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

ΕΤΟΣ 52ο –ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018– ΤΕΥΧΟΣ 534

Περιεχόμενα
ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΣΤΗ ΦΑΤΝΗ ...........................291
Η ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Βασιλείου Σκιαδᾶ.............................................................................293
ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Μητροπ. Ἀχελώου Εὐθυμίου Κ. Στύλιου.........................................294
ΘΑΥΜΑ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ
Ἀρχιμ. Γρηγορίου Γ. Λίχα ................................................................295
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ΄ ...............................296
ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ & ΑΠΟΗΧΟΙ:
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ
Μερόπης Ν. Σπυροπούλου ..............................................................298
«ΚΑΡΔΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΚΑΛΑΓΚΟΣ
Γ. Δ. Κούβελα ..................................................................................300
ΧΡΟΝΟΣ & ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
Νικολάου Σ. Πουρναρᾶ ...................................................................302
ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Δημητρίου Χρ. Μποσινάκη. ............................................................304
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Στάθη Παρασκευόπουλου...............................................................306
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
Βασιλικῆς Δ. Τσούτσου ...................................................................308
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Σ.Π.Μ...............................................................................................309
ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ...............................................................310
ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΗΚΑΝ ΤΟ 2018.....................................................312
ΕΚΔΗΜΙΕΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ...........................................313
ΠΕΤΡΑΔΙΑ-ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
Ἀθανασίου Ἰ. Ἀναστόπουλου ...........................................................314
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ
Μ. Πολίτη .........................................................................................316
ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»
Νίκου Τσιρώνη .................................................................................317
ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΝΤΑΣ:
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΩΖΟΥΝ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Φωτίου Ρίζου ....................................................................................318
ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Ἱερό Παρεκκλήσιον Ἁγίου Στεφάνου
στό Πνευματικό Κέντρο Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας .........319

ΕΤΟΣ 52ο
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΤΕΥΧΟΣ 534
Ἰδιοκτήτης:
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ἐκδότης-Διευθυντής:
Παν. Ἰ. Μέντης
Βασ. Γεωργίου Α΄ 5
241 33 Καλαμάτα
Τηλ. 27210 23176
FAX: 27210 26478
Ε-mail: info@xristegi.gr
www.xristegi.gr
Συνδρομή προαιρετική
Ἀριθμ. Λογαρ. Ἐθν.Τραπέζης
220/480206-34
ΙΒΑΝ GR04 0110 2200 0000
2204 8020 634
Φωτοστοιχειοθεσία
Σελιδοποίηση-Ἐκτύπωση:
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ»
Ε-mail: graphics.melissa@gmail.com
Τηλ. 23970 23313-Fax 21754
Ἀσπροβάλτα Θεσσαλονίκης

•

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

290

≥

Μηνιαῖο περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης
Μαρτυρίας

•

Ταπεινοί προσκυνητές στή φάτνη
Σκύβω μέ δέος καί μέ εὐλάβεια στήν ἔρημη
φάτνη. Ἐπιθυμῶ νά προσκυνήσω, συνεπαρμένος
ἀπό τό μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας καί τῆς
ἄπειρης ἀγάπης, τόν Λυτρωτή τῆς Οἰκουμένης.
Θέλω νά καταθέσω τή βαθειά μου συντριβή, ἀλλά
καί τήν ἀφοσοίωσή μου στό ἀπέριττο λίκνο τοῦ
Θεανθρώπου. Ἐκεῖ πού συναντώνται ἡ ἄκρα ταπείνωση καί ἡ ὑπερούσια δόξα. Στήν πρόχειρη
στέγη τῶν ἀλόγων ζώων, πού ἔγινε ὁ τόπος τῆς
φανέρωσης τῆς «καινής κτίσεως». Στόν τόπο
συνάντησης τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο. Ἐκεῖ ὅπου
ὁ Θεός σαρκώθηκε καί ὁ ἄνθρωπος θεώθηκε καί
λυτρώθηκε, στήν κοινωνία μέ τή σαρκωμένη ὑπερούσια Ἀγάπη.
Ἡ προσέγγιση καί τό προσκύνημα στή Φάτνη
τῆς Βηθλεέμ δέν θά πρέπει νά ἀποτελεῖ μιά συμβατική ἤ ἐθιμοτυπική πράξη. Εἶναι μιά δυναμική
καί ὑπαρξιακή κίνηση. Ἔξοδος ἀπό τόν μικρόκοσμό μας καί τόν περίγυρό μας, τόν κόσμο τῶν
μικροτήτων, τῶν παθῶν καί τῶν συμφερόντων.
Εἶναι τό δρασκέλισμα στόν κόσμο τοῦ Θεοῦ, τῆς
σωτηρίας καί τῆς αἰωνιότητας.
Ἡ φάτνη, πού δέχτηκε καί φιλοξένησε τό θεϊκό
Βρέφος, ἔχει μιά ἀφάνταστη καθαρότητα καί μοναδικότητα. Κρύβει ἕνα ἀσύλληπτο κι ἀνερμήνευτο μυστήριο. Τό βρέφος πού περιβλήθηκε τά
φτωχά σπάργανα καί ἀναπαύτηκε πλάι στά
ἄλογα ζῶα, εἶναι ὁ ὑπερούσιος Λόγος, ἡ ἄπειρη
Ἁγιότητα, ἡ ἀπρόσιτη καί «ἀναφής» Θεότητα,
ἑνωμένη μέ τήν ἄσπιλη ἀνθρωπότητα. Εἶναι ὁ
νέος Ἀδάμ, τό πρόσωπο τῆς ἀναφορᾶς μας, τῆς
ἐνατένισής μας, τῆς ἔμπνευσής μας. Ἀποτελεῖ γιά
ὅλη τήν οἰκουμένη τήν ἀνεξάντλητη δεξαμενή
τῆς ἀγάπης καί τῶν ποικίλων δωρεῶν τοῦ Θεοῦ.
Τήν πύλη τή «μετάγουσα» ἀπό τό σκότος τῶν
ἀδυναμιῶν καί τῶν παθῶν μας στό φῶς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ ὥρα τοῦ «τέρματος»
γιά τόν παλαιό κόσμο καί ἡ ὥρα τῆς «ἐκκίνησης» γιά τή ζωή τῆς ἀλήθειας καί τῆς κοινωνίας
μέ τόν ὑπερούσιο Θεό.
Ὅταν μεταφερόμαστε στήν ταπεινή καί περιφρονημένη Φάτνη, μᾶς συνεπαίρνει ἡ ἔκχυση τῆς
ἄπειρης θεϊκῆς Ἀγάπης. Ἀντικρίζοντας τό Νήπιο,
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τόν σαρκωμένο Υἱό τοῦ Θεοῦ, προσμετροῦμε πόσο
ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο. «Οὕτω γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν
μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν
μή ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχει ζωήν αἰώνιον» (Ἰωάν. 3,
16). Ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πού ἀναδύεται ἀπό τή
Φάτνη, εἶναι ἡ ἀπέραντη ζεστή ἀγκαλιά. Ἡ κατανόηση τῆς ἀδυναμίας μας, ἡ πρόσκληση στή
μετάνοια, ἡ συγγνώμη, ἡ ἀποκατάσταση στήν
υἱοθεσία, ἡ κληρονομία τῆς αἰωνιότητας.
Ἡ φάτνη μᾶς ἀπελευθερώνει ἀπό τήν ταραχή
τοῦ κόσμου καί μᾶς βάζει στήν ἀτμόσφαιρα τῆς
γαλήνης, τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ δέν ἠχοῦν
ἀπειλές καί ταραχές. Δέν διαπλέκονται συμφέροντα. Δέν μεθοδεύεται ἡ ἐκμετάλλευση τοῦ
ἀνθρώπινου μόχθου καί τῆς ἴδιας τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Τό ἀγγελικό μήνυμα σαλπίζει στήν
ἀνθρωπότητα τήν εἰρήνη. «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ
καί ἐπί γῆς εἰρήνη». Τό μεγάλο αὐτό δῶρο, τή
θεμελίωση τῆς εἰρήνης στίς ταραγμένες ἀνθρώπινες ψυχές καί κοινωνίες μας τό προσφέρει ὁ
σαρκωμένος Θεός σέ ὅλη τήν οἰκουμένη.
Ταπεινώθηκε, «ἐκένωσε ἑαυτόν μορφήν δούλου
λαβών ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος»
(Φιλιπ. Β΄ 7). Ἀπόθεσε τό Θεϊκό μεγαλεῖο Του,
ἦλθε κοντά μας, στάθηκε πλάι μας, ἄνοιξε διάλογο μαζί μας, χρησιμοποίησε σχήματα καί εἰκόνες ἀπό τίς καθημερινές μας ἐμπειρίες. Δέχτηκε
νά μπεῖ στόν ρυθμό τῶν δικῶν μας συνηθειῶν,
στήν ἐργασία, στήν ὁδοιπορία, στήν περιπέτεια,
στόν διωγμό, στόν θάνατο. «Ἐπτώχευσε πλούσιος
ὤν» (Κορ. Β΄ 8,9), γιά νά μᾶς πλουτίσει μέ τά
ἀνεξάντλητα πλούτη τῆς ἀπόλυτης ἀλήθειας καί
τῆς ἄπειρης θεϊκῆς ἀγάπης.
Ἡ Φάτνη μᾶς φέρνει κοντά στό Μυστήριο τῆς
Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ. Ἐγκαινιάζει μιά νέα σχέση
μέ τόν Πλάστη, τόν Λυτρωτή μας. Μᾶς ἐνισχύει
καί μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά καταλάβουμε τό
μέγεθος τῆς συγκατάβασης καί τοῦ ἐλέους τοῦ
Χριστοῦ· τή Χάρη Του, πού πλημμυρίζει τήν
ὕπαρξή μας, ὅταν σάν ταπεινοί προσκυνητές,
ὁδηγήσουμε τά βήματά μας σ’ αὐτήν καί προσκυνήσουμε τόν σαρκωμένο Υἱό τοῦ Θεοῦ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΑΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ἡ

κατά Χριστόν ζωή τῶν χριστιανῶν εὔχεται ὁ Κύριος νά
εἶναι τέτοια, ὥστε νά γίνεται
κίνητρο θεογνωσίας γιά τούς ἄλλους
ἀνθρώπους. Φυσιολογικά ὅλες οἱ δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου ὀφείλουν νά
τόν ὁδηγοῦν στόν Θεό, ἀφοῦ πλάστηκε «κατ’ εἰκόνα» Θεοῦ. Ἡ μεταπτωτική του θόλωση, ὅμως, τόν ἔκανε
νά ζεῖ «δίχα Θεοῦ καί οὐ κατά Θεόν»,
καθώς γράφει ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ
Ὁμολογητής. Παρ’ ὅλα αὐτά, παραμένει ἀναλλοίωτη ἡ ἔμφυτη ἔφεση τοῦ
ἀνθρώπου νά γνωρίσει τόν Θεό, ὅσο
εἶναι δυνατό στήν ἀνθρώπινη φύση.
Ἡ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ ἦταν,
εἶναι, καί θά εἶναι στό κέντρο τῶν
ἐνδιαφερόντων κάθε φυσιολογικοῦ
ἀνθρώπου. Ἡ ἀναζήτηση αὐτή ἱκανοποιεῖται μόνο μέσῳ τῆς προσευχόμενης καί λατρεύουσας Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία ἀπορρίπτει κάθε ἀφηρημένη
καί καθαρά διανοητική προσπάθεια
γνώσης τοῦ Θεοῦ. Ἀπορρίπτει ἀκόμη
ἡ Ἐκκλησία τόν αὐτοπεριορισμό τοῦ
ἀνθρώπου μόνο σέ τούτην ἐδῶ τή
ζωή. Στήν περίπτωση αὐτή ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται «ἔρημος, ἄπαις καί
φερέοικος», κατά τήν ἔκφραση τοῦ
Μεγάλου Κανόνα. Δηλαδή, ζεῖ χωρίς
τήν κοινωνία τῶν προσώπων, χωρίς
ν’ ἀφήνει πνευματικούς ἀπογόνους
καί φέρνει ἐπάνω του «ὅ,τι ἔχει καί
δέν ἔχει». Μοιάζει τότε μέ τούς παλαι-
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ούς Σκύθες, πού μετέφεραν πάντοτε
πάνω τους ὅλα τά ὑπάρχοντά τους.
Ὁ πολύς κόσμος σήμερα, ἄσχετα
μέ τή δική του ζωή, θέλει τούς χριστιανούς νά ἐκφράζουν τή γνησιότητα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καί νά
δείχνουν στούς ἄλλους τήν ἀνοδική
πορεία πρός τήν τελειότητα. Πῶς
ὅμως θά βροῦν στούς πιστούς τά
στοιχεῖα αὐτά, ὅταν πολλοί ἀπ’
αὐτούς περιορίζονται στό γάλα τῆς
χριστιανικῆς ζωῆς μέ τόν ἠθικισμό καί
τήν ὑπεραπλούστευση τοῦ Θείου
Λόγου καί ὄχι στή στέρεη τροφή τοῦ
θεολογικοῦ καί πατερικοῦ λόγου;
«Πολλοί πιστοί σήμερα ἀρέσκονται νά μένουν στήν κατάσταση τῆς
πνευματικῆς νηπιότητας καί ὄχι σέ
κείνη τῆς πνευματικῆς ὠριμότητας».
Γι’ αὐτό ζοῦν «ὡς χρείαν ἔχοντες γάλακτος καί οὐ στερεᾶς τροφῆς» (Ἐβρ.
5, 12). Αὐτή ἡ ὑποβαθμισμένη χριστιανική ζωή ἀποτελεῖ δικαιολογία σέ
κάποιους ἄλλους, γιά νά περιορίζουν
τή σχέση τους μέ τήν Ἐκκλησία, τήν
ὁποία σέ καμία περίπτωση δέν τή θέλουν «ἐκκοσμικευμένη». Ἀποτελεῖ
εὐλογία Θεοῦ ὅτι τά τελευταῖα χρόνια
παρατηρεῖται μιά ἐπανάκαμψη στήν
ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί μία
στροφή πρός τούς Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας. Τά ἐλπιδοφόρα αὐτά φαινόμενα συμβάλλουν θετικά στή θεογνωσία τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὁ ἄνθρωπος ὡς ἐλεύθερο δηµιούργηµα τοῦ Θεοῦ
Τοῦ Μητροπ. Ἀχελώου Εὐθυμίου Κ. Στύλιου
Ὁ Θεός ὄχι μόνο ἐδημιούργησε τόν
ἄνθρωπο ἐλεύθερο, ἀλλά καί τοῦ ἐξασφάλισε ὅλες τίς προϋποθέσεις νά ζεῖ καί νά
ἀπολαμβάνει τήν ἐλευθερία του. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ ἱερός συγγραφεύς τῆς
Γενέσεως ἀναφέρει ὅτι ὁ Θεός, μετά τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, «ἐφύτευσε παράδεισον», τόν ὁποῖο χαρακτηρίζει «παράδεισον τρυφῆς» καί ἔθετο ἐκεῖ τόν ἄνθρωπον
ὅν ἔπλασε» (Γεν. β´ 8, 15).
Ζωή ἐλευθερίας
α) Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας: «Στή φυσιολογική κατάσταση τῆς δημιουργίας του,
ἐλευθερία γιά τόν ἄνθρωπο σημαίνει ν’
αὐτοκαθορίζεται, δηλαδή, νά ἐνεργεῖ κατά
φύσιν... Ὁ Ἅγιος Μάξιμος λέγει ὅτι ἐλευθερία γιά τόν ἄνθρωπο σημαίνει νά συναρμόζει τή διαθέση καί τήν κλίση τῆς προσωπικῆς
του θέλησης μέ τό φυσικό θέλημα. Τό τελευταῖο τείνει πρός τό Ἀγαθό καί τήν πραγματική τῆς ἐν τῷ Θεῷ φύσης του, ὁ Ὁποῖος
εἶναι ἡ ἀρχή καί τό τέλος της».
Αὐτή τήν ἔννοια, ἄλλωστε, ἔχει τό σχετικό
ἄρθρο τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς: «Γεννηθήτω τό θέλημά σου... ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί
τῆς γῆς» (Ματθ. στ´10). Ἡ ἐπιλογή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ φυσικός τρόπος
γιά τήν ἐν ἐλευθερίᾳ ζωή τοῦ κτιστοῦ
ἀνθρώπου.
β) Ἐλευθερία ἀπό βιωτικές ἀνάγκες: Ὁ
ἄνθρωπος στόν Παράδεισο ζοῦσε μέσα σέ
μιά ἐπάρκεια ὑλικῶν ἀγαθῶν, χωρίς βιωτικές ἀνάγκες. Ἦταν καί αὐτός «ἀνενδεής»,
ὅπως καί ὁ Δημιουργός του. «Εἶπεν ὁ Θεός.
Ἰδού δέδωκα ὑμῖν πάντα χόρτον σπόριμον
σπεῖρον σπέρμα, ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς
γῆς καί πᾶν ξύλον (δένδρο), ὁ ἔχει ἐν ἑαυτῷ
καρπόν σπέρματος σπορίμου, ὑμῖν ἔσται εἰς
βρῶσιν...ἀπό παντός ξύλου τοῦ ἐν τῷ παρα294
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

δείσῳ βρώσει φαγῆ» (Γεν. α´29, β´16).
γ) Ἐλευθεροκοινωνία μέ τόν Δημιουργό:
Στόν Παράδεισο ὁ ἄνθρωπος εἶχε τή δυνατότητα ἀξιοποίησης τοῦ χαρίσματος τῆς
«κατ’ εἰκόνα Θεοῦ» δημιουργίας του. Τό χάρισμα αὐτό τοῦ ἐπέτρεπε νά ἔρχεται σέ
ἄμεση καί προσωπική ἐπικοινωνία μέ τόν
Θεό καί Δημιουργό του καί νά συνομιλεῖ
μαζί Του. Ὁ Θεός δέν ἦταν μόνο ὁ Δημιουργός τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί ὁ πρῶτος Διδάσκαλος καί Καθηγητής του. «Εἷς ὑμῶν
ἐστιν ὁ διδάσκαλος καί καθηγητής, ὁ Χριστός» (Ματθ. κγ΄ 8, 10). Στίς προσωπικές
αὐτές συναντήσεις μέ τόν Ἀδάμ, ὁ Θεός (ὁ
ἄσαρκος Λόγος τοῦ Θεοῦ) ἀποκάλυπτε
στούς Πρωτοπλάστους τά μυστικά τῆς
κτιστῆς ὕπαρξής τους καί τόν τελικό προορισμό της.
δ) Ἐλευθερία ἀπό τόν ἐχθρό, τόν διάβολο: Ὁ διάβολος ἦταν ἡ πρώτη κτιστή
ὕπαρξη πού ἀποστάτησε ἀπό τόν Θεό καί
ἔγινε ἀντίζηλος καί αἰώνιος ἀντίπαλός του.
Μετά, ὅμως, ἀπό τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, ὡς βασιλέως τῆς κτίσεως, ἔστρεψε τά
βέλη τοῦ φθόνου καί τῆς ἀλαζονείας του
ἐναντίον τοῦ ἀνθρώπου καί ἔγινε αἰώνιος
ἐχθρός του. Ὁ Θεός ὅμως εἶχε ἐξοπλίσει τόν
ἄνθρωπο μέ κατάλληλο ὁπλισμό, γιά νά μπορεῖ νά ἀντιμετωπίζει τίς προσβολές τοῦ διαβόλου.
ε) Ἡ ἐλεύθερη ἐπιλογή τῆς ἐλευθερίας
ἀπό τόν ἄνθρωπο: Ἡ ἐλευθερία, ὡς χάρισμα
στή φύση τοῦ ἀνθρώπου, εἶχε καί τήν ἔννοια
τῆς προσωπικῆς ἐπιλογῆς καί ἀποδοχῆς ἐκ
μέρους του. Ἐπειδή, ὅμως, ἡ φύση τοῦ
ἀνθρώπου παραμένει κτιστή, ἡ ἐπιλογή τῆς
ἐλευθερίας τῆς φύσης του προϋποθέτει, ἀφ’
ἑνός, τή συνειδητή προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου καί, ἀφ’ ἑτέρου, τήν ἄμεση σχέση του
μέ τόν Θεό καί χορηγό τῆς ἐλευθερίας.
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ΘΑΥΜΑ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ
Τοῦ Ἀρχιμ. Γρηγορίου Γ. Λίχα
Ἕνας σύγχρονος συγγραφέας, ὁ
Henry Boye γράφει πώς «τό πιό
σημαντικό στό ταξίδι τῆς ζωῆς
εἶναι πού συναντᾶς ἀνθρώπους
στό ἐνδιάμεσο». Ὅμως, ὅταν «οἱ
ἐνδιάμεσοι» ἔχουν ἀρετή καί ἀγάπη
Χριστοῦ, τότε τό ταξίδι ἀποδεικνύεται κυριολεκτικά εὐλογία Θεοῦ.
Ἕνας μοναχός πεζοποροῦσε κάποτε σέ χιονισμένο μονοπάτι. Τόν
πιάνει μιά συμμορία ληστῶν. Τοῦ
ζητοῦν νά τούς δώσει τό πουγγί
του.
– Τά λεφτά σου ἤ τή ζωή σου,
τοῦ λένε ἄγρια.
– Δυστυχῶς, δέν ἔχω πεντάρα,
καλά μου παιδιά.
Θέλετε μήπως τό τσεκουράκι
πού κρατῶ; Ἄν τό πουλήσετε, κάτι
θά πάρετε...Ὁρίστε!
– «Καλά μου παιδιά» εἶπες; ρωτάει μαγνητισμένος ὁ ἀρχηγός τῶν
ληστῶν. Πόσα χρόνια ἔχω ν’
ἀκούσω αὐτές τίς λέξεις! Ἔτσι μᾶς
φώναζε μία ἁγία γειτόνισσα πού
εἴχαμε τότε, στα παιδικά μας χρόνια. Ποῦ εἶδες, ὅμως, καλοσύνη,
παππούλη; Πές μας δυό λόγια. Κανονικά πρέπει νά σέ «καθαρίσουμε», γιά νά μή μᾶς προδώσεις.
Ὅμως τά γλυκά λόγια τῆς ἀπάντησής σου μᾶς παρακινοῦν νά σέ
ἀφήσουμε ἐλεύθερο, ἄν μᾶς ὑποσχεθεῖς ὅτι δέν θά μᾶς καταδώσεις. Ἀλλά πές μας κάτι. Ὑπάρχει
κάτι πού μπορεῖ νά δώσει ἐλπίδα
στή κατάμαυρη ζωή μας, πού,
ὅπως ἔχουμε μπλέξει, ὅλο καί πιό
πολύ χωνόμαστε στό βούρκο;
Ὑπάρχει κάποιο φῶς;
Καί ὁ μοναχός αὐτός μέ τήν καλοσύνη του τούς εἶπε:
– Ἀδέλφια μου, συγκινοῦμαι
πού σᾶς βλέπω. Ἡ ζωή σας μοι-

άζει πολύ μέ τή ζωή τοῦ Χριστοῦ
μας...
– ;;;!!...
– ...Ὅπως Ἑκεῖνος ἦρθε φτωχός
σ’ ἕναν σταῦλο, ἔτσι κι ἐσεῖς φτωχοί μοῦ φαίνεσθε, ζώντας ἐδῶ κι
ἐκεῖ. Σάν Ἐκεῖνον, περάσατε τά
νιάτα σας, χωρίς νά ἔχετε ποῦ νά
γείρετε τό κεφάλι σας. Σάν Ἐκεῖνον
σᾶς ἐχθρεύονται οἱ πλούσιοι καί
οἱ ἄσπλαγχνοι. Σάν Ἐκεῖνον θά
σᾶς συλλάβουν μιά μέρα, θά σᾶς
δικάσουν καί θά σᾶς καταδικάσουν.
Σάν Ἐκεῖνον πολύ πιθανόν νά πεθάνετε καρφωμένοι σ’ ἕνα τιμωρητικό ξύλο, μέσα στούς χλευασμούς τοῦ ὄχλου. Σάν Ἐκεῖνον θά
κατεβεῖτε στόν Ἄδη. Ὅμως- ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς πῶ τήν πλήρη
ἀλήθεια- ἐδῶ ὑπάρχει μιά σημαντική διαφορά: Ἐκεῖνος δέν ἔμεινε
ἐκεῖ, ἀλλά ἀναστήθηκε, ἐνῶ ἐσεῖς
θά μείνετε αἰώνια ἐκεῖ, χωρίς νά
ἀναστηθεῖτε, ὅπως Ἐκεῖνος. Εἶναι
ἡ μόνη διαφορά πού βλέπω. Γι’
αὐτό σᾶς παρακαλῶ, ἀδέλφια μου,
ἀλλάξτε αὐτή τήν παράφωνη πτυχή
τῆς ζωῆς σας. Μετανιῶστε τώρα
πού εἶναι καιρός ἀκόμα. Αὐτό σᾶς
εὔχομαι καί θά προσεύχομαι νά
μοιάσετε ἀπόλυτα στόν Κύριό μας.
Καί θα ’χετε κερδίσει τό πᾶν.
Τά λόγια αὐτά, τά γεμάτα κατανόηση καί διακριτική ἀγάπη
ἔπιασαν τόπο. Μαγεμένοι καί συγκλονισμένοι ὅλοι οἱ ληστές, φιλοτιμήθηκαν ἀπό κείνη τή στιγμή καί
πέρα καί ἄλλαξαν ριζικά ζωή. Ἔτσι
ὥστε νά μήν ὑπάρχει καμιά διαφορά ἀπό τόν Ἀρχηγό τῆς Πίστης
μας. Ἔζησαν ἔντιμα καί ἐνάρετα.
Καί «κέρδισαν τό πᾶν».
Ναί! Ἔχουν δίκιο: «Ὁ καλός ὁ λόγος κάνει θαύματα». Ἐνῶ, ἄν ἀφε-
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θοῦμε σέ ἄσχημες σκέψεις καί συμπεριφορές, κρατᾶμε τόν Χριστό σέ
ἀπόσταση. Κι ἐκεῖ ἀνάμεσα θά
χωθεῖ ὁ Διάβολος, πού θά ὑψώνει
τεῖχος, γιά νά μή «βλέπουμε» τόν
Κύριό μας. Βέβαια, ὁ Κύριος «κά-

νει ὅ,τι μπορεῖ» νά γεφυρώνει χάσματα καί διαφορές. Μά ἀπαιτεῖται, παράλληλα, καί ἡ δική μας
συνέργεια, πού ἐν προκειμένῳ συνίσταται σέ δύο -κυρίως- σημεῖα:
α) Στό νά ζοριζόμαστε νά μή
βγεῖ ποτέ πικρός λόγος γιά τόν
συνάνθρωπό μας, καί
β) Στό νά φροντίζουμε νά συνηθίσει ἡ γλώσσα μας -καί ἡ καρδιά
μας- νά λένε λόγια σύνεσης καί
ἀγάπης.
Ἔτσι θά μοιάσουμε «ἀπόλυτα»
στόν Χριστό. Ἔτσι θά κερδίσουμε
κι ἐμεῖς «τό Πᾶν», ζώντας ἀπό τώρα στόν Παράδεισο τῆς Παρουσίας
Ἐκείνου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Χριστούγεννα
Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ΄

Μπροστά μας τό κοσμοϊστορικόν
γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μπροστά
μας ἡ παγκόσμιος χριστιανική ἑορτή. Τά Χριστούγεννα. Ἡ «Μητρόπολις τῶν ἑορτῶν», κατά τόν Ἱερόν
Χρυσόστομον, ἡ «Γενέθλιος ἡμέρα
τῆς ἀνθρωπότητος», κατά τόν Μ.
Βασίλειον, ἡ «Ἑορτή τῆς ἀναδημιουργίας», κατά τόν θεολόγον Γρηγόριον. Καί ἡ Ἐκκλησία μας, μέ
τά Ἀποστολικά Ἀναγνώσματα, τήν
μέν Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ γεννήσεως μᾶς παρουσιάζει σειρά μεγάλων θεοσεβῶν ἀνδρῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, οἱ ὁποῖοι εὐηρέστησαν εἰς τόν Θεόν καί ζοῦσαν μέ
τό ὅραμα τοῦ ἐρχομένου Μεσσία,
τήν δέ κυριώνυμον ἡμέρα τῆς κατά
σάρκα γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί
Θεοῦ καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει ὅτι
«ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου,
ἐξαπέστειλε ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ,
γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον
ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ. 4, 4-5). Ἡ «προσδοκία τῶν ἐθνῶν», λοιπόν, «ἐφανερώθη ἐν σαρκί».
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Αὐτό τό ἀναμφισβήτητο,
ἱστορικό καί μοναδικό γεγονός τῆς Σαρκώσεως
τοῦ Λόγου, τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ
Θεοῦ εἶναι τό
μέγα μυστήριο.
Πλέον «τὸ χρόνοις αἰωνίοις
σεσιγημένον
μυστήριον»
ἀποκαλύπτεται
στούς ἀνθρώπους. Ὁ ΘεόςΠατέρας ἀποστέλλει τόν μονογενῆ Υἱόν Του στόν
κόσμο, Σωτῆρα καί
Λυτρωτή τῆς ἀνθρωπότητος. Δηλαδή, ὁ «ἀπρόσιτος
γίνεται ὁρατός», ὁ ἀναφής, αὐτός
πού δέν ἀγγίζεται, δέχεται νά ψηλαφηθεῖ καί νά κρατηθεῖ στήν ἀγκαλιά τῆς Παρθένου Μαρίας καί Θεοτόκου.
Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης τό διακηρύττει στήν ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου
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Τό μεγάλο μυστήριο
τῆς Σαρκώσεως τοῦ Λόγου

•

του: «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰω. 1, 14). Τό
θεῖον βρέφος τῆς Βηθλεέμ εἶναι ὁ
Θεάνθρωπος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός. Στό πρόσωπό Του ὑπάρχουν
ὑποστατικά ἑνωμένες οἱ δύο φύσεις:
ἡ θεία καί ἡ ἀνθρωπίνη. Εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος. Καί τό μέγα αὐτό
μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ
καί Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι θεῖο, ἱερό
καί ἀνερμήνευτο
μυστήριο. «Οὐ
φέρει ἔρευναν»,
ὡς λέγουν οἱ
θεοφόροι Πατέρες, ἀλλά «πίστει μόνῃ τοῦτο
πάντες δοξάζομεν». Τό διατί ἐνηνθρώπησε, θά μᾶς
τό περιγράφει ὑπέροχα
ὁ μεγάλος δογματικός
Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός:
«Ἐνανθρώπησε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, γιά
νά χαρίσει ξανά στόν ἄνθρωπο αὐτό
γιά τό ὁποῖο τόν δημιούργησε... γιά
τή θεογνωσία».
Ἐλᾶτε νά ἑορτάσουμε!
Ὑπέροχα ὁ Ἱερός Χρυσόστομος
μᾶς προσκαλεῖ στή χαρμόσυνη ἑορτή
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τῶν Χριστουγέννων μέ τοῦτα τά λόγια:
«Ἐλᾶτε νά ἑορτάσουμε.
Ἐλᾶτε νά πανηγυρίσουμε.
Πράγματι, εἶναι παράξενος ὁ τρόπος τῆς ἑορτῆς,
ἐπειδή εἶναι παράδοξος καί ὁ λόγος
τῆς γεννήσεως αὐτοῦ.
Διότι σήμερα λύθηκαν τά μακροχρόνια δεσμά.
Ὁ διάβολος καταντροπιάστηκε.
Οἱ δαίμονες δραπέτευσαν.
Ὁ θάνατος καταργήθηκε.
Ὁ Παράδεισος ἀνοίχθηκε.
Ἡ κατάρα ἐξαφανίστηκε.
Ἡ ἁμαρτία διώχθηκε μακριά.
Ἡ πλάνη ἀπομακρύνθηκε.
Ἡ ἀλήθεια ἐπανῆλθε.
Ὁ λόγος τῆς εὐσεβείας σπάρθηκε
καί διαδόθηκε παντοῦ.
Ὁ οὐράνιος τρόπος ζωῆς φυτεύθηκε
στή γῆ.
Οἱ ἄγγελοι ἐπικοινωνοῦν μέ τούς
ἀνθρώπους.
Ὅλα ἔγιναν ἕνα.
Γιατί;
Ἐπειδή ὁ Θεός ἦρθε στή γῆ καί ὁ
ἄνθρωπος ἀνέβηκε στόν οὐρανό».
(Λόγος Β΄ Εἰς τό Γενέθλιον τοῦ
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ).
Ναί, ἀδελφοί, Χριστός γεννᾶται,
δοξάσατε!
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
ΑΠΟΗΧΟΙ

Χριστιανισμός καί Εὐρώπη

&

Στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰῶνα, ὁ
Γερμανὸς διανοητὴς Ὄσβαλντ Σπένγκλερ
δημοσίευσε τὸ ἔργο του Ἡ Δύση τῆς
Δύσης, προφητεύοντας τὸ τέλος τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ. Στὴ βάση τῶν ἀπόψεών του, ὅπως καὶ πολλῶν ἄλλων
συγχρόνων του Εὐρωπαίων πνευματικῶν
ἀνθρώπων, ὑπῆρχαν οἱ διαπιστώσεις τῶν
λαθῶν ποὺ ἔγιναν στὴν πορεία τοῦ πολιτισμοῦ τῆς νεώτερης Εὐρώπης.
Οἱ δύο ρίζες τῆς Εὐρώπης ποὺ βγῆκε
ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση, ὁ Ἑλληνορωμαϊκός
πολιτισμός καὶ ἡ Χριστιανική πίστη, ὑποβαθμίστηκαν, καὶ σχεδόν ἀκυρώθηκαν,
γιὰ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ μία μονόδρομη καὶ μονοσήμαντη προσήλωση στὸν
ὀρθολογισμὸ καὶ στὴν ἀπόλυτη κυριαρχία τῆς ἀτομικότητας τοῦ ἀνθρώπου.
Μὲ τὸν ὀρθολογισμὸ καλλιεργήθηκαν,
βεβαίως, οἱ ἐπιστῆμες καὶ ἡ τεχνολογία,
οἱ ὁποῖες, ὅμως, ἔδωσαν στὸν Εὐρωπαῖο
μία ἕωλη ἐντύπωση ὅτι μπορεῖ νὰ ἀγνοεῖ,
ἢ καὶ νὰ διαγράφει ἀκόμα, τὸν Δημιουργό
του Θεό. Πρὸς δικαίωση δὲ τῶν προφητειῶν τοῦ Σπένγκλερ, τὴν περασμένη δεκαετία, κυκλοφορήθηκαν – σὰν προϊόντα
προσυνεννόησης – καὶ ἔτυχαν μεγάλης
προβολῆς παγκοσμίως, τέσσερα γνωστὰ
ξένα βιβλία προπαγανδιστικὰ τοῦ ἀθεϊσμοῦ μὲ ἐπιστημονικοφανὲς προσωπεῖο.
Τὰ δύο ἀπὸ αὐτὰ τὰ βιβλία προέρχονται
ἀπό Ἀμερικανοὺς καὶ τὰ δύο ἀπὸ Εὐρωπαίους συγγραφεῖς.
Οἱ ἐπιπτώσεις αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ καὶ ψυχικοῦ ἀκρωτηριασμοῦ ἔχουν
γίνει πιὰ ἀνάγλυφες στὶς μέρες μας. Χάνοντας ἡ Εὐρώπη, ὁλοένα καὶ περισσότερο, τὴν ἀληθινὴ Χριστιανική της πίστη,
ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν σύγχρονο πολλαπλασιασμὸ στοὺς κόλπους της τῶν πιστῶν
τοῦ Ἰσλαμισμοῦ, εἶναι βέβαιο ὅτι κινδυνεύει νὰ χάσει τὴν ψυχή της.
Τὸ ἐσωτερικὸ κενὸ τοῦ σύγχρονου
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του, στὴν πραγματικότητα, σύγχρονου δυτικοῦ
οἰκονομικοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος, καταργώντας τὴν ἴδια τὴν οὐσία τοῦ Χριστιανισμοῦ –
ποὺ εἶναι ἡ Ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο– καὶ μὴ γνωρίζοντας πιὰ οὔτε πῶς
νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν Δημιουργὸ Θεό, αὐτοκαταδικάστηκε σὲ ὀρφάνια καὶ μοναξιά.
Ὅσο, ὅμως, κι ἂν προσπαθεῖ ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος τῆς Εὐρώπης, εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν
ἔχει καταφέρει, τελικῶς, νὰ πνίξει καὶ νὰ φιμώσει τὴν ἐκκωφαντικὴ καὶ ἐπίμονη ἐσωτερική
του ἀναζήτηση γιὰ ἕνα ἀληθινὸ νόημα ζωῆς.
Ἕνα νόημα ποὺ θὰ τὸν ἀνεβάσει πιὸ πάνω
ἀπὸ τὴν πνιγηρή καὶ νεκρὴ ὑλικὴ πραγματικότητα. Εἶναι μία ἀναζήτηση τῆς ἴδιας τῆς ἀγνοημένης καὶ χαμένης ψυχῆς του, ἡ ὁποία δὲν
ἀναπληρώνεται μὲ τὴν προσφυγὴ σὲ νοσηρὲς
καὶ τραγικὰ αὐτοκαταστροφικές διεξόδους.
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Εὐρωπαίου, ὁ οποῖος ἂν καὶ προέρχεται ἀπὸ
χριστιανικὲς καταβολές, σήμερα, στὴν τροχιὰ
τοῦ ὑλισμοῦ, εἴτε δηλώνει ἄθεος, εἴτε συμμετέχει
ἐντελῶς τυπικὰ σὲ δρώμενα τῆς χριστιανικῆς
λατρείας, ἔχει γεννήσει τὴ νέα λατρεία, αὐτὴν
τοῦ χρήματος, ἡ ὁποία προδιέγραψε τὴν κατάργηση τῶν ἠθικῶν κανόνων καὶ ἀξιῶν, καλλιέργησε τὸν μηδενισμὸ καὶ τὸν κυνισμό, καὶ
θεμελίωσε τὴ δόμηση τοῦ ἀδίστακτου οἰκονομικοῦ ἀνθρώπου. Τοῦ θλιβεροῦ καὶ ἀξιολύπη-

•

* * *
Πῶς διαγράφεται, λοιπόν, τὸ μέλλον τοῦ Χριστιανισμοῦ, στὴν Εὐρώπη τοῦ 21ου αἰῶνα; Οἱ δυσοίωνες προβλέψεις εἶναι πολλές. Σὲ πρόσφατο
μάλιστα ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ «Economist», ἀναφέρεται πὼς ὁ Ἰσλαμισμός, ποὺ ραγδαία διαδίδεται στὴν Εὐρώπη ἀπὸ τοὺς οἰκονομικοὺς μετανάστες, σὲ 40 περίπου χρόνια θὰ ἔχει, ἴσως,
ὑπερβεῖ τὸν Χριστιανισμὸ, σὲ πληθυσμιακὰ ποσοστὰ ἀντίστοιχων πιστῶν.

Τί θα συμβεῖ, ὅμως, σὲ ἐπίπεδο φιλοσοφικοῦ
στοχασμοῦ καὶ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ νοηματικὴ στήριξη τῆς ζωῆς καὶ τὶς διαχρονικές ἠθικές ἀξίες
ποὺ γαλούχησαν τὴν Εὐρώπη γιὰ αἰῶνες; Ἐδῶ
ἀκριβῶς εἶναι ποὺ ἑστιάζεται ἡ ἀντίθετη, αἰσιόδοξη ἄποψη, ἡ ὁποία ἀρχίζει νὰ ἀναπτύσσεται,
τόσο στὴν Εὐρώπη, ὅσο καὶ στὴ σύγχρονη Ἀμερική.
Ἡ διαπίστωση ἀπὸ πολλοὺς ἀνθρώπους τοῦ
πνεύματος καὶ ὄχι μόνο, τῆς θέρμης καὶ τῆς ἀγαλλίασης, μὲ τὶς ὁποῖες ἐκδηλώθηκε ξανὰ ἡ χριστιανικὴ πίστη στοὺς λαοὺς ποὺ ἔζησαν γιὰ
χρόνια σὲ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα, τά ὁποῖα
ἐπέβαλαν τὴν ἀθεΐα, προσφέρει ἰσχυρὰ καὶ τεκμηριωμένα ἐπιχειρήματα. Αὐτά, σὲ συνάρτηση
καὶ μὲ διεισδυτικοὺς πνευματικοὺς προβληματισμοὺς γιὰ τὴν ἀξεπέραστη ἔννοια τῆς Χριστιανικῆς
Ἀγάπης, ἔχουν κάνει τόν, ἀριστερῶν φρονημάτων,
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διακεκριμένο Γερμανὸ φιλόσοφο Γιοῦργκεν
Χάμπερμας (Jürgen Habermas), νὰ ὑποστηρίξει, πρὶν ἀπὸ καιρό, ὅτι «ὁ Χριστιανισμὸς ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἡ πηγὴ πού
μᾶς θρέφει. Εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς ἐλευθερίας
τῆς συνείδησης, τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς δημοκρατίας, ποὺ ἀποτελοῦν
τὰ προπύργια τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ.
Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι μεταμοντέρνες
φλυαρίες».
* * *
Εἶναι, κατὰ συνέπεια, ἐξαιρετικὰ δύσκολο νὰ προβλέψει κανεὶς τὸ μέλλον τοῦ
Χριστιανισμοῦ ἤ γενικότερα τοῦ πολιτισμοῦ στὴν Εὐρώπη. Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν
ἐνισχύουν τὶς ἀπόψεις τῶν ἀπαισιόδοξων.
Οἱ αἰσιόδοξοι, ὅμως, ἐξακολουθοῦν νὰ πιστεύουν ὅτι, παρὰ τὰ ὅποια μηνύματα, ἡ
Εὐρώπη δὲν μπορεῖ νὰ ἀφήσει τὴν ψυχή
της νὰ χαθεῖ. Καὶ θὰ τὴ σώσει, μόνο ξαναβρίσκοντας τὰ νάματα τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Σ’ αὐτοὺς τοὺς αἰσιόδοξους συγκαταλέγεται καὶ ὁ σοφός Κωνσταντῖνος Τσάτσος, ὁ ὁποῖος, ἀναφέρομενος στὸ μέλλον
τῆς Εὐρώπης, τὸ 1991 ἔγραψε: «...Ὁ Χριστιανισμός, ὅμως, θὰ εἶναι καὶ τότε ἐκεῖ
παρών, ὅπως εἶναι καὶ σήμερα, θεματοφύλακας τοῦ μεγάλου μηνύματος, ποὺ ἔχει
τὶς ρίζες του πέρα ἀπὸ κάθε φθορά, γιατὶ
ἐκφράζει μιὰ πρωταρχικὴ καὶ ἀκατάλυτη
μορφὴ τῆς ζωῆς μας. Θὰ εἶναι ἐκεῖ ὁ ἴδιος,
κάτω ἴσως ἀπὸ ἄλλα σχήματα καὶ ἄλλους
τύπους. Θὰ εἶναι ἐκεῖ, γιὰ νὰ διδάσκει σὲ
νέους ἀνθρώπους καὶ σὲ νέους καιρούς,
εἰς τοὺς αἰῶνες, τὴν ἀγάπη...».
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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«ΚΑΡΔΙΕΣ γιά ΟΛΟΥΣ»

Καρδιοχειρουργός
Αὐξέντιος
Καλαγκός
Στή μνήμη τοῦ ἀξέχαστου γιατροῦ Γεωργίου Παπαζάχου (1935-2001), καθηγητή
Καρδιολογίας στήν Ἰατρική Σχολή Ἀθηνῶν (17 χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία του).
Ἡ συναυλία πού δόθηκε πρό καιροῦ
στήν Ἀθήνα γιά τούς φιλανθρωπικούς
σκοπούς τοῦ Ἱδρύματος «Καρδιές γιά
ὅλους», μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά ἀναφερθοῦμε στό σπουδαῖο ἔργο πού ἐπιτελεῖ τό
Ἵδρυμα καί ὁ ἱδρυτής του καρδιοχειρουργός Αὐξέντιος Καλαγκός, Διευθυντής τῆς
Καρδιοχειρουργικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης.
Ὁ ἐν λόγῳ Καθηγητής ἐπί 20 συνεχῆ ἔτη
χειρουργεῖ φτωχά παιδιά σέ ὅλο τόν
κόσμο. Μαζί μέ τήν ἰατρική ὁμάδα του ἔχει
ἤδη χειρουργήσει 15.000 παιδιά, θύματα
πολέμου, βίας, φτώχειας κ.λ.π. Καρδιοπαθῆ παιδιά στή Συρία, στό Καμερούν,
στήν Ἰνδία, στό Μαρόκο, στό Βιετνάμ,
στήν Ἀλγερία, στή Μοζαμβίκη, στή Λιβύη,
στήν Ἐρυθραία, στή Μαδαγασκάρη, στόν
Λίβανο, στή Γεωργία, στή Σερβία, στήν
Πολωνία, στήν Κύπρο καί σέ ἄλλες χῶρες.
Ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2018 ὁ διάσημος καρδιοχειρουργός χειρουργεῖ ἀφιλοκερδῶς
στό Νοσοκομεῖο Παίδων «Ἡ Ἁγία Σοφία».
Ὅπως λένε οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ἱδρύματος,
κάθε χρόνο γεννιοῦνται στήν Ἑλλάδα 800
300

≥

•

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ἕως 1.000 παιδιά μέ καρδιακά νοσήματα,
πού χρήζουν ἄμεσης ἀντιμετώπισης.
Ὁ καθηγητής Αὐξέντιος Καλαγκός, ὁ
ὁποῖος θεωρεῖται ἕνας ἀπό τούς καλύτερους μαθητές τοῦ διάσημου καρδιοχειρουργοῦ Γιακούμπ, σέ μιά συνέντευξή του
στήν ἐφημερίδα «Καθημερινή» εἶχε πεῖ:
«Μπορεῖ νά ἀκουστεῖ κοινότοπο, ἀλλά
εἶναι ἀλήθεια: Ἡ μόνη μου ἀνταμοιβή εἶναι
τό χαμόγελο τῶν παιδιῶν πού ἔχω σώσει
καί ἡ χαρά πού νιώθουν οἱ οἰκογένειές
τους. Αὐτά μοῦ ἀρκοῦν».
Ὁ γιατρός Αὐξέντιος Καλαγκός κατάγεται ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη. Ὁ πατέρας του ἦταν ἰατρός παθολόγος. Λέει γι’
αὐτόν: «Ἐκεῖνος ἦταν ἀληθινός ἄνθρωπος
φιλάνθρωπος. Δύο φορές τήν ἑβδομάδα
ἐξέταζε δωρεάν τούς φτωχούς. Ἀφῆστε
πού ἔβγαζε ἀπό τήν τσέπη του ὅλα τά
λεφτά πού εἶχε, καί τούς τά ἔδινε ν’ ἀγοράσουν φάρμακα. Μοῦ ἔλεγε: «Σκοπός
σου νά μήν εἶναι τά χρήματα, ἀλλά τά
ἔργα. Καί νά μή γυρνᾶς τήν πλάτη σου στίς
ἀνάγκες τῶν ἄλλων».
Σέ ἐρώτηση δημοσιογράφου, ἄν πιστεύει

•

ΔΩΡΕΕΣ
EIΣ ΜΝΗΜΗΝ
➤ Ἡ κ. Σταυρούλα Γιαννακου-

ρέα, Χολαργός, 50 €, εἰς μνήμην συζύγου, γονέων καί
ἀδελφῶν.
➤ Ἡ κ. Μαρίνα Κουραντῆ, Γαλά-

στόν Θεό, ὁ διαπρεπής καρδιοχειρουργός ἀπάντησε: «Πρέπει νά ξέρεις πώς κάθε φορά πού
χειρουργῶ, πάνω ἀπό τό χειρουργικό τραπέζι,
δέν κάνω τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά ἐπικαλοῦμαι
τόν Θεό». Καί συνέχισε συγκινημένος: «Προέρχομαι ἀπό θρησκευτική οἰκογένεια. Ἄλλωστε ὁ
παππούς μου ἦταν ἱερέας. Κοιτάζω νά κάνω
καλά πράγματα, γιατί αὐτό καλύπτει μιά εὐαίσθητη πλευρά τοῦ χαρακτῆρα μου. Καί δέν
ἔκλεισα ποτέ τά μάτια μου στούς ἄλλους. Λέω
ὅτι ὁ Θεός σοῦ δίνει τά ὑπόλοιπα, ὅταν ἔχεις
θετικό προορισμό στή ζωή σου».
Ὁ καθηγητής Αὐξέντιος Καλαγκός ἔχει βραβευθεῖ πολλές φορές ἀπό διεθνεῖς ὀργανισμούς
καί ἱδρύματα. Παρά ταῦτα, ὅπως λένε ὅσοι τόν
γνώρισαν ἀπό κοντά, δέν ἔχει ἀλλάξει στό ἐλάχιστο τίς συνήθειές του καί τόν χαρακτῆρα του.
«Σᾶς λέω μετά λόγου γνώσεως πώς ὅλα αὐτά τά
χρόνια, ὅσο ἀκριβῶς προχώρησα στό ἐπιστημονικό καί φιλανθρωπικό ἐπίπεδο, ἄλλο τόσο προσπάθησα νά εἶμαι ταπεινός. Καί αὐτό εἶναι τό
μεγαλύτερο ἰδανικό στή ζωή». Καί καταλήγει:
«Ὅταν κλείσω τά μάτια, θά ἔχω μαζί μου τήν
εὐτυχία ὅλων τῶν παιδιῶν πού ἔσωσα μέχρι
τώρα».
Τέτοιοι λαμπροί ἐπιστήμονες τιμοῦν ὄχι μόνο
τήν ἐπιστήμη τους, ἀλλά ὡς Ἕλληνες, τιμοῦν καί
τήν Ἑλλάδα καί τήν Ὀρθοδοξία. Ἀποτελοῦν
ὑπέροχο παράδειγμα γιά τούς γιατρούς καί γιά
κάθε ἄνθρωπο.
Γ. Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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τσι, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ
ἀδελφοῦ της Γεωργίου.
➤ Ἡ κ. Νίκη Μάνθου, Καλαμάτα,

50 €, εἰς μνήμην Παναγιώτας
(Γιώτας) Ἀργυροπούλου.
➤ Ὁ κ. Κλεάνθης Μηνιώτης,

Ἀθήνα, 50 €, εἰς μνήμην τοῦ
πατρός του Ἀθανασίου.
➤ Ὁ κ. Γιάννης καί ἡ κ. Ἀριστέα

Μυστριώτη, Ἀθήνα, 50 €, εἰς
μνήμην τῆς ἀδελφῆς των
Ρουμπίνης.
➤ Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Ντερνέλης,

Περιστέρι, 50 €, εἰς μνήμην
τῶν γονέων του Ἰωάννου καί
Εὐανθίας καί τῆς συζύγου του
Μαρίας.
➤ Ἡ κ. Γεωργία Παπαδοπούλου,

Θεσσαλονίκη, 50 εὐρώ, εἰς
μνήμην τῆς μητέρας της, Παρθενόπης καί τῶν γονέων
αὐτῆς, Γαλάτειας καί Νεοκλῆ.
➤Ἡ κ. Νίκη Σπανούδη, Ξυλόκα-

στρο, 50 εὐρώ, εἰς μνήμην
Χάρη Σκέντζου.
➤ Ἡ Οἰκογένεια Ἰωάννου Χρι-

στοφίλη, Γλυφάδα Αττικής, 70
εὐρώ, εἰς μνήμην πρέσβεως
Καρόλου Γάδη.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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& αἰωνιότητα

«Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει
εἶδε φῶς μέγα καί τοῖς καθημένοις ἐν
χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. Ἀπό τότε ἤρξατο ὁ
Ἰησοῦς κηρύσσειν καί λέγειν μετανοεῖτε, ἤγγικεν γάρ ἡ Βασιλεία τῶν
οὐρανῶν» (Ματθ. 4, 16-17).
Μέ τό πρῶτο δημιούργημα τοῦ
Θεοῦ, τό φῶς, ἔγινε ὁρατή ἡ ὑλική
δημιουργία. Μέ τήν παράβαση τοῦ
Ἀδάμ ὁ ἄνθρωπος ἔπεσε σέ πνευματικό σκοτάδι, ἔχασε τήν ἐπαφή μέ
τόν Δημιουργό του. Μέ τόν ἐρχομό
τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἔναρξη τοῦ κηρύγματός Του, ἦλθε ξανά τό μέγα
θεϊκό φῶς, πού φώτισε αὐτούς πού
βρίσκονταν στήν περιοχή τοῦ σκότους καί δέν γνώριζαν ποῦ νά βαδίσουν. Κι ἀνέτειλε φῶς ζωῆς καί σ’
ἐκείνους ἀκόμη πού βρίσκονταν στήν
περιοχή τοῦ θανάτου. Ἔτσι εἶχε προβλέψει ὁ προφήτης Ἡσαΐας, κι ἔτσι
ἔγινε. Ὁ Χριστός πηγαίνοντας στή
Γαλιλαία ἄρχισε «ἀπό τότε» νά κηρύττει καί νά λέει: Μετανοεῖτε, γιατί
ἔφτασε ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Νέος
χρόνος «ἀπό τότε», ἤ μᾶλλον εἴσοδος
στό ἄχραντο κι αἰώνιο, ἀφοῦ βρισκόμαστε πιά στήν περιοχή ὅπου
βασιλεύει ὁ ἄχρονος Θεός.
Χρόνος εἶναι ἡ αἰωνιότητα πού
μετριέται μέ τήν κίνηση, μέ τίς μεταβολές, λέει ὁ Ἅγιος Μάξιμος. “Αἰών”
σημαίνει “αἰεί ὤν”, δηλαδή τό πάντοτε ὑπάρχον. Αὐτό πού εἶναι
ἄφθαρτο, ἀναλλοίωτο. Κι αὐτό εἶναι
μόνο ὁ Θεός καί ὅ,τι μέ τή θέλησή
του μένει κοντά Του. Γι’ αὐτό αἰών

•

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

302

εἶναι ὁ ἀκίνητος χρόνος. Ὁ χρόνος πού
δέν ἔχει φθαρτικές μεταβολές.
Τόν Χρόνο οἱ ἀρχαῖοι ἕλληνες τόν ἔβλεπαν κυκλικό, ἐπαναλαμβανόμενο, ὅπως
κυκλική εἶναι καί ἡ κίνηση τῶν ἀστέρων,
πού ρυθμίζει τόν χρόνο. Τίποτε καινούργιο
δέν πρόκειται νά γίνει, ἀφοῦ τά πάντα ξαναγυρίζουν, ἐπαναλαμβάνονται. Ἀπό ἐδῶ

βγῆκε καί ἡ λανθασμένη ρήση ὅτι «ἡ ἱστορία
ἐπαναλαμβάνεται». Ἡ χριστιανική ἀποκάλυψη ἔφερε μιά ἀνατροπή. Ὁ χρόνος εἶναι
εὐθύγραμμος. Ξεκινάει ἀπό μιάν ἀρχή, ἀπό
τή δημιουργία τοῦ κόσμου, καί φθάνει σ’
ἕνα τέλος, στήν ἔσχατη ἡμέρα, ὅπου μπαίνουμε στήν αἰωνιότητα, στό ἄχρονο, στήν
ἀφθαρσία.
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι μιά ὀντότητα πού μετεωρίζεται, στροβιλίζεται, ἀνάμεσα στόν
χρόνο καί στήν αἰωνιότητα, στό ἄπειρο καί
στό μηδέν. Ζεῖ ἔτσι μιά τραγωδία. Θέλει, ἔχει
διακαῆ πόθο, νά ζήσει αἰώνια. Ἡ ἐμπειρική
γνώση τόν πληροφορεῖ ὅτι μπροστά του
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χάσκει ἡ ἄβυσσος τοῦ θανάτου. Καί
ποιός ξέρει ἄν ἡ ζωή εἶναι θάνατος κι ὁ
θάνατος ζωή; Ναυαγός στό πέλαγος
τῆς ζωῆς ψάχνει νά βρεῖ σωσίβιο. Τέτοια
σωσίβια ὑπάρχουν πολλά, ἀλλά ξεφουσκώνουν γρήγορα κι ἐγκαταλείπουν τόν
ναυαγό πεσοπέλαγα, ἤ πρίν ἀπό τό λιμάνι καί κάποια ἴσως ἐλάχιστα, μπορεῖ
νά τόν σώσουν. Τό μοναδικό, τό γνήσιο, τό ἀσφαλές σωσίβιο εἶναι μόνο τῆς
πίστεως στόν Χριστό, πού νίκησε τόν
θάνατο. Ἄν τό βρεῖ, πιάνεται γερά καί
βλέπει μπροστά του ν’ ἀνατέλλει ὁ φάρος τοῦ λιμανιοῦ τῆς αἰωνιότητας.
Ὁ χρόνος: παρελθόν, παρόν καί μέλλον, στόν χῶρο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ,
πού ἄρχισε μέ τό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ,
καταργεῖται. Ὁ Μέγας Βασίλειος ρωτάει
καί θεωρεῖ δεδομένη τήν ἀπάντηση: Δέν
ἔχει τέτοια φύση ὁ χρόνος, ὥστε τό παρελθόν νά ἔχει ἐξαφανιστεῖ, νά μήν
ὑπάρχει, τό μέλλον νά μήν ἔχει ἀκόμη
ἔρθει καί τό παρόν νά εἶναι μιά ἐλάχιστη
στιγμή, πού πρίν καλά-καλά τό γνωρίσουμε, φεύγει ἀπό μπροστά μας; Ἀκόμα
και ὁ Ἀριστοτέλης κάνει αὐτές τίς παρατηρήσεις καί λέει ὅτι τό παρόν εἶναι
«ἄποσος χρόνος». Δηλαδή χρόνος πού
δέν ἔχει καμιά ποσότητα. Ἄρα χρόνος
οὐσιαστικά δέν ὑπάρχει, παρά μόνο μιά
διαπίστωση μεταβολῶν, φθορῶν, ἀλλοιώσεων. Ἐκεῖνο πού ποθοῦμε εἶναι τό
ἄχρονο, τό ἄφθαρτο, ἡ αἰωνιότητα.
Πῶς γίνεται, ὅμως, νά μποῦμε στό
ἄχρονο, στήν αἰωνιότητα, πού εἶναι καί
περιοχή τοῦ Θεοῦ; Μέσα ἀπό τήν
πίστη, τήν ἐμπιστοσύνη στόν Χριστό,
πού μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀγάπη: «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ ἔχει ζωήν αἰώνιον». Καί
οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με, ἵνα ζωήν
ἔχητε αἰώνιον». «Ἐγνώρισα σ’ αὐτούς
τό ὄνομά Σου, καί θά τό γνωρίσω (μέχρι
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τό τέλος), ὥστε ἡ ἀγάπη μέ τήν ὁποία
μέ ἀγάπησες Ἐσύ ὁ Πατέρας μου, νά
πραγματοποιηθεῖ καί σ’ αὐτούς, καί ἐγώ
νά εἶμαι μαζί τους» (Ἰω. 17, 26). Μ’ αὐτό
μᾶς λέει ὅτι ἡ γνώση τοῦ ὀνόματος τοῦ

Πατρός, εἶναι καί γνώση τῆς πατρικῆς
Του ἀγάπης. Τότε ἀρχίζουμε νά ἐνεργοῦμε κι ἐμεῖς ἀγαπητικά καί νά μπαίνουμε στόν τρόπο καί στόν χῶρο τῆς
θείας ζωῆς.
Μόνο, λοιπόν, ἡ συγκατοίκησή μας
μέ τόν Χριστό, μέ τή διαρκῆ ἐπίκληση
τοῦ ὀνόματός Του, θά μᾶς δώσει τή δύναμη νά ζήσουμε ἐν ἀγάπῃ, πού -κατά
τό δυνατόν- πρέπει νά εἶναι ἀμετάπτωτη. Μόνο αὐτή θά μᾶς τοποθετήσει
ἀπ’ αὐτή τή ζωή στήν περιοχή τῆς
αἰωνιότητας, χωρίς νά φοβόμαστε τίς
ὁποιεσδήποτε φθορές καί ἀλλοιώσεις
μας, οὔτε άκόμη καί τόν βιολογικό θάνατο. Εἴθε αὐτή ἡ ἀγάπη νά εἶναι τό
ἀδιάσειστο γεφύρι ἀνάμεσα στή φθαρτότητα τοῦ χρόνου, πού μᾶς περιβάλλει,
καί στή θεία κι ἀτέρμονη αἰωνιότητα!

Νικόλαος Σ. Πουρναρᾶς, Δ.Θ.
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Οι ̔ δύσκολες
ψυχικές
καταστάσεις
Ἔρχονται στιγμές στή ζωή μας πού
μᾶς καταλαμβάνει μιά ἀκαθόριστη ἀγωνία, ἔτσι πού νά μήν ἔχομε διάθεση νά κάνομε κάτι. Καθηλωνόμαστε καί δέν
μποροῦμε νά κινηθοῦμε ψυχικά, πνευματικά. Αὐτές τίς ἑορταστικές ἡμέρες δέν
τίς αἰσθανόμαστε. Κάτι μέσα μας μᾶς
ἐμποδίζει νά αἰσθανθοῦμε τή χαρά τῶν
Χριστουγέννων καί τῆς Πρωτοχρονιᾶς.
Σέ κάποιες περιπτώσεις νιώθουμε ἕνα
αἴσθημα μοναξιᾶς καί ἀρνητισμοῦ στό νά
κάνουμε πράγματα γιά τόν ἑαυτό μας ἤ
τούς γύρω μας. Στίς μέρες μας ἡ ἀγωνία
αὐτή εἶναι συνηθέστερη καί ἀπασχολεῖ
ὅλο καί περισσότερους ἀνθρώπους, ἔτσι
πού νά γίνεται πλέον ἀντικειμένο ἀντιμετώπισης ἀπό τίς Ὑπηρεσίες Ὑγείας.
Ὅπως θά ἀναφέρομε στή συνέχεια, ἡ
ψυχική αὐτή κατάσταση ἔχει καταγραφεῖ
καί στήν πατερική φιλολογία. Σήμερα, ἡ
αἰτία αὐτῆς τῆς καταστάσεως ἐντοπίζεται
στό ἴδιο τό ἄτομο προσωπικά, ἀλλά καί
στίς σχέσεις του μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους καί τό κοινωνικό του περιβάλλον.
Ἀνάμεσα στά ἄλλα, ἔχουν καταγραφεῖ τά
ἀκόλουθα συμπτώματα. Ἡ ἰδέα πώς κινδυνεύουμε ἀπό κάτι, πώς ἐλλοχεύει κά304
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ποιος κινδύνος, χωρίς νά ὑπάρχει ἕνα
συγκεκριμένο ἀπειλητικό ἀντικείμενο.
Νιώθουμε ἀβέβαιοι, δέν μποροῦμε νά ἐπιλέξουμε κάτι, ἔχομε ἀμφιθυμικά συναισθήματα. Μεγενθύνουμε τήν ἀγωνία μέχρι
παραλογισμοῦ, μέ ἀπαισιόδοξες προβλέψεις
καί καταστροφικές εἰκόνες. Ἡ ἀναμονή
τοῦ μέλλοντος γίνεται ἀγχώδης καί κυριαρχεῖ ἕνα αἴσθημα ἀπόλυτης ἀδυναμίας
καί ἀποδιοργάνωσης.
Κι ὅπως σημειώσαμε, οἱ ψυχικές αὐτές καταστάσεις ἔχουν ἐπισημανθεῖ ἀπό
παλιά στήν πνευματική ζωή τοῦ ἀγωνιζόμενου χριστιανοῦ κι ἔχουν ἀξιολογηθεῖ
ἀπό πνευματικούς Πατέρες οἱ ἐπιπτώσεις
τους στήν πνευματική πρόοδο. Ἤδη ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης στήν Κλίμακα
κάνει ἰδιαίτερα ἐκτενῆ λόγο καί ὀνομάζει
τήν κατάσταση αὐτή “ἀκηδία”. Μπορεῖ νά
ἀπευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σέ μοναχούς, ὅμως αὐτή ἡ κατάσταση πού περιγράφει ἀφορᾶ ὅλο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης μέ τόν ὅρο
“ἀκηδία” ἐννοεῖ τήν κατάσταση ἐκείνη πού
κυριεύει τόν μοναχό, ἀλλά καί κάθε ἄλλον ἄνθρωπο, κατά τήν ὁποία νιώθει τόσο
ἀδύναμος, πού δέν ἔχει τή διάθεση νά

•

φροντίζει γιά κάτι. Μένει ἀδιάφορος, δέν
ξέρει τί νά κάνει, ἀλλά καί νά ξέρει, δέν
τό μπορεῖ. Εἶναι κάτι παρόμοιο μέ τήν
ἀμηχανία, τό σάστισμα, τήν ψυχική ἀδράνεια. Εἶναι τό “ψυχοπλάκωμα” τῆς ἀκηδίας, ἡ πλήρης ἀνορεξία γιά καθετί τό
πνευματικό, πού πηγάζει ἀπό τήν ἀπελπισία, τό θανάσιμο αὐτό ἁμάρτημα.
Νωρίτερα ἀπό τίς ἐπισημάνσεις τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, καί τίς
ὑποδείξεις του, ἔχομε κι ἄλλες ἐμπειρίες
Πατέρων, πού εἶναι πολύ χαρακτηριστικές. Μαθαίνουμε πώς ὁ Ἀββᾶς Ἀντώνιος, διαμένοντας κάποτε στήν ἔρημο,
βρέθηκε σέ ἀκηδία καί σέ πολύ βαθύ σκοτείνιασμα τῶν λογισμῶν του. Κι ἔλεγε
στόν Θεό: «Κύριε, θέλω νά σωθῶ, ἀλλά
δέν μέ ἀφήνουν οἱ λογισμοί μου. Τί νά
κάνω μέσα σ’ αὐτή τήν ἀγωνία καί τή
θλίψη μου; Πῶς νά σωθῶ;». Βγαίνει, λοιπόν, γιά λίγο ἔξω ἀπό τό κελλί του καί
βλέπει κάποιον σάν τόν ἑαυτό του.
Ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος καθόταν καί ἐργαζόταν. Ὕστερα ἄφηνε τό ἐργόχειρό του,
σηκωνόταν καί προσευχόταν. Καί πάλι
καθόταν κι ἔφτιαχνε πλεξοῦδες. Κατόπιν, ξανασηκωνόταν, γιά νά προσευχηθεῖ.
Καί ἦταν Ἄγγελος Κυρίου, σταλμένος,
γιά νά διορθώσει καί νά ἀσφαλίσει τόν
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Ἀντώνιο. Ἄκουσε λοιπόν τόν Ἄγγελο
νά τοῦ λέει: «Ἔτσι κάνε καί θά σωθεῖς». Ἀκούγοντας ἐκεῖνος αὐτά τά
λόγια, πῆρε πολλή χαρά καί συνέχισε
τόν ἀγῶνα του.
Σήμερα, ἡ θεραπευτική προσπάθεια ξεκινάει ἀπό τή γνώση, τήν κατανόηση τοῦ ψυχικοῦ προβλήματος
πού ἀπασχολεῖ τόν ἄνθρωπο καί στήν
κινητοποίηση τοῦ ὀργανισμοῦ του νά
ξεφύγει ἀπό τό ἄγχος καί τήν ἀπελπισία, μέσω τῆς ἐργασίας· τῆς ἐργοθεραπείας.
Τέτοια ἦταν ἡ ὑπόδειξη τοῦ
Ἀγγέλου πρός τόν Ἀββᾶ Ἀντώνιο. Ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος, ὅμως, ὑστερεῖ
σέ σχέση μέ τόν Ἀββᾶ Ἀντώνιο, ὁ
ὁποῖος ἔχει ἕνα σημεῖον ἀναφορᾶς,
στό ὁποῖο προστρέχει γιά βοήθεια.
Αὐτό εἶναι ἕνα μεγάλο θέμα-ζήτημα:
Ὁ Ἀββᾶς Ἀντώνιος ἔχει “Πατέρα”
καί μέ τήν βοήθειά του ξεπερνάει τήν
ἀκηδία του, ἐνῶ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος μᾶλλον εἶναι ὀρφανός, χωρίς πατέρα καί γι’ αὐτό ἐμπλέκεται στόν
ἀδιέξοδο δρόμο τῆς ἀπελπισίας.
Δημήτρης Χρ. Μποσινάκης
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Τά Χριστούγεννα
στήν ἑλληνική ποίηση
Τοῦ Στάθη Παρασκευόπουλου

Τ

ά Χριστούγεννα, ἡ μεγάλη γιορτή τῆς Χριστιανοσύνης, δέν ἦταν δυνατόν νά μή συγκινήσουν τίς εὐαίσθητες καρδιές τῶν νεοελλήνων ποιητῶν. Οἱ ὀξυγράφοι ποιητές μας, μέ σμιλεμένους στίχους, τραγούδησαν
τά Χριστούγεννα καί ὕμνησαν τήν ἔλευση τοῦ Θεανθρώπου. Σταχυολογοῦνται ἐδῶ κάποιοι στίχοι μερικῶν ποιητῶν μας.
Ὁ βάρδος μας, Κωστῆς Παλαμᾶς, ὡς ἄλλος ραψωδός, θά ψάλει μέ τή λύρα του:
«Ὤ! μέσα μου γεννιέται ἕνας Θεός!
Καί τό κορμί μου γίνεται ναός,
δέν εἶναι ὡς πρῶτα φάτνη ταπεινή·
μέσα μου λάμπουν ξάστεροι οὐρανοί...»
Ὁ Γιῶργος Δροσίνης στέκεται μέ δέος στήν ἅγια νύχτα τῆς Γέννησης.
Γράφει:
«Τήν ἅγια νύχτα τή Χριστουγεννιάτικη
λυγοῦν τά πόδια
καί προσκυνοῦν γονατιστά τή φάτνη μας
τ’ ἄδολα βόδια.
Κι ὁ ζευγολάτης ξάγρυπνος
σταυροκοπιέται
καί λέει μέ πίστη ἀπ’ τῆς καρδιᾶς τ’ ἀπόβαθα:
Χριστός γεννιέται!».
Ὁ λυρικός ποιητής, Στέλιος Σπεράντζας, ζωγραφίζει μέ τούς δικούς του
στίχους τή φάτνη πού δέχεται τόν Σωτῆρα. Μᾶς λέει:
«Νύχτα κι ἔξω χιονίζει.
Στό στάβλο γιορτή,
τό παιδί σφιχτά ἡ Παναγιά κρατεῖ
πῶς κρυώνει ὁ Χριστούλης.
Μία φάτνη ἑτοιμάζει
ὁ Ἰωσήφ κι ἁπαλά
στό σανό του πλαγιάζει».
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Ὁ Τέλος Ἄγρας ἔρχεται νά συμπληρώσει τήν εἰκόνα τῆς φάτνης:
«Καί οἱ ποιμένες, πού ἔρχονται γύρω ἀπό τή στάνη
κι ἡ μητέρα τοῦ Χριστοῦ στό Χριστό μπροστά.
Τό μικρό εἰκόνισμα ὅλ’ αὐτά τά φτάνει
μαζεμένα ὅλα μαζί καί σφιχτά - σφιχτά».
Ὁ Κώστας Κρυστάλλης, ὁ ποιητής τοῦ βουνοῦ, καταθέτει τό δικό του πρόσφορο στή μεγάλη γιορτή:
«Ξημέρωναν Χριστούγεννα. Οἱ Ἐκκλησίες σημαίνουν.
[...]
Χιλιάδες τά Χριστούγεννα τά τραγουδοῦν οἱ ἄγγελοι.
Καί κάθε ἀχτίδα ἀπό ψηλά, πού κάθε ἀστέρι στέλλει
μοιάζει ἀγγελική ματιά. Θρησκεία. Γλυκιά μάνα,
τί ὄμορφη δίνεις ἐσύ λαλιά καί στήν καμπάνα».
Ὁ Γεράσιμος Μαρκορᾶς θυμᾶται τά Χριστούγεννα μέ αὐτούς τούς στίχους:
«Εἶναι μέρα χαρμόσυνη τούτη.
Ἐγεννήθη τοῦ κόσμου τό φῶς.
Χαίρετ’ ὅποιος μεγάλα ἔχει πλούτη,
τραγουδάει καί χορεύει ὁ φτωχός».
Ὁ Χριστοκεντρικός ποιητής Γ. Βερίτης προσεύχεται μέ τόν δικό του τρόπο:
«Δέξου, Χριστέ, τήν προσευχή μας
κι ἄς γίνει φάτνη Σου ἡ ψυχή μας.
Κάνε ν’ ἀνθίσουν ἄσπροι κρίνοι
ὅπου περίσσεψαν οἱ θρῆνοι».
Αὐτά, ὡς ἕνα μπουκέτο λουλούδια, στήν ἅγια νύχτα τῆς Γέννησης τοῦ Θεανθρώπου, μέ τήν εὐχή ὁ καθένας μας νά κάνει φάτνη τή δική του καρδιά, γιά νά
δεχθεῖ τό νεογέννητο βρέφος, πού εἶναι γιά ὅλους ὁ Σωτήρας μας.
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ἡ ἔννοια πού ἔγινε
κοινωνική Ἀνάγκη
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μία ἐγωϊστική πλευρά θά ἔλεγε κανείς τώρα μοιάζει
μονόδρομος, ὥστε νά σταματήσει ἡ ἀνθρώπινη κρίση.
Πολλές ὀργανώσεις δραστηριοποιοῦνται πλέον
στήν παροχή βοήθειας πρός εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πλη
θυσμοῦ, προσφέροντας ἀπό τρόφιμα καί εἴδη πρώτης
ἀνάγκης, ὅπως στέγη, ρουχισμό, καθώς καί κάθε ἄλλου
εἴδους φροντίδα (ὑγειονομική φροντίδα, φαρμακευτική
κάλυψη κλπ.). Ὅμως δέν φτάνει μόνο αὐτό. Χρειάζεται
κινητοποίηση ἀπό ὅλη τήν κοινωνία. Ἀπό ὅλους μας. Ὁ
καθένας μας πρέπει νά δεχθεῖ σέ αὐτή τή χρονική πε
ρίοδο τῆς ἱστορίας μας πόσο ἀναληθές εἶναι ὅτι ἡ μο
νάδα δέν μπορεῖ νά κάνει τή διαφορά. Θά ἦταν ὠφέ
λιμο, λοιπόν, νά δοῦμε πῶς ὁ καθένας μας μπορεῖ νά
συνδράμει, ὥστε νά βελτιωθεῖ ἡ προσπάθεια γιά ἑνό
τητα, πού βλέπουμε τριγύρω μας καθημερινά.
Ἴσως, ἡ ἀρχή δέν εἶναι εὔκολη. Ἴσως χρειάζεται νά
ψάξουμε ἀρκετά. Μά, κάθε προσπάθεια ἀξίζει. Ἡ ἀλλη
λεγγύη ξεκινάει ἐκεῖ ποῦ σταματάει ὁ ἐγωϊσμός τοῦ κα
θενός μας. Ἄς ἔχουμε τόν νοῦ μας πώς ὁ Κύριος πρῶτος
δίδαξε τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη πρός τόν πλησίον, παρά
δειγμα πρός μίμηση γιά τόν ἄνθρωπο.
Ἄς ξεκινήσουμε, λοιπόν, νά μοιράζουμε ἀγάπη,
ἀκριβῶς ὅπως ἔκανε Ἐκεῖνος. Μέ ἀνιδιοτέλεια καί
αἴσθημα προσφορᾶς∙ εἶναι ὥρα νά χαράξουμε μία ἄλλη
πορεία στήν ἱστορία τοῦ κοινωνικοῦ πολιτισμοῦ τῆς χώ
ρας μας.
Βασιλική Δ. Τσούτσου
Ἐκπαιδευτικός
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Ἡ βοήθεια στόν “πλησίον”
ἦταν ἡ μεγαλύτερη σέ οὐσία ἀπό
τίς Διδαχές τοῦ Χριστοῦ, καθώς πε
ριλάμβανε μέσα τῆς τό δίδαγμα τῆς
Ἀγάπης, γιά τό ὁποῖο ὁ ἴδιος θυσιά
στηκε μέ τό μαρτυρικό Του θάνατο.
Χρόνια τώρα ἡ ἀλληλεγγύη ψελλί
ζεται στά στόματα τῶν ἀνθρώπων,
ἀλλά σέ λιγοστές περιπτώσεις λαμ
βάνει σάρκα καί ὀστᾶ. Στίς μέρες
μας, ὅμως, ξαφνικά παίρνει μεγάλη
ἀξία καί συζητιέται ὅλο καί πιό πολύ
λόγῳ τοῦ ὅτι μέρος τῶν ἀνθρώπων
βλέπει πλέον καί ὁραματίζεται τήν
ἕνωση τῆς ἀλληλευγγύης ὡς τό μέ
σον, γιά νά ὀρθοποδήσει ἐπιτέλους
ἡ χώρα.
Μέσα στή σύγχρονη τραγωδία
τῆς καθημερινότητάς μας, στήν ἑλλη
νική πραγματικότητα τῶν τελευταίων
ἐτῶν, ἡ ἀλληλοβοήθεια ἔρχεται ὡς
“μάννα ἐξ οὐρανοῦ” γιά τούς πολ
λούς ἀδύναμους συνανθρώπους
μας· γιά ὅσους ἔχουν ἀνάγκη ἀπό
τά βασικά καί δυσκολεύονται νά τά
βροῦν. Ὁ ἐπιούσιος πλέον δέν θε
ωρεῖται ἀγαθό κοινῆς ζήσης, ἀλλά
πολυτέλεια γιά ἀρκετούς συναν
θρώπους. Μέ τά συσσίτια νά αὐξά
νουν, τίς ἀνάγκες νά πληθαίνουν,
τήν κοινωνία νά ματώνει μέρα μέ
τή μέρα πιό πολύ, ἐκεῖ πού κάποτε
ἡ ἀλληλεγγύη φάνταζε ἐνασχόληση
τῶν λίγων, γιά νά τούς προσφέρει
τό αἴσθημα τῆς ἱκανοποίησης ἀπό

••

Τ

ά Χριστούγεννα εἶναι
γιορτή χαρᾶς. Ὅλοι,
ἀναντίρρητα, θά πᾶμε
στήν Ἐκκλησία τήν ἡμέρα
ἐκείνη. Θά ἔχουμε στολισμένο
τό σπίτι μας μέ τό Χριστουγεννιάτικο δέντρο καί ἄλλα
ὄμορφα στολίδια. Θά ψάλουμε τό «Χριστός γεννᾶται».
Εἶναι, ὅμως, τό πραγματικό νόημα τῆς γιορτῆς
αὐτῆς μέσα στήν ψυχή μας;
Ζοῦμε τό μήνυμα τοῦ Θεανθρώπου πραγματικά ἤ τό
βιώνουμε ἁπλά, σάν μία συνήθεια τόσων χρόνων; Γενικότερα, ζοῦμε μέ τήν καρδιά
μας τίς γιορτές τῆς Ἐκκλησίας μας; Ἴσως ἡ ἀπάντηση
στά ἐρωτήματα αὐτά νά μήν
εἶναι καί τόσο θετική. Προσπαθοῦμε νά γίνουμε χριστιανοί, ἀλλά –τελικά– εἴμαστε χριστιανοί τῶν τύπων κι
ὄχι τῆς βαθιᾶς οὐσίας.
Ὅμως, τί θά μπορούσαμε νά κάνουμε, γιά νά ζήσουμε τό πραγματικό νόημα
τῶν Χριστουγέννων;

Σίγουρα στόν σκοπό
αὐτό θά μποροῦσε νά βοηθήσει ἡ παρακολούθηση τοῦ Σαρανταλείτουργου καί τῶν
ἄλλων Ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἐνορία μας.
(Αὐτό δέν ἰσχύει μόνο γιά
τήν περίοδο αὐτή τῶν Χριστουγέννων, ἀλλά γιά ὅλες
τίς γιορτές κατά τή διάρκεια
τοῦ ἔτους). Θά πρέπει νά
δώσουμε περισσότερο χῶρο
στόν Χριστό μέσα στή ζωή
μας. Ἡ ζωή μας πρέπει νά
γίνει περισσότερο πνευματική.
Συχνά πηγαίνουμε στήν
Ἐκκλησία καί κοιτᾶμε τό ρολόι νά τελειώσει ἡ Ἀκολουθία,
γιά νά προλάβουμε τίς δουλειές μας. Οἱ βιοτικές μέριμνες μᾶς κατακλύζουν καί
ἰσοπεδώνουν τή ζωή μας. Παρόλο πού ἀκοῦμε στή Θεία
Λειτουργία ἀπό τό στόμα τοῦ
ἱερέα στόν Χερουβικό Ὕμνο:
«… πᾶσαν τήν βιοτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν…» (… ἄς
ἀποβάλουμε ἀπό τή σκέψη
μας κάθε φροντίδα καί μέριμνα τῆς καθημερινῆς ζωῆς
…), στό μυαλό μας συνεχί-

ζουν νά στροβιλίζονται σκέψεις σχετικές μέ τήν καθημερινότητά μας. Οἱ δουλειές
κι οἱ ὑποχρεώσεις μας δέν
τελειώνουν. Ἐμεῖς πρέπει νά
δώσουμε προτεραιότητα στόν
Χριστό, καί τότε ἡ Θεία Χάρις θά Τόν φέρει στήν ψυχή
μας. Αὐτός ὁ χῶρος στήν
ψυχή μας πρέπει νά εἶναι καθαρός ἀπό πάθη κι ἀδυναμίες
πού μᾶς βαρύνουν. Καθαρίζεται μέ τή βοήθεια τοῦ Πνευματικοῦ μας ἱερέα, μέσῳ τοῦ
Ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως.
Μέ τήν ἐπίτευξη τῶν
παραπάνω εἶναι βέβαιο πώς
θά κατορθώσουμε νά αἰσθανθοῦμε κάτι πιό βαθύ αὐτά τά
Χριστούγεννα. Τό Θεῖο Βρέφος θά ἔρθει καί θά γεννηθεῖ
πραγματικά στήν ψυχή μας.
Θά ἀναμορφώσει τήν ὕπαρξή
μας.
Εἴθε νά τό πετύχουμε
τά φετινά Χριστούγεννα καί
τό νέο ἔτος νά μᾶς βρεῖ πιό
συνειδητούς χριστιανούς!
Σ.Π.Μ.

Χριστουγεννιάτικες
σκέψεις
≥
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Ἡ ταχυτάτη ἀλλαγή νοοτροπίας καί
συμπεριφορᾶς τῶν συμπατριωτῶν μας,
πού δημιουργεῖ ἀπρόσμενα προβλήματα
στούς ἴδιους, καί γενικά στήν κοινωνία
μας, μᾶς ἀπασχόλησαν στά περασμένα
ἄρθρα μας.
Δυστυχῶς, ὅπως φαίνεται, δέν ὑπάρχει
κάποια ἀκτίνα φωτός ἀλλαγῆς πρός τό
καλλίτερο.
Ἐπειδή, ὅμως, εἴμαστε χριστιανοί καί
πιστεύουμε στήν παντοδυναμία τοῦ Χριστοῦ μας, πού εἶναι ὁ Δημιουργός καί ὁ
ζωντανός ἐπιβλέπων τή ζωή μας συνολικά
καί ἀτομικά, θέλουμε νά ἐλπίζουμε ὅτι
θά εἰσακούσει τίς παρακλητικές προσευχές μας καί θά δώσει τή σωστή λύση τῶν
προβλημάτων μας.
Ἔτσι ἔκανε καί τό 1911, μέ τήν παρουσία ἑνός ἁπλοῦ τότε Ἀρχιμανδρίτη,
τοῦ πατρός Εὐσεβίου Ματθοπούλου, πού
μέ τήν συμπαράσταση ὀλίγων θεολόγων,
ἵδρυσε τή χρονιά ἐκείνη τήν Ἀδελφότητα
Θεολόγων «Η ΖΩΗ», πού μέ τήν καθοδήγηση τοῦ χαρισματικοῦ Ἀρχιμανδρίτη
π. Σεραφείμ Παπακώστα, ἔπαιξε τόν
σπουδαιότερο ρόλο στήν ἀνακαίνιση τῆς
χριστιανικῆς μας πίστης καί τήν ἐμπέδωση
τῆς ἀγάπης μας γιά τήν Ἁγία Ἐκκλησία
μας.
Τό πνευματικό ἔργο τῆς «ΖΩΗΣ»
εἶναι γνωστό σέ ὅλους μας. Ἔχουν γραφεῖ
πολλά καί δέν ἔχω νά γράψω κάτι τό και310
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νούργιο. Ἐκεῖνο, ὅμως, πού μοῦ προκαλεῖ
ἐντύπωση, ἐκτός πολλῶν ἄλλων, εἶναι ἡ
ὀργάνωση τοῦ ὅλου χριστιανικοῦ ἔργου
τῆς «ΖΩΗΣ». Τήν ἐποχή κατά τή ὁποία
μεγαλούργησε, δέν ὑπῆρχαν σχολές γιά
ἐκμάθηση τοῦ marketing, τῶν δημοσίων
σχέσεων, τῆς ὀργάνωσης τῶν ἐπιχειρήσεων κ.λ.π. Ὅλα αὐτά εἶναι πολύ μετέπειτα δημιουργήματα, πού διδάσκονται
σέ Πανεπιστημιακά Ἱδρύματα.
Τήν ἐποχή ἐκείνη, τοῦ πνευματικοῦ χάους, ποιός φώτισε τούς ὑπευθύνους του
χριστιανικοῦ ἔργου νά ὀργανώσουν τήν
πνευματική τους προσπάθεια γιά τόν ἐπανευαγγελισμό τοῦ λαοῦ μας, κατ αὐτόν
τόν κυριολεκτικά πρωτοποριακό τρόπο,
ὥστε νά καταφέρουν νά ἐπικρατήσουν μέ
τίς ἀντιλήψεις τους καί τήν ἐργασία τους
γιά πολλά χρόνια, σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα
μέχρι τίς ἡμέρες μας; (Λεπτομέρειες γιά
τήν ὅλη ὀργάνωση τῆς χριστιανικῆς κινήσεως τῆς Ἀδελφότητας «ΖΩΗ» μπορεῖτε
νά βρεῖτε στό βιβλίο Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ
«ΖΩΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ τοῦ Γερμανοῦ
Christoph Maczewki, σέ μετάφραση τοῦ
Πρωτοπρεσβυτέρου καί Καθηγητή τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν π. Γεωργίου Δ.
Μεταλληνοῦ).
Πραγματικά, ἐκπλήσσεται κανείς ἀπό
ὅλα αὐτά καί δοξάζει τόν Χριστό μας πού
Αὐτός φώτισε καί καθοδήγησε τούς ὑπευθύνους του λεγομένου «χριστιανικοῦ
ἔργου» νά δημιουργήσουν αὐτό τό τερά-
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στιο ἱεραποστολικό ἔργο σέ ὅλη τήν
Ἑλλάδα. Καί ἐμεῖς, σάν Σύλλογος (Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας) καί σάν θρησκευτικό περιοδικό (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) σέ
αὐτή τήν κίνηση ἀνήκουμε καί σέ αὐτό τό
πνευματικό ἔργο προσφέρουμε μέ τίς ἀσθενεῖς μας δυνάμεις γιά τήν πραγμάτωση τοῦ
τραγουδιοῦ τῶν νεανικῶν χρόνων: «ἐμπρός
γιά μία καινούργια Ἑλλάδα, στό Φῶς τοῦ
Χριστοῦ λουσμένη»!
Ὅπως ἦταν ἑπόμενο, τό τεράστιο αὐτό
χριστιανικό ἔργο πολεμήθηκε ἀπό τόν διάβολο μέ κάθε μέσον. Ἀκόμη καί σήμερα
τό πολεμᾶνε μέ κάθε συκοφαντία. Ἡ πολεμική, ὅμως, πού τοῦ γίνεται, ἐπιβεβαιώνει
τήν ἀξία του!
Τά χρόνια περνᾶνε, οἱ πρωτεργάτες καί
τά στελέχη φεύγουν γιά τούς οὐρανούς καί
εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη τό συντομότερο
νά παρουσιάσει ὁ Χριστός μας κάποιον νέο
πνευματικό ἡγέτη ἀπό τόν πολιτικό, κληρικολαϊκό λαό μας, πού μέ νέα πνοή καί
συγκεκριμένα νέα προγράμματα γιά τά κατηχητικά σχολεῖα, τίς ὁμιλίες, τίς συγκεντρώσεις κ.ἄ. θά καθοδηγήσει τόν ἁγνό ἑλληνικό λαό μας στή γνώση καί τήρηση τῶν
θεϊκῶν ἐντολῶν, στήν αἴσθηση τῆς πανταχοῦ
παρουσίας τοῦ Θεοῦ καί τίς συνέπειες τῆς
ὑπακοῆς καί ἀνυπακοῆς μας στίς ἐντολές
Του, γιά νά ξαναβροῦμε τόν ὀρθό δρόμο
καί νά γλιτώσουμε ἀπό κάθε εἴδους κατρακύλα.
Βέβαια, τήν εὐθύνη αὐτή τήν ἔχει πρωτίστως ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία πρέπει νά
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μελετήσει, χωρίς πάθος καί μικρότητες, τήν
τεραστία προσφορά αὐτοῦ του χριστιανικοῦ
ἔργου στόν ἐπανευαγγελισμό τῶν Ἑλλήνων,
καί νά τιμήσει ἀνάλογα ὅλους τους δημιουργούς καί πρωταγωνιστές του (π. Εὐσέβιο
Ματθόπουλο, π. Διονύσιο Φαραζουλή, π.
Σεραφείμ Παπακώστα, π. Ἱερώνυμο Κοτσώνη, Ἀλέξανδρο Τσιριντάνη, Γεώργιο
Ράμμο, Δημήτριο Κωτσάκη, Ἄριστο
Ἀσπιώτη, Παναγιώτη Τρεμπέλα, Δημήτριο
Παναγιωτόπουλο, Ἰωάννη Κολιτσάρα,
Εὐστάθιο Μπάστα, π. Πολύκαρπο
Ἀνδρώνη, π. Ἰωάννη Ἀλεξίου, π. Ἠλία Μαστρογιαννόπουλο καί τόσους ἄλλους), καί
νά τούς παρουσιάσει ὡς πρότυπα πνευματικῶν ἡγετῶν! Ἐπί τέλους, ἄς ἀφήσει γιά
λίγο τά τῆς «ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας»
καί ἄλλα τρέχοντα προβλήματα, καί ἄς
ἀσχοληθεῖ μέ τό μεγάλο πρόβλημα τῆς
«ἐσωτερικῆς ἱεραποστολῆς», πρίν νά εἶναι
πολύ ἀργά...
Γιά τά ἐπερχόμενα Χριστούγεννα δεχθεῖτε, καί ἀπό τή σελίδα αὐτή, τίς πιό θερμές μας εὐχές: Νά μᾶς χαρίζει ὁ Κύριος
ὑγεία καί κάθε χαρά γιά χρόνια πολλά!
Ἄς προσπαθήσουμε καί φέτος νά συνειδητοποιήσουμε καλλίτερα τή μεγάλη προσφορά τοῦ Χριστοῦ μας στήν ἀνθρωπότητα,
μέ τήν ἀποκάλυψη τοῦ πραγματικοῦ Θεοῦ
καί τῆς σωτηρίας μας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Τό Δ.Σ. τῆς
Χριστιανικῆς
Στέγης Καλαμάτας
καί οἱ συνεργάτες
τοῦ «Συνδέσμου»
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Σᾶς εὔχονται
ὁλόψυχα

Σεβ. Μητρ. Ἀχελώου Εὐθύμιος Κ. Στύλιος
Σεβ. Μητρ. Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ΄
Ἀρχιμ. Γεώργιος Μπίζας
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Γ. Λίχας
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου
Ἀρχιμ. Νικόδημος Γιαννακόπουλος
Ἀρχιμ. Νικόδημος Τσιμόγιαννης
Ἀθανάσιος Ἀναστόπουλος (†)
Βασίλειος Σκιαδᾶς
Βασίλειος Χαραλαμπόπουλος (†)
Βασιλική Δ. Τσούτσου
Γ.Δ. Κούβελας
Γεώργιος Γραμματίκας
Γεώργιος Καζᾶς
Γεώργιος Ν. Παπαθανασόπουλος
Γεώργιος Νίκας
Δημήτρης Χρ. Μποσινάκης
Δημήτριος Γάλλος
Δημήτριος Καρτσώνης
Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας
Εὐάγγελος Ἰ. Παπαευαγγέλου
Ἠλίας Κατσάνος
Ἠλίας Π. Καρυώτης
Θρασύβουλος Β. Κετσέας
Ἰωάννα Σερενέ Τσουρακίδου
Ἰωάννα Σκαρλάτου
Ἰωάννης Θεοδωρόπουλος
Ἰωάννης Τσέντος
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
Κωνσταντῖνος Ποντίκης (†)
Κωνσταντῖνος Ρίζος
Κωνσταντῖνος Σαββίδης
Κωνσταντῖνος Χιῶλος
Μερόπη Ν. Σπυροπούλου
Νικόλαος Γ. Πιερράκος
Νικόλαος Πουρναρᾶς
Νικόλαος Τσιρώνης
Παναγιώτης Μέντης
Παναγιώτης Ρήγας
Πελαγία Μπιχαλτζῆ
Στάθης Παρασκευόπουλος
Σταυρούλα Α. Βερράρου
Σταυρούλα Μέντη-Καρτσώνη
Φώτιος Ρίζος
Χαράλαμπος Μπούσιας
Χρίστος Ρώμας
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Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
(1938 – 2018)
Μία εὐλογημένη ψυχή τῆς
Ἐκκλησίας καί τῆς Ἐκπαίδευσης, ὁ Θανάσης Ι. Ἀναστόπουλος, ἄφησε τόν μάταιο κόσμο
καί πέρασε τίς πύλες τῆς
αἰωνιότητας στίς 20 Νοεμβρίου 2018. Ὅλοι ὅσοι τόν γνωρίζαμε λυπηθήκαμε πολύ, γιατί
ἦταν ἄνθρωπος σεμνός, πρᾶος
ἐνάρετος, μέ ἦθος ἀγάπη καί
καλοσύνη.
Γεννήθηκε στό χωριό
Πριόλιθος Καλαβρύτων ἀπό
γονεῖς εὐσεβεῖς. Σπούδασε
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί στήν
Φιλοσοφική Σχολή. Ἔτυχε μετεκπαίδευσης στό Διδασκαλεῖο
Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. Ἐργάστηκε στήν Δευτεροβάθμια
ἐκπαίδευση ὡς καθηγητής καί
Γυμνασιάρχης. Ἕνα διάστημα
διηύθυνε τό Ὀρφανοτροφεῖο
Καλαβρύτων. Οἱ μαθητές του
τόν ἀγαποῦσαν καί τόν σεβόντουσαν, οἱ δέ συνάδελφοί του
τόν ἐκτιμοῦσαν πολύ.
Σημαντική ὑπῆρξε ἡ προσφορά τοῦ ἀείμνηστου Θανάση
Ἀναστόπουλου στό ἐνοριακό
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μέ κηρύγ-
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ΕΚΔΗΜΙΕΣ
ματα, κατηχητικά καί λοιπές ἐκδηλώσεις.
Γιά ἀρκετά χρόνια ἦταν τακτικός συνεργάτης τοῦ «Συνδέσμου». Ἔγραφε καί σέ
ἄλλα περιοδικά. Μέ τόν τίτλο «Πετράδια»
δημοσίευε ρητά ἀπό τήν Ἁγία Γραφή,
τούς Πατέρες, καθώς καί σχετικές γνῶμες
σοφῶν πάνω σ’ ἕνα θέμα. Μία ἐπιλογή
ἀπό τά «Πετράδια» αὐτά ἐξέδωσε σέ
πέντε τόμους.
Μέ τήν εὐσεβῆ σύζυγό του, τή δασκάλα Εὐτυχία Ζελενίτσα, δημιούργησαν
μία εὐλογημένη οἰκογένεια, μέ τούς δύο
γιούς τους, τίς συζύγους τους καί τά ὀκτώ
ἐγγόνια τους.
Συλλυπούμεθα τήν οἰκογένειά του
καί εὐχόμαστε ὅπως ὁ Ἅγιος Θεός ἀναπαύει τήν καλή ψυχή του ἐκεῖ ὅπου ἀναπαύονται οἱ Δίκαιοι, εἰς τήν Βασιλείαν
τῶν Οὐρανῶν.
Γ. Δ. Κούβελας
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοί υἱοί
Θεοῦ κληθήσονται».
(Μακάριοι ὅσοι ἔχουν καί μεταδίδουν
εἰρήνη, γιατί αὐτοί θά ἀνακηρυχθοῦν υἱοί τοῦ
Θεοῦ).
Ματθ. ε΄, 9
β. «Σᾶς ἀφήνω τήν εἰρήνη, σᾶς δίνω τή
δική Μου, ἀναφαίρετη εἰρήνη. Δέν σᾶς δίνω
ψεύτικη εἰρήνη, ὅπως δίνει ὁ κόσμος».
Ἰω. ιδ΄, 27
γ. «Δόξα καί τιμή καί εἰρήνη θά δοθεῖ σέ
καθέναν πού ἐργάζεται τό καλό».
Ρωμ. β΄, 10
δ. «Κύριε, εἰρήνη πολλή κυριαρχεῖ στήν
ψυχή ἐκείνων πού ἀγαποῦν τόν νόμο Σου».
Ψαλμ. II8, 165
ε. «Ἐκεῖνος πού φανερά ἐλέγχει τόν ἄλλον
πού τοῦ φταίει, τoῦ χαρίζει εἰρήνη».
Πρμ. ι΄, 10
στ. «Ἡ ἐνάρετη γυναίκα εὐφραίνει τόν
ἄνδρα της καί τά χρόνια τῆς ζωῆς του θά τά
γεμίσει εἰρήνη».
Σ. Σειράχ κστ΄, 2

ζ. «Ξεκινῆστε ἀπό μέσα σας τό ἔργο τῆς
εἰρήνης. Ἄν εἰρηνεύετε μέ τόν ἑαυτό σας, θά
μπορεῖτε νά φέρετε καί στούς ἄλλους τήν
εἰρήνη. Ἡ εἰρήνη τῆς καρδιᾶς μοιάζει μέ μιά
καινούργια γέννηση στά βαθύτερα τοῦ εἶναι
μας».
Ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων
η. «Τίποτε δέν χαρακτηρίζει τόσο τόν Χριστιανό, ὅσο τό νά ἐργάζεται γιά τήν εἰρήνη».
Μέγας Βασίλειος, ΕΠΕ 3, 254
θ. «Ἡ εἰρήνη πού ἀγαποῦμε εἶναι γαλήνη
τῆς ζωῆς, καί τῆς ψυχῆς ἡ εἰρήνη, καταλάγιασμα τῶν παθῶν».
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ 9, 440
ι. «Τίποτε δέν μπορεῖ νά ἐξισωθεῖ μέ τήν
εἰρήνη καί μέ τήν ὁμόνοια».
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 34, 186
ια. «Δέν εἶναι δυνατόν νά ἔχουμε εἰρήνη,
ἄν προηγουμένως δέν επιτύχουμε τήν ἀρετή».
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 20, 660
ιβ. «Εἰρήνη εἶναι ἀγαπητική διάθεση γιά
τόν συνάνθρωπό μας».
Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης
ιγ. «Ἀληθινή εἰρήνη εἶναι ἐκείνη πού σεμνύνεται γιά τή δικαιοσύνη καί τήν εὐσέβεια».
Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης
ιδ. «Εἰρήνευσε μέσα σου καί θά σοῦ εἰρηνεύσει ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ».
Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
ιε. «Μή μολύνεις τή σάρκα σου μέ αἰσχρές
πράξεις καί μή μιαίνεις τήν ψυχή σου μέ πονηρούς λογισμούς καί ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ θά
ἔλθει στήν καρδιά σου, φέρνοντας τήν
ἀγάπη».
Ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
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ιστ. «Ἄν κάποιος ἐξαφάνιζε τό πάθος τῆς πλεονεξίας ἀπό τούς ἀνθρώπους, τίποτε δέν θά ἐμπόδιζε
νά βασιλέψει στή ζωή βαθιά εἰρήνη».
Ἀστέριος Ἀμάσειας
ιζ. «Εἰρήνη εἶναι ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τά πάθη, ἡ
ὁποία δέν βρίσκεται χωρίς τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος».
Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής
ιη. «Ἡ εἰρήνη, ἀκόμη καί ὅταν εἶναι πολύ ἐπιζήμια, εἶναι καλύτερη ἀπό τόν πόλεμο».
Φίλων, Δαμασκηνοῦ, Παράλληλα, 6, 211
ιθ. «Βρές τήν εἰρήνη ἐσύ, καί χιλιάδες ἄνθρωποι
θά ρθοῦν νά τή βροῦν κοντά σου»
Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ
κ. «Ἡ εἰρήνη εἶναι θεῖο δῶρο, πού χορηγεῖται
πλουσιοπάροχα σέ ὅσους συμφιλιώνονται μέ τόν Θεό
καί ἐκτελοῦν τά θεῖα του προστάγματα».
Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως
κα. «Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ διαχέει στήν ψυχή τήν
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, τήν ἐπιείκεια τοῦ Θεοῦ, κάθε βιωμένο
εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ, κάθε πεπραγμένη ἐντολή τοῦ
Θεοῦ».
Ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
κβ. «Ἡ καθαρή προσευχή χρειάζεται ψυχική
εἰρήνη καί ἡ εἰρήνη στήν ψυχή εἶναι ἀδύνατη χωρίς
ὑπακοή καί ἐγκράτεια».
Ὅσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης
κγ. «Ὅπου δέν εἶναι εἰρήνη, ἐκεῖ δέν εἶναι κανένα
καλό».
Ἠλίας Μηνιάτης
κδ. «Μόνον ὅταν συμφιλιωθεῖ ὁ ἄνθρωπος μέ τόν
Θεό, ἔρχεται καί ἡ ἐσωτερική εἰρήνη καί ἡ ἐξωτερική».
Ἅγ. Παΐσιος Ἁγιορείτης
κε. «Εἰρήνη εἶναι στοργική μάνα τῆς γῆς».
Ἠσίοδος
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κστ. «Νά ἀγαπᾶς τήν εἰρήνη».

Θαλῆς
κζ. «Καί φέρνει στούς ἀνθρώπους ἡ μεγάλη
εἰρήνη τά πλούτη καί τά πιό ὄμορφα γλυκά τραγούδια... καί οἱ νέοι νά καταγίνονται μέ τούς ἀγῶνες, τή
μουσική καί τά τραγούδια».
Βακχυλίδης
κη. «Στόν καιρό τῆς εἰρήνης, τά παιδιά θάβουν
τούς πατέρες τους, ἐνῶ στόν πόλεμο, οἱ γονεῖς θάβουν
τά παιδιά τους».
Ἡρόδοτος
κθ. «Σύναψε εἰρήνη μέ τόν πλησίον σου καί κήρυξε πόλεμο στά σφάλματά σου».
Σοφοκλῆς
λ. «Εἰρήνη, ἄν εἶναι δυνατόν, ἀλλά δικαιοσύνη μέ
κάθε τρόπο».
Ἀριστείδης
λα. «Ἀντί πολέμου ἄς προτιμήσουμε εἰρήνη».
Θουκυδίδης
λβ. «Ἡ ἡσυχία πού προέρχεται ἀπό τήν εἰρήνη,
εἶναι αἰτία πολλῶν ἀγαθῶν».
Δημοσθένης, Φιλιππικός Α΄, 25
λγ. «Ἡ εἰρήνη εἶναι μεγάλη εὐλογία, ὅταν μᾶς
ἐγγυᾶται τήν τιμή μας καί τά νόμιμα δικαιώματά
μας».
Πολύβιος
λδ. «Μία ἄδικη εἰρήνη εἶναι καλύτερη καί ἀπό
τόν πιό δίκαιο πόλεμο».
Κικέρων
λε. «Εἰρήνη δέν εἶναι ἀπουσία πολέμου, εἶναι μία
ἀρετή, μία νοητική κατάσταση, μία διάθεση γιά καλοσύνη καί δικαιοσύνη».
Σπινόζα
λστ. «Τό ψέμα πού φέρνει εἰρήνη, εἶναι καλύτερο
ἀπό τήν ἀλήθεια πού προκαλεῖ τόν πόλεμο».
Σααδή
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“Εἰς τάς ἐθνικάς συγκρούσεις τῆς Οὐκρανίας ὁ κ. Βαρθολομαῖος προσθέτει καί
θρησκευτικάς” (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1910-18).
Ἀντί νά ἐξαλείψουμε τά αἴτια ἐθνικῶν συγκρούσεων, προσθέτουμε καί ἄλλα; Εἴμαστε
Χριστιανοί, ἄν δέν γινόμαστε εἰρηνοποιοί;
“Διά πυρός καί σιδήρου βρῆκε 80 βουλευτές ὁ Ζάεφ” (ΕΘΝΟΣ, 20-10-18).
Τά ἀνθελληνικά κέντρα πού τόν ὑποστηρίζουν ἦταν δυνατόν νά τόν ἀφήσουν ἀβοήθητο σ’ αὐτό τό κρίσιμο στάδιο;
“Νά σκεφθοῦμε τό καλό τῆς χώρας”,
Σωτήρης Σοκορέλος, πού ἐπέτυχε στήν
Ἰατρική (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 21-10-18).
Ἄς τό ἀκούσει τό πολιτικό προσωπικό καί
ὅσοι συμπατριῶτες μας ἔχουν λησμονήσει
τή φιλοπατρία.
“Καί τούς Ναούς ἔβαλαν γιά πούλημα
στό Ὑπερταμεῖο” (ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 21-10-18).
Ἑπόμενο. Αὐτοί πού ἔχουν πουλήσει τήν
ψυχή τους καί τή ζωή τους στόν Μαμωνᾶ
δέν χρειάζονται τούς Ναούς. Ὁ λαός πού
τούς χρειάζεται ἄς πράξει ἀναλόγως.
“Ὁ Ζάεφ ὁρίζει τόν ἐκλογικό ὁρίζοντα
Τσίπρα” (ΤΑ ΝΕΑ, 22-10-18).
Ἔχουμε πολιτική πρόοδο! Μετά τά κόμματα: Ρωσικό, Ἀγγλικό καί Γαλλικό, ἀποκτήσαμε: Ἀμερικάνικο, Γερμανικό καί Σκοπιανό!
“Ἐκτός ὁρίων οἱ Τούρκοι μέ τήν προσομοίωση βύθισης πλοίου μέ τορπίλες ὑποβρυχίων (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 23-10-18).
Ἔχουν πεισθεῖ ὅτι μποροῦν νά κάνουν ὅ,τι
θέλουν ἀτιμωρητί! Ἡ διεθνής κοινότητα τούς
ἀνέχεται!
“Ὁμογενής στίς ΗΠΑ συνεχίζει τήν προσφορά του στό Κέντρο Ὑγείας Φιλιατρῶν”
316
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(ΘΑΡΡΟΣ, 24-10-18).
Ἀξιέπαινος αὐτός καί ὅσοι ἄλλοι ὁμογενεῖς δέν λησμονοῦν τήν πατρίδα, πού έχει
πέσει θῦμα ἀδίστακτων ἁρπακτικῶν.
“Συνδέουν τό Σύνταγμα μέ τά σκάνδαλα.
Ὕπουλο παιχνίδι ΣΥΡΙΖΑ μέ τήν ἀναθεώρηση” (ΕΣΤΙΑ, 25-10-18).
Πολύ εὔρρωστη, πεντακάθαρη ἡ δημοκρατία μας. Σκάνδαλα ἐπί σκανδάλων!
Ἀφάνταστη φθορά ἔχει προκαλέσει τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ ἡ διαφθορά!
“Πανεπιστήμια στό ἔλεος συμμοριῶν καί
ὁ ὑπουργός Παιδείας Γαβρόγλου σφυρίζει ἀδιάφορα” (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 26-1018).
Δέν σφυρίζει ἀδιάφορα. Ἐφαρμόζει σχέδιο γιά πλήρη καταστροφή τοῦ χώρου!
Ὁ Γερούν Ντάϊσελμπλουμ γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό EUROGROUP: «Δέν ἤμασταν ρεαλιστές. Θέλαμε
πολλά σέ λίγο χρόνο» (ΤΟ ΒΗΜΑ, 28-10-18).
Καί ἔγιναν πολλά δυσάρεστα καί ἄδικα
ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλλήνων σέ
λίγο χρόνο!
“Μικρή παράταση στήν ἀγωνία γιά τίς
συντάξεις” (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ,
29-10-18).
Τά καταφέραμε νά ἀναθέσουμε σέ ξένα
κέντρα ἐξουσίας νά καθορίζουν, ἄν θά ζήσουμε καί πῶς θά ζοῦμε!
“....νά ἀναλογισθοῦμε τί πρέπει νά
ἀλλάξουμε, γιά νά ξανακερδίσει τό πολιτικό σύστημα τήν ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν
καί νά ἐνισχύσουμε τή δημοκρατία καί τή
λαϊκή κυριαρχία” (Η ΑΥΓΗ, 30-10-18).
Νά ἀποκτήσετε σωστό ἦθος, πού δέν
ἔχετε!
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»
Ἔργο τοῦ Γρηγόρη Χαλιακόπουλου παρουσιάζεται
στό θέατρο Κνωσσός. Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἐπευλογήσει καί συστήσει τήν παράσταση αὐτή μέ τήν ἀπόφασή της τῆς 15ης
Δεκεμβρίου 2017 “πρός ψυχικήν ὠφέλειαν καί πνευματικήν οἰκοδομήν τῶν πιστῶν”.
Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός γεννήθηκε τό 1714 στό
χωριό Ταξιάρχης τῆς Αἰτωλίας. Τό ὄνομά του ἦταν
Κώνστας Δημητρίου. Ὑφαντῆδες οἱ γονεῖς του, εὐσεβεῖς, ἀλλά ἀγράμματοι. Στό χωριό ἔζησε μέχρι τά
εἴκοσί του χρόνια. Ὁ Κώνστας καί ὁ ἀδελφός του
Χρύσανθος εἶχαν μεγάλη δίψα γιά μάθηση. Ἔμαθαν
τά πρῶτα γράμματα κοντά στόν ἱεροδιδάσκαλο Ἀνανία Δερσιβάνο. Κατόπιν ὁ Κώνστας ἐφοίτησε στή
σχολή τῆς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς μέ δάσκαλο τόν
Θεοφάνη. Ἔφυγε κατόπιν γιά τό Ἅγιον Ὄρος, γιά νά
φοιτήσει στήν Ἀθωνιάδα Ἀκαδημία, πού εἶχε σοφούς
διδασκάλους. Τό 1759 ἐκάρη μοναχός στήν Ἱερά Μονή
Φιλοθέου καί ἀργότερα ἱερέας.
Ὁ π. Κοσμᾶς πονοῦσε γιά τούς συνανθρώπους του,
γιά τό Γένος πού ζοῦσε ὑπό τόν σκληρό τουρκικό
ζυγό μέσα στό πνευματικό σκοτάδι. Ἀποφάσισε νά
ἀποδυθεῖ σέ ἀγῶνα γιά τήν πνευματική τους ἀπελευθέρωση, πού θά ἔφερνε καί τήν πολιτική ἐλευθερία.
Πρίν βγεῖ ἀπό τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, ἀσκήθηκε
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πολλούς μῆνες σέ σπήλαιο τῆς
ἐρήμου τοῦ Ἄθω.
Μέ ἔγγραφη ἄδεια τοῦ Πατριάρχη Σεραφείμ Β΄ ἄρχισε
τήν πρώτη περιοδεία του (17601763) σέ Θράκη, Μακεδονία,
Θεσσαλία, Αἰτωλία. Ἀκολούθησε
ἡ ἐντεκάχρονη δεύτερη περιοδεία του (1763-1773) σέ Θράκη,
Μακεδονία, Ἤπειρο, Στερεά
Ἑλλάδα, νησιά Αἰγαίου καί Ἰονίου. Ἡ τρίτη περιοδεία (17751777) σέ Δωδεκάνησα, νησιά Αἰγαίου, Μακεδονία, Ἤπειρο, Ἀλβανία, νησιά Ἰονίου. Μέ τήν τέταρτη περιοδεία (1777-1779) σέ
Βόρειο Ἤπειρο, Πρέβεζα, Ἄρτα,
Ἀλβανία τελείωσε μαρτυρικά ἡ
πορεία τῆς ἐπίγειας ζωῆς του.
Στή θέση Μπουγιαλῆ, κοντά στόν
Ἄψω ποταμό, ἀπαγχονίστηκε.
Ὄργανο τῶν Ἑβραίων ἐχθρῶν τοῦ
προσώπου καί τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγ.
Κοσμᾶ ὁ τρομερός Κούρτ-Πασᾶς.
Ὅπου ἐπήγαινε, ἔστηνε ἕναν ξύλινο σταυρό καί, ἀνεβασμένος σέ
σκαμνί, ἐκήρυττε τόν Λόγο τοῦ
Θεοῦ. Πυρήνας τοῦ κηρύγματός
του: «Ψυχή καί Χριστός σᾶς χρειάζονται· αὐτά τά δύο». Ἔπρεπε
νά ἀντιμετωπίσει καί ἄλλα προβλήματα: ἐξισλαμισμό, διχόνοια,
προδοσία, οἰκονομική ἐκμετάλλευση, πεῖνα, καταπίεση τῆς γυναίκας, ἀργία Κυριακῆς λησμονημένη. Γνωρίζοντας τή σημασία τῆς
παιδείας, ἔνθερμα συνιστοῦσε:
“Φτιᾶξτε σχολεῖα! Δέν βλέπετε
πώς ἀγρίεψε τό Γένος μας ἀπό
τήν ἀμάθειαν καί ἐγενίκαμεν ὡς
τά θηρία;”. Ὁ λόγος του ἁπλός,
ἀλλά φλογερός.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Τά παιδιά τῆς Ἑλλάδος σώζουν τή Μακεδονία
Τοῦ Φωτίου Ρίζου, θεολόγου
Ἐντυπωσιακό πραγματικά τό μαθητικό κίνημα,
ὅπως ἐξελίχθηκε τίς τελευταῖες ἡμέρες, πού βροντοφωνάζει μέ πορεῖες καί καταλήψεις τῶν σχολείων
ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι ἑλληνική! Ξεκίνησε ἀπό σχολεῖα τῆς Βορείου Ἑλλάδος καί σάν κῦμα πλημμύρισε
σχεδόν ὁλόκληρη τή χώρα μας. Μαθητές Γυμνασίων
καί Λυκείων τῆς πατρίδας μας, πού χωρίς φόβο, μέ
ἀπαράμιλλο θάρρος καί μέ νεανική ζωντάνια, ἀλλά
καί μέ δυνατά ἐπιχειρήματα ὕψωσαν τήν καθάρια
φωνή τους, γιά νά ὑπενθυμίσουν τόσο στούς κυβερνῆτες τοῦ τόπου μας, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρο τόν
κόσμο τή μοναδική ἱστορική ἀλήθεια ὅτι ἡ Μακεδονία σημαίνει Ἑλλάδα!
Ἕνα κίνημα πού ξεκίνησε μέ φυσικό καί θαυμαστό τρόπο ἀπό τή νεολαία μας, χωρίς ἐπιρροές ἤ
ἀκροδεξιά προπαγάνδα, ὅπως κατηγορήθηκε. Κάνει
δέ ἐντύπωση ὅτι ἐκδηλώθηκε μέσα στόν μήνα Νοέμβριο, λίγο πιό μετά ἀπό τήν 45η ἐπέτειο ἑνός ἄλλου
νεανικοῦ κινήματος, πού ἀποτέλεσε τή “λυδία λίθο”
καί πού ἐπίσης ἦταν ἡ θρυαλλίδα τῶν ἐξελίξεων καί
πού ὁδήγησε στή μεταπολίτευση στόν τόπο μας.
Τώρα ὅμως αὐτό τό μαθητικό κίνημα ἔχει ἕνα τελείως διαφορετικό καί πιό ἁγνό χαρακτῆρα. Φωνάζει γιά ἕνα μεγάλο ἐθνικό μας θέμα, πού “καίει”
ὁλόκληρο τόν ἑλληνισμό, τή Μακεδονία μας. Φωνάζει ἐναντίον τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, ἡ ὁποία
δέν ἀποτελεῖ ἕνα ἁπλό πολιτικό θέμα, ἀλλά ἕνα ζήτημα ἐθνικῆς σημασίας, πού ἀγγίζει τίς καρδιές τῶν
Ἑλλήνων. Τί πιό φυσικό, λοιπόν, ἀπό τό νά μιλάει
ἡ πιό ἁγνή καί ἀτόφια γενιά τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ νεολαία μας; Γιά μία ἀκόμη φορά τά παιδιά μᾶς δείχνουν τόν δρόμο. Ἀσυμβίβαστα, ἐπαναστατικά,
δυναμικά, μέ καθάριο πνεῦμα, μακριά ἀπό συμφέροντα καί ἐπιρροές ἤ ὑποχωρήσεις διακηρύσσουν μέ
τόν τρόπο τούς τήν ἀλήθεια ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι
ἑλληνική.
Πρός τί λοιπόν οἱ ἀντιδράσεις ἀπό τούς κυβερνῶντες τῆς χώρας ἤ ἄλλες πολιτικές ὁμάδες;
Ὅταν οἱ ἴδιοι κατέβαιναν στούς δρόμους καί παρέσυραν νέα παιδιά, φοιτητές καί μαθητές, σέ πορεῖες
καί διαμαρτυρίες γιά διάφορα θέματα, ὅπως ἡ λευτεριά στήν Παλαιστίνη, ἡ αὐτοδιάθεση τῶν λαῶν ἤ
στή μνήμη τοῦ Ἀλέξη Γρηγορόπουλου, ἐκεῖνες οἱ πορεῖες ἦταν ἀθῶες, ἐνῶ τώρα, ἐπειδή μιλοῦν γιά τή
Μακεδονία καί φέρουν οἱ διαδηλωτές ἑλληνικές σημαῖες, εἶναι φασιστικές; Πόσος παραλογισμός πιά σ’
αὐτό τόν τόπο; Ὅταν ἡ νεολαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατέβαινε σέ διαμαρτυρία στά Σκόπια ὑπέρ τῆς δυνατό318
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τητας νά ὀνομάζεται ἡ γειτονική χώρα, ὅπως ἐπιθυμεῖ ἐναντίον τῶν “κακῶν” Ἑλλήνων ἦταν θεμιτό
δηλαδή; Ἤ, ὅταν μέλη τοῦ ΚΚΕ μοιράζουν φυλλάδια σέ μαθητές, ἐπηρεάζοντάς τους, εἶναι ἀποδεκτό;
Ἤ, ὅταν εἰσέρχονται μέλη ἀριστερῶν ὁμάδων μέσα
στά σχολεῖα, χωρίς νά προασπίζεται ἡ νεολαία μας
ἀπό νοσηρές πολιτικές ἐπιρροές, δέν διαμαρτύρεται
κανείς; Μόνο τώρα, δηλαδή, διατείνονται ὅλοι…
Ὑπουργός Παιδείας, βουλευτές, τό Δ.Σ. τῆς ΟΛΜΕ,
μεμονωμένοι ἐκπαιδευτικοί πού ἔλεγαν: “Δέν θά
ἀφήσουμε τά φασιστάκια νά κλείσουν τά σχολεῖα”,
διευθυντές πού ἔστελναν μηνύματα σέ γονεῖς τιμωρώντας τά παιδιά τους, σύμφωνα μέ δημοσιεύματα;
Ὅλοι “πιπιλίζουν τήν καραμέλα τοῦ φασισμοῦ καί
τῆς ὑποκίνησης ἐθνικιστικοῦ παραληρήματος, γιά
νά καταπνίξουν τήν ἀλήθεια καί νά πνίξουν τήν
ἁγνή φωνή τῶν νέων μας, γεγονός πού θυμίζει
ἀκραία δικτατορική ἔκφραση ἀπό ἀπολυταρχικά καθεστῶτα, πού αἱματοκυλοῦσαν τίς ψυχές καί τά σώματα πολλῶν νεανικῶν ὑπάρξεων.
Ὄχι, αὐτές οἱ γραμμές δέν χαράσσονται μέ σκοπό
νά ὀξύνουν τά πνεύματα ἤ νά δημιουργήσουν καταστάσεις βίας. Ἀλλά μόνο καί μόνο, γιά νά ἀφυπνίσουν συνειδήσεις, νά καταδικάσουν τόν φασισμό,
ἀπό ὅπου κι ἄν προέρχεται, δεξιά ἤ ἀριστερά, ὅπως
ἐπίσης καί νά περιθωριοποιήσουν προσπάθειες
ἐκμετάλλευσης τοῦ μαθητικοῦ αὐτοῦ κινήματος, πού
δυστυχῶς συνέβησαν, ὅπως φαίνεται.
Ἐπιτέλους πρέπει στόν τόπο μας νά μήν ἰσοπεδώνουμε τά πάντα. Νά μήν ἐπῳάζουμε τό αὐγό τοῦ
φιδιοῦ, τόν δεξιόστροφο ἤ ἀριστερόστροφο φασισμό,
ἀλλά καί νά μή φοβόμαστε νά μιλοῦμε γιά τήν Πατρίδα μας, τά ἐθνικά μας θέματα, τή Μακεδονία μας.
Εἶναι πρωτοφανές, εἶναι θαῦμα, ὅταν μία νεολαία
πού κινδυνεύει καί παραπαίει σέ ἠθικά θέματα, πού
κινδυνεύει ἀπό τήν ἰσοπέδωση τῆς κακῆς ἀξιοποίησης τῆς τεχνολογίας καί τήν παγκοσμιοποίηση,
ὑψώνει φωνή γιά τήν εὐρύτερη οἰκογένειά μας, τό
ἔθνος μας! Δηλώνει πνευματική ὑγεία! Κάνουν καταλήψεις ὄχι γιά τρίγωνη ἤ τετράγωνη τυρόπιτα,
ἀλλά γιά ἕνα δίκαιο αἴτημα, τήν ἑλληνικότητα τῆς
Μακεδονίας μας,σύμφωνα μέ τήν ἱστορία μας.
Ἄς διασφαλίσουμε τά παιδιά μας, ἄς τά ἀφήσουμε νά ἐκφραστοῦν! Ἄς ἀκούσουμε τή στεντόρεια
φωνή τους! Ἐπιτέλους τά παιδιά τῆς Ἑλλάδας
σῴζουν τή Μακεδονία καί τό γόητρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ!
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