«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Ἦλθε νά φωτίση

Φῶς εἶναι ὁ Θεός. Καί τό πρῶτο δημιούργημά Του εἶναι τό φῶς «Εἶπεν ὁ Θεός,
γενηθήτω φῶς καί ἐγένετο φῶς» (Γεν. 1,
3). Αὐτός, ὁ δημιουργός Λόγος τοῦ Πατρός «δι’ οὗ τά πάντα ἐγένετο», ἦλθε στόν
κόσμο. «Ἀνέτειλε ὁ νοητός Ἥλιος Χριστός ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας», γιά νά
φωτίσει τόν κόσμο. Ἦλθε ὡς ἁπλό νήπιο,
κρυμμένος στό ταπεινό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, γιά νά ἀγκαλιάσει τόν ἄνθρωπο, νά
τόν ἀναγεννήσει, νά τόν φωτίσει μέ τό
θεϊκό Του φῶς. «Ἐξανέτειλε τό φῶς τοῖς
ἐσκοτισμένοις καί ταπεινούς ὕψωσε, τούς
ἀγγελικῶς μελωδοῦντας».
Τόν ὕμνησαν οἱ ἄγγελοι, τόν προσκύνησαν οἱ ποιμένες, τόν ἐδόξασαν οἱ μάγοι.
Τό σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ πλημμύρισε
φῶς πού καί σήμερα ἀκόμα μαρτυρεῖ καί
βεβαιώνει ὅτι ἦλθε ὁ Χριστός καί ἐφώτισε
καί φωτίζει τόν κόσμο. Ὅλη ἡ ἐπίγεια ζωή
καί δράση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι φῶς.
Δίνει τό φῶς στούς τυφλούς, ἀλλά φωτίζει
καί τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, γιά νά γνωρίσουν τό ἀληθινό φῶς, πού «φωτίζει
πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον», τήν πηγή τοῦ φωτός, πού εἶναι ὁ
Ἴδιος (Ἰω. 9, 5). Αὐτό τό φῶς τοῦ Χριστοῦ
φανερώθηκε στή Μεταμόρφωσή Του στό
ὄρος Θαβώρ, πού τό πρόσωπό Του
ἔλαμψε ὅπως ὁ ἥλιος καί τά ροῦχα Του
ἔγιναν λευκά «ὡς τό φῶς». Οἱ τρεῖς Μαθηταί Του εἶδαν τό θεϊκό φῶς καί φωτίσθηκε
ὅλη ἡ ὕπαρξή τους. Ἡ Μεταμόρφωση
ἀποκάλυψε τό φῶς πού εἶχε ὁ Κύριος καλυμμένο μέσα Του, τό φῶς τῆς θεϊκῆς Του
μορφῆς.

Αὐτό τό φῶς τό προσφέρει ὁ Θεός σέ
ὅλους πού θά πιστέψουν σ’ Αὐτόν καί θά
βαπτισθοῦν, θά ἑνωθοῦν στό Σῶμα τοῦ
Χριστοῦ καί θά γίνουν «τέκνα φωτός» καί
«υἱοί φωτός» (Ἰω. 12, 36). Ἀντιθέτως ὅσοι
δέν πιστεύουν καί ζοῦν μακριά Του, ζοῦν
μέσα στό σκοτάδι, γίνονται «τέκνα τοῦ
αἰῶνος τούτου. Πολεμοῦν τό φῶς. Μισοῦν
τό φῶς γιατί ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου
(ὁ διάβολος) προσπαθεῖ νά πνίξει τό καλό
καί ἐνεργεῖ μέσα στό σκοτάδι, γιατί αὐτή
εἶναι ἡ ὥρα του. «Αὕτη ἐστίν ὑμῶν ἡ ὥρα
καί ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους» (Λουκ. 22, 53).
Ὁ κόσμος μας φαίνεται νά ζεῖ μέσα στό
σκοτάδι. Ἀμφισβητοῦνται τά πάντα καί ἡ
ταραχή καί ἡ ἀγωνία κυριαρχοῦν στή ζωή
μας. Φόβος καί ἀνασφάλεια, μῖσος καί
κακία, φοβερές ἀναταραχές ἐξελίσσονται
πρός τό χειρότερο. Ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια δέν ὑπολογίζεται, ἡ ἀνθρώπινη
ζωή εὐτελίζεται καί χάνεται τό νόημα τῆς
ὑπάρξεώς μας «ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσός
οὐδαμοῦ» (Ἅγ. Γρηγόριος Θεολόγος).
Τό σκοτάδι δέν μπορεῖ ποτέ νά νικήσει
τό φῶς, γιατί δέν ἔχει ὑπόστασι. Ὁ Χριστός εἶναι τό ἀληθινό φῶς πού φωτίζει τά
πάντα. Γι’ αὐτό εἶναι καιρός νά γυρίσουμε
πρός τό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Νά ἀτενίσουμε τό πρόσωπο τοῦ τεχθένος Κυρίου.
«Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱός καί ἐδόθη
ἡμῖν» (Ἡσ. 9, 6). Γεννήθηκε γιά μᾶς, μᾶς
δόθηκε. Τό φῶς Του μᾶς φωτίζει. Γιά νά
ζοῦμε μέσα σ’ αὐτό, «ἐν τῷ φωτί τοῦ προσώπου Σου πορευσόμεθα». Γιά νά μποροῦμε νά βεβαιώνουμε ὅτι «εἴδομεν τό
Φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα
ἐπουράνιον» (Θ. Λειτουργία).
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«Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ ΠΑΣΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ» (Κολ. 1,1 5)

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ἡ διδασκαλία τοῦ ἀποστόλου Παύλου γιά τό Σωτήρα Χριστό «ὡς εἰκόνα
Θεοῦ καί πρωτοτόκου πάσης κτίσεως
ἀποτελεῖ ἀφετηρία καί κέντρο τῆς θεολογίας τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ
πρωτόπλαστος ἄνθρωπος, ὡς γνωστόν,
πλάστηκε «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» δηλαδή
τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι μόνο θά μποροῦσε
νά ἑνωθεῖ μαζί του ὑποστατικά ὁ Υἱός
καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Σκοπός λοιπόν καί
προορισμός τοῦ ἀνθρώπου ἦταν «Θεόν
ὑποδέξασθαι δυνηθῆναι», κατά τήν
ἔκφραση τοῦ ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα.
Ἡ γνήσια εἰκόνα τοῦ ἀοράτου Θεοῦ
Γνήσια εἰκόνα τοῦ ἀοράτου Θεοῦ
εἶναι μόνο ὁ Χριστός. Δέν θά πρέπει νά
ξεχνᾶμε, πώς κάθε εἰκόνα ἀποτελεῖ μιά
προβολή καί φανέρωση τοῦ πρωτοτύπου. Ἀποτελεῖ ἀκόμη μιά ζωντανή καί
ἀληθινή ἀναπαράσταση αὐτοῦ. Μ’
αὐτήν τήν ἔννοια ὁ ἀόρατος καί ἀπρόσιτος, ὡς πρός τήν οὐσία ἤ φύση Θεός,
ἀποκαλύπτεται στούς ἀνθρώπους στό
πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πού
ἀποτελεῖ τή γνήσια εἰκόνα Αὐτοῦ. Ἡ
γνησιότητα καί ἀκρίβεια τῆς εἰκόνας τοῦ
Χριστοῦ μέ τό πρωτότυπο τοῦ ἀποκαλυπτομένου Θεοῦ ὑπογραμμίζεται ἀπό τόν
ἀπόστολο Παῦλο, ὅταν γράφει, πώς ὁ
Υἱός «ἐστίν εἰκών τοῦ Θεοῦ τοῦ
ἀοράτου» κι ἐπαναλαμβάνεται κατ’
ἐπέκταση ἀπό τήν πατερική θεολογία
«Θεοῦ δέ εἰκών ὁ Χριστός» τό ἀπαράλλακτον δείκνυσιν» γράφει ὁ ἱερός
Χρυσόστομος. Ἐπειδή λοιπόν ὁ Υἱός καί
Λόγος ἔχει τήν ἴδια οὐσία ἤ φύση μέ τόν
πατέρα Θεό, γι’ αὐτό «κατοικεῖ ἐν
αὐτῷ πᾶν τό πλήρωμα τῆς θεότητος
σωματικῶς» (Κολ. 2, 9).

Ὁ Χριστός πρωτότοκος πάσης κτίσεως
Ἀρχέτυπο καί πρωτότυπο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ Λόγος καί μάλιστα ὁ σαρκωθείς Λόγος. Αὐτό τονίζεται ἐμφαντικά
στόν ἀποστολικό λόγο «ὁ Χριστός
ἐστιν ὁ πρωτότοκος πάσης κτίσεως».
Πάνω σ’ αὐτό θά μᾶς πεῖ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς πώς «ὁ ἄνθρωπος
πλάστηκε κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, δηλαδή
τοῦ Χριστοῦ, ἵνα δυνηθῆ ποτε
χωρῆσαι τό ἀρχέτυπον». Αὐτό σημαίνει πώς ὁ Τριαδικός Θεός ἔπλασε ἔτσι
τόν ἄνθρωπο, ὥστε νά τείνει πρός τήν
ἴδια τήν πραγματική φύση του, νά τείνει
πρός τό πρωτότυπο, τή γνήσια εἰκόνα
του, δηλαδή τό Χριστό, μέ σκοπό νά
ὁδηγεῖται ὄχι στήν ἰσότητα, ἀλλά στήν
ὁμοιότητα μαζί Του. Ὁ Σωτήρας Χριστός πού ἔγινε γιά τήν ἀνθρωπότητα ἡ
εἰκόνα τοῦ ἀοράτου Θεοῦ, εἶναι συγχρόνως ὁ πρωτότοκος «πάσης τῆς κτίσεως» διά τοῦ ὁποίου «εὐδοκίᾳ τοῦ
Πατρός καί ἐνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος ἐκτίσθησαν τά πάντα».
Ὡς πρωτότοκος, λοιπόν, ὁ Χριστός
πάσης τῆς κτίσεως εἶναι ὁ Κύριος αὐτῆς,
ἐφόσον τά πάντα εἶναι ὑποταγμένα σ’
Αὐτόν.
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, κατά
συνέπεια, ἀποτελεῖ τό σκοπό τῶν πάντων. Ὅλα ἀνήκουν σ’ Αὐτόν, τόν σαρκωθένα Θεό καί συγχρόνως προϋπάρχοντα τῆς κτίσεως. Τήν ὑπεροχή τοῦ
Χριστοῦ «ὑπέρ πᾶσαν τήν κτίσιν» ὑπονοεῖ ὁ ὅρος πρωτότοκος πάσης κτίσεως.
Σ’ Αὐτόν λοιπόν ὀφείλεται ὄχι μόνο ἡ
δημιουργία τῆς κτίσεως, ἀλλά καί ἡ ἀναδημιουργία της διά τῆς θείας ἐνσαρκώσεως.
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λες οἱ μάνες νανουρίζουν τά
μωρά τους γιά νά ἔχουν
ἤρεμο καί ἥσυχο ὕπνο. Ὁ
Ν.Γ. Πολίτης στό ἔργο του
«Ἐκλογαί ἀπό τά τραγούδια
τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ», ἔχει διασώσει
πολλά νανουρίσματα, ὅπως αὐτό:
«…Koιμήσoυ ἀστρί, κoιμήσoυ αὐγή,
κoιμήσoυ νιό φεγγάρι, / Κoιμήσoυ, πού
νά σέ χαρῆ ὁ νιός πού θά σέ πάρη. /
Koιμήσoυ, πού παράγγειλα ’στήν Πόλη
τά χρυσά σου. / ‘ς τή Βενετιά τά ροῦχα
σου καί τά διαμαντικά σου. / Koιμήσoυ,
πού σοῦ ράβουνε τό πάπλωμα ‘ς τήν
Πόλη, / Καί σοῦ τό τελειώνουνε σαρανταδυό μαστόροι, / ‘ς τή μέση βάνουνε
τόν ἀετό, ς’ τήν ἄκρη τό παγόνι. / Νάνι
τοῦ ρήγα τό παιδί, τοῦ βασιλιᾶ τ’ ἀγγόνι.
/ Κοιμήσου καί παράγγειλα παπούτσια
‘ς τόν τσαγγάρη, νά σοῦ τά κάνη κόκκινα μέ τό μαργαριτάρι. / Koιμήσου
μέσ’ ‘ς τήν κούνια σου καί ‘ς τά παχιά
παννιά σου, / Ἡ Παναγιά ἡ δέσποινα,
νά εἶναι συντροφιά σου…».
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Χαρακτηριστικά εἶναι δύο νανουρίσματα, τό ἕνα τοῦ Κώστα Βαρναλη, μέ
τίτλο «Οἱ Πόνοι τῆς Παναγιᾶς» ἀπό
τήν ποιητική συλλογή «Σκλάβοι πολιορκημένοι»(1927) καί τό δεύτερο τῆς Καίτης Χιωτέλλη, μέ τίτλο «Τό νανούρισμα
τῆς Παναγιᾶς», ἀπό τήν ποιητική συλλογή «Ἀνατολικοί Δρόμοι» (1961).
Στούς «Πόνους τῆς Παναγιᾶς», ὁ
ποιητής γράφει: «…Ποῦ νά σέ κρύψω,
γιόκα μου, νά μή σέ φτάνουν οἱ κακοί;
/ Σέ ποιά νησί τοῦ Ὠκεανοῦ, σέ ποιά
κορφήν ἐρημική; / Δέ θά σέ μάθω νά
μιλᾶς καί τ’ ἄδικο φωνάξεις. / Ξέρω
πώς θάχεις τήν καρδιά τόσο καλή, τόσο
γλυκή, / πού μέ τά βρόχια τῆς ὀργῆς
ταχιά θενά σπαράξεις. / Σύ θάχεις
μάτια γαλανά, θάχεις κορμάκι τρυφερό,
/ θά σέ φυλάω ἀπό ματιά κακή κι ἀπό
κακόν καιρό, / ἀπό τό πρῶτο ξάφνισμα
τῆς ξυπνημένης νιότης. Δέν εἶσαι σύ γιά
μάχητες, δέν εἶσαι σύ γιά τό σταυρό. /
Ἐσύ νοικοκερόπουλο - ὄχι σκλάβος ἤ
προδότης. / Τή νύχτα θά σηκώνομαι κι

¥

ὡς θά σέ φέρνη τ’ ὄνειρο, βαρκούλα
φεγγαρίσια / στό περιβόλι τῆς χαρᾶς
πού ἀγάπη ἀνθεῖ περίσσια / τοῦ Ἡρώδη
ἡ ἔχτρα ἄς μή γενῆ σκιά στό μέτωπό
σου / κι ἄς κρύψουν νυχτολούλουδα τ’
ἀγκάθια, τό Σταυρό σου. / Κοιμήσου
ἐσύ μονάκριβο μικρό μου, μή σέ μέλη,
στόν ὕπνο σου θά στέκουνε ἀγγέλοι κι
ἀρχαγγέλοι. / Γεῖρε ἁπαλά, παιδάκι
μου, στή φάτνη καί κοιμήσου / καί τῶν
ἀνθρώπων οἱ καημοί ἄς κοιμηθοῦν
μαζύ σου…».
Στό νανούρισμα αὐτό, ὅπου ὑπάρχει
ἀκράδαντη πίστη τῆς ποιήτριας γιά τήν
θεϊκή προέλευση τοῦ βρέφους, ἡ Θεοτόκος τό νανουρίζει σάν νά μήν ἔχει
ὑπερβεῖ τόν σκληρό προφητικό λόγο
πού ὁ Συμεών τῆς εἶχε πεῖ «…σοῦ δέ
αὐτῆς τήν ψυχήν διελεύσεται ρομφαίαν…» (Λουκ. 2,35).
Ἡ ἐκκλησιαστική ποίηση, δέν μᾶς
ἄφησε νανουρίσματα, μᾶς ἄφησε ὅμως
τά θαυμάσια Μεγαλυνάρια, πού ἀναφέρονται στήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ:
«… Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν τιμιωτέραν, καί ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων / Μεγάλυνον ψυχήν μου, τόν
ἐκ Παρθένου, Θεόν σαρκί τεχθέντα /
Μεγάλυνον ψυχή μου, τόν ἐν τῷ Σπηλαίω, τεχθέντα Βασιλέα. / Μεγάλυνον
ψυχή μου, τῶν ὑπό τῶν Μάγων, Θεόν
προσκυνηθέντα…».

ἀγάλια θά νυχοπατῶ, / νά σκύβω τήν
ἀνάσα σου ν’ ἄκω, πουλάκι μου ζεστό /
νά σοῦ ’τοιμάζω στή φωτιά γάλα καί χαμομήλι, / κ’ ὕστερα ἀπ’ τό παράθυρο μέ
καρδιοχτύπι νά κοιτῶ / πού θά πηγαίνεις στό σκολιό μέ πλάκα καί κοντύλι …
/ Κι ἄν κάποτε τά φρένα σου μ’ ἀλήθεια, φῶς τῆς ἀστραπῆς, / χτυπήσει ὁ
Κύρης τ’ οὐρανοῦ, παιδάκι μου νά μή
τήν πεῖς ! / Θεριά οἱ ἄνθρωποι, δέ μποροῦν τό φῶς νά τό σηκώσουν! Δέν εἶν’
ἀλήθεια πιό χρυσή σάν τήν ἀλήθεια τῆς
σιωπῆς. / Χίλιες φορές νά γεννηθεῖς,
τόσες θά σέ σταυρώσουν!...».
Ἡ ποιητική ὅραση τοῦ Κώστα Βάρναλη εἶναι γεμάτη συγκίνηση γιά τό
Θεῖο Βρέφος πού διαχέεται σέ ὅλα τά
παιδιά τοῦ κόσμου.
Ἡ ποιήτρια Καίτη Χιωτέλλη, μέ περισσή εὐαισθησία γράφει στό ποίημά
της: «…Γεῖρε ἁπαλά στή φάτνη σου,
μικρό μου, καί κοιμήσου / καί τό μικρότερο τ’ ἀρνί θά κοιμηθῆ μαζί σου. /
Κλεῖσε γλυκά τά μάτια σου καί γεῖρε τό
κεφάλι / στό ἀχυρένιο πούφτιασα γιά
σένα προσκεφάλι. /Κοιμήσου καί κοιμήθηκε ὁ κάμπος πέρα ὡς πέρα / καί
σώπασε τοῦ μακρινοῦ βοσκόπουλου ἡ
φλογέρα. / Κοιμήσου καί δέ θάρθη
ἀχός γλυκός νά σέ ξυπνήση / μηδέ τ’
ἀρνάκια σά θά πᾶν νά ποτιστοῦν στή
βρύση. / Εἶδες, ὅλα τριγύρω σου πώς
ἔχουν ἡσυχάσει / γιά ν’ ἁπλωθῆ τό μάγεμα τοῦ ὀνείρου σου στήν πλάση. / Κι’

Νίκος Θ. Ἀρβανίτης

Γεῖρε ἁπαλά, παιδάκι μου,
στή φάτνη καί κοιμήσου
καί τῶν ἀνθρώπων οἱ καημοί
ἄς κοιμηθοῦν μαζύ σου…».
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Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε
αί πάλι θά γιορτάσουμε ἐφέτος τά Χριστούγεννα καί θά προσκυνήσουμε ξανά τό Σπήλαιο πού δέχτηκε τόν Θεό μας, τόν Σωτήρα μας,
«τόν ἐν σπαργάνοις εἰλημμένον, Κύριον».
Κοσμογονικό τό γεγονός τῶν Χριστουγέννων,
ἡ Μητρόπολις πασῶν τῶν ἑορτῶν κατά τόν Ἅγ.
Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο.
Ἕνα ἀνεπανάληπτο θαῦμα, πού εἶναι ἀδύνατο
ὁ ἀνθρώπινος νοῦς νά τό συλλάβει σ’ ὅλη του τήν
διάσταση.
Ὡστόσο ἕνα γεγονός πού διεισδύει στά κατάβαθά μας καί μᾶς μεταμορφώνει, μᾶς ἀνακαινίζει.
Ἀνεπαίσθητα λειτουργεῖ στό εἶναι μας καί ὅταν
συνειδητά τό ζήσουμε μᾶς θεώνει μυστηριακά μέσα
στήν ἁγιαστική ἀτμόσφαιρα τῆς Ἐκκλησίας.
«Μᾶς τό περιγράφουν μέ μεγαλειώδη ἁπλότητα οἱ Εὐαγγελιστές. Στοχάζονται καί φιλοσοφοῦν πάνω στό γεγονός οἱ Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί στήν ὑμνολογία τῆς μεγάλης αὐτῆς ἡμέρας σμίγουν ἡ θεολογία, ἡ ἱστορία, ἡ ποίηση, τό μέλος, μέ τήν βαθιά εὐλάβεια
καί ἁγιότητα τῶν ὑμνωδῶν».
Νά μέ πόσο πανηγυρικό τρόπο τό διηγεῖται ὁ
χρυσορρήμων Ἰ. Χρυσόστομος. Ἄς τό ἀποδώσουμε ἁπλοελληνικά. «Σήμερα ἡ Βηθλεέμ μιμήθηκε τόν Οὐρανό. Ἀντί γιά ἀστέρα δέχτηκε τούς
Ἀγγέλους, ἀντί γιά ἥλιο, τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης. Μή ζητᾶς νά μάθεις πῶς».
«Ὅπου γάρ βούλεται ὁ Θεός νικᾶται ἡ φύσεως
τάξις».
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«Σήμερα ἡ Βηθλεέμ μιμήθηκε τόν Οὐρανό. Ἀντί γιά
ἀστέρα δέχτηκε τούς Ἀγγέλους, ἀντί γιά ἥλιο, τόν Ἥλιο
τῆς δικαιοσύνης».

«Ἤνοιξαν τοῦ Παραδείσου
αἱ κλεισταί πύλαι. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετεφυτεύθη εἰς
τήν γῆν. Οἱ Ἄγγελοι συνομιλοῦσι μετά τῶν ἀνθρώπων.
Τά πάντα ἐγένοντο ἕν».
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«Ὅλοι σκιρτοῦν ἀπό χαρά. Οἱ
τελῶνες τόν ἀνακηρύττουν σωτήρα, οἱ
πόρνες τοῦ προσφέρουν μύρα, ἡ Σαμαρείτις ἔρχεται γιά νά ξεδιψάσει, καί
ἡ Χαναναία γιά νά εὐεργετηθεῖ...».
Ὁ Μ. Βασίλειος γράφει: «Τά
Χριστούγεννα εἶναι πάνδημα γενέθλια,
εἶναι ἡ γενέθλια ἡμέρα τοῦ ἀνθρωπίνου
γένους».
Εἶναι ἀσυλλήπτων διαστάσεων τό
μέγεθος τοῦ οὐρανίου αὐτοῦ δώρου τῆς
θείας Γέννησης γιά μᾶς. «Ἐγένετο
ἄνθρωπος ὁ Θεός, ἵνα τόν ἄνθρωπον
Θεόν ποιήση».
Μιά καταπληκτική διεύρυνση τοῦ
ἀνθρωπίνου προσώπου.
«Ἤνοιξαν τοῦ Παραδείσου αἱ κλεισταί πύλαι. Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετεφυτεύθη εἰς τήν γῆν. Οἱ Ἄγγελοι
συνομιλοῦσι μετά τῶν ἀνθρώπων. Τά
πάντα ἐγένοντο ἕν», μᾶς λέει καί πάλι
ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος.
Χαρά σέ ὅσους τό καταλαβαίνουν
καί τό ζοῦν τό Γεγονός.
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Λυπᾶται κανείς γιά τούς ἀμφισβητίες, πού ἐντελῶς ἐπιδερμικά καί τυπικά περνοῦν δίπλα Του, πού μένουν
στόν φλοιό τοῦ Γεγονότος καί στεροῦν
τόν ἑαυτό τους ἀπό τήν πολλαπλῶς
ὠφέλιμη, τήν αἰωνίας ἀξίας οὐσία Του.
Θά μοῦ ἐπιτρέψετε τήν παρομοίωση. Μοιάζουν μέ τήν συμπεριφορά
ἐκείνης τῆς κότας, πού ποδοπάτησε τό
διαμάντι πού σκαλίζοντας τό χῶμα
βρῆκε, καί ἔτρεξε ν’ ἁρπάξει τό σκουλήκι πού σέρνονταν ἐκείνη τήν στιγμή
στήν γῆ.
«Ἡ Παρθένος σήμερον τόν Ὑπερούσιον τίκτει». Τό Γεγονός τῆς Θείας
Γέννησης δέν ἀνήκει μόνον στήν ἱστορία. Εἶναι παντοτινά ἐπίκαιρο.
Ἁπλώνεται μές τούς αἰῶνες, παντοτινά
νωπό. Μιά πηγή συνεχοῦς ἀνακαινισμοῦ καί ἀναδημιουργίας γιά τόν καθένα πού θά τό ἀγκαλιάσει μέ
εὐγνωμοσύνη.
«Σήμερον γεννᾶται ὁ Χριστός».
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Ἡ βασική ἀρχή τῆς ἐργασίας γιά
τόν ἄνθρωπο βρίσκεται στό πρῶτο
βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς στήν Γένεση,
ὅταν ὁ Θεός δίδει τήν ἐντολή στόν
πρωτόπλαστο μέ τά ἑξῆς λόγια: «Ἔλαβε Κύριος ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον...
καί ἔθετο αὐτόν ἐν τῷ παραδείσῳ
τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτόν καί
φυλάσσειν» (Γεν. 2,15).
Ἄλλωστε ἡ τόσον παραστατική
παρουσίαση τῆς δημιουργίας σέ ἕξι
ἡμέρες, τονίζει ὅτι ἡ ἐργασία τοῦ
ἀνθρώπου ἀνταποκρίνεται στό θεῖο
θέλημα. Ἔτσι ὡραιότατα καί ὁ ψαλμωδός θά γράψει ὅτι ὁ ἄνθρωπος
ἐξέρχεται τό πρωΐ γιά τήνἐγασία καθώς λέγει: «Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος
ἐπί τό ἔργον αὐτοῦ καί ἐπί τήν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας» (ψαλμ.
103,33) καί ἡ Σοφία Σειράχ θά ὑπογραμμίσει: «Μή μισήσης ἐπίπονον
ἐργασίαν καί γεωργίαν ὑπό Ὑψίστου
ἐκτισμένην» (Σοφ. Σειρ. 7,15).
Ἡ ἐργασία εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ,
ἤτοι: «Ἕξ ἡμέρας ἐργᾶ καί ποιήσεις
πάντα τά ἔργα σου» (Δευτ. 5,13).
Ἀντιθέτως ἡ ὀκνηρία εἶναι κατάσταση

³ ¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

306

καταδικαστεά. Ὁ Ἀπ. Παῦλος φθάνει
νά γράψει ὅτι «εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδέ ἐσθιέτω» (Β Θεσσ. 3,10).
Βέβαια ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε ὅτι τό καλό τῆς ἐργασίας
μπορεῖ ν’ ἀποβεῖ κακό γιά τόν ἄνθρωπο, ὅταν ἀφήνει νά ὑπεισέρχονται ἡ
ἀδικία, ἡ φαυλότητα, ἡ αὐθαιρεσία,
ἡ βία, ὁ καταναγκασμός, ἡ ἁρπακτικότητα, ἡ σκληρότητα, ἡ ἀνεντιμότητα.
Γενικότερα ὁ Χριστιανισμός εὐνοεῖ
τήν ἐργασία. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὑπῆρξε
ξυλουργός κοντά στόν Ἰωσήφ καί
ἁγίασε τήν ἐργασία (Μάρκ. 6,3). Ἔπειτα ὁ Ἀπ. Παῦλος ἐργάζεται μέ τά
ἴδια του τά χέρια (Πράξ. 18,3) καί
τοῦτο τό θεωρεῖ τιμή του (Πράξ.
20,34). Ἀκόμη ἀξίζει νά προσέξουμε
ὅτι ὁ Χριστός συχνά στίς παραβολές
Του γιά νά διδάξει τόν λαό δανείζεται
πολλά παραδείγματα καί γεγονότα,
ἀλλά καί τίτλους ἀπό τόν ἐργασιακό
χῶρο, τόν κόσμο τῆς ἐργασίας ὅπως
τοῦ ἁλιέως, τοῦ ποιμένος, τοῦ ἀμπελουργοῦ, τοῦ σπορέα, τοῦ θεριστῆ,
τοῦ ἰατροῦ κ.ἄλ. Ἔτσι δίνει ἀξία
στήν ἐργασία.
Ἀλλ’ ὅπως πολύ ὡραῖα ἔχει γράψει
ὁ Ἐπίσκοπος Ἀχελώου Εὐθύμιος (ὁ
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Στύλιος) «ὁ Ἰησοῦς δέν ἦλθε
γιά νά φτιάξει ὡς ξυλουργός
τίς πόρτες καί τά παράθυρα
τῶν σπιτιῶν μας. Ἦλθε γιά
ν’ ἀνοίξῃ τήν κλειστήη πόρτα τοῦ οὐρανοῦ καί ν’ ἀνοίξη
τά παραθυρόφυλλα τῆς
ἀνθρωπίνης ψυχῆς γιά νά
μπῆ μέσα τό λυτρωτικό φῶς
τῆς θείας ἀποκαλύψεως».
Ὡστόσο ἡ ἐργασία εἶναι
εὐλογημένη καί ἀναγκαία
γιά νά ἱκανοποιεῖ τίς βιοτικές
του ἀνάγκες ὁ ἄνθρωπος καί
ὁ χριστιανισμός δέν κάμνει
διακρίσεις τῶν ἐπαγγελμάτων. Ἀρκεῖ ὁ τρόπος ἀσκήσεως νά εἶναι τίμιος καί δίκαιος. Μάλιστα τά σχετικά
ἄρθρα τοῦ 18ου κεφαλαίου
τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα γιά τήν
ἐργατική νομοθεσία ἔχουν
ἐμπνευσθεῖ ἀπό τήν χριστιανική διδασκαλία.
Ἔτσι ἡ ἐργασία δέν ἔχει
μόνον οἰκονομοτεχνική σημασία ἀλλά καί ὕψιστη ἠθική
ἀξία καί σημασία.
Ἔπειτα ἡ μήτηρ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τά ἔργα τοῦ
ἀνθρώπου καί ἀναπέμπει
εἰδικές εὐχές σέ πολλές ἐργασίες καί ἔργα τῶν ἀνθρώπων. Τό Εὐχολόγιον εἶναι
γμάτο ἀπό τέτοιες εὐχές.

Χρυσόστομος
Σεκοῦνδος
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Χαρά. Ὁ Γιῶργος κάθισε σ’
ἕνα παγκάκι κι ὁ Θανασάκης,
ξέφρενος, ἔτρεξε στά διάφορα
παιχνίδια. Ἐκεῖ, συνάντησε καί
κάποια ἄλλα παιδιά τῆς γειτονιᾶς πού ἔπαιζαν - τί ἄλλο;
- ποδόσφαιρο. Ἀμέσως, κατενθουσιασμένος, μπῆκε κι ὁ Θανασάκης στό ἀγαπημένο του
παιχνίδι.
Ἡ ὥρα περνοῦσε κι ὁ
Γιῶργος, βλέποντας τή χαρά
πού ἔδινε τό παιχνίδι στόν γιό
του, προσπαθοῦσε, μέ πολλή
ὑπομονή, νά ἀγνοήσει τόν πόνο
στήν μέση του. Κάποια στιγμή
ὅμως, δέν ἄντεξε ἄλλο καί σηκώθηκε, φωνάζοντας στόν Θανασάκη ὅτι εἶναι ὥρα νά φύγουν.
Ὁ μικρός ἀντέδρασε, ξαναμμένος.
-Ὄχι ἀκόμα μπαμπά. Λίγο
ἀκόμα γιά νά τελειώσει τό παιχνίδι.
- Ἐν τάξει Θανασάκη. Θά
σοῦ κάνω τό χατῆρι, ἀλλά μόνο
γιά ἄλλα δέκα λεπτά, εἶπε ὁ
Γιῶργος καί ξανακάθησε, ὅπως
- ὅπως, στό παγκάκι.
Σέ λίγο, ξανασηκώθηκε.
Ἀλλά πρίν καλά-καλά προλάβει
νά καλέσει τόν Θανασάκη,
308
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Τελευταῖο Σάββατο πρίν
ἀπό τά Χριστούγεννα. Γυρίζοντας στό σπίτι του ὁ Γιῶργος,
κατάκοπος ἀπό τήν κίνηση πού
εἶχε ὅλη μέρα στό μαγαζί,
βρῆκε τήν γυναίκα του νά παλεύει ἀκόμα μέ τίς δουλειές
τοῦ σπιτιοῦ γιά τίς γιορτινές
προετοιμασίες, ἀλλά καί ἐπιχειρῶντας νά... κουμαντάρει
τόν ἄτακτο ὀκτάχρονο γιό τους,
πού ἔμοιαζε νά μήν ἔχει ἡσυχία.
Ἀκούμπησε τά ψώνια στό
τραπέζι, ἄφησε ἕναν βαθύ ἀναστεναγμό καί, προσπαθῶντας
νά χαμογελάσει, πῆρε τήν δύσκολη ἀπόφαση.
-Ἔλα Θανασάκη μου. Πᾶμε
μιά βόλτα οἱ δυό μας γιά ν’
ἀφήσουμε καί τήν μάνα λίγο
ἥσυχη, νά τελειώσει τίς δουλειές
της. Θά εἶναι, ὅμως, μικρή
βόλτα γιατί εἶμαι πολύ κουρασμένος ἀγόρι μου. Σύμφωνοι;
- Γιούπι!!!, ἦρθε ἐκκωφαντική ἡ ἀπάντηση.
Φόρεσαν γρήγορα τά παλτά
τους, χαιρέτησαν τήν μάνα καί
βγῆκαν. Κατευθύνθηκαν πρός
τήν κοντινή πλατεῖα, ὅπου
ὑπῆρχε καί μιά μεγάλη Παιδική

ἐκεῖνος, πού τόν εἶχε δεῖ, ἄρχισε
νά διαμαρτύρεται φωνάζοντας.
-Ὄχι ἀκόμα
σοῦ εἶπα! Δέν
θέλω νά φύγουμε.
Δέν θέλω σοῦ λέω!
Κι ὅταν ὁ
Γιῶργος τόν πλησίασε καί προσπάθησε νά τόν συνεφέρει, ἐξηγῶντας του
τό γιατί πρέπει νά
φύγουν, αὐτός ἄρχισε
νά χτυπᾶ τά πόδια του καί νά
κλωτσάει μέ δύναμη τό παγκάκι
πού ἦταν δίπλα του, κάνοντας
νά γυρίσουν πρός τό μέρος τους
ὅλα τά κεφάλια τῶν ἀνθρώπων
πού κάθονταν τριγύρω. Ὁ
Γιῶργος βρέθηκε σέ ἀπόγνωση...
***
Ξαφνικά, ἕνας ἡλικιωμένος
κύριος πού καθόταν λίγο πιό
πέρα καί εἶχε, φαίνεται, παρακολουθήσει ἀπό τήν ἀρχή
ὅλη τήν σκηνή, τούς πλησίασε
κι ἄρχισε νά μιλάει μέ μιάν
ἤρεμη φωνή, πού δέν ἦταν καθόλου ἐπικριτική. Πρῶτα ἀπευθύνθηκε στόν Γιῶργο:
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ἔχετε Καλά Χριστούγεννα, εἶπε καί, ἥσυχα, γύρισε κι
ἔφυγε.
Ὁ Γιῶργος κι ὁ μικρός πῆραν, σιωπηλοί τόν δρόμο
τοῦ γυρισμοῦ. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός τούς εἶχε πεῖ λόγια
πού τούς ἔκαναν νά σκεφτοῦν, ἀλλά καί νά νιώσουν καί οἱ δύο – κάπως καλύτερα γιά τόν ἑαυτό τους.
Αὐτός ὁ ἄγνωστος, ἀντί νά κοιτάξει ἀλλοῦ καί νά
ἀκολουθήσει τόν συνηθισμένο κανόνα τοῦ «μήν ἀνακατεύεσαι», εἶχε διακινδυνεύσει μιά παρέμβαση,
χωρίς νά ξέρει τό πῶς ἐκεῖνοι θά ἀντιδροῦσαν. Καί νά
πού... τούς εἶχε κάνει ἕνα ἀναπάντεχο δῶρο. Γιατί τά
λόγια του εἶχαν ὅλα τά χαρακτηριστικά ἑνός πραγματικοῦ
δώρου.
Ἦταν ἀπρόσμενα, καλοδιαλεγμένα, δοσμένα μέ
καλωσύνη, χωρίς καμμιά ἰδιοτέλεια καί χωρίς νά
προσδοκοῦν ἀντάλλαγμα. Στόν Γιῶργο, εἶχαν προσφέρει
τήν πολύτιμη, γιά κάθε πατέρα, συναίσθηση ὅτι δέν
ἔχει ἀποτύχει στόν ρόλο τοῦ γονιοῦ. Στόν Θανασάκη,
προκάλεσαν, ἴσως, σκέψεις πού θά τόν ἔκαναν νά
ἀρχίσει νά λέει - καί μέ λόγια - ἕνα πηγαῖο «εὐχαριστῶ»
στούς καλούς γονεῖς του.
Πλησιάζοντας πρός τό σπίτι, ὁ Γιῶργος ἄκουσε
τόν Θανασάκη νά σιγομουρμουρίζει ἕνα χριστουγεννιάτικο
τραγούδι. Τοὔσφιξε τό χεράκι του κι ἐκεῖνος γύρισε
καί τοῦ χαμογέλασε. Στό βλέμμα πού ἀντάλλαξαν
ἔλαμπε ἡ χαρά πού τούς εἶχε χαρίσει τό πολύτιμο
δῶρο τῆς καλωσύνης ἑνός ξένου ἀνθρώπου, σέ μιά
τυχαία συνάντηση. Τί καλύτερο χριστουγεννιάτικο
δῶρο μποροῦσαν νά ἔχουν;

ΛΟΥ
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ΕΙ Η ΜΕΡΟΠΗ

ΓΡΑΦ

ου Ἀθηνῶν

ήτρια Παν/μί

ηγ
Ὁμότιμη Καθ

-Ἐπιτρέψτε μου, κύριε, νά σᾶς πῶ ὅτι
εἶστε πολύ τυχερός. Ἔχετε ἕνα ζωηρό,
ἔξυπνο, ἀλλά πεισματάρικο παιδί. Ξέρω
καλά πώς, ὧρες - ὧρες, σᾶς στενοχωρεῖ.
Μεγαλώνοντας ὅμως, ὅλα αὐτά θά γίνουν
αἰτίες νά προκόψει καί νά σᾶς γεμίσει
χαρές. Θά δεῖτε.
Ὕστερα, ἔσκυψε πρός τόν Θανασάκη
πού, λίγο σαστισμένος, εἶχε σταματήσει
τίς κλωτσιές, εἶχε πιάσει τόν πατέρα του
ἀπό τό χέρι κι ἄκουγε, μέ προσοχή, τόν
ξένο ἡλικιωμένο κύριο.
-Κι ἐσύ εἶσαι ἕνα πολύ τυχερό ἀγόρι,
γιατί ἔχεις ἕναν ὑπέροχο πατέρα. Στήν
ζωή, πού ἔχεις μπροστά σου, θά βρεθοῦν
ἄπειρες εὐκαιρίες γιά παιχνίδια μέ φίλους.
Ἀπόψε, ὅμως, εἶσαι μαζί μέ τόν καλύτερο
μεγάλο φίλο πού θά ἔχεις ποτέ σου. Καί... Σημείωση : Τό κείμενο εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό ἕνα ἄρθρο
μᾶλλον θέλεις νά τοῦ πεῖς «εὐχαριστῶ». τῆς Joanna Moorhead, πού εἶχε δημοσιευθεῖ στήν ἐφημ. ΚΑΤό βλέπω στά μάτια σου. Εὔχομαι νά ΘΗΜΕΡΙΝΗ, τόν Ἰανουάριο τοῦ 2008.
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Ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου ἀποτελεῖ τό κορυφαῖο
καί ἀνεπανάληπτο γεγονός στήν παγκόσμια ἱστορία.
Εἶναι ἡ μεγάλη ὥρα στή μακρόχρονη πορεία τοῦ
ἀνθρώπου πάνω στή γῆ.
Τά Χριστούγεννα ὑπῆρξαν πάντοτε ἀστείρευτη
πηγή ἐμπνεύσεως καί δημιουργίας γιά τούς ἀνθρώπους τοῦ πνεύματος καί τῆς τέχνης. Ἐξέχοντες συγγραφεῖς καί λογοτέχνες, πεζογράφοι καί ποιητές,
ἔγραψαν ὑψηλόπνοα καί ἐμπνευσμένα δημιουργήματα, τά ὁποῖα συγκινοῦν πάντοτε τήν ἀνθρώπινη
ψυχή. «Δέν ὑπάρχει σχεδόν ποιητής ἤ πεζογράφος,
πού νά μήν συγκλονίστηκε ἀπό τό μεγάλο θαῦμα τῆς
Ἐνανθρωπήσεως καί νά μήν ἀποτύπωσε τούς κραδασμούς τῆς καρδιᾶς του πάνω στό χαρτί», γράφει ὁ
Μεσσήνιος λογοτέχνης Νῖκος Ἀρβανίτης.
Οἱ κορυφαῖοι πεζογράφοι μας Παπαδιαμάντης,
Μωραϊτίδης, Καρκαβίτσας, Κόντογλου κ.ἄ. ἔγραψαν
ὡραιότατα διηγήματα, γεμάτα δέος καί μυστήριο,
ἱερή συγκίνηση καί νοσταλγία. «Τό χριστουγεννιάτικο
διήγημα, ἔγραψε ὁ λογοτέχνης Δημήτρης Γιάκος, προϋποθέτει μιά θερμή, ζωντανή θρησκευτικότητα, μιά
πίστη πού δέν εἶναι προσηλωμένη στούς τύπους τῆς
χριστιανικῆς λατρείας, μά πηγάζει ἀπό βαθύτατη
ἐσωτερική ἀνάγκη».
Πιό πολύ ἀπό τήν πεζογραφία, ἡ ποίηση εἶναι
ἐκείνη πού ἔχει ὑμνήσει μέ τόση ζωντάνια καί ἐπιτυχία τόν Γεννηθέντα Θεό κι ἔχει ἐκφράσει τήν πίστη καί
τά συναισθήματα τοῦ ὀρθόδοξου λαοῦ. Γράφει ὁ κριτικός λογοτεχνίας Ἀνδρέας Καραντώνης: «Ἡ ποίηση
πού ἐμπνέεται εἰδικά ἀπό τό μυστήριο τῆς Θείας Γέννησης δέν εἶναι παρά ἕνας μεγαλόφωνος, εὐχαριστήριος ὕμνος πρός τό θαῦμα, πρός τό μέγα γεγονός πού
ἔκανε τόν ἄνθρωπο νά ἀνακαλύψει τήν ψυχή του».
Ἰδιαίτερα ἡ ἐκκλησιαστική ποίηση, μέ τούς ὑπέροχους
ὕμνους, ἔφτασε σέ ὑψηλό βαθμό ποιητικῆς ἔξαρσης
καί πνευματικῆς γοητείας, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐξέφρασε
τό δόγμα καί τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας. Τέτοιοι μεγάλοι
ἐκκλησιαστικοί ποιητές ὑπῆρξαν ὀ Ρωμανός ὁ Μελωδός,
ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνός, ὁ Ἀνδρέας Κρήτης, ἡ Κασσιανή
καί ἄλλοι. «Αὐτοί οἱ βάρδοι τοῦ ὀρθόδοξου ποιητικοῦ
λόγου, γράφει ὁ Ν. Ἀρβανίτης, μᾶς χάρισαν τήν ὑψηλότερη ποίηση. Ἐκείνη τήν ποίηση πού μεταβάλλει
τήν Ἀκολουθία τῶν Χριστουγέννων σ’ ἕνα ἄφθαστο,
ὑψηλόπνοο καί ἀσύλληπτο ποίημα».
310
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Ὁ Ρωμανός ὁ Μελωδός θεωρεῖται ὁ κορυφαῖος ἐκκλησιαστικός ποιητής. Δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται ὡς «ὁ Πίνδαρος τῆς ἐκκλησιασικῆς ὑμνογραφίας».
Ἀπό τούς γνωστούς ὕμνους του εἶναι τό Κοντάκιο τῶν
Χριστουγέννων «Ἡ Παρθένος σήμερον τόν ὑπερούσιον
τίκτει...». Ἕνας ἄλλος μεγάλος ὑμνογράφος εἶναι ὁ
Κοσμᾶς ὁ Μελωδός. Σ’ αὐτόν ἀνήκει ὁ περίφημος κανόνας τῶν Χριστουγέννων «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε...».
Ἡ νεοελληνική ποίηση, αὐτή ἡ βρυσομάνα τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου, ἔχει νά παρουσιάσει πλῆθος ποιημάτων,
πού εἶναι ἐμπνευσμένα ἀπό τό κορυφαῖο γεγονός τῆς
Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου. Σεβόμενοι τόν χῶρο τοῦ
περιοδικοῦ πού μᾶς φιλοξενεῖ, δέν θά ἐπεκταθοῦμε
περισσότερο, καταχωρώντας παραδείγματα χριστουγεννιάτικων ποιημάτων. Θά κλείσουμε τήν ποιητική
μας ἀναφορά στή μεγάλη γιορτή τῆς Ὀρθοδοξίας μ’
ἕνα ὡραιότατο ποίημα, πού ἔχει γράψει μιά θαυμάσια ποιητική φωνή τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ Χρυσάνθη Ζιτσαία. Εἶναι τό ποίημα «Τήν ἅγια νύχτα».
Τήν ἅγια νύχτα πού γεννήθηκε ὁ Χριστός,
μήν περιμένεις νά φανεῖ τ’ ἀστέρι,
ἄν τῆς ἀγάπης δέ σέ λάμπρυνε τό φῶς
στή Βηθλεέμ κανείς δέν θά σέ φέρει.
Μήν περιμένεις τ’ ἄστρο νά φανεῖ
στή φάτνη καί νά ψάλλουν οἱ Ἀγγέλοι,
ἀπό τά Πάθη σύ ἄν δέν ἔχεις λυτρωθεῖ
κι ἄν στήν ψυχή σου αὐτή δέν ἀνατέλλει.
Καμπάνα δέν θ’ ἀκούσεις μυστική,
ἄν δέν ἠχεῖ βαθιά σου μ’ ἁρμονία.
Κανένας οὐρανός δέν θ’ ἀνοιχτεῖ
ν’ ἀκούσεις τό «ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
Ἀκόμη μέ τούς Μάγους νοσταλγός
γιά μακρυνή πατρίδα μήν ξεκινήσεις.
Τό σπήλαιο πού γεννήθηκε ὁ Χριστός
εἶναι πολύ κοντά νά προσκυνήσεις.
Τήν ἅγια, τήν ὁλόφεγγη νυχτιά,
πού δέν τή σκιάζει τῆς κακίας τό νέφος,
γίνεται φάτνη κάθε ἁγνή καρδιά
καί μέσα της τό θεῖο γεννιέται Βρέφος.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

¥

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ἀρκετοί ἄνθρωποι ἁπλοί στή
ζωή καί στό λόγο, πού συμπεριφέρονται «ἐν
ἀφελότητι καρδίας», καί πού εἶναι δύσκολο
νά κατανοηθοῦν εὔκολα ἀπό ἄλλους ἀνθρώπους. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή σ’ αὐτά
πού κάνουν καί λένε.
Γνωρίζω, στήν ὑπηρεσία πού ἐργαζόμουν,
ἕναν ἄνθρωπο, τόν Γιακουμή, ἀπό τήν Κάλυμνο. Εἶναι πάντα γελαστός καί δέν δημιουργεῖ κανένα πρόβημα στήν ὑπηρεσία.
Ἕνα ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό εἶναι αὐτό
πού κάποτε αὐθόρμητα εἶπε ὅταν στίς ἀρχές
τοῦ καλοκαιριοῦ πού ὅλοι προγραμματίζαμε
τίς διακοπές μας, αὐτός εἶπε ἔτσι ἁπλά καί
αὐθόρμητα ὅτι ἑτοιμαζόταν καί φέτος νά μαζέψει πετροῦλες καί κογχύλια γιά τόν τάφο
του. Μαζεύει ἐδῶ καί καιρό ἀλλά δέν εἶναι
τακτικός κι ἔτσι τοῦ παίρνει ἀρκετό καιρό ἡ
δουλειά αὐτή. Ἔχει σκάψει καί ἑτοιμάσει τόν
τάφο του καί θέλει τελειώνοντάς τον, νά τόν
στολίσει μέ κοχύλια καί πετροῦλες. Αὐτοί
πού τόν ἄκουσαν παραξενεύτηκαν καί τόν
ρώτησαν. Αὐτός τούς ἐπεξήγησε ἁπλά· «Νά,
μωρέ, μή νομίζετε σπουδαία πράγματα.
Ἔχομε ἕνα χτηματάκι κοντά στή θάλασσα,
πού τό γλύφει. Ἐκεῖ, κάπου 150-200 μέτρα
ἀπ’ τή θάλασσα μέσα, ἔχω σκάψει τόν τάφο
μου καί μαζεύω πετροῦλες καί κογχύλια γιά
στόλισμα». Τοῦ εἶπαν οἱ ἄλλοι· «Καλά, δέν
τελείωσες; Πόσο μαζεύεις;». Αὐτός σκέφτηκε
λίγο καί εἶπε· «Μή νομίζετε πώς δουλεύω
συνέχεια. Ὅταν ἔχω καιρό κι ἀκόμη ὅταν ἔχω
τά κέφια μου... Στήν ἄδειά μου, δηλαδή».
Ὁ Γιακουμῆς ξεκινοῦσε ἀπό μιά ἁπλή θεοσέβεια κι ὄχι ἀπό ἀνθρωπαρέσκεια καί
ὑστεροφημία. Βέβαια, ὡς ἄνθρωπος τῆς
ἐκκλησίας γνωρίζει ἀπ’ τίς ἀκολουθίες της
πώς εἶναι «φοβερόν τό τοῦ θανάτου μυστήριον», ἀλλά καθώς ζεῖ κοντά στήν Ἐκκλησία
ἔχει κατορθώσει στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ νά
ξεπεράσει τό φρικτόν μυστήριον τοῦ θανά-
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του, μέ τήν ἐλπίδα μιᾶς ζωῆς ἀθανάτου. Γι’
αὐτό εἶχεν ἀκούσει πώς καί ἡ Φιλοσοφία ξεκινάει ἀπ’ αὐτή τή μελέτη τοῦ θανάτου. Ἐξ
ἄλλου ὅλα αὐτά ἔχουν ὁπλίσει τόν Γιακουμή
μέ κραταιά δύναμη, μέ ἐμπειρία ζωῆς...!
Τό καλοκαίρι πού μᾶς πέρασε χαιρετηθήκαμε ὅλοι κι εὐχηθήκαμε καλό χειμώνα. Κι
ἕνας ἀπό ἐμᾶς θέλησε νά τόν πειράξει καί
τοῦ εἶπε· «Τί ἔγινε Γιακουμή, τελείωσες τόν
τάφο σου; Συγκέντρωσες τά κογχύλια καί τίς
πετροῦλες;». Αὐτός μισογέλασε καί εἶπε·
«Φίλε μου, κάτι πού δέν εἶχε πεῖ στήν ἀρχή...
Ξέρεις, ἔχεις τόν τάφο στήν ἀρχή ἔτσι γιά νά
θυμᾶσαι... «Μνήμη θανάτου», πού ἔλεγε
ἕνας Γέροντας! Αὐτό κυρίως...». Ἀλλά καί
κάτι πού συνέβη, θά τό θυμᾶσαι στίς ἀρχές
καλοκαιριοῦ· ἀέρηδες πολλοί, φορτοῦνες,
τσουνάμια. Τί νά στά λέω. Θά τά ἄκουσες,
θά τά διάβασες. Τρελλάθηκε ἡ θάλασσα. Τό
χτηματάκι μας εἶναι ἐπίπεδο, τό σκέπασε ἡ
θάλασσα. Τό νερό μπῆκε μέσα ὡς τριακόσια
μέτρα, τίποτε δέν τήν ἐμπόδισε. Θά τά εἶδες,
θά τά ἄκουσες, τί νά στά λέω. Δέν ἔμεινε τίποτε ἀπό τόν τάφο μου. Τά γκρέμισε ὅλα. Τίποτε δέν τήν ἐμπόδισε. Αὐτά εἶναι τά
καζάντια μου...».
... Κι ἔμεινε ἔτσι γιά λίγο σκεπτικός ὁ Γιακουμής, πάνω στό θέμα τοῦ τάφου του καί
τή συφορά τῆς θάλασσας... Σταυροκοπήθηκε καί συνέχισε· «Δέν βαριέσαι, τί τἄθελα ἐγώ αὐτά,
τί μοῦ χρειάζονται! Νά,
1,80 μέτρα μοῦ φτάνουν καί περισσεύουν. Δικαίως νά
μέ ποῦν καί ψωροϋπερήφανο».. Μουρμούρισε καί τράβηξε γιά τή
δουλειά του...!
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ
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«Νύμφης πανάγνου τόν πανόλβιον
τόκον ἰδεῖν ὑπέρ νοῦν ἠξιωμένος χορός
ἄγραυλος, ἐκλονεῖτο τῷ ξένῳ τρόπῳ...»
(Καταβασία). Ἡ συντροφιά τῶν βοσκῶν
πού ξενυχτοῦσε στούς ἀγρούς, ὅταν ἀξιώθηκε νά ἰδεῖ μέ ἀκατανόητο τρόπο τό τρισευτυχισμένο νεογέννητο Βρέφος τῆς
Πάναγνης Νύμφης, συγκλονίσθηκε ἀπό
σέβας καί θαυμασμό, γιά τό παράδοξο
γεγονός.
Στήν ἡσυχία τῆς νύχτας, λίγο ἔξω ἀπό
τήν Βηθλεέμ, τά κοπάδια τῶν προβάτων
ἡσυχάζουν καί οἱ βοσκοί ξεκουράζονται
καί πιθανόν μέχρι νά νυστάξουν, νά τούς
φλόγιζε τά στήθη «ἡ ἀνύσταχτη ἡ λαχτάρα ἡ παλιά», ἡ προσμονή τοῦ Μεσσία, τό ἀδιάλειπτο βίωμα, γιά
ὁλόκληρους αἰῶνες, τοῦ λαοῦ τους. Ἀνέγγιχτοι ἀπό τήν ὑποκρισία τῶν διδασκάλων τους, Γραμματέων καί Φαρισαίων,
ἁπλοί καί ταπεινοί, πρόσμεναν τήν λύτρωση ἀπό Ἐκεῖνον.
Καί εὐθύς, τήν ἀγρύπνια τους τήν
ξαφνιάζει ἡ παρουσία τοῦ Ἀγγέλου καί
ἀκοῦνε τό μήνυμα. Ἔφθασε τό πλήρωμα
τοῦ χρόνου. Ἐγεννήθη ὁ ὁμοούσιος Υἱός
τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ κοντά τους. Μέσα σέ μιά
σπηλιά, στήν φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων.
«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ», τούς
εὐαγγελίζεται. Καί ἀμέσως πλῆθος ἀγγέλων ψάλλει «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί
ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
Εἶναι οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι πού ἀξιώνονται νά μάθουν τήν Γέννηση τοῦ ὁμοου312
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σίου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί νά
ἰδοῦν καί νά προσκυνήσουν
τό Θεῖο Βρέφος.
Στήν Ἁγία Γραφή ἀναφέρονται περιπτώσεις πού ἄγγελοι, ἀπεσταλμένοι τοῦ
Θεοῦ, συνομίλησαν μέ ἀνθρώπους. Ὅμως
δέν ἀναφέρεται περίπτωση πού ἄνθρωποι
στήν γῆ εἶχαν τήν χαρά νά ἀκούσουν
ἀγγελική ψαλμωδία. Οἱ ἁπλοί ποιμένες
ἄκουσαν, ὄχι μόνον ἕναν ἄγγελο, ἀλλά
«πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου», πλῆθος
ἀγγέλων, πού ὑμνοῦσαν τόν Θεό μέ παναρμόνιες δοξολογίες.
Ἐάν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι δοξολογοῦν τόν
ἐνανθρωπήσαντα Υἱόν τοῦ Θεοῦ, ὁ
Ὁποῖος δέν σαρκώθηκε γι’ αὐτούς, πόσον
πρέπει νά δοξολογοῦμε ἐμεῖς τόν Λυτρωτή μας καί Σωτήρα μας. Μᾶς λύτρωσε, ἔγινε ὁ Ἐμμανουήλ, «Ὁ Θεός μεθ’
ἡμῶν». Μᾶς ἔσωσε ἀπό τήν αἰώνια κόλαση. Ἔχουμε ὑποχρέωση νά Τόν δοξολογοῦμε σέ ὅλη μας τήν ζωή μέ ὕμνους
καί λόγους προσευχῆς, μέ βίο ἐνάρετο
καί μέ τήν συμμετοχή μας στά Ἅγια καί
σωστικά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας,
ὥστε νά μᾶς ἀξιώσει νά Τόν δοξολογοῦμε
μετά τῶν ἀγγέλων καί τῶν ἁγίων στήν
αἰώνια μακαριότητα.
Ὦ «πανόλβιε Τόκε Νύμφης πανάγνου». Σέ ὑμνοῦμε, Σέ εὐλογοῦμε, Σέ
εὐχαριστοῦμε, Σέ δοξάζουμε. Ὁμολογοῦμε: Εἶσαι ὁ Σωτήρας μας, ὁ Θεός
μας. Σέ παρακαλοῦμε: Χαρισέ μας τόν
Παράδεισό Σου!
Θ.Ι.Δ.
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Ἔψαχνα στήν ἐπικαιρότητα γιά κανένα εὐχάριστο θέμα. Τίποτε. Αὐτές οἱ
εἰδήσεις πιά ἔχουν βαλθεῖ ἐπί μονίμου
βάσεως νά μᾶς μαυρίζουν τήν καρδούλα. Φίλη πού ἔχει πολύ ταξιδέψει
μοῦ ἔλεγε ὅτι στίς ξένες τηλεοράσεις,
ἀναφέρουν μόνο τά γεγονότα χωρίς νά
τά ἀναμασοῦν, χωρίς νά προβάλουν
συνέχεια πλάνα ἀρχείου, πάλι καί
πάλι, μέχρι νά βεβαιωθοῦν φαίνεται
ὅτι κατάφεραν νά μᾶς μελαγχολήσουν,
νά μᾶς τρομάξουν ἤ νά μᾶς ἐξοργίσουν, ἀνάλογα μέ τήν εἴδηση. Καί ἐκεῖ
κατά τό μεσημεράκι μοῦ προέκυψε τό
εὐχάριστο: ἕνα ξανθόμαλλο μικρό παιδάκι, χαριτωμένος ἄγγελος, στό διπλανό τραπέζι, περιμένοντας νά
γυρίσουν οἱ γονεῖς του ἀπό τόν
μπουφέ ὅπου εἶχαν πάει γιά νά διαλέξουν φαγητό, μέ ρώτησε:
― Τί εἶναι αὐτό κυρία;
― Τό μπαστούνι μου, ἀγάπη μου,
τοῦ ἀπάντησα.
― Καί τί τό θέλεις;
― Τό θέλω, τοῦ εἶπα, γιά νά περπατῶ γιατί μέ πονᾶ τό ποδαράκι μου.
Σώπασε καί μονομιᾶς πῆρε τίς καραμελίτσες του πού ὑπομονετικά περίμεναν νά τίς καταναλώσει μετά τό
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φαγητό, καί μοῦ τίς προσέφερε. Προφανῶς, σκέφτηκε, πονάει ἡ καημένη ἡ
γιαγιά, ἄς τήν παρηγορήσω.
Μέ προσοχή ἄς παρατηρήσουμε
ποιός πονάει, ποιός ἔχει ἀνάγκη, ὄχι
μόνο στόν στενό οἰκογενειακό κύκλο,
ἀλλά καί στό εὐρύτερο περιβάλλον.
Ἄς τοῦ προσφέρουμε τίς καραμελίτσες ἑνός εἰλικρινοῦς ἐνδιαφέροντος,
μιᾶς ἔμπρακτης βοήθειας, ὅσης δυνάμεθα, ἔστω παραμικρῆς, ἔστω καί μιᾶς
ὑπομονετικῆς ἀκρόασης. Δέ φαντάζεσθε πόσα μοναχικά ἄτομα ἔχουν
ἀνάγκη νά μιλήσουν σέ κάποιον. Αὐτό
καί μόνον, τό νά βρεθεῖ ἕνας ἀκροατής
μέ κατανόηση εἶναι ἱκανό νά ἁπαλύνει
τόν καημό τους.
Καραμελίτσες συμπαράστασης ἄς
ἔχουμε πάντα μαζί μας, πρόχειρες,
γιατί δέν ξέρουμε ποιά στιγμή θά βρεθεῖ μπροστά μας ὁ ἀδελφός πού τίς
χρειάζεται, πότε θά μᾶς παρουσιαστοῦν αὐτές οἱ εὐλογημένες εὐκαιρίες
ἐκδήλωσης ἀγάπης.
Ὁ μικρούλης μᾶς ἔδειξε τόν τρόπο.
Ἄν ἔχει κανείς πνεῦμα μαθητείας ἀπό
παντοῦ μπορεῖ νά πάρει χρήσιμα μηνύματα καί ὑποδείξεις.
ΚΛΕΙΩ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

314

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΝΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ

Τό περιβάλλον, στό ὁποῖο ζοῦμε, ἐπηρεάζεται ἀπό τή
δική μας συμπεριφορά, ἀπό τό δικό μας ζωντανό παράδειγμα χριστιανικῆς ζωῆς. Καί ἡ εὐθύνη μᾶς εἶναι
ἄμεση. Γιατί, ὅπως ἡ ψυχή ζωογονεῖ τό σῶμα, ἔτσι καί
οἱ χριστιανοί ζωογονοῦν τόν κοινωνικό ἱστό μέ τή ζωή,
μέ τόν λόγο τους καί μέ τά καλά τους ἔργα, στά ὁποῖα
καί πρωτοστατοῦν. Εἶναι σάν τό ἁλάτι πού προλαβαίνει
τή σήψη καί νοστιμίζει τό φαγητό.
Οἱ χριστιανοί εἶναι καί πρέπει νά εἶναι ἐνεργοί πολίτες καί νά πρωτοστατοῦν σέ κάθε καλό ἔργο, πού θά
βελτιώνει τίς συνθῆκες τῆς ζωῆς ὅλης της κοινωνίας.
Ἀρχίζοντας βέβαια ἀπό τήν οἰκογένειά τους.
Χρειάζεται πολλή προσοχή σέ ὅλες τίς λεπτομέρειες
τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, ὥστε ὁ νεογέννητος Χριστός
νά ἀποκτήσει ρίζες καί βάθος στίς ἁγνές παιδικές καί
νεανικές ψυχές, πού θά διατηρηθεῖ καί στή μετέπειτα
ζωή τους. Τό βάρος καί ἡ εὐθύνη βαρύνει κυρίως τούς
γονεῖς.
Βέβαια, δέν χωράει ἀμφιβολία ὅτι οἱ γονεῖς δέν φείδονται κόπων καί ἐξόδων, προκειμένου νά μορφώσουν
περισσότερο τά παιδιά τους καί νά τούς δώσουν τά
ἀπαραίτητα ἐφόδια, γιά νά πετύχουν στή ζωή. Ἀλλά
αὐτά δέν εἶναι ἀρκετά. Μόνη ἡ γραμματική μόρφωση
δέν μπορεῖ νά ἀντισταθμίσει τίς τόσες ἐπιθέσεις, προκλήσεις καί τούς τόσους κινδύνους, πού δέχεται σήμερα
ἡ ἀσχημάτιστη ἀκόμα προσωπικότητα τοῦ νέου ἀνθρώπου. Χρειάζονται καί ἄλλες ἀνώτερες ἀξίες…
Οἱ φάτνες καί τά χριστουγεννιάτικα δένδρα περνοῦν.
Τά λαμπιόνια σβήνουν, τά γλυκίσματα τελειώνουν, οἱ
ποιμένες γυρίζουν στίς στάνες τους, οἱ μάγοι «δι’ ἄλλης
ὁδοῦ ἀναχωροῦν εἰς τήν χώραν των», ἀλλά ὁ «τεχθείς
βασιλεύς» τῶν ψυχῶν μας, ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός,
μένει γιά πάντα κοντά μας. Ἔτσι τά Χριστούγεννα δέν
περνοῦν. Διαρκοῦν γιά πολλές ἡμέρες, γιά ὅλο τόν
χρόνο, γιά ὅλα τά χρόνια τῆς ζωῆς μας. Γιατί μέσα
στήν καρδιά μᾶς κατοικεῖ τό θεῖο Βρέφος, ὁ σαρκωθείς
Θεός, ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής μας.
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Ἡ Ἐκκλησία μας, παρ’ ὅτι κυλάει ὁ
χρόνος καί ἡ κατά σάρκα Γέννηση τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ ἀνήκει ἱστορικά στό
παρελθόν, ποτέ στήν πορεία της δέν
ἔπαυσε νά τό θεωρεῖ ὡς σύγχρονο
πάντα γεγονός καί ὡς κάτι νέο νά τό
ὑμνεῖ. Γι’ αὐτό καί ἐφέτος, κάτω ἀπό
τούς φωτισμένους θόλους τῶν Ναῶν
μας καί σέ κάθε γωνιά τῆς γής, θά
ἠχήσει τό Εὐαγγελικό μήνυμα: «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε».
Χριστούγεννα! Στέκεται ἡ ψυχή μας
μέ δέος μπροστά στή θεϊκή ἐπίσκεψη,
τήν πιό μεγάλη πού δέχτηκε ὁ κόσμος.
Τό ἐρώτημα εἶναι ἄν ὁ Χριστός εἶναι
καί δικός μας καλεσμένος. Ἄν Τόν θέλουμε μόνιμο ἔνοικο τῆς καρδιᾶς μας.
Τότε ἡ γέννησή Του θά εἶναι καί ἀναγέννησή μας.
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αρά μεγάλη θά σκορπίσουν καί
πάλι ἐφέτος οἱ χριστουγεννιάτικες καμπάνες στόν κόσμο ὁλόκληρο.
Χριστούγεννα! Ἡ μεγάλη ἑορτή πού
δέν ἀφήνει ἀσυγκίνητο σχεδόν κανένα.
Κάτι ἔχει νά πεῖ σέ ὅλους. Κάποια
χορδή τῆς ψυχῆς ὅλων θά ἀγγίξει. Κάτι
θά θυμίσει.
Χριστούγεννα! Ἀλήθεια... Μέ πόσο
φῶς εἶναι γεμάτη αὐτή ἡ λέξη. Πόση
ἀγάπη καί εἰρήνη ἀκτινοβολεῖ! Πόση
χαρά!
Ναί ἡ γέννησή Του μᾶς ἔδειξε ἀκόμη
στό πρόσωπο καί μέ τή ζωή Του στή γῆ
καί ἄλλες ἀλήθειες γιά τό Θεό ὅπως
τήν παντοδυναμία Του μέ τήν κατάπαυση τῆς τρικυμίας, μέ τήν ἀνάσταση
νεκρῶν, μέ τήν κυριαρχίαν ἐπί τῶν δαιμόνων, μέ τήν ἄμεση θεραπεία βαρέως
νοσούντων κ.ἄ.
Μᾶς ἔδειξε τήν πανσοφία τοῦ Θεοῦ
μέ τίς εὐεργεσίες πού σκόρπισε σέ ὅλη
τή διάρκεια τῆς ζωῆς Του πρός κάθε
ἄνθρωπο, καί μέ τήν ὑπέρτατη, τέλος,
θυσία Του χάριν τῶν ἀνθρώπων.
Καί μέ ὅλα αὐτά μᾶς ἔδειξε συμπερασματικά ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ λυτρωτής
καί σωτήρας τοῦ κόσμου, τόν ὁποῖον ὁ
Πατήρ ἔστειλε στή γῆ γιά τήν σωτηρία
ὅλων μας. «Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί
ἡ σωτηρία», ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι μέ
τή διακήρυξη τοῦ ἀγγέλου: «Εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην ... ὅτι ἐτέχθη
ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός
Κύριος».
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΝΙΚΑΣ
Ταξίαρχος Στρατοῦ ἐ.ἀ.

Τό φῶς ἑπομένως «τό τῆς γνώσεως»
τό ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη, ἀρκεῖ νά
πιστεύουμε σ’ αὐτό. Δέν εἶναι ζωή
χωρίς ἀλήθεια γιά τό Θεό. Γι’ αὐτό καί
χαιρόμαστε τά Χριστούγεννα. Διότι
«ἀνέτειλε τό φῶς τό τῆς γνώσεως» καί
μποροῦμε νά ζοῦμε ἀληθινά.
Γι’ αὐτήν τήν εὐλογία πού μᾶς ἔφερε
ἀπό τόν Οὐρανό στή γῆ, ἄς τρέξουμε
καί ἐφέτος στή Φάτνη Του γιά νά καταθέσουμε ἐκεῖ στό Βρέφος τῆς Βηθλεέμ μαζί μέ τούς ποιμένες καί τούς
Μάγους τήν δοξολογία καί τίς εὐχαριστίες μας.

«Χριστός
γεννᾶται
δοξάσατε...!»

Χριστούγεννα! Ἡ γιορτή τῆς
ἀγάπης, τῆς ἄκρας συγκαταβάσεως
τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους. Ἡ
Γέννηση τοῦ Χριστοῦ! Τό γεγονός
πού περίμεναν γενεές ἀνθρώπων
γιά νά λυτρωθοῦν.

Ποῦ γεννήθηκε ὁ Χριστός;
Εἶναι γνωστόν ἀπό τά παιδικά
μας χρόνια. Στήν Βηθλεέμ καί ὁ
εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἐξειδικεύει
«ἐν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας». Βηθλεέμ
σημαίνει «οἶκος ἄρτου», ἐπειδή εἶναι
εὔφορη περιοχή καί κατά μερικούς
ἑρμηνευτές, ἐπειδή θά ἦταν ὁ τόπος
ὅπου θά ἐγεννᾶτο ὁ «Ἄρτος τῆς
Ζωῆς», ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ προφήτης Μιχαήλ ἐπαληθεύεται: «Καί σύ Βηθλεέμ γῆ Ἰούδα,
οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γάρ ἐξελεύσεται
ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τόν λαόν
μου τόν Ἰσραήλ».

Πότε γεννήθηκε ὁ Χριστός;
Ὁ Εὐαγγελιστής ἀναφέρει «ἐν
ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως».
Δέν εἶναι αὐτός πού ἀπεκεφάλισε
τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Πρόδρομον
καί Βαπτιστήν. Εἶναι ὅμως ὁ δυσσεβής ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐφόνευσε δέκα
τέσσαρες χιλιάδες νήπια προκειμέ316
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νου νά φονεύσει μεταξύ αὐτῶν καί τόν νηπιάσαντα Χριστόν. Ἀπό καθαρῶς ἡμερολογιακῆς πλευρᾶς, ἡ γέννηση τοῦ
Χριστοῦ, κατά τήν κρατοῦσα ἄποψη,
ἐπραγματοποιήθη τό ἔτος 753 ἀπό κτίσεως Ρώμης. Αὐτό ὅμως δέν ἔχει σημασία. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί στεκόμαστε μέ
προσοχή στόν χρόνο πού ἐπέλεξε ἡ θεία
βούληση. Μέ πόση ἁπλότητα λόγου,
ἀλλά καί μέ μεγαλοπρέπεια ὕφους μᾶς τό
λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Ὅτε ἦλθε
τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ
Θεός τόν Υἱόν αὐτοῦ».
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό μέγιστον γεγονός, ἐμπρός στό ὁποῖο ὠχριοῦν
ὅλα τά γεγονότα τῆς Ἱστορίας τῆς
ἀνθρωπότητας. Εἶναι τό θαῦμα τῶν θαυμάτων!

σία Του πού ἵδρυσε καί ἐπί τῆς γῆς
κατά τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς,
μᾶς ἄνοιξε τόν Παράδεισο.
Γιά τούς ἄπιστους, τό θέλουν δέν
τό θέλουν, ἀποτελεῖ μιά ψηλαφητή
πραγματικότητα. Συχνά, ἄθελά τους
ἴσως, τό ὁμολογοῦν. Στά λόγια τους,
στά γραπτά τους, στίς ἱστορικές ἀναφορές τους. Δέν μποροῦν νά κάνουν
διαφορετικά. Τό ὁμολογοῦν: Ἔτος
146 π.Χ. (πρό Χριστοῦ) ἔτος 2014
μ.Χ. (μετά Χριστόν).
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἄλλαξε
τόν ροῦν τῆς Ἱστορίας καί ἄνοιξε τίς
Πύλες τοῦ Παραδείσου! Χριστέ μας
σέ εὐχαριστοῦμε. Ἄς τό καταλάβουν
καί οἱ μή πιστεύοντες καί ἄς Σέ δεχθοῦν καί αὐτοί Σωτήρα τους, γιά νά
σωθοῦν.

Γιατί γεννήθηκε ὁ Χριστός;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ἀπαντήσεις δίδονται στό ἐρώτημα
αὐτό στήν Ἁγία Γραφή, στούς ὕμνους τῆς
γιορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί ἀπό τούς
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Μᾶς φθάνει
ὅμως ἡ ἀπάντηση πού ἐπιγραμματικά
ἀναφέρεται στό Σύμβολο τῆς Πίστεως:
«Δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν
ἡμετέραν σωτηρίαν». Αὐτό δέν μᾶς εἶπε
καί ὁ ἄγγελος; «Ἰδού εὐαγγελίζομαι ὑμῖν
χαράν μεγάλην... ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον
Σωτήρ». Ὑπάρχει γεγονός περισσότερον
χαρμόσυνον, περισσότερον ἐνδιαφέρον
γιά κάθε ἄνθρωπον ἀπό τήν Γέννηση τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ; Ἡ Γέννησή Του, μαζί
μέ τήν διδασκαλία Του, τήν Σταύρωσή
Του, τήν Ἀνάστασή Του καί τήν Ἐκκλη-
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Ἡ κ. Σοφία Σούμπαση, Ἀθήνα,
30 € εἰς μνήμην Παύλου καί Αυγερῆς.
Ὁ κ. Δημήτριος Καρτσώνης,
Καλαμάτα, 60 € εἰς μνήμην ἱερέως
Χρήστου Νικητόπουλου.
Ὁ κ. Βασίλειος Κωσταδήμας,
Ἰωάννινα, 25 € εἰς μνήμην τῶν γονέων του Νικολάου καί Μαρίας.
Ὁ κ. Κων/νος Ντερνέλης, Περιστέρι, 30 € εἰς μνήμην τῆς συζύγου
του Μαρίας καί πατρός Ἰωάννου.
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αρῆλθαν ἤδη 100 συναπτά ἔτη
ἀπό τό 1913, κατά τό ὁποῖο ἡ
Μακεδονία ἀπελευθερώθη ὕστερα ἀπό μακρούς καί σθεναρούς ἀγῶνας
τῶν Πανελλήνων.
Ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας, πού εἶναι
ὁ μεγαλύτερος Ἀγώνας τοῦ περιουσίου
ἡμῶν Ἑλληνικοῦ Ἔθνους μετά τήν
Ἐπανάσταση τοῦ 1821, συνέβαλε ἀποφασιστικά στήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας πού ἐπραγματοποιήθη μέ
τούς νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους τῶν ἐτῶν 1912-1913 καί ἀνεγνωρίσθη αὐτή ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς
Ἑλλάδος μέ τήν Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου τοῦ 1913, ἐνσωματωθεῖσα στόν
ἐθνικό κορμό. Συγκεκριμένως, τήν 28η
Ἰουλίου 1913 ὑπεγράφη ἡ Συνθήκη
Εἰρήνης τοῦ Βουκουρεστίου, μέ τήν
ὁποία καί ἐτερματίζετο ὁ Β΄ Βαλκανικός
Πόλεμος καί ἡ Ἑλλάς ἀποκτοῦσε τό μεγαλύτερο μέρος τῆς Μακεδονίας, τῆς
Ἠπείρου, τά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ
Αἰγαίου καί τήν Κρήτη.
Θά πρέπει νά σημειωθῆ δεόντως ὅτι,
σπουδαίως συνέβαλε στήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας καί ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία οὖσα στενῶς
συνδεδεμένη μέ τόν Μακεδονικό Ἑλληνισμό, ἀντιμετώπισε ἀπό κοινοῦ μέ
αὐτόν τήν λαίλαπα τῆς Σλαβικῆς ἐπιβουλῆς, μέ χιλιάδες θυμάτων κληρικῶν
παντός βαθμοῦ.
Τό Ἑλληνικό Ἔθνος μέ τήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας μποροῦσε νά
προσβλέπει στό μέλλον γεμάτο αὐτοπεποίθηση καί ὑπερηφάνεια.
Σύμβολο τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος ὑπῆρξε ὁ
Παῦλος Μελᾶς καί κατ’
ἐξοχήν ὀργανωτής αὐτοῦ
ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος
318
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στή Θεσσαλονίκη Λάμπρος Κορομηλᾶς. Μεγάλη, ἐπίσης, ὑπῆρξε ἡ συμβολή στήν ἐπιτυχῆ διεξαγωγή τοῦ
Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος καί τοῦ Ἴωνος
Δραγούμη, καθώς καί τῶν Μητροπολιτῶν Καστοριᾶς Γερμανοῦ Καραβαγγγέλη καί Δράμας (καί ἔπειτα Σμύρνης)
Ἐθνοϊερομάρτυρος Ἁγίου Χρυσοστόμου.
Στίς 5 Ὀκτωβρίου 1912 ἐκηρύχθη ὁ
Α΄ ΄Βαλκανικός Πόλεμος, κατά τόν ὁποῖο
ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἐνίκησε τούς
Τούρκους καί κατέλαβε ἀλληλοδιαδόχως
τήν 6η Ὀκτωβρίου τήν Ἐλασσόνα, τήν
9η Ὀκτωβρίου τό Σαραντάπορο, τήν
10η Ὀκτωβρίου τήν Κοζάνη καί τίς
ἑπόμενες ἡμέρες ἀπελευθερώθησαν ἡ
Βέροια, ἡ Ἔδεσσα, ἡ Κατερίνη καί ἡ
Νάουσα, ἐνῶ μέ τήν διήμερη μάχη τῶν
Γιαννιτσῶν (19-20 Ὀκτωβρίου), ἐκρίθη
τό μέλλον τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία
ἀπελευθερώθη τήν 26η Ὀκτωβρίου ἀμαχητί, παραδοθεῖσα στούς Ἕλληνες ὑπό
τοῦ Τούρκου Στρατηγοῦ Χασάν Πασά
διά τῆς ὑπογραφῆς σχετικοῦ Πρωτοκόλλου.
Ἐν τῷ μεταξύ, οἱ Βούλγαροι ἤγειραν
ἀξιώσεις συγκυριαρχίας ἐπί τῆς Θεσσαλονίκης καί ἐπί ἀπελευθερωθέντων
Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν καί ὡς ἐκ τούτου
τήν 19η Ἰουνίου 1913 τό Ἑλληνικό
Στρατηγεῖο διέταξε γενική ἐπίθεση
κατά τῶν βουλγαρικῶν στρατευμάτων
(Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος). Ὁ Ἑλληνικός
Στρατός ἐνίκησε τούς Βουλγάρους στό
Κιλκίς, τόν Λαχανά, τήν Δοϊράνη καί μέ
ραγδαία προέλαση κατέλαβε τό Σιδηρόκαστρο, τάς Σέρρας, τήν Δράμα καί
τήν Καβάλα καί χάριζε τήν Ἐλευθερία
στίς πόλεις τῆς Μακεδονίας, οἱ ὁποῖες
μετά τόσους αἰῶνες δουλείας, γίνονταν
καί πάλι Ἑλληνικές.
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Ἡ Μακεδονία ἀπελευθερώθη τό 1912 κατόπιν τῆς νικηφόρου προελάσεως τοῦ
Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ (Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος), ἀλλ’ ἡ
Ἀνατολική Μακεδονία περιῆλθε στούς Βουλγάρους
μέχρι τό 1913, ὁπότε ἐξε-

διώχθησαν οὗτοι ὑπό τῶν
Ἑλλήνων (Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος).
Τό ἱστορικό γεγονός τῆς
ἀπελευθερώσεως τῆς Μακεδονίας, τοῦ ὁποίου ἐφέτος
ἑορτάζουμε τήν 100ή ἐπέτειο,
εἶναι διαχρονικῆς σημασίας
καί συμβολίζει τούς πολυετεῖς
ἀγῶνες καί τίς θυσίες τῶν
Ἑλλήνων γιά τήν Ἐλευθερία
τους. Χρέος, ὅθεν, ὅλων μας,
εἶναι νά τό ἑορτάζουμε μεγαλοπρεπῶς καί νά προσπίπτουμε εὐλαβικῶς στούς
ἱερούς τάφους ὅλων ἐκείνων
τῶν συμπατριωτῶν μας πού
βρῆκαν μαρτυρικό θάνατο
ἀπό τόν Τοῦρκο κατακτητή
καί ἀπό τόν Βούλγαρο κομιτατζῆ, δίδοντας πρός αὐτούς
τήν ὑπόσχεση ὅτι, ἐμπνευόμενοι καί καθοδηγούμενοι
ἀπό τή θυσία τους, δέν θά
ὑστερήσουμε ἐκείνων -ἄν πα-
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Τοῦ κ. Κων/νου Β. Χιώλου
Διδάκτορος Νομικῆς
Προέδρου Ἐθνικῆς Ἑνώσεως
Βορείων Ἑλλήνων
ραστῆ ἀνάγκη- πρός προάσπιση τῆς ἐθνικῆς
ἀνεξαρτησίας καί τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητας
τῆς φιλτάτης μας Ἑλληνικῆς Πατρίδος -τῆς
Πατρίδος τῶν Πατρίδων-, ὅπως ὁραματίσθη
αὐτήν ὁ ποιητής: «Ὄμορφη, πλούσια, ἄπαρτη
καί σεβαστή καί ἁγία!».
Σήμερα, οἱ πόλεις, οἱ κωμοπόλεις καί τά
χωρία τῆς Μακεδονίας μας παρουσιάζουν
ἔργο δημιουργικό καί πλούσια ἐπιτεύγματα
ἑνός πληθυσμοῦ ἰδιαιτέρως ὑπερήφανου γιά
τήν ἔνδοξη καταγωγή του, ἑνός λαοῦ πού
ἡνωμένος καί ὁμόψυχος, εἶναι πανέτοιμος γιά
κάθε θυσία, προκειμένου νά ὑπερασπισθῆ
τήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας καί τά
ἀδιαμφισβήτητα καί ἀπαράγραπτα δίκαιά
της. Νά ὑπερασπισθῆ τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα καί ἐθνική ἀνεξαρτησία τῆς Μακεδονίας, ἡ ὁποία ὡς τεῖχος καί προμαχών τοῦ
Ἑλληνισμοῦ μέ τούς συνεχεῖς ἀγῶνες της
ἐναντίον τῶν βαρβάρων ἀπέτρεψε πολλάκις
τήν ὑποδούλωση τῆς Ἑλλάδος καί ἔγινε συντελεστής τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτιστικοῦ μεγαλείου της.
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ιγ. Τόν κάθε σου λογισμό
καί τήν κάθε σου στενοχώρια,
τό κάθε σου θέλημα καί τήν
κάθε ὑποψία, μήν τήν κρύψεις,
ἀλλά πές τα ἀνοιχτά στόν
πνευματικό σου πατέρα καί
ὅ,τι ἀκούσεις ἀπ’ αὐτόν, φρόντισε νά τό κάνεις μέ πίστη καί
θά φύγει ἀπό σένα ὁ πόλεμος.
Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
ιδ. Ὁ ἰδιόρρυθμος, πού βαδίζει τούς δρόμους τῆς ζωῆς
του χωρίς ὁδηγίες, πολλές
φορές σκοντάφτει καί πέφτει
σέ πολλούς βόθρους καί παγίδες τοῦ πονηροῦ.
Ὅσ. Μάρκος ὁ Ἀσκητής
ιε. Δέν πρέπει νά ἐμπιστευόμαστε τά κρυφά τῆς καρδιᾶς
μας στούς τυχόντες, ἀλλά σέ
πνευματικούς πού νά ἔχουν
διάκριση καί ἀναγνωρίζονται
ἀπό πολλούς.
Ὅσ. Ἰωάννης ὁ Κασσιανός
ιστ. Ὅπως τό πλοῖο, πού
ἔχει καλό κυβερνήτη, φθάνει μέ
τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ σῶο στό
λιμάνι, ἔτσι καί ἡ ψυχή πού
ἔχει καλό ποιμένα, ἀνεβαίνει
εὔκολα στόν οὐρανό, ἔστω καί
ἄν ἔχει διαπράξει πλῆθος
κακῶν.
Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμακος
ιζ. Νά συμβουλεύεσαι καί νά
ὑπακοῦς μέχρι τέλους στούς
πνευματικούς σου πατέρες,
γιά νά σωθεῖ ἡ ψυχή σου καί νά
γίνεις κληρονόμος τῶν αἰωνίων
καί ἄφθαρτων ἀγαθῶν.
Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς

ιη. Μεγάλη εἶναι ἡ παρηγοριά καί μεγαλύτερη εἶναι ἡ
ὠφέλεια πού προκύπτει γιά
ἕναν ἄνθρωπο, ὅταν βρεῖ κάποιον ἔμπειρο καί σοφό πνευματικό ὁδηγό.
Ὅσ. Μακάριος τῆς Ὄπτινα
ιθ. Ὁ πνευματικός πρέπει νά
ἔχει τή μακάρια ἀνοχή πρός
τούς ἁμαρτάνοντας καί νά δείχνει μεγάλη ἀγάπη.
Γέροντας Δανιήλ
Κατουνακιώτης
κ. Ὅπως γιά τόν γιατρό τοῦ
σώματος φροντίζεις νά βρεῖς
τόν πιό κατάλληλο, αὐτό νά
κάνεις καί γιά τήν ἐκλογή τοῦ
πνευματικοῦ.
Γέροντας Φιλόθεος
Ζερβάκος
κα. Οἱ ἄνθρωποι σήμερα
εἶναι κουρασμένοι, ζαλισμένοι
καί σκοτισμένοι ἀπό τήν ἁμαρτία καί τόν ἐγωισμό. Γι’αὐτό
ὑπάρχει ἀνάγκη, περισσότερο
ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, ἀπό καλούς καί ἔμπειρους πνευματικούς, πού θά πλησιάζουν τούς
ἀνθρώπους ἁπλά καί μέ πραγματική ἀγάπη καί θά τούς καθοδηγοῦν μέ διάκριση, γιά νά
εἰρηνεύουν.
Παϊσίου, Λόγοι Γ΄, σ. 271
κβ. Ὑπάρχουν κάποιοι θεῖοι
ἄνθρωποι, ἡ συναναστροφή τῶν
ὁποίων ἀξίζει τό πᾶν.
Πλάτων, Φαῖδρος 260Β
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α. «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον· ἄν τινων
ἀφῆτε τάς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς· ἄν
τινων κρατῆτε, κεκράτηνται».
(Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιο, σέ ὅποιους συγχωρήσετε τίς ἁμαρτίες, θά τούς εἶναι συγχωρημένες, σέ ὅποιους τίς κρατήσετε ἀσυγχώρητες, θά κρατηθοῦν ἔτσι).
Ἰω. κ΄ 22-23
β. Γιατί καί ἄν ἀκόμη ἔχετε χιλιάδες δασκάλους στή ζωή σας μέ τόν Χριστό, δέν
ἔχετε πολλούς πατέρες, ἀλλά μόνον ἕνα. Στή
σωτήρια οἰκονομία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐγώ
σάν πατέρας σᾶς γέννησα μέ τό κήρυγμα
τοῦ Εὐαγγελίου.
Α΄ Κορ. δ΄ 15
γ. Θά ἀναδείξω καί θά φέρω σέ αὐτούς
ποιμένες, οἱ ὁποῖοι θά τούς ποιμάνουν μέ
στοργή καί ἔτσι αὐτοί οὔτε θά φοβηθοῦν,
οὔτε θά πτοηθοῦν, λέει ὁ Κύριος.
Ἱερ. κγ΄ 4
δ. Ἄν πρῶτα ἐσύ ὁ πνευματικός ὁδηγός
δείξεις ταπεινοφροσύνη, τότε θά γίνεις ἀποδεκτός ἀπό ἐκεῖνον πού ἔχει ἀνάγκη πνευματικῆς θεραπείας.
Μ. Βασίλειος
ε. Μή ζητᾶς πνευματικό δάσκαλο πού νά
ἀνέχεται τά πάθη σου, γιατί ὁδηγεῖσαι ἀπό
αὐτόν σέ βαθύ λάκκο.
Μ. Βασίλειος
στ. Ἔχουμε νικηθεῖ ἀπό τή φιλοδοξία καί
δέν ἀποβάλλουμε εὔκολα κάποια μεγάλη
ἰδέα πού ἔχουμε γιά τόν ἑαυτό μας. Γιά νά
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ἀπαλλαγῶ ἀπό αὐτά, νομίζω, ὅτι
χρειάζομαι μεγάλο καί ἔμπειρο δάσκαλο.
Μ. Βασίλειος
ζ. Γίνε πιστό θησαυροφυλάκιο
τῶν ἀρετῶν καί ἔχε ὡς κλειδί τή
φωνή τοῦ πνευματικοῦ σου πατέρα.
Μ. Βασίλειος
η. Αὐτό εἶναι τό βασικό καθῆκον
κάθε πνευματικοῦ ἡγέτη, τό νά παραβλέπει σέ κάθε περίπτωση τό
δικό του συμφέρον γιά τό συμφέρον τῶν ἄλλων.
Γρηγόριος Θεολόγος
θ. Ὅσο ἀνώτερη εἶναι ἡ ψυχή
ἀπό τό σῶμα, τόσο πιό πολύτιμος
εἶναι αὐτός πού γιατρεύει τίς
ψυχές, ἀπό ἐκείνους πού γιατρεύουν τό σῶμα.
Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης
ι. Ἀκόμη καί ἄν φτάσεις στήν ψηλότερη κορυφή τῆς ἀρετῆς, ἔχεις
ἀνάγκη ἀπό σύμβουλο, πού θά σέ
διορθώνει καί θά σέ ἐλέγχει.
ἱερός Χρυσόστομος
ια. Ὑπάρχει καί ἄλλη ἐξουσία,
ἀνώτερη ἀπό τήν πολιτική ἐξουσία.
Ποιά εἶναι αὐτή; Ἡ πνευματική
ἐξουσία στήν Ἐκκλησία.
ἱερός Χρυσόστομος
ιβ. Μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς
σου τίμα τόν πνευματικό σου πατέρα καί μήν παραβεῖς τά παραγγέλματα ἐκείνου πού σέ γέννησε
«ἐν Κυρίῳ», γιατί μέ αὐτόν τόν
τρόπο οἱ πονηροί δαίμονες δέν θά
σέ νικήσουν.
Ἅγ. Ἐφραίμ ὁ Σῦρος
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«Στά σκαριά μέ τήν στήριξη τῶν
“φίλων” καί τῶν “συμμάχων” μας.
Ὕποπτες μεθοδεύσεις γιά τήν Μεγάλη Ἀλβανία» (ΑΛΦΑ 18-10-14).
Ἄς ἀνοίξουμε τά μάτια μας, ἡγέτες
καί λαός, γιά νά ἰδοῦμε πόσο φίλοι καί
σύμμαχοι εἶναι.
«18% τῶν ἐφήβων καπνίζει» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19-10-14).
Τί κάνουν γονεῖς, σχολεῖα, ὁ ἰατρικός
κόσμος γιά νά ὁπλίσουν τά παιδιά μας
ἔναντι αὐτῆς τῆς συνήθειας-πάθους;
«Φενάκη γιά τήν ἑλληνική πλευρά
ἡ δῆθεν “λύση” τοῦ θέματος τῶν Σκοπίων μέ τό ὄνομα “Ἄνω Μακεδονία”»
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ 19-10-14).
Ὅταν οἱ Σκοπιανοί ἀξιώσουν καί τόν
ἑλλαδικό χῶρο μέχρι τόν Πηνειό καί
τήν Θεσσαλονίκη γιά πρωτεύουσά
τους, θά ξυπνήσουμε!
«Οἱ κροῖσοι ἔχασαν 26. δισ. δολάρια ἀπό τήν βουτιά τῶν χρηματιστηρίων» (ΤΑ ΝΕΑ 20-10-14).
Ὄχι καί τόσο μεγάλη ἀπώλεια γιά
κροίσους. Ἐξάλλου ἔχουν τόν τρόπο
νά κερδίσουν στό μέλλον. Τά χρηματιστήρια εἶναι ὅπως τά ἀσανσέρ.
«Τά μεροκάματα τοῦ τρόμου αὔξησαν 25% τίς αὐτοκτονίες» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 21-10-14).
Οἱ αὐτοκτονίες, μιά ἐκδήλωση τοῦ
ἀνθρώπινου δράματος τῆς πολιτικῆς
πού ἀσκοῦν οἱ κυβερνῶντες, ὄργανα
τῶν ξένων κέντρων. Τούς ἀφήνουν
ἀσυγκίνητους!
«Δάνειο ζητεῖ ἡ Οὐκρανία ἀπό τήν
Εὐρώπη γιά νά πληρώσει γιά τό ρωσικό φυσικό ἀέριο» (ΕΣΤΙΑ 22-10-14).
Καί ἄλλος πελάτης-θύμα τῶν Εὐρωπαίων κεφαλαιοκρατῶν!
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«Ὁ Νταβούτογλου δηλώνει πώς ἡ
Τουρκία θά ὁλοκληρώσει τίς ἔρευνες
στήν ΑΟΖ τῆς Κύπρου» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 23-10-14).
῎Εχει ἀποδειχθεῖ ὅτι αὐτό πού ἀποφασίζει τό πραγματοποιεῖ, ἀγνοῶντας
καί τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς.
«Ὑγεία: Ἕνα σύστημα χωρίς τόν
ἄνθρωπο» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 23-10-14).
Ποιόν λόγο ὑπάρξεως ἔχει ἐάν δέν
διακονεῖ τόν ἄνθρωπο; Τό σύνθημαὑπόσχεση “πρῶτα ὁ πολίτης” λησμονήθηκε;
«Βιβλική καταστροφή στό Νομό
Ἀττικῆς» (ΑΚΡΟΠΟΛΗ 25-10-14).
Ἀπό τήν χθεσινή νεροποντή. Σέ
πολλά μέρη τῆς πατρίδας μας. Μόνο
τό Ἀθηνοκεντρικό κράτος εἶναι
Ἑλλάδα;
«Χωρίς εἰσιτήριο ἡ εἴσοδος στά καζίνα» (ΤΟ ΒΗΜΑ 26-10-14).
Ἔτσι θά αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν πελατῶν καί τά καζίνα θά κερδίζουν περισσότερα ἀπό τούς δελεαζομένους
ἀπό τήν ἐλπίδα τοῦ ἄκοπου κέρδους.
«Συνεχίζεται ἡ πτώση τῶν ἐξαγωγῶν. Διεύρυνση τοῦ ἐμπορικοῦ
ἐλλείμματος τόν Αὔγουστο» (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 27-10-14).
Καμία εὐνοϊκή ἐξέλιξη στήν ἑλληνική
οἰκονομία;
«Μετά τή θεομηνία ἡ ... γραφειοκρατία» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 29-10-14).
Ὄχι μόνον μετά, ἀλλά πάντοτε. Λερναία Ὕδρα, ἑπτάψυχη, ἀνίκητη!
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ

¥

Γέρμα
Τό δρᾶμα αὐτό τοῦ Ἱσπανοῦ συγγραφέα
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα (1898-1936) παρουσιάζεται στό θέατρο ΒΙΚΤΩΡΙΑ σέ σκηνοθεσία Λίšυς Μελεμέ.
Μέ ἁδρές πινελιές ὁ συγγραφέας σκιαγραφεῖ
εἰκόνες ἀπό τήν ζωή τῆς ὑπαίθρου. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι γεωργοί, κτηνοτρόφοι καί νοικοκυρές
στό χωριό τῆς Ἱσπανίας ὅπου ἐκτυλίσσεται ἡ
ὑπόθεση τοῦ ἔργου. Στή μικρή κοινωνία ἐπικρατοῦν συντηρητικές ἀντιλήψεις. Ὁ ἄντρας
εἶναι ἀφέντης τῆς γυναίκας καί τῆς οἰκογένειας. Ἡ ἀντίληψη γιά τήν τιμή δέν ἔχει βαθειές ρίζες σέ πνευματικές, ἠθικές πεποιθήσεις,
ἀšά περιορίζεται στή βιτρίνα, τί θά πεῖ ὁ κόσμος. Γι’ αὐτό παρατηροῦμε ἐξωτερικούς περιορισμούς. Καί, φυσικά, μονόπλευρα, γιά τίς
γυναῖκες, ὅπως βεβαιώνει καί ὁ Χουάν: «Τά
γελάδια στό μαντρί καί ἡ γυναῖκα στό σπίτι».
Παντρεμένοι δύο χρόνια ὁ Χουάν καί ἡ
Γέρμα εἶναι ἄτεκνοι. Ἐνῶ οἱ περισσότεροι
ἄντρες θέλουν ἀπογόνους καί μάλιστα ἀγόρια
πού διαιωνίζουν τό οἰκογενειακό ὄνομα, τόν
Χουάν δέν τόν στενοχωρεῖ. Ἀπορροφᾶται ἀπό
τίς δουλειές. Προσπαθεῖ νά πείσει τήν γυναῖκα
του νά τό πάρει ἀπόφαση. Ἀντιθέτως, γιά τήν
Γέρμα τό νά γίνει μητέρα εἶναι τό πᾶν. Ἐλπίζει, ἀšά καθώς τά χρόνια περνοῦν καί δέν
ἔρχεται ὁ γιός πού περιμένει, ἡ δυστυχία τήν
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περισφίγγει. Χάνει τόν ὕπνο
της. Καμία κατανόηση καί συμπαράσταση ἀπό τόν ἄντρα της.
Βλέποντας τήν μεγάλη ἐπιθυμία
της νά γίνει μητέρα, ὁ Χουάν
φοβᾶται μήπως τόν ἀπατήσει
καί ἐγκαθιστᾶ στό σπίτι τους
δύο ἀνύπαντρες ἀδελφές του. ῾Η
Γέρμα καταφεύγει κρυφά σέ γητεύτρα. Τό ποθούμενο δέν ἐπιτυγχάνεται.
Κατά τήν διάρκεια πανηγυριοῦ
σ’ ἐξωκκλήσι, ὅπου ἔρχεται ἡ
Γέρμα γιά ποšοστή φορά, ἐλπίζοντας στή θεία βοήθεια, ἀντιμετωπίζει συγκεκριμένο πειρασμό. Ἡ Γριά τήν παροτρύνει νά
σμίξει μέ τόν γιό της πού τήν
περιμένει πίσω ἀπό τό ἐξωκκλήσι. Ἡ Γέρμα τό ἀποκρούει
ἀδίστακτα. Συναντᾶ τόν ἄντρα
της πού τήν παρακολουθεῖ. Ὁ
μεταξύ τους διάλογος, ὅπως καί
προηγούμενοι, ἀποκαλύπτει τίς
διαφορετικές ἀντιλήψεις γιά διάφορα θέματα τῆς ζωῆς καί στό
θέμα τοῦ παιδιοῦ. Καθώς βρίσκονται στό ἔδαφος, ὁ Χουάν
τήν ἀγκαλιάζει, ἡ Γέρμα ἀρνεῖται
νά τόν φιλήσει. Εἶναι ἐξοργισμένη. Βγάζει μιά κραυγή καί
σφίγγει τόν λαιμό τοῦ Χουάν,
τόν πνίγει. Στούς πανηγυριῶτες
πού πλησιάζουν φωνάζει: «Μή
σιμῶστε, γιατί σκότωσα τό παιδί
μου. Ἐγώ ἡ ἴδια σκότωσα τό
παιδί μου».
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα
ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν Βασιλέων...».

³

325

¥

¥

Ἀγαπητοί μας συνδρομητές
Ἕνα τετράστιχο ἀπό ἕνα τραγούδι
τῶν νεανικῶν μας χρόνων, ἔλεγε:
«Ὅλοι μᾶς γέλασαν φοβερά,
μᾶς σπάσαν τῆς ψυχῆς τά φτερά.
Αὐτός μονάχα μᾶς μένει Φῶς,
Πατέρας καί Ἀδελφός».
Αὐτό τό τετράστιχο μποροῦμε καί
ἐμεῖς σήμερα νά τό ξαναποῦμε, γιατί
δυστυχῶς, καθημερινά αἰσθανόμαστε
αὐτό τό σπάσιμο τῶν φτερῶν τῆς ψυχῆς
μας, ἀπό τούς ὑπεύθυνους ἄρχοντές
μας.
Κυριολεκτικά δέν ξέρουμε πού
πᾶμε, πρός τά ποῦ κατευθυνόμαστε καί
πού θά καταλήξουμε! Ἡ ἀβεβαιότητα
ἔχει ἐπικρατήσει στίς ψυχές μας,
πράγμα πού μᾶς δημιουργεῖ ἀγωνία καί
ἄγχος.
Ὑπάρχει ὅμως λύσει στό πρόβλημα
αὐτό. Ἐκτός τῶν ἀρχόντων μας, ὑπάρχει καί τό πραγματικό ΦΩΣ, πού μᾶς
ὁδηγεῖ, ὁ ΠΑΤΕΡΑΣ καί ὁ ΑΔΕΛΦΟΣ
πού μᾶς ἀγαπᾶ καί μᾶς φροντίζει, καί
μᾶς κάνει νά ἠρεμεῖ ἡ ψυχή μας.
Σέ λίγες ἡμέρες τήν γέννησή Του
θά γιορτάσει ὅλη ἡ γῆ. Θά γιορτάσει
τόν ἐρχομό τοῦ Σωτήρα Χριστοῦ, πού
μᾶς ἀποκάλυψε τήν πραγματική θεότητα.
Αὐτή τή γέννηση ἄς τήν γιορτάσουμε μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας,
ἐκτός ἀπό τά ἐξωτερικά στολίδια πού
πλούσια μᾶς παρέχει ἡ ἐποχή μας, μέ
ἐσωτερική ἀπόλυτη πίστη καί χαρά γιά
τό πιό μεγάλο γεγονός τῆς ἀνθρωπότητας. Δεχθεῖτε τίς ἀδελφικές μας εὐχές
γιά
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ & ΛΥΤΡΩΤΙΚΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
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Ὁ Ἀχελώου Εὐθύμιος (Στύλιος)
Ἀρχιμ.Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος
Ἀρχιμ.Νικόδημος Γιαννακόπουλος
Ἀρχιμ Γεώργιος Μπίζας
Ἀρχιμ.Χρυσόστομος Παπαθανασίου
Ἀθανάσιος Ι. Ἀναστόπουλος
Νίκος Θ. Ἀρβανίτης
Θεόδωρος Ἰ. Δοῦρος
Νικόλαος Ζαρκάδας
Ἰωάννης Θεοδωρόπουλος
Ἀθανάσιος Κοτταδάκης
Γ.Δ. Κούβελας
Κλειώ Σταυρούλα Κουράση
Σωτήριος Ἐμμ. Μαρσέλλος
Παναγιώτης Ἰ.Μέντης
Δημ. Μιχόπουλος
Ἰωάννης Μενοῦνος
Δημήτριος Μποσινάκης
Γεώργιος Ἀντ. Νίκας
Ἀθανάσιος Ἰ. Ντέρος
Πέτρος Π. Πανταζόπουλος
Εὐάγγελος Ἰ.Παπαευαγγέλου
Στάθης Παρασκευόπουλος
Κωνταντῖνος Δ. Ρίζος
Κωνταντῖνος Σαββίδης
Ἰωάννα Σερενέ-Τσουρουκίδη
Βασίλειος Σκιαδᾶς
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου
Νίκος Σπυρόπουλος
Ἰωάννης Ὀ. Στάχταρης
Ἀντώνιος Ν. Στυλιανάκης
Νίκος Τσιρώνης
Βασίλειος Χαραλαμπόπουλος
Κωνταντῖνος Β. Χιῶλος
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