«Ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια
διά Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο»
(Ἰωάν. 1,17)
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ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗ ΓΗ,
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

(Ἄγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

«Mὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἁγίων ἑορτῶν τῆς Θείας Ἐπιφανείας ἐπικοινωνοῦμε
μαζί σας, ὄχι γιὰ νὰ σᾶς διδάξουμε κάτι, ἀλλὰ γιὰ νὰ συμμερισθοῦμε ὡς ἀδελφοὶ ἐν
Χριστῷ τὴν κοινὴ χαρά, τὴν κοινὴ πίστι, τὴν κοινὴ δόξα, τὸν κοινὸ θησαυρὸ ποὺ χάριτι Θεοῦ παρελάβαμε καὶ ζοῦμε στὴν Ἁγία Ὀρθόδοξο Καθολικὴ Ἐκκλησία μας.
«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὃς ἔστι Χριστὸς Κύριος ἐν πόλει Δαυίδ» (Λούκ.
β’ 11). Γιὰ σᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἐτέχθη ὁ Σωτήρ, βεβαιώνουν οἱ ἄγγελοι τοὺς ποιμένες καὶ ὅλους τους ἀνθρώπους. Καὶ ἐμεῖς,
ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, τότε καὶ σήμερα καὶ πάντοτε πιστεύουμε τὸ εὐαγγέλιο αὐτὸ καὶ
ἀπαντοῦμε: «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα
Παντοκράτορα... Καὶ εἰς ἕνα Κυριὸν Ἰησοῦν
Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ...,
τὸν δι’ ἠμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν
καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ
Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα...».
Αὐτὴ ἡ πίστις στὴν σάρκωσι τοῦ
Λόγου εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ προφῆται αὐτὴν προεφήτευσαν. Οἱ
εὐαγγελισταὶ αὐτὴν εὐηγγελίσθησαν. Οἱ
ἀπόστολοι αὐτὴν ἐκήρυξαν. Οἱ μάρτυρες
αὐτὴν ὡμολόγησαν. Οἱ ἀσκηταὶ γι’ αὐτὴν
ὑπέμειναν. Οἱ πατέρες γι’ αὐτὴν ἐθεολόγησαν. Αἱ Σύνοδοι γι’ αὐτὴν ἐδογμάτισαν.»
τοῦ Ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη
Καθηγουμένου Ι. Μονῆς Ὁσίου
Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους
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Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰεροθέου Βλάχου
Ἀπὸ τὸ βιβλίο του «Δεσποτικὲς Ἑορτές», Ἔκδοση Ἱ. Μ. Γενεθλίου Θεοτόκου (Πελαγίας), 1995

Ἡ θεία ἐνανθρώπηση δὲν προσφέρεται γιὰ εὐσεβεῖς σκέψεις καὶ συναισθηματικὲς ἢ ψυχολογικὲς ἀναλύσεις. Μποροῦν καὶ τέτοιες ἀναλύσεις σὲ μία ἀνάλογη
σωματικὴ καὶ πνευματικὴ ἡλικία νὰ προσφέρουν κάτι, ἀλλά, τελικά, τὸ μυστήριο
τῆς ἐνανθρωπήσεως πρέπει νὰ ἀναλύεται μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς ὀρθοδόξου
θεολογίας. Πῶς μπορεῖ νὰ γίνη διαφορετικά, ἀφοῦ ἔχουμε ἕνωση θείας καὶ ἀνθρωπίνης φύσεως στὴν ὑπόσταση τοῦ Λόγου, θέωση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, κενὰ καὶ
παράδοξα πράγματα, τὰ ὁποῖα δὲν μπορεῖ νὰ συλλάβη ἀνθρώπινος νοῦς;
Πέρα ἀπὸ ὅσα εἴπαμε προηγουμένως, μποροῦμε νὰ δοῦμε στὴν συνέχεια
τέσσερα σημεῖα ποὺ δείχνουν μία προσωπικὴ προσέγγιση στὴν μεγάλη αὐτὴ ἑορτή,
τὴν μητρόπολη ὅλων τῶν Δεσποτικῶν ἑορτῶν.
Πρῶτον. Τὸ σπήλαιο στὸ ὁποῖο γεννήθηκε ὁ Χριστὸς εἶναι τύπος τῆς
Ἐκκλησίας. Ὁ Μ. Ἀθανάσιος θὰ πῆ παραστατικά. Ὁ οἰκίσκος ἐκεῖνος ποὺ κύησε
ἡ Παναγία δέχθηκε τὸν τύπο τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ αὐτὸ γιατί τὸ θυσιαστήριο εἶναι ἡ
φάτνη, ὁ ἐφημερευτὴς ὁ Ἰωσήφ, οἱ Κληρικοὶ εἶναι οἱ μάγοι, οἱ διάκονοι οἱ Ποιμένες,
οἱ Ἱερεῖς οἱ ἄγγελοι, ὁ Ἀρχιερεὺς ὁ Κύριος, ὁ θρόνος ἡ Παρθένος, οἱ κρατῆρες οἱ μάγοι, τὸ ἀναβόλαιο ἡ ἐνανθρώπηση, οἱ ριπιστῆρες τὰ Χερουβίμ, ὁ δίσκος τὸ Πανάγιο
Πνεῦμα, τὸ δισκοκάλυμμα, ὁ Πατὴρ ποὺ ἐπισκιάζει τὰ πάντα μὲ τὴν δύναμή Του.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Θεανθρώπινο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸ ποὺ κυοφορήθηκε
μέσα στὴν κοιλία τῆς Θεοτόκου, αὐτὸ ποὺ γεννήθηκε, αὐτὸ ποὺ μεταμορφώθηκε,
αὐτὸ ποὺ ἔπαθε, σταυρώθηκε, ἀναστήθηκε καὶ ἀναλήφθηκε στοὺς οὐρανούς. Μέσα
δὲ στὴν θεία Λειτουργία τελεσιουργεῖται αὐτὸ τὸ μεγάλο μυστήριο καὶ μᾶς δίνεται
ἡ δυνατότητα νὰ μεθέξουμε τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ. Οὔτε ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία
ἀνθρώπινη ὀργάνωση, οὔτε ἡ θεία Λειτουργία εἶναι μία τελετὴ ἀναμνήσεως καὶ
ἱκανοποιήσεως τῶν συναισθημάτων μας.
Δεύτερον. Ἡ θεία μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση εἶναι πάντοτε ἑνωμένες στὴν
ὑπόσταση τοῦ Λόγου ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως. Αὐτὸ
σημαίνει ὅτι δὲν χωρίσθηκαν οὔτε χωρίζονται ποτέ. Ἐπειδὴ ἡ ἀνθρώπινη φύση
παραμένει ἀδιαίρετη ἀπὸ τὴν θεία φύση, ἐπειδὴ πάντοτε ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες ὁ
Θεάνθρωπος, γι’ αὐτὸ μποροῦμε καὶ τώρα νὰ κοινωνοῦμε τῆς τεθεωμένης σαρκὸς
τοῦ Λόγου. Κοινωνώντας τοῦ τεθεωμένου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ γινόμαστε σύσσωμοι καὶ σύναιμοι τοῦ Χριστοῦ.
Τρίτον. Ἀφοῦ προσκυνοῦμε τὸ μεγάλο αὐτὸ μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως, καὶ κυρίως ἀφοῦ κοινωνοῦμε τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ,
πρέπει νὰ ἐμπαίξουμε τὸν Ἡρώδη, ὅπως ἔκαναν οἱ μάγοι. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος λέγει ὅτι οἱ μάγοι «χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρώδην,
δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν» (Μάτθ. β’, 12).
Ἡ λέξη Ἡρώδης στὴν ἐβραϊκὴ γλώσσα σημαίνει τὸν δερμάτινο. Γι’ αὐτὸ ὁ
ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης λέγει ὅτι πρέπει νὰ ἐμπαίξουμε τὸ φρόνημα καὶ τὶς
ἡδονὲς τῆς σαρκός. Ἀκόμη, πρέπει νὰ περιπαίξουμε τὸν νοητὸ διάβολο, ὁ ὁποῖος
μας ἐμποδίζει νὰ βαδίσουμε τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας. Πρέπει νὰ ἐπιστρέψουμε ἀπὸ
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ἄλλη ὁδό, διὰ τῶν ἀρετῶν, στὴν χώρα μας, ποὺ εἶναι ὁ Παράδεισος.
Αὐτὸ σημαίνει ὁτι ἀπαιτεῖται μυστηριακὴ καὶ ἀσκητικὴ ζωή. Ὅσοι ζοῦν ἀσκητικὰ ἀξιώνονται νὰ ἐνώνονται μὲ τὸν Χριστό, στὰ μυστήρια.
Τέταρτον. Ὅταν ζῆ κανεὶς μυστηριακὰ καὶ ἀσκητικά, σύμφωνα μὲ τὸ
πνεῦμα τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τότε ζῆ πνευματικὰ τὰ γεγονότα τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως μέσα στὴν καρδιά του, καὶ γενικότερα σὲ ὅλη τὴν ὕπαρξή
του. Τότε, δὲν αἰσθάνεται τὰ γεγονότα ἐξωτερικά, ἀλλὰ ἐσωτερικά. Ὁ ἅγιος Συμεὼν
ὁ νέος Θεολόγος θὰ πῆ ὅτι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος καθαρίση τὴν καρδιὰ καὶ φωτισθῆ,
τότε μέσα του δέχεται τὸν Χριστὸ καὶ καταλαβαίνει τὰ βρεφοπρεπὴ σκιρτήματά
Του. Ὁ Χριστὸς συλλαμβάνεται ὡς βρέφος μέσα του, γεννᾶται μὲ τὶς ἀρετές, καὶ
τότε ὁ ἄνθρωπος ζῆ ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα στὴν ὕπαρξή του. Βέβαια, μόνο στὸν
Χριστὸ ἑνώθηκε ἡ θεία μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση ὑποστατικά. Ἀλλὰ καὶ ὁ θεούμενος
δέχεται στὴν φύση του τὴν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, γίνεται μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι καταλαβαίνει πῶς ἐνεργεῖ ἡ Χάρη μέσα στὴν φύση του, τί εἶναι κένωση,
τί εἶναι θέωση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.
Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος ἀπέβλεπε στὴν
θέωση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Πρέπει ὅμως νὰ θεωθῆ καὶ ἡ ὑπόσταση καθενὸς
ἀπό μας. Ἂν ἐμεῖς δὲν βρισκόμαστε στὴν προοπτική τῆς θεώσεως, τότε γιὰ μᾶς
εἶναι σὰν νὰ μὴν ἐνηνθρώπησε ὁ Χριστός.

Τί σοὶ προσενέγκωμεν Χριστὲ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς;
ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπό σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοὶ προσάγει οἱ Ἅγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τήν φάτνην, ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον. Ὁ πρὸ αἰώνων Θεός, ἐλέησον ἠμᾶς.
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ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΓΙΟΣ
Ἀπὸ τὸ βιβλίο Ρωμανοῦ Μελωδοῦ «Ὕμνοι»,
ἀπόδοση στὰ νέα ἑλληνικὰ Ἀρχιμ. Ἀνανία Κουστένη, Ἐκδόσεις Χ. Μπούρας, Ἀθήνα.

Στὸ θεσπέσιο κοντάκιο τῆς Γέννησης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μᾶς προσκαλεῖ ὁ
Μελωδὸς νὰ πᾶμε στὸ Σπήλαιο νὰ δοῦμε, «Κόρη ποὺ γέννησε βρέφος». Ἐλᾶτε νὰ
πάρουμε τοῦ παραδείσου τὰ δῶρα μέσα στὸ Σπήλαιο, ἐκεῖ φανερώθηκε δέντρο
Ὑπερφυσικό, ποὺ προσφέρει ἄφεση, ἐκεῖ μέσα βρέθηκε πηγάδι ἀχειροποίητο, ἀπ’
ὅπου ὁ Δαβὶδ παλιὰ ἐπιθύμησε νὰ πιεῖ. Ἐκεῖ μέσα βρίσκεται Κόρη ποὺ γέννησε
βρέφος καὶ σταμάτησε ἀμέσως τὴ δίψα τοῦ Ἀδὰμ καὶ τοῦ Δαβὶδ καὶ τὸ ρωτᾶ «πῶς
ἦρθες μέσα μου;»
Ὁ Δημιουργός τῆς μητέρας, Γιὸς της θέλησε καὶ ἔγινε, ὁ προστάτης τῶν
βρεφῶν, Βρέφος στὴ φάτνη πλάγιαζε καὶ προσπαθώντας νὰ Τὸν καταλάβει Του’
λέγε ἡ Μητέρα Του: «Πές μου, παιδί μου, πῶς μέσα μου ἦρθες; Σὲ κοιτάζω, Σπλάχνο
μου καὶ μένω κατάπληκτη, γιατί σὲ θηλάζω καὶ γάμο δὲν ἔκανα κι ἐνῶ Σὲ βλέπω
σπαργανωμένο, τὴν παρθενία μου ἀπείραχτη θωρῶ, γιατί Ἐσὺ τὴν διαφύλαξες ποὺ
διάλεξες καὶ ἔγινες νέο παιδὶ ὁ Ἄχρονος Θεός. Γιατί στοὺς χωματένιους ἔφθασες;
Ὑπέροχε Βασιλιά, ποιὰ σχέση ἔχεις Ἐσὺ μ’ ἐκείνους πού πτώχευσαν; Δημιουργέ τοῦ οὐρανοῦ, γιατί στοὺς χωματένιους ἦρθες; Ἀγάπησες τὸ Σπήλαιο ἢ
ζήλεψες τὴ φάτνη; Νὰ ποὺ δὲν βρίσκεται οὔτε δωμάτιο γιὰ τὴ δούλη Σου στὸ χῶρο
ποὺ ξεπεζέψαμε. Καὶ ὅταν ἀργότερα οἱ μάγοι Τὴν προσκυνοῦν, Τὴν ἀποκαλοῦν
«Μητέρα καὶ Τροφὸ παιδιοῦ χωρὶς πατέρα» καὶ «Φωτιὰ ποὺ δροσίζει».
Θέλεις νὰ μάθεις ἐδῶ πῶς βρεθήκαμε; Ἀπὸ τὴ χώρα τῶν Χαλδαίων, ὅπου
δὲν παραδέχονται ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ὁ «Θεὸς τῶν θεῶν». Ἀπὸ τὴ Βαβυλώνα ποὺ
δὲν ξέρουν ποιὸς ἔφτιαξε ἐκεῖνα ποὺ λατρεύουν. Ἀπὸ ἐκεῖ ἦρθε καὶ μᾶς παρέλαβε
τὸ φῶς τοῦ παιδιοῦ Σου, ἀπ’ τὴν πυρολατρεία τῶν Περσῶν. Ἀφήσαμε τὴ φωτιὰ ποὺ
ὅλα τὰ ἐξαφανίζει καὶ ἀντικρύζουμε φωτιὰ ποὺ δροσίζει.
Προσπάθησε νὰ καταλάβεις τὰ θαυμαστὰ γεγονότα. Κοίταξε πὼς αὐτὴ ἡ
κόρη ποὺ ἄντρα δὲν γνώρισε, γιατρεύει τὸ τραῦμα σου μὲ τὸ παιδὶ ποὺ γέννησε. Καὶ
ὅταν ἡ Θεομάνα παρακαλεῖ τὸ Γιό της γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος, Ἐκεῖνος Τῆς ἀπαντᾶ
«γιὰ τὸ γένος Σου στὴ Φάτνη κατοικῶ». Καὶ στὴ συνέχεια Τῆς προαναγγέλλει τὸ
Πάθος καὶ τὴν Ἀνάστασή Του.
«Ἐμένα ποὺ μὲ κρατᾶς στὰ χέρια Σου, νὰ μοῦ τρυποῦν τὰ χέρια σύντομα
θὰ δεῖς, ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸ γένος Σου. Αὐτὸν ποὺ θηλάζεις Ἐσύ, ἄλλοι χολὴ θὰ
Τὸν ποτίσουν. Τὸ πρόσωπο ποὺ Σὺ καταφιλεῖς, θὰ τὸ γεμίσουν μὲ φτυσίματα.
Αὐτὸν ποὺ ἀποκάλεσες Ζωή, στὸ Σταυρὸ θὰ Τὸν δεῖς κρεμασμένο καὶ πεθαμένο
θὰ Τὸν κλάψεις, μὰ καὶ ἀναστημένο θὰ Τὸν ἀσπαστεῖς ἡ Κεχαριτωμένη».
Νἄμουν τοῦ σταύλου ἕν’ ἄχυρο, ἕνα φτωχὸ κομμάτι,
Τὴν ὥρα π’ ἂνοιγ’ ὁ Χριστὸς, ς᾽τὸν ἥλιο του τὸ μάτι!
Νὰ ἰδῶ τὴν πρώτη του ματιὰ καὶ τὸ χαμόγελό του,
Τὸ στέμμα τῶν ἀκτίνων του γύρω ς᾽τὸ μέτωπό του.
Κωστὴς Παλαμᾶς
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ΑΛΗΘΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου Ι. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ «Θεὸς ἐθανερώθη ἐν σαρκί», Ἔκδ. Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος 2004

Τονίζεται ἀπὸ πολλοὺς τὶς ἡμέρες αὐτὲς ὅτι
τὰ Χριστούγεννα εἶναι ἡμέρα ἀγάπης καὶ εἰρήνης.
Δὲν λέγεται ὅμως ὅλη ἡ ἀλήθεια. Ὅτι
δηλαδὴ ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη καὶ ἡ ἀληθινὴ
εἰρήνη εἶναι δῶρα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος
Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ σὲ ὅσους
ἀγωνίζονται μὲ μετάνοια, ταπείνωσι,
προσευχή, ἄσκησι καὶ ὑπακοὴ στὴν
Ἐκκλησία νὰ ξεπεράσουν τὸν ἐγωισμό
τους. Ὅταν εἴμαστε γεμάτοι ἀπὸ ἐγωισμό, οὔτε νὰ ἀγαποῦμε σωστὰ μποροῦμε
οὔτε νὰ ἔχουμε ἀληθινὴ εἰρήνη μὲ τὸν ἑαυτό μας καὶ τοὺς συνανθρώπους μας.
Οἱ ἄνθρωποι συνήθως θέλουν τὴν ἀγάπη καὶ τὴν εἰρήνη, ἀλλὰ δὲν θέλουν
νὰ ἀγωνισθοῦν κατὰ τοῦ ἐγωισμοῦ τους. Γι΄ αὐτὸ τελικὰ οὔτε ἀγάπη ἔχουμε οὔτε
εἰρήνη. Καὶ δὲν ἔχουμε εἰρήνη ἀκόμη καὶ μέσα στὶς οἰκογένειές μας.
Ἡ ταπεινή μας εὐχὴ ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι νὰ ἀγωνισθοῦμε ὅλοι κατὰ τοῦ
ἐγωισμοῦ μας, ὥστε νὰ ἔλθη στὶς καρδιές μας, στὶς οἰκογένειές μας, στὴν πατρίδα
μας, στὸν κόσμο ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη καὶ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ.
Καὶ ἀκόμη ὁ ταπεινὸς Ἰησοῦς νὰ βρίσκη ταπεινές, πιστές, καθαρὲς καὶ ἁπλὲς
τὶς καρδιές μας, γιὰ νὰ κατοικῆ μόνιμα σ’ αὐτές.
Ἔτσι θὰ ἑορτάσουμε ἀληθινὰ Χριστούγεννα, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς θὰ γεννᾶται συνεχῶς στὶς καρδιές μας. Ὁ Χριστὸς γεννᾶται στὶς καρδιές μας, κατὰ τοὺς ἁγίους
Πατέρας, κάθε φορὰ ποὺ ἐμεῖς τηροῦμε τὶς ἐντολές Του, καὶ ἰδιαίτερα τὴν ἐντολὴ
τῆς ἀγάπης, καὶ κάθε φορὰ ποὺ μὲ πόθο καὶ πίστι ἐπικαλούμεθα τὸ ἅγιο Ὄνομά
Του, καὶ μάλιστα μὲ τὴν γνωστὴ εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησον
μὲ τὸν ἁμαρτωλόν».
Στὸν σημερινό, ταραγμένο καὶ ραγδαίως μεταβαλλόμενο κόσμο μας τὸ μόνο
σταθερὸ σημεῖο καὶ ἡ μόνη ἐλπίδα μας εἶναι τὸ ταπεινὸ Θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεὲμ
καὶ ἡ Ἐκκλησία Του.
Μετὰ τὴν κατάρρευσι ὅλων τῶν εἰδώλων καὶ τὴν διάλυσι ὅλων τῶν ἀπατηλῶν ἐλπίδων ὁ ταπεινὸς Ἰησοῦς παραμένει ἡ μοναδικὴ ἐλπίδα μας.
Ἀς μὴ ματαιοπονοῦμε ψάχνοντας γιὰ ἄλλες λύσεις. Ὁ καταδιωγμένος στὴν
Ἀνατολὴ καὶ περιφρονημένος στὴν Δύσι Χριστὸς εἶναι ὁ Σωτήρ.
Γιὰ νὰ ἐνεργήση τὴ σωτηρία μας, ζητᾶ τὴν ἐλευθερία μας, τὴν ταπείνωσί μας,
τὴν μετάνοιά μας.
Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις ἀπευθύνουμε τὶς ἀδελφικὲς εὐχές μας πρὸς ὅλους τους
ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας καὶ τοὺς παρακαλοῦμε τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες νὰ μὴ λησμονήσουν, μὲ τὶς προσευχές τους καὶ τὴν ἔμπρακτη ἐκδήλωσι τῆς ἀγάπης τους,
κάθε πονεμένο ἀδελφό μας, κοντά μας ἢ μακρυά μας, ποὺ γιὰ μᾶς εἶναι ἀδελφὸς
τοῦ Χριστοῦ καὶ ἄλλος Χριστός.
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Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
τοῦ π. Παντελεήμονος Κρούσκου, Κάλυμνος

Ὀκτὼ ἡμέρες μετὰ τὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ Μαρία πῆγαν τὸ
βρέφος στὴ συναγωγὴ τῆς Βηθλεὲμ γιὰ νὰ τοῦ κάνουν περιτομή. Ἡ περιτομὴ εἶναι
μία εἰδικὴ ἐπέμβαση στὰ ἀγόρια τοῦ Ἰσραὴλ , ἐντολὴ ποὺ δόθηκε στὸν Ἀβραὰμ ἀπὸ
τὸν Θεὸ ὡς σημεῖο καὶ σφραγίδα ἀπόδειξης πὼς ἦταν ἀφιερωμένα στὸ Θεὸ ἀπὸ τὶς
πρῶτες ἡμέρες τῆς ζωῆς τους. Ἐνῶ ὅποιος ἦταν ἀπερίτμητος ἐθεωρεῖτο θρησκευτικὰ
ἀκάθαρτος καὶ ἀλλόφυλος.
Μαζὶ μὲ τὴν σάρκωση καὶ τὴν ἀπογραφὴ ὡς ὑπήκοος τοῦ Καίσαρα ὁ Χριστὸς
καταδέχτηκε καὶ τὴν κατὰ σάρκα περιτομὴ γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:
Α) Πρῶτον μᾶς δίδαξε τὴν ταπείνωση καὶ τὴν εὐπείθεια στοὺς θρησκευτικοὺς νόμους καὶ γιὰ νὰ μᾶς δείξει πὼς ἦρθε στὸν κόσμο ὡς εἰρηνικὸς καὶ εὐσεβής καὶ
πρᾶος. Ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ.
Β) Θέλοντας νὰ ἀποστομώσει τοὺς Ἰουδαίους ποὺ δίδασκαν ὅτι δὲν σεβόταν ὁ
Χριστὸς τοὺς Νόμους καὶ τοὺς προφῆτες. Ὁ Χριστὸς λοιπὸν περιετμήθη κατὰ
τὴν παράδοση τῶν Ἰουδαίων ποὺ τὸν ἔλεγαν ἀλλόφυλο καὶ Σαμαρείτη. Ἐκεῖνος
ὅμως πάντα σεβάστηκε τὸ Νόμο τοῦ Μωσέως καὶ μάλιστα τὸν συμπλήρωσε γιατί
καὶ κατὰ μυστικὸ τρόπο ἦταν καὶ ὁ ἴδιος ὁ Νομοθέτης τοῦ νόμου.
Γ) Ὁ Χριστὸς ἔχει δυὸ φύσεις: Θεϊκὴ καὶ ἀνθρώπινη ποὺ ἐκφράζονται σὲ ἕνα πρόσωπο τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό. Ἔπαθε λοιπὸν καὶ περιτομὴ καὶ σταυρὸ
καὶ θάνατο , ὅπως ὅταν ζοῦσε καὶ ἔκλαψε καὶ πείνασε καὶ δίψασε καὶ πικράθηκε κατὰ τὰ Εὐαγγέλια ὥστε νὰ δηλώσει πὼς δὲν ἦταν πνεῦμα μὰ ἀληθινὰ
ἄνθρωπος μὲ σάρκα καὶ ὀστᾶ. Ἡ θεϊκή του φύση εἶναι πάντα ἑνωμένη μὲ τὴν
ἀνθρώπινη ἀλλὰ ἀπαθὴς καὶ ἀθάνατη. Ἔτσι μὲ τὴν περιτομὴ ἀποστομώθηκαν
καὶ οἱ αἱρετικοὶ ποὺ δὲν δέχονταν τὴν ἀνθρώπινη φύση στὸ Χριστό.
Δ) Ὁ Χριστὸς ἔπαθε περιτομὴ γιὰ νὰ ἐγκαινιάσει ἕναν καινούριο κόσμο. Μὲ τὸ
κομμάτι τῆς σάρκας ποὺ ἀπέβαλλε ἤθελε νὰ μᾶς δείξει πὼς κάθε κακὸ παρέρχεται καὶ ὅλοι μας ζοῦμε σὲ ἕναν νέο κόσμο καὶ εἴμαστε μέλη ἁγιασμένα τοῦ
σώματός Του.
Αὐτὸ τὸ πετυχαίνουμε μὲ τὴν ἀχειροποίητο ὅπως λέγεται δική μας περιτομὴ
ποὺ εἶναι τὸ ἅγιο βάπτισμα. Μὲ τὸ βάπτισμά μας ἀποβάλλουμε τὸν κόσμο τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου ἀλλὰ καὶ τὸν κόσμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ γεννιόμαστε
στὸν κόσμο τῆς ζωῆς , τοῦ Χριστοῦ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ὁ Ἀβραὰμ κάνοντας περιτομὴ στὰ παιδιὰ του ἔκανε μία παλιὰ διαθήκη μὲ τὸν Θεὸ μία διαθήκη ἀφιέρωσής
τους στὸ Θεὸ ὥστε νὰ εἶναι λαὸς περιούσιος. Ὁ Χριστὸς ὅμως δίνοντας τὸ Σῶμα καὶ
τὸ Αἷμα του ἔκανε μία καινούρια διαθήκη μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἔκανε ὄχι μόνο τὰ παιδιὰ
τοῦ Ἀβραὰμ ἀλλά καί τὴν Ἐκκλησία περιούσιο λαό Του. Ἡ ἐκκλησία εἶναι ὁ νέος
Ἰσραὴλ δηλαδή ὅλοι ἐμεῖς ποὺ βαφτιστήκαμε στὴν κολυμβήθρα τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Χριστὸς περιετμήθη τὴν ὄγδοη μέρα. Ἡ ὀγδόη ἡμέρα εἶναι σημαντικὸ κεφάλαιο γιὰ τὴν ὀρθόδοξη θεολογία καὶ πίστη. Σὲ ἕξι μέρες κατὰ τὸ βιβλίο τῆς Γένεσης
ἐποίησε ὁ Θεὸς τὸ σύμπαν καὶ τὴν ἕβδομη ἀναπαύτηκε. Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
μας λένε πὼς αὐτὲς οἱ μέρες ἦταν μεγάλες χρονικές περίοδοι καὶ πὼς ὅλα αὐτὰ
εἶναι σύμβολα.
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Ἡ ἑβδόμη ἡμέρα ποὺ ἀναπαύτηκε ὁ
Θεὸς εἶναι ἡ ἐποχὴ τοῦ κόσμου ποὺ ζοῦμε.
Εἶναι ἀκόμα ἡ ἀγαπημένη ἡμέρα τῶν Ἰουδαίων ὅπου τὴν ἑορτάζουν καὶ τὴν λένε Ἀνάπαυσις, τὸ γνωστό μας δηλαδή Σάββατον. Ἡ
Ὀγδόη ἡμέρα ὅμως ποὺ λέγεται καὶ μία καὶ
πρώτη καὶ Κυριακὴ δηλαδή ἡμέρα τοῦ Κυρίου
εἶναι ἡ νέα ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ ὀγδόη ἡμέρα ξεκινᾶ μὲ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ διαρκεῖ αἰώνια.
Στὴν ὄγδοη ἡμέρα ζοῦμε ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ ἐνῶ ὁ χρόνος γύρω μας
φαίνεται ὅτι περνᾶ καὶ ἐμεῖς μεγαλώνουμε καὶ τὰ πάντα φθείρονται καὶ πεθαίνουν
καὶ κάτι ἄλλο ξαναγεννιέται ἡ ὀγδόη ἡμέρα μένει πάντα ἴδια καὶ αἰώνια. Ποῦ γίνεται αὐτὸ τὸ θαῦμα ἀδερφοί μου; Μὰ μέσα στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκεῖ ὅλα
μένουν ἄφθαρτα αἰώνια καὶ παντοτινά. Ὅταν λέμε «εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος». Στὴν ἀρχὴ τῆς λειτουργίας καὶ τῶν
ἄλλων μυστηρίων ὁμολογοῦμε πὼς φύγαμε ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο καὶ μπήκαμε γιὰ
μία στιγμὴ στὸν κόσμο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τὰ μυστήρια δὲν ἀνήκουν σὲ αὐτὸ
τὸν κόσμο ἀλλὰ στὴν ὀγδόη ἡμέρα. Ὀγδόη ἡμέρα λοιπὸν λέμε τὴν ἡμέρα μετὰ
τὴ δημιουργία καὶ τὴν ἀνάπαυση, τὴν αἰώνια ἡμέρα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Γιὰ
αὐτὸ καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ὀγδόη περιετμήθη γιὰ νὰ βάλει τέλος στὸν παλαιὸ κόσμο
καὶ νὰ ἐγκαινίσει τὸν νέο.
Ὁ Χριστὸς μαζὶ μὲ τὴν περιτομὴ ἔλαβε καὶ ὄνομα κατὰ τὸ τελετουργικὸ τῶν
Ἰουδαίων.
Ὀνομάστηκε Γιεσούα ποὺ στὰ ἑλληνικὰ λέγεται Ἰησοῦς καὶ σημαίνει Σωτήρας, σύμφωνα μὲ τὸ ὄνομα ποὺ παρήγγειλε ὁ ἄγγελος στὸν Ἰωσὴφ γιατί αὐτὸς
ἔσωσε τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ. Τὸ ὄνομα ποὺ ἔδωσε ὁ Ἠσαΐας
στὸν Χριστὸ εἶναι Ἐμμανουὴλ ποὺ σημαίνει ὁ Θεὸς μὲθ ἡμῶν δηλαδή Θεὸς
καὶ ἄνθρωπος καὶ μεταφορικὰ Θεὸς Σωτήρας. Ἀλλὰ καὶ τὸ ὄνομα Χριστὸς Ἑβρ.
Μεσσίας σήμαινε ἀρχικὰ κάθε προφήτη, βασιλέα καὶ ἱερέα ποὺ χριόταν μὲ ἅγιο
μύρο ὥστε νὰ ἀναλάβει κάποιο ἔργο καὶ νὰ σώσει τὸν Ἰσραὴλ ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς
του. Τὰ τελευταῖα ὅμως ἰουδαϊκὰ χρόνια Μεσσία Χριστὸ ἐννοοῦσαν οἱ Ἑβραῖοι τὸν
ἐκλεκτό του Θεοῦ ποὺ θὰ τοὺς ἔσωζε ὡς λαὸ καὶ θὰ βασίλευε αἰώνια. Ὥστε Χριστός
σημαίνει πάλι Σωτήρας.
Καὶ ὄντως ὁ Θεάνθρωπος Ἐμμανουὴλ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ Σωτήρας ποὺ
δὲν ἦρθε ἐπὶ γῆς γιὰ νὰ σώσει πλέον τὸν ἐγωιστὴ καὶ φονέα Ἰσραὴλ ἀπὸ τοὺς
ἐχθρούς του ἀλλὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὸν κοινὸ καὶ μεγάλο ἐχθρό: τὸν
τύραννο διάβολο μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὴν ἁγία του Ἀνάσταση. Καὶ δὲν ἐχρίσθη ἀπὸ
ἄνθρωπο μὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ Πατέρα , ὄχι μὲ ἁγιασμένο μύρο ἀλλὰ μὲ τὸ Πνεῦμα τὸ
Ἅγιο κατὰ τὴν ἀνθρώπινη φύση Του.
Στὸν Χριστό μας λοιπὸν ἂς ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ δύναμη
στοὺς αἰῶνες. ΑΜΗΝ.
Πηγή: http://iereasanatolikisekklisias.blogspot.com
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ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου
κ. Νικοδήμου Ἀναγνώστου
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ «Μαρτυρία Δ΄», Ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου, 1993

Μετὰ τὸν Ἀστέρα τῆς Βηθλεέμ, μετὰ τὴν Δοξολογίαν τῶν Ἀγγέλων τῶν Χριστουγέννων, μετὰ τὴν προσκύνησιν τῶν Μάγων καὶ τῶν Ποιμένων, ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων
Θεοφανείων εἶναι ἡ ἐπισφράγισις καὶ ἡ ἐπιμαρτυρία τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ Λόγου τοῦ
Θεοῦ, τῆς Ἁγίας Θεοφανείας, τῆς φανερώσεως τῆς Παναγίας Τριάδος καὶ τῆς μαρτυρίας
τοῦ Θεοῦ Πατρός: «Οὗτος ἐστὶν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα». Θὰ ἐπιμαρτυρήση καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ Βαπτιστής, ἀπὸ μέρους τῶν ἀνθρώπων, καὶ
θὰ εἰπῆ: «Κἀγῶ ἐώρακα καὶ μεμαρτύρηκα, ὅτι Οὖτος ἐστὶν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ». (Μάτθ. γ’
17. Λουκ. γ’ 22. Ἴω. α’ 34).
Καὶ ὑστέρα οἱ Ἀπόστολοι ὅλοι θὰ ὁμολογήσουν: «Καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ
ἐγνώκαμεν, ὅτι Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος». (Ἴω. στ’ 69. Μάτθ. ἰστ’ 16).
Καὶ μέσα στὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας θὰ ὁμολογήσουν τὰ ἑκατομμύρια τῶν Ἁγίων καὶ
τῶν Μαρτύρων καὶ τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, τὴν Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν
ἁγία ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴν ὁποίαν ἔγιναν ἅγιοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι
καὶ εὐσεβεῖς.
Ὁ Ἰησοῦς, λοιπόν, εἶναι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ὁ ἀγαπητός. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι τὸ δεύτερον Πρόσωπον τῆς Παναγίας Τριάδος. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Ἐνανθρωπήσας Θεὸς
καὶ Σωτὴρ «δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν». Ὁ Ἰησοῦς
εἶναι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ
ἡ ζωή» (Ἴω. Ἰδ’ 6). Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ἡ μόνη σωτηρία, ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἀγάπη.
Αὐτὸ εἶναι τὸ Μήνυμα τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων. Καὶ αὐτὸ τὸ Μήνυμα προσφέρει σήμερα ἡ Μητέρα μας Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία εἰς ὅλους μας. Μᾶς ἀποκαλύπτει τὸν Ἰησοῦν, τὸν Θεάνθρωπον καὶ Φιλάνθρωπον Χριστόν, καὶ μᾶς Τὸν προσφέρει ὡς
«τὴν ὁδὸν καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν ζωήν». Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ἡ αὐτοαλήθεια, καὶ ἡ ἀλήθεια
Του γίνεται ὁδὸς καὶ ὁδηγός μας γιὰ τὴν ζωή, ποὺ ἐπεκτείνεται στὴν αἰωνιότητα.

ΓΙΑΤΙ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ Ο ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ;
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς λέει ὅτι ὁ Χριστὸς βαπτίστηκε γιὰ :
♦ νὰ καθαρίσει ὅλη τὴν ἀνθρώπινη φύση,
♦ νὰ συντρίψει τὴ δύναμη τῶν δαιμόνων καὶ τοῦ ἀρχηγοῦ τους,
♦ νὰ ἁγιάσει τὸν βαπτιστή, ἀφοῦ δὲν ἁγίασε ὁ Πρόδρομος τὸν Χριστὸ ἀλλὰ
ὁ Χριστὸς τὸν Πρόδρομο, ὅταν ὁ τελευταῖος ἔβαλε τὸ χέρι τοῦ πάνω στὸ
κεφάλι τοῦ Χριστοῦ,
♦ νὰ τηρήσει τὸ νόμο τὸν Ἰουδαϊκό,
♦ νὰ ἀποκαλύψει τὸ μυστήριό της Ἁγίας Τριάδας, ἀφοῦ τὴν ὥρα ἐκείνη ἔχουμε γιὰ πρώτη φορά, τὴ φανέρωσή τοῦ Πατέρα, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος,
♦ νὰ πλύνει τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ θάψει τὸν παλαιὸ Ἀδὰμ μέσα στὸ νερό,
♦ νὰ γίνει τὸ πρότυπό μας, νὰ μᾶς ὑποδείξει δηλαδὴ ὅτι πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ
βαπτιζόμαστε, βάπτισμα ὅμως μὲ νερὸ καὶ Πνεῦμα Ἅγιο.
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Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
τοῦ Νικολάου Α. Κοντόπουλου,
Ἀπὸ τὸ Ἀναγνωστικό τῆς
Ε΄ Δημοτικοῦ του 1964

Ὁ παπὰ - Χαράλαμπος
μὲ τὰ ἀσημένια μαλλιὰ καὶ
γένεια καὶ τὸ σεβάσμιον πρόσωπον εἶχε τελέσει εὐλαβῶς
τὴν λειτουργίαν τῶν Φώτων.
Εἶχεν ἁγιάσει μὲ τὸν Σταυρὸν
τὸ ὕδωρ καὶ μὲ αὐτὸ τὸ ποίμνιόν του. Ἡ λειτουργία εἶχε
πλέον τελειώσει, ἀλλὰ τὸ ἔργον τοῦ ἀγαθοῦ ἱερέως δὲν εἶχεν ἀκόμη λήξει. Ἔπρεπε
νὰ φέρη εἰς τέλος καὶ μίαν ἄλλην ἱερὰν συνήθειαν τοῦ τόπου: Νὰ ἁγιάση τὰ νερὰ
καὶ τὰ κτήματα.
Μὲ τὸν σταυρὸν καὶ τὸ βιβλίον τῶν εὐχῶν εἰς τᾶς χεῖρας ἐξεκίνησε διὰ τὸν
μικρὸν ποταμὸν τοῦ χωρίου... Τὸν ἠκολούθησαν ὅλοι οἱ ἐκκλησιαζόμενοι. Ἂν κανεὶς
καθυστερημένος δι’ οἱονδήποτε λόγον εὐρίσκετο εἰς τὸν δρόμον, ἠκολούθει καὶ
ἐκεῖνος σταυροκοπούμενος...
Ὅταν ἔφθασαν εἰς τὴν γέφυραν τοῦ ποταμοῦ, ὁ ἱερεὺς κατέβη τὴν μαλακὴν
ὄχθην ἕως τὰ καθαρὰ νερά του. Ἀφήρεσε τὸ καλυμμαύχιόν του, ἐστράφη πρὸς ἀνατολάς προσβλέπων τὰ οὐράνια, ἔκαμε τὸν σταυρόν του καὶ ἤρχισε τὴν εὐχήν: Μέγας
εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα Σου καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον
τῶν θαυμασίων Σου,… Ἔπειτα ἔσκυψε καὶ ἠγίασε διὰ τοῦ Σταυροῦ τρεῖς φοράς τὰ
κρυστάλλινα ἐκεῖνα νερὰ ψάλλων: Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου, Κύριε...
Ὁ ἱερεύς, ἀφοῦ ἐτελείωσε τὸν ἁγιασμὸν τῶν ὑδάτων, ἀνέβη εἰς τὴν ὄχθην.
Ἀπὸ ἕν μικρὸν ὕψωμα αὐτῆς ἐστράφη πρὸς τοὺς χριστιανούς, ἔφερεν εἰς τὴν μνήμην τοῦ τὰ ὀλίγα γράμματά του — εἶχε τελειώσει τὴν Β’ τάξιν τοῦ τετραταξίου
γυμνασίου — καὶ εἶπεν:
—Ἀδελφοί χριστιανοί, σὰν σήμερα ὁ ἐρημίτης Ἰωάννης μὲ χέρια, ποὺ ἔτρεμαν
ἀπὸ φόβον καὶ συγκίνησιν, ἐβάπτισε τὸν Χριστὸν εἰς τὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνου.
Ποιὸς χριστιανὸς δὲν ἐνθυμεῖται τὸ θαῦμα! Τὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ ἤλλαξαν τὸ
ρεῦμα των καὶ ἐγύρισαν πρὸς τὰ ὀπίσω, ὅταν εἶδαν νὰ εἰσέρχεται εἰς αὐτὰ ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ μὲ σῶμα ἀνθρώπινον. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καταβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανὸν ὡσὰν
λευκὴ περιστερὰ καὶ πτερυγίζει γύρω καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸν Λυτρωτὴν τοῦ κόσμου...
Ἡ Ἐκκλησία μας εἰς ἀνάμνησιν τοῦ ἱεροῦ ἐκείνου βαπτίσματος ἁγιάζει
σήμερα μὲ τὸν Σταυρὸν τὴν θάλασσαν, τάς λίμνας, τὰ ποτάμια, τὰ πηγάδια,
τὰ ἁγιάζει ὅλα. Μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὰ νερὰ γίνονται λουτρὰ ἰαματικά, πού
μας καθαρίζουν ἀπὸ τας ἁμαρτίας. Τὰ οὐράνια εὐλογοῦν ἀκόμη σήμερα τὰ
σπαρτά μας, τὰ δένδρα μας, τὰ ἀμπέλια μας...
Τὴν ὥραν ἐκείνην ὁ πάπα - Χαράλαμπος δὲν ἦτο ἕνας ταπεινὸς ἄνθρωπος,
ἦτο ἐμπνευσμένος προφήτης, ὁ ὁποῖος ἔδιδε κάτι ἀπὸ τὴν ἰδικὴν του πίστιν, ποὺ
ἐζωογόνησε τὴν ψυχὴν τοῦ ποιμνίου του.
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ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΟΡΦΑΝΩΝ
τοῦ Νικολάου Α. Κοντόπουλου, Ἀπὸ τὸ Ἀναγνωστικό της Ε΄ Δημοτικοῦ του 1964

Ἡ χρονιὰ τοῦ 1943, ὅπως ὅλες οἱ χρονιὲς τῆς μαύρης κατοχῆς, ἦταν φριχτὴ, πείνα, ἀρρώστια καὶ δυστυχία μάστιζαν τὸν τόπο...
Μέσα στὴ γενικὴ αὐτὴ δυστυχία, ὁ Θοδωράκης καὶ ἡ Φάνη ἦταν ὀρφανὰ ἀπὸ πατέρα. Τὸν σκότωσαν οἱ Γερμανοὶ
στὴν ἀρχὴ τοῦ 1943, γιατί τὸν ἔπιασαν — ἔλεγαν — σὲ μία
σιδηροδρομικὴ γέφυρα μὲ χειροβομβίδες. Ἔτσι ἔμειναν τὰ
δυὸ παιδιὰ μόνα στὸν κόσμο μὲ τὴ μητέρα τους, μόνα καὶ
ἀπροστάτευτα.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ κυρὰ - Ἄννα δὲν λύγισε. Ἔκρυψε
στὰ κατάβαθα τῆς καρδιᾶς τὸν πόνο της καὶ ἄρχισε νὰ ξενοδουλεύη, γιὰ νὰ ζήση τὰ παιδάκια της. Καὶ πάλι δὲν πρόφταινε μὲ τὴ μεγάλη ἀκρίβεια, ποὺ ἔδερνε τότε τὴν Ἑλλάδα.
Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφταναν ὅλα αὐτά, ἔπεσε καὶ στὸ κρεβάτι
μὲ τὰ μεγάλα κρύα τοῦ Δεκεμβρίου. Πέρασε βέβαια τὸ κακό, ἂλλ’ ἦρθαν τὰ Χριστούγεννα καὶ ἀκόμη ἀδύνατη δὲν μπόρεσε νὰ ἐργαστῆ. Γι’ αὐτὸ ἡ παραμονὴ τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων βρῆκε τὸ φτωχικὸ σπιτάκι — ἕνα δωμάτιο ὅλο ὅλο —
ἔρημο ἀπὸ πατέρα, ἀπροστάτευτο ἀπὸ μητέρα, ἄδειο ἀπ’ ὅ,τι φέρνει τὴ χαρά.
Τὰ δυὸ παιδιὰ — 10 χρόνων τὸ ἀγόρι, 8 ἡ κορούλα — ἔκαναν τὴν προσευχούλα
τους καὶ κοιμήθηκαν νηστικά, γιατί τὸ λίγο ψωμάκι τοῦ δελτίου τὸ εἶχαν φάγει ἀπὸ τὸ
ἀπόγευμα. Ποιὸς ξέρει τί ἀχνιστὰ ψωμιὰ νὰ ἔβλεπαν τὰ καημένα στὸν ὕπνο τους!
Ἡ ἄμοιρη μητέρα ἄναψε τὸ καντήλι, γονάτισε κάτω ἀπὸ τὰ εἰκονίσματα καὶ παρακάλεσε τὴν Παναγία καὶ τὸ θείο παιδάκι της, τὸν μικρὸ Χριστούλη, νὰ λυπηθοῦν
τὰ ὀρφανά.
Δάκρυα πλημμύρισαν τὰ μάτια τῆς πονεμένης μητέρας, ποὺ ξέσπασαν σὲ θρῆνο.
Ἂλλ’ ὁ θρῆνος τῆς ἔφερε κάποιο ἐλάφρωμα καὶ ἔτσι ἀποκοιμήθηκε καὶ ἐκείνη... Σὲ
λίγη ὥρα νόμισε ὅτι χτύπησαν τὴ θύρα, ἦταν ὅμως τόσο βαρὺς ὁ ὕπνος της, ποὺ οὔτε
τώρα τὴν ἄφηνε νὰ σηκωθῆ. Κάποιος πέρασε μέσα ἐλαφρὰ ἐλαφρά, σὰν νὰ πατοῦσε
στὰ νύχια, νὰ μὴν τοὺς ξυπνήση. Ποιὸς τάχα νὰ ἦταν; Ἄνοιξε τὰ μάτια της νὰ δη’
τῆς φάνηκε ὅτι τὰ ἄνοιξε. Καὶ εἶδε τότε ὅτι ὁ ξένος ἦταν ἕνας νέος γλυκός, ξανθός,
μὲ μάτια γεμάτα συμπάθεια, λέτε καὶ ἦταν ἄγγελος.
Ἔκαμε νὰ φωνάξη, νὰ ρωτήση ποιὸς ἦταν αὐτὸς μὲ τὴν οὐράνια ὀμορφιά, ἂλλ’ ὁ
βαρὺς ὕπνος δὲν τὴν ἄφηνε. Ὁ ἐπισκέπτης προχώρησε δυὸ τρία βήματα καὶ ἔβαλε
ἕνα χάρτινο κιβώτιο, ἕνα μεγάλο κιβώτιο, ἀπάνω στὸ τραπέζι τοῦ σπιτιοῦ.
Ἅπλωσε ἔπειτα στὰ δυὸ παιδάκια τὰ ἀγγελικὰ του χέρια, ποὺ εἶχαν στὶς παλάμες
κάποια παλιὰ οὐλή. Τὰ χάιδεψε καὶ ἕνα φῶς ζωηρό, ἀλλ’ ἁπαλὸ καὶ γλυκὸ χύθηκε
γύρω καὶ φώτισε σὰν γελαστὸς ἀνοιξιάτικος ἥλιος, τοὺς χαμογέλασε καὶ ἕνα ἄρωμα ἀπὸ ρόδα πλημμύρισε τὸ δωμάτιο.
— Χριστέ μου! εἶπε, σὲ γνώρισα ἀπὸ τὶς θεῖες πληγές Σου!
Καὶ μὲ καρδιὰ πλημμυρισμένη λαχτάρα καὶ πόθο πετάχτηκε νὰ πέση στὰ πόδια
του, νὰ τ’ ἀσπαστῆ, νὰ τὰ βρέξη μὲ τὰ δάκρυά της.
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Ἀλλ’ ὅταν βρέθηκε ὀρθή, ὁ γλυκὸς καὶ ξανθὸς ἐπισκέπτης μὲ τὰ οὐράνια μάτια
εἶχε χαθῆ. Τὸ ὄνειρο εἶχε σβήσει’ μόνο τὸ φῶς τοῦ καντηλιοῦ τρεμόσβηνε στὸ εἰκονοστάσι.
Ἔκαμε τὸ σταυρό της καὶ ἔπειτα ἔριξε μία ματιὰ στὰ παιδιὰ της. Ἡ ἀναπνοούλα
τοὺς ἀκουγόταν ἐλαφρά, κοιμόνταν ἥσυχα ἥσυχα, σὰν σὲ θεῖο παράδεισο, εὐλογημένα ἀπὸ τὰ χέρια μὲ τὶς θεῖες πληγές!
Ὅταν ὅμως τὸ βλέμμα της ἔπεσε στὸ τραπέζι, εἶδε ἐκεῖ πάνω ἕνα κιβώτιο χάρτινο, σὰν ἐκεῖνο ποὺ ἄφησε ὁ θεῖος ἐπισκέπτης. Μὲ ὅλη τὴν ἀδυναμία της ἔτρεξε καὶ τὸ
πῆρε στὰ χέρια της, τῆς φάνηκε πολὺ βαρύ. Τὸ ἄνοιξε, ὢ τὸ θαῦμα! χίλια δυὸ καλά.
— Χριστέ μου! Χριστέ μου! εἶπε πάλι. Καὶ ἄρχισε νὰ φωνάζη μὲ χαρὰ τὰ παιδάκια της:
— Θοδωράκη, Φάνη! Ξυπνῆστε! Σηκωθῆτε γρήγορα!
Καὶ τὰ ἔπιανε πότε ἀπὸ τὰ πόδια, πότε ἀπὸ τὰ χέρια νὰ ξυπνήσουν.
Τὰ δυὸ παιδιὰ ξύπνησαν τέλος ἀπὸ τὸν βαθὺ πρωινὸ ὕπνο καὶ καθισμένα στὸ
κρεβάτι ἔτριβαν τὰ ματάκια τους. Τρομαγμένα ἀπὸ τὸ πρωινὸ ἀγουροξύπνημα ρώτησαν μὲ ἀπορία;
— Γιατί, μανούλα, μᾶς ξύπνησες τόσο πρωί;
— Ἐλᾶτε, ἐλᾶτε γρήγορα νὰ δήτε·, τοὺς ἀπάντησε καὶ τοὺς ἔδειξε τὸ κιβώτιο.
Τί νὰ δοῦν! Ἐπάνω ἦταν δυὸ ζευγαράκια παπούτσια ἀκριβῶς στὸ πόδι τους, ἕνα
κοστούμι γιὰ ἀγόρι, ἕνα φορεματάκι ζεστὸ γιὰ κοριτσάκι, ἕνα φόρεμα μάλλινο σὲ
πήχεις γυναικεῖο, δυὸ τόπια πολύχρωμα, μία κούκλα καὶ ἕνας σιδηρόδρομος, σιδηρόδρομος σωστὸς μὲ μηχανή, σκευοφόρο καὶ βαγόνια. Τὰ παιδιὰ δὲν χόρταιναν νὰ
τὰ βλέπουν καὶ τὰ δάκτυλα τοὺς ἄρχισαν νὰ τὰ ψάχνουν.
Ἀπὸ κάτω ἦταν καὶ δεύτερος θησαυρός. Κουτιά, κουτιὰ χάρτινα καὶ τενεκεδένια.
Ἄλλα εἶχαν κρέας, ἄλλα ψάρια, ἄλλα συμπυκνωμένο γάλα, ἄλλα νωπὸ βούτυρο,
ἄλλα φυστίκια, γαλετάκια, ζάχαρη, σοκολάτα, τσάι, καραμέλλες, ἀφράτα μπισκότα, ὡς καὶ βόλοι ἦταν μέσα, νὰ παίζουν παιδιά. Τὰ ὀρφανὰ τὰ ἔχασαν. Ποιὸς τάχα
νὰ ἔστειλε τὰ πολύτιμα πράγματα! Καὶ ἔκπληκτα ρώτησαν:
— Ποιός τὰ ἔφερε αὐτά, μητέρα;
— Ὁ καλὸς Χριστός! Τὸν εἶδα μὲ τὰ μάτια μου!
Ὁ Θοδωράκης ἀνυπόμονος πῆρε τὸ κοστούμι καὶ ἄρχισε νὰ τὸ ἐρευνᾶ. Σὲ μία
τσέπη βρῆκε ἕνα φάκελο.
— Μανούλα, κοίταξε ἐδῶ, ἕνα γράμμα, εἶπε καὶ τὸ ἔδωσε στὴ μητέρα του.
Τὸ ἄνοιξαν εἶχε μέσα ἕνα χαρτονόμισμα τῶν 10 δολλαρίων καὶ ἕνα σημείωμα
ἑλληνικὰ γραμμένο:
«Μία οἰκογένεια ἀπὸ τὸν Καναδὰ στέλνει τὸ μικρὸ αὐτὸ δῶρο σὲ μία Ἑλληνίδα
μητέρα καὶ στὰ παιδάκια της»...
...Γονατισμένοι, μητέρα καὶ ὀρφανά, ἐμπρὸς στὰ εἰκονίσματα εὐχαριστοῦσαν τὸ
Θεῖο Παιδάκι, ποὺ γεννήθηκε τὴ μέρα ἐκείνη, γιὰ νὰ φέρη στὸν κόσμο τὴν παρηγοριά, τὴν ἀγάπη, τὴν καλοσύνη.
Τὰ δυὸ κείμενα ποὺ παραθέσαμε ἀπὸ τὸ Ἀναγνωστικό της Ε΄ Δημοτικοῦ τοῦ 1964, εἶναι
γιὰ νὰ θυμηθοῦμε οἱ παλαιότεροι καὶ νὰ γνωρίσουν οἱ νεώτεροι τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο, τὰ
παλαιότερα σχολικὰ ἐγχειρίδια, προσέγγιζαν τὰ θέματα τῆς θρησκευτικῆς μας ζωῆς.
Μνημονεύουμε μὲ ὑπερηφάνεια αὐτὰ τὰ σχολικὰ βιβλία διότι δὲν ἦταν «ἀσκιὰ γιομάτα
ἀέρα» ἀλλὰ γεμάτα μὲ πίστη στὸ Θεό, μὲ φιλοπατρία, σέβας, φιλοτιμία, ἀξίες…

12
ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ..!
τοῦ Ἀντώνη Τενέδιου, Σκαλοχώρι Λέσβου, Μιὰ ἀληθινὴ χριστουγεννιάτικη ἱστορία
ποὺ συνέβη κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στὸ φοβερὸ Δυτικὸ Μέτωπο.

Ἦταν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων τοῦ 1914 στὸ Δυτικὸ μέτωπο τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τὸ Δυτικὸ μέτωπο ἄρχιζε ἀπὸ τὶς παραλίες τῆς Φλάνδρας τοῦ Βελγίου
καὶ ἔφθανε ὡς τὰ Γαλλοελβετικὰ σύνορα. Κάλυπτε μία ἀπόσταση 800 περίπου χιλιομέτρων. Τὸ χιόνι ποὺ εἶχε πέσει ἀπὸ νωρὶς σὲ ὅλη τὴ περιοχὴ τῶν χαρακωμάτων πάγωσε.
Παντοῦ θανατερὸ κρύο καὶ παγωνιά.
Οἱ Ἄγγλοι στρατιῶτες μὲ τὰ ὅπλα στὰ χέρια στοιβαγμένοι ὁ ἕνας δίπλα στὸν
ἄλλο βρίσκονταν μέσα στὰ χαρακώματα ποὺ εἶχαν σκάψει ἀπὸ νωρίς. Νηστικοὶ καὶ
συλλογισμένοι περίμεναν τὴν ἐπίθεση τῶν Γερμανῶν…
Κανένας φαντάρος δὲν μιλοῦσε. Τὸ κλίμα ἦταν βαρὺ «θανατερό». Ξαφνικὰ ἕνας
Ἄγγλος στρατιώτης θυμήθηκε ὅτι ἦταν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων.. Συγκινήθηκε.
Δάκρυσε! Θυμήθηκε τοὺς δικούς του. Μερικὲς ἑκατοντάδες μέτρα πιὸ πέρα βρίσκονταν
οἱ Γερμανοὶ ἐχθροί. Ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ἦταν «πεσμένοι». Ἄνθρωποι ἦταν καὶ αὐτοί! Τί κι ἂν
ἦταν ἐχθροί; Ἄβυσσος ἀπύθμενη εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου! Ἔνοιωθαν καὶ οἱ Γερμανοὶ στρατιῶτες τὰ ἴδια «θανατερά» αἰσθήματα στὴ παγερὴ βραδιά της Παραμονῆς τῆς
μεγάλης γιορτῆς τῆς Χριστιανοσύνης. Ἕνας Γερμανὸς στρατιώτης ποὺ ἤξερε Ἀγγλικὰ
σὲ μιὰ στιγμὴ μηχανικὰ ψιθύρισε τὴν «Ἅγια Νύχτα». Οἱ ἄλλοι στρατιῶτες τοῦ λόχου
του ποὺ ἄκουσαν τὶς «μαγικές» αὐτὲς λέξεις «ξύπνησαν» ἀπὸ τὸ «θανατερὸ λήθαργο».
Ἄρχισαν οἱ στρατιῶτες αὐτοὶ νὰ σιγοψιθυρίζουν τὰ Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα στὴ
γλώσσα τους.. ..Stille Nacht Hailige Nacht Alles schlaft; einsam wacht.. (Ἅγια νύχτα σὲ
προσμένουν μὲ χαρὰ οἱ χριστιανοί..) Σὲ λίγη ὥρα ὁ ἦχος δυνάμωσε. Ἀκούστηκαν ὅλο
καὶ περισσότερες φωνές. Πολλοὶ Γερμανοὶ στρατιῶτες μέσα στὰ χαρακώματα ἄναψαν
κεράκια. Ἔστησαν πρόχειρα χριστουγεννιάτικα δεντράκια! Ἡ συγκίνηση ὅλων ἦταν
πολὺ μεγάλη. Τότε ὅλοι οἱ Γερμανοὶ στρατιῶτες ἄρχισαν νὰ τραγουδοῦν τὰ Κάλαντα.
Οἱ Γάλλοι καὶ οἱ Ἄγγλοι ξαφνιάστηκαν χαρούμενα. Ἔβλεπαν ἀπὸ ἀπόσταση τὰ φῶτα
στὰ ἐχθρικὰ χαρακώματα. Σὲ μία στιγμὴ ἕνας Γερμανὸς στρατιώτης τοὺς εὐχήθηκε
στὰ Ἀγγλικά. «Χαρούμενα Χριστούγεννα»! Πρῶτοι οἱ Γερμανοὶ βγῆκαν ἄοπλοι ἀπὸ τὰ
χαρακώματα καὶ κατευθύνθηκαν πρὸς τὸ μέρος τῶν Ἄγγλων καὶ Γάλλων. Βλέποντας
τοὺς ἄοπλους Γερμανοὺς στρατιῶτες νὰ πλησιάζουν ἄφησαν κάτω καὶ αὐτοὶ τὰ ὅπλα
καὶ βγῆκαν ἀπὸ τὰ δικά τους χαρακώματα. Ὅλοι μαζὶ ἄρχισαν νὰ τραγουδοῦν τὰ Κάλαντα.! Silent night! Holy night! All is calm, All in bright.. Ἅγια νύχτα σὲ προσμένουν
μὲ χαρὰ οἱ χριστιανοί…. Τὸ «Πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων» ξαφνικὰ φώλιασε μέσα στὶς
καρδιὲς ὅλων τῶν ἀντιμαχόμενων στρατιωτῶν. Ὅλοι οἱ ἀντιμαχόμενοι προχώρησαν σὲ
μία γιορταστικὴ ἀνακωχή. Αὐτὸ τὸ παράτολμο καὶ σχεδὸν ἀπίστευτο γεγονὸς ξάφνιασε τὶς στρατιωτικὲς διοικήσεις τῶν ἐμπολέμων. Λέγεται ὅτι αὐτὸ τὸ γεγονὸς ξεκίνησε
αὐθόρμητα ἀπὸ ἕνα σημεῖο τῶν Γαλλοελβετικῶν συνόρων καὶ ἁπλώθηκε σὲ ὁλόκληρη
τὴ γραμμὴ τοῦ μετώπου μέχρι τὶς ἀκτὲς τῆς Φλάνδρας στὸ Βέλγιο. Ἐκείνη τὴν ὑπέροχη στιγμὴ ἕνα ἑκατομμύριο στρατιῶτες «ἔγραψαν» ἱστορία μὲ τὴν ἀνακωχὴ μιᾶς
ἡμέρας!
Στὸν Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο ποὺ ξεκίνησε τὸν Αὔγουστο 1914 καὶ ἔληξε στὶς 11
Νοεμβρίου 1918 χάθηκαν πολλὰ ἑκατομμύρια ἀνθρώπινες ζωές. Ὁ χάρτης τῆς Εὐρώπης
ἄλλαξε ριζικά! Τέσσερες αὐτοκρατορίες κατέρρευσαν(Γερμανική, Ρωσική, Ὀθωμανικὴ
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καὶ Αὐστροουγγαρίας)… Πρὶν ἀπὸ τὴ παραμονὴ τῶν
Χριστουγέννων εἶχε προηγηθεῖ ἡ μεγάλη μάχη του
Σὸμμ στὴ Γαλλία. Ἡ μάχη αὐτὴ κόστισε πάνω ἀπὸ
60.000 νεκροὺς Βρετανοὺς τοῦ στρατηγοῦ σὲρ Ντάγκλας Χέϊγκ. Καὶ νὰ μέσα σ΄ αὐτὴ τὴν «Ἐπίγεια» Κόλαση τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων ἔγινε τὸ
θαῦμα. Βρέθηκε ἕνας Γερμανὸς στρατιώτης καὶ τραγούδησε τὰ Κάλαντα. Ἀμέσως ὅλοι μαζὶ οἱ Γερμανοὶ
στρατιῶτες ἄρχισαν νὰ τραγουδοῦν καὶ αὐτοὶ τὰ Κάλαντα. Βγῆκαν ἀπὸ τὰ χαρακώματα καὶ πλησίασαν
ἄοπλοι τους ἐχθροὺς των. Τοὺς εὐχήθηκαν «Χαρούμενα Χριστούγεννα». Τραγούδησαν μαζί τους τὴν
«Ἅγια Νύχτα». Ἔπαιξαν ποδόσφαιρο μὲ πρόχειρες
μπάλες. Ἀντάλλαξαν ὑποτυπώδη δῶρα. Λίγα τσιγάρα. Λίγο κονιάκ. Κουμπιὰ ἀπὸ τὶς χλαῖνες τους καὶ
συμφώνησαν τὴν ἑπόμενη μέρα τῶν Χριστουγέννων
νὰ μὴν πολεμήσουν. Ὅπως ἔγραψε ἀργότερα ὁ Γερμανὸς δάσκαλος Κοὺρτ Τσέμις αὐτὸς ποὺ φώναξε
στοὺς Ἄγγλους καὶ Γάλλους μέσα ἀπὸ τὸ Γερμανικὸ
χαράκωμα Merry Christmas ὁνομαζόταν Μέκελ...
Τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1914 ἦταν τὰ καλλίτερα
Χριστούγεννα γιὰ ἕνα ἑκατομμύριο ἀντιμαχόμενους στρατιῶτες τοῦ Δυτικοῦ μετώπου
τοῦ Α΄ Παγκοσμίου πολέμου!
Μεγάλη παραφωνία στὴν μαζικὴ καὶ αὐθόρμητη ἀνακωχὴ ἦταν ἕνας Βρετανὸς
ταγματάρχης ποὺ ἔλεγε: Τὸ Γερμανὸ νὰ μὴν τὸν κάνεις φίλο ἀλλὰ νὰ τὸν σκοτώνεις.
Καθὼς καὶ ἕνας Αὐστριακὸς δεκανέας ποὺ ἔλεγε: «Τέτοιες συναντήσεις ἔπρεπε
νὰ ἀπαγορεύονται αὐστηρά». Ὁ Αὐστριακὸς δεκανέας ἦταν ὁ μετέπειτα Φύρερ τῆς
Γερμανίας ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ. Ἀπὸ τὴν ἀξέχαστη αὐτὴ Χριστουγεννιάτικη ἀνακωχὴ
πέρασαν ἤδη 96 χρόνια! Ὁ τελευταῖος ἐπιζῶν αὐτῶν τῶν γεγονότων ἦταν ὁ Βρετανὸς
Ἀλφρεντ Ἀντερσον. Εἶχε καὶ αὐτὸς πολεμήσει στὸ Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο στὸ Δυτικὸ
μέτωπο. Θυμήθηκε ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα καὶ τὰ διηγήθηκε μὲ τὸ «νῖ καὶ μὲ τὸ σίγμα»
στοὺς φίλους του. Μιλοῦσε γιὰ τὶς πρόχειρες μπάλες ποδοσφαίρου ποὺ ἔφτιαχναν ἀπὸ
τυλιγμένες κάλτσες. Ὁ Ἀντερσον πέθανε τὸ Νοέμβριο τοῦ 2005 σὲ ἡλικία 109 ἐτῶν.
Φίλοι μου
Χρόνια πολλὰ καὶ εὐτυχισμένα μὲ ὑγεία καὶ χαρὰ σὲ σᾶς καὶ στὶς οἰκογένειές
σας! Καλὰ Χριστούγεννα! Εὐτυχισμένος ὁ καινούργιος χρόνος 2011 ποὺ σὲ λίγες μέρες
θὰ ἔρθει!

Ὁ θάνατος καταλύθηκε, ὁ Ἅδης συντρίφτηκε, ὁ παράδεισος ἄνοιξε, ὁ οὐρανὸς
ἁπλώθηκε, οἱ δαίμονες ἀποστομώθηκαν, τὰ οὐράνια ἀναμίχθηκαν μὲ τὰ ἐπίγεια,
ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπος κάθεται πάνω σὲ βασιλικὸ θρόνο. Ἄνοιξαν οἱ ἐλπίδες τῆς ἀναστάσεως, οἱ προσδοκίες τῆς ἀθανασίας, ἡ ἀπόλαυση μυστικῶν ἀγαθῶν καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ποὺ μὲ τὴν ἐπὶ τῆς γῆς παρουσία Τοῦ κατόρθωσε ὁ Ἰησοῦς.
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου (Εἶς Ψαλμ ΜΔ’ 7)
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ
τοῦ Ἰωάννη Ἰανολίδε, Ἀπὸ τὸ βιβλίο του «Συνταρακτικὰ Περιστατικὰ Φυλακισμένων
Ρουμάνων Ὁμολογητῶν καὶ Μαρτύρων», Ἐκδόσεις Ὀρθόδοξος Κυψέλη

Πιτέστι – 1949. Πεινασμένοι, παγωμένοι, ρακένδυτοι, περίτρομοι οἱ κρατούμενοι ἀπὸ τὸ Πιτέστι μοιάζαμε μὲ κάποια φαντάσματα. Τελείως ἀπομονωμένοι ἀπὸ
τὸν κόσμο, συνωστισμένοι σὲ μικρὰ κρατητήρια. Μόλις πού μας εἶχαν ἀπομείνει
οἱ τελευταῖες σωματικὲς καὶ ψυχικές μας δυνάμεις. Κοιμόμασταν ἀνὰ δυὸ σ΄ ἕνα
σιδερένιο, στενὸ κρεβάτι, μὲ ἀχυρένιο στρῶμα, πνιγμένο στὴ σκόνη, καὶ νιώθαμε
τὸ σίδερο καὶ τὸ κρύο. Τὴν Παραμονὴ ἐξομολογήθηκα ἀφοῦ ἔλαβα τὸ σῆμαμήνυμα πού μοῦ ἔστειλε στὸ σωλήνα τοῦ καλοριφὲρ ἕνας ἱερέας ποὺ ἦταν σὲ
ἄλλο κρατητήριο. Αὐτὸς εἶπε τὴν εὐχὴ τῆς ἀφέσεως γιὰ τὴν ἁγία ἐξομολόγηση. Ὁ καθένας μαζευόταν μέσα στὸν ἑαυτὸ του μπροστὰ στὸν Θεὸ καὶ ἔβλεπε τὴν
ξεσχισμένη ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς γυμνότητά του σὰν σ’ ἕνα καθρέφτη. Οἱ λογισμοὶ
εἶναι ἔντονοι καὶ ἰσχυροὶ στὴ φυλακή, ὅπου κάθεσαι 16 ὦρες τὴν ἡμέρα καταδικασμένος στὴν ἀπραξία, χωρὶς νὰ ἔχεις τί νὰ συζητήσεις μὲ τοὺς γείτονες. Ἐδῶ οἱ
ψυχὲς ψηλαφίζονταν μεταξύ τους.
Ὅταν ὅλοι κοιμήθηκαν, ἐγὼ παρέμεινα ἄγρυπνος στὴν ἄκρη τοῦ κρεβατιοῦ,
μὲ τὰ βλέφαρα κλειστά, μὲ σηκωμένο τὸ κεφάλι, προσευχόμενος μὲ τοὺς παλμοὺς
τῆς καρδιᾶς μου. Προσπαθοῦσα νὰ ἀνακαλύψω τὸν Ἰησοῦ καὶ Τὸν καλοῦσα μὲ τὴ
νοερὰ προσευχή. Εἶχα ξεχάσει τὴν πείνα, τὴν παγωνιά, τὴν τρομάρα. Ὁ χρόνος
διαστελλόταν, γινόταν ἀργός, ἀμέτρητος καὶ ἤρεμος. Ἡ ψυχή μου δραπέτευε ἀπὸ
τὴ φυλακή. Προσπαθοῦσα νὰ ἐγκαταλείψω ὅλα καὶ νὰ παραμένω μόνο μὲ τὸν Θεό.
Πλημμύρισα ἀπὸ βαθειὰ χαρὰ καὶ οἱ οὐρανοὶ ἀνοίγονταν θαυμάσια. Ἀργότερα
ἀποφάσισα νὰ μεταλάβω. Εἶχαν ἤδη εἰπωθεῖ ἀπὸ τὸν ἱερέα καὶ οἱ εὐχὲς γιὰ τὴ
Θεία Μετάληψη. Ἔψαξα σὲ μία πτυχὴ τοῦ σακακιοῦ μου κι ἔβγαλα ἀπὸ ἕνα μικρὸ
σακουλάκι ἕνα μικρὸ μαργαρίτη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ τὸν φύλαγα σὰν
τὸν πιὸ πολύτιμο θησαυρό. Τὰ Ἅγια Δῶρα εἶχαν μπεῖ στὴ φυλακὴ μὲ ἐπικίνδυνους
τρόπους, μέσω ἑνὸς μοναχοῦ, ποὺ εἶχε συλληφθεῖ πρὶν ἀπὸ περίπου δυὸ χρόνια καὶ
τὰ εἶχε ἐμπιστευτεῖ στοὺς κρατουμένους ποὺ ἤθελαν νὰ μεταλάβουν.
Θέλοντας, λοιπόν, νὰ πάρω τὸ ψίχουλο τῆς Θείας Κοινωνίας, δὲν ξέρω πὼς
ἔγινε καὶ μοῦ ἔπεσε κάτω. Ἄρχισα νὰ τὸ ψάχνω μὲ ἀγωνία, ἀλλὰ δὲν τὸ βρῆκα. Τότε
ἀποφάσισα νὰ γλείψω μὲ τὴ γλώσσα ἕνα κομμάτι πατώματος ὅπου θεωροῦσα ὅτι
εἶχε πέσει, ὅμως δὲν τὸ αἰσθάνθηκα. Ὡστόσο πίστεψα ὅτι ἡ Θεία Μετάληψη εἶχε
γίνει. Ἠρέμησα καὶ γύρισα προσευχόμενος στὴν ἄκρη τοῦ κρεβατιοῦ.
Ὁ συνάδελφος τοῦ κρεβατιοῦ μου ἄρχισε νὰ κουνιέται. Κατάλαβα ὅτι δὲν
κοιμόταν. Πλησίασε στὸ αὐτί μου καὶ μοῦ εἶπε:
-Ἔχω μεγάλη ἐμπιστοσύνη σὲ σένα. Εἶσαι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Ἐγὼ εἶμαι
οὐνίτης, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἔχει καμιὰ σημασία τώρα. Ὁ ἀδελφός μου πέθανε σὲ μία
μάχη τῶν ἀγροτῶν μὲ τὴν Ἀστυνομία. Ξέρετε γιατί μὲ ἔφεραν σ΄ αὐτὸ τὸ κρατητήριο; Ξέρετε ἀπὸ ποῦ ἔρχομαι; Γνωρίζετε τί γίνεται ἐδῶ στὸ Πιτέστι;
-Ἀγαπητέ μου, τοῦ ἀπάντησα, ἔχω 7 χρόνια στὴ φυλακή. Δὲν ξέρω τί ἐννοεῖς!
-Ἔχω σταλεῖ ἐδῶ νὰ σᾶς κατασκοπεύω, ν΄ ἀκούω ὅλα τὰ λόγια σας καὶ νὰ τὰ
ἀναφέρω μὲ πιστότητα. Δὲ γνωρίζετε πόσο πολύ σας μισοῦν οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐξου-
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σίας. Θέλουν νὰ σᾶς καταστρέψουν. Θεωρεῖστε ἕνας πολὺ ἐπικίνδυνος ἄνθρωπος.
Μαζὶ μὲ τὸν Γκαφένκου ἀποτελεῖτε τὴ μυστικὴ ἀντίδραση μέσα σ΄ αὐτὴ τὴ φυλακή.
Θέλουν νὰ σᾶς τσακίσουν. Δὲ θέλουν νὰ σᾶς σκοτώσουν, ἀλλὰ νὰ σᾶς κάνουν νὰ
περιγελᾶτε τὸν Χριστὸ στὸν ὁποῖο πιστεύετε. Ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἄποψη γιὰ μένα ἦταν
καλύτερα, διότι δὲν ἤξεραν ὅτι κι ἐγὼ πιστεύω στὸν Θεό. Μὲ βασάνισαν, ὅμως, γιὰ
ἕξι ἑβδομάδες, μέρα νύχτα, σὲ μιὰ μορφὴ ὁμαδικῆς τρέλας, μέχρι νὰ χάσω τοὺς
γομφίους ἀπὸ τὸ στόμα, νὰ βγάλω αἷμα ἀπὸ τὰ πνευμόνια καὶ νὰ ἀποβάλλω ὅλο τὸ
παρελθόν μου. Ἔχω κοροϊδέψει τὸ πιστεύω τοῦ ρουμανικοῦ ἔθνους, ἔχω ρεζιλέψει
τοὺς γονεῖς μου, ἔχω ραντίσει μὲ λάσπη τὸν ἀδελφό μου καί, γιὰ τὸν ἑαυτό μου, ἔχω
πεῖ τὰ πιὸ φρικαλέα καὶ ἀξιομίσητα λόγια ποὺ βρῆκα, γιὰ νὰ ἐξευτελιστῶ. Μόνο
ἔτσι ἔκανες τὸ χατήρι τους. Μ΄ ἔχουν «ἀναμορφώσει», μὲ ἔκαναν πατσαβούρα,
σκουλήκι, κι ἐν τούτοις παρέμεινε ἀλώβητο μέσα μου τὸ βῆμα τῆς πίστεως. Ὄχι
λόγω τοῦ ἠρωϊσμοῦ τῆς πίστεώς μου. Δὲν ἔχω, ὅμως, περιγελάσει τὸν Θεό, διότι παρέλειψαν νὰ μοῦ ἐπιβάλλουν αὐτὴ τὴ δοκιμασία. Ἐκεῖνοι ποὺ ἦταν γνωστοὶ σὰν μυστικοπράκτορες, βασανίσθηκαν ἀκριβῶς γιὰ τὴν πίστη καὶ γλύτωσαν μόνο ἐκεῖνοι
ποὺ πέθαναν. Ἐκεῖ δὲν ἐπιτρέπεται ὁ θάνατος, ἀλλὰ μόνο ἡ θηριώδης ζωή, νὰ ζεῖς
δηλαδὴ σὰν δολοφόνος, νὰ εἶσαι ἔκτρωμα τῆς κοινωνίας, δεύτερος Ἰούδας….
Σταμάτησε μία στιγμὴ γιὰ νὰ πάρει μία ἀνάσα καὶ μετὰ συνέχισε:
-Ναί, Ἰούδας! διότι μόνο στὸν Ἰούδα μποροῦσε νὰ ὑπάρχει τόσο πολὺ
μίσος, ὅσο ἐξαπολύεται ἐδῶ ἐνάντια σὲ ὅ,τι εἶναι ἱερὸ στοὺς ἀνθρώπους! Αὐτὸ
ἑτοιμάζεται καὶ γιὰ σᾶς. Θὰ σᾶς πᾶνε σὲ δωμάτιο τοῦ νοσοκομείου καὶ θὰ βασανιστεῖτε. Ἂν πεῖτε κάτι γιὰ μένα, εἶμαι χαμένος. Θὰ μπῶ ξανὰ στὰ βάσανα. Μπορεῖ
καὶ νὰ σκοτώσουν τὸν Χριστὸ ποὺ εἶναι μέσα μου. Εἶναι μία τρέλα, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς
δὲν μπορεῖ νὰ σκοτωθεῖ, κι ἄς εἶναι πολλὰ τὰ θύματα τοῦ Θηρίου, ποὺ ἔχει ἐξαπολυθεῖ ἐδῶ μέσα. Σᾶς ἔχω ἐμπιστοσύνη, γί΄ αὐτό σᾶς τὰ λέω, διότι
τὰ ἔζησα καὶ δὲν μπορῶ νὰ σιωπῶ
ὅμως τρέμω γι’ αὐτὸ ποὺ κάνω. Τὸ
κάνω ὅμως ἐπειδὴ πιστεύω ὄντως
στὸν Θεό. Δὲ βλέπω καμιὰ ἀπολύτρωση, ἀλλὰ αὐτὴ πρέπει νὰ ὑπάρχει, διότι ὁ κόσμος εἶναι στὰ χέρια
τοῦ Θεοῦ. Εἶμαι εὐχαριστημένος
πού σᾶς γνώρισα. Δὲν πίστευα νὰ
ὑπάρχει τόση πίστη σ΄ αὐτὸ τὸν
κόσμο. Καὶ ὁ ἀδελφός μου πίστευε καὶ πέθανε πολεμώντας!..
-Σ’ εὐχαριστῶ. Ρισκάρεις τὴ
ζωή σου γιὰ μένα. Εἶσαι ἕνας ἀληθινὸς χριστιανός. Μοῦ λὲς ἀπίστευτα πράγματα, καὶ ὅμως πιστεύω ὅτι
λὲς τὴν ἀλήθεια. Τί νὰ κάνω; Νὰ
ἐμπιστευτοῦμε τὴ ζωή μας στὸν
Κύριο!..
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ΤΟ ΣΧΕΤΙΖΕΣΘΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
τῆς Ἀναστασίας Σκούρτσου Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν εἰσήγησή της «Τὸ Σχετίζεσθαι τοῦ θεολόγου» στὴν Ἐπιμορφωτικὴ Ἡμερίδα Θεολόγων Λέσβου ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Σχολικὸ Σύμβουλο Θεολόγων τῆς Περιφέρειας
Βορείου Αἰγαίου κ. Α. Ἀργυρόπουλο, σὲ συνεργασία μὲ τὴ Διευθύντρια τοῦ Γυμνασίου Μανταμάδου κ. Γραβριέλλα Σουλουγάνη καὶ τὸ Διευθυντὴ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Μανταμάδου κ. Προκόπιο
Πλωμαρίτη, στὶς 16 Ἰανουαρίου 2010 στὸ Πολύκεντρο Μανταμάδου.

... Κι ἂν τὸ σημερινὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα δίνει βαρύτητα στὴν ἀπομνημόνευση γνώσεων, ἐμεῖς οἱ θεολόγοι χρειάζεται νὰ ἐπιμείνουμε μὲ τὴν δική μας
εὐθύνη στὴν δημιουργία καλῶν καὶ ὑγιῶν σχέσεων μὲ τοὺς μαθητές μας. Γιατί ἡ
ἀνάπτυξη δημιουργικότητας τοῦ παιδιοῦ, ἡ διαδικασία συγκρότησης τῆς προσωπικότητάς του καὶ οἱ ὑπαρξιακές του ἀνησυχίες δὲν περνοῦν ἀπὸ τὸν ὑπολογιστή,
ἀλλὰ ἀπὸ τὴν σχέση. Πόσο ὅμως προσπαθοῦμε στὴν κατεύθυνση αὐτή; Ἐξάλλου
ὅταν τὰ παιδιὰ ζητοῦν τὴ γνώμη μας, δὲν ἔχουν ἀνάγκη μιᾶς ἐγκυκλοπαιδικῆς
ἀναζήτησης, ἀλλὰ ψάχνουν νὰ βροῦν τρόπο σχέσης μαζί μας. Στὶς μέρες μας εἶναι
πάρα πολλὰ τὰ γνωστικὰ ἐρεθίσματα καὶ ἄπειρες οἱ πηγὲς πληροφόρησης ποὺ
ἔχουν οἱ νέοι. Παραμένει ὅμως ὡς βαθύτερη ἀνάγκη τους, ἡ ἀνάγκη τοῦ «σχετίζεσθαι».
Ὁ Ἠλίας Κουρκούτας ποὺ διδάσκει ψυχολογία, μᾶς τονίζει στὸ βιβλίο του
«Ἡ ψυχολογία τοῦ ἐφήβου» ὅτι ὁ ἐκπαιδευτικὸς παραμένει πρότυπο ταύτισης,
ὅταν ἔχει τὴν ἱκανότητα νὰ προσεγγίζει καὶ νὰ μὴν ἀπορρίπτει τὰ παιδιὰ (ὅσα
δηλαδὴ ἰσχύουν γιὰ τὸ γονέα ἰσχύουν σὲ κάποιο βαθμὸ καὶ γιὰ τὸν ἐκπαιδευτικό).
Καὶ συνεχίζει ὁ ἴδιος συγγραφέας, ὅτι σὲ συναισθηματικὸ ἐπίπεδο ὁ ἐκπαιδευτικὸς
πρέπει νὰ μάθει νὰ κατανοεῖ, τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τὸν ἐνοχλεῖ στὸν ἔφηβο, ὥστε νὰ
μὴ μεταφέρει τὶς δικές του συγκρούσεις καὶ τὰ δικά του κωλύματα στὴ σχέση του
μαζί του. Εἰδάλλως, εἶναι δυνατὸν νὰ πληγώσει καὶ νὰ στιγματίσει σοβαρὰ ἕναν
ἀδύναμο ἔφηβο. Ἡ ὅποια συμπεριφορὰ μπορεῖ νὰ σχολιαστεῖ, νὰ τιμωρηθεῖ ,ἀλλὰ
τὸ πρόσωπο ἀξίζει πάντα τὸν σεβασμό μου, τὴν ἀγάπη μου, μὲ στόχο νὰ βελτιωθεῖ, ἀφοῦ ὅλοι εἴμαστε «ἐν δυνάμει» ἅγιοι. Νομίζω ὅτι εἶναι τὸ δυσκολότερο μέρος
τοῦ «σχετίζεσθαι».
Στόχος μας χρειάζεται νὰ εἶναι τὸ ἀνθρώπινο κλίμα μέσα στὴ τάξη καὶ ἡ δημιουργικὴ πορεία τοῦ μαθήματος μὲ μία βαθύτερη πνευματικὴ ἱκανοποίηση καὶ χαρά. Εἶναι καλὸ ἡ κάθε σχολικὴ χρονιὰ ν ἀρχίζει μὲ ἕνα ἄτυπο συμβόλαιο. Νὰ ὁριστεῖ ἕνα πλαίσιο μέσα στὸ ὁποῖο καλοῦνται κι οἱ δυὸ πλευρὲς νὰ συνεργαστοῦν μὲ
στόχο τὸν ἀλληλοσεβασμό, τὴν ἐλευθερία ἔκφρασης καὶ τὴν ἀλληλοαποδοχή.
Γιατί μία βασικὴ ἀρχὴ τῆς καλῆς ἐπικοινωνίας εἶναι ἡ σωστὴ ἀκρόαση τοῦ
ἄλλου, ποὺ αὐτὸ σημαίνει ἑστιάζω τὴν ἀπόλυτη προσοχή μου στὸ πρόσωπό του
καὶ στὰ λεγόμενά του χωρὶς καμιὰ κριτική, χωρὶς νὰ σκέφτομαι τί θὰ τοῦ ἀπαντήσω. Στὴν Ἐπιστολὴ τοῦ Ἰακώβου κεφ. 1,19 διαβάζουμε «Κάθε ἄνθρωπος πρέπει νὰ
εἶναι πρόθυμος στὸ νὰ ἀκούει, νὰ μὴ βιάζεται νὰ μιλάει καὶ νὰ μὴ βιάζεται νὰ
ὀργίζεται». Οἱ μαθητές μας πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι εἴμαστε ἐκεῖ νὰ τοὺς ἀκούσουμε, νὰ μᾶς αἰσθανθοῦν συνοδοιπόρους στὴν ἀναζήτηση νοήματος ζωῆς. Νὰ
ξέρουν ὅτι κι ἐμεῖς ὡς θεολόγοι συνεχίζουμε τὴν ἀναζήτηση, γιατί ἂν καὶ ἡ θεολογικὴ γνώση «κατακτᾶται», τὸ θεολογικὸ βίωμα δὲν εἶναι «κάτι» ποὺ κατακτᾶται,
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ἀλλὰ βρίσκεται σὲ ἕνα «διαρκῶς γίγνεσθαι», μὲ περιθώριο βελτίωσης. Ἡ ὁποιαδήποτε πληροφορία γύρω ἀπ’ τὴν Ὀρθοδοξία μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει νόημα, ὅταν ὁ μαθητὴς γνωρίζει ὅτι ὁ δάσκαλος του νοιάζεται γι’ αὐτόν. Γιατί τί νόημα ἀποκτοῦν
οἱ λέξεις -πού συχνὰ χρησιμοποιοῦμε-πρόσωπο, κοινωνικότητα, ταπείνωση,
ἀγάπη, ὅταν εἴμαστε ἀπρόσωποι, ἀγέλαστοι, ἐπικριτικοί; Κι αὐτὴ ἡ ἀσυμφωνία εἶναι ποὺ κάνει τὸ κακὸ ὅσον ἀφορᾶ τὶς σχέσεις μας. Μποροῦμε λοιπὸν νὰ
καταλάβουμε ὅτι μ᾽ αὐτὴ τὴ στάση μας μπερδεύουμε τοὺς μαθητές μας; Κι ἔτσι
ὄχι μόνο δὲν τοὺς ἐπιτρέπουμε τὴν ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ δημιουργοῦμε τὸν
θυμό τους, τὴν ἀγανάκτησή τους καὶ τὴν περιφρόνησή τους. Κι ἐνῶ εὔκολα κάνουμε τὴν κριτική μας γὶ αὐτούς-γιατί δὲν ἀντέχουμε τὴν εἰλικρίνειά τους, τὴν
αὐθεντικότητά τους-φοβόμαστε νὰ μποῦμε στὴν διαδικασία τῆς αὐτοκριτικῆς
καὶ τοῦ αὐτοελέγχου. Ἕνα ἐρώτημα ποὺ προκύπτει εἶναι τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσο
εἴμαστε ἱκανοὶ καὶ ἕτοιμοι νὰ ἀντέξουμε τέτοια πρόκληση, δηλαδὴ τὴν πρόκληση
τῆς ἀμφισβήτησής μας. Καὶ τὸ ἑπόμενο ἐρώτημα πάλι πού προκύπτει εἶναι γιατί
νὰ κλονιζόμαστε μὲ τὴν ὅποια δήλωση ἀθεΐας, ἐφόσον ἰσχυριζόμαστε ὅτι ἔχουμε
ἀκλόνητη πίστη; Τὸ τελευταῖο ἐρώτημά μας τὸ κάνει πιὸ ἠχηρὸ ὁ Θανάσης Παπαθανασίου, στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ νέου βιβλίου τοῦ συμβούλου μας Ἀνδρέα Ἀργυρόπουλου ὅπου τονίζει: Μὰ καὶ τί νόημα ἔχει μία θεολογία ποὺ κραδαίνεται σὰν ὅπλο
κατὰ ἀπίστων καὶ δὲν ζυμώνει αὐτοὺς πού τὴν διατυπώνουν;
Μιὰ βασικὴ λειτουργία τοῦ καθηγητῆ εἶναι ἡ κατανόηση τῶν συμπτωμάτων
τοῦ ἐφήβου. Ἡ κατανόηση δηλαδὴ ὅτι, ὅταν ἕνας ἔφηβος γίνεται «διαταρακτικός»,
ἐπιθετικὸς , «συγκρουσιακός» καὶ ἀναστατώνει τὸν κόσμο γύρω του, αὐτὸ συμβαίνει διότι ὁ ἴδιος νιώθει κάπως ἔτσι μέσα του, διαταραγμένος, μὲ ἔντονες συγκρούσεις, νιώθει ὅτι τὸν ἔχουν καταπιέσει, ὅτι τοῦ ἔχουν ἐπιτεθεῖ……
«Ἂν δὲν γίνουν ἀποδεκτὰ τὰ δυσάρεστα συναισθήματα, οὔτε τὰ εὐχάριστα εἶναι ἀξιόλογα»- μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς- καὶ συνεχίζει
«παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν χωρὶς ἐπαρκῆ ἐμπειρία θυμοῦ συχνὰ κατακλύζονται ἂπ
αὐτὸν στὴν ἐφηβεία χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ τὸν χειριστοῦν. Δυστυχῶς τὰ εὔθραυστα
συναισθήματα τῆς εὐαισθησίας, ἀγάπης καὶ συμπάθειας, ἅπαξ καὶ ἐξαλειφθοῦν
μπορεῖ καὶ νὰ μὴν ἐπιστρέψουν ποτέ». Ξεχνᾶμε λοιπὸν ὅτι πίσω ἀπὸ κάθε προβληματικὴ συμπεριφορὰ κρύβεται μία ἔκκληση βοήθειας, μιὰ ἀνάγκη ἐπικοινωνίας, μιὰ ἀναζήτηση ἀγαπητικῆς σχέσης. Κι ὁ ρόλος τοῦ θεολόγου εἶναι καταλυτικὸς. Καλεῖται νὰ ἀκούσει κι αὐτὸ ποὺ δὲν λέγεται.
Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν –ὑποστήριζε ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Νίκος
Νησιώτης τέσσερις δεκαετίες πρίν- στὴν βαθύτερη ὄψη του εἶναι ἕνα διαλεκτικόὑπαρξιακὸ αἴτημα πλῆρες νοημάτων πρὸς διαπραγμάτευση μέσα στὴ σχολικὴ τάξη. Μάθημα ποὺ ξέρει ν ἀνανεώνεται, γιατί μιλᾶ μὲ τὸν κώδικα τῆς ἐποχῆς του,
χωρὶς νὰ χάνει τὴν οὐσία του.
Ἔχουμε λοιπὸν τὸ προνόμιο νὰ ποῦμε πολλά, νὰ κινηθοῦμε πιὸ ἄνετα στὸ
μάθημά μας ἀπὸ τὶς ἄλλες εἰδικότητες καὶ νὰ προσφέρουμε στὰ παιδιὰ τὴν εὐκαιρία τῆς αὐτοέκφρασης, τοῦ στοχασμοῦ, τῆς συνεργασίας ,τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἄλλου,
καὶ φυσικὰ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ἀναζήτησης τοῦ Θεοῦ καὶ μέσα ἂπ αὐτὴν τὴν ἀξία τῆς
νοηματοδότησης τῆς ζωῆς τους.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Σύγχρονες μαρτυρίες Ὀρθοδοξίας στὴν Τουρκία
Μὲ πολὺ μεγάλη ἐπιτυχία διοργανώθηκαν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη
Μυτιλήνης, τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μηθύμνης καὶ τὴν Ἕνωση Θεολόγων Νομοῦ Λέσβου, στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἑβδομάδος(30 Μαΐου – 6 Ἰουνίου 2010) τῶν Ἁγίων της Λέσβου, τὴν Τρίτη 1 Ἰουνίου στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Καλλονῆς καὶ τὴν Τετάρτη 2 Ἰουνίου στὸ Χριστιανικὸ Κέντρο τῆς Ι.
Μ. Μυτιλήνης, ἐκδηλώσεις μὲ θέμα: «Ἡ μαρτυρία τῶν Νεομαρτύρων καὶ
οἱ σύγχρονες μαρτυρίες Ὀρθοδοξίας στὴν Τουρκία» μὲ ὁμιλητὴ τὸν Δημοσιογράφο – Συγγραφέα – Τουρκολόγο κ. Νικόλαο Χειλαδάκη. Οἱ ὁμιλίες
πλαισιώθηκαν καὶ μὲ τὴν προβολὴ σχετικοῦ Ντοκιμαντέρ.
Ὁ ὁμιλητής ἐντυπωσίασε τοὺς ἀκροατὲς του κάνοντας ἀναφορὰ στὸ
«KIMLIK MESELESI», τὸ πρόβλημα ταυτότητας ποὺ φαίνεται νὰ ἀντιμετωπίζει ἡ σημερινὴ Τουρκία. Τόνισε χαρακτηριστικά, πὼς «ἡ σημερινὴ Τουρκία, ἀναπροσδιορίζεται ἐπίσημα σὰν μία ἰσλαμική, σουνιτικοῦ δόγματος τουρκικὴ χώρα. Ὅμως, ἡ ταυτότητα αὐτῆς τῆς χώρας καὶ ὡς πρὸς τὸ
θρήσκευμα, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὸν ἐθνικὸ προσδιορισμό, φαίνεται πὼς εἶναι μία πολὺ μπερδεμένη ὑπόθεση. Ἕνα ἀδιόρατο ἑλληνοχριστιανικὸ ὑπόβαθρο, ἀκόμα καὶ σήμερα, μετὰ ἀπὸ πολλὲς
δεκαετίες ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν, ἐμφανίζεται μὲ ἀπροσδόκητο τρόπο καὶ ἐκδηλώνεται μὲ διάφορους τρόπους.
Εἶπε συγκεκριμένα ο κ. Χειλαδάκης: «Στὶς 8 καὶ 9 Δεκεμβρίου τοῦ 2005, ὁ γνωστὸς Τοῦρκος
ἀρθογράφος τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας Μιλιέτ, Χασᾶν Πουλούρ, ἔγραψε δυὸ ἄρθρα μὲ τὸν πολὺ
χαρακτηριστικὸ τίτλο: «Turk kimdir ?» δηλαδὴ «Ποιὸς εἶναι Τοῦρκος;»… καὶ ἀκόμη, … «πρὶν λίγο καιρὸ ὁ γνωστὸς Τοῦρκος ἱστορικός, Γιουσοὺφ Χαλάτσογλου καὶ πρόεδρος τοῦ «Ἱδρύματος
Τουρκικῆς Ἱστορίας», δήλωσε δημόσια πὼς τὸ 1924 στὴν Μικρὰ Ἀσία, 130.000 χριστιανοί, κυρίως
Ἀρμένιοι, γιὰ νὰ παραμείνουν στὶς πατρίδες τοὺς ἀναγκάστηκαν νὰ δηλώσουν πὼς εἶναι μουσουλμάνοι καὶ μάλιστα Ἀλεβῆτες...
Παρουσιάζοντας ἐπίσης, ταυτόχρονα μὲ τὴν προβολὴ ἀποσπασμάτων ἀπὸ βίντεο, ὁ ὁμιλητής
τὰ σημάδια ὀρθοδοξίας ποὺ συναντᾶ ὁ ἐπισκέπτης τῆς σημερινῆς Τουρκίας, ἀνέφερε τὸ ἐκπληκτικὸ γεγονὸς τῶν Τούρκων προσκυνητῶν στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στὴν νῆσο Πρίγκηπο,
ἀξιοθαύμαστο εἶναι πὼς οἱ Τοῦρκοι προσκυνητὲς ἀνάβουν κεριά, φιλοῦν τὴν εἰκόνα(ἀδιανόητες
ἐνέργειες γιὰ τοὺς μουσουλμάνους), πολλοὶ ἀνεβαίνουν τὴν ἀνηφόρα πρὸς τὸν ναὸ ξυπόλητοι.
Ὅταν μάλιστα, φτάνουν ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, οἱ περισσότεροι Τοῦρκοι δέχονται τὴν εὐλογία
καὶ τὸν σταύρωμα στὸ μέτωπο ἀπὸ τὸν Ἕλληνα ἱερέα!!!.
Ἐπίσης, ὁ ὁμιλητής ἀνέφερε ὅτι στὶς 7/1/03 ἡ ἐφημερίδα Στὰρ τῆς Τουρκίας, παρουσίασε τὸ
παρακάτω περιστατικὸ ποὺ συνέβη κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τελετῆς τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων στὸν
Κεράτιο κόλπο στὴν περιοχὴ τοῦ Χαλίτς, ὅταν μία νεαρὴ Τουρκάλα, ἡ Σουνὰ Γιαβοὺζ κάτοικος
τοῦ Γιεσίλκιοϊ, ἔνοιωσε καὶ αὐτὴ τὴν ἀνάγκη νὰ πηδήξει στὰ νερὰ ὅταν οἱ παπάδες ἔριξαν τὸν
Σταυρὸ γιὰ νὰ τὸν πιάσει καὶ νὰ πάρει τὴν εὐλογία τοῦ Σταυροῦ ὅπως ἡ ἴδια δήλωσε.
Καὶ στὶς 23/5/2003 πάλι ἡ ἴδια ἐφημερίδα, ἔγραφε: «Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχει παρατηρηθεῖ καὶ
ἕνα ἐκπληκτικὸ φαινόμενο. Τουρκάλες μὲ τὶς χαρακτηριστικὲς μαντίλες πηγαίνουν σὲ ἑλληνικὲς
ἐκκλησίες τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀνάβουν κεριά, κάνουν τάματα στὴν Παναγία καὶ φιλᾶνε
τὸ χέρι τοῦ παπᾶ, μαζὶ μὲ τὰ παιδιά τους, ζητώντας κάποια βοήθεια στὰ προβλήματά τους».
Εἶναι δὲ χαρακτηριστικό ὅτι ὅπως ἀναφέρουν οἱ προτεσταντικὲς ἱεραποστολὲς ποὺ δραστηριοποιοῦνται στὴν σημερινὴ Τουρκία, στὴ χώρα αὐτή, ἔχουν πουληθεῖ 8.000.000 Εὐαγγέλια.
Ὁ κ. Χειλαδάκης σημείωσε ἐπίσης καὶ τὸ ἑξῆς γεγονὸς ποὺ συνέβη στὶς 24 Ἰουλίου τοῦ 2009,
ὅταν ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα Χουριὲτ ἀποκάλυψε ἕνα μεγάλο πραγματικὰ καὶ θαυμαστὸ γεγονὸς
ποὺ συνέβη στὴν Ἁγία Σοφία τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τὸ ὁποῖο ἐξέπληξε τοὺς Τούρκους εἰδικοὺς ποὺ ἐργάζονταν στὴν συντήρηση κάποιων ψηφιδωτῶν στὸν τροῦλο τοῦ ναοῦ. Ξαφνικὰ καὶ
ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου ποὺ εἶχε διαχυθεῖ ἀπὸ τὰ παράθυρα τοῦ τρούλου, ἐμφανίστηκε τὸ πρόσωπο
ἐνὸς ἀγγέλου ποὺ εἶχε φιλοτεχνηθεῖ στὸ μέρος αὐτὸ καὶ εἶχε μείνει στὸ σκοτάδι, ὅπως ἀνέφερε

19
ἡ ἐφημερίδα, 160 χρόνια... Ὁ πρόεδρος τοῦ «Σααντέτ», μάλιστα, ἑνὸς μικροῦ ἰσλαμικοῦ κόμματος ποὺ ὅμως ἦταν ἡ μήτρα τοῦ ἰσλαμικοῦ κόμματος τοῦ Ἐρντογᾶν, ὁ Νουμᾶν Κουρτουλμούς, σὲ
μιὰ ὁμιλία του, δήλωσε πὼς ἡ ἀποκάλυψη αὐτὴ ἦταν ἕνα προμήνυμα, τοῦ τελικοῦ διαμελισμοῦ
καὶ τῆς ὁριστικῆς κατάρρευσης τῆς σύγχρονης Τουρκίας!..
Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν δυὸ ἐκδηλώσεων τὶς ὁποῖες παρακολούθησε πλῆθος κόσμου, ἀκούστηκαν βυζαντινοὶ ὕμνοι καὶ Τραγούδια τῆς Πόλης, στὴν ἐκδήλωση τῆς Καλλονῆς ἀπὸ τὴ Χορωδία
ἱεροψαλτῶν ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ χοράρχου π. Παναγιώτου Ἰωακεὶμ καὶ στὴν ἐκδήλωση τῆς Μυτιλήνης ἀπὸ τὴ Χορωδία ἱεροψαλτῶν τοῦ κ. Δημητρίου Κοκκινέλλη.
«Κατάργηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἢ παγκοσμιοποίησή του;
Προσκεκλημένος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης καὶ τῆς Ἕνωσης
Θεολόγων Νομοῦ Λέσβου, ὁ κ. Γεώργιος Παῦλος Ἀναπλ. Καθηγητὴς Φυσικῶν ἐπιστημῶν καὶ Φιλοσοφίας τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, βρέθηκε στὴ Μυτιλήνη τὸ τριήμερο 15-17
Ὀκτωβρίου 2010.
Τὴν Παρασκευὴ στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2010 ὁ κ. Γεώργιος Παῦλος συναντήθηκε μὲ μαθητὲς τοῦ 5ου Γενικοῦ Λυκείου Μυτιλήνης, τοῦ Γενικοῦ Λυκείου
Καλλονῆς καὶ τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου Καλλονῆς.
Τὴν ἴδια ἡμέρα, Παρασκευὴ 15 Ὀκτωβρίου καὶ ὤρα 6:00 μμ μίλησε στὸ
Δημοτικὸ θέατρο Καλλονῆς μὲ θέμα: «Κατάργηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἢ παγκοσμιοποίησή του; Ἀπὸ
τὴν Ἑλλάδα τοῦ χθές, στὴν Ἑλλάδα τοῦ αὔριο». Τὸ ἴδιο θέμα ἀνάπτυξε καὶ στὶς 17 Ὀκτωβρίου 2010
στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Πειραματικοῦ Λυκείου Μυτιλήνης, μιλώντας στὸ κοινό. Στὴν ὁμιλία του, περιέγραψε μὲ ἐνάργεια τὸ ὅραμά του γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὰ πρωτοποριακὰ του σχέδια γιὰ μία νέα Παιδεία καὶ τόνισε ἰδιαίτερα, μέσα ἀπὸ μία βαθιὰ φιλοσοφικὴ ἀνάλυση τοῦ θέματος, τὴν ἀξία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη,
-τῆς ἀφύπνισης τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸν λήθαργό της ἀδιαφορίας καὶ τοῦ ἐφησυχασμοῦ καὶ
-τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἐπανανακάλυψη τοῦ βαθύτερου εἶναι τῆς ψυχῆς μας, ὡς τὸ μέσον γιὰ τὴ
διάσωσή μας ἀπὸ τὴ χοάνη τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ ἄπ΄ ὅλα αὐτὰ ποὺ σχεδιάζονται σὲ βάρος
τῆς χώρας μας καὶ τῶν πολιτῶν της.
Τὸ Σάββατο στὶς 16 Ὀκτωβρίου 2010 στὴν αἴθουσα τοῦ Πειραματικοῦ Λυκείου Μυτιλήνης ὁ
κ. Γεώργιος Παῦλος συναντήθηκε μὲ ἐκπαιδευτικούς. Ἀναφερόμενος σὲ ἀρχαίους Ἕλληνες φιλοσόφους τόνισε τὴ σπουδαιότητα τῶν κειμένων τους καὶ τὸ δικό μας χρέος νὰ μελετᾶμε αὐτὴ
τὴ σπουδαία παρακαταθήκη. Τόνισε πῶς ἡ ἑλληνικὴ ὅμως παιδεία μὲ τὴν διαχρονικότητα ποὺ
τὴν διακατέχει μπορεῖ νὰ συναντήσει τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο καὶ νὰ τοῦ προσφέρει οὐσιαστικὸ
νόημα ζωῆς. Μπορεῖ νὰ τὸν ἀναστήσει καὶ νὰ τὸν καταστήσει δηλαδὴ ἄνθρωπο ὁλόκληρο ποὺ
μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς ὀμορφιᾶς θὰ μπορέσει νὰ δεῖ καὶ τὴν ὀμορφιὰ τοῦ ἄλλου συνανθρώπου του, τὴν ὀμορφιὰ παντοῦ. Μέσα ἄπ΄ αὐτὴν τὴ συνάντηση μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε σὲ κοινωνικὲς ἀλλαγὲς γιατί στόχος τοῦ καθενὸς θὰ εἶναι ἡ μετοχὴ στὴν ὁλότητα, ἐφόσον ὁ καθένας ἀπό
μας εἶναι μέρος τοῦ Ὅλου μὰ καὶ παράλληλα ὁ ἴδιος ἕνα Ὅλον.
Ἔτσι ἡ παιδεία πρέπει νὰ βρεῖ ἕναν νέο τρόπο ἀγκαλιάζοντας τὸν ὅλον ἄνθρωπο. Ἡ γλώσσα, ἡ τέχνη, ἡ ἱστορία πρέπει νὰ ἐπαναπροσδιοριστοῦν ἔτσι ὥστε νὰ γίνουν φορεῖς γνώσης μὲ
τρόπο βιωματικὸ στὸ σύγχρονο σχολεῖο. Γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν ὅμως ὅλα αὐτὰ χρειάζεται νὰ μπεῖ
σὲ δράση τὸ μεράκι κι ἡ τρέλα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ γιὰ τὸ ἔργο του καὶ νὰ γίνει ἐμπνευστὴς καὶ
τῶν μαθητῶν του.
Ὁ κ. Παῦλος τόνισε ἐπίσης ὅτι Παιδεία σημαίνει νὰ ζεῖς καὶ ν΄ ἀγαπᾶς. Νὰ συνεπαίρνεσαι μὲ
τὴν ἀποστολή σου σὰν νὰ ζεῖς σὲ ἕναν ἐπίγειο Παράδεισο. Γεννήθηκε μεγάλος προβληματισμὸς
στοὺς παρευρισκόμενους σχετικὰ μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου μὰ παράλληλα ἔγινε
κτῆμα ὅλων ὅτι ἡ γνώση εἶναι μία κίνηση τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ φῶς. Τὸ φῶς ὑπάρχει παντοῦ
κι ἂν ἔχουμε τὴν ἐμπειρία τῆς φωταγωγίας τοῦ ἄλλου ξεπερνᾶμε καὶ τὴν ὅποια διαφορὰ μαζί
του. Ἐξάλλου ὅλοι εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ Πατέρα κι αὐτό μας ἑνοποιεῖ καὶ μᾶς δίνει τὸ χάρισμα τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης ποὺ παραμένει μία βασικὴ καὶ διαχρονικὴ ἀξία ζωῆς.

Καὶ πάλι κίνησα ναρθῶ, Χριστέ μου, στὴν αὐλή σου,
νὰ σκύψω στὰ κατώφλια σου τὰ τρισαγαπημένα,
ὅπου μὲ πόθο ἀχόρταγο τὸ λαχταρεῖ ἡ ψυχή μου.
Ἡ σάρκα μου ἀναγάλλιασε σιμά σου κι ἡ καρδιά μου.
Τὸ χελιδόνι ηὗρε φωλιὰ καὶ τὸ τρυγόνι σκέπη,
νὰ βάλουν τὰ πουλάκια τοὺς τὰ δόλια νὰ πλαγιάσουν,
στὸν ἱερό σου τὸ βωμό, ἀθάνατε Χριστέ μου.
Κάλλιο μιὰ μέρα στὴ δική σου αὐλή, παρὰ χιλιάδες.
Στὸν ἵσκιο ἄς εἶμαι τοῦ ναοῦ σὰν παραπεταμένος
καλλίτερα, παρὰ νὰ ζῶ σ΄ ἁμαρτωλῶν λημέρια.
Ἀλεξ. Παπαδιαμάντη
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