχή στά
χείλη γιά τά ἄμοιρα θύματα τῆς
διαφθορᾶς καί τῆς ἀσπλαχνίας
τῶν μεγάλων, μπουμπούκια πού
χωρίς φταίξιμο δικό τους καταδικάστηκαν νά μαραθοῦν πρίν
ἀνθίσουν, ἥλιοι πού ἔδυσαν πρίν
ἀνατείλουν.
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Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΣΗΦ

Στό κέντρο τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἔχουν τοποθετηθεῖ -καί ὀρθῶς- τό
Θεῖον Βρέφος καί ἡ Παναγία μητέρα Του. Ὑπάρχει ὅμως καί ὁ Ἰωσήφ. Ἄνδρας
δίκαιος, φοβούμενος τόν Θεόν, ἐνάρετος, καλός, διακριτικός καί ὅταν ἀκόμη
ἔπρεπε νά διεκδικήσει ὅ,τι ἐδικαιοῦτο.
Συνεδύαζε τήν δίκαιη διεκδίκηση μέ τήν μακροθυμία, τήν ἀρετή. Ὅταν ἡ Παναγία μας «εὑρέθη ἐν γαστρί ἔχουσα, πρίν ἤ συνελθεῖν αὐτούς», μή γνωρίζοντας
ὅτι ἡ κύηση αὐτή προήρχετο «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου», ἀπεφάσισε νά τήν ἀπολύσει. Τί πικρία γιά τόν δίκαιο Ἰωσήφ. Ἡ Παρθένος, ἡ ἁγνή Κόρη, τήν ὁποίαν τοῦ
εἶχαν ἐμπιστευθεῖ νά τήν προστατεύει κατά τό ἀνθρώπινον, ὑπέπεσε σέ μεγάλη
ἁμαρτία. Δέν μποροῦσε πιά νά τήν κρατήσει κοντά του. Ὅπως καί κάθε πιστός
ἄνθρωπος ἐπιτρέπεται -ἀκόμη καί ἐπιβάλλεται- νά προβαίνει σέ δυσάρεστες
ἐνέργειες διεκδικώντας τό δίκιο του. Πῶς ὅμως; Τήν ἀπάντηση δίνει μέ τό παράδειγμά του ὁ δίκαιος Ἰωσήφ. «Ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν». Τί σοφή ἀπόφαση, τί μεγαλεῖο ψυχῆς. Νά προφυλάξει τήν ὑπόληψή του χωρίς ὅμως νά κάνει
κακό στή μνηστή του, ἔστω καί ἄν αὐτή ἔπεσε σέ βαρύ σφάλμα, ὅπως βεβαίως
ἐσφαλμένως αὐτός ἐνόμιζε. Γιατί; «δίκαιος ὤν καί μή θέλων αὐτήν παραδειγματίσαι». Ἡ ὡραιότητα τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Δέν θέλει νά κάνει κακό,
νά διαπομπεύσει πρός παραδειγματισμό τήν Μαριάμ. Διεκδικεῖ τό δίκιο
του, παίρνει αὐτό πού τοῦ ἀνήκει, ἀλλά μέ συμπάθεια πρός τήν
ἄλλη πλευρά. Ὁ δίκαιος Ἰωσήφ στίς τόσες ἀρετές του, εἶχε καί
τήν ἱκανότητα νά ἀντιμετωπίζει σωστά καί σοβαρά, κοινωνικά
καί οἰκογενειακά θέματα. Τά δικαιώματά του τά διεκδικοῦσε,
χωρίς νά ξεχνάει τήν διακριτικότητα, τήν ἀγάπη καί τό ἔλεος.
Καί μᾶς διδάσκει: πρέπει νά εἴμαστε ἐπιεικεῖς καί νά συγχωροῦμε καί νά παραβλέπουμε πράξεις ἄλλων, ἀκόμη καί ἄν
μᾶς βλάπτουν, εἴτε μᾶς προσβάλλουν. Εἶναι ὅμως περιπτώσεις πού δέν εἶναι δυνατόν -χωρίς νά εἶναι ἁμαρτία- νά
συμβιβαστοῦμε, ἀλλά πρέπει νά δικαιωθοῦμε. Καμία
ἀντίρρηση. Ὅμως καί στίς περιπτώσεις αὐτές, πρέπει νά
πράξουμε ὡς χριστιανοί. Ὄχι φωνές, θυμοί, ἀντεκδικήσεις,
ἄσκοπη συνέχεια στό συγκεκριμένο γεγονός, ἀλλά μέ διακριτικότητα. Καί ἀκόμα περισσότερον καί ἄς φαίνεται παράδοξον, μέ ἀγάπη πρός τόν πταίσαντα. Θά μᾶς φωτίσει ὁ Θεός νά
βροῦμε τόν τρόπο τῆς δικαίωσής μας σέ συνδυασμό μέ τήν
ἀγάπη καί τήν ἐπιείκειά μας πρός τόν ἄλλον. Φωτεινό παράδειγμα ὁ δίκαιος Ἰωσήφ. Βεβαίως στήν συγκεκριμένη περίπτωση ὑπῆρξε μία παρεξήγηση, λόγῳ ἀγνοίας τοῦ Ἰωσήφ
περί τῆς ἀσπόρου κυήσεως. Ὅταν ἄγγελος Κυρίου τοῦ ἀποκαλύπτει «τό γάρ ἐν αὐτῇ γεννηθέν ἐκ πνεύματος ἐστίν
ἁγίου», τότε παρέλαβε τήν Παναγία Κόρη, καί ὑπῆρξε στοργικός προστάτης Αὐτῆς καί τοῦ σαρκωθέντος Λόγου τοῦ
Θεοῦ, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, χωρίς νά ἔχει συζυγική σχέση μαζί
της ποτέ, ἄρα δέ καί ἕως ὅτου ἐγεννήθη ὁ Μονογενής Υἱός τοῦ
Θεοῦ.
Θ.Ι.Δ.
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Ὅλοι μας περιμένουμε μέ χαρά τά
Χριστούγεννα. Ἀπό νωρίς κάνουμε τίς
σχετικές προετοιμασίες. Μέ τά λόγια
μας καί τίς πράξεις μας δείχνουμε ὅτι
περιμένουμε ἀνυπόμονα τό μεγάλο γεγονός. Εἶναι φανερό ὅμως ὅτι ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι περιμένουν τήν Ἡμέρα, ἀλλά
ἔχοντας διαφορά ἀντιλήψεως ὡς πρός
τήν οὐσίαν, ἀκολουθώντας διαφορετικούς δρόμους, ἀντικρύζοντας ἀπό διαφορετική σκοπιά τά γεγονότα τῆς
μεγάλης Γιορτῆς.
Πολλοί ἐνῶ περιμένουν τήν γιορτή
δέν σκέπτονται τόν ἑορταζόμενον, τόν
Λυτρωτήν, τόν σαρκωθέντα γιά τήν σωτηρία μας Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ.
Ὁμιλοῦν γιά τά Χριστούγεννα, ἀλλά ὄχι
γιά τόν Χριστόν. Τί ἀντίφαση στίς ἀντιλήψεις τους. Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν! Θλιβερή ἡ ἄγνοιά τους, ἀλλά οἱ
ἴδιοι εἶναι ἀποκλειστικά ὑπεύθυνοι γι᾽
αὐτή. Περιμένουν τά Χριστούγεννα
ἁπλῶς καί μόνον γιά νά ἀναπαυθοῦν ἤ
νά κάνουν ἐκδρομές, νά φάγουν περισσότερον καί μέ καλλίτερα ἐδέσματα,
ἴσως καί πίνοντας πιό πολύ, ὥστε νά
περιέλθουν εἰς κατάσταση μέθης. Νά
ἀγοράσουν καί νά ντυθοῦν μέ καινούργια ἐνδύματα. Νά ἀνταλλάξουν δῶρα
καί εὐχές, μάλιστα δέ καί ἄσχετες μέ τό
νόημα τῶν Χριστουγέννων ἤ καί μέ χριστιανικοῦ περιεχομένου, χωρίς ὅμως νά
τίς νοιώθουν. Νά θαμπωθοῦν μέ τά φωτεινά λαμπιόνια πρός τέρψη καί ἐντυπωσιασμό. Νά συμμετάσχουν σέ
ἑσπερίδες, κάποτε καί ἐφάμαρτες.
Ὅμως τέτοια ἀναμονή καί οἱ ἑτοιμασίες
αὐτές, δέν ἔχουν οὐσιαστική σχέση μέ
τόν Χριστό καί τά Χριστούγεννα.

Περιμένοντας
τά
Χριστούγεννα
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Ἀληθινή καί θεάρεστη ἀναμονή τῶν Χριστουγέννων εἶναι αὐτή πού μᾶς βοηθεῖ νά
συνδεθοῦμε μέ τόν τεχθέντα Λυτρωτή μας.
Νά μελετήσουμε ἐπίκαιρα βιβλία. Νά ἐμβαθύνουμε κατά τό δυνατόν στό ἀνερμήνευτον
μυστήριον τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Νά
κατανοήσουμε ὅτι ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ
μᾶς χαρίζει τή λύτρωση, τήν σωτηρία μας,
τόν Παράδεισο, ἐφ᾽ ὅσον βέβαια ἐλεύθερα ὁ
καθένας μας ἀποδεχθεῖ αὐτές τίς ἀνεκτίμητες καί αἰώνιες δωρεές τοῦ Σωτήρα μας. Νά
ἐκκλησιασθοῦμε. Νά καθαρίσουμε τήν ψυχή
μας ἀπό τίς ἁμαρτίες, προσερχόμενοι στό
Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως, νά μεταλάβουμε Σώματος καί Αἵματος Χριστοῦ, νά
ἔλθει νά κατοικήσει μέσα μας ὁ Χριστός, νά
κάνουμε τήν καρδιά μας Φάτνη γιά νά ἀνακλιθεῖ ἐκεῖ τό Θεῖον Βρέφος. Νά πολλαπλασιάσουμε τά καλά ἔργα μας.
Δέν ἀπαγορεύεται βέβαια νά τηρήσουμε
παράλληλα καί τά πατροπαράδοτα ἔθιμά
μας. Τούς ἑορταστικούς στολισμούς, τά κάλαντα, τόν εὐπρεπισμό τῶν σπιτιῶν μας, τά
ἑορταστικά οἰκογενειακά γεύματα, νά ἐπισκεφθοῦμε τά χωριά μας, ἀκόμη νά πραγματοποιήσουμε μία ἐκδρομή. Νά κάνουμε
χαρούμενες συναντήσεις, νά ἀνταλλάξουμε
δῶρα. Μέ μία ὅμως προϋπόθεση. Ὅλα αὐτά
νά γίνουν στά πλαίσια τῆς εὐπρέπειας καί
τοῦ μέτρου, χωρίς νά ἀμβλύνουν τήν θρησκευτικότητά μας καί νά μήν ἀναχθοῦν
σπουδαιότερα σέ προτεραιότητα ἀπό τήν
πνευματική προετοιμασία μας.
Τότε ἀξίζει νά περιμένουμε μέ χαρά τά
Χριστούγεννα καί νά γιορτάσουμε ἀληθινά
τήν Θεία Γέννηση τοῦ Χριστοῦ.
Γιάννης Τασούλας
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Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
«ΔΕΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ, ΔΕΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ AΠΟ
ΤΟΝ ΘΕΟ»
Μετάφραση Γεωργίου Μαυρομάτη.
Στὶς ἡμέρες μας, ποὺ περνάει κρίση ὁ θεσμὸς τοῦ
γάμου, εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἡ μελέτη αὐτή.
Σχ/13Χ20,50. Σελ.45. Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης καὶ Βάρης.

Ἀρχιμανδρίτου
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΕΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
Τὰ κείμενα τοῦ βιβλίου ἔχουν ἐκφωνηθεῖ ἀπὸ τὸ Ραδιόφωνο τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ περιοδικά. Ἕνας σύντομος σχολιασμὸς τῆς
ἐπικαιρότητας
Σχ.14Χ21. Σελ.294. Ἔκδοση «Ἀρχονταρίκι» Λυκούργου 12 18345 Μοσχάτο τηλ. 2109310605.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΠΕΙΘΗΣ
ΣΚΕΨΕΙΣ… ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΚΕΨΗ…
ΒΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ
Πετυχημένος ἐπιχειρηματίας ὁ κ. Πειθῆς, (ἱδρυτὴς
τοῦ τουριστικοῦ γραφείου «ΑΡΓΩ») καὶ καλὸς χριστιανός, γράφει τὶς σκέψεις του καὶ τὶς ἐμπειρίες του ἀπὸ
μία ζωὴ προσφορᾶς.
Σχ.17Χ23,50 Σελ.350. Δ/νση Συγγρ. Παπαρρηγοπούλου 34 Παλαιὸ Ψυχικὸ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΩΝΗ
Γενικοῦ Δ/ντοῦ Ἐκπ/σεως Θεολόγων
ΟΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ ΤΟΝ ΣΥΡΟ
Σχ. 11,50Χ16,50 Σελ. 31. Δ/νση Συγγρ, Ἰκτίνου 17,
16341 Ἡλιούπολη, τηλ. 210 9917475.
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ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ
ΒΑΒΥΛΩΝ Η ΜΕΓΑΛΗ
Η ΜΗΤΗΡ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ
(ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΙΖ, ΙΗ & ΙΘ, 1-5)
Τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου αὐτοῦ
εἶναι ἡ προσπάθεια τοῦ συγγραφέως
νὰ ἀποκρυπτογραφήση ὅλες τὶς
ἀλλεπάλληλες γριφώδεις φράσεις
ποὺ ἀναφέρονται στὰ κεφάλαια ΙΖ καὶ
ΙΗ τῆς Ἀποκάλυψης.
Σχ.14Χ20,50. Σελ.280. Ἔκδοση «ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ». Δ/νση Λαγουμιτζῆ 42
11745 Ν. Κόσμος Ἀθήνα, τηλ. 210
9212579.
ΤΙΤΟΣ ΒΕΡΓΙΤΗΣ
ΑΧΝΕΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΕΣ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ-Ἡ 9η ποιητικὴ συλλογὴ
τοῦ Τίτου Βεργίτη (φ.ψ.)
Σχ.16.50Χ23,50. Δ. νση Συγγρ. Κυψέλη – Αἴγινα, τηλ. 27970 23933.

ΓΙΟΥΛΑ Λ. ΖΩΝΑ
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
Μικρὴ προσέγγιση στὸ πολύτιμο βιβλίο του «Ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ἡ Ἐποχή
μας». Ἀπὸ τὴν Ἱστορία στὴν αἰωνιότητα
Σχ.16,50Χ24. Σελ.47. Ἐκδόσεις «ΜΕΤΡΟΝ», Τροίας, 30 11257 Ἀθήνα, τηλ.
2108226272. Δ/νση Συγγρ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, 8 11471 Ἀθήνα, τηλ. 2106463485.
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ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗN
Ἡ κ. Μαρία Βέργη, Ἀθήνα
100 € εἰς μνήμην τοῦ συζύγου
της Παναγιώτη Βέργη.
Ἡ κ. Νίκη Θειοπούλου
Καλλιθέα, 40 € εἰς μνήμην προσφιλῶν της νεκρῶν.
Ἡ κ. Μαρία Κουτσογιάννη, Ἀθήνα 100 € εἰς μνήμην τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, τῆς ἀδελφῆς της Θάλειας
καὶ τῶν γονέων της Δημητρίου
καὶ Ἑλένης.
Ἡ κ. Μαρίνα Λιούλιου,
Τρίκαλα, 20 € εἰς μνήμην τῆς
μητέρας της Κωνσταντίνας Λιούλιου.
Ὁ κ. Θεοφάνης Μπουλοῦκος, Ζωγράφου, 50 € εἰς
μνήμην γονέων καὶ ἀδελφῶν του.
Ὁ κ. Κων/νος Ντερνελῆς,
Περιστέρι, 30 € εἰς μνήμην τῆς
συζύγου του Μαρίας καὶ τοῦ πατέρα του Ἰωάννη.
Ὁ κ. Γεώργιος Οἰκονόμου,
Μαιευτὴρ-Γυναικολόγος Παπάγου, 200 € εἰς μνήμην τοῦ Νικολάου Διγενῆ ἰατροῦ.
Ἡ κ. Ἀναστασία Τσάμη,
Ἀθήνα, 200 € εἰς μνήμην συζύγου, γονέων, ἀδελφῶν.
Ἡ κ. Ἀναστασία Τριτσιμπίδα, Κηφισιά, 200 εὐρώ, εἰς
μνήμην συζύγου, γονέων, ἀδελφοῦ καί συγγενῶν.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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● «Ἔξεστι τοῖς σάββασι καλῶς ποιεῖν»
(Ὁ νόμος ἐπιτρέπει νά κάνουμε τό καλό τήν ἡμέρα
τοῦ Σαββάτου).
Ματθ. ιβ´ 12
● Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου
δέν ἔκαναν καμιά ἐργασία, ὅπως προστάζει ὁ
νόμος.
Λουκ. κγ´ 56
● Εὐλόγησε ὁ Θεός τήν ἡμέρα τήν ἕβδομη καί τήν
ἁγίασε, γιατί κατέπαυσε ἀπό ὅλα τά ἔργα Του.
Γεν. β´ 3
● Νά θυμᾶσαι τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου καί νά τήν
ἁγιάζεις. Ἕξι ἡμέρες νά ἐργάζεσαι καί νά κάνεις
ὅλα τά ἔργα σου καί τήν ἡμέρα τήν ἕβδομη,
ἡμέρα ἀνάπαυσης, νά τήν ἀφιερώνεις στόν Κύριο
τόν Θεό Σου.
Ἐξ. κ´ 8-9.
● Οἱ Ἰσραηλῖτες πρέπει νά φυλάξουν τήν ἀργία τοῦ
Σαββάτου, ὅσα ἔχω νομοθετήσει γι’ αὐτό, σέ
ὅλες τίς γενεές τους. Αὐτή εἶναι ἡ αἰώνια καί
ἀκατάλυτη διαθήκη μου.
Ἐξ. λα´ 16
● Γιά νά μεταφέρει τό νοῦ μας στή μέλλουσα ζωή,
ὀνόμασε «μία» (πρώτη) τήν ἡμέρα ἐκείνη πού
ἐξεικονίζει τήν αἰωνιότητα, τήν ἀρχή τῶν
ἡμερῶν, τήν συνομίληκη μέ τό φῶς, τήν ἁγία Κυριακή, αὐτήν πού τιμήθηκε μέ τήν ἀνάσταση τοῦ
Κυρίου.
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 4,98.
● Ὁ Χριστιανός τηρεῖ τό Σάββατο, ἀποφεύγοντας
κυρίως τή δουλική ἐργασία πού εἶναι ἡ ἁμαρτία.
Ἱερός Αὐγουστῖνος
● Τήν Κυριακή ὀφείλουμε νά διακόπτουμε τήν
ἐργασία καί νά ἀσχολούμαστε μέ τήν προσευχή,
ἔτσι ὥστε τά πλημμελήματα τῶν προηγουμένων
ἕξι ἡμερῶν νά ἐξιλεώνονται μέ τήν προσευχή τῆς
μεγάλης αὐτῆς ἡμέρας, πού μᾶς θυμίζει τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Διάλογος (546-604)
● Μία ἡμέρα τήν ἑβδομάδα, πού ὀνομάζεται Κυ-
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ριακή (Ἀποκ. α´ 10), γιατί εἶναι ἀφιερωμένη στόν Κύριο, πού ἀναστήθηκε κατ’
αὐτήν ἐκ νεκρῶν καί προϋπέδειξε καί
προεπιβεβαίωσε τήν κοινή ἀνάσταση,
κατά τήν ὁποία θά σταματήσει κάθε
γήινο ἔργο· αὐτήν, λοιπόν, τήν ἡμέρα νά
τήν ἁγιάσεις κάι νά μήν κάνεις κανένα
βιοτικό ἔργο, ἐκτός ἀπό τά ἀναγκαῖα.
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς,
ΕΠΕ 8, 492
● Ὅσα θά μποροῦσε νά εἰπεῖ κανείς, ἐγκωμιάζοντας τήν ἕβδομη, αὐτά ἀναφέρεται μέ τό παραπάνω στήν ὄγδοη, γιατί
αὐτή εἶναι τελειοποίηση ἐκείνης.
Ὅπ. π. ΕΠΕ 9, 504
● Ἐπρόσταξε ὁ Θεός καί ἔγιναν ἑφτά ἡμέρες· καί πρώτη ἔκαμε τήν Κυριακή καί
τήν κράτησε γιά λόγου Του· καί τίς
ἄλλες ἕξι τίος χάρισε σέ μᾶς νά ἐργαζόμαστε γιά τά ψεύτικα ταῦτα γήινα,
καί τήν Κυριακή νά σχολάζουμε καί νά
πηγαίνουμε στίς Ἐκκλησίες μας νά δοξάζουμε τόν Θεό μας.
Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
● Ἐκεῖνο τό κέρδος πού γίνεται τήν Κυριακή εἶναι ἀφορισμένο καί βάνετε
φωτιά καί κατάρα στό σπίτι σας καί ὄχι
εὐλογία.
Ὁ ἴδιος
● Ἡ πείρα καί ἡ σκέψις μέ ἔπεισαν νά
φρονῶ ὅτι πᾶν ἄτομον, εἴτε διά τῶν
χειρῶνφ, εἴτε διά τοῦ νοῦ ἐργαζόμενον,
ἔχει ἀνάγκην ἀναπαύσεως, ἥν μόνη ἡ
τήρησις τῆς Κυριακῆς ἀργίας ἐγγυᾶται.
Κων. Καλλινίκου, Πρακτικές ὁμιλίες,
σ. 118
● Τίς γιορτές γιά νά τίς ζήσουμε, πρέπει νά
ἔχουμε τόν νοῦ μας στίς ἅγιες ἡμέρες
καί ὄχι στίς δουλειές πού ἔχουμε νά κάνουμε τίς ἅγιες ἡμέρες.
Παϊσίου Λόγοι Α, σ. 335
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Κυρια΄κη καί γιορτή ποτέ δέν δούλεψα καί
ὁ Θεός ποτέ δέν μέ ἄφησε καί τίς δουλειές τίς εὐλογοῦσε.
Ὅπ. π. σ. 338
● Τήν εὐμενή στάση τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας δεικνύει καί ἡ ἀπό τοῦ Μαρτίου 321
καθιέρωση τῆς Κυριακῆς ἀργίας γιά τόν
ἀστικό πληθυσμό τῆς χώρας. Οἱ κάτοικοι τῆς ὑπαίθρου ἀφήνονται ἐλεύιθεροι
νά ρυθμίζουν τίς ἀγροτικές ἀσχολίες
τους ἀνάλογα μέ τίς καιρικές συνθῆκες.
Αἰκ. Χριστοφιλοπούλου,
Βυζαντινή Ἱστορία, σ. 135
● Πραγματική ἀνάπαυση εἶναι ἡ ἀποχή ἀπό
τίς κακές πράξεις.
Χρυσολωρᾶ Γνῶμες Μονόστιχες
● Ζωή χωρίς γιορτές μοιάζει μέ μακρινό
δρόμο χωρίς πανδοχεῖο.
Δημόκριτος
● Ἐργαζόμαστε, γιά νά ἔχουμε ἐλεύθερο
χρόνο.
Ἀριστοτέλης
● Ἡ Κυριακή καθαρίζει τή σκουριά ὁλόκληρης τῆς ἑβδομάδας.
Ἄντισσον Τζότζεφ (1672-1719)
● Εἶναι παράξενο πού τήν Κυριακή τήν ὀνομάζουμε ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἀλλά τήν
Χρησιμοποιοῦμε σάν δική μας.
Γ. Μαυρομάτη, Δροσοσταλίδες, Β, σ. 46
● Ἡ Κυριακή δέν εἶναι ἁπλῶς ἡμέρα
ἀργίας, ἀλλά ἡμέρα ἀφιερωμένη στή
λατρεία τοῦ Θεοῦ.
Ἀρχιμανδρίτης Ἰ.Π.
● Δύο ἀσφαλή μέσα γνω΄ριζω, γιά νά γίνει
κανείς φτωχός, τήν ἐργασία τῆς Κυριακῆς καί τήν κλοπή.
Ἀνώνυμος
● Ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς εἶναι ἡ σπονδυλική
στήλη τοῦ πολιτισμοῦ μας.
Ἀνώνυμος
283

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

«Μᾶς θέλουν οἰκονομικούς μετανάστες στήν πατρίδα μας» (ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ 2010-13)
Τό ἐπιτυγχάνουν μέσῳ τῶν πειθήνιων
ὀργάνων τους πού λέγονται Ἕλληνες κυβερνῆτες!
«Μετακομίζουν γιά νά πληρώνουν λιγότερα. Κρατικές ὑπηρεσίες καί ὑπουργεῖα σχεδιάζουν νά ἐπιστρέψουν σέ
κτήρια τοῦ κέντρου» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-1013)
Θά ἀξιοποιήσουν δημόσια ἤ θά πληρώνουν ἑκατομμύρια γιά ἰδιωτικά;
«Ὅρος πρῶτος: Ἀνάπτυξη» (ΤΑ ΝΕΑ 2110-13).
Γιά τούς Σοσιαλδημοκράτες πού «πιέζουν τή Μέρκελ γιά ἀλλαγή τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς τῆς Γερμανίας». Γιά τούς
δικούς μας πολιτικούς ἀμελητέα ὑπόθεση ἡ ἀνάπτυξη;
«Οἱ συγκυρίες ἀπαιτοῦν ἄμεσα σοβαρότητα καί μετριοπάθεια». (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
22-10-13).
Στήν πολιτική, πού ἀφορᾶ τήν διακυβέρνηση τῆς πατρίδας μας, ἀπαιτεῖται
πάντοτε σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα
ἀπό κυβέρνηση καί ἀντιπολίτευση.
«Αὐξημένες εἶναι τό 2014 οἱ προσλήψεις στό Δημόσιο» (ΕΣΤΙΑ 23-10-13).
Τρελαθήκανε; Συνεχῶς ἀκοῦμε ὅτι
ἔχουμε ὑπερπληθυσμό στό Δημόσιο, γίνονται ἀπολύσεις, ἀπειλοῦνται καί ἄλλες
καί τώρα προγραμματίζουν προσλήψεις;
Ψηφοθηρία;
«Σέ ξένους διαχειριστές οἱ ἐπενδύσεις στήν Ἑλλάδα!» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 24-113)
Γιατί; Δέν μᾶς ἐμπιστεύονται; Θέλουν
νά προσδιορίζουν καί νά ἐλέγχουν τήν
οἰκονομική ἀνάπτυξη;
«Κόλπα παραπλάνησης, συσκότισης
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καί χειραγώγησης» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 24-10-13)
Γνωστή τακτική καί στρατηγική γιά τήν
κατάκτηση καί νομή τῆς ἐξουσίας. Ἀκρισία
καί ἀμνησία μᾶς τίς καθιστοῦν ἀποτελεσματικές!
«Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς Μέρκελ σέ θέσεις κλειδιά στήν Ε.Ε. Ἐλέγχει ἐμμέσως
ὅλες τίς πολιτικές ἀποφάσεις» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 25-10-13)
Καλά οἱ δικοί μας ζητιανεύουν δόσεις
δανείων, οἱ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι πολιτικοί ἡγέτες τί ρόλο παίζουν;
«Ο.Η.Ε.: Τρόφιμα ὑπάρχουν, μόνο πού
τά πετᾶμε» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 25-10-13)
Γιά νά μήν πέσουν οἱ τιμές τους! Μέ
ποιό δικαίωμα καταστρέφουμε τά δῶρα
τοῦ Θεοῦ; Εἴμαστε διαχειριστές τῶν
δώρων καί τῶν δωρεῶν Του καί θά δώσουμε λόγο.
«Μικροί Ἄγγελοι στή μηχανή τοῦ κέρδους. Ἀπό τίς πλέον ἀνθηρές ἐπιχειρήσεις
διεθνῶς τό ἐμπόριο παιδιῶν» (ΒΡΑΔΥΝΗ 2610-13)
Μικροί Ἄγγελοι στήν κόλαση τοῦ μακρυά ἀπό τόν Θεό κόσμου πού ἐκτείνεται
σ᾽ ὅλο τόν πλανήτη καί σ᾽ ὅλο τό ἱστορικό
βάθος. Οἱ Χριστιανοί τί κάνουμε;
«Ἡ Ἄγκυρα ἐπιδιώκει ταχεία λύση τοῦ
Κυπριακοῦ. Ἡ Τουρκία βιάζεται λόγῳ φυσικοῦ ἀερίου» (ΤΟ ΒΗΜΑ 27-10-13)
Ναί, κόπτεται γιά δίκαιη λύση!
Ἀσφαλῶς θέλει νά ἀξιοποιήσει τήν οἰκονομική ἀδυναμία Ἑλλάδας καί Κύπρου.
«Πολίτες ἐναντίον Μεγάλου Ἀδελφοῦ.
ΗΠΑ. Ἀντιστέκονται συμβολικά καί πραγματικά στόν ἔλεγχο τῆς ζωῆς τους ἀπό τίς
μυστικές ὑπηρεσίες τῆς χώρας τους», (Η
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 29-10-13)
Ἐμεῖς τί κάνουμε;
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Εὐριπίδη παρουσιάζεται στό θέατρο ΒΙΟΣ σέ μετάφραση
Γιώργου Χειμωνᾶ καί σκηνοθεσία Φίλιππου
Κανακάρη.
Ἡ ὑπόθεση ἐκτυλίσσεται στήν Κόρινθο
ὅπου ἔχουν καταφύγει ὁ Ἰάσονας, ἡ Μήδεια
καί τά παιδιά τους διωγμένοι ἀπό τήν Ἰωλκό.
Ἡ Μήδεια, κόρη τοῦ βασιλέα τῆς Κολχίδας
Αἰήτη, εἶχε βοηθήσει τόν Ἰάσονα, πού εἶχε
ἐρωτευθεῖ, νά πάρει τό χρυσόμαλλο δέρας,
ἀπατώντας τόν πατέρα της. Σφάζοντας τόν
ἀδελφό της Ἄψυρτο καί πετώντας τά κομμάτια του στή θάλασσα, εἶχε διασώσει τήν
«Ἀργώ», πού ἔφερνε αὐτήν καί τόν Ἰάσονα
στήν Ἑλλάδα, ἀπό τήν καταδίωξη τοῦ πατέρα της.
Στήν Κόρινθο ὁ Ἰάσονας λησμονεῖ ὅ,τι
ἔχει κάνει ἡ Μήδεια ἀπό τήν ἀγάπη της γι᾽
αὐτόν. Παντρεύεται τήν Γλαύκη, κόρη τοῦ
βασιλέα τῆς Κορίνθου Κρέοντα. Κυνικότατα
καί ὑποκριτικότατα ντύνει τήν ἀπιστία του
καί τήν καταπάτηση τῶν ὅρκων του μέ τήν
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δῆθεν πρόθεσή του νά ἐξασφαλίσει καλύτερη ζωή καί ἀσφαλέστερο μέλλον
στή Μήδεια καί στά παιδιά τους.
Τό πλῆγμα γιά τήν Μήδεια εἶναι
πολύ σκληρό. Ὁ πόνος, ἡ προσβολή, ἡ
ἀπελπισία, ἡ ζήλεια πού νιώθει ἀνασταίνουν μέσα της τήν βάρβαρη μάγισσα πού μηχανεύεται φοβερή
ἐκδίκηση. Ὁ Κρέοντας τήν προστάζει
νά πάρει τά παιδιά της καί νά φύγει
ἀπό τήν Κορινθία. Στή δεύτερη συνάντησή της μέ τόν Ἰάσονα ἡ Μήδεια προσποιεῖται μεταμέλεια καί τόν πείθει νά
κρατήσει τά παιδιά τους στήν Κόρινθο.
Τοῦ ζητᾶ ἐπίσης νά ἐξασφαλίσει ἀπό
τόν Κρέοντα μιάν ἀκόμη ἡμέρα παραμονῆς. Θέλει νά στείλει καί δῶρα στή
νύφη.
Παρά τήν καχυποψία τοῦ Κρέοντα,
τό σχέδιό της ἐπιτυγχάνει. Ἡ βασιλοπούλα καί ὁ Κρέοντας βρίσκουν φρικτό θάνατο μέσα στίς φλόγες πού
ἔβγαλαν ὁ πέπλος καί τό χρυσό στεφάνι, τά μαγεμένα δῶρα πού ἔστειλε ἡ
Μήδεια μέ τά παιδιά της. Μετά ἀπό
ἐσωτερική δραματική πάλη ἡ Μήδεια
σφάζει τά δύο παιδιά της ἐκδικούμενη
τόν Ἰάσονα μέ τόν πιό φοβερό τρόπο.
Παίρνοντας τά νεκρά παιδιά της φεύγει μέ φτερωτό ἅρμα γιά τήν Ἀθήνα
ὅπου θά βρεῖ τήν φιλοξενία τοῦ Αἰγέα.
Ἡ τραγωδία διδάχθηκε στά Μεγάλα Διονύσια τό 431 π.Χ., τήν χρονιά
πού ἄρχισε ὁ ἀδελφοκτόνος Πελοποννησιακός Πόλεμος. Οἱ αἱματηρές πράξεις προεικόνιζαν τά δεινά του γιά
ἄτομα, οἰκογένειες, πόλεις-κράτη.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Ἀγαπητοί μας,
Γιὰ νὰ λυθεῖ κάθε δύσκολο πρόβλημά μας, ἡ πρώτη μας σκέψη εἶναι:
«Ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Του».
Ἡ παρακλητικὴ αὐτὴ προσευχὴ
μᾶς γίνεται πιὸ ἔντονη ἀπὸ ὅλους μας
αὐτὴ τὴν περίοδο, γιατί ὁ χρόνος ποὺ
ἀπέρχεται μᾶς ἀφήνει πάρα πολλὰ
καὶ δισεπίλυτα προβλήματα στὸν
οἰκονομικὸ τομέα, ποὺ ὅλοι μας βιώνουμε, ἀλλὰ κυρίως στὴν ὑποβάθμιση
τῆς κοινωνίας μας σὲ ἐπικίνδυνο
βαθμό.
Ὁ Χριστὸς ποὺ σὲ λίγες ἡμέρες
ἔρχεται πάλι στὴ γῆ, θὰ μᾶς ὑπενθυμίσει τὶς ὑποθῆκες ποὺ μᾶς εἶχε ἀφήσει γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν δυσκολιῶν καὶ τῶν προβλημάτων μας.
Δυστυχῶς ξεχάσαμε τὴ Θεία Του
σοφία καὶ ἀκολουθήσαμε ἄλλους
δρόμους ποὺ μᾶς ὁδήγησαν καὶ μᾶς
ὁδηγοῦν στὴν κατάσταση ποὺ βιώνουμε σήμερα.
Εὐχόμαστε, τὰ φετινὰ Χριστούγεννα, ἀφοῦ κάνουμε τὴν αὐτοκριτική
μας, νὰ ξαναβροῦμε τὸν ἐνθουσιασμὸ
καὶ τὴν πίστη μας στὸν Χριστό μας
καὶ νὰ τὸν παρακαλέσουμε μὲ ὅλη τὴ
δύναμη τῆς ψυχῆς μας, νὰ ἔρθει
ἀρωγὸς στὶς δυσκολίες μας, γιατί εἶναι
ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσει.
Δεχθεῖτε τὶς ὁλόθερμες εὐχές μας:
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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