«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ
ZHKJM^Y]V]>O^>]V]UYMVQ6ZX^YO\
3S[>O^ R]WL^ PJZR[XF^ TNHUV[?D
TZXWF^ RK>ZW^ U]Q^ ]R]Y]F^ U]Y]D
TYV[<IW^ U]Q^ @S=JZXZWF^ <P;[X^ U]Q^ @BXID
$[B]F^[AU[\[RXUIW^UVQTZXW^U]Q^YPT]^.JJ]F
SJMH=\[N\^YQW^U]VBXIW^R]WL^^S[JNSPD
EMYM^ ZAVO\M^ @S[R]UV?\ZY]XF^ S]VK^ YQW
SV[TSKEZXZW^ VH]\XTR#\^U]Q^N\ZBVQG\
U]Q^S]HU[TRQG\^TNTUIZG\^HXK^YO\^3SXD
UVKYMTO^ YMWL^ 'I\ZX^ @\XU]U[S[QMY[W^ /
SPE[W^ U]Q^ ^ J]>YKV]^ Y[C^ UPTR[N^ HX
]*YO\L
JZW^]*YIW^[^@\EV=SX\ZW^SV[TSKD
EZXZW^UV?;[N\^RIT]^Y[NW^YP\^@\EV=SX\[
3HGTRP^HXK^YO\^3$[NTQ]^U]Q^YO\^S]HUPD
TRX]^UNVX]V>Q]L^"^.\EVGS[W^BI\^S[D
J[HQ6ZY]X^ W^ SVPTGS[^ RI^ YO\^ ]A=\X]
SV[[SYXUO^Y[NF^@JJK^W^R[\KB]^3URZD
Y]JJZ?TZGWL^ &1\]X^ !\]W^ @VXERPWF^ !\]
\[?RZV[^TYP^T?TYMR]^BX]UN;ZV\OTZGW
Y[C^UPTR[NL^'X:W^S]HUPTRX]W^UNVX]VD
>Q]W^7BXUY]Y[VQ]W4L
PT[^@\]HU]Q]^Z1\]X^ ^ZAVO\M^<]QD
\ZY]X^@SP^YO\^@$Q]^S[?^BQ\ZX^T^]*YO\^/
PH[W^Y[C^5Z[CL^X]YQ^RP\[\^*YPW^+>ZX
YO\^ ZAVO\M^ U]Q^ YO\^ SV[T<IVZX^ S]\Y[C
U]Q^SK\Y[YZL^&1\]X^/^5ZPW^Y0W^ZAVO\MW
U]Q^ R:W^ YO\^ SV[T<IVZXL^ SZNE?\ZY]X
TYQW^ U]VBXIW^ R]WL^ 80G CA<ABB+B'6
-=FG G5A<?9AG=8?+G?D>4>/C69^7GL^)F
%4^R:W^JIZX^U]Q^R:W^;Z;]X=\ZX^(YX^R:W
BQ\ZX^YO^BXUO^2[N^ZAVO\MF^S[?^BI\^+>ZX
U]RRQ]^T>ITM^R^]*YO\^S[?^SV[T<IVZX^/
UPTR[WL^8,<0F8FGC0FG;=0FG?9?6=>G-=.F1
E7G @G G 5:B=E@G ?9?6B>F1G ;2 G ?9?6=>
-=.F9^7GL^)F%4L^^ZAVO\M^Z1\]X^U]VSPW
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Y0W^.SZXVMW^@HKSMW^Y[C^5Z[CL^"^SPJZD
R[W^Z1\]X^U]VSPW^Y[C^RQT[NW^U]Q^Y0W^<XD
J]NYQ]WL^ "^ 5ZPW^ +HX\Z^ .\EVGS[W^ U]Q
!\GTZ^ TYP^ SVPTGSP^ 2[N^ YO\^ EZQ]^ U]Q
@\EV=SX\M^<?TM^HXK^\K^3S]\]<IVZX^YP\
.\EVGS[^TYO^U[X\G\Q]^R]6Q^2[N^U]Q^\K
U]Y]VHOTZX^YO\^+>EV]^RI^YO\^TY]NVXUO
2[N^ENTQ]L^"^TY]NVPW^Y[C^-VXTY[C^Z1\]X
YP^BZ,HR]^Y0W^@HKSMW^2[N^HXK^YP\^UPTR[
/JPUJMV[L^8C6G2/<G2/38BDFGGD:@
C:FG5:B=EF1GBCDGC:FG :FGA7CE(GC:FG=E
FE2DF$G*?65DF1G FAG3@GG3>BCD!6FGD,@
A7C:FG =0G )3:48CA>G )44G *G 60F
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TYP^S]\KHX[^#R]^2[N^U]Q^R:W^U]JZ,^\K
RZQ\[NRZ^ \GRI\[X^ R]6Q^ 2[NF^ HXK^ \K
+>[NRZ^ZAVO\M^U]Q^6GO^]A=\X[L^I\^$Z>GD
VQ6ZX^U]\I\]L^8FG<>BC&G8BE(###GE75
*F>G E"?A.E@G E7?+G 448F1G E75G *F>
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ANΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ
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AVUFSVQCPJDQFVUR<V6V2NIM
#IBRMV 4POQNVUFSV;SGPDKI=
ULUTVEAVUFV2NIULUT9VSDQNVKPTB=
ETUOJCVUFVGNHTVEAVUFSV;SGP5KOSL
:8QL>V4OV:TOSRENSOJCVJTHV3KO:T=
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QHTMVEO@R7SVBOCV2ADQLVU1MV;SGP5=
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/&AW^.\BV]^YIJZX[\^U]Q^ZAW^RIYV[\
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TY[C,V&:NQ9V>V9V-AVUIV@IBR
UR<V T$UIV 6V %KIQUR@RMV +T7@RM
?ASVJT@N.VUR8MVKOQUR8MVQAVJCKROT
3DUNPOJFV GOJFV N@UHDQL>V ;@@C
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KRHLQL9
'" %'"''
V SDQLV JTHV JROSDSHTV UR7
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)*IVJTHV#IBRVUR7V2NR7VQUFSV"PGI=
?RLVKTPC?RQLVJTHVDFV"SRECNUTO
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ό στοιχεῖο πού συγκινεῖ ἰδιαίτερα τόν Ὀρθόδοξο πιστό εἶναι
ἡ διδασκαλία καί ἡ πίστη τῆς
Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ Θεός εἶναι Θεός
ἐλέους, οἰκτιρμῶν καί φιλανθρωπίας. Ὡς ἐκ τούτου, ὁλόκληρος ὁ
προσευχητικός πλοῦτος τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος χαρακτηρίζεται ἀπό τήν συνεχῆ ἐπίκληση
τοῦ θείου ἐλέους. Ἡ μεγαλύτερη
προσευχή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας συνίσταται σέ δύο μόνο λέξεις: «Κύριε, ἐλέησον». Ἐκτενέστερος δέ τύπος τῆς προσευχῆς
αὐτῆς εἶναι ἡ λεγομένη «μονολόγιστη προσευχή» ἤ «Προσευχή τῆς
καρδίας»: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
ἐλέησόν με».
Διά τῆς ἐνανθρωπήσεως, μάλιστα, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί τοῦ σωτηριώδους καί ἀπολυτρωτικοῦ
ἔργου του ἐπί γῆς, ἀποκαλύφθηκε
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τό «Μέγα Ἔλεος» τοῦ Θεοῦ. Ὡς
ἐκ τούτου, ὁ Ὀρθόδοξος πιστός ἐπικαλεῖται τό Μέγα ἔλεος τοῦ Σωτῆρος τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τό ὁποῖον
ἐξαρτᾶται ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας
του.
Ἡ ἐπίκληση, ἑπομένως, τοῦ θείου ἐλέους ἀποτελεῖ τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο, ἐπάνω στόν ὁποῖο πρέπει νά βασίζεται ἡ προσωπική προσευχή τοῦ πιστοῦ. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀπευθύνονται στόν Θεό τῆς πίστεώς τους. Ἡ οὐσιώδης διαφορά
τοῦ Ὀρθοδόξου πιστοῦ ἔγκειται
στό ὅτι ἡ προσευχή του ἀναφέρεται
πρός τόν Τριαδικό Θεό, ἐν ὀνόματι
τοῦ ἐνσαρκωθέντος Σωτῆρος Χριστοῦ. Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός ἐπικαλεῖται τόν Θεό, ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, «ἐλέει, οἰκτιρμοῖς καί φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου
Υἱοῦ, τοῦ Κυρίου ἡμῶν καί Σωτῆρος
Ἰησοῦ Χριστοῦ».
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TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ

τά Xριστούγεννα

Λ

έγουν ὅτι τί εἶναι τὰ Χριστούγεννα; Μία
ἡμέρα τοῦ ἡμερολογίου. Μία ἡμέρα διακοπῶν, γλεντιοῦ, ξενυχτιοῦ, παιξίματος
χαρτιῶν, ἀγορῶν, ἐκδρομῶν καὶ ἄλλα. Αὐτὰ
ὅλα ὅμως πόρρω ἀπέχουν ἀπὸ τὸ βαθύτερο
νόημα τῆς ἑορτῆς. Ὅσοι τὰ λέγουν αὐτά βρίσκονται στὸ σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας καὶ τῆς πνευματικῆς τύφλωσης καὶ βιώνουν μία «ἑορτὴ ἀνέορτη».
Τὰ Χριστούγεννα, ἡ μεγάλη ἡμέρα τῆς
Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι, κατὰ τοὺς θεοφόρους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἡ «Μητρόπολη
τῶν ἑορτῶν» (Ἰω. Χρυσόστομος), ἡ «Γενέθλιος
ἡμέρα τῆς ἀνθρωπότητος», ὁ «Δοξασμὸς τῆς
φύσεώς μας» (Ἱ. Δαμασκηνός), ἡ «Ἑορτὴ τῆς
ἀναδημιουργίας» (Γρηγόριος ὁ Θεολόγος).
Τί, λοιπόν, πρέπει νὰ κάμνουμε; Πῶς θὰ ἑορτάσουμε; Πῶς θὰ προσεγγίσουμε τὸ μυστήριο
τοῦτο τοῦ Θεανθρώπου:
1ον Εἶναι ἀνάγκη νὰ καθαρίσουμε τὴν ψυχή
μας ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες. Αὐτὸ θὰ
γίνει μὲ τὴν προσέλευσή μας στὸ Ἱερὸ Μυστήριο
τῆς Μετανοίας καὶ Ἐξομολογήσεως. Ἔχουμε
ἀνάγκη πνευματικοῦ πατρός. Ὄχι ψυχολόγων,
ψυχαναλυτῶν καὶ χαπιῶν γιὰ τὴν ἀπαλλαγή
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μας ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἁμαρτιῶν. Τὴν θεία Χάρι
θέλουμε νὰ μᾶς ἐπισκιάσει.
2ον Νὰ προσέλθουμε στοὺς ἱεροὺς ναοὺς καὶ
νὰ μεταλάβουμε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων.
Νὰ κοινωνήσουμε Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. Νὰ λάβουμε τὸν γεννηθέντα Χριστὸ
μέσα μας. Νὰ καταστοῦμε συνδαιτημόνες
στὴν θεία Τράπεζα ποὺ παραθέτει γιὰ
μᾶς ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός. Αὐτὸς εἶναι ὁ
ἁγιασμός μας, ἡ ζωή μας ἐν Χριστῷ.
Αὐτό, τελικά, εἶναι Χριστούγεννα. Γέννηση
Χριστοῦ μέσα στὸ εἶναι σου.
3ον Νὰ εἴμαστε κατ’ αὐτὰς τὰς Χριστουγεννιάτικας ἡμέρας περισσότερον φιλάνθρωποι καὶ
ἐλεήμονες. Νὰ συγχωρήσουμε τοὺς οἰκείους μας,
τοὺς συγγενεῖς, τοὺς γείτονες, τὸν πλησίον μας.
Καὶ ἀκόμη, νὰ κάμνουμε κάποια φιλανθρωπία.
Νὰ εἴπωμεν φθάνει ἡ πλεονεξία, ὁ ἀτομισμός.
Περισσότερον ἄνοιγμα τῆς καρδίας μας στὸν
συνάνθρωπο.
4ον Θὰ μποροῦσε στὸ τραπέζι μας αὐτὲς τὶς
γιορτινὲς ἡμέρες νὰ προσκαλέσουμε μὲ πολλὴ
διακριτικότητα καὶ εὐγένεια ἕνα μοναχικὸ συνάνθρωπο, δύο ὀρφανὰ παιδιά, ἕνα φοιτητή, ἕνα
ἀπόμαχο, ἕνα πτωχό.
5ον Νὰ πραγματοποιήσουμε μία ἐπίσκεψη ἀγάπης
σὲ πονεμένους συνανθρώπους μας.
6ον Νὰ προσευχηθοῦμε κάπως περισσότερο καὶ
νὰ μελετήσουμε ἕνα χριστιανικὸ βιβλίο.
7ον Νὰ ἐκκλησιασθοῦμε ἀνήμερα τὰ Χριστούγεννα ἀπὸ νωρὶς στὸ ναό. Νὰ ἀκούσουμε τὸ
«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός».
8ον Νὰ ἀποστείλουμε κάρτες μὲ χριστιανικὸ
περιεχόμενο καὶ ὄχι ἀλλότριες οὐδέτερες καὶ
περίεργες (ζῶα –φυτά-κοῦκλες-χιόνια κλπ).
9ον Νὰ στολίσουμε τὸ σπίτι μας γιορτινά.
10ον Νὰ θυμηθοῦμε τοὺς εὑρισκομένους στὸ
ἐξωτερικό.
Στὴν ὕπαρξή μας νὰ συνειδητοποιοῦμε
ὅτι δὲν θέλουμε νὰ ζοῦμε ὡς πρὸ Χριστοῦ, ἀλλὰ
μετὰ Χριστόν.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Μήνυμα ἐλευθερίας
Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
πού γιορτάζει κάθε χρόνο ὅλος ὁ
χριστιανικός κόσμος, ἀποτελεῖ τό κορυφαῖο γεγονός στήν παγκόσμια
ἱστορία. Ἕνα γεγονός μοναδικό καί
ἀνεπανάληπτο, πού ἔκοψε τήν
ἀνθρώπινη ἱστορία στά δύο: πρό
Χριστοῦ καί μετά Χριστόν. Εἶναι ἡ
μεγάλη ὥρα στή μακρόχρονη πορεία
τοῦ ἀνθρώπου πάνω στή γῆ. «Δέν μᾶς
εἶναι εὔκολο, γράφει ἕνας σύγχρονος
συγγραφέας, νά καταμετρήσουμε τίς
διαστάσεις τοῦ γεγονότος, πού πραγματοποιήθηκε στή μικρή Βηθλεέμ καί πού
σφράγισε ἀποφασιστικά τή ζωή τῆς
ἀνθρωπότητας. Εἶναι τόσο καταπληκτικό
τό μυστήριο, τόσο ἀπροσπέλαστο γιά
τόν ἀνθρώπινο στοχασμό μας, πού δέν
μποροῦμε νά τό συλλάβουμε». Δικαιολογημένα ὁ ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας ἀναφωνεῖ γεμάτος θαυμασμό
καί ἔκπληξη: «Μυστήριον ξένον ὁρῶ
καί παράδοξον...».
ΠΟΛΛΑ εἶναι τά μηνύματα πού
μᾶς ἔρχονται ἀπό τήν ταπεινή φάτνη
τῆς Βηθλεέμ. Μηνύματα πίστεως καί
ἀγάπης, χαρᾶς καί ἐλπίδας, εἰρήνης
καί ἐλευθερίας. Γιά τό τελευταῖο θά
σημειώσουμε μερικές ἐπίκαιρες σκέψεις:
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«Μή φοβεῖσθε... ἐτέχθη ὑμῖν, σήμερον σωτήρ» (Λουκᾶ 2, 10-11). Ὁ
ἀγγελικός ὕμνος τῶν Χριστουγέννων
καλεῖ τούς ἀνθρώπους νά ἀποβάλουν τό φόβο, γιατί τώρα γεννήθηκε
Σωτήρας, Λυτρωτής. Ἐκεῖνος πού θά
τούς ἀπελευθερώσει, ὄχι μόνο ἀπό
τό αἴσθημα τοῦ φόβου, ἀλλά καί ἀπό
τήν δουλεία τοῦ κακοῦ.
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, τό ὕψιστο αὐτό
ἀγαθό, εἶναι ἔμφυτο στόν ἄνθρωπο.
Δόθηκε ἀπό τόν Δημιουργό. Ἕνας
ἀπό τούς φιλόσοφους Πατέρες, ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, λέει «ὅτι ἡ
ἐλευθερία κάνει τόν ἄνθρωπο νά μοιάζει
μέ τόν Θεό». Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε
ἐλεύθερος, γιά νά ζήσει ἐλεύθερος.
Ἡ πτώση του ὅμως στήν ἁμαρτία εἶχε
ὡς συνέπεια τή στέρηση τῆς ἐλευθερίας. «Καθένας πού κάνει τήν ἁμαρτία,
εἶναι δοῦλος τῆς ἁμαρτίας» (Ἰωάννου
8, 34). Ἡ ἀνθρωπότητα, πρίν ἀπό
αἰῶνες, ἀνέμενε τόν ἐρχομό κάποιου
λυτρωτῆ. Κάποιου θείου Διδασκάλου
πού θά ἐλευθέρωνε τόν ἄνθρωπο
ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τῆς
ἄγνοιας.
ΟΤΑΝ ΗΡΘΕ, λοιπόν, τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπαγγελία τοῦ Θεοῦ καί ἡ
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προσδοκία τῶν ἀνθρώπων. «Ὁ Λόγος
σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν»
(Ἰωάννου 1, 14). Ὁ Θεός ὑποτάχθηκε
στούς νόμους τῆς Δημιουργίας, «μορφήν δούλου λαβών», γιά νά γίνουμε
ἐμεῖς ἐλεύθεροι. Ὁ Υἱός καί Λόγος
τοῦ Θεοῦ κατέβηκε στή γῆ ὄχι, μόνο
γιά νά ἐλευθερώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό
τό κακό ἀλλά καί γιά νά τόν ἀνεβάσει
στόν οὐρανό. Αὐτό τονίζει καί ὁ Μέγας Ἀθανάσιος: «Ἔγινε ὁ Θεός ἄνθρωπος, γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο Θεό».
Σ’ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ πού ταλαιπωρεῖται ἀπό τή βία, τό ἔγκλημα καί τήν
ἀδικία, σέ μιά ἀνθρωπότητα πού παραπαίει στή σύγχυση καί τήν ἀβεβαιότητα, τό πανανθρώπινο μήνυμα τῶν
Χριστουγέννων, μήνυμα ἀγάπης καί
χαρᾶς, ἐλευθερίας καί εἰρήνης, ἀποτελεῖ τή μόνη ἐλπίδα γιά τόν σημερινό ἄνθρωπο, τή μόνη διέξοδο στά
ἀδιέξοδα.

Τό Δ.Σ. τῆς Χριστιανικῆς
Στέγης Καλαμάτας
καί οἱ συνεργάτες
τοῦ «Συνδέσμου»
Σᾶς εὔχονται ὁλόψυχα
Καλά Χριστούγεννα
καί Καλή Χρονιά !

Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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Ὅταν πλησιάζει τό τέλος
ἑνός χρόνου, μέσα στήν
χαρμόσυνη ἀτμόσφαιρα
καί τήν κινητικότητα τῶν
Ἑορτῶν, ὑπάρχουν καί κάποιες στιγμές περισυλλογῆς
καί στοχασμῶν. Καί, τότε
- ἰδιαιτέρως ὅσοι μετροῦμε
καί μιά...κάποια ἡλικία ἔχουμε μιά τάση γιά καταμέτρηση πεπραγμένων
τῶν ἡμερῶν πού πέρασαν,
γιά «ἀπολογισμούς καί ἰσολογισμούς», σέ μιά προσπάθεια νά ἀποτιμήσουμε
συνειδητά αὐτά πού «χώρεσαν» στήν διάρκεια τῶν
ἡμερῶν, τῶν ἑβδομάδων
καί τῶν μηνῶν πού πέρασαν.
Καί δέν εἶναι λίγες οἱ
φορές πού αὐτή ἡ διαδικασία μᾶς κάνει νά ἀντιλαμβανόμαστε τήν σχετικότητα αὐτοῦ πού γενικῶς
ὀνομάζουμε «χρόνο», μέ
τόν ὁποῖο μετροῦμε τήν
ζωή. Διότι, οἱ ἴδιες 24 ὧρες,
μπορεῖ τήν μιά μέρα νά
μᾶς φάνηκαν ἀτέλειωτες
καί τήν ἄλλη νά ἔμοιαζαν
σάν μιά στιγμή, ἤ ἄλλοτε
νά εἶχαν σημαντικό καί
οὐσιαστικό περιεχόμενο κι
ἄλλοτε νά ἔμειναν κενές
σάν νά μήν ὑπῆρξαν στήν
ζωή μας.
*
Ἀφορμή γι’ αὐτές τίς
σκέψεις ὑπῆρξαν τά ἐνδιαφέροντα μηνύματα πού
βρῆκα στό ποίημα ἑνός
Βραζιλιάνου ποιητῆ καί
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συγγραφέα, τοῦ Mario de
Andrade, πού ἔχει τίτλο:
«Ὁ πολύτιμος χρόνος τῶν
ὥριμων».
Σέ ἐλεύθερη ἑλληνική
ἀπόδοση ἀπό τά Ἀγγλικά,
σᾶς μεταφέρω μερικούς
μόνο ἀπό τούς στίχους του:
«Μέτρησα τά χρόνια μου
καί συνειδητοποίησα ὅτι
μοῦ ὑπολείπεται λιγότερος
χρόνος ζωῆς ἀπό αὐτόν πού
ἔχω ζήσει ἕως τώρα...
Αἰσθάνομαι ὅπως αὐτό
τό παιδάκι πού κέρδισε μιά
σακούλα καραμέλες: τίς
πρῶτες, τίς καταβρόχθισε
μέ λαιμαργία, ἀλλά ὅταν
παρατήρησε ὅτι τοῦ ἀπέμεναν λίγες μόνο, ἄρχισε
νά τίς γεύεται μέ βαθιά
ἀπόλαυση.
Θέλω τήν οὐσία, ἡ ψυχή
μου βιάζεται...
Μοῦ μένουν λίγες καραμελίτσες στή σακούλα...
Θέλω νά ζήσω δίπλα σέ
πρόσωπα μέ ἀνθρώπινη
ὑπόσταση.
Πού μποροῦν νά γελοῦν
μέ τά λάθη τους.
Πού δέν ἐπαίρονται γιά
τόν ὅποιο θρίαμβό τους.
Πού δέν ἀποφεύγουν τίς
εὐθύνες τους.
Πού ὑπερασπίζονται μέ
σθένος τήν ἀνθρώπινη
ἀξιοπρέπεια καί πού τό
μόνο πού ἐπιθυμοῦν εἶναι
νά πορεύονται μέ τήν ἀγάπη καί τήν εἰλικρίνεια.
Αὐτό πού ἀξίζει τόν κόπο
στή ζωή εἶναι τό οὐσιῶδες.
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Θέλω νά περιτριγυρίζομαι πιά ἀπό
πρόσωπα πού ξέρουν νά ἀγγίζουν τίς
καρδιές τῶν ανθρώπων.
Ναί, βιάζομαι, ἀλλά μόνο γιά νά
ζήσω μέ τήν ἔνταση πού μόνο ἡ ὡριμότητα μπορεῖ νά σοῦ χαρίσει.
Σκοπεύω νά μήν πάει χαμένη οὔτε
μία ἀπό τίς καραμέλες πού μοῦ ἀπομένουν...
Εἶμαι σίγουρος ὅτι, ὁρισμένες θά
εἶναι πιό νόστιμες ἀπό ὅσες ἔχω ἤδη
φάει.
Σκοπός μου εἶναι νά φτάσω ὥς τό
τέλος τῆς σακούλας ἱκανοποιημένος
καί σέ εἰρήνη μέ τήν συνείδησή
μου καί μέ τούς ἀγαπημένους μου.
Εὔχομαι καί ὁ δικός σου σκοπός
νά εἶναι ὁ ἴδιος γιατί, μέ κάποιον
τρόπο, κι ἐσύ θά φτάσεις μιά μέρα
ἐκεῖ...».
***
Νά, λοιπόν, πού, ἡ κάθε μέρα μας,
μπορεῖ νά ἔχει τήν διάρκεια καί ἴσως
– γιατί ὄχι; - καί τήν γεύση μιᾶς μαγικῆς σέ ἰδιότητες - καραμέλας,
τήν ὁποία ἄν ἐμεῖς, ἀπό τό δικό μας
σακουλάκι, τήν χαρίσουμε σέ κάποιον
διπλανό μας γιά νά γλυκάνει τήν δική
του μέρα καί νά τοῦ δώσει χαρά,
εἶναι βέβαιο ὅτι θά δώσει μιά ὑπέροχη
γεύση καί στήν δική μας μέρα. Διότι,
ὅπως λέει κι ἕνα σοφό γνωμικό, «Ἡ
χαρά εἶναι τό μόνο πράγμα πού μπορεῖς νά τό δώσεις, χωρίς νά τό ἔχεις,
ἀλλά πού, σίγουρα, ἄν τό προσφέρεις,
θά τό ἀποκτήσεις».
Πρέπει, ὅμως, νά προσθέσω κι ἕνα
χρέος πού ἔχουμε ἐμεῖς οἱ μεγάλοι
ἀπέναντι στούς νέους μας. Εἶναι τό
χρέος νά τούς προτρέψουμε καί, μέ
τό παράδειγμά μας, νά τούς πείσουμε
νά μήν σπαταλοῦν ἄσκοπα τίς μέρες
τῆς ζωῆς τους, ἀφήνοντάς τες κενές
ἀπό οὐσιαστικό περιεχόμενο, μέ ἀνόητες δραστηριότητες, μέ νωχέλεια καί
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ραθυμία. Ἤ μέ μιά ἐμμονή σέ γκρίνιες
γιά ὅσα, τυχόν, θά ἐπιθυμοῦσαν καί
δέν ἔχουν. Ἄς τούς θυμίζουμε, κάπου
– κάπου, τήν σοφή Κινέζικη παροιμία
πού λέει: «Ἔκλαιγα γιατί δέν εἶχα
παπούτσια να φορέσω ὥς τήν στιγμή
πού εἶδα κάποιον πού δέν εἶχε πόδια».
Συνοψίζοντας, ἄς θυμόμαστε ὅτι ἡ
ζωή εἶναι τό ὑπέρτατο καί ὑπερούσιο
δῶρο τοῦ Δημιουργοῦ, ὅτι εἶναι μία
καί ὅτι δέν μετράει καί δέν μετριέται
μέ χρήματα, μέ παλάτια, μέ πολυτέλειες καί ξέφρενες διασκεδάσεις. Μετράει καί μετριέται:
- μέ ὅσα, σέ καλές μνῆμες καί τρυφερότητα, θά ἔχουμε ἀφήσει πίσω
μας, τήν ὥρα τῆς μεγάλης ἀναχώρησης γιά τήν ἀπέναντι ὄχθη,
- μέ ὅσα, σέ ὡραία δημιουργία,
σέ οὐσιαστικό ἔργο, καί σέ ἀληθινή
ἔγνοια γιά τούς συνανθρώπους μας,
θά ἔχουμε κληροδοτήσει στούς νεώτερους.
***
Ἔτσι, καί μόνον ἔτσι, ἡ ζωή ὑπερβαίνει οὐσιαστικά ὅλα τά μέτρα καί
ὅλα τά ὅρια πού προσδιορίζονται μέ
σύμβολα καί ἀριθμούς.
Εὐχή μου, λοιπόν, γιά τίς Ἅγιες
ἡμέρες τῶν Ἑορτῶν, εἶναι νά ὑπάρχουν πολλές ἀκόμη... «γλυκιές καραμελίτσες» μέσα στήν σακουλίτσα πού
μᾶς χαρίστηκε, νά τίς ἀπολαύσουμε
διπλά, καί νά ἀξιωθοῦμε - ὅπως ἀναφέρει ἡ ἱερή μας προσευχή - νά ἔχουμε:
«Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά καί μέ
καλή ἀπολογία...».
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Παν/μίου Ἀθηνῶν.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ

Ἕνας ὕμνος ἀριστούργημα, πού
περνάει σχεδόν ἀπαρατήρητος, ἀκόμα
καί ἀπό τούς ἱεροψάλτες, εἶναι τό Δοξαστικό τῆς Κυριακῆς πρό Χριστουγέννων.
Σέ κάθε Θεία Λειτουργία πρίν
ἀπό τή Δοξολογία ψάλλεται ἀργά καί
κατανυκτικά ὕμνος εἰσαγόμενος μέ
τό «Δόξα Πατρί…» πού λέγεται ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ. Τό Δοξαστικό γιά τό ὁποῖο
θά μιλήσουμε εἶναι τό ἀκόλουθο:

Ἦχος πλ. δ΄
Τῶν νομικῶν διδαγμάτων ὁ σύλλογος, τήν ἐν σαρκί ἐμφανίζει τοῦ
Χριστοῦ θείαν Γέννησιν, τοῖς πρό
τοῦ νόμου τήν Χάριν εὐαγγελιζομένοις, ὡς ὑπέρ νόμον τῇ πίστει
ὑπάρξασιν· ὅθεν τῆς φθορᾶς ἀπαλλαγῆς οὖσαν πρόξενον, ταῖς ἐν ἅδῃ
κατεχομέναις ψυχαῖς προεκήρυττον,
διά τῆς ἀναστάσεως. Κύριε δόξα
σοι.
Ὅλοι γνωρίζουμε ἀπό συλλόγους.
Εἶναι μία ὁμάδα ἀνθρώπων πού ἀγωνίζονται γιά κάποιο στόχο. Στίς συνελεύσεις τους μιλᾶνε πολλοί καί ὑποστηρίζουν τίς ἀπόψεις τους. Ὅταν
ἀκοῦμε τή λέξη «νομικῶν» ὁ νοῦς
μας πάει σέ δικαστήρια, δικηγόρους
καί νομοθεσία…
Ἐδῶ, ἡ ἑρμηνεία «τῶν νομικῶν
διδαγμάτων ὁ σύλλογος» εἶναι: Τό
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σύνολο τῶν διδαγμάτων τοῦ νόμου
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Δηλαδή, τά
διδάγματα τοῦ νόμου τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης μιλᾶνε ἔντονα, ὅπως σέ ἕνα
σύλλογο, γιά κάτι πού θά ποῦμε τώρα.
Ἡ λέξη «ἐμφανίζει» μᾶς θυμίζει τό
ἔργο τοῦ φωτογράφου πού ἀπό ἕνα
φίλμ βγάζει φωτογραφία πού σκορπᾶ
συγκινήσεις καί θυμίζει πολλά. Ἐδῶ:
«τήν ἐν σαρκί ἐμφανίζει τοῦ Χριστοῦ
θείαν Γέννησιν», σημαίνει: ἐμφαντικά
διδάσκει τήν κατά σάρκα Γέννηση
τοῦ Χριστοῦ. Σύμφωνα μέ τή δογματική τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχουμε δύο
Γεννήσεις τοῦ Χριστοῦ: Μίαν ἄχρονον
ἐκ τοῦ Πατρός, ὅπως λέμε στό Σύμβολο
τῆς Πίστεως: «πρό πάντων τῶν
αἰώνων» καί μία σέ συγκεκριμένη
στιγμή, τήν ἐνανθρώπησή Του. Ὅπως
ἕνας ἄλλος ὡραῖος ὕμνος τῆς Πρωτοχρονιᾶς λέγει: «…ὁ ὀκταήμερος κατά
τήν Μητέρα, ὁ ἄναρχος κατά τόν
Πατέρα….». Στή συνέχεια, βλέπουμε
δύο φορές τή λέξη «νόμος». Ἡ πρώτη
ἐννοεῖ τόν Νόμον τοῦ Χριστοῦ, τήν
Καινή Διαθήκη καί ἡ δεύτερη τόν Νόμον τοῦ Μωϋσέως, δηλ τήν Παλαιά
Διαθήκη. Καί τώρα «ἡ ἐν σαρκί ἐμφάνιση τῆς Θείας Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ» πῶς ἐπιτελεῖται; Ποιό εἶναι τό
«ποιητικό αἴτιο» πού λέμε στό συντακτικό; Ἰδού λοιπόν αὐτό σέ πτώση
δοτική: «τοῖς πρό τοῦ νόμου τήν
Χάριν εὐαγγελιζομένοις» πού ση-
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μαίνει: μέ ὅλους ὅσους πρίν ἀκόμη
ἀπ’ τό νόμο (τήν Καινή Διαθήκη)
εὐαγγελίζονταν τήν Χάρη Του. Ἡ
Χάρις ἔχει τήν ἔννοια τῆς ἀγάπης
πού ἔφθασε μέχρι Σταυροῦ. «Ὁ Θεός
ἀγάπη ἐστί», ὅπως λέγει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης. Καί πῶς τό πέτυχαν
αὐτό οἱ πρό τοῦ Νόμου διατελέσαντες
καί ἑορταζόμενοι κατά τήν Κυριακή
πρό Χριστουγέννων; «ὡς ὑπέρ νόμον
τῇ πίστει ὑπάρξασιν», δηλαδή, ἀφοῦ
ὅλοι αὐτοί μέ τήν πίστη τους, ξεπέρασαν τίς διατάξεις τοῦ Μωσαϊκοῦ
νόμου. Ἀναρίθμητα παραδείγματα πίστεως: Ἄς θυμηθοῦμε τόν Ἀβραάμ
πού πῆγε νά θυσιάσει τό μονάκριβο
υἱό του ἤ τόν Ἰώβ πού λεπρός ἐπάνω
στίς ἀκαθαρσίες ἔψαλλε τό «εἴη τό
ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον…» μέ τό
ὁποῖο τελειώνει κάθε Θεία Λειτουργία.
Ἔτσι, οἱ πρό Χριστοῦ δίκαιοι ἐκήρυτταν ἐκ τῶν προτέρων, «προεκήρυττον».
Μέ τή ζωή των, τούς ψαλμούς καί
τίς προφητεῖες (Παλαιά Διαθήκη) ἔκαναν προκήρυγμα. Τό κήρυγμα ἦρθε
μέ τόν Ἰωάννη τόν Πρόδρομον πού
εἶναι ὁ τελευταῖος Προφήτης τῆς παλαιᾶς Διαθήκης καί ὁ πρῶτος Προφήτης

ΔΩΡΕΕΣ EIΣ ΜΝΗΜΗΝ

τῆς Καινῆς Διαθήκης καί ὁ ὁποῖος
ἔδειξε τόν Χριστόν λέγοντας «Ἴδε ὁ
Ἀμνός τοῦ Θεοῦ» πού τό λέμε σέ
κάθε Δοξολογία. Τό ἀποκορύφωμα
τοῦ προκηρύγματος ἦταν «ταῖς ἐν
ἅδη κατεχομέναις ψυχαῖς», δηλαδή
ἀκόμη καί στίς φυλακισμένες ψυχές
στόν Ἅδη. Καί ποιό ἦταν τό προκήρυγμα: «τῆς φθορᾶς ἀπαλλαγῆς
οὖσαν πρόξενον,... διά τῆς ἀναστάσεως», δηλαδή, ἡ ἀναμενόμενη Χάρις
τοῦ Μεσσία μέσω τῆς Ἀναστάσεώς
Του, θά εἶναι ἡ αἰτία τῆς ἀπαλλαγῆς
ἀπό τήν φθορά τῆς ἁμαρτίας. Ἡ κατά
σάρκα Γέννηση «πρόξενος» διά τῆς
Ἀναστάσεως. Τί ἀλληλουχία νοημάτων!
Ὅλη ἡ ζωή τοῦ Κυρίου, ὅλη ἡ δογματική τῆς Ὀρθοδοξίας!
Μετά ἀπό ὅλα αὐτά πού ἀκούσαμε
συγκινημένοι θά ἀναφωνήσουμε: «Κύριε δόξα σοι». Δηλαδή, Δοξασμένος
νά εἶσαι, Κύριε, καί μέ αὐτά τά αἰσθήματα ἀφοῦ ψάλλομε τόν ὕμνον στήν
«Ὑπερευλογημένη Θεοτόκο» πού ἦταν
ὁ ἀνθρώπινος συντελεστής τῆς κατά
σάρκα Γεννήσεως ἀναπέμπομεν πανηγυρικά τήν Μεγάλην Δοξολογίαν.
Νικόλαος Πιερράκος
Φυσικός-Μηχανικός Tηλεπικοινωνιῶν
Ἱεροψάλτης

➤ Ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀναγνωστόπουλος, Χαλάνδρι, 50 € εἰς μνήμην Μαρίας, κόρης Ἀθανασίου
Σταυροπούλου, Λουτράκι.
➤ Ἡ κ. Ἀναστασία Ἀνδριτσάκη, Ἴλιον, 50 € εἰς μνήμην Νικολάου Ἀνδριτσάκη.
➤ Ὁ κ. Χρίστος Κατηφόρης, Ἀχαρνές, 30 € εἰς μνήμην τοῦ πατέρα του Σπυρίδωνος, δασκάλου
καί ἱεροψάλτου.
➤ Ὁ κ. Βασίλειος Κωσταδήμας, Ἰωάννινα, 30 € εἰς μνήμην Ἑλένης καί Αἰκατερίνης.
➤ Ὁ κ. Ἀντώνιος Ν. Στυλιανάκης, Στρόβολος, Λευκωσία-Κύπρος, 20 € εἰς μνήμην τῶν γονέων
του Νικολάου (†30.4.2012) καί Μαρίκας (†13.11.2015)
➤ Ἡ κ. Βασιλική Τούρλα-Τσαντίλη, Μαρούσι, 30 € εἰς μνήμην τῶν γονέων της.
➤ Ὁ κ. Νικόλαος Τσαπράζης, Ἀθήνα, 30 € εἰς μνήμην γονέων καί συγγενῶν.
➤ Ἡ κ. Κυριακή Χατζημηνᾶ, Ἔδεσσα 20 € εἰς μνήμην τοῦ πατέρα της Εὐσταθίου.
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Καί θα’ ρθοῦν χρονιάρες μέρες:
«Τά Χριστούγεννα
μέ τ’ ἀφρόπλαστα χριστόψωμά τους
πρῶτα,
καί τ’ Ἅι-Βασιλειοῦ μέ τῶν παιδιῶν
τά κάλαντα
καί μέ τῶν νερῶν τ’ ἁγιάσματα τά
φῶτα»
Ἔτσι μᾶς προετοιμάζει ὁ ποιητής Γεώργιος Δροσίνης γιά τόν ἐρχομό τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς, τῆς ἑορτῆς τῶν
Χριστουγέννων καί τῶν ἄλλων ἑορτῶν
πού ἀκολουθοῦν. Κοσμοϊστορικό γεγονός
ὁ ἐρχομός τοῦ ἀναμενόμενου Λυτρωτῆ τοῦ
κόσμου, τόν ὁποῖον αἰῶνες πρίν εἶχαν προαναγγείλει οἱ προφῆτες. «Καί καλέσουσι
τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός». Καί ἦρθε μιά
κρύα νύχτα τοῦ Δεκέμβρη, ὄχι ὡς Βασιλεύς
καί Κύριος, ἀλλά ὡς πιό ταπεινός ὅλων.
Ἡ γῆ θά τοῦ προσφέρει μιά φάτνη.
«Νύχτα κι ἔξω χιονίζει. Στό στάβλο γυρτή
τό παιδί της σφιχτά ἡ Παναγία κρατεῖ.
Πῶς κρυώνει ὁ Χριστούλης. /Μιά φάτνη
ἑτοιμάζει ὁ Ἰωσήφ κι ἁπαλά στό σανό τόν
πλαγιάζει..», θά γράψει ὁ Στέλιος Σπεράντσας.
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Κρύα ἡ βραδιά, φτωχό τό λίκνο, ὅμως,
ὅλα φωτίζονται ἀπ’ τό ἀστέρι καί ὅλα
ἁγιάζονται ἀπ’ τόν ἐρχομό τοῦ Θείου Βρέφους. «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ
Σωτήρ ἡμῶν», θ’ ἀκούσουμε στήν ἐκκλησία.
Καί ἀπ’ τό στόμα τοῦ ἀξέχαστου ποιητῆ Γεωργίου Βερίτη θ’ ἀκουστεῖ:
«Χρυσή βραδιά, γεμάτη θάμπη/ σκορποῦν στό φῶς βουνά καί κάμποι/ Μάγοι
περνάνε βιαστικοί/ στήν ἅγια γῆ τή βιβλική».
Ἡ γῆ, τό σπήλαιον, τό ἀστέρι νά καθοδηγεῖ τούς Μάγους τῆς Ἀνατολῆς, γιά
νά ἐναποθέσουν στά πόδια Του τά Δῶρα
τους: «χρυσόν, σμύρνα καί λίβανον».
Γι’ αὐτό τ’ ἀστέρι πού ’γινε ὁ ὁδηγός
τῶν Μάγων ἔγραψε ὁ ποιητής Σωτήρης
Σκίπης:
«Καί τό Ἄστρο πού δέ θά φανῆ ποτέ
στόν κόσμο πιά
ἀπό τοῦ στερεώματος τ’ ἀμέτρητα
τά βάθη,
ἦρθε κι ἀπό τή φάτνη Σου, Χριστέ μου,
ἐπάνω ἐστάθη
τό Ἀστέρι, πού δέ θά φανεῖ ποτέ στόν
κόσμο πιά».
Παρόντες στή θεία γέννηση –πῶς ἦταν
μπορετό ν’ ἀπουσιάσουν– οἱ καλοκάγαθοι

¥

βοσκοί τῆς Βηθλεέμ. Τήν παρουσία τους
σημειώνει ὁ Γ. Ἄννινος μέ τούς δικούς του
στίχους:
«Ἐμεῖς, φτωχοί τσοπάνηδες,
Σοῦ δώσαμε
τῶν ζῶν μας τό σανό γι’ ἁπαλό
στρῶμα,
τά χνῶτα τους γιά ζεστασιά Σου
θέρμαναν
τό θεϊκό καί βρεφικό Σου σῶμα...».
Τό σκηνικό συμπληρώνουν οἱ θεόσταλτοι Ἄγγελοι, πού ψάλλουν τό
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
Ὁ Τέλλος Ἄγρας δέν θά ξεχάσει νά
τούς συμπεριλάβει στό ποίημά του «Χριστούγεννα». Μᾶς λέει: «Βοσκοί πολλοί καί
βοσκοποῦλες/ τόν προσκυνοῦσαν ταπεινά/ ξανθόμαλλοι Ἄγγελοι ἐστεκόνταν/ κι ἔψελναν γύρω Του «ὠσαννά».
Αὐτά ἔγιναν ἐκεῖνο τό ξεχωριστό
βράδυ, πού ὡς σπάθα χώρισε τόν χρόνο
στά δύο. Στούς πρό Χριστοῦ αἰῶνες καί
στούς μετά Χριστόν χρόνους. Καί ἦρθε
στή γῆ ὁ Χριστός, ὄχι ὡς ἁπλός ἐπισκέπτης, ἀλλά, γιά νά μᾶς ἀποκαλύψει τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Κατέβηκε γιά νά μᾶς
δείξει τό σωστό δρόμο γιά τήν «ἡμῶν σωτηρία». Καί ἦρθε νά μείνει γιά πάντα
κοντά μας. Μᾶς διαβεβαιώνει γι’ αὐτό διά
στόματος τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου
(κη, 20) «καί ἰδού ἐγώ μεθ’ ἡμῶν εἰμί
πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας
τοῦ αἰῶνος...». Αὐτό δέν πρέπει νά τό ξεχνοῦν οἱ Χριστιανοί καί νά μήν πιστεύουν
σ’ ἕναν ἀπόντα Κύριον πού πέρασε κι
ἔζησε στή γῆ «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ», ἀλλά ὡς
παρόντα Χριστόν, ὡς «ἐσκήνωσεν ἐν
ἡμῖν» καί εἶναι ἀνά πᾶσα στιγμή «μεθ’
ἡμῶν».

Θά γιορτάσουμε κι ἐφέτος, μέ τή
Χάρη τοῦ Θεοῦ, τά Χριστούγεννα. Ὄχι
ὅμως σάν κοσμικό γεγονός, δίνοντας πανηγυρική ὄψη στό σπίτι μας καί στόν περιβάλλοντα χῶρο. Μέ δέντρα καί
ἀστεράκια, μέ φανταχτερά χαλιά καί
πλούσια τραπέζια, μέ καινούργια ροῦχα
καί μέ φρεσκάρισμα στούς τρόπους μας.
Μπορεῖ ὅλα αὐτά νά ἱκανοποιοῦν τόν
ὁποιονδήποτε ἐπισκέπτη μας κι ἐμᾶς
τούς ἴδιους. Ἐκεῖνος, ὅμως ὁ «ἐπισκέπτης» τῆς ταπεινῆς φάτνης τῆς Βηθλεέμ,
θέλει ἄλλου εἴδους προετοιμασία. Ἐπιθυμεῖ ν’ ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας ὅπως τό
λουλούδι τίς ἡμέρες τῆς ἐαρινῆς εὐδίας.
Ὑψιπετῶντας «ἐν πνεύματι» καί ἐξοβελίζοντας τά ὅποια πάθη μας, τίς ὅποιες μικρότητες καί ὅλα τά «συρφετά» τῆς
τύρβης, πού λεκιάζουν καί λερώνουν τήν
εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου, τήν «καθ’ ὁμοίωσιν» Ἐκείνου πλασμένου. Νά ξαναβρεῖ ὁ
ἄνθρωπος τόν ὑψηλό προορισμό του καί
νά ξαναγίνει ὁ «ἄνω θρώσκων». Τότε, θά
νιώσουμε καί θά βιώσουμε τήν «εἰρήνη
ἡμῖν, καί ὑμῖν». Τότε, καί τό δέντρο τῆς
ἀγάπης θά βλαστήσει καί θά φουντώσει
καί θά δώσει καρπούς ἀνθρωπιᾶς. Τότε,
θά συμφωνήσουμε μέ τή φωνή τοῦ Κωστῆ
Παλαμᾶ, πού μᾶς λέει:
«Ὤ! μέσα μου γεννιέται ἕνας Θεός!
Καί τό κορμί μου γίνεται ναός.
Δέν εἶναι, ὡς πρῶτα, φάτνη ταπεινή
μέσα μου λάμπουν ξάστεροι οὐρανοί...
... Μέσα μου λάμπουν ξάστεροι οὐρανοί,
καί τό κορμί μου, φάτνη ταπεινή,
βλέπω κι ἀλλάζει, γίνεται ναός.
Ὤ μέσα μου γεννιέται ἕνας
Θεός».
Καλά Χριστούγεννα
σέ ὅλους.
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ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ τά λόγια τοῦ Γέροντα
Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα ὅτι "στήν ἐποχή μας
τά νέα παιδιά θά εἶναι ἤ πολύ σκοτισμένα
ἤ πολύ φωτισμένα", ἀναρωτήθηκα τί τό
ἰδιαίτερο ἔχει ἡ ἐποχή μας καί δημιουργεῖ
αὐτήν τήν ἀκραία ἀντίθεση. Μία ἀντίθεση
πού χαρακτηρίζει τραγικούς ἥρωες ὅπως
τούς ἥρωες στά ἔργα τοῦ Ντοστογιέφσκι.
Ἐκεῖ ὅπου οἱ ἅγιοι συναντῶνται μέ τούς
ἐγκληματίες.
Στό βιβλίο του "Ὁ Ἐγκληματίας στό
ἔργο τοῦ Ντοστογιέφσκι", ὁ καθηγητής
Ἐγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης γράφει
ὅτι οἱ ἥρωες τοῦ μεγάλου δημιουργοῦ,
ζώντας ὁριακές καταστάσεις, ὁδηγοῦνται
σέ ἀκραῖες λύσεις. Παγιδευμένοι στή γοητεία τοῦ πάθους τους, βιώνουν τήν δική
τους "ἀλήθεια", πού συγκρούεται μέ τήν
ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Καί τότε, γκρεμίζονται
στόν ἴλιγγο μίας ἄγριας ἐλευθερίας, ἀποβάλλοντας σάν βάρος ἀνυπόφορο τήν εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς τοῦ κακοῦ, ἄρα καί τήν
εὐθύνη τῆς ἀληθινῆς ὕπαρξης.
Ἡ ματαίωση τῶν ὀνείρων, ἡ διάψευση
τῶν ἐλπίδων δημιουργοῦν τήν ἀνάγκη γιά
μία φανταστική πραγματικότητα, παγιδεύοντας τήν ψυχή. Σ' αὐτήν τήν κατάσταση ὁ ἄνθρωπος ζητᾶ ν' "ἀπελευθερωθεῖ"
ἀπό τόν Θεό. Νά γίνει κύριος τῆς ζωῆς
του. Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς μπορεῖ ν' ἀποτινάξει
τά ἠθικά ὅρια τῆς ὕπαρξης, νά γίνει ἐχθρός
τῶν ἄλλων καί τοῦ ἑαυτοῦ του, καθώς διχάζεται, ἀποξενώνεται, χτίζεται μέσα στόν
"λογικό ἐγωισμό" του. Στίς τραγικές στιγμές
τοῦ βίου, στήν κόψη τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, βρίσκει κανείς τό μέτρο τῆς ἐλευθερίας του.
Ἡ ρῆσις: "Ἄν δέν ὑπάρχει Θεός θά
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γίνω ἐγώ Θεός" (Ντοστογιέφσκι-Δαιμονισμένοι) ὁδηγεῖ σέ μία ἐλευθερία ἔξω ἀπό
τόν ἠθικό Νόμο, ἐκεῖ ὅπου ἡ συνείδηση
παλεύει μέ τήν ἀπουσία νοήματος, ἄρα
καί μέ τήν πιό βαθιά ὑπαρξιακή ἀγωνία.
Γιατί ἡ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ καταλήγει ἀναπόφευκτα σ' ἕνα ὑπαρξιακό ἀδιέξοδο. Ὁ
ἄνθρωπος δέν εἶναι πλασμένος γιά νά
εἶναι ὁ μοναδικός μάρτυρας τοῦ ἑαυτοῦ
του.
Ὡστόσο, ἀνάμεσα στήν παραφορά καί
στήν ἀνάγκη ἑνός νοήματος, οἱ "σκοτεινοί"
ἥρωες τοῦ Ντοστογιέφσκι ἀναζητοῦν κι
ἐκεῖνοι τόν Θεό τοῦ ἐλέους. Ποῦ στέκει ὁ
Θεός ὅμως; Ποῦ στέκει ὁ Θεός καί γιά τά
παιδιά τῆς δικῆς μας ἐποχῆς πού βιώνουν
τήν ματαίωση τῶν ὀνείρων τους καί τή διάψευση τῶν ἐλπίδων τους;
Ὁ προφήτης Ἠλίας λέει πώς ὁ Θεός
δέν εἶναι οὔτε στόν κυκλώνα πού συντρίβει
τά βουνά, οὔτε στόν τρομερό σεισμό πού
ἀνοίγει τή γῆ, οὔτε στήν καταστροφική
φωτιά πού καλπάζει στόν ἄνεμο. Εἶναι
στήν φωνή μίας "αὔρας λεπτῆς".
Ἴσως ,τά φωτισμένα παιδιά τῆς ἐποχῆς
μας, γιά τά ὁποία μιλᾶ ὁ Γέροντας Ἐφραίμ,
νά εἶναι ὅπως τά φωτισμένα παιδιά ὅλων
τῶν ἐποχῶν. Νά νικοῦν δηλαδή, τή βία
τοῦ καιροῦ τους, τούς περισπασμούς τοῦ
κόσμου, τήν κηδεμονία τῆς μοίρας καί τόν
πόλεμο τῶν παθῶν. Μέ ἄλλα λόγια νά ἐπιστρέφουν στήν ἁπλότητα τῆς ταπείνωσης
ἀκολουθώντας τήν φωνή μίας "αὔρας
λεπτῆς". Ἐκεῖ ὅπου στέκει ὁ Θεός.
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εὐχές ἤ μόνο 1 εὐχή;
όν Δεκέμβριο μέ τήν εὐκαιρία τοῦ
ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων καί
τῆς ἔλευσης τοῦ νέου ἔτους – 2018 –
θά συναντήσουμε ἀγαπημένα μᾶς πρόσωπα, θά ἀνταλλάξουμε εὐχές διά ζώσης,
τηλεφωνικά ἤ μέσω μηνυμάτων ἀπό τό κινητό μας ἤ ἀπό τά ποικίλα μέσα κοινωνικῆς
δικτύωσης: «Χρόνια Πολλά! Καλή Χρονιά!
2018 εὐχές καί πάνω ἀπό ὅλα ὑγεία σ’
ὅλους μας» διανθίζοντας τό καί μέ ὅ,τι
ἄλλο πιό ἐγκάρδιο πηγάζει ἀπό μέσα μας.
Ἡ πιό πάνω εὐχή εἶναι, εἰλικρινά, πολύ
ὄμορφη καί σίγουρα βγαίνει μέσα ἀπό τήν
ψυχή μας. Σήμερα, ἀντιμετωπίζουμε πολλά
ἐμπόδια στήν καθημερινότητά μας πού μᾶς
τήν κάνουν πιό δύσκολη. Ἔτσι, μέ αὐτή τήν
κουβέντα εὐχόμαστε στόν ἀπέναντί μας νά
εἶναι τουλάχιστον ὑγιής ὁ ἴδιος καί ἡ οἰκογένειά του, ὥστε νά μήν ἔχει περισσότερους
«μπελάδες» μέ γιατρούς, φάρμακα καί νοσοκομεῖα.
Ὅμως, ἔχουμε ἀναρωτηθεῖ ποτέ ἄν ἡ
προτεραιότητα τῆς εὐχῆς γιά τήν σωματική
ὑγεία εἶναι σύμφωνη μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη
μας; Ἡ ἀπάντηση μᾶς δίνεται ἐδῶ κι αἰῶνες
πρίν ἀπό τόν Εὐαγγελιστή Ματθαῖο: «ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ
καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καί ταῦτα
πάντα προστεθήσεται» (Μάτθ. στ ,33).
Σύμφωνα μέ τήν ἑρμηνευτική ἀπόδοση τοῦ
Ἰωάννου Θ. Κολιτσάρα τό εὐαγγελικό αὐτό
χωρίο ἀποδίδεται ὡς ἑξῆς : «Ζητεῖτε δέ
κατά πρῶτον καί κύριον λόγον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀρετήν πού θέλει
ἀπό σᾶς ὁ Θεός, καί ὅλα αὐτά τά ἐπίγεια
ἀγαθά θά σᾶς δοθοῦν μαζή μέ τά ἀνεκτί-
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μητα ἀγαθά τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν».
Τό δικό μας ἀβίαστο συμπέρασμα
εἶναι ὅτι προτεραιότητα γιά κάθε πιστό
ὀρθόδοξο χριστιανό εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν κι ὄχι ἡ σωματική ὑγεία. Πρέπει
νά ζητοῦμε πρῶτα γιά τόν ἑαυτό μας καί
τούς γύρω μας πού ἀγαπᾶμε νά γίνουν
μέλη τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Αὐτή κατακτιέται ἀπό τόν καθένα μας μέ καθημερινό ἀγώνα μέσω τῆς καλλιέργειας τῶν
κατά Χριστόν ἀρετῶν. Ἀπαιτεῖται προσευχή, νηστεία, συμμετοχή στά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας
Μεταλήψεως.
Μία ἄλλη – διαφορετική - παράμετρος
τοῦ θέματος αὐτοῦ εἶναι καί ὅτι, ὅσο κι ἄν
ἐμεῖς εὐχόμαστε κι ἐπιθυμοῦμε τήν ὑγεία,
κάποια στιγμή στήν ζωή μας θά εἶναι Θέλημα Θεοῦ νά τήν χάσουμε καί νά «κλείσουμε τά μάτια» μας. Ἐκείνη τήν συγκεκριμένη στιγμή ἡ ψυχή μας θά εἶναι ἕτοιμη
μέ τίς πράξεις καί τούς λογισμούς της γιά
τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν ἤ θά τήν χάσουμε; Ἡ εὐχή: «Καλόν Παράδεισο» δέν
συνδέεται ἀπαραιτήτως μέ τήν μοιραία
στιγμή τοῦ θανάτου. Ἀντιθέτως, εἶναι εὐχή
γιά: «Καλό ἀγώνα, πού θά μᾶς ὁδηγήσει
στόν Παράδεισο» καί τόν ἀγώνα αὐτόν τόν
κάνουμε ἐν ζωή στή γῆ.
Ἐν κατακλείδι, ἄς ἀποκτήσουμε περισσότερη προσευχή μέσα μας κι ἄς εὐχηθοῦμε
αὐτές τίς γιορτές στόν ἑαυτό μας καί τ’
ἀγαπημένα μᾶς πρόσωπα: «Καλό ἀγώνα
γιά τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν τήν νέα
αὐτή χρονιά».
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ταύτιση
Κατά τό δυνατόν, ἀξίζει νά προσπαθήσουμε νά ταυτισθοῦμε μέ τόν Καλό Σαμαρείτη.
Σέ ὅλες τίς ἐποχές καί τούς χρόνους ὑπῆρχαν ἄνθρωποι
πληγιασμένοι, «περιπεσόντες εἰς ληστάς». Χωρίς ἄλλο, οἱ
ἔχοντες χρεία ἔχουν πληθύνει σέ αὐτούς τούς ταραγμένους
καιρούς.
Ὅπως Ἐκεῖνος δέ σταμάτησε σέ μιά στιγμαία βοήθεια,
ἀλλά παρακίνησε τόν πανδοχέα νά συνεχίσει τήν περίθαλψη
καί ὅταν ἐπέστρεφε θά τοῦ ἀπέδιδε τά ἐπί πλέον ἔξοδα ἄς
παραμερίσουμε τήν ὑπέρμετρη φιλαυτία μας πού καθόλου
δέν ἁρμόζει σέ πιστούς καί ἄς ἀσχοληθοῦμε ὁλόκαρδα μέ
τίς πληγές τῶν ἀδελφῶν μας, σωματικές ἤ ψυχικές μέχρι τήν
πλήρη ἀντιμετώπιση. Μέχρι νά γίνουν καλά.
Μιά προσέγγιση ὅσων ἔχουν ἀνάγκη, σύμφωνα μέ τά
λόγια Του: Ὅταν προσφέρετε σέ αὐτούς τούς ἐλαχίστους
εἶναι σάν νά τό προσφέρετε σέ ἐμένα.
Ὁ περιπεσών εἰς ληστάς, μπορεῖ νά εἶναι στίς ἡμέρες
μας ὁ πεινασμένος, ὁ ἄστεγος, ὁ ἄνεργος, ὁ κοινωνικά περιθωριοποιημένος, ὁ μοναχικός, ὁ ἄρρωστος, ὁ φυλακισμένος, ὁ προδομένος, ἀκόμα καί ὁ ἄπιστος, ἀξιολύπητος καί
αὐτός.
Περιμένει τό λάδι καί τό κρασί πάνω στίς πληγές του,
μέ πηγαῖα ἄδολη ἀγάπη, γνήσια ἀδελφική χριστιανική προσέγγιση, ταπεινά
καί τρυφερά, ὅπως θά περιποιούμεθα
τόν πληγωμένο Χριστό μας, καί ὄχι μέ
ἐνυπωσιακά πυροτεχνήματα ματαιόδοξης φιλανθρωπίας, γιά τό «θεαθῆναι».
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση

³ ¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

306

¥

Τ

ΕΚΔΗΜΙΑ

ά Χριστούγεννα εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἑορτή τῆς Χριστιανοσύνης.
Εἶναι ἑορτή Ἀγάπης καί Συγνώμης. Ἕνα μήνυμα πού ἔρχεται ἀπό τά
βάθη τῶν αἰώνων. Ἕνα μήνυμα χαρούμενο, ζωτικό, ἐλπιδοφόρο, λυτρωτικό
γιά τόν ἄνθρωπο. Ἡ γέννησις τοῦ Χριστοῦ σημαίνει τή γέννηση τῆς ἀνθρωπιᾶς, τοῦ ξεχασμένου μέτρου, τῆς
λησμονημένης ἀξίας.
Τά Χριστούγεννα μεταφέρουν μήνυμα εἰρήνης καί ἀγάπης σέ ἕνα ἀνειρήνευτο κόσμο. Καί οἱ καμπάνες τῶν
Ἐκκλησιῶν προσκαλοῦν τούς πιστούς
νά ψάλλουν τόν ὕμνο τῶν Ἀγγέλων
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς
εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», γιά νά
ἀφυπνιστοῦμε καί νά ἀλλάξουμε
τρόπο ζωῆς. Γιατί Χριστούγεννα εἶναι
κάτι τό οὐσιαστικότερο, ἡ ἀναγέννηση
κάθε Ἕλληνα γιά νά ἀφυπνιστεῖ καί νά
στραφεῖ σέ σφαῖρες δικαιοσύνης, σύμπνοιας καί νά σεβαστεῖ τίς Ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις. Νά κοιτάξει ἐντός
του ἀλλά καί τόν πλησίον του, μέ
ἀνοιχτή καρδιά καί ἀγάπη χωρίς
ὅρους. Τό φῶς τῆς Βηθλεέμ ἄς ἀφυπνίσει τίς συνειδήσεις μας καί ὁ Ἥλιος
τῆς Δικαιοσύνης ἄς ζεστάνει τίς καρδιές
μας γιά νά βρεῖ τόπο νά χωρέσει ὁ
Ἀχώρητος καί νά κάνουμε εἰρηνικά Χριστούγεννα μέ τόν Χριστό.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΝΙΚΑ
Ταξιάρχου Στρατοῦ ἐ.ἀ.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
Τήν 1η Δεκεμβρίου 2017 τελείωσε
τήν ἐπίγεια ζωή τοῦ ὁ Μαρίνος Κοσμόπουλος σέ ἡλικία 83 χρόνων. Ἦταν συνταξιοῦχος ἐκπαιδευτικός καί Πρόεδρος
τοῦ Καλαματιανοῦ παραρτήματος τῆς
ΓΕΧΑ .
Ταπεινός καί «χαμηλῶν τόνων»
ἄνθρωπος, ὅπως ἦταν στήν ζωή του,
προσέφερε ὅλες του τίς δυνάμεις στό
χριστιανικό ἔργο τῆς «Χριστιανικῆς
Ἑνώσεως Καλαμάτας». Βοηθοῦσε σέ
ὅλους τους τομεῖς τῶν δραστηριοτήτων
τῆς «Ἑνώσεως», ἀλλά κυρίως, στόν τομέα
τῆς παιδικῆς κατασκήνωσης πού φρόντιζε, γιά πολλά χρόνια, στή λύση τῶν
πολυποίκιλων προβλημάτων πού ἔχει
μία παιδική ἐξοχή.
Ἄριστος οἰκογενειάρχης. Μαζί μέ
τήν σύζυγό του κ. Καλλιρρόη ἀπέκτησε
3 γιούς, πού καί οἴ τρεῖς τους εἶναι
ἐκπαιδευτικοί μέ ἄριστες οἰκογένειες.
Μέ τήν ἐκδημία του ἀφήνει ἕνα
κενό σέ μία ἀξιόλογη πνευματική προσπάθεια, τό ὁποῖο εὐχόμαστε καί ἐλπίζουμε ὁ Κύριός μας νά ἀναπληρώσει μέ
κάποιον ἀντάξιόν του.
Στήν σύζυγό του καί τά παιδιά τοῦ
Τρύφωνα, Νίκο καί Γιῶργο, καί ἀπό τή
θέση αὐτή, ἐκφράζουμε τά πλέον θερμά
μας συλλυπητήρια καί τίς εὐχές μας, ὁ
Κύριός μας νά ἁπαλύνει τήν λύπη τους
μέ τήν βεβαιότητα ὅτι ὁ πατέρας τούς
τώρα βρίσκεται κοντά στόν Χριστό μας
πού τόσον ἀγάπησε καί ἀπολαμβάνει
τά ἀγαθά τοῦ Παραδείσου.

Τό φῶς
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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 σιμά 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’ ἀπ’ ὅλα
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πνευματική, ἕνα ἄδειασμα δηλαδή
τῆς ψυχῆς ἀπό 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 ἄλλο νόημα παρά μονάχα τήν
προσέγγιση τοῦ Σπηλαίου, κατά τό
λόγο 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 πάν’ ἀπ’ ὅλα τῆς
υἱοθεσίας (πρβλ. Γαλ. 4, 5).
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 ἑορταστικά προγράμματα τῆς τηλοψίας, μέ τήν ἀπαραίτητη τράπεζα
ποικιλίας ἀγαθῶν, καί εἰδική μουσική.
Στίς ἐκκλησιές πάλι, θ’ ἀνάψουν τά πολλά τά φῶτα, θά βάλουμε τά καλά μας ἐμεῖς, οἱ
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ὑποτιθέμενοι διάκονοι τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, θά ποῦμε 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
νοιώσουμε ἕνα κενό. Κενό πού τό
φέρνει ἡ συνειδητοποίηση ὅτι καί
ἐφέτος, ἐντελῶς ἀνθρωπάρεσκα
σταθήκαμε ἀπέναντι στό Σπήλαιο,
κοιτάζοντας νά τροφοδοτήσουμε
τό ναρκισσισμό μας μέ παραπανίσια κενοδοξία, πού τή χρειαζόμαστε
γιά νά κερδίσουμε τίς ἐντυπώσεις.
Δυστυχῶς.
Κάπου ὅμως, σέ ἀνύποπτα τοπία
ἀνόθευτα καί πρωτινά, ὅπως εἶναι κάποια ταπεινά καί δίχως τή ντροπή
τῆς ἐκκοσμίκευσης μοναστηράκια ἤ
Κελλία, ἀλλά καί μικρές 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 - δηλαδή 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 τήν μεγάλη
τιμή πού μᾶς κάνει μέ τό νά μᾶς ἐπισκεφθεῖ ὁ Κύριος Ἰησοῦς· μιάν Ἐπίσκεψή Του, δηλαδή, πραγματική κι
ὄχι εἰκονική, ἀφοῦ «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς
ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν...».
Ἄραγε, ποῦ βρίσκονται ὅλ’ αὐτά
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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 Γιορτή καί
τό ὅλο της περιεχόμενο. Γιατί ἄν δέν
ἀναζητήσουν τόν παράδεισο ἐντός τοῦ
Σπηλαίου, μέ λίγα λόγια, ἄν δέν ἐπιδείξουν καί ἀποδείξουν τήν εὐπρεπή
στάση ζωῆς, πού εἶναι ταπείνωση κι
ὄχι ἡ ταπεινολογία, ἡ βιωμένη χαρμολύπη κι ὄχι ἡ ἐφήμερη εὐωχία, τότε
δέν θά ὑπάρξουν Χριστούγεννα, ἀλλ’
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 2017. Κι ἀκόμα δέν
καταλάβαμε ἤ, σέ τελική ἀνάλυση,
δέν ἐπιθυμοῦμε νά καταλάβουμε «ποῦ
ὁ Χριστός γεννᾶται»...
Σαρανταήμερον Χριστουγένννων.
π. Κ.Ν.Κ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀρχιμανδρίτης ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡ. ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ
«Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΓΕΙΑ ΖΩΗ ΤΗΣ –
ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ, ΜΟΧΘΩΝ, ΔΕΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ ΤΗΣ»
Ἕνα ξεχωριστό βιβλίο πού περιγράφει συνολικά
στό γήϊνο δράμα τῆς Παναγίας, ἀπό τήν ἀρχή τῆς
ἐπίγειας ζωῆς της κι ὡς τήν Ἀνάσταση τοῦ Υἱοῦ
της. Σήκωσε ποικίλους σταυρούς πόνου καί
ἀρκετῶν περιπετειῶν ἀγογγύστως ὑπηρετώντας
τό μυστήριο τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως. Μέσα
ἀπό τίς σελίδες του ἐπιχειρεῖται νά γίνει διάπλατα γνωστή ἡ ἐδῶ ζωή της, ἀφοῦ μέ βάση αὐτή,
ἡ Παναγία μας εἶναι καί ἔγινε αὐτή πού τελικά
γνωρίζουμε καί τιμοῦμε σήμερα. Ἐπίσης, τό πόνημα συνοδεύεται καί ἀπό φωτογραφικό ὑλικό.
Σχ. 14 x 20,5, Σελ. 145, Δνση Συγγραφέα: Χατζηκώστα 12, Ἀθήνα, 11521, Τηλ. 6977822412,
2106411464
Ἀρχιμανδρίτης ΔΑΝΙΗΛ Γ. ΑΕΡΑΚΗΣ
«ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ» (Μορφές, πού
ἔφυγαν), τεῦχος Β΄, 2000 – 2017.
Παρουσιάζει δημοσιευμένα ἄρθρα κι ἐπικήδειους
ὁμιλίες σέ ἀξιοθαύμαστες προσωπικότητες ἐπισκόπων, πρεσβυτέρων καί λαϊκῶν μέ βαθειά πίστη
καί ἐνάρετη ζωή, πού ἀναχώρησαν «ἐπ’ ἐλπίδι
ζωῆς αἰωνίου». Ἡ κατάταξή τους στό βιβλίο γίνεται μέ τή χρονολογική σειρά τῆς ἐκδημίας τους
στήν περίοδο 2000-2017.
Σχ.13,5 x 20, Σελ. 300, Δνση Συγγραφέα: Χριστοκοπίδου 12, Ἀθήνα, 10554, Τηλ. 2103212713,
2109765440.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 2018
Ἀφιερωμένο στήν μετάνοια.
«ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ»
τεῦχος Β΄, Κεφ. 5-9 (ε΄- θ΄).
Σέ συνέχεια τοῦ A΄ τεύχους, ἑρμηνεύονται τά
ἑπόμενα 5 κεφάλαια (ἀπό τό 5ο ὡς τό 9ο) τοῦ
Κατά Μάρκον Εὐαγγελίου, πρός οἰκοδομή ὅσων
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μελετοῦν καθημερινά τήν Ἁγία Γραφή. Ἐπίσης,
εἶναι κατάλληλο γιά ἁγιογραφικούς κύκλους καί
κηρύγματα, ἀφοῦ γίνεται ἐμπεριστατωμένη καί
ἐποικοδομητική ἀνάλυση τῶν εὐαγγελικῶν στίχων.
Σχ. 14 x 20,5, Σελ. 256, Δνση Συγγραφέα: Χριστοκοπίδου 12, Ἀθήνα, 10554, Τηλ. 210 3212713 &
2109765440.
Ἀρχιμανδρίτης ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ
«Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΙΣΑΑΚ Ο ΛΙΒΑΝΕΟΣ»,
Β΄ Ἔκδοση, Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»
Ραδιοφωνική συνέντευξη στόν Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως,
Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης μέ θέμα τήν ζωή, τίς θέσεις καί φρονήματα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος
Ἰσαάκ τοῦ Λιβανέζου, πού βίωσε τήν Ὀρθοδοξία
καί τήν ὀρθοπραξία. Ἡ παροῦσα ἔκδοση εἶναι
ἐμπλουτισμένη μέ ἀπόσπασμα προηγούμενης συνεντεύξεως ἀναφερόμενη στόν τρόπο τῆς Ποιμαντικῆς διακονίας του καί στήν προσωπικότητά
του.
Σχ. 14 x 20,5, Σελ. 70, Δνση Συγγραφέα: Ἱ. Μ.
Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, Τηλ. 22310
94140.
ΑΓΙΟΥ ΝΗΦΩΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝΗΣ
«ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ
ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ»,
Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»
Ἁγιοπνευματικές ἀποκαλυπτικές διδαχές τοῦ
Ἁγίου Νήφωνος, ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς
Ἀλεξανδρείας, πού ἔζησε τόν 4ο αἰώνα. Τά κείμενα
εἶναι ἀναδημοσίευση μέρους ἀπό τό βιβλίο «Ἕνας
ἀσκητικός Ἐπίσκοπος», τῆς Ἱ. Μ. Παρακλήτου
Ἀττικῆς.
Σχ. 14 x 20,5, Σελ. 64, Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Σπαρτάκου 6, Συκιές Θεσσαλονίκης,
56626, Τηλ. 2310212659.
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Μοναχοῦ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ
«ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ»
(Ἐπιλογή σέ θέματα Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας)
Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»
Εὔστοχες ἐπισημάνσεις τοῦ μακαριστοῦ χαρισματικοῦ μοναχοῦ π. Θεοκλήτου, πού μᾶς δείχνουν τόν
ἀσφαλῆ δρόμο πού ἀκολούθησαν ἀνά τούς αἰῶνες
οἱ πνευματοφόροι καί θεοφόροι Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας. Τά κείμενα εἶναι σταχυολογήματα ἀπό τό
ὁμώνυμο βιβλίο τοῦ ἰδίου πού εἶχε κυκλοφορήσει τό
1974 ἀπό τόν «Ὀρθόδοξο Τύπο».
Σχ. 14 x 20,5, Σελ. 64, Ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Σπαρτάκου 6, Συκιές Θεσσαλονίκης, 56626,
Τηλ. 2310212659.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Ταξίαρχος Ἀερ. ἐ.ἀ. - Νομικός
«190. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Συγκέντρωση, μέ ἐξαιρετική φροντίδα, ἀναδημοσιευμένων ἄρθρων, ἐπιφυλλίδων, μελετῶν, ὁμιλιῶν,
παρατηρήσεων καί σχολίων σοβαρῶν προσωπικοτήτων καί Συνεργατῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ τύπου καί Στρατιωτικῶν περιοδικῶν, δημοσιευθέντων μέχρι καί τοῦ
μηνός Σεπτεμβρίου 2017. Κύριο χαρακτηριστικό τῆς
συλλογῆς αὐτῆς εἶναι ἡ ἀνησυχία καί ἡ ἀγωνία γιά
τήν σημερινή πορεία τοῦ ἀνθρώπου.
Σχ. 21 x 30, Σελ. 194. Δ/νση: Ἀφῶν Διδασκάλου 68,
Παπάγου,15669, Τηλ. 210 6514195.
«191. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
Συγκέντρωση, μέ ἐξαιρετική φροντίδα, ἀναδημοσιευμένων ἄρθρων, ἐπιφυλλίδων, μελετῶν, ὁμιλιῶν,
παρατηρήσεων καί σχολίων σοβαρῶν προσωπικοτήτων καί Συνεργατῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ τύπου καί Στρατιωτικῶν περιοδικῶν, δημοσιευθέντων μέχρι καί τοῦ
μηνός Ὀκτωβρίου 2017.
Σχ. 21 x 30, Σελ. 121. Δ/νση: Ἀφῶν Διδασκάλου 68,
15669, Παπάγου, Τηλ. 210 6514195.
ΡΙΖΕΣ, Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱστορικῆς καί Λαογραφικῆς Ἑταιρείας Αἰγιαλείας, Τεῦχος 12ο, Καλοκαίρι 2017
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Ὁλόκληρο τό τεῦχος εἶναι ἀφιερωμένο στόν μεγάλο
Γιάννη Ἀνδρικόπουλο, στόν «ποιητή τῆς Ἱστορίας
μας». Μία πολυσχιδής προσωπικότητα τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων καί ποιητής, πού ζεῖ στό Αἴγιο. Ἡ
ἐξαιρετικά προσεγμένη ἔκδοση τοῦ τεύχους περιέχει βιογραφικά, ἐργογραφικά στοιχεῖα, κριτικές
στό ἔργο του καί ἀνθολόγιο ποιημάτων του.
Σχ. 21x 29,7, Σελ. 176, Ἱστορική – Λαογραφική Ἑταιρεία Αἰγιαλείας (Ι.Λ.Ε.Α.), Δεσποτοπούλου 2, Αἴγιο,
25100, Τηλ. 2691062106, 2691024377.
Π. Β. ΠΑΣΧΟΥ
«ΕΝ ΘΛΙΨΕΙ ΕΠΛΑΤΥΝΑΣ ΜΕ», ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Ὄμορφα καί βαθυστόχαστα ποιήματα ταξινομημένα σέ 3 ἑνότητες: Α’ Στιχηρά Ψελλίσματα, Β’ Κατανυκτικά Θροΐσματα καί Γ΄ Εὐδοκία Θλίψεως.
Σχ. 14 x 20,5, Σελ. 102, Ἐκδόσεις «Παρρησία», Ἰωαννίνων 2, Μοσχάτο, 18345, Τηλ. 2109422075.
Περιοδικό «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ»
Νέο τεῦχος τοῦ λογοτεχνικοῦ περιοδικοῦ μέ πολύ
πλούσιο «Ἀφιέρωμα στόν Κύπρο Χρυσάνθη, 100
χρόνια ἀπό τήν γέννησή του», στά πλαίσια τοῦ
Ἔτους Κύπρου Χρυσάνθη, πού κήρυξε ἐπισήμως τό
Ὑπουργικό Συμβούλιο γιά τό 2015. Ὁ Κύπρος Χρυσάνθης ἦταν ἕνας ἀπό τούς σημαντικότερους
ἀνθρώπους τῆς Κύπρου μέ πολυδιάστατη προσφορά στά πολιτισμικά της δρώμενα.
Σχ. 17 x 24, Σελ. 339, Τετραμηνιαῖο λογοτεχνικό περιοδικό, Ὑπεύθυνη Ἐκδότρια: Λούλλα Κύπρου Χρυσάνθη, Ἀνδροκλέους 2, Λευκωσία, 1060, Τηλ. 2276
4900.
Περιοδικό «ΝΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ», ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Τεῦχος 94, Ἀπρ., Μαϊ, Ἰούν. 2017
Περιοδικό μ’ ἐνδιαφέρουσα ὕλη πού κυκλοφόρησε
νέο τεῦχος του μεστό περιεχομένου καί ποικίλης θεματολογίας ἀπό ἀξιόλογους ἀρθρογράφους καί ποιητές.
Σχ. 17x24, Σελ. 108, Δνση: Τ.Θ. 67217, Μελίσσια,
15102, Τηλ. 2108041436.
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. Ὁ σημερινός ἄνθρωπος ἀποξενώνεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μέ γρήγορους
ρυθμούς. Ἡ νεολαία δέν
καταλαβαίνει κἄν τή
γλώσσα καί τό μήνυμα
της. Ἕνα μόνο αὐτό σημαίνει: ὅσο μποροῦμε νά
προσευχόμαστε
στόν
Κύριο νά μήν ἀφήσει στό
σκοτάδι τόν λαό του.
β. Νά διώχνετε τούς
κακούς λογισμούς, τίς
φαντασίες πού φέρνει ὁ
διάβολος. Νά μήν τούς
δίνετε σημασία, νά τά ρίχνετε πίσω.
γ. Πολλοί εἶναι οἱ
πειρασμοί, πολλές καί οἱ παγίδες τοῦ διαβόλου καί μέσα στό μοναστήρι καί ἔξω
στόν κόσμο. Ὅλα ὅμως αὐτά διαλύονται
μέ τήν προσευχή καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.
δ. Ἄν δέν ἔχουμε τήν ψυχή μας καθαρή, κανένα ὄφελος δέν παίρνουμε ἀπό
τήν θεία Κοινωνία.
ε. Θαύματα γίνονται καθημερινά,
ἀλλά δέν τά βλέπουμε, δέν τούς δίνουμε
σημασία. Τό ὅτι ὁ Θεός παρά τίς κηλίδες
καί τίς ἁμαρτίες μας, δέν ὀργίζεται καί δέν
διακόπτει τίς σχέσεις Του μαζί μας, αὐτό
δέν εἶναι ἕνα μέγα θαῦμα;
στ. Τυχερός δέν εἶναι αὐτός πού κερδίζει στά λαχεῖα, ἀλλά ὅποιος δεχτεῖ στή
ζωή του τό Ἅγιο Πνεῦμα.
ζ. Ἀμέτρητα χρήματα πέρασαν ἀπό
τά χέρια μου, ἀλλά ὅλα πῆγαν στόν προορισμό τους, στούς πάσχοντες, στούς
φτωχούς, στούς ἔχοντες ἀνάγκη.
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η. Οἱ γεροντάδες καί οἱ γερόντισσες
καί οἱ ἡγούμενοι πρέπει νά ἔχουν ἀγάπη
καί διάκριση. Διαφορετικά τά ἔχουν χάσει
ὅλα.
θ. Ἡ νηστεία εἶναι ἐντολή Θεοῦ. Γι’
αὐτό καί ἐμεῖς νηστεύουμε. Δέν μᾶς
ἔβλαψε ἡ νηστεία μέχρι σήμερα.
ι. Καμιά προσευχή δέν πάει χαμένη.
Καί ἐμένα αὐτή ἡ προσευχή μέ κράτησε
τόσα χρόνια. Πάντα ἡ προσευχή στηρίζει.
ια. Νά μή δειλιάζουμε, νά μή φοβούμαστε. Ἄν ὁ Θεός εἶναι μαζί μας, κανένας
δέν εἶναι ἐναντίον μας.
ιβ. Ὅταν ὁ ἱερέας βγάζει μερίδες καί
μνημονεύει ὀνόματα τῶν πιστῶν στήν Ἱερή
Πρόθεση, κατεβαίνει Ἄγγελος Κυρίου καί
παίρνει τή μνημόνευση καί τήν πηγαίνει
καί τήν ἐναποθέτει στόν θρόνο τοῦ Δεσπότη Χριστοῦ ὡς προσευχή γι’ αὐτούς
πού μνημονεύτηκαν.
ιγ. Χωρίς τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, οὔτε τά ἄτομα, οὔτε οἱ
οἰκογένειες, οὔτε οἱ ὁμάδες προσώπων,
οὔτε τά κράτη μποροῦν νά προοδεύσουν
καί νά εὐδοκιμήσουν.
ιδ. Πολύ νά προσέχουμε στήν προσευχή μας τί ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό, γιατί
παραδείγματος χάρη δέν ξέρουμε, ὅταν
ζητήσουμε δοκιμασία καί μᾶς τήν δώσει,
ἄν θά τήν ἀντέξουμε.
ιε. Ὅταν ἀντιμετωπίζεις δοκιμασίες,
πειρασμούς καί θλίψεις, νά προσεύχεσαι,
νά συγχωρεῖς καί νά ὑπομένεις.
ιστ. Δέν πρέπει νά ἔχει κανείς ἀμφιβολίες, οὔτε δυσπιστίες. Νά ἔχετε πίστη
Θεοῦ «ὡς κόκκον σινάπεως» καί ὅ,τι ζητήσετε ὁ Θεός θά σᾶς τό δώσει.
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ιζ. Στήν Ἐκκλησία βρίσκουμε
τήν ὑγεία, τήν παρηγοριά, τήν
ἐλπίδα καί τή σωτηρία τῆς ψυχῆς
μας.
ιη. Νά μή γνωστοποιεῖ ὁ πιστός
στούς ἀνθρώπους τήν ἐξομολόγησή
του ἤ τή ζωή του ἤ τήν πνευματική
του ἐργασία. Ὅλα νά γίνονται στά
κρυφά καί κατόπιν συμβουλῆς τοῦ
πνευματικοῦ.
ιθ. Ἔχετε τήν ἐλπίδα σας εἰς τόν
ἐπί ξύλου τανυθέντα Ἰησοῦ Χριστό
καί θά ἔλθουν ὅλα κατ’ εὐχήν.
κ. Καλύτερα νά πάρουμε τήν
Ἁγία Γραφή καί νά τήν διάβασουμε,
νά κάνουμε μία παράκληση στήν
Παναγία μας, νά ποῦμε πέντε ψαλμούς τοῦ Δαβίδ, παρά νά κοιτάζουμε
τηλεόραση.
κα. Ἡ ὑπομονή καί ἡ ταπείνωση
σέ κάνουν πλούσιο. Οἱ ἀρετές αὐτές
σέ φέρνουν κοντά στόν Θεό καί σέ
κάνουν φίλο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
κβ. Στόν κόσμο αὐτόν εἴμαστε
περαστικοί. Ὁ θάνατος δέν πρέπει νά
μᾶς φοβίζει. Εἶναι τό πλέον φυσιολογικό γεγονός. Ἡ ἁμαρτία πρέπει
νά μᾶς φοβίζει.
κγ. Οἱ ἀνομβρίες καί ὅλα τά
δεινά προέρχονται ἀπό τίς ἁμαρτίες
τῶν ἀνθρώπων, γι’ αὐτό νά προσευχόμαστε καί νά εἴμαστε κοντά στό
Χριστό καί τήν Ἐκκλησία του.
ΣΧΟΛΙΟ: Ὁ Γέροντας Ἰάκωβος
ἔχει μεγάλο προορατικό χάρισμα, τό
ὁποῖο κρύβει ἐπιμελῶς γιά νά μήν
δοξάζεται. Εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους Ἁγίους τοῦ αἰῶνα μας.
Ἅγιος Πορφύριος
Καυσοκαλυβίτης
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Μηνιαῖο περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Ἔκδοση «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας»

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟ 2017

Σεβ. Μητρ. Ἀχελώου Εὐθύμιος Κ. Στύλιος
Ἀρχιμ. Νικόδημος Γιαννακόπουλος
Ἀρχιμ. Γεώργιος Μπίζας
Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Γ. Λίχας
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου
Αἰδεσ. Κων/νος Καλλιανός
Ἀθανάσιος Ἀναστόπουλος
Ἀθανάσιος Ἀβραμίδης
Σταυρούλα Α. Βερράρου
Κατερίνα Δογάνη
Σάββας Ἠλιάδης
Δημήτριος Καρτσώνης
Ἠλίας Κατσάνος
Ἠλίας Π. Καρυώτης
Γ.Δ. Κούβελας
Σταυρούλα-Κλειώ Κουράση
Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας
Ἰωάννης Μενοῦνος
Παναγιώτης Ἰ. Μέντης
Εὕα Μοδινοῦ
Γεώργιος Νίκας
Πέτρος Π. Πανταζόπουλος
Εὐάγγελος Ἰ. Παπαευαγγέλου
Γεώργιος Παπαθανασόπουλος
Στάθης Παρασκευόπουλος
Κωνσταντῖνος Ρίζος
Φώτιος Ρίζος
Ἄννη Ρουμπέα-Κόλβερη
Χρίστος Ρώμας
Βασίλειος Σκιαδᾶς
Μερόπη Σπυροπούλου
Ἀντώνιος Στυλιανάκης
Δημήτριος Ἰ. Φαλλῆς
Γεώργιος Φιλιππῆς
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Τόν περασμένο μήνα διαβάστηκε στούς
Ἱερούς Ναούς μας τό Εὐαγγέλιο τῆς παραβολῆς τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη.
Ἡ περικοπή αὐτή περιλαμβάνει δύο μέρη.
Πρῶτον, τήν ἐρώτηση τοῦ Νομικοῦ τί πρέπει
νά κάνει γιά νά κληρονομήσει τήν αἰωνιότητα
καί δεύτερον, τήν παραβολή ποιός εἶναι ὁ
«πλησίον».
Ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτημα τοῦ Νομικοῦ
ἀπό τόν Κύριό μας, ἐντυπωσιάζει, ἀπό τήν
μικρή της ἔκταση, στό μεγάλο ἐρώτημα πῶς
κατακτᾶται «ἡ αἰώνια ζωή».
Καί ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπάντησε: «ἀγαπήσεις
Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου
καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ ὅλης τῆς
ἰσχύος σου καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καί
τόν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν». (Λουκ.10,27).
Αὐτά τά δύο νά κάνεις καί θά τήν κατακτήσεις!
Ἀκούγοντας τήν ἐρώτηση αὐτή τοῦ Νομικοῦ, σκέφτηκα τά παρακάτω, τά ὁποία κρίνω
σκόπιμα νά τά μεταφέρω ἐδῶ, γιά κάποιο
προβληματισμό ὅλων μας.
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Ἀσφαλῶς, ὁ Νομικός μέ τήν ἐρώτησή του,
δέν θά ἤθελε, μόνον νά «ἐκπειράσει» τόν Κύριον. Ἀσφαλῶς, θά τόν ἀπασχολοῦσε τό γεγονός τοῦ ἐπερχομένου θανάτου του, καί τῆς
τύχης τῆς ψυχῆς του. Πίστευε στήν αἰωνιότητα
καί ποθοῦσε νά τήν κληρονομήσει. Καί γιά
τήν κατάκτηση αὐτῆς τῆς κληρονομιᾶς ρώτησε.
Δέν ρώτησε πῶς θά κατακτοῦσε τόν ὑλικό
κόσμο πού ζοῦσε, πῶς θά πετύχαινε τίς νομικές
του ὑποθέσεις, οὔτε πῶς λύνονται τά οἰκογενειακά προβλήματα καί τά οἰκονομικά τά
δικά του καί τῆς χώρας του. Γιά τήν τύχη
τῆς ψυχῆς του ρώτησε.
Σκέφτομαι. Ὁ σημερινός ἄνθρωπος, ἄν
βρεθεῖ στή θέση τοῦ Νομικοῦ μπροστά στόν
Ἰησοῦ, ποιά ἐρώτηση θά τοῦ ἔκανε; Θά ρωτοῦσε γιά τήν τύχη τῆς ψυχῆς του ἤ θά
ρωτοῦσε γιά πολλά ἄλλα θέματα πού καθημερινά τόν ἀπασχολοῦν;
Εἴτε μᾶς ἀρέσει, εἴτε (καί ἀσφαλῶς) δέν
μᾶς ἀρέσει, τό τέλος τῆς ζωῆς μας ἔρχεται.
Ἄραγε, προβληματιζόμαστε πῶς θά κατακτήσουμε τήν αἰωνιότητα ἤ μᾶς ἀπασχολοῦν
τά καθημερινά, τά τόσον ἐφήμερα προβλήματά
μας;
Σέ λίγες ἡμέρες θά γιορτάσουμε τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας. Μέσα στήν ἑορταστική
ἀτμόσφαιρα πού δημιουργεῖται, κυρίως γιά
ἐμπορικούς λόγους, μέ τά πολύχρωμα λαμπάκια, τά χριστουγεννιάτικα δένδρα, τά στολίδια στούς δρόμους κ.λπ. σκεπτόμαστε ποιός
εἶναι Αὐτός πού πρόκειται νά γεννηθεῖ καί
γιατί ἔρχεται στόν πλανήτη μας, στόν μοναδικό
πλανήτη τοῦ σύμπαντος κόσμου πού γνωρίζουμε, ὅτι κατοικοῦν λογικά ὄντα;
Γιατί ἔρχεται ὁ Θεός στή γῆ μας; Γιά τόν
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ἑαυτό Του ἤ γιά μᾶς; Γιά τόν ἑαυτό
Του δέν μᾶς ζήτησε ἀπολύτως τίποτα,
οὔτε μᾶς ζητάει. Γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους ὑπέφερε, μαστιγώθηκε, σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε ! Οἱ συμβουλές Του ἦταν γιά νά μπορέσουν οἱ
ἄνθρωποι νά περάσουν τήν ἐπίγεια
ζωή τους μέ εἰρήνη καί μέ ἀγάπη.
Γι’αὐτό εἶπε καί στόν ἐρωτῶντα Νομικό ὅτι θά κληρονομήσει τήν «αἰώνια
ζωή» μέ τό νά ἀγαπάει «τόν πλησίον
του ὡς ἑαυτόν». Σκεφθεῖτε, ἄν ἀγαπούσαμε τούς συνανθρώπους μας,
ὅπως ἀγαπᾶμε καί φροντίζουμε τόν
ἑαυτόν μας, θά ὑπῆρχαν διαπληκτισμοί, δικαστήρια, ἀντιδικίες, μίση καί
πόλεμοι;
Καί ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι τῶν ἡμερῶν
μας, ὄχι μόνον τόν διώχνουμε ἀπό
τήν ζωή μας, ἀλλά τόν πολεμᾶμε μέ
ὅλα μας τά μέσα! Δέν θέλουμε τήν
ὕπαρξή Του ! Δέν θέλουμε νά ὑπάρχουν ἄλλοι ἄνθρωποι πού νά τόν πιστεύουν, νά τόν εὐχαριστοῦν γιά τίς
δωρεές πού τούς προσέφερε καί ἐξακολουθεῖ νά τούς προσφέρει καί πού
ἀγωνίζονται νά ζήσουν σύμφωνα μέ
τίς διδαχές Του!
Νόμοι πού ἀντιτίθενται στή «χριστιανική ἠθική» ψηφίζονται στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων, χωρίς ἀντίδραση
ἀπό τήν πλειονότητα τοῦ ὀρθοδόξου
λαοῦ μας. Εἶναι καί αὐτό ἕνα δεῖγμα
τῆς ἠθικῆς μας κατάπτωσης.
Τά φετινά Χριστούγεννα πού ἔρχονται, ἄς γίνουν ἀφορμή, γιά μία ἀκόμη
φορά νά μᾶς προβληματίσουν γιά
ποιό σκοπό ἔρχεται ὁ Θεός στή γῆ
καί ποῖες εἶναι οἱ ὑποχρεώσεις μας
ἀπέναντι σέ αὐτό τό γεγονός, γιά νά
κατακτήσουμε καί ἐμεῖς τήν αἰωνιότητα.
Μέ τίς ὁλόθερμες εὐχές μου γιά
ὑγεία καί χαρά,

Τρία νέα βιβλία τοῦ Μητροπολίτου
Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου Σαββάτου,
Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
ΤΑ «ΥΠΕΡ»
ΚΑΙ ΤΑ «ΚΑΤΑ»
ΣΤΟ ΠΡΙΝ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
Σχ. 10Χ17. Σελ.40.

Η ΑΓΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΚΦΡΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σχ. 14Χ21 Σελ.290
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΘΑ ΕΝΩΣΕΙ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
& ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σχ. 14Χ21 Σελ.390

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
Σ.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

«“Ἡ τακτοποίησις” τῶν αὐθαιρέτων.
Ψηφίζεται σήμερα νομοσχέδιο πού ἐξυπηρετεῖ τούς πάντες...» (ΕΣΤΙΑ 18-10-17).
Ἐπιβράβευση τῆς παρανομίας γιά
ἄλλη μιά φορά.
«Ἴχνος χολέρας σέ νοσοκομεῖο.
Ἀπίστευτη καταγγελία τῆς ΠΟΕΔΗΝ γιά τό
νερό τοῦ “Ἕλενα Βενιζέλου”» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 19-10-17).
Δέν εἶναι πρώτη φορά πού καταγγέλλεται ἑστία μολύνσεως σέ νοσοκομεῖο. Οἱ
φύλακες τῆς ὑγείας μας δέν γρηγοροῦν;
«Ἀπόλυτη προτεραιότητα οἱ μεγάλες
ἐπενδύσεις» (Η ΑΥΓΗ 19-10-17).
Λόγια. Στήν πράξη οἱ κυβερνῶντες τίς
διώχνουν!
«Λέμε ΟΧΙ στά Νέα Θρησκευτικά.
Εἰρηνική πορεία διαμαρτυρίας. Ἀπό τό
Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου εἰς τό Ὑπουργεῖον Παιδείας» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 2010-17).
Ἐπιβάλλεται στράτευση γιά τήν ἀντιμετώπιση ἀντιπαιδαγωγικῶν καί ἀντεθνικῶν
μέτρων πού ὑπαγορεύουν ξένα κέντρα
ἐξουσίας.
«Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά μειώσει ἄμεσα
τή γραφειοκρατία» (ΕΘΝΟΣ 20-10-17).
Δεκαετίες τώρα ἐπισημαίνεται τό πρόβλημα. Ποιοί νά τήν μειώσουν; Αὐτοί πού
ἀπό τήν δεξαμενή της ἀντλοῦν ψήφους
καί ἄλλα ὀφέλη;
«Ἡ ὁμογένεια ἐνδιαφέρεται γιά
ἐπενδύσεις στήν Ἑλλάδα» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
22-10-17).
Ἀγνοοῦν πόσο “φιλική” πρός τίς ἐπενδύσεις καί ἰδίως ἀπό τό ἐξωτερικό εἶναι
τώρα ἡ χώρα μας;
«Ὁ Ράμα γκρεμίζει τά σπίτια τῶν
Ἑλλήνων στή Χειμάρρα» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 2210-17).
Καί ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση τί κάνει;
Ἀδιαφορεῖ, γιά νά οἰκοδομήσει ἐμπιστο-
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σύνη μέ τήν Ἀλβανία;
«Μάχη ἐξουσίας δύο ὑπουργῶν γιά
τόν ἔλεγχο τοῦ διαλυμένου ΕΟΠΥΥ» (ΤΑ
ΝΕΑ 23-10-17).
Συντροφικά μαχαιρώματα στά παρασκήνια τῆς πολιτικῆς σκηνῆς! Στήν ποδιά
τῆς ἐξουσίας σφάζονται παληκάρια!
«Προκλητική ἐπιστολή τοῦ προέδρου
τῶν τ. βουλευτῶν στόν Ἀλ. Τσίπρα. Ὁδηγούμεθα στήν ἐξαθλίωση» (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 24-10-17).
Καί αὐτοί πού ὁδήγησαν τόν λαό μας
στήν ἐξαθλίωση!
«Μέ τό ... δεξί ἡ φετεινή χρονιά στή
Μεσσηνία. Αὔξηση 25% στίς πρῶτες
ἀγοραπωλησίες ἐλαιολάδου» (ΘΑΡΡΟΣ
25-10-17).
Ἡ ποιότητα τοῦ προϊόντος ἡ πιό ἀποτελεσματική διαφήμιση μακροπρόθεσμα.
«Ἕνα φάντασμα πλανᾶται ἐπάνω ἀπό
τήν Ἑλλάδα: Ἡ ἀναβίωσις τῆς ἀνεξελέγκτου πολιτειοκρατίας» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ 27-10-17).
Προκαλεῖ βαθύτατη θλίψη τό γεγονός
ὅτι σάν ὑπνωτισμένοι λαός καί πνευματική
ἡγεσία, πρωτίστως ἡ Ἐκκλησιαστική ἡγεσία, δέν τό διακρίναμε! Ἄς ἀφυπνιστοῦμε
ἔστω τώρα.
«Ψάχνουν νέο κόλπο μέ τήν ἁπλή
ἀναλογική» (ΤΟ ΒΗΜΑ 28-10-17).
Ὁ ἑκάστοτε ἐκλογικός νόμος κοστούμι
στά μέτρα τῆς ἑκάστοτε κυβερνήσεως
πού διαθέτει τήν σχετική πλειοψηφία στή
Βουλή. Ἀπαρέγκλιτος στόχος ἡ νομή τῆς
ἐξουσίας. Ἄς ἀνοίξουμε τά μάτια μας
ἐμεῖς οἱ ψηφοφόροι, ὁ ἐμπαιζόμενος “κυρίαρχος λαός»!
«Ὁ ἰός τῆς γραφειοκρατίας ξαναχτύπησε» (ΕΛΕΥΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 30-10-17).
Πῶς δέν θεραπεύτηκε ἀπό τούς “θεσμούς”;
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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ΑΜΛΕΤ

Τ

ό ἀριστούργημα αὐτό τοῦ μεγάλου Ἄγγλου δραματουργοῦ Οὐΐλλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616) παρουσιάζεται στό θέατρο ΑΝΕΣΙΣ.
Ὁ πρίγκηπας τῆς Δανίας Ἄμλετ πληροφορεῖται
ἀπό τό φάντασμα τοῦ πατέρα του ὅτι δολοφονήθηκε
ἀπό τόν ἀδελφό του Κλαύδιο. Τοῦ ζητᾶ νά ἐκδικηθεῖ
τόν φόνο του. Ὁ Κλαύδιος ἀνέβηκε στό θρόνο καί νυμφεύθηκε τήν βασίλισσα Γερτρούδη. Ἐκτός ἀπό τό μῖσος
γιά τόν δολοφόνο τοῦ πατέρα του ὁ Ἄμλετ νιώθει
ἀηδία γιά τόν ἐσπευσμένο γάμο τῆς μητέρας του. Ἀποφασίζει νά παριστάνει τόν τρελό γιά νά τούς παραπλανήσει. Ἐπιστρατεύουν τόν σύμβουλο Πολόνιο, τήν
κόρη του Ὀφήλια, πού ὁ Ἄμλετ ἀγαπᾶ, καί τούς παλιούς συμμαθητές του Ρόζενκρατς καί Γύλδενστερν γιά
νά ἐξακριβώσουν τήν αἰτία τῆς συμπεριφορᾶς του.
Ὁ Ἄμλετ χρησιμοποιεῖ περιοδεύοντα θίασο πού
ἀναπαριστᾶ τήν δολοφονία τοῦ πατέρα του καί ἀπό
τήν ἀντίδραση τοῦ Κλαύδιου βεβαιώνεται γιά τήν ἀλήθεια τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ φαντάσματος. Κατά τήν
διάρκεια ἔντονου διαλόγου μέ τήν μητέρα του ὁ Ἄμλετ
σκοτώνει τόν Πολόνιο πού κρυφάκουσε πίσω ἀπό
κουρτίνα. Ὁ Κλαύδιος ὀργανώνει τήν ἀποστολή καί
ἐξόντωσή του στήν Ἀγγλία. Τόν συνοδεύουν οἱ Ρόζενκρατς καί Γύλδενστερν. Κατά τό ταξίδι γράφει ὁδηγίες
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πρός τούς Ἄγγλους νά σκοτώσουν τούς συνοδούς του καί
αὐτός μέ πειρατικό πλοῖο ἐπιστρέφει στή Δανία.
Μετά τόν φόνο τοῦ πατέρα
της καί λόγω τῆς ἀλλοπρόσαλλης
συμπεριφορᾶς τοῦ Ἄμλετ ἡ Ὀφήλια τρελαίνεται καί γλιστρῶντας
ἀπό δέντρο πνίγεται σέ ποταμάκι.
Ἔρχεται ἀπό τό Παρίσι ὁ ἀδελφός
της Λαέρτης καί ζητᾶ ἐκδίκηση
γιά τόν φόνο τοῦ πατέρα του καί
τήν τρέλα-θάνατο τῆς ἀδελφῆς
του. Ὁ Κλαύδιος στρέφει τό
μένος του ἐναντίον τοῦ Ἄμλετ.
Ὀργανώνει μονομαχία τους. Κατά
τήν μονομαχία Ἄμλετ καί Λαέρτης τραυματίζονται σοβαρά. Πρίν
σβήσουν ἀλληλοσυγχωροῦνται.
Ἡ Γερτρούδη πίνει ἀπό τό κύπελο
πού ὁ Κλαύδιος εἶχε ἑτοιμάσει
δῆθεν γιά νά ξεδιψάσει ὁ Ἄμλετ
καί εἶχε ρίξει δηλητήριο καί πεθαίνει. Ὁ Ἄμλετ διαπερνᾶ μέ τό
σπαθί του τόν Κλαύδιο καί βίαια
τόν ποτίζει μέ τό κατάλοιπο τοῦ
δηλητηρίου.
Ἐκτός ἀπό τήν συναρπαστική ὑπόθεση τῆς τραγωδίας καί
τίς σημαντικές ρήσεις καί μηνύματα, τό ἔργο προσφέρει ἐξόχως
ἐνδιαφέρον ὑλικό γιά ψυχολογική
μελέτη. Ἔχουν διατυπωθεῖ διάφορες θεωρίες γιατί ὁ Ἄμλετ δέν
ἐκτέλεσε τήν ἐντολή τοῦ πατέρα
του ἐνωρίτερα.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἕνας λευκός ἄγγελος
στήν καρδιά
τῆς “μαύρης” ἠπείρου…

Ἦταν βράδυ, σκοτάδι πηχτό ὅταν ἕνας
ὁλοφώτεινος οὐράνιος ἐπισκέπτης σκόρπισε τό θεῖο μήνυμα σέ κάποιους ἁπλοϊκούς βοσκούς, ἔξω στά βοσκοτόπια τῆς
Βηθλεέμ. Τούς ἐκόμισε τό γλυκύφθογγο
οὐράνιο μήνυμα “ὅτι ἐτέχθη ὑμιν σήμερον
Σωτήρ… ὡς ἐστί Χριστός Κύριος ἐν πόλει
Δαβίδ”. Καί ξαφνικά, ἔγινε ἡ νύχτα μέρα,
καθώς μία ὁλόκληρη στρατιά ἀγγέλων
ἐμφανίστηκε ψάλλοντας τά μεγαλεία τοῦ
Θεοῦ, τό “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ..”. Οἴ ἀγγελικές ὑμνωδίες καί τά λόγια τους μετέδωσαν παντοῦ τό μήνυμα τῆς σωτηρίας, τῆς
ἐλεύσεως τοῦ Μεσσία. Πόσο ἐλπιδοφόρο
τό μήνυμα τοῦ ἀγγέλου, πόσο ἐντυπωσιακή ἡ παρουσία τοῦ ἀγγελικοῦ πλήθους!
Γέμισε τίς ψυχές τῶν βοσκῶν τῆς Βηθλεέμ,
οἴ ὁποῖοι κατόπιν ἔγιναν καί οἴ ἴδιοι “ἄγγελοι”, κομιστές τοῦ οὐρανίου μηνύματος ὅτι
γεννήθηκε, ἦλθε ὁ Μεσσίας, ὁ Σωτήρας τοῦ
κόσμου.
Ἀπό τότε πολλές φορές ἀκούγεται
τοῦτο τό θεῖο καί ἐλπιδοφόρο μήνυμα.
Ἀκούστηκε καί ἀκούγεται σέ πολλές χῶρες
καί σέ πολλούς ἀνθρώπους, πού ζοῦν “ἐν
χώρα καί σκιά θανάτου” καί πού εἶναι “καθήμενοι ἐν σκότει”. Πόσοι ὀρθόδοξοι ἱεραπόστολοι τό κήρυξαν, ἀλλά ἀκόμη καί
σήμερα τό διαλαλοῦν.
Ἕνας ἀπό αὐτούς τούς “ἀγγέλους”,
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τούς ἀγγελιαφόρους τοῦ Θεοῦ, ἦταν καί
ὁ προσφάτως κοιμηθεῖς ἐπίσκοπός του
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Μητροπολίτης Πενταπόλεως κυρός Ἰγνάτιος Μαδενλίδης. Ἕνας ἄνθρωπος, πού ἔζησε,
μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν ἰσάγγελο
πολιτεία ἐνταγμένος στήν ἱεραποστολική Ἀδελφότητα Θεολόγων “Ο ΣΩΤΗΡ».
Ἔτρεχε νά κηρύξει καί νά μεταδώσει τόν
Θεῖο Λόγο ὡς λαϊκός θεολόγος σέ πολλά
μέρη τῆς πατρίδος μας ἀπό τά πρῶτα νεανικά του χρόνια. Ἀργότερα, ὡς μοναχός
καί κληρικός, ὡς ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης κήρυττε σέ πόλεις
καί χωριά γιά πολλές δεκαετίες. Μνημειώδεις καί χρυσορρήμονες οἴ ὁμιλίες του.
Ὡς πνευματικός ἀνέπαυε ψυχές στό πετραχήλι του καί τίς ὁδηγοῦσε στό φῶς
τοῦ Χριστοῦ.
Ἐκεῖ ὅμως πού διέπρεψε περισσότερο ἦταν ὅταν ὁ Θεός τόν κατέστησε
“φῶς ἐθνών” στήν ἱεραποστολή τῆς
“μαύρης ἠπείρου”, στήν καρδιά τῆς
Ἀφρικῆς. Ὡς ἱερέας καί ἐπίσκοπος περιόδευσε ἀπό χωριό σέ χωριό, κήρυξε, βάπτισε χιλιάδες ἀνθρώπους. Πάλεψε μέ
τόν Σατανᾶ καί τήν μαγεία, δημιούργησε
ραδιοφωνικό σταθμό. Ἀνήγειρε δεκάδες
ἱερούς ναούς, ἔχτισε σχολεῖα, ἵδρυσε
Πανεπιστήμιο, Θεολογική Σχολή. Καί
ὅλα αὐτά γιά νά ἀκουστεῖ τό οὐράνιο
μήνυμα ὅτι ἦλθε ὁ Χριστός, ἦλθε ὁ Θεός
γιά νά σώσει τόν πεσμένο ἄνθρωπο.
Χτύπησε τίς καμπάνες τῆς Ὀρθοδοξίας
στήν Ἀφρική! Ἤχησε, ἔτσι, παντοῦ τό
θεῖο μήνυμα! Ἐκόμισε τό μήνυμα τῆς
σωτηρίας!
Στό τέλος τῆς ζωῆς τοῦ “ἔφυγε” τήν
ἑπόμενη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν ἀγγέλων, ξημερώματα τῆς 9ης Νοεμβρίου
2017, ἀκριβῶς ὅπως ὁ Ἅγιος προκάτοχός
του Μητροπολίτης Πενταπόλεως, ὁ
Ἅγιος Νεκτάριος τό 1920. Ταξίδεψε γιά
τήν “γειτονιά τῶν ἀγγέλων”. Εἶχε ἤδη καταστεῖ ὁ “λευκός ἄγγελος” στήν καρδιά
τῆς “μαύρης” ἠπείρου! Ἄς βαδίσουμε κι
ἐμεῖς σέ τοῦτα τά ἀγγελικά ἴχνη!
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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³ ¥
319

¥

Μηνιαῖο περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Ἰδιοκτήτης: Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
Βασ. Γεωργίου Α΄ 5 - 241 33 Καλαμάτα
Τηλ. 27210 23176-FAX: 27210 26478
K.K. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

020020

