«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Καί ἐπί γῆς εἰρήνη!
Ἄγγελοι μεταφέρουν στούς
ἁπλούς ποιμένες τῆς Βηθλεέμ τό χαρμόσυνο μήνυμα, τή γέννηση τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ. «Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ,
ὅς ἐστι Χριστός Κύριος». Αὐτός πού
προανήγγειλαν οἱ προφῆτες «ὁ Ἄρχων
εἰρήνης» (Προφ. Ἡσ. 9, 5), ἔρχεται γιά
νά χαρίσει εἰρήνη στή γῆ. Γεννιέται ὡς
ἄνθρωπος γιά νά ἑνώσει τόν οὐρανό
καί τή γῆ, νά ἐπαναφέρει τόν ἄνθρωπο
στήν κοινωνία μέ τόν Θεό, νά πραγματοποιηθῆ ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας,
νά ἑνωθῆ μαζί Του, νά θεωθῆ. Νά
φέρει εἰρήνη «τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν», νά εἰρηνεύσει τόν κόσμο.
Ἡ εἰρήνη ἀποτελεῖ καί τήν προσδοκία τοῦ κόσμου. Οἱ πόλεμοι, οἱ
ἐχθρότητες καί τά μίση ταλαιπωροῦν
τήν ἀνθρωπότητα. Ἀνατρέπουν, καταστρέφουν κοινωνίες καί γεμίζουν ἐρείπια ἀνθρώπινες ὑπάρξεις καί ὁλόκληρες περιοχές. Στίς ἡμέρες μας οἱ
πόλεμοι ἔχουν τεράστιες διαστάσεις,
ὄχι μόνον ὡς καθαρά ἔνοπλες συρράξεις, ἀλλά καί ὡς οἰκονομικές καί
οἰκολογικές καταστροφές· χιλιάδες
ἑκατομμύρια ἄνθρωποι χάνουν περιουσίες καί περιφέρονται στόν κόσμο
πεινασμένοι, γυμνοί καί ἄστεγοι, μέ
τεράστια κοινωνικά ἠθικά καί ἄλλα
προβλήματα. Τό περιβάλλον συνεχῶς
μολύνεται καί καταστρέφεται. Ποιοί
κάνουν αὐτούς τούς πολέμους, λίγο
πολύ ὅλοι τούς γνωρίζουμε... Κάποιοι
πού θέλουν νά μεταβάλλουν τούς
ἀνθρώπους σέ ἁπλᾶ νούμερα, ἁπλούς
ἀριθμούς, κλεισμένους σέ κάποιους
ὑπολογιστές, γιά νά ἐλέγχουν τά
πάντα, γιά νά κυβερνήσουν τόν κόσμο
χωρίς ἀντίστασι. Γι’ αὐτό ἐπιβάλλουν
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τόν φόβο, τήν ἀνασφάλεια, τήν ἀβεβαιότητα. Ἡ ἀπελπισία σκοτίζει τόν νοῦ
καί παγώνει τήν καρδιά μας. Ἔτσι κυριαρχοῦν παντοῦ.
Πολλοί ἐρωτοῦν, ποῦ εἶναι ὁ
Θεός; Πῶς τά ἀνέχεται ὅλα αὐτά;
«Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί
ἡττᾶσθε ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός». Ὁ
«Ἄρχων τῆς εἰρήνης», πού ἔγινε δι’
ἡμᾶς ἄνθρωπος, Θεός ὤν, γεύθηκε
ὅλη τήν μανία τῆς ἐξουσίας τοῦ κόσμου τούτου μέχρι τόν σταυρό καί τόν
θάνατο. Σήκωσε πάνω Του ὅλη τήν
κακία, ὅσο κανείς ἄλλος. Κατήργησε
τήν ἐξουσία τοῦ διαβόλου καί συγχώρεσε τούς σταυρωτές Του. Δέν κάνει
πόλεμο μαζί τους. Καταργεῖ τήν ἐξουσία διά τῆς ἀγάπης. Δυναμώνει τούς
πολεμουμένους καί ἀδικουμένους μέ
τήν δική Του δύναμη καί χάρη γιά νά
ὑπερβαίνουν τίς δυσκολίες καί νά νικοῦν διά τῆς ἀγάπης. Τούς προσέφερε
καί μᾶς προσφέρει ὅλη του τήν ἀγάπη
«Εἰρηνοποιήσας διά τοῦ αἵματος τοῦ
σταυροῦ Αὐτοῦ, δι’ αὐτοῦ εἴτε τά ἐπί
τῆς γῆς εἴτε τά ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Κολ.
1, 20). Μᾶς ἑνώνει ὅλους διά τοῦ βαπτίσματος στό σῶμα Του καί γινόμαστε
μέλη τοῦ σώματός Του διά τῆς Ἐκκλησίας, διά τῆς ὁποίας καταργεῖται τό
μῖσος καί ἡ κακία. Νέρωνες ὑπῆρχαν
καί ὑπάρχουν καί σήμερα. Ὅπως
ὑπῆρχαν καί ὑπάρχουν καί σήμερα
μάρτυρες, πού νικοῦν τόν κόσμο τῆς
φθορᾶς καί τοῦ κακοῦ καί δοξάζουν
τόν Θεό διά τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί
γῆς εἰρήνη».
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΣ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ
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ΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀχελώου
κ. Εὐθυμίου
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ σήμερα. Ὁ Θεός γεννιέται στή γῆ. Ὅλοι καί ὅλα Τόν δοξάζουν…
Κι αὔριο τιμοῦμε τή Μητέρα του, τήν Παναγιά μας: Γιορτάζουμε τή Σύναξη τῆς
Θεοτόκου, δηλαδή τή συνάντηση ὅλων τῶν Χριστιανῶν, γιά νά τιμήσουν αὐτή πού
εὐλογήθηκε ἀπό τόν Θεό νά γίνει μητέρα τοῦ Υἱοῦ του.

«Λαθών ἐτέχθης ὑπό τό σπήλαιον…»

Μέσα στό σπήλαιο γεννήθηκες κρυφά…
Ὁ οὐρανός ὅμως τό φανέρωσε μέ τό τρανό του φεγγοβόλο ἀστέρι!
Κι ἔφερε τά βήματα τῶν Μάγων νά Σοῦ ἀποθέσουν τήν Πίστη τους!
Δέξου, Πατέρα τῆς ζωῆς, καί τίς δικές μας καρδιές…
ἀνοιχτές στή δόξα τῆς Δωρεᾶς Σου!

«Ἀνέτειλας, Χριστέ, ἐκ Παρθένου…»

Ἀπό τήν Παρθένο, σάν ἀνατολή πρόβαλες Χριστέ μας,
νοητέ ἥλιε τῆς δικαιοσύνης…
Κι ὁ οὐρανός μέ τό λαμπρό ἀστέρι του ἔδειξε τό μονοπάτι Σου στούς Μάγους…
Μαζί τους προσκυνητές καί μεῖς στό ἔλεός Σου…
«Μεγάλυνον ψυχή μου, τήν τιμιωτέραν, καί ἐνδοξοτέραν
τῶν ἄνω στρατευμάτων…»
Ψυχή μου ἄνοιξε στό μεγαλεῖο τῆς Τιμωτέρας καί Ἐνδοξοτέρας
στίς στρατιές τῶν Ἀγγέλων!
Ψυχή μου ἄνοιξε στό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ μας
πού ἔγινε Σάρκα ἀπό τήν Παρθένο!
Ψυχή μου ἄνοιξε στό μεγαλεῖο του Βασιλιᾶ
πού γεννήθηκε στό Σπήλαιο!
Ψυχή μου ἄνοιξε στό μεγαλεῖο Αὐτοῦ
πού τό Ἀστέρι φανέρωσε στούς Μάγους!
Ψυχή μου ἄνοιξε στό μεγαλεῖο τῆς ἁγνῆς Παναγιᾶς μας
πού δέχτηκε νά γεννήσει τόν Βασιλέα Χριστό!
Μάγοι καί βοσκοί τρέξαν νά σκύψουν
μπροστά στόν σαρκωμένο Χριστό στήν πόλη τῆς Βηθλεέμ…
Ἀνείπωτο κι ἀλλόκοτο μυστήριο στά μάτια μας μπροστά!
Ὁ οὐρανός σπηλιά! Ἡ Παναγιά μας θρόνος χερουβικός!
Τό παχνί, μία σπιθαμή χῶρος, πού ἀπόθεσε ὁ ἀχώρητος Θεός μας
τή μεγαλοσύνη Του στούς ὕμνους τῆς καρδιᾶς μας!
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EΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
τά Χριστούγεννα
τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου
Ἱεροκήρυκος Καθεδρικοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἀθηνῶν
Τὰ Χριστούγεννα εἶναι τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Ἡ «γενέθλιος ἡμέρα τῆς ἀνθρωπότητος», κατὰ τὸν Μέγα Βασίλειο. Ἡ
«μητρόπολις τῶν ἑορτῶν», κατὰ τὸν Ἱ.
Χρυσόστομον, ἡ «ἑορτὴ τῆς ἀναδημιουργίας», κατὰ τὸν θεολόγον Γρηγόριον.
Ὅταν ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου
ἐξαπέστειλε ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν Αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, τῆς Παρθένου Μαρίας καὶ στὴν φάτνη τῆς ταπεινῆς Βηθλεέμ, «ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ σὰρξ ἐγένετο
καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰω. 1, 14).
Τὸ πρῶτο καὶ ἄμεσο ἐρώτημα ποὺ
ἀνέρχεται στὸ νοῦ μας εἶναι: Πῶς ἡ
Παρθένος ἔτεκε Υἱόν; Καὶ ἡ ἀπάντηση:
Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἐγένετο «ἐκ
Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου», ὅπως σαφέστατα τὸ γράφει τὸ
Εὐαγγέλιον τοῦ Ματθαίου (Ματθ. 1, 18).
Οἱ δὲ θεοφόροι ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἐν προκειμένῳ, θὰ μᾶς ὑπογραμμίσουν:
Ὁ Ἱ. Χρυσόστομος λέγει: «Δὲν γεννιέται ὡς κοινὸς ἄνθρωπος ἀλλ’ ὅπως
ταίριαζε σὲ Θεὸ ποὺ γίνεται ἄνθρωπος.
Διότι ἄν γεννιόταν μέ τόν κοινό τρόπο
τεκνογονίας, οἱ πολλοί θά θεωροῦσαν
τήν γέννησή Του ἀπάτη. Τώρα ὅμως γι’
αὐτό γεννιέται ἀπ’ τήν Παρθένο». Ὁ
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγει: «Ὁ ἄσαρκος
σαρκοῦται, ἔρχεται ὁ Λόγος καὶ παχύνεται, δηλαδὴ λαμβάνει ὑλικὸ σῶμα, ὁ ἀνα296
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φής, αὐτὸς δηλαδὴ ποὺ δὲν ψηλαφᾶται
καὶ δὲν ἐγγίζεται, ψηλαφᾶται». Ὁ ἅγιος
Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως γράφει:
«Ἀνερμήνευτο μυστήριο τῆς θείας καὶ
τῆς ἀνθρώπινης φύσεως· γέννα χωρὶς
πόνους καὶ λoχεία».
Γι’ αὐτὸ μᾶς συμβουλεύουν οἱ Πατέρες: «Μὴ προχωρεῖς εἰς τὸ πῶς ἐνηνθρώπησεν, ἀλλὰ νὰ προσκυνᾶς καὶ θεοπρεπῶς νὰ ζῆς τὸ γεγονὸς αὐτό, τὸ θαῦμα
τῶν θαυμάτων».
Κοντά στὸ πῶς καὶ τὸ γιατί: Γιατὶ
ἐνηνθρώπησε, γιατὶ ἦλθε ὁ Χριστὸς στὸν
κόσμο;
Πρῶτος ὁ Μέγας Ἀθανάσιος θὰ μᾶς
πεῖ ὅτι: «Ἐνηνθρώπησε ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος
τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Θὰ
ἔρθει στὴ συνέχεια ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος νὰ μᾶς πεῖ: «Προσέλαβε τὸ χεῖρον,
ἵνα δῷ τὸ βέλτιον». Καὶ ὁ Ἱ. Χρυσόστομος
θὰ γράψει: «Ἐγένετο ἄνθρωπος, ἵνα τοὺς
ἀνθρώπους ποιήσῃ τέκνα Θεοῦ». Ὁ δὲ
Ἱερὸς Δαμασκηνὸς θὰ θεολογήσει ὅτι:
«Ἐγένετο ἄνθρωπος, ἐνηνθρώπησε, διὰ
νὰ μᾶς καλέσῃ εἰς θεογνωσίαν», διὰ νὰ
γνωρίσουμε τὸ τί ἐστί Θεός, γιὰ νὰ ἔχουμε
τὴν δυνατότητα ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ
βλέπουμε τὸν Θεὸν ἀπαύστως.
Ἕνα ἄλλο σημεῖο ποὺ βρίσκουμε
στὰ Ἱερὰ Εὐαγγέλια εἶναι ἡ φράση «τέξεται υἱὸν καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Ἐμμανουήλ, ὃ ἐστι μεθερμηνευόμενον
μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» (Ματθ. 1,2,3). Ἐκκλησιαστικῶς ἡ φράση αὐτὴ «μεθ’ ἡμῶν ὁ
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Θεός», εἶναι αὐτὴ ποὺ μᾶς παραδίδει ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος, ὅταν μᾶς λέγει ὅτι
«ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, τοῦ
Ἐνανθρωπήσαντος, ἔχουμε πλέον τὴν
ἀνακεφαλαίωσιν τῶν πάντων...». Αὐτό
εἶναι πού ἔφρε ἡ Ἐνανθρώπηση. Ὅσο
μακριά καί ἄν ἤμασταν μέ τήν ἁμαρτία
καί μέ τήν πτώση, τόσο «ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐρχόμεθα πλέον
σέ κοινωνία μέ τόν Χριστόν». Ἡ Ἐνανθρώπηση καὶ τὰ Χριστούγεννα δὲν εἶναι
μία ὡραία ἀναπόληση, δὲν εἶναι ἁπλῶς
μία ἀνάγνωση παλαιά, ἀλλὰ εἶναι ἡ κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ στὸ γεγονὸς τῆς Ἐκκλησίας. Γιατὶ ὅπου Χριστός, ἐκεῖ Ἐκκλησία
καὶ ὅπου Ἐκκλησία, ἐκεῖ ὁ Χριστός, ἕνα
καὶ τὸ αὐτό. Ὅπως Χριστὸς καὶ ἀλήθεια,
ἀλήθεια καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ ἕνα.
Ἀβίαστα, βέβαια, γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Ἐμεῖς, ἄραγε, ζοῦμε ἐκκλησιολογικὰ
καὶ συμπεριφερόμεθα ὡς ἄνθρωποι-μέλη
τῆς Ἐκκλησίας; Ἂν προχωρήσουμε βαθύτερα θὰ διαπιστώσουμε ὅτι ἐνίοτε δὲν
ἔχουμε τρόπον βίου σύμφωνο μὲ τὴν
Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν ἔχουμε
ὀρθὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν οὐσία καὶ τὸν
σκοπὸ τῆς Ἐκκλησίας. Πολλὲς φορές,
ὅταν μιλᾶμε γιὰ Ἐκκλησία, ἄλλο ἐννοοῦμε
ἀπ’ αὐτὸ ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό,
γιὰ νὰ μάθουμε τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ γνωρίσουμε τὸν Χριστό.
Ἀλλὰ καὶ ὁ ἐπουράνιος κόσμος, οἱ
Ἄγγελοι, συμμετέχουν στὸ γεγονὸς τῆς
Γεννήσεως. Οἱ στρατιὲς τῶν Ἀγγέλων,
ποὺ ὕμνησαν καὶ δοξολόγησαν τὸν νεογέννητο Χριστὸ δίδουν καί σὲ μᾶς τὴν
διδαχὴ τῆς δοξολογίας, ὅταν λέγουν τὸ
«δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Ἀλλὰ δὲν εἶναι
μόνον ὁ ἐπουράνιος κόσμος τῶν Ἀγγέλων
καὶ οἱ ἄνθρωποι, οἱ ποιμένες, εἶναι καὶ ἡ
ἄλογος κτίση, εἶναι τὸ ἄστρον, τὸ ἔκτακτον
αὐτὸ ἀστρονομικὸ φαινόμενο, εἶναι ἡ
φάτνη, εἶναι ὅμως καὶ τὰ ζῶα, τὰ ἄλογα

ζῶα. Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ Προφήτης
Ἡσαΐας: «ἄκουε οὐρανὲ καὶ ἐνωτίζου
γῆ... ἔγνω βοῦς τὸν κτησάμενον καὶ ὄνος
τὴν φάτνην τοῦ κυρίου αὐτοῦ· Ἰσραὴλ
δὲ με οὐκ ἔγνω καὶ ὁ λαὸς με οὐ συνῆκεν»
(Ἡσ. 1, 2). Πραγματικά, μήπως καὶ ἐμεῖς
γινόμαστε μερικὲς φορὲς χειρότεροι ἀπὸ
τὰ ἄλογα ζῶα, ὅταν δὲν συνειδητοποιοῦμε
τί σημαίνει ἀληθινὰ Χριστούγεννα; Καὶ
εὔλογο ἔρχεται τὸ βασικὸ ἐρώτημα: Τί
νὰ σημαίνουν τὰ Χριστούγεννα; Τί εἶναι
γιὰ τὸν καθένα μας ἡ μεγάλη αὐτὴ ἑορτή;
Ὅταν διαπιστώνουμε, ὅτι τὶς τελευταῖες
δεκαετίες ἀκόμα καὶ στὴν εὐλογημένη
χριστιανικὴ πατρίδα μας ἔρχονται τὰ
Χριστούγεννα καὶ δὲν νοιώθουμε καὶ δὲν
καταλαβαίνουμε καὶ δὲν συνειδητοποιοῦμε
τὸ βαθύτερο νόημα τῆς μεγάλης αὐτῆς
ἑορτῆς. Ὅταν ξενόφερτα ἤθη καὶ ἔθιμα
εἰσχωροῦν καὶ ἐδῶ, ὅταν εὐτελίζεται ἡ
ἱερότητα καὶ ἡ κατάνυξη τῆς ἑορτῆς.
Μέχρι ἀκόμα καὶ αὐτὲς οἱ κάρτες, ἀντὶ
νὰ λέγουν Καλὰ Χριστούγεννα, λέγουν
ἄλλες ἐπιγραφὲς γιὰ καλὲς ἐποχιακὲς
διακοπές.
Ἂς προσέξουμε, γιατὶ τὰ ἐκκοσμικευμένα Χριστούγεννα δὲν εἶναι τὰ ἀληθινὰ Χριστούγεννα. Δὲν ὑπάρχουν Χριστούγεννα χωρὶς Χριστό. Εἶναι ἑορτὴ
ἀνέορτος. Δὲν τὴν θέλουμε αὐτὴ
τὴν παρα-εορτή. Τὴν ἀληθινὴ
ἑορτή, τὴν αὐθεντικὴ ἀναζητοῦμε. Ὅποιος τὴν βρεῖ,
αὐτὸς τότε ἀξιώθηκε
«γένους βροτείου
τὴν ἀνάπλασιν»
καὶ τὴν τοῦ
Θεοῦ εὐδοκία.

Τά Χριστούγεννα, ὅπως καί
κάθε ἄλλη γιορτή, δέν μπορεῖ νά
φανταστεῖ κανείς, νά τά αἰσθανθεῖ,
νά τά ζήσει, χωρίς τή θεία λατρεία,
τή θεία Λειτουργία, τή θεία Μετάληψη. Αὐτό εἶναι ἡ γιορτή. Αὐτό
εἶναι ἡ χαρά καί ἡ ἀγαλλίαση. Ἡ
Ἐκκλησία. Ὁ ἱερός ναός. Ἡ πανηγυρική Ἀκολουθία. Ἡ ἑορταστική
θεία Λειτουργία μέ τή θεία Κοινωνία. Χωρίς αὐτά Χριστούγεννα δέ
γίνονται, ἔστω καί ἄν ἔχεις καί ἀπολαμβάνεις τοῦ κόσμου τά ἀγαθά.
Τά Χριστούγεννα ἑορτάζονται μέσα
στόν ἱερό ναό τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ
Ἐκκλησία μας τά τελεῖ προεορτάζοντας, ἑορτάζοντας καί μεθεορτάζοντας τά Γενέθλια τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ ἑορτασμός εἶναι τριήμερος: ἡ
παραμονή, ἡ κυριώνυμος ἡμέρα καί
ἡ δευτέρα μέρα τῶν Χριστουγέννων. Ἕνα τριήμερο πού μᾶς καλεῖ
σέ θεία ἔξαρση καί βαθιά κατανόηση τοῦ μυστηρίου τῆς θείας
Ἐνσαρκώσεως.
Τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων γίνεται μία ὑπέροχη σύνθεση
τοῦ Ὄρθρου, τῶν Βασιλικῶν Ὡρῶν,
τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων
καί τῆς Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου. Πρόκειται γιά μία μυσταγωγία θαυμαστή.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα γίνεται ὁ
Ὄρθρος καί ἡ Λειτουργία τοῦ ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Γιορτάζουμε ἐπάξια τή μεγάλη ἡμέρα, κάνουμε Χριστούγεννα μέ τόν Χριστό,
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ἔχοντας τόν Θεό μέσα μας κατοικοῦντα καί μένοντα καί ἁγιάζοντα
ἡμᾶς.
Τή δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ἀκολουθεῖ ἡ ἴδια
γιορτή, ἡ ἴδια Ἀκολουθία καί τελετή. Μέ εἰδική γιορτή γιορτάζουμε
τή «Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου», ἡ ὁποία ὑπῆρξε τό ἐκλεκτό
σκεῦος καί ὄργανο τοῦ Θεοῦ, ἡ
πύλη ἡ ἐπουράνιος μέσῳ τῆς ὁποίας
ἦλθε ὁ Λυτρωτής στόν κόσμο. Στό
τροπάριο πού ὀνομάζεται «οἶκος»
παρουσιάζεται ἡ Παναγία νά μιλᾶ
μέ πολλή στοργή πρός τό νεογέννητο γιό της καί νά τοῦ διηγεῖται τό
μυστήριό της. Δογματικό, θεῖο, βαθυστόχαστο τό τροπάριο τοῦτο, ἀπό
τά δυσκολότερα τῆς ἐκκλησιαστικῆς
μας ὑμνολογίας, διακηρύττει τήν
ἀειπαρθενία τῆς Θεοτόκου.
Ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέννων
διαρκεῖ μέχρι τῆς 31ης Δεκεμβρίου,
ὁπότε ἀποδίδεται ἡ ἑορτή. Κατά
τήν διάρκεια τῶν ἑπτά αὐτῶν
ἡμερῶν, οἱ θόλοι τῶν ἱερῶν μας
ναῶν δονοῦνται ἀπό τά θεσπέσια
τῶν Χριστουγέννων τροπάρια.
Ἐναλλάξ καί ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες,
ψάλλονται τά τροπάρια τῶν Χριστουγέννων, τήν 31η Δεκεμβρίου,
κατά τήν ἀπόδοση, ψάλλεται ὅλη
ἀπαράλλακτα ἡ Ἀκολουθία τῶν Χριστουγέννων, ὅπως τήν κυριώνυμο
ἡμέρα, ἐκτός ἀπό τούς ἀναβαθμούς
(ὁμάδα μελοποιημένων ὕμνων), τόν
Ἀπόστολο καί τό Εὐαγγέλιο τοῦ
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Ὄρθρου καί τῆς Λειτουργίας. Καί
ἔτσι, λήγει ὅλη ἡ χριστουγεννιάτικη
περίοδος.
Ἄς προσέξουμε δύο μεθεόρτιες
τῶν Χριστουγέννων γιορτές. Ἡ μία
εἶναι ἡ «Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ
Γέννησιν» καί ἡ ἄλλη ἡ «Μνήμη τῶν
ἁγίων Νηπίων τῶν ὑπό τοῦ Ἡρῴδου
ἀναιρεθέντων» (29 Δεκεμβρίου).
Μεγάλη, ὑπέροχη, θεία ἡ γιορτή
τῶν Χριστουγέννων, τά ὕψιστα διδάσκει καί τά ὕψιστα προσφέρει στόν
ἄνθρωπο: τήν ἀγάπη, τήν εἰρήνη, τή
χάρη, τήν ἄφεση, τή σωτηρία, τήν
αἰώνια τοῦ Χριστοῦ βασιλεία. Ἔτσι,
ἄς γιορτάσουμε τά Χριστούγεννα,
παίρνοντας ὅλα αὐτά τά διδάγματα.
Μακάριος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος παρακολουθεῖ μέ προσοχή καί εὐλάβεια, μέ
πίστη καί κατάνυξη, ὅλα αὐτά καί
μετέχοντας ὁλόψυχα σέ αὐτά ἀντλεῖ
θεῖες χάριτες καί δυνάμεις καί ἐπιτυγχάνει τήν ἀναγέννηση καί τή
θέωση πού τοῦ προσφέρει ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς Σωτήρ, ὁ Κύριος καί
Θεός.

Τελειώνοντας, ἄς εὐφρανθοῦμε
μέ ἕνα σχετικό ἀπόσπασμα ἀπό τό
διήγημα τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Στό Χριστό στό Κάστρο»:
«Ἀλλ’ ὅτε ὁ ἱερεύς ἐξελθών ἔψαλε τό «Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ
ἐγεννήθη ὁ Χριστός», τότε αἱ μορφαί
τῶν Ἁγίων ἐφάνησαν ὡς νά ἐφαιδρύνθησαν εἰς τούς τοίχους. «Ἀκολουθήσωμεν, λοιπόν, ἔνθα ὁδεύει ὁ
ἀστήρ», καί ὁ κύρ Ἀλεξανδρής (ὁ
ψάλτης) ἐνθουσιῶν ἔλαβε τήν ὑψηλήν
καλάμην καί ἔσεισε τόν πολυέλαιον
μέ τάς λαμπάδας ὅλας ἀνημμένας.
«Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἀκαταπαύστως
ἐκεῖ», καί ἐσείσθη ὁ ναός ὅλος ἀπό
τήν βροντώδη φωνήν τοῦ παπαΦραγκούλη μετά πάθους ψάλλοντος:
«Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες τῷ σήμερον ἐν σπηλαίῳ τεχθέντι», καί οἱ
ἄγγελοι ζωγραφιστοί, οἱ περικυκλοῦντες τόν Παντοκράτορα ἄνω εἰς
τόν θόλον, ἔτειναν τό οὖς, ἀναγνωρίσαντες οἰκεῖον αὐτοῖς τόν ὕμνον…».

Καλά καί εὐλογημένα
Χριστούγεννα

Χριστούγεννα
μέσα
στό
ναό
¥
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O ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ προχωροῦσε μέ ἐξουθενωτική ταχύτητα γιά τόν πενηντάχρονο
Μάνο. Πρίν ἀπό δύο μῆνες, εἶχε ἀναλάβει
τήν Διεύθυνση τῆς Μονάδας Ἐντατικῆς Θεραπείας (ΜΕΘ) στό δημόσιο Νοσοκομεῖο
τῆς πόλης του καί βρισκόταν ἀκόμα σέ μιά
συνεχή ἀνησυχία, μήπως κάποια παράλειψή του ἤ μιά ἀμέλεια ἀπό τό λιγοστό
καί κατάκοπο νοσηλευτικό προσωπικό,
προκαλέσουν τραγικές ἐπιπτώσεις γιά κάποιον ἀπό τούς νοσηλευομένους.
Στίς ἐφημερίες ἔμενε ὧρες ὄρθιος, ἐλέγχοντας, ξανά καί ξανά, τήν ἐγκατάσταση
κάθε νεοεισερχόμενου ἀρρώστου. Ἀλλά κι
ὅταν δέν ὑπῆρχε ἐφημερία, μιά νυκτερινή
ἐπίσκεψή του στήν -σχεδόν μονίμως- πλήρη
Μονάδα, δέν ἦταν σπάνια. Ἤθελε νά βεβαιωθεῖ ὅτι ὅλα ἦταν ὑπό ἔλεγχο ἤ νά παρακολουθήσει ὁ ἴδιος τήν κρίσιμη ἐξέλιξη
τῆς κατάστασης ἑνός ἀσθενοῦς. Ἀκούραστος, γιατρός μέ συγκινητική ἀνθρωπιά καί
ἀφοσίωση στό λειτούργημά του, προσπαθοῦσε νά προσφέρει ὅ,τι καλύτερο μποροῦσε στούς ἀσθενεῖς, πού ἡ ζωή τους
κρεμόταν, συχνά, ἀπό μιά κλωστή.
Αὐτός ὁ Δεκέμβριος εἶχε ἀρχίσει ἄσχημα.
Ἕνας ἄγριος χιονιάς, μέ μιά φοβερή καραμπόλα ἀπό νταλίκες στήν ἐθνική ὁδό,
εἶχε γεμίσει τό Νοσοκομεῖο μέ τραυματίες,
πολλοί ἀπό τούς ὁποίους νοσηλεύονταν
ἀκόμα στήν ὑπερπλήρη Μονάδα. Ἀνάμεσά
τους ἦταν κι ἕνας ὑπέργηρος ἄνδρας, μέ
τόν ὁποῖο εἶχε ἰδιαιτέρως ἀσχοληθεῖ ὁ Μάνος. Γιατί ἄραγε; Ἴσως, ἐπειδή τοῦ θύμισε
τόν δικό του πολυαγαπημένο παππού, πού
εἶχε φύγει πρίν ἀπό χρόνια. Ἴσως, ἐπειδή
εἶχε ἀμέσως διαγνώσει ὅτι ὅλες οἱ φροντίδες
γι’ αὐτόν θά ἀπέβαιναν οὐσιαστικά μάταιες,
ἀφοῦ τό βέβαιο τέλος πλησίαζε.Ἴσως, ἀκόμα, τό ὅτι κανένας συγγενής τοῦ γηραιοῦ
πολυτραυματία δέν εἶχε ἐμφανιστεῖ γιά
ἐπίσκεψη, νά ἐπηρέασε τόν Μάνο, ὥστε νά
ἔχει γι’ αὐτόν ξεχωριστή ἔγνοια.
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Οἱ μέρες περνοῦσαν, ἡ κατάσταση στήν
Μονάδα παρέμενε φορτισμένη μέ ἔνταση
καί, μέ τόν ἐρχομό τῶν Ἑορτῶν, οἱ – ἔστω
ἐλάχιστες – ἄδειες τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ, ἔκαναν τόν Διευθυντή νά βρίσκεται ἐκεῖ γιά ὧρες ἀτέλειωτες.
Ἐκεῖνο τό βράδυ, παραμονή Χριστουγέννων, κατάκοπος, εἶχε καθήσει γιά λίγο στό
γραφεῖο του, μπροστά σ’ ἕνα φλυτζάνι διπλοῦ καφέ, ὅταν χτύπησε συναγερμός στήν
πτέρυγα τῆς Μονάδας. Πετάχτηκε στόν
διάδρομο καί εἶδε τούς τραυματιοφορεῖς
νά φέρνουν τρέχοντας ἕνα φορεῖο.
-Τί συμβαίνει; ρώτησε, μαντεύοντας σχεδόν τήν ἀπάντηση.
-Τροχαῖο, κύριε Διευθυντά. Νεαρός πολυτραυματίας. Στά ἐπείγοντα πού τόν
εἶδαν μᾶς εἶπαν νά τόν φέρουμε ἀμέσως
στήν Μονάδα.
-Μά ἡ Μονάδα εἶναι πλήρης. Δέν ὑπάρχει κρεβάτι. Ποῦ νά τόν βάλω;
-Μᾶς εἶπαν νά τόν φροντίσετε ἐσεῖς,
ἔστω γιά τίς πολύ ἐπείγουσες πρῶτες
βοήθειες.
Ὁ Μάνος ἔσκυψε στόν τραυματία. Ἕνας
νέος σέ κῶμα. Χωρίς δεύτερη σκέψη,
κάλεσε ἀμέσως τήν νοσηλεύτρια πού διανυκτέρευε καί τῆς ἔδωσε τίς ἀπαραίτητες
ὁδηγίες: «Ἑτοιμᾶστε, ἀδελφή, ἐκεῖνο τό
παροπλισμένο ἐλαττωματικό κρεβάτι, στήν
γωνία. Θά τόν βάλουμε ἐκεῖ διασωληνωμένο μέ ὀξυγόνο, γι’ ἀπόψε τουλάχιστον.
Ἄς μήν λειτουργοῦν τά ἄλλα ἐξαρτήματα.
Τό πρωί θά δοῦμε τί θά κάνουμε. Ἐγώ
θά μείνω ἐδῶ, κι ὁ Θεός βοηθός».
Ἀναστέναξε. Συνειδητοποιοῦσε ξανά
πόσο οὐτοπικό ἦταν τό ὄνειρο πού εἶχε
ἀπό φοιτητής, νά μπορεῖ νά προσφέρει ἰδεώδη φροντίδα σέ κάθε ἀσθενή.
Μόλις, κάπως, τακτοποιήθηκε ὁ ἀσθενής,
ὁ Μάνος, πολύ ἀνήσυχος, ἀναρωτήθηκε τί
θά μποροῦσε νά κάνει, γιά νά σώσει αὐτό
τό παλικάρι. Ἐπικοινώνησε μέ τό πιό κοντινό Νοσοκομεῖο πού διέθετε ΜΕΘ, ξέροντας ὅτι ἄν ὁ ἀσθενής δέν μεταφερόταν, τό
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συντομώτερο, σέ κανονικό κρεβάτι μέ τά
ἀναγκαῖα μηχανήματα, οἱ ὧρες του ἦταν
λίγες. Μάταιη προσπάθεια. Δέν ὑπῆρχε
ἄδειο κρεβάτι.
Μέσα σέ μιά σφυρήλατη σιωπή, κάθισε
σκυφτός δίπλα στόν ἄρρωστο. Σκέψεις
ὀδυνηρές, ἀπρόσκλητες κι ἀσυντόνιστες
ἄρχισαν νά σφίγγουν τά μηνίγγια του. Σηκώθηκε νά ξεμουδιάσει λίγο. Τό βλέμμα
του πλανήθηκε στόν θάλαμο καί, γιά ἕνα
δευτερόλεπτο, στάθηκε στό τρίτο κρεβάτι
μέ τόν ὑπέργηρο ἄρρωστο. Καί τότε ἄρχισε τό μαρτύριο.
Ἄρχισε ἕνα βασανιστικό δ ί λ η μ μ α.
Μήπως ἔπρεπε νά κάνει ἀνταλλαγή; Νά
μεταφέρει τόν νέο τραυματία στό πλήρως
ἐξοπλισμένο κρεβάτι καί νά φέρει τόν
ὑπερήλικα στό πρόχειρο κρεβάτι; Μήπως;
«Μά ὁ γέρος, τό ξέρεις, δέν θ’ ἀντέξει
αὐτήν τήν μεταφορά», ἔλεγε μιά φωνή
μέσα του. «Ναί, ἀλλά κι αὐτό τό παλικάρι θά χαθεῖ ἄν μείνει ἔτσι γιά μερικές
ὧρες ἀκόμα», ἀπαντοῦσε ἡ ἴδια φωνή.
«Κι ὁ παππούς;... Ἔ, ὁ παππούς...

³
³

301
301

¥¥

εἶναι πλήρης ἡμερῶν καί δέν εἶδα νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού θά τούς λείψει
ἄν φύγει... Ἐνῶ, ποιός ξέρει ἄν δέν
θἄρθει αὔριο, σπαράζοντας, ἡ μάνα τοῦ
παιδιοῦ νά τό παραλάβει νεκρό;... Κι
ἐσύ ποιός εἶσαι πού θά ἀποφασίσεις;»,
συνέχιζε ἀμείλικτη ἡ ἐσωτερική φωνή.
Κόντευε νά καταρρεύσει. Τί ἔπρεπε νά
κάνει; Σήκωσε πάλι τό κεφάλι του καί τό
βλέμμα του στάθηκε, τώρα, στήν εἰκόνα
τοῦ Χριστοῦ, πάνω ἀπό τήν εἴσοδο. Αὐθόρμητα, ψέλλισε τέσσερις λέξεις:
«Βοήθησέ με Χριστέ μου».
Τίς ἐπανέλαβε ξανά καί ξανά, ψηλαφώντας τόν σφυγμό τοῦ νέου καί ξαναβυθίστηκε στήν σιωπή. Ἴσως καί νά ἔκλεισε
τά μάτια του γιά λίγα λεπτά. Τά ξανάνοιξε ὅταν ἄκουσε τήν ἀδελφή νά πλησιάζει. Ἐκείνη ἔσκυψε καί τοῦ ψιθύρισε:
-Κύριε Διευθυντά, ὁ ἡλικιωμένος τῆς
τρίτης κλίνης, μόλις ἀναπαύθηκε.
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Φαίνεται ἁπλό, ὅμως γιά νά μιλήσεις
καί νά πεῖς κάτι γιά τά Χριστούγεννα,
χρειάζεται νά μετρήσεις τίς δυνάμεις
σου, νά ἔχεις μέσα σου ἱστορία καί
Μνήμη, ἔτσι ὥστε νά βρεῖς τό δρόμο
πού σ’ ὁδηγεῖ σιγά σ’ αὐτή τήν ἑόρτιο
θαλπωρή. Γιατί τά Χριστούγεννα δέν
εἶναι μονάχα γιορτή, ἀλλ’ εἶναι καί ἀνάκληση στιγμῶν ἀνείπωτα τρυφερῶν, πού
φέγγουν μέσα σου καί δένουν μέ τούς
ἐπιδέσμους τῆς στοργῆς τίς ὅσες πληγές
σοῦ «δωρίζει» ἡ καθημερινότητα. Ἑπομένως, γιά νά πεῖς κάτι γιά τά Χριστούγεννα, χρειάζεται νά τό περάσεις μέσα
ἀπό τά βιώματά σου καί τήν ἁπλότητα
πού κρύβει μέσα του τό Μεγάλο Μυστήριο, πού συντελεῖται σέ ἕνα λιτό σπήλαιο.
Ἐπειδή μονάχα μέ τήν πτωχεία μπορεῖς
νά ξεπεράσεις ὅλ’ αὐτά τά παραπανίσια
πού συσσωρεύει ἡ κατανάλωση ὡς διάκοσμο γιορτῆς καί ὡς τρόπο προσέγγισής
της. Πτωχεία, ὄχι μονάχα ὑλική, ἀλλά
πάν’ ἀπό ὅλα πνευματική, ἕνα ἄδειασμα
δηλαδή τῆς ψυχῆς ἀπό τά ποικίλα καί
περιττά, τά ὁποῖα τῆς ἀποκλείουν τή δυνατότητα εἰσόδου τοῦ Νέου Παιδίου
(πρβλ. Ἀποκ. 3, 20). Γιατί μονάχα μέ
πτωχεία μπορεῖς νά βιώσεις τόν πλοῦτο
πού σοῦ προσφέρεται ὡς εὐλογία, τιμή
καί χαρισματική υἱοθεσία.
Καθώς πέρασαν τά χρόνια καί συνειδητοποίησα πιά ὅτι ἡ γιορτή δέν ἔχει
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ἄλλο νόημα παρά μονάχα τήν προσέγγιση
τοῦ Σπηλαίου, κατά τό λόγιο τοῦ Ὑμνωδοῦ:
«Δεῦτε λάβωμεν τά τοῦ Παραδείσου
ἔνδον Σπηλαίου», τότε, λοιπόν, κατάλαβα
τί σημαίνουν αὐτές οἱ κορυφαῖες φράσεις.
Φράσεις μέ περιεχόμενο καί σημασία,
γιατί ἔτσι μονάχα μπορεῖς νά γευτεῖς τό
Γεγονός τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου,
ἄρα τῆς δικιᾶς σου σωτηρίας, τῆς ἐλευθερίας, καί πάνω ἀπό ὅλα τῆς υἱοθεσίας.
Ὡστόσο καί φέτος, ὅπως κάθε χρόνο,
θά στολιστοῦν οἱ δρόμοι καί τά σπίτια·
θά εἰπωθοῦν πολλές καί πάντα κοινότυπες
εὐχές, θά στρωθοῦν γιορτινά τραπέζια
μέ πλούσια φαγητά καί γενικά, γιά μιά
μέρα μονάχα θά ζήσουμε Χριστούγεννα,
πλαισιωμένα ἀπό τά ἑορταστικά προγράμματα τῆς τηλοψίας.
Στίς ἐκκλησιές πάλι, θ’ ἀνάψουν τά
πολλά φῶτα, θά βάλουμε τά καλά μας
ἐμεῖς, οἱ ὑποτιθέμενοι διάκονοι τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, θά ποῦμε τούς ἑορταστικούς λόγους, θά εὐχηθοῦμε στό
ἐκκλησίασμα, κι ὅταν κατηφορήσουμε
γιά τό σπίτι μας, τίς πρῶτες ὧρες τῆς
ἡμέρας, ὅσοι καταλαβαίνουμε καλά τά
πράγματα κι ἔχουμε ὡριμάσει μιά σταλιά,
θά νιώσουμε ἕνα κενό. Κενό πού τό
φέρνει ἡ συνειδητοποίηση ὅτι καί φέτος,
ἐντελῶς ἀνθρωπάρεσκα σταθήκαμε ἀπέναντι στό Σπήλαιο, κοιτάζοντας νά τροφοδοτήσουμε τό ναρκισσισμό μας μέ πα-
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ραπανίσια κενοδοξία, πού τή χρειαζόμαστε γιά
νά κερδίσουμε τίς ἐντυπώσεις. Δυστυχῶς.
Κάπου ὅμως, σέ ἀνύποπτα τοπία ἀνόθευτα
καί πρωτινά, ὅπως εἶναι κάποια ταπεινά καί δίχως
ντροπή τῆς ἐκκοσμίκευσης μοναστηράκια ἤ κελλία,
ἀλλά καί μερικές ἀδιάφθορες ἐνοριακές κοινότητες,
διασώζεται τό γεγονός τῆς Γιορτῆς, δίχως τίς
συνταγές τῆς κατανάλωσης καί τῆς ἀνησυχίας, ἄν
θά ἐντυπωσιάσουμε. Γιατί ἐκεῖ συνεχίζει νά λειτουργεῖ ἡ Μνήμη καί ἡ Ἱστορία, ἐπειδή συνειδητοποιεῖται ἡ παρουσία καί τῆς θριαμβεύουσας
Ἐκκλησίας στό Πανηγύρι αὐτό - παναπεῖ ὅλων
ἐκείνων πού πέρασαν ἀπ’ αὐτόν τόν χῶρο καί τόν
φύλαξαν... Ἐκεῖ, λοιπόν, θά γεμίζουν τήν ψυχή
τους ἀπό τ’ ἀντίδωρα πού προσφέρει δαψιλῶς ἡ
ἑορτή, ἐκεῖ θά κατανοήσουν πλήρως τή μεγάλη
τιμή πού μᾶς κάνει μέ τό νά μᾶς ἐπισκεφθεῖ ὁ
Κύριος Ἰησοῦς· μιά Ἐπίσκεψή Του, δηλαδή,
πραγματική κι ὄχι εἰκονική, ἀφοῦ «Ἐπεσκέψατο
ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν...».
Ἆραγε, ποῦ βρίσκονται ὅλ’ αὐτά τά ἱερά καί
εὐλογημένα τοπία πού ἀναφέρονται; Τό ἐρώτημα
εἶναι ὄντως πολύ κοφτερό καί, κάποτε, γίνεται
ἐπικίνδυνο σ’ ἐκείνους πού δέν ἀναζητοῦν τή βεβαιότητα τῆς σωτηρίας καί τῆς ἀναπαύσεώς τους
μέσα στά δεδομένα πού προσφέρει ἡ ἑορτή καί
τό ὅλο της περιεχόμενο. Γιατί, ἄν δέν ἀναζητήσουμε
τόν παράδεισο ἐντός τοῦ Σπηλαίου, μέ λίγα λόγια,
ἄν δέν ἐπιδείξουμε καί ἀποδείξουμε τήν εὐπρεπῆ
στάση ζωῆς, πού εἶναι ἡ ταπείνωση κι ὄχι ἡ ταπεινολογία, ἡ βιωμένη χαρμολύπη κι ὄχι ἡ ἐφήμερη
εὐωχία, τότε δέν θά ὑπάρξουν Χριστούγεννα,
ἀλλά ἄλλη μιά μέρα διακοπῶν πού θά προστεθεῖ
στίς ὑπόλοιπες, μέ τή διαφορά ὅτι θά ἔχει κάποιο
ξεχωριστό διάκοσμο, πολλά (καί ἐν πολλοῖς ἄχρηστα) δῶρα, μά πάνω ἀπ’ ὅλα ἕνα τραγικό κενό,
γιά πολλούς ἀνεξήγητο.
Χριστούγεννα 2016. Κι ἀκόμα δέν καταλάβαμε ἤ, σέ τελική ἀνάλυση, δέν ἐπιθυμοῦμε νά
καταλάβουμε «ποῦ ὁ Χριστός γεννᾶται»...
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Σαρανταήμερο Χριστουγέννων
π. ΚΩΝ. ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ
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ΣΥΝΗΘΩΣ, ὅταν ἀκοῦμε ἤ διαβάζουμε
νά γίνεται λόγος γιά τούς μάρτυρες τῆς
Ἐκκλησίας, ὁ νοῦς καί ἡ σκέψη μας πηγαίνει
στό παρελθόν, στά πρῶτα χριστιανικά χρόνια. Τότε πού ἡ διωκόμενη Ἐκκλησία πάλευε
μέ τούς αὐτοκράτορες τῆς Ρώμης. Χιλιάδες
χριστιανοί ἤ πιό σωστά ἑκατομμύρια, βασανίζονταν ἀπάνθρωπα καί ὁδηγοῦνταν στό
μαρτυρικό θάνατο. Ἡ ἱστορία ἀναφέρει περί
τά ἕντεκα ἑκατομμύρια μάρτυρες κατά τούς
πρώτους πέντε αἰῶνες μ.Χ.
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ὅμως, δέν ἔλειψαν
ποτέ ἀπό τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Κάθε
ἐποχή καί κάθε τόπος ἔχει καί τούς δικούς
του μάρτυρες. Ἰδιαιτέρως, στά χρόνια τῆς
Τουρκοκρατίας, πλῆθος ρωμιῶν βασανίστηκαν καί θανατώθηκαν, γιατί ἀρνήθηκαν
νά γίνουν μουσουλμάνοι. Εἶναι οἱ λεγόμενοι
νεομάρτυρες, ἡ νεώτερη δόξα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀνάμεσα σ’ αὐτούς εἶναι καί τρεῖς Μεσσήνιοι: Ὁ ἅγιος Θεοφάνης (†1559), ὁ ὅσιος
Ἠλίας Ἀρδούνης (†1685) καί ὁ ἅγιος Δημήτριος ὁ νέος (†1802). (Γι’ αὐτούς καί τούς
ἄλλους ἁγίους τῆς Μεσσηνίας ἀναφερόμαστε
διεξοδικά στό ὑπό ἔκδοση βιβλίο μας «Οἱ
Ἅγιοι τῆς Μεσσηνίας».
ΜΑΡΤΥΡΕΣ τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχουν
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καί στήν ἐποχή μας. Κατά τή διάρκεια τοῦ
20οῦ αἰώνα καί ἐπί 70 χρόνια στή Σοβιετική
Ἕνωση, χιλιάδες ρῶσοι ὀρθόδοξοι στάλθηκαν στά κάτεργα, στή Σιβηρία, στά γκουλάγκ, ὅπου βασανίστηκαν ἤ ἐκτελέστηκαν
γιά τήν πίστη τους στόν Χριστό. Διωγμοί
κατά τῶν χριστιανῶν συμβαίνουν καί στίς
μέρες μας, ὅπως σέ Ἀραβικές χῶρες, σέ
κράτη τῆς Ἀφρικῆς, τῆς Ἀσίας κ.λπ. Ὁ 5ετής
πόλεμος στή Συρία καί στό Ἰράκ ἔχει ἀποδεκατήσει τόν ἐκεῖ χριστιανικό πληθυσμό.
Χιλιάδες χριστιανοί, ἀνάμεσα σ’ αὐτούς
πολλοί ὀρθόδοξοι, ξεριζώθηκαν ἀπό τίς
πανάρχαιες ἑστίες τους καί περιπλανῶνται
ὡς πρόσφυγες, ἐνῶ πολλοί ντουφεκίστηκαν
ἀπό τούς τζιχαντιστές, ἐπειδή ἀρνήθηκαν
ν’ ἀσπαστοῦν τό Ἰσλάμ. Εἶναι οἱ σύγχρονοι
μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ παράδειγμα εἶναι
ἕνα αὐθεντικό γεγονός πού ἀναφέρουμε στή
συνέχεια. Βασίζεται σέ προσωπική μαρτυρία
τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἀμβροσίου, Ἡγουμένου τῆς
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Λαγκαδᾶ, ὅπου φιλοξενοῦνται οἰκογένειες χριστιανῶν προσφύγων ἀπό τή Συρία. Τό βρήκαμε στό θαυμάσιο περιοδικό «ΚΙΒΩΤΟΣ», πού ἐπιμελεῖται ὁ λαμπρός ἱεροκήρυκας τῆς Μητρο-

¥

πόλεως Μεσσηνίας Ἀρχιμ. π. Γεώργιος Μπίζας. Ἀξίζει νά τό πληροφορηθοῦν οἱ ἀνά τήν
Ἑλλάδα ἀναγνῶστες τοῦ «Συνδέσμου».
ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ εἰσέβαλαν μέ τά ὅπλα
σέ σπίτι χριστιανῶν. Ἀρχικά στράφηκαν κατά
τοῦ πατέρα καί τόν ρώτησαν ἀπειλητικά:
– Εἶσαι χριστιανός;
– Ναί, εἶμαι!
– Θά γίνεις μουσουλμάνος; Ἀλλιῶς ἑτοιμάσου νά πεθάνεις.
– Ὄχι, ποτέ! Εἶμαι καί θά παραμείνω
χριστιανός. Οἱ σφαῖρες γάζωσαν τό σῶμα τοῦ
μάρτυρα, μπροστά στά μάτια τῶν ὑπόλοιπων
μελῶν τῆς οἰκογένειας. Ἔπειτα ἦρθε ἡ σειρά
τῆς μητέρας.
– Εἶσαι καί σύ χριστιανή;
– Μάλιστα καί καυχιέμαι γι’ αὐτό.
– Ἄν δέν γίνεις μουσουλμάνα, θά ἔχεις
τήν τύχη τοῦ ἄντρα σου.
– Εἶμαι ἕτοιμη νά πεθάνω χριστιανή! Τά
ὅπλα τοῦ μίσους καί πάλι βρόντηξαν.
ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ, τέλος, ἐπαναλήφθηκε μέ τόν ἕναν ἀπό τούς δύο γιούς τῆς
οἰκογένειας, μεστωμένο παλληκάρι. Ἡ γενναία
ψυχή του γρήγορα φτερούγισε στόν Οὐρανό
μαζί μέ τούς γονεῖς του. Μιά ἐκλεκτή τριάδα
προστέθηκε στήν ἁγιασμένη χορεία τῶν καλλινίκων μαρτύρων. Τέλος, τά ὅπλα στόχεψαν
τή νύφη τῆς οἰκογένειας, σύζυγο τοῦ ἄλλου
γιοῦ, πού ἐκείνη τήν ὥρα ἔλειπε ἀπό τό σπίτι.
Μετά τή σταθερή ὁμολογία της δέχτηκε κι
ἐκείνη πυροβολισμούς, ἀλλά μόνο στά πόδια·
σεβάστηκαν προφανῶς τήν προχωρημένη
ἐγκυμοσύνη της.
ΕΠΕΙΤΑ ἀπό λίγη ὥρα ἐπέστρεψε ὁ γιός
πού ἀπουσίαζε. Βρῆκε στό σπίτι του τρεῖς νεκρούς, πατέρα, μητέρα καί ἀδελφό. Καί τή
γυναίκα του πεσμένη μέσα στά αἵματα, ἀλλά
ζωντανή. Τή σήκωσε στήν πλάτη του καί τήν
ἔβγαλε ἀπό τό σπίτι. Μέ κάποιο αὐτοκίνητο
τή μετέφερε σέ νοσοκομεῖο, ὅπου ἡ ἡρωϊκή
ἐγκυμονοῦσα ὁμολογήτρια νοσηλεύθηκε καί
συνῆλθε ἀπό τά τραύματά της, «τά στίγματα
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ»! Ἀργότερα ἐγκατέλειψαν
τήν πατρίδα τους καί ἦρθαν πρόσφυγες στήν
Ἑλλάδα.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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Ξεχωριστή γιορτή τῶν Χριστουγέννων
ἄρχισε νά γιορτάζεται στίς 25 Δεκεμβρίου,
πρῶτα στή Ρώμη γύρω στό 335 καί ἔπειτα
ἀπό σαράντα περίπου χρόνια στήν Ἀνατολή. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος,
σέ λόγο του πού ἐκφώνησε τό 386 στήν
Ἀντιόχεια, ἀναφέρει: «Ἀπό καιρό ἐπιθυμοῦσα νά δῶ αὐτή τή μέρα καί μάλιστα
νά τή δῶ μέ τόσο πλῆθος. Συνεχῶς εὐχόμουν νά γεμίσει ἡ ἐκκλησία τόσο ὅσο
τώρα. Καί νά πού ὁ πόθος μου αὐτός
ἐκπληρώθηκε, μολονότι δέν συμπληρώθηκαν οὔτε δέκα χρόνια ἀπό τότε πού
ἔγινε ἡ γιορτή αὐτή.
Ἡ ἀρχαιότερη, ὅμως, ὁμιλία πού σώζεται γιά τή γιορτή τῶν Χριστουγέννων,
εἶναι μιά ὁμιλία τοῦ Μ. Βασιλείου πού
ἐκφωνήθηκε στή Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας πρίν ἀπό τό 379. Φαίνεται ὅτι ὁ
μεγάλος αὐτός Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι καί ὁ πρῶτος πού θέσπισε στήν Ἀνατολή τή γιορτή τῶν Χριστουγέννων, ὡς
ξεχωριστή γιορτή. Στήν ὁμιλία του αὐτή
ὁ Μ. Βασίλειος ἀναλύοντας τό νόημα τῆς
γιορτῆς καί ὑπενθυμίζοντας τή μεγάλη
χαρά πού δοκίμασαν οἱ μάγοι μόλις εἶδαν
τό ἀστέρι νά στέκεται ἐκεῖ ὅπου ἦταν ὁ
νεογέννητος Χριστός, λέει: «Ἄς δεχθοῦμε
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κι ἐμεῖς τή μεγάλη αὐτή χαρά στίς καρ- ἀλλ’ ὑπερκοσμίως, μή τά ἡμέτερα, ἀλλά
διές μας· τή χαρά αὐτή πού εὐαγγελί- τοῦ ἡμετέρου, μᾶλλον δέ τά τοῦ Δεζονται στούς ποιμένες οἱ ἄγγελοι. Ἄς σπότου... Ὄχι στήνοντας χορούς καί
προσκυνήσουμε μαζί μέ τούς μάγους, φαγοπότια. Ὄχι μέ γλέντια καί διασκεἄς δοξάσουμε μαζί μέ τούς ποιμένες· ἄς δάσεις. Ὄχι κάνοντας σπατάλη, ὅταν
χορεύσουμε μαζί μέ τούς ἀγγέλους, ἄλλοι ἄνθρωποι πεινοῦν καί ἔχουν ἀνάγγιατί γεννήθηκε γιά μᾶς σήμερα ὁ Σω- κες...». Νομίζει κανείς πώς τά λόγια
αὐτά εἰπώθηκαν γιά τούς ἀνθρώπους
τήρας Χριστός».
Σύντομα, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεο- τῆς ἐποχῆς μας.
Τά Χριστούγεννα ἔρχονται νά μᾶς
λόγος μετέφερε τή γιορτή τῶν Χριστουγέννων στήν Κων/πολη: Οἱ φράσεις δώσουν πολύ περισσότερο ἀπό τή προμέ τίς ὁποῖες ἀρχίζει τόν πανηγυρικό σωρινή διασκέδαση καί εὐχαρίστηση.
λόγο του στή γιορτή αὐτή χρησιμοποι- Ἔρχονται νά μᾶς θυμίσουν τήν ἐνανήθηκαν ἀργότερα ἀπό τόν ὑμνογράφο θρώπιση τοῦ Θεοῦ καί τή θέωση τοῦ
τῆς Ἐκκλησίας Κοσμᾶ τόν Μελωδό ὡς ἀνθρώπου. Γι’ αὐτό ὀφείλει ὁ πιστός νά
ξεκίνημα γιά τή σύνταξη τοῦ Κανόνος διατηρεῖ μέσα του τό Χριστό μέ τίς ἀρετῶν Χριστουγέννων πού ψάλλεται ὥς τές του καί ν’ ἀπομακρύνει καθετί πού
σήμερα: «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε· εἶναι δυνατό νά ἐξορίσει τό Χριστό ἀπό
Χριστός ἐξ οὐρανῶν ἀπαντήσατε· Χρι- τήν ψυχή του. Ὁ Χριστός δέν ζητάει
στός ἐπί γῆς ὑψώθητε· ἄσατε τῷ Κυρίῳ ἀπό τόν ἄνθρωπο τίποτα περισσότερο
πᾶσα γῆ». Στή συνέχεια, ὁ Ἅγιος Γρη- ἀπό μιά φτωχή φάτνη, μιά ταπεινή καργόριος ὁ Θεολόγος, διατυπώνοντας τό διά. Καί τήν ταπεινή αὐτή καρδιά μπορεῖ
θαυμασμό του γιά τό βαθύτατο νόημα νά τήν προσφέρει ὁ καθένας, ἄν τό θετῆς γιορτῆς, προσθέτει: «Ὁ ὤν γίνεται λήσει. Ἄν ἀπομακρύνει τά ἄλογα πάθη
καί ὁ ἄκτιστος κτίζεται καί ὁ ἀχώρητος του καί ἀφήσει τόπο γιά τό θεῖο βρέφος.
χωρεῖται... Καί ὁ πλουτίζων πτωχεύει· Ἄν καθαρίσει μέ τή μετάνοια τήν καρδιά
πτωχεύει γάρ τήν ἐμήν σάρκα, ἵνα ἐγώ του καί δεχθεῖ μέ τή θεία Κοινωνία τόν
Κύριο καί Θεό του. «Καί εἰσελεύσομαι
πλουτήσω τήν αὐτοῦ θεότητα».
Ὁ ἴδιος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας πρός αὐτόν καί δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ
σημειώνει καί πῶς πρέπει νά γιορτά- καί αὐτός μετ’ ἐμοῦ». Ἔτσι γιορτάζονται
ζονται τά Χριστούγεννα. «Ἀφοῦ ἡ γιορτή πραγματικά Χριστούγεννα. Ἔτσι γενμας αὐτή, λέει, εἶναι γιορτή τῆς γεννή- νιέται ὁ Χριστός μέσα μας.
σεως τοῦ Θεοῦ ὡς ἀνθρώπου, πού γίΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ. ΝΙΚΑΣ
νεται ἄνθρωπος γιά νά ἐπιστρέψουμε
Κηφισιά
ἐμεῖς στό Θεό, ἄς μή γιορτάζουμε πανηγυρικῶς, ἀλλά θεϊκῶς· μή κοσμικῶς,
Ταξίαρχος ἐ.ἀ.
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Ὅσο περνοῦν τά χρόνια, τόσο στό
μυαλό μας γυρίζουν τά περασμένα, κυρίως τά ἁγνά νεανικά μας, πού μᾶς ξεκουράζουν ἀπό τά προβλήματα τῆς
σημερινῆς ἀλλοπρόσαλλης ἐποχῆς πού
ζοῦμε.
Πλησιάζουν οἱ γιορτές τῶν Χριστουγέννων καί θυμᾶμαι…
Ὁ πατέρας μου εἶχε στήν ἐμπορική
ἀγορά τῆς Καλαμάτας ἕνα κατάστημα
ψιλικῶν, πού πωλοῦσε, χονδρικῶς καί
λιανικῶς, ἀπό βελόνες μέχρι «λιόπανα»
γιά τή συγκομιδή τοῦ ἐλαιοκάρπου!
Γύρω στίς 10 μέ 15 Δεκεμβρίου, κάθε
χρόνο, ἄλλαζε ὄψη ὅλο τό κατάστημα.
Στό πίσω μέρος, κατασκεύαζε ἕνα
ἰκρίωμα μέ μεγάλα ράφια πού τοποθετοῦσε ἐκεῖ τά πάσης φύσεως παιδικά
παιχνίδια πού προμηθευόταν ἀπό τούς
χονδρέμπορους τῆς Ἀθήνας.
Κοῦκλες, μικρές καί μεγάλες, καραμοῦζες ὅλων τῶν ἤχων, πιστολάκια μικρά
καί μεγάλα, τόπια πολλῶν μεγεθῶν,
φοῦσκες πολύχρωμες μικρές καί μεγάλες,
βόλους πήλινους καί γυάλινους, πατίνια,
φρού-φρού, αὐτοκινητάκια, στρατιωτάκια καί πάρα πολλά ἄλλα παιχνίδια
ἑλληνικῆς κατασκευῆς.
Ὑπῆρχαν ὅμως καί μερικά ὡραῖα καί
φθηνά παιχνίδια ἰαπωνικῆς κατασκευῆς,
πού ἔγραφαν ἐπάνω τους τίς μαγικές λέξεις «made in Japan», πού ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πήραμε τό Japan καί τό βαπτίσαμε
«τσάμπα», σέ κάθε εἶδος πού νομίζαμε
ὅτι εἶναι φθηνό!
Τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων
ὅλα σχεδόν τά παιδιά «ἔλεγαν» τά «χρι-

στουγεννιάτικα κάλαντα» καί συγκέντρωναν χρήματα, γιά νά ἀγοράσουν τά
παιχνίδια τους τήν παραμονή τοῦ Ἁγίου
Βασιλείου, πού γινόταν τό μεγάλο παζάρι τῶν παιχνιδιῶν.
Τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς,
ἀπό τίς 4 τά ξημερώματα ἄρχιζαν τά
παιδιά νά λένε τά κάλαντα στά σπίτια.
Ὅταν ἄνοιγαν τά καταστήματα, ἔλεγαν
καί σέ αὐτά τά κάλαντα, ἀλλά τούς ἔδιναν καί ἕνα πολύχρωμο ἔντυπο πού ἀγόραζαν ἀπό τήν ἐφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ, πού
ἔγραφε κάποια σατιρικά στιχάκια γιά
τούς ἄρχοντες τῆς πόλης.
Τό βραδάκι τῆς ἴδια ἡμέρας, γέμιζε
ἡ τότε Κεντρική μας Πλατεῖα (τωρινή
ὁδός 23ης Μαρτίου), μέ πολλούς πάγκους
μέ παιχνίδια πού πωλοῦσαν ἐφήμεροι
μικροπωλητές, οἱ ὁποῖοι προμηθεύονταν
τό ἐμπόρευμά τους ἀπό τά καταστήματα
ψιλικῶν, ὅπως ἦταν τοῦ πατέρα μου.
Ἡ ἐμπορική κίνηση ἄρχιζε ἀπό τό
πρωί καί κορυφωνόταν στίς 7 μέ 12 τά μεσάνυχτα!
Περιμέναμε ὅλη ἡ οἰκογένεια στό
κατάστημα τοῦ πατέρα μου νά ἔρθει ἡ
12η νυκτερινή, γιά νά φέρουν οἱ ἐφήμεροι μικροπωλητές τά παιχνίδια πού δέν
πούλησαν, νά ἐξοφλήσουν αὐτά πού
πούλησαν, γιά νά ἀπολαύσουν τά κέρδη
τους!
Ὅταν ὅλα τελείωναν, ἔκλεινε τό «μαγαζί» καί πηγαίνοντας στό σπίτι μας
περνούσαμε ἀπό τό ζαχαροπλαστεῖο
«ΜΑΣΚΩΤ» τῶν Ἀφῶν Ἀλησμόνη γιά νά
πάρουμε τίς καθιερωμένες δέκα πάστες,
μέ τίς ὁποῖες γιορτάζαμε τόν ἐρχομό τοῦ
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νέου ἔτους! Αὐτά γινόντουσαν τότε, στά
παιδικά μου χρόνια.
Τώρα δέν γίνονται. Οἱ καιροί ἄλλαξαν. Τά παραδοσιακά παιχνίδια ἐξαφανίζονται μέ γρήγορο ρυθμό, τά σημερινά
παιδιά ἔχουν ἄλλα ἐνδιαφέροντα καί τά
παιχνίδια τους τά ἀντικατέστητε τό
κομπιοῦτερ μέ τά δικά του παιχνίδια (τά
Ἀμερικάνικα games!).
Δέν γνωρίζω, ἄν τά νέα παιδιά πού
εἶναι κλεισμένα στά σπίτια τους ἤ σέ κάποιο μπάρ παίζοντας μέ τά νέα μορφῆς
παιχνίδια θά εἶναι πιό εὐτυχισμένα ἀπό
ἐμᾶς πού μεγαλώσαμε σάν παιδιά στούς
δρόμους τραγουδώντας τό «καλήν ἡμέρα
ἄρχοντες σάν εἶναι ὁρισμός σας …» καί

τό «ἀρχιμηνιά καί ἀρχιχρονιά….», πού
τόσον ὄμορφα ἔκλεινε μέ τό «…καί ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ χρόνια πολλά νά
ζήση. Χρόνια πολλά, θειά».
Τώρα, γιατί λέγαμε «θειά» καί ὄχι
«μπάρμπα» δέν μπορῶ νά σᾶς τό ἐξηγήσω!
Ὁ Θεός νά βοηθήσει ὅλοι οἱ «μπαρμπάδες» καί οἱ «θειάδες», νά εἶναι καλά
στή χρονιά πού ἔρχεται, καθώς καί τά
νέα μας παιδιά, πού δυστυχῶς, δέν θά
ἔχουν τή χαρά νά ποῦνε τά κάλαντα, νά
ζήσουν καί νά χαροῦν τήν παιδική ἑορταστική ἀτμόσφαιρα τῆς παραμονῆς τῆς
Πρωτοχρονιᾶς.
Π.Ι.Μ.

σέ πρΩτο
πρόσωπο
Ἀγαπητοί μου Συνδρομητές,
Δέν μπορῶ νά ἐξηγήσω αὐτό πού μοῦ
συμβαίνει.
Ἔχω παρακολουθήσει πάρα πολλές κηδεῖες προσφιλῶν μου προσώπων.
Πάντα, ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία μέ
ἐντυπωσίαζε μέ τόν πλοῦτο τῶν πνευματικῶν της νοημάτων
Στήν τελευταία ὅμως κηδεία, ἑνός ἀγαπητοῦ μου συγγενῆ, τό μυαλό μου καί ἡ
σκέψη μου κόλλησε στήν Γ΄ Στάση τῆς νεκρώσιμης Ἀκολουθίας, πού ἀρχίζει μέ τό «
Οἴμοι, οἷον ἀγῶνα ἔχει ἡ ψυχή χωριζομένη
ἐκ τοῦ σώματος!...»
Σᾶς τό παραθέτω παρακάτω σέ μετάφραση, γιά νά γίνει περισσότερο κατανοητό
τό νόημα.
«Ἀλίμονο, πόσο ἀγῶνα ἔχει ἡ ψυχή,
ὅταν παλεύει νά βγεῖ ἀπό τό σῶμα, πόσα
δάκρυα χύνει τότε καί δέν ὑπάρχει κανείς
νά τήν ἐλεήσει. Βλέπει πρός τούς Ἀγγέλους,
χωρίς ὅμως ἀνταπόκριση. Πρός τούς
ἀνθρώπους τείνει τά χέρια, χωρίς νά τήν
βοηθήσει κάποιος. Γι’αὐτό, ἀγαπητοί μου
ἀδελφοί, ἀφοῦ κατανοήσουμε τό μικρό
διάστημα τῆς ζωῆς μας, ἄς παρακαλέσουμε
τόν Χριστό νά χαρίσει ἀνάπαυση στήν
ψυχή τοῦ μεταστάντος καί στίς ψυχές μας
τό μεγάλο Του ἔλεος».
Ἴσως νά μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση
πού μιλάει ἀρχικά γιά τόν χωρισμό ψυχῆς
ἀπό τό σῶμα.
Ἡ ψυχή θά ζήσει καί τό σῶμα θά
ταφεῖ κάτω ἀπό τά χώματα καί θά ἀποσυντεθεῖ εἰς τά «ἐξ ὧν συνετέθη»! Φοβερή
ἡ εἰκόνα τοῦ χωρισμοῦ.
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Τώρα, ἡ λέξη «χωρισμός» Ἐκκλησίας καί Πολιτείας ξανακούγεται καί
πάλι στήν πατρίδα μας, χωρίς νά
σκέπτονται ,αὐτοί πού τό λένε καί
τό ἐπιδιώκουν, ποιές θά εἶναι οἱ συνέπειες αὐτοῦ τοῦ χωρισμοῦ.
Ἡ θρησκεία μᾶς εἶναι ἡ ψυχή
τοῦ ἔθνους μας καί ἡ Πολιτεία εἶναι
τό σῶμα μας.
Ὅταν συνυπάρχουν σέ μία
ἁρμονική ἑνότητα αὐτά τά δύο, τό
ὅλον σῶμα ἔχει ψυχή καί δρᾶ ἀνάλογα. Ὅταν χωρίσουν, τό πνεῦμα θά
ἐξακολουθήσει νά ὑπάρχει, ἐνῶ τό
σῶμα θά ὁδεύσει πρός τήν διάλυση!
Αὐτό, τό τόσον ἁπλό γεγονός,
δυστυχῶς, δέν τό καταλαβαίνουν
αὐτοί πού μᾶς διοικοῦν. Νομίζουν
ὅτι μπορεῖ νά ζήσει ἕνα ἔθνος μόνον
μέ τήν αὔξηση τοῦ «κατά κεφαλήν
εἰσοδήματος», μέ τά εὐρώ τους καί
τά δολάριά τους!
Κοιτάξτε τώρα τί γίνεται καί
ποιό εἶναι τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς
νοοτροπίας τους.
Ἡ περιβόητος Εὐρωπαϊκή Ἕνωση
διαλύεται ὁλοταχῶς! Ἄρχισε τό ξήλωμα καί σέ λίγα χρόνια δέν θά
ὑπάρχει, γιατί ζήτησε καί ἀπέκοψε
τήν ψυχή της. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα.
Ἐμεῖς ὅλοι ὑφιστάμεθα τή συνέπεια αὐτοῦ τοῦ χωρισμοῦ.
Τείνουμε τά χέρια βοηθείας, καί
δέν ὑπάρχει κάποιος νά μᾶς ἐλεήσει.
Γι αὐτό, ἀγαπητοί μου Συνδρομητές,
ἄς τείνουμε τά χέρια πρός τόν Χριστό καί μέ θερμά λόγια ἄς τόν παρακαλέσουμε νά μή ἐπιτρέψει νά
προχωρήσει καί στήν πατρίδα μας
τέτοιου εἴδους χωρισμός, πού θά
εἶναι ἡ ἐξαφάνιση τῆς Ἑλλάδας μας.
Σ.
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βαρύς
σταυρός
Διάβασα ἕνα βιβλίο μέ θέμα πῶς
μιά οἰκογένεια ἀποδέχτηκε τό διανοητικά καθυστερημένο παιδί της.
Δέν τό ἔκρυψε, δέν τό θεώρησε «ντροπή»· ἀπεναντίας, τό θεώρησε τιμή πού
ὁ Θεός τῆς ἀνέθεσε τήν ἀποστολή νά
τό μεγαλώσει μέ ἄμετρη ἀγάπη, ὑπομονή καί κατανόηση, μέ ἀνεξάντλητο
ἀγῶνα, γιά νά ἀποσπάσει τό μυαλό
του ἀπό τόν σκοτεινό λαβύρινθο τῆς
καθυστέρησης.
Διαβάζοντας - ὄχι δυστυχῶς πολύ
σπάνια - γιά περιπτώσεις ὑπανθρώπων
πού ἔχουν φυλακίσει σέ ὑπόγεια τά
καθυστερημένα παιδιά τους, θεωρώντας
τα περίπου οἰκογενειακό μίασμα, μακριά
ἀπό κάθε ἥλιο καλοσύνης καί τρυφερῆς
κατανόησης, τό βιβλίο διηγεῖται τόν
ἆθλο τῆς διανοητικῆς καί ψυχικῆς
προόδου - ὅσο εἶναι ἀνθρωπίνως δυνατόν ἑνός τέτοιου πλάσματος, πού
ἐπιτεύχθηκε ὄχι μόνον μέ τήν ἀκάματη
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οἰκογενειακή αὐτοθυσία καί αὐταπάρνηση ἀλλά καί μέ τή συμβολή ἑνός
ἱδρύματος γιά τέτοια ἄτομα, πού ὠφελοῦνται καί ἀπό τό εἰδικό πρόγραμμα
καί κυρίως ἀποκτοῦν κάποια αὐτοπεποίθηση.
Σήμερα, θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω νά ἀφιερώσετε μιά προσευχή
σας γιά τίς ἄγνωστες οἰκογένειες πού
δοκιμάζονται σηκώνοντας μέ ἀξιοθαύμαστη ὑπομονή καί ἀγόγγυστα
ἕναν τέτοιο βαρύ σταυρό.
Καί, βέβαια, ἀκόμα μιά προσευχή
γιά τίς δυνατότητες πού χαρίστηκαν
ἀπό τόν Κύριο σέ μᾶς καί τίς θεωροῦμε
αὐτονόητα δεδομένες, σάν νά μᾶς ὀφείλονταν καί ἴσως δέ θυμόμαστε συχνά
νά εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γι’ αὐτές.
Ἐνῶ θά ἔπρεπε....
ΚΛΕΙΩ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΣΗ
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«Ἡ Ἑλλάδα ‘‘τιμωρεῖ’’ τούς πτυχιούχους. Μόλις καί μετά βίας ἀπασχολεῖ τούς
μισούς ἀπό τούς νέους μέ ἐπιστημονική
κατάρτιση» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 16-10-16).
Ἀντί νά τούς ἀξιοποιοῦμε πρός ὄφελος
πολλαπλό! Παραμένουμε ἀδιόρθωτοι, ὑφιστάμεθα πολλαπλές συνέπειες. Δέν συνετιζόμαστε!

«Τά ἐνεργειακά κοιτάσματα τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου ὅμηροι τῶν χαμηλῶν
τιμῶν καί τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 16-10-16)
Καί πάντα τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων
τῶν ἰσχυρῶν τῆς Δύσεως.
«Ἑτοιμοπόλεμοι χάκερ τῆς CIA περιμένουν μόνο νά τούς δοθεῖ τό σύνθημα.
Πράσινο φῶς Ὀμπάμα γιά κυβερνοεπίθεση στή Ρωσία» (ΤΑ ΝΕΑ 17-10-16)
Ἀντιπαλότητα σ’ ὅλους τούς χώρους,
σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, μέ κάθε μέσο. Ὄμορφος κόσμος ἠθικός, ἀγγελικά πλασμένος!

«EUROSTAT:: 3.800.000 Ἕλληνες (!) ζοῦν
σέ συνθῆκες φτώχειας» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1810-16).
Ἔτσι σώθηκαν ἡ Ἑλλάδα καί οἱ Ἕλληνες! Καί ἐπί ἀριστερῆς διακυβερνήσεως!

«50.000 αἰτήσεις γιά 500 θέσεις ἐργασίας» (ΕΣΤΙΑ 19-10-16).
Μιά ἄλλη μαθηματική ἀποτύπωση τῆς
ἀνεργίας. Χωρίς τέρμα τό σκοτεινό τοῦνελ
της.

«Αὔξηση ἐξαγωγῶν πέτυχαν 7 ἀπό τίς
13 περιφέρειες» (Η ΑΥΓΗ 20-10-16).
Πού καί πού βλέπουμε κάποιο φῶς στό
σκοτάδι πού τυλίγει τήν ἐθνική μας οἰκονομία
καί τήν πατρίδα μας.

«Ἀπό τίς αὐταπάτες στήν ἀπάτη» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 20-10-16).
314

«Ἀρνοῦνται οἱ θεολόγοι Ν. Πιερίας νά
ἐφαρμόσουν τό νέον πρόγραμμα
σπουδῶν» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 21-10-16).
Ἡ ἀδιαφορία μας γιά τά κοινά, ἀκόμη
καί γιά τά ἱερά καί ὅσια τοῦ Ἔθνους ἀποθρασύνει τούς ἀνεύθυνους ὑπεύθυνους.
Ἀπαιτεῖται ἐποικοδομητική ἐνεργοποίηση.

«Καμμία δέσμευση γιά τό χρέος ἀπό
τήν Μέρκελ» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 22-10-16).
Ἔχει ἀνάγκη ἡ χώρα της νά ἀναλάβει
καμμία δέσμευση; Ὁ Ἑλληνικός λαός ὑφίσταται πολλαπλές συνέπειες τῆς καταχρεώσεως τῆς χώρας. Ἐκμετάλλευση τοκογλύφων καί καταλήστευση τοῦ δημοσίου ταμείου ἀπό πολλούς καί διάφορους.

«Τό πολιτικό μας σύστημα ἔχει ἤδη
ὑποστεῖ φοβερή ζημιά», Ρούθ Ρόζεν, καθηγήτρια Πολιτικῆς Ἱστορίας στό πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ (Καλλιφόρνια) (ΤΟ ΒΗΜΑ
23-10-16).
Τό δικό μας πολιτικό σύστημα ἔχει ὑποστεῖ πανωλεθρία.
«Ξεκάθαρη ἡ Ἀθήνα γιά τό Κυπριακό.
Λύση μόνο μέ τερματισμό τῆς κατοχῆς
καί ἐγγυήσεων» (ΕΘΝΟΣ 24-10-16).
Αὐτή ἡ θέση ἔπρεπε νά εἶναι σταθερή
καί ἀνυποχώρητη ἀπό τό 1974.

«Ἀνυποχώρητος ὁ Ρέντσι, ζητᾶ μιά διαφορετική Εὐρώπη» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 25-10-16).
Ὅλοι νά γίνουμε ἀνυποχώρητοι ἐπιδιώκοντας μιά Εὐρώπη γιά τόν ἄνθρωπο. Ὄχι
στήν κηδεμονία τοῦ Δ΄ Ράϊχ.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«Πᾶς ὁ ὤν ἐκ τῆς Ἀληθείας» δέν
πλανᾶται, δέν αὐτοαπατᾶται, δέν γίνεται
θῦμα ἀπάτης. Ἄς συνειδητοποιήσουμε ὅτι
αὐταπατόμαστε καί ἐξαπατόμαστε, διότι
ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό τήν Ἀλήθεια.
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Μιά κατασκήνωση...

ἀλλιώτικη

Ἔτσι χαρακτηρίζουν τήν... κατασκήνωσή μας, ὅσοι τήν γνωρίζουν ἀπό κοντά.
«Κι ὅποιος μιά μέρα ἔζησε τήν ὄμορφη
ζωή της, κι ὅποιος κοντά της χάρηκε
μονάχα μιά βραδυά, στή γῆ κομμάτι τήν
ἔνοιωσε ὡραῖο τοῦ Παραδείσου».
Καί δέν ἔχουν ἄδικο, ἀφοῦ δέν τήν
ἀποτελοῦν μαθητές ἤ φοιτητές ὡς συνήθως, ἀλλά μεγάλοι ἄνδρες, Δημόσιοι καί
Ἰδιωτικοί Ὑπάλληλοι, Ἐπιστήμονες
πολλῶν εἰδικοτήτων, Ἐπαγγελματίες κ.ἄ.
Ὅλοι σχεδόν παλαιοί κατασκηνωτές
Χριστιανικῶν Κατασκηνώσεων. Τά πρῶτα
χρόνια, μόνο Καλαματιανοί. Ἀργότερα
προσετέθησαν κατασκηνωτές καί φίλοι
μας ἀπό τήν Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αἰδηψό, Τρίπολη, Πόρο κ.ἄ.
Ἐπιθυμία μας, νά ἀνταμώνουμε 4-5
μέρες κάθε τέλος Ἰουλίου, γιά νά ζοῦμε
καί πάλι.... κατασκηνωτικά, ὅπως καί
τότε! Ὅλοι μας μέ κοινό προσανατολισμό
ζωῆς, πού μᾶς ἑνώνουν κοινά βιώματα.
Ξαναθυμόμαστε, νοσταλγοῦμε, ἐπικοινωνοῦμε, προβληματιζόμαστε, ξεκουραζόμαστε σωματικά καί πνευματικά,
χωρίς ἐπαγγελματικές καί οἰκογενειακές
ὑποχρεώσεις.
Χῶρος διαμονῆς μας ἡ κατασκήνωση
τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας
στόν Ταΰγετο, τήν ὁποία ἔχουμε χαρεῖ
πολλοί ἀπό ἐμᾶς σάν φοιτητές.
Τόν Ἰούλιο τοῦ 2014... ἡ κατασκήνωσή μας συμπλήρωσε 30 χρόνια συνεχοῦς λειτουργίας, μέ τήν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ, γι’ αὐτό καί τόν δοξολογοῦμε.
Πλούσιος ὁ ἀπολογισμός, ὁ ὁποῖος
ἁρμοδίως παρουσιάστηκε.
Ἐπί τοῦ προκειμένου, παραθέτουμε
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μερικές ἀπό τίς εὐκαιρίες πού ζήσαμε
αὐτά τά χρόνια.
Σέ κάθε συνάντησή μας, τά 30 χρόνια συμμετεῖχαν 20-25 κατασκηνωτές,
ἐκτός ἀπό τούς νεότερους παλαιούς
κατασκηνωτές.
Στήν ἔναρξη τῆς κάθε... κατασκήνωσής μας, γινόταν Ἁγιασμός. Ἔγιναν
πολλές Ἀκολουθίες, Θ. Λειτουργίες,
Ἀκολουθίες Ἑσπερινοῦ, καθημερινές
Ἀκολουθίες Ἀποδείπνου, παρακλήσεις
στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, καί ἐπιμνημόσυνες δεήσεις, ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῶν ψυχῶν κοιμηθέντων συγκατασκηνωτῶν μας καί συνεργατῶν τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας.
Ὅλες τίς Ἀκολουθίες ἐτέλεσε στό
ἐκκλησάκι τῆς κατασκήνωσης (Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος) ὁ συγκατασκηνωτής σεβαστός μας π. Ἰγνάτιος
Πατεστῆς μέ τούς καλλίφωνους ἱεροψάλτες, κατασκηνωτές καί ἐπισκέπτες.
Στόν πρωϊνό καφέ, μετά τήν Λειτουργία τῆς κάθε Κυριακῆς παρεκάθηντο ὅλοι οἱ ἐπισκέπτες μας, ἐνῶ τό
μεσημέρι ἐγευμάτιζαν μαζί μας πολλοί
ἀπό αὐτούς.
Ἔγιναν πολλές διαλέξεις, εἰσηγήσεις, συζητήσεις ἐπιστημονικοῦ, κοινωνικοῦ καί πνευματικοῦ ἐνδιαφέροντος ἀπό εἰδικούς ἐπιστήμονες, κατασκηνωτές καί ἐπισκέπτες μας.
Ἐνδεικτικά καί χωρίς χρονολογική
σειρά, ἀναφέρουμε μερικές: «Χριστιανισμός καί πλοῦτος». «Τό Δημογραφικό
πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος: Ὑπογεννητικότητα καί γήρανση». «Ξεναγήσεις στόν
ἔναστρο Οὐρανό τοῦ Ταϋγέτου». «Παράλληλοι βίοι τῶν μακαριστῶν π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου καί π. Σεραφείμ Παπακώστα». «Μύηση στό οἰκοσύστημα τοῦ δάσους». «Ἡ οἰκογένεια:
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Τό πρῶτο σχολεῖο». «Ἡ ἀρετή τῆς
εὐγνωμοσύνης». «Καταπληκτικές ἀνακαλύψεις στήν Γενετική: Ἀνθρώπινο
γονιδίωμα κ.λπ.». «Θλιβερές διαπιστώσεις, ἀλλά καί ἐλπιδοφόρα γεγονότα
στήν ἐποχή μας». «Τό μελίσσι: Διαβίωση, πολλαπλασιασμός, προϊόντα». «Τά
πειράματα CERN καί ἡ σχέση τους μέ
τό σύμπαν».
Ὁ χῶρος δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά παρουσιάσουμε ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις,
πληροφορίες, ἐνημερώσεις ἀπό ὅλους
ἀνεξαιρέτως τούς κατασκηνωτές, σχετικές μέ τήν ἐπιστήμη τους, τό ἐπάγγελμά τους κ.ἄ.
Ἄπειρες εἶναι οἱ συναναστροφές
καί πολλές οἱ ἐκδρομές καί περίπατοι,
σέ μαγευτικές δασικές τοποθεσίες.
Ἐπισκεφθήκαμε τά ἐξωκκλήσια τῆς
περιοχῆς καί τήν ἱστορική Μονή, μετέπειτα Σχολή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Μελέ, μέ σχετική ξενάγηση καί εἰσήγηση.
Διανέμοντο κάθε χρόνο στούς κατασκηνωτές, βιβλία, εἰκόνες, ἄλλα ἀναμνηστικά δῶρα καί πολλές φωτογραφίες.
Τό σημαντικότερο εἶναι, ὅτι νέα
παιδιά, Ἐπιστήμονες, Δημόσιοι καί
Ἰδιωτικοί Ὑπάλληλοι, παλαιοί κι αὐτοί
κατασκηνωτές, ἔρχονται μαζί μας γιά
νά μᾶς διαδεχθοῦν καί νά ὠφεληθοῦν
ὅπως κι ἐμεῖς, ἀπολαμβάνοντας συγχρόνως ὅσα κι ἐμεῖς χαιρόμαστε στόν
ὄμορφο Ταΰγετο κάθε καλοκαίρι.
«Γλυκειά ’ναι κατασκήνωση πάντα
ἡ θύμησή σου. Φέρνεις χαρές ἀγγελικές
σέ κάθε μιά καρδιά».
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΝΤΕΡΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Χριστούγεννα μέ ἤ χωρίς Χριστό;
Εἶναι εὔλογο τό ἐρώτημα, καθώς τά τελευταῖα χρόνια σημειώνονται πολλά κρούσματα ἀπαλείψεως τοῦ Ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς κοινωνίες μας καί ἀπό τόν
δημόσιο βίο γενικότερα. Πρόσφατα στή Γαλλία τέθηκε ζήτημα στό Ἀνώτατο Δικαστήριο
τῆς χώρας γιά τό ἄν εἶναι νόμιμος ἤ ὄχι ὁ
στολισμός τῶν δημοσίων κτιρίων μέ φάτνες
χριστουγεννιάτικες, ὅπου παρουσιάζεται τό
Θεῖον βρέφος, ὁ μικρός Ἰησοῦς, μαζί μέ τήν
Παναγία Μητέρα Του καί τόν δίκαιο Ἰωσήφ
τόν Μνήστορα. Ὅσοι δέν ἐπιθυμοῦν νά
ὑπάρχουν φάτνες ἐπικαλοῦνται νόμους προγενεστέρων ἐτῶν, πού τονίζουν τόν λαϊκό
χαρακτήρα τοῦ κράτους τῆς Γαλλίας. Ἰσχυρίζονται δέ ὅτι οἱ φάτνες ὡς θρησκευτικά
σύμβολα καταργοῦν αὐτόν τον χαρακτήρα,
ὅπως καί διάφορα ἄλλα θρησκευτικά σύμβολα, μουσουλμανικά κ.τλ.
Εἶναι πραγματικά θλιβερή ἡ ὅλη συζήτηση. Οἱ ἄνθρωποι πού ἀπομακρύνονται ἀπό
τόν Θεό καί ὁδηγοῦνται σέ δρόμους ἀθεΐας,
τελικά παραλογίζονται. Ὁμοιάζουν μέ ἐκείνους τούς κατοίκους τῆς χώρας τῶν Γαδαρηνῶν, πού ἐνῶ ὁ Χριστός μας θεράπευσε
τόν δαιμονισμένο, πού ἦταν ὁ φόβος καί ὁ
τρόμος τῆς περιοχῆς τους, ἐκεῖνοι ἀντί
εὐγνωμοσύνης Τοῦ εἶπαν «ἔξελθε ἀπό τῶν
ὁρίων ἡμῶν».
Καί σήμερα, δυστυχῶς, ἀρκετές «πολιτισμένες» κοινωνίες καί χῶρες διώχνουν τόν
Χριστό ἀπό τήν ζωή τους. Δέν ἐπιθυμοῦν
νά ἀκούγεται! Ζητοῦν ἀπό θρησκευόμενους
ἀνθρώπους νά μήν φοροῦν ἐπιστήθιους
σταυρούς στόν στρατό ἤ στήν τηλεόραση.
Νά μή δημοσιεύονται θρησκευτικές εἰκόνες,
τοποθετοῦν ἀθεϊστικές διαφημίσεις σέ κεντρικά σημεῖα καί πλατεῖες τῶν πόλεών τους,
ἀκόμη καί σέ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς. Παντοῦ νά ἐμφανίζεται, δηλαδή, καί νά προπαγανδίζεται ἡ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ μας. Ἀλήθεια, αὐτό δέν εἶναι προσηλυτισμός καί
προπαγάνδα ἀθεΐας; Γιατί αὐτό νά ἐπιτρέπεται; Μήπως αὐτοί πού τά ἀποφασίζουν
εἶναι φερέφωνα ἄλλων σκοτεινῶν παγκο318
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σμιοποιημένων κέντρων ἐξουσίας, πού ἀρνοῦνται τόν Κύριο καί Θεό μας;
Δυστυχῶς, καί στήν Πατρίδα μας παρατηροῦμε φαινόμενα μή τοποθετήσεως φάτνης σέ χριστουγεννιάτικα δένδρα διαφόρων
πόλεων, γιά νά μήν προκαλοῦνται οἱ ξένοι
ἤ κάποιοι ἀλλόθρησκοι καί ὁρισμένοι ὑποστηρικτές τῆς ἀθεΐας. Βλέπουμε σέ πολυκαταστήματα νά μήν παρουσιάζεται ὁλόκληρη
ἡ λέξη «Χριστούγεννα» ἤ ἔστω στήν ἀγγλική
«Christmas», ἀλλά κακέκτυπη «Xmas», ὥστε
νά μήν παρουσιάζεται τό Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μας. Εἶναι κρίμα ὅμως νά ἀπεμπολοῦμε
τήν ἀλήθεια καί τήν πίστη μας, χάριν τῆς
πλάνης καί τοῦ ψεύδους.
Ἐπιθυμοῦμε καί νά φαίνεται καί νά ὁμολογεῖται τό Πανάγιο Πρόσωπο τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ. Νά διατρανώνεται σ’ ὅλα τά
μήκη καί πλάτη τῆς γῆς ὅτι ὁ Χριστός μας
εἶναι ὁ μοναδικός Σωτήρας καί Λυτρωτής
τοῦ κόσμου. Ὅτι ἦλθε ἀνάμεσά μας, ἔγινε
ἄνθρωπος «ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», ὅπως
χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Ποθοῦμε νά ἀκουστεῖ πανταχοῦ ὅτι
Ἐκεῖνος εἶναι πού Τόν ἀνυμνολογοῦσαν
στρατιές ἀγγέλων κατά τήν Ἅγια ἐκείνη Νύχτα πού γεννήθηκε, πού Τόν προσκύνησαν
οἱ ποιμένες καί οἱ μάγοι. Σ’ Αὐτόν πρέπει
νά καταφύγουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, γιά νά
βροῦμε ἐλπίδα καί σωτηρία! Ἄς μή διώχνουμε τόν Χριστό ἀπό τήν ζωή μας. Ἄς Τοῦ
λέμε ὅπως οἱ δύο μαθητές Του στήν πορεία
πρός Ἐμμαούς: «μεῖνον μεθ’ ἡμῶν», μεῖνε
μαζί μας, Κύριε! Κι ἔτσι θά κάνουμε Χριστούγεννα ἀληθινά, ὄχι ψεύτικα ἤ καταναλωτικά μέ ψώνια, βόλτες καί πάρτυ.
Ἀλλά Χριστούγεννα μέ ἐλπίδα, εἰρήνη
καί χαρά! Χριστούγεννα μέ Χριστό!
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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