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Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη
ἡμῖν»! (Ἡσ. θ΄ 5)

Ἐνθουσιωδῶς καὶ χαρμοσύνως ὁ Προφήτης
μᾶς γνωστοποιεῖ προορατικῶς πρὸ αἰώνων
πολλῶν τὴν ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου Γέννησιν τοῦ
Παιδίου Ἰησοῦ. Βεβαίως, δὲν εὑρέθη καὶ
τότε, περίοδον ἀπογραφῆς ἐπὶ Καίσαρος
Αὐγούστου, τόπος ἐν τῷ καταλύματι διὰ τὴν
στέγασιν τῆς κυοφορούσης ἐκ Πνεύματος
Ἁγίου Παρθένου καὶ οὕτως ἠναγκάσθη ὁ μνή-
στωρ καὶ φύλαξ αὐτῆς ἅγιος Ἰωσὴφ νὰ τὴν
ὁδηγήσῃ εἰς σπήλαιον, εἰς τὴν φάτνην τῶν ἀλό-
γων, «τοῦ τεκεῖν τὸ Παιδίον».

Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ὑποδέχονται, προ-
σφέροντες τὴν εὐχαριστίαν εἰς τὸν Δημιουργόν:
«οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον˙ οἱ οὐρανοὶ τὸν ἀστέρα˙
οἱ Μάγοι τὰ δῶρα˙ οἱ ποιμένες τὸ θαῦμα˙ ἡ γῆ
τὸ σπήλαιον˙ ἡ ἔρημος τὴν φάτνην˙ ἡμεῖς δὲ
Μητέρα Παρθένον»˙ οἱ ποιμένες ἀγραυλοῦν
ἐπί «τὴν ποίμνην αὐτῶν» καὶ φυλάσσουν «φυ-
λακάς νυκτός», καὶ ἄγγελοι θεωροῦντες ἐκστα-
τικοὶ τὸ Μυστήριον ὑμνολογοῦν (Ἑσπέρια
Ἑορτῆς Χριστουγέννων).

Ἡ γλυκύτης τῆς Ἁγίας Νυκτὸς τῶν Χρι-
στουγέννων περιβάλλει καὶ πάλιν τὸν κόσμον.
Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρωπίνων καμάτων καὶ πό-
νων, τῆς κρίσεως καὶ τῶν κρίσεων, τῶν παθῶν
καὶ τῶν ἐχθροτήτων, τῶν ἀνησυχιῶν καὶ τῶν
ἀπογοητεύσεων, προβάλλει πραγματικὸν καὶ
ἐπίκαιρον ὅσον ποτὲ τὸ μυστήριον τῆς Ἐναν-
θρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, Ὅστις κατῆλθεν
ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον εἰς τὴν κοιλίαν τῆς ἀει-
παρθένου Μαρίας ἵνα ἀνατείλῃ δικαιοσύνην
καὶ πλῆθος εἰρήνης (πρβλ. Ψαλμ. οα΄ 7).

Ὑπὸ τὴν σιωπὴν καὶ τὴν εἰρήνην τῆς ἱερᾶς
Νυκτὸς τῶν Χριστουγέννων, Ἰησοῦς Χριστός,
ὁ ἄναρχος, ὁ ἀόρατος, ὁ ἀκατάληπτος, ὁ

ἄϋλος, ὁ ἀεὶ ὤν, ὁ ὡσαύτως ὤν, εἰσέρχεται σαρ-
κοφόρος, ἄσημος, ἁπλοῦς, πτωχός, ἄγνωστος,
εἰς τό δρᾶμα τῆς ἱστορίας. Εἰσέρχεται συγ-
χρόνως ὡς «μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυ-
μαστὸς σύμβουλος, [...] ἐξουσιαστής, ἄρχων
εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» (Ἡσ. θ΄
6). Ναί, ἐρχεται ὡς ἄνθρωπος ὑπὸ Μητρὸς
Παρθένου καὶ λύει τὴν περιπλοκὴν τῆς ἀνο-
μίας καὶ δίδει μὲ τὴν Χάριν καὶ τὸ Ἔλεός Του
διέξοδον εἰς τὰς ἀπορίας τῆς ζωῆς, προορισμὸν
καὶ ἀξίαν καὶ περιεχόμενον καὶ ὑποδειγματικὸν
ἦθος καὶ πρότυπον εἰς τὴν ἀνθρωπίνην πε-
ριπέτειαν.

Ὁ Κύριος προσελάβετο ἅπασαν τὴν ἀνθρω-
πίνην φύσιν καὶ ἡγίασεν αὐτήν. Ὁ προαιώνιος
Θεὸς κατεδέχθη νὰ γίνῃ δι᾿ ἡμᾶς ἔμβρυον καὶ
νὰ κυοφορηθῇ εἰς τὴν γαστέρα τῆς Θεοτόκου.
Οὕτως ἐτίμησε καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν ἐκ
τοῦ πρωταρχικοῦ σταδίου αὐτῆς καὶ ἐδίδαξε
τὸν σεβασμὸν εἰς τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς
τῆς κυήσεως αὐτοῦ. Ὁ τὰ πάντα Δημιουργή-
σας συγκατέβη νὰ γεννηθῇ ὡς Βρέφος καὶ νὰ
γαλακτοτροφηθῇ ὑπὸ τῆς Παρθένου. Οὕτως
ἐτίμησε τὴν παρθενίαν καὶ τὴν μητρότητα, τὴν
πνευματικὴν καὶ τὴν φυσικήν. Διὰ τοῦτο ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος προτρέπει: «γυ-
ναῖκες παρθενεύετε, ἵνα Χριστοῦ γένησθε μη-
τέρες» (Λόγος ΛΗ', Εἰς τὰ Θεοφάνεια, PG 36,
313A).

Καὶ ὥρισεν ὁ Κύριος τὴν συζυγίαν τοῦ
ἄρρενος καὶ τοῦ θήλεος ἐν τῇ εὐλογημένῃ οἰκο-
γενείᾳ. Αὐτὸς ὁ θεσμὸς τῆς χριστιανικῆς
οἰκογενείας ἀποτελεῖ τὸ κύτταρον τῆς ζωῆς
καὶ τὴν θερμοκοιτίδα τῆς ὑγιοῦς ψυχικῶς καὶ
σωματικῶς ἀναπτύξεως τῶν τέκνων. Ὡς ἐκ
τούτου, ἀποτελεῖ ὀφειλὴν τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ
καὶ καθῆκον τῆς ἡγεσίας ἑκάστου λαοῦ ἡ διὰ
ποικίλων τρόπων ἐνίσχυσις τοῦ θεσμοῦ τῆς
οἰκογενείας.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
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Διὰ νὰ ἀναπτυχθῆ ἓν παιδίον ὑγιῶς καὶ
ὁμαλῶς ἀπαιτεῖται μία οἰκογένεια ὅπου ὁ ἀνὴρ
καὶ ἡ γυνὴ ζοῦν ἁρμονικῶς, ὡς ἓν σῶμα, μία
σάρξ, μία ψυχή, ὑποτασσόμενοι ὁ ἕνας πρὸς
τὸν ἄλλον.

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι πάντες οἱ πνευματικοὶ
καὶ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέται, ὡς ἄλλοι ἀγραυ-
λοῦντες ποιμένες, ἀλλὰ καὶ οἱ ἰθύνοντες τὰ
τοῦ κόσμου, γνωρίζουν καὶ ἀποδέχονται τὴν
θείαν ἀλήθειαν καὶ πραγματικότητα ταύτην,
τὴν ὁποίαν διακηρύττομεν ἀπὸ τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου καὶ κατὰ τὰ ἐφετεινὰ Χρι-
στούγεννα. Πάντες ὀφείλομεν νὰ ἐνθαρρύνω-
μεν τὴν δημιουργίαν καὶ τὴν λειτουργίαν τῶν
φυσιολογικῶν οἰκογενειῶν διὰ νὰ ἀναπαράγουν
ὑγιεῖς ψυχικῶς καὶ χαρούμενους πολίτας,
πλήρεις αἰσθημάτων ἀσφαλείας, στηριζομένους
εἰς τὸ αἴσθημα τῆς προστασίας τοῦ ἰσχυροῦ
καὶ προστατεύοντος πατρὸς καὶ τῆς στοργικῆς
καὶ ἀγαπώσης μητρός. Οἰκογενείας, εἰς τὰς
ὁποίας θὰ ἀναπαύεται ὁ Θεός. Προσκα-
λοῦμεν καὶ προτρεπόμεθα ἅπαν τὸ πλήρωμα
τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ὅπως
πολιτευόμενον ἀξίως τῆς ἧς ἐκλήθη κλήσεως
πράττῃ πᾶν τὸ δυνατὸν διὰ τὴν στήριξιν τοῦ
θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας.

Ἀδελφοί, «ἡ νύξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἥμερα
ἤγγικεν» (Ρωμ. ιγ΄ 12). Ἤδη οἱ ποιμένες πο-
ρεύονται πρὸς τὴν Βηθλεέμ τὸ θαῦμα ἀνακη-
ρύττοντες καὶ προσκαλοῦν ἡμᾶς νὰ τοὺς ἀκο-
λουθήσωμεν, ὡς ἄλλοι «ἀστεροσκόποι μάγοι
χαρᾶς πληρούμενοι» (τροπάριον δ΄ ᾠδῆς
Ὄρθρου Ἑορτῆς Χριστουγέννων), «δῶρα τίμια»
προσάγοντες Αὐτῷ «χρυσὸν δόκιμον, ὡς Βα-
σιλεῖ τῶν αἰώνων, καὶ λίβανον ὡς Θεῷ τῶν
ὅλων, ὡς τριημέρῳ δὲ νεκρῷ σμύρναν τῷ ἀθα-
νάτῳ» (Ἀνατολίου, Στιχηρὸν ἰδιόμελον Ἑσπε-
ρινοῦ Ἑορτῆς Χριστουγέννων). Δηλαδὴ τὰ δῶρα
τῆς ἀγάπης καὶ τῆς πίστεώς μας καὶ τῆς δο-
κιμῆς μας ὡς χριστιανῶν καὶ μάλιστα ὀρθο-
δόξων εἰς τὸ ἦθος καὶ τὴν παράδοσιν, τὴν
οἰκογενειακήν, τὴν πατερικήν, τὴν ἐκκλησια-
στικήν, τὴν ὀρθοπράττουσαν πάντοτε ἀνὰ τοὺς
αἰῶνας καὶ συνέχουσαν μέχρι σήμερον τὴν
εὐλογημένην κοινωνίαν μας, τῆς ὁποίας κύτ-
ταρον κατὰ Θεὸν βιοτῆς καὶ αὐξήσεως εἶναι,
ἐπαναλαμβάνομεν, ἡ οἰκογένεια.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα,
-2013 χρόνια συνεπληρώθησαν ἀπὸ τῆς

κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ˙
-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστός, ὅπως τότε, δὲν

παύει νὰ καταδιώκεται ἐν τῷ προσώπῳ τῶν
ἀδυνάτων ἀπὸ τὸν Ἡρώδην καὶ τοὺς παντο-
ειδεῖς συγχρόνους Ἡρώδας˙

-2013 χρόνια καὶ ὁ Ἰησοῦς διώκεται εἰς τὰ
πρόσωπα τῶν χριστιανῶν ἐν Συρίᾳ -καὶ ὄχι μό-
νον˙

-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς φεύγει, ὡς πρό-
σφυξ μετ᾿ αὐτῶν, ὄχι εἰς τὴν Αἴγυπτον, ἀλλὰ
εἰς τὸν Λίβανον, εἰς τὴν Εὐρώπην, εἰς τὴν Ἀμε-
ρικὴν καὶ ἀλλαχοῦ δι᾿ ἀσφάλειαν ἐν τῇ ἀνα-
σφαλείᾳ τοῦ κόσμου˙

-2013 χρόνια καὶ τὸ Παιδίον Ἰησοῦς εἶναι
ἀκόμη φυλακισμένον μὲ τοὺς δύο Ἱεράρχας τῆς
Συρίας Παῦλον καὶ Ἰωάννην, μὲ τὰς Ὀρθοδό-
ξους μοναχὰς καὶ πολλοὺς ἀκόμη ἀνωνύμους
καὶ ἐπωνύμους χριστιανούς˙

-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς σταυρώνεται
μαζὶ μὲ αὐτοὺς ποὺ βασανίζονται καὶ φο-
νεύονται διὰ νὰ μὴ προδώσουν τὴν πίστιν των
εἰς Αὐτόν˙

-2013 χρόνια καὶ ὁ Ἰησοῦς φονεύεται καθ᾿
ἡμέραν εἰς τὸ πρόσωπον τῶν χιλιάδων
ἐμβρύων, τὰ ὁποῖα οἱ γονεῖς των δὲν ἀφήνουν
νὰ γεννηθοῦν˙

-2013 χρόνια καὶ ὁ Χριστὸς ἐμπαίζεται καὶ
ὀνειδίζεται εἰς τὸ πρόσωπον τῶν δυστυχισμέ-
νων παιδίων, τὰ ὁποῖα ζοῦν ὑπὸ τὴν κρίσιν τῆς
οἰκογενείας, τῆς ἀνεχείας, τῆς πτωχείας.

Τὸν πόνον, τὴν θλῖψιν καὶ τὰ παθήματα
τῶν ἀνθρώπων ἦλθε καὶ ἔρχεται καὶ κατὰ τὰ
ἐφετεινὰ Χριστούγεννα νὰ ἀναλάβῃ ὁ Κύριος,
ὁ εἰπών «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν
ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε»
(Ματθ. κε΄ 40-41). Δι᾿ αὐτοὺς ἦλθεν ἐκ Παρ-
θένου, δι᾿ αὐτοὺς ἐγένετο ἄνθρωπος, δι᾿
αὐτοὺς ἔπαθεν, ἐσταυρώθη, ἀνέστη. Δι᾿ ἡμᾶς
ὅλους, δηλαδή. Ἂς ἄρωμεν, λοιπόν, ἕκαστος
ἡμῶν τὸν προσωπικὸν αὐτοῦ σταυρὸν διὰ νὰ
εὕρωμεν χάριν καὶ ἔλεον εἰς εὔκαιρον βοήθει-
αν˙ διὰ νὰ εἶναι «μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός», ὁ τεχθεὶς
Ἐμμανουήλ, Σωτὴρ καὶ Κύριος. Ἀμήν. 

Χριστούγεννα ,βιγ΄
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρὸς Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
Ἀνέτειλε καί πάλιν ἐφέτος ἡ κοσμοσωτή-

ριος ἑορτή τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί μέ τό οὐράνιο φῶς
της καταυγάζει ὁλόκληρη τήν κτίση. 

Τό μεγαλειῶδες μυστήριο τῆς θείας Ἐναν-
θρωπήσεως πού ἱερουργήθηκε «ἐν σιωπῇ καί
ταπεινώσει» στό πτωχικό σπήλαιο τῆς ἁγίας
Βηθλεέμ, «ἐν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως»,
εἶ ναι παράδοξο καί ἀνερμήνευτο γιά τήν πε-
περασμένη ἀνθρώπινη διάνοια, εἶναι ὅμως
πραγματικό καί σωτήριο. Ἡ πιο εὔλογη στά-
ση μας ἀπέναντι σ’ αὐτό τό μοναδικό γεγονός
μετά τό δέος καί τήν ἔκπληξη εἶναι ἡ σεβαστική
σιωπή, ἡ δοξολογία, ἡ εὐγνωμοσύνη, ἡ βαθειά
κατάνυξη. Τό ἄχρονο Φῶς πού σωματικῶς ἐπέ-
λαμψε στήν Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαί ας μηνύει στόν
κό σμο ὁλόκληρο τήν ἀρχή τῆς «καινῆς κτίσε-
ως», τήν ἀνατολή τῆς ζωῆς, τῆς καταλλαγῆς,
τῆς ἀπολυτρώσεως. Ἡ τοῦ Κυ ρίου Ἰησοῦ γέν-
νησις εἶναι τό μέγα σημεῖον, ὅπως αὐτό προ-
αναγγέλ θηκε ἀπό τούς προφῆτες τοῦ πα λαιοῦ
Ἰσραήλ καί μυσταγωγήθηκε ἀπό φωτισμένα
πνεύματα τοῦ ἀρχαίου κό σμου. Εἶναι τό κατ’
ἐξο χήν, μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός
πού γνώρισε ποτέ ὁ κόσμος, τό ὁποῖο γίνεται
ἡ αἰ τία νά συμφιλιωθῇ ἡ δημιουργία, νά ἀνα-
κραθῇ «ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως καί ἀναλλοι-
ώτως» ὁ ἄναρχος Θεός μέ τήν ἀν θρώπινη φύση,
ἡ ὁποία στό θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Κυρί ου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ γίνεται κοινωνός τῆς

ἁγιότητος, τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Τό μέγα θαῦμα τῆς θεί-
ας συγκαταβάσεως διακονεῖ ἡ σημερινή μεγάλη
Δεσποτική ἑορτή. «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν, ἐν
τού τῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐν ἡμῖν,
ὅτι τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἀπέσταλ-
κεν ὁ Θεός εἰς τόν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι’
αὐτοῦ» (Α’ Ἰωάν. 4, 8-9). Μέ τήν εἴσοδο τοῦ
Θεοῦ Λόγου στήν ἱστορία, διά τῆς ὑπερξένου
ἐνανθρωπήσεώς Του ἡ ἄ βυσσος τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ ἀποκαλύπτεται μέ τόν πλέον συγκλο νι-
στικό τρόπο στόν βαρέως πάσχοντα ἄνθρωπο,
ὁ ὁποῖος ἀποκτᾶ καί πάλιν ἐμπει ρία ζωῆς καί
προοπτική θεώσεως. Μέ τήν ἐνανθρώπησή Του,
ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, γίνεται ἐκ τῶν παρθενικῶν
αἱμάτων τῆς ἁγίας Θεο τόκου, υἱός τοῦ ἀνθρώ-
που, «ἵνα τόν ἄνθρωπον ἀπεργάσηται υἱόν,
κατά χάριν, τοῦ Θεοῦ», «ἵνα τήν υἱοθεσίαν
ἀπολάβωμεν». Ὁ νέος Ἀδάμ, προσλαμβάνει
ὁλόκληρη, παρεκτός βεβαίως ἁμαρτίας ἀν θρω-
πίνη φύση, φθαρτή μέν ἀλλά ὄχι διεφθαρμένη,
τήν φωτίζει καί τήν ἀνα πλάθει ἐν τῷ προσώπῳ
Του θεραπευτικῶς καί ἁγιαστικῶς καί τήν ἀνα-
βιβάζει, ὑπεράνω τῶν ἀγγέλων, σ’ αὐτόν τόν
θρόνο τῆς Θεότητος. 

Αὐτή ἡ ἀστείρευτη ἀγά πη τοῦ Θεοῦ πα-
ραμένει αἰωνίως ὁρατή στό μυστικό Σῶμα τοῦ
Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία, πού εἶναι «στῦλος καί
ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α’ Τιμ. 3, 15), ἡ μυ-
στική Βηθλεέμ, ὅπου ὁ Χριστός «ἀεί
γεννᾶται». Αὐτή εἶναι ἡ ἁγία ἀποστολή τῆς

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ 
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 

«Ὦ ἡμέρα μυρίων ὕμνων ἀξία, ἐν ᾗ ἀνέτειλεν ἡμῖν τό ἄστρον ἐξ Ἰακώβ,
καί ὁ ἄνθρωπος ὁ οὐράνιος, ὅς ὤφθη ἐξ Ἰσραήλ, καί ἐπε δήμησεν ἡμῖν ὁ ἰσχυρός
Θεός, καί ὁ τῆς  δι καιοσύνης ἐπεσκίασεν ἥ λιος, καί ὁ τῶν θείων ἀρετῶν ἠνέῳκται
θη σαυρός, καί τό τῆς αἰωνί ου ζωῆς φυτόν ἀνθρώποις ἐβλάστησε, καί ἡ ἀνατολή
ἐκ τοῦ ὕψους ἐπέ λαμψε, καί ὁ τῶν οὐρανίων καί ἐπιγείων Δεσπότης ἐκ παρθενικῶν
λαγόνων, ὑπέρ κόσμου λυτρώσεως, εἰς κό σμον φθαρτόν ἐλήλυθεν. Ἐγεννήθη γάρ
ἡμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος, ὅστις φῶς ὑπάρχει ἐθνῶν, καί σω-
τηρία οἴκου Ἰσραήλ».

(Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου, Λόγος Α’. Εἰς τά γε νέθλια τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, PG 39, στ. 40).  
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Ἐκ κλησίας μας, νά ἀποκαλύπτῃ, νά καθιστᾶ
φανερή ὡς γεγονός βιούμενο, τή θεία ἀγά πη
σέ κάθε χρονική στιγμή καί σέ κάθε τόπο.
Κάθε ἔκφραση τῆς ζω ῆς της, ἡ λατρεία, ὁ λό-
γος, ἡ πνευ ματικότητα, ἡ διακονία της, τά κοι-
νωνικά της ἔργα, «σαρκώνουν» μέσα στόν χω-
ροχρόνο τῆς παρούσης ζωῆς τήν αἰώνια ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος κα-
λεῖται ἐλευθέρως νά τήν οἰκειοποιηθεῖ. Ἡ μο-
ναδικότητα τῆς ἁγίας Ἐκκλη σίας τοῦ Χριστοῦ
συνίσταται στό ὅτι πλουτίζει πνευματικῶς, φω-
τίζει, ἱεροποιεῖ καί ὡραιοποιεῖ ὅλες τίς ἐκφρά-
σεις τοῦ ἀνθρωπίνου βίου, τίς διάφορες ἀξί ες
τοῦ πολιτισμοῦ του, μέ τήν ἀκαταγώνιστη καί
ζωηφόρο δύναμη τῆς θείας χάριτος. Κάθε πι-
στός πού ἔχει βαπτισθεῖ ὀρθοδόξως στό ὄ νομα
τῆς Παναγί ας Τριάδος καλεῖ ται νά ἐκφράζῃ, νά
«ἐνσαρκώνῃ», νά φανερώνῃ, μέ ὅλο του τό
εἶναι, μέ τά ἔργα, τήν ζωή καί τόν ἀγώνα του,
τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὡς δυνατότητα ὑπέρ-
βασης τῆς φθαρτότητας καί τοῦ θα νάτου, ὡς
ἐπιλογή τῆς ὄντως ζωῆς, ὡς ἐμπειρία καί θέ-
αση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος «μένει
ἐν τῷ Θεῷ» δέν μπο ρεῖ παρά νά ἀγαπᾶ ὅπως
Ἐκεῖνος, μέ μία ἀγάπη θυσιαστική, πού δέν
γνωρίζει σύνορα καί προκαταλήψεις, πού ἀγ -
καλιάζει τούς πάντες καί τά πάντα, πού ὑπο-
φέρει, πού συμπάσχει, πού προσεύχεται, πού
πιστεύει, πού ἐλπίζει, πού ὑπομένει, πού πε-
ριμένει. Αὐτή ἡ ἀγά πη δέν εἶναι ἀλλαζονική,
καταπιεστική, μονομερής, ἐπιλεκτική, ἀπαιτητι -
κή φορ τική, διεκδικητική, ζητοῦσα «τά
ἑαυτῆς». Ἡ διαβεβαίωση, ὅτι ὁ Θεός «ἀγά πη
ἐστι», ὅπως ἀποκαλύπτεται μοναδικῶς στό
ὑπέρλογο μυστήριο τῆς ἐν χρόνῳ Γεννήσεως
τοῦ Χρι στοῦ ἀπό τήν ἁγία Παρθένο, μᾶς φω-
τίζει, μᾶς διδάσκει, μᾶς ὡριμάζει πνευματικῶς,
μᾶς ἁγιάζει, μᾶς εἰρηνεύει, μᾶς παρηγορεῖ, μᾶς
ἐνισχύει, μᾶς ἀπελευθερώνει ἀπό τόν πολύ μορ-
φο φόβο, τόν φό βο τῆς ἁμαρτίας, τῆς ἐνοχῆς,
τῆς φθαρτότητος, τῶν κρί σεων, τῆς φτώχειας,
τόν φόβο τοῦ ἄλλου, τοῦ διαφορετικοῦ, τοῦ ἀ -
γνώστου, πού περιχαρακώνει συ νειδήσεις καί
ὑψώνει τείχη ἀπομό νωσης καί ἐχθρότητος. Μό-

νον διά τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ
Ὁποῖος ἔγινε γιά χάρη μας ὁ πρῶτος Ἀδελφός
μας, πραγματώνεται ἡ πανανθρώπι νη ὑπαρ-
ξιακή ἐπιθυμία γιά ἀδελφοσύνη, χαρά, ζωή, σω-
τη ρία. 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα ἡ Ἁγία Ἐκκλη-

σία μας λιτανεύει μέ σα στήν πολύπαθη ἀνθρώ-
πινη ἱστορία, πού γεννᾶ καί ἀπογεννᾶ κρίσεις
αὐτό τό μοναδικό ἀγγελικό μήνυμα τῆς χαρᾶς,
«ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτῆρ, ὅς ἐστί Χρι-
στός Κύριος». Τά Χριστούγεννα, ἡ μητρόπο-
λη ὅλων τῶν χριστιανικῶν ἑορτῶν, σηματοδο-
τοῦν τήν γέννηση τῆς ἐλπίδος, πού εἶναι γεμάτη
ἀθανασία καί δύ ναμη, μέσα στή βαρυχειμωνιά
τῆς ἀνθρώπινης βιοτῆς. Μιᾶς ἐλπίδος πού δέν
ἐκπορεύεται ἀπό τήν ὅποια ὑποκειμενική
ἀνθρώπινη ἐσώτερη ἐπιθυμία, ἀλλά παρέχε ται
σέ ὅλους μας ὡς δῶρο ἀνεκτίμητο ἀπό τόν
Οὐράνιο Πατέρα μας. Ἡ Μητέρα μας Ἐκκλη-
σία, καλεῖ ὅλους μας νά παρακαθήσουμε
στήν κοινή τράπεζα τῆς ἀ γάπης τοῦ Θεοῦ, καί
νά γίνουμε κοινωνοί της. Τήν λύτρωση πού μᾶς
χάρισε ὁ Κύριος μέ τήν γέννησή Του στόν κό-
σμο θά πρέπει νά τήν βιώσουμε πρωτίστως ὡς
προσωπικό γεγονός καί κατόπιν νά τήν εὐαγ-
γελισθοῦμε παντοῦ. Τό ἀνακλινόμε νο θεῖο Βρέ-
φος στήν ἁγία φάτνη, ὁ ἀθάνατος Λό γος τοῦ
Πατρός, μᾶς δείχνει τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς
στήν ἀρχαία πατρίδα μας, τόν Παράδεισο. Μᾶς
ὑποδεικνύει τόν «ἄλλο δρόμο» πορείας πού
μᾶς προφυλάσσει ἀπό τόν κάθε λογῆς «Ἡρώ-
δη», πού μανιωδῶς ἐπιδιώκει, δύο χιλιάδες καί
πλέον χρόνια τώρα, νά ἀποκτείνει «τό παιδίον
Ἰησοῦν», πού εἶναι ὁ πρό τῶν αἰώνων παντο-
δύναμος Θεός, ὁ ἄρχων τῆς  εἰρήνης, ὁ πατήρ
τῶν οἰκτιρμῶν, ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, ὁ ἀλη-
θής Θεός. Ὅσοι πιστοί λοιπόν, προσέλθετε!    

Ἡ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ δι’ ἡμᾶς
καί διά την ἡμετέ ραν σωτηρίαν γεννηθέντος
Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἴθε νά εἶναι πάν-
τοτε μαζί σας. 

Εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα
Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων 

καί ἀγάπης ἐν Χριστῷ νηπιάσαντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ὁ φιλάνθρωπος Θεός καί Πατέρας μας, «ὁ καιροὺς καί χρόνους ἐν

τῇ ἰδία ἐξουσία θέμενος» (Πράξ. 1, 7), μᾶς ἀξιώνει νά εἰσέλθουμε σήμε-
ρα στό Νέο Ἔτος 2014. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἀπευθύνω σέ ὅλους σας
ἐγκάρδιο θερμό χαιρετισμό καί πολλές εὐχές, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χρι-
στός, τοῦ ὁποίου ἑορτάζουμε τήν κατά σάρκα Περι τομή, νά σᾶς εὐλο-
γεῖ, ἁγιά ζει καί νά σᾶς προστατεύει καί αὐτήν τή νέα χρονιά.

Ὁλοκάρδιος εἶναι ἡ εὐχή ὅλων μας στό νέο χρόνο, πού λει τουργεῖ
στήν ζωή μας σημειολογικῶς ὡς μία νέα ἀρχή, ἕνα καινούρ γιο ξεκίνη-
μα, νά ἀξιοποιήσουμε ἐπωφελῶς ὅλες ἐκεῖνες τίς θεῖες εὐλογίες, πού ὀμορ-
φαίνουν καί νοηματοδοτοῦν τήν παροῦσα ζωή καί μᾶς ὡριμάζουν πνευ-
ματικῶς στόν ἀγώνα μας γιά τήν βίωση τοῦ θελήματος τοῦ ἁγίου Θεοῦ.
Ὁ κόσμος ὁλόκληρος, οἱ ἄνθρωποι ὅπου γῆς προσβλέπουν σή μερα μέ
ἔντονη προσδοκία καί ἐλπίδα πρός τό μέλλον, παρά τίς δυσμενεῖς ἐξω-
τερικές συνθῆκες. Ὑποδεχόμεθα σήμερα τήν πρώτη τοῦ νέου ἔτους, ἐφο-
διασμένοι μέ τίς ὄμορφες καί τίς δύσκολες ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος,
μέ χρη στές ἐλπίδες καί εὐγενῆ ὄνειρα ἀλλά κυρίως μέ ἐμπιστοσύνη στό
ἔλεος καί στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς χαρίζει τήν παροῦσα ζωή, ὡς
στάδιον ἀγῶνος καί προετοιμασίας γιά τήν αἰωνιότητα. 

Ὁ Κύριός μας παρα μένει σταθερά καί ἀμετακίνητα κοντά μας μέ τήν
ἀγάπη Του, τήν πρόνοιά Του καί τήν φιλανθρωπία Του. Εἶναι ἀνάμε-
σά μας ὁ θεῖος Ἐμμανουήλ, καί μοιράζεται τήν ζωή μας, συμπαραστέ-
κεται στόν ἀγώνα μας, ἁγιάζει, ἱεροποιεῖ καί φωτίζει τήν ὕπαρξή μας. 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ σημερινή ἑόρτιος ἡμέρα μᾶς ὑπενθυμίζει μέ τόν πλέον δυνατό τρό-

πο τήν στοργή τοῦ Θεοῦ πού χαρίζει νόημα, προοπτική, ἀσφάλεια καί
δύναμη στήν ζωή μας. Παραλλήλως ὅμως ὀφείλουμε μέ σοβαρότητα νά
σταθοῦμε ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν μας καί νά ἀξι οποιήσουμε αὐτόν τόν
πλοῦτο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὥστε ἡ ζωή μας νά γίνῃ εὐωδία Χριστοῦ.
Σκοπός μας ἄς γίνει αὐτό πού ἔψαλαν μέ σοφία καί ἁπλότητα, οἱ πα-
τέρες μας στά κάλαντα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς. «Τοῦ χρόνου μας καλή
ἀρχή καί ὁ Χριστός μᾶς προσκαλεῖ, τήν κακίαν ν’ ἀρνηθῶμεν, μ’ ἀρε-
τάς νά στολισθῶμεν».    

Εὔχομαι ὁλοψύχως ὁ φιλάνθρωπος Κύριος, νά εὐλογήσει δα ψιλῶς
τό νέο ἔτος 2014 ἀπό τόν ἀκένωτο πλοῦτο τῆς χάριτός Του, ὥστε νά
εἶναι γιά ὅλους μας, τόν ἱερό κλῆρο, τίς μοναστικές ἀδελφό τητες, τόν
φιλόχριστο λαό τῆς θεοφυλάκτου καί ἐνδόξου ἐπαρχίας μας, ἀλλά καί
τήν πατρίδα μας καί τόν κόσμο ὁλόκληρο, ἔτος εὐλο γίας, μετα νοίας,
ἁγιασμοῦ, σωτηρίας, ἀγάπης, εἰρήνης, ὑγείας καί προκοπῆς.

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΩ ΕΤΕΙ

Χρόνια Πολλά, 
Εὐλογημένο καί σωτήριο τό Νέο Ἔτος 2014
Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων καί ἀγάπης πολλῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἡ ἄπειρος ἀγαθότης τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μᾶς ἀξίω-σε καί ἐφέτος νά φθάσωμεν στά ἔνδοξα προ-εόρτια τῆς μεγάλης καί κοσμοσωτηρίου ἑορτῆςτῶν Χριστουγέννων. Ὁ Σωτῆρας καί λυτρωτής Κύ-ριος ἐπισκέπτεται ἀενά ως τόν ἄνθρωπο μετα-φέροντας τό μήνυμα τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ καί τῆςἀγάπης Του πρός αὐτόν. Ἡ ἐπί θύραις εὑρισκο-μένη ἑορτή τῶν Χριστου γέννων ἀνακαλεῖ μέ τόνπιό συγκλονιστικό τρόπο στήν μνήμη μας τό χρέ-ος τῆς ἀγάπης πού προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς ἡἀπάντηση τοῦ Σώμα τος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλη-σίας μας, δηλαδή στήν ἠθική καί πνευματική ἀνε-στιότητα καί ἀδια φορία τοῦ σύγχρονου κόσμου,ὁ ὁποῖος βιώνει καθη μερινῶς τούς πικρούς καρ-πούς τῆς ἐγωιστικῆς του αὐτονομήσεως ἀπότόν Θεόν τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους. Ἡ ὀργάνωση τῆς χριστιανικῆς ἀλληλεγγύηςεἶναι κύριος ἄξονας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, πούθεμελιώθηκε ἀπό τήν ἀποστολική ἀκόμη ἐποχή,ὅπως προκύπτει τόσο ἀπό τήν μαρτυ ρία τῶν Πρά-ξεων τῶν Ἀπο στόλων (β’, 44-47, δ’, 32), ὅσο καίἀπό τόν ἔρανο πού διοργάνωσε ὁ Ἀπό στολοςΠαῦλος γιά τούς χριστιανούς τῆς Ἀσίας, πούεὑρίσκοντο σέ μεγά λη θλίψη (Α’ Κορ. ιστ’, 1). Ἡἐλεημοσύνη καί ἡ φι λαδελφία εἶναι καρπός τοῦἉγίου Πνεύματος πού ἐκδηλώνεται πρός κάθεἄνθρωπο. Ἡ ἐλεημοσύνη τῶν πιστῶν ἀνθρώπων διέπε-ται ἀπό τό ἦθος τῆς  διδασκαλίας τοῦ Κυρίου μας,γι’ αὐτό καί δέν συγκρίνεται μέ παρόμοιες συμ-περιφορές καί ἐνέργειες πού ἐκδηλώνονται ἐκτόςἘκκλησίας. Οἱ πι στοί συγκροτοῦν τήν Ἐκκλησίαπού εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, συνδέο νται με-ταξύ τους μέ πνευματικούς δεσμούς καί συνυ-πάρχουν ὅπως λει τουργοῦν τά μέλη τοῦ σώματος,πού «εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τά
μέλη, εἴτε δοξάζεται ἕν μέλος, συγχαίρει πάντα τά
μέλη» (Α’ Κορ. ιβ’, 26). Στήν Ἐκκλησία δέν σωζό-μαστε μόνοι, δέν ζοῦμε μόνοι, δέν εὐτυχοῦμεμόνοι. Μετέχουμε ὡς Σῶμα Χριστοῦ στίς δωρεές

τοῦ Θεοῦ, δίχως νά ἀδιαφοροῦμε γιά τίς ἀνάγκεςτῶν ἀδελφῶν μας. Ὁ Κύριός μας στήν διδασκα-λία Του γιά τήν μέλ λουσα κρίση ταυτίσθηκε μέ τόνπεινα σμένο, τόν διψασμένο, τόν ξένο, τόν φυλα-κισμένο, τόν ἀσθενῆ, λέγοντας ὅτι «ἐφ’ ὅσον
ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν
ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθαίου κε’, 40).Ἑπομέ νως, ὅταν βοηθοῦμε τούς ἔχοντες ἀνάγκησυνανθρώπους μας χωρίς διακρίσεις καί ἀπο-κλεισμούς, περιθάλ πουμε καί εὐεργετοῦμε τόνἼδιο τόν Κύριό μας.              Ἡ προσφορά ἀγάπης πρός τούς συνανθρώπουςμας εἶναι πρωτί στως προϋπόθεση ζωῆς. Ὁ ἄνθρω-πος ζῆ πραγματικά μόνον ὅταν ἀγαπᾶ, καί τοῦτοδιότι ἡ ἀγάπη συνιστᾶ τήν πεμπτουσία τῆς ὑπάρ-ξεώς του. Ἀγα πᾶ δέ πραγματικά κάποιος ὅτανπροσφέρει μέ ἱλαρότητα, ὅταν θυσιάζε ται, ὅτανσυμπάσχει, ὅταν ἐξέρχεται ἐλευθέρως τῆς ἐγωι-στικῆς του αὐ τάρκειας πρός χάριν τοῦ πλησίοντου. Αὐτήν τήν ἀγάπη καί μάλιστα ἐμ πράκτωςπροσφέρει καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία πρόςὅλους τούς ἀδελ φούς πού τήν ἔχουν ἀνάγκη. Κα-θημερινῶς, ἡ κοινή φιλόστοργος μητέρα μαςἘκκλησία ἐκτείνει τό στοργικό της χέρι γιά νάἀνακουφίσει τόν ἀν θρώπινο πόνο, πού στίς ἡμέ-ρες μας ὁλοέν καί περισσότερον αὐξάνεται. Καίαὐτό τό ἐπιτυγχάνει πρωτίστως μέ τήν δύναμιντοῦ Θεοῦ καί ἀκολού θως χάρις στήν ἰδικήν σαςσυμπαράσταση καί ἐμπιστοσύνη. Αὐτό τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς τοπικῆς μαςἘκκλησίας, πού τά τελευταῖα χρόνια ἔχει ἐμπλου-τισθεῖ μέ νέες δράσεις, ὅπως ἡ λειτουργία τῶν δύοΚοινωνικῶν Παντοπωλείων, νέου ΚεντρικοῦΣυσσιτίου, ξενῶνος ἀστέγων καί συγγενῶνἀσθενῶν, κοινωνικοῦ φαρμακείου καί ἰατρείου,στηρίζεται πρω τί στως ἀπό τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦκαί ἀκολούθως ἀπό τήν ἰδικήν σας συμπα ρά στα-ση καί ἐμπιστοσύνη, καθώς ὡς γνωστόν ἡ ἹεράΜητρό πολή μας δέν διαθέτει ἀξιόλογα περιου-σιακά στοιχεῖα τά ὁποῖα ἀξιοποιούμενα θά μπο-ροῦσαν νά στηρίξουν περαιτέρω τό φιλανθρω-πικό ἔργο της. Συγκεκριμένως ἀπό 1ης Νοεμβρί-
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ου 2012 μέχρι 31ης Ὀκτωβρίου 2013 προσε-φέρθησαν γιά δράσεις φιλανθρωπικοῦ χα-ρακτῆρος τά κάτωθι ποσά:
α) γιά τακτικά μηνιαῖα βοηθήματα, 82.777

εὐρώ,  
β) γιά ἔκτακτα μηνιαῖα βοηθήματα, 72.886

εὐρώ,  
γ) γιά νοσήλεια καί ἀγορά φαρμάκων

ἀσθενῶν, 14.320 εὐρώ,
δ) γιά βοηθήματα Χριστουγέννων 2012 καί

τοῦ Πάσχα 2013, 28.346 εὐρώ,
ε) γιά ἑτοιμασία καθημερινοῦ συσσιτίου

300 καί πλέον μερίδων ζεστοῦ φαγητοῦ,
61.118 εὐρώ,

στ) γιά ἐξόφληση λογαριασμῶν Δ.Ε.Η. καί
Ο.Τ.Ε., 36.210 εὐρώ,

ζ) γιά θέρμανση, 7.114 εὐρώ,
η) γιά ὑποτροφίες φοιτητῶν, μαθητικά

δίδακτρα, καί ἐνοίκια, 51.621 εὐρώ,
θ) γιά ἀποφυλακίσεις κρατουμένων, 9.747

εὐρώ, 
ι) γιά ἐξωτερική ἱεραποστολή, 1.000 εὐρώ,    
ια) γιά ἐνίσχυση διαφόρων κοινωνικῶν καί

πολιτιστικῶν συλλόγων, 10.021 εὐρώ,
ιβ) γιά τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, 256.447

εὐρώ, 
ιγ) γιά τόν Ξενώνα φιλοξενίας «Στοργή»,

2.563 εὐρώ, 
ιδ) γιά τίς κατασκηνώσεις, 35.000 εὐρώ, 
ιε) γιά ἐνδύματα ἀπό τό κατάστημα «Ἅγιος

Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων», 97.484 εὐρώ καί 
ιστ) γιά τό Κοινωνικό Φαρμακεῖο, 59.000

εὐρώ.Συνολικῶς καί μέχρι τό τέλος Ὀκτωβρίου τοῦπαρόντος ἔτους ἐδόθη σαν, τόσον ἀπό τό ΚεντρικόΦιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μαςὅσο καί ἀπό τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα τῆς τοπικῆςμας Ἐκκλησίας περί τίς 825.660 Εὐρώ, γιά τήνκάλυψη ἀναγκῶν τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶνμας. Εἶναι τά χρήματα πού ὁ φιλόχριστος λαόςἐμπιστεύεται στήν μητέρα του Ἐκκλησία καίἐκείνη μέ φόβο Θεοῦ, χρηστότητα καί καθαρό τη-τα, διαχειρίζεται. Τό παραπάνω ποσό εἶναι τό με-

γαλύτερο πού ἔχει πο τέ δοθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μη-τρόπολή μας, καί τοῦτο λόγῳ τῶν εἰδικῶν συν-θη κῶν πού ἐπικρατοῦν στόν τόπο μας. Τό ἔργοαὐτό εἶναι ἀνάγκη νά συ νεχι σθῇ. Καί θά συνε-χισθῇ, ὅταν στηριχθῇ ἀπό ὅλους μας, καθώςἔρχο νται δύσκολες ἡμέρες. Ἀγαπητοί μου,Καθώς πλησιάζουν οἱ ἅγιες ἡμέρες τῶν Χρι-στουγέννων ἡ φτώχεια καί ἡ δυστυχία φαντάζουνπερισσότερον. Ὁ πόνος, συχνά βουβός καί ἀξιο-πρεπής, γίνεται ἐντονότερος. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς κα-λεῖ ὅλους σέ μία συ στράτευση ἀγάπης γιά τήνἀνακούφιση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου. Ἄς εἶναιαὐτή ἡ ἰδική μας ἠχηρή ἀπάντηση στήν παγερήἐγωιστική ἀδιαφορία τῶν ἀποκαλυπτικῶνκαιρῶν μας. Ὁ Κύριός μας θά κτυπήσει τήν πόρ-τα μας καί πάλιν ἐφέτος τό Σάββατο 14, τήν Κυ-
ριακή 15 καί τήν Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου. Δένἀγνοοῦμε, ὅτι ἡ οἰκονομική δυσπραγία, ἡ ἀνεργίαπού καλπάζει, ἡ δραστική μείωση μισθῶν καί συν-τάξεων, ἔχουν δημιουργήσει πληθώρα οἰκονο-μικῶν προβλημάτων καί κυρίως αἰ σθήμα τα ἀνα-σφάλειας καί φόβου γιά τό αὔριο στίς ψυχές τῶνἀνθρώπων. Συγχρόνως ὅμως ἔχουν αὐξηθεῖ δρα-ματικά καί οἱ ἀνάγκες καί οἱ ἐκκλήσεις συναν-θρώπων μας γιά βοήθεια. Οἱ δυσμενεῖς ἐξωτερι-κές συνθῆκες δέν πρέπει νά μᾶς ἀποτρέψουν ἀπότό ἱερό καθῆκον τῆς ἀγά πης. Καί τό μικρότεροποσό ἔχει μεγάλη ἀξία ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας καίσυνεισφέρει στήν παρηγορία τῶν ἀδελφῶν μας.Ἄς προσφέρουμε, μέσα ἀπό τήν καρδιά μας ὅ,τιμποροῦμε, ὅλοι στόν ΕΡΑΝΟ ΑΓΑΠΗΣ τῆς ἹερᾶςΜητροπόλεώς μας, μέ ἀπώτερο καί μοναδικό σκο-πό τήν στή ρι ξη τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶνμας, ὥστε νά μήν χα θεῖ ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀνθρωπιάἀπό τόν λαό μας. Ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀλληλεγγύη εἶναιἡ μόνη λύση στήν κρίση τῶν ἡμερῶν.Εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καί μέ πολ-λήν ἀγάπη ὁ Κύριός μας νά σᾶς χαρίζει διαρκῆ καίἀναφαίρετον τήν βεβαιότητα τῆς εὐλογημένηςπαρουσίας Του στήν ζωή σας. 

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΜέ πολλήν πατρικήν ἀγάπη καί ὁλόθυμες εὐχέςΔιάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ο Σ
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Μ
έ τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας πραγ-
ματοποιήθηκε καί ἐφέτος, τό Σάββα-
το 14, τήν Κυριακή 15 καί τήν Δευ-

τέρα 16 Δεκεμβρίου ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή
μας ὁ Ἔρανος Ἀγάπης. Συνολικῶς, κατά
τόν ἐφετεινό Ἔρα νο τῆς Ἀγάπης συγ-
κεντρώθηκε παρά τήν οἰκονομική δυ-
σπραγία καί τήν ἀβεβαιότητα τῶν ἡμερῶν
μας τό ποσό τῶν 151.420 Εὐρώ. Τό ἐφετεινό
ποσό εἶναι σαφῶς μεγαλύτερο ἀπό τό ἀντί-
στοιχο ποσό τοῦ περυσινοῦ Ἐράνου Ἀγάπης,
πού ἦταν 147.451 εὐρώ.  

Ὁ φιλόχριστος καί φιλότιμος λαός μας,
παρά τίς πολλές οἰκονομικές δυ σκολίες καί τό
κλῖμα ἀνασφάλειας πού ἐπικρατεῖ, ἀνταπο-
κρίθηκε κατά τρόπο ἰδιαιτέρως συγκινητικό καί
μέ πολύ εὐγέ νεια καί καλωσύνη στό προ-
σκλητήριο ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκ -
κλησίας, στηρίζοντας καί ἐνισχύοντας οὐσια-
στικά τό ἔργο της, ἀποδει κνύοντας γιά ἀκόμη
μία φορά ὅτι διατηρεῖ ἄσβεστη τήν λαμπάδα
τῆς ἀγάπης, τῆς φιλαδελφίας καί τῆς ἔμπρα-
κτης συμπαράστασης στούς ἀδελ φούς μας πού
ἀντιμετωπίζουν μεγάλα καί σοβαρά προβλή-
ματα. Ἡ Ἐκκλησία μας συνεχίζει καί ἐπαυ-
ξάνει περαιτέρω τήν φιλαν θρωπι κή καί κοινω-
νική της δραστηριότητα, προσπαθώντας νά
ἀνακουφί σει τόν πόνο τῶν ἀδύναμων ἀδελφῶν
μας καί νά συμπαρασταθεῖ στούς φτωχούς,
τούς ἡλικιωμένους καί ἐμπεριστάτους ἀδελ-
φούς τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφερείας. 

Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες θά χορηγηθοῦν ἄμε-
σα, τόσο ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο, ὅσο
καί τά Ἐνοριακά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
80 συνολι κῶς ὑποτρο φίες καθώς καί ἔκτακτα

οἰκονομικά βοηθήματα σέ περισσότερες ἀπό
950 οἰκογένειες ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν
μας, ὅπως αὐτές κατεγράφησαν ἀπό τούς
ὑπευθύνους ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν τους. Τό ὑπό-
λοιπο μέρος τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης θά διατεθεῖ
μέσα στό Νέο Ἔτος γιά τήν μηνιαῖα τακτική
καί ἔκ τακτη οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων
οἰκογενειῶν.

Παράλληλα συνεχίζεται ἡ δωρεάν διανομή
τροφίμων καί εἰδῶν πρώτης ἐπισιτιστικῆς
ἀνάγκης ἀπό τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο «Κι-
βωτός Ἀγάπης» τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας
σέ 500 συνολικῶς οἰκογένειες, καθώς καί ἡ δω-
ρεάν διανομή ζεστοῦ φαγητοῦ σέ 300 ἐμπε-
ρίστατες οἰκογένειες συνανθρώπων μας. Ἐπί-
σης, ὁλοκληρώθηκε ἡ διάθεση 45 τόνων καυ-
σό ξυλων στούς οἰκονομι κῶς ἀδυνάτους ἀδελ-
φούς μας. Ἀνήμερα τῆς μεγάλης ἑορ τῆς τῶν
Χριστουγέν νων ἡ τοπική μας Ἐκκλησία προ-
σέφερε τό γιορτινό τρα πέζι στούς ἐμπερί στα-
τους συνανθρώπους, στό ὁποῖο παρεκάθησε
καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας.   

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Θεολόγος εὐχαριστεῖ ὁλοψύχως τούς κληρικούς
καί λαϊκούς συνεργάτες τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, πού μέ ζῆλο, αὐταπάρνηση καί
πραγματική ἀγάπη διενήργησαν καί τόν ἐφε-
τεινό ἔρανο τῆς Ἐκκλησίας μας καί κυρίως τόν
φιλόχριστο, φιλότιμο καί εὐαίσθητο στόν ἀν-
θρώπινο πόνο λαό μας, γιά τήν ἰδιαιτέρως συγ-
κινητική καί ἐντυπωσιακή ἀνταπόκρισή του,
παρά τίς ἰδιαι τέρως δύσκολες οἰκονομικές
συνθῆκες, εὐχόμενος σέ ὅλους εὐλογημένα καί
ἅγια Χριστούγεννα.
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«Λοιπόν ἐστι καί τελευταῖος ὁ ἀπόδειπνος
ὕμνος, ὅν ἐπί τόν ὕπνον ἤδη τρεπόμενοι καί
τήν ἀνάπαυσιν τοῦ σαρκίου, τῷ Θεῷ λειτουρ-
γοῦμεν»1.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποδείπνου εἶναι ἡ τε-
λευταία στό σύστημα τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ
νυχθημέρου, σύμφωνα μέ τόν ἑλληνορωμαϊκό
τρόπο διαίρεσης τοῦ ἡμερονυκτίου ὡρολογίου,
κατά τό ὁποῖο ὡς πρώτη ἀκολουθία ἀριθ-
μεῖται ὄχι ὁ Ἑσπερινός, ἀλλά τό Μεσονυκτικό.

Τό Ἀπόδειπνο δέ συναριθμεῖται στούς ἑπτά
ἀρχικούς καιρούς τῆς δημόσιας προσευχῆς,
κατά τό «ἑπτάκις ἥνεσάν σε»2, γιά τό λόγο
ὅτι, ἄν καί ὁ πυρήνας του βρίσκεται στήν
πολύ παλιά πράξη τῶν μοναχῶν νά προσεύ-
χονται στήν ἀρχή τῆς νύκτας μέ τόν ἐνενηκο-

στό ψαλμό, «ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ
ὑψίστου», γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό κάθε «φόβο
νυκτερινό» καί γιά τήν ἀπρόσκοπτη κι ἐλεύ-
θερη ἀπό φαντασίες νυκτερινή ἀνάπαυση,
ὅμως ἡ προέλευσή του καί ἡ διαμόρφωσή του
εἶναι μεταγενέστερη καί τά θέματά του εἶναι
ἐν πολλοῖς κοινά μέ τόν Ἑσπερινό. Ἔτσι στό
Ἀπόδειπνο μποροῦμε νά ἀναγνωρίσουμε μία
ἀναδίπλωση καί ἐπανάληψη τῆς ἑσπερινῆς
ἀκολουθίας, ἡ ὁποία μετατέθηκε πρίν τήν
δύση τοῦ ἡλίου καί τό Ἀπόδειπνο ξεχώρισε
μετά τό δεῖπνο καί πρίν τήν κατάκλιση. Γι’
αὐτό ἄλλωστε λέγεται καί Ἀπόδειπνο3.

Ἡ προέλευση λοιπόν τοῦ ἀποδείπνου εἶναι
καθαρά μοναχική καί στό πέρασμα τοῦ χρό-
νου διαμορφώθηκε σέ δύο μορφές· τό «μέγα»
πού μέχρι καί σήμερα ψάλλεται τήν κατανυ-
κτική περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
ἀπό Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, καί τό «μικρό»
πού διαμορφώθηκε πρίν τόν 15ο αἰώνα, ἀπο-
τελεῖ σύντμηση τοῦ «μεγάλου» καί ψάλλεται
τίς Παρασκευές τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
μέ τίς στάσεις τοῦ ἀκαθίστου, καθώς ἐπίσης
καί τίς ὑπόλοιπες ἡμέρες τοῦ ἔτους διαβάζε-
ται κατ’ ἰδίαν.

Τό «μέγα» Ἀπόδειπνο εἰδικά, πού ἀνταπο-
κρίνεται στίς ἀπαιτήσεις τῆς ἐκτενοῦς προ-
σευχῆς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί στό
ἀσκητικό πνεῦμα καί τό λατρευτικό ὅραμα

τῆς περιόδου αὐτῆς, διαιρεῖται σέ τρία μέρη,
«εἰς τρεῖς μοῖρας, εἰς τύπον τῆς Ἁγίας Τριά-
δος καί τήν ὑπέρ ὑμῶν ἐξιλέωσιν». Ὅλα δέ τά
λειτουργικά του στοιχεῖα, οἱ ψαλμοί, οἱ εὐχές,
τά τροπάρια εἶναι γεμᾶτα κατάνυξη, συντριβή,
δοξολογία καί δέηση γιά τήν «εἰρηνικῶς,
ἀφαντάστως, ἀμολύντως τε καί ἀνενοχλήτως»
διέλευση τοῦ καιροῦ τῆς νύχτας»4.

Στά τρία μέρη τῆς λαμπρῆς καί κατανυκτι-
κότατης αὐτῆς ἀκολουθίας μπορεῖ κανείς νά
βρεῖ ἐκλεκτούς νυκτερινούς ψαλμούς ὅπως
τόν 4ο μέ τό «ἐν εἰρήνῃ ἐπί τό αὐτό κοιμηθή-
σομαι καί ὑπνώσω», τό 12ο μέ τό «φώτισον

1. Μάρκου Εὐγενικοῦ, ὅ.π., PG 160, 1185D.
2. Ψαλμ. 118, 164.
3. Ἰ. Μ. Φουντούλη, Λογική Λατρεία, Ἀθήνα 21984, σ. 61, 62.
4. Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος, PG 155, 620CD.
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τούς ὀφθαλμούς μου μήποτε ὑπνώσω εἰς θά-
νατον» κ.ἄ. Ἀκόμη διαβάζεται ἡ εὐχή τοῦ Μα-
νασσῆ «Κύριε Παντοκράτορ, ὁ Θεός τῶν
Πατέρων ἡμῶν...», ἡ ὁποία λέγεται «μετανοίας
τε καί κατανύξεως ἀφορμήν οὖσαν»5.

Ἔχουν διασωθεῖ ἐπίσης στό «μέγα» Ἀπό-
δειπνο καί τρία ἀρχαῖα τροπάρια, ὅπως ἡ
ἐκλογή στίχων ἀπό τό 3 καί 9 κεφ. τοῦ Ἡσαΐα
μέ ἐφύμνιο τό «ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» πού
«εἶναι ἕνας ὕμνος θριάμβου καί ἐγκαρτερή-
σεως»6 καί ψάλλεται «κατά τῆς τῶν δαιμόνων
ἐνεργείας... τῶν ἐν νυκτί μάλιστα τήν πονηράν
δύναμιν ἐπιδεικνυμένων»7. Δεύτερος ὕμνος
εἶναι τό ἀρχαῖο σέ ἐνδεκασύλλαβους στίχους
τροπάριο «ἡ ἀσώματος φύσις τά χερουβίμ»,
πού ψάλλεται ὡς δοξολογία ἀγγέλων καί
ἀνθρώπων πρός τόν Δημιουργό, καί τό τρο-
πάριο εἶναι λαϊκῆς ἔμπνευσης καί γεμᾶτο κα-
τάνυξη καί παρουσιάζει ὅλους τούς ἁγίους νά
πρεσβεύουν στό Θεό «ὑπέρ ἡμῶν». Τό τροπά-
ριο αὐτό «λίαν ἀναγκαῖον ἔστι, τό τούς ἐγγί-
ζοντας Θεοῦ μεσίτας ἐπικαλεῖσθαι καί
βοηθούς»8.

Νά ἐπισημάνουμε ἀκόμη καί ἄλλα ἐνδιαφέ-
ροντα στοιχεῖα αὐτῆς τῆς ἀκολουθίας, ὅπως
τό σύμβολο τῆς πίστεως πού λέγεται ἐδῶ «διά
τήν ὁμολογίαν τῆς πίστεως», τό «Ἄξιόν
ἐστιν», «διά τήν τοῦ Λόγου σάρκωσιν καί τήν
τῆς θεομήτορος μεσιτείαν», ἀκόμη τό «Κύριε
ἐλέησον» τεσσαράκοντα, «διά τήν ἀφιέρωσιν
τῶν ὡρῶν ἡμῶν τῆς ζωῆς καί τῶν ἡμερῶν»9.
Ἐπί πλέον τό σύντομο καί παλαιό, κατανυ-
κτικό καί γεμᾶτο δέηση τροπάριο «Κύριε τῶν
δυνάμεων», πού ψάλλεται ὡς ἐφύμνιο στόν
15ο ψαλμό «Αἰνεῖτε τόν Θεόν ἐν τοῖς ἁγίοις
αὐτοῦ» καί τέλος τίς ὑπέροχες εὐχές «Ἄσπιλε,
ἀμόλυντε...» τοῦ μοναχοῦ τῆς Μονῆς τῆς
Εὐεργέτιδος Παύλου, στήν ὁποία ζητῶνται

ὅλα τά ἀγαθά καί κυρίως ζητεῖται ἡ κατά τήν
ἔξοδο τῆς ψυχῆς προστασία της ἀπό τούς
δαίμονες, καί τήν «ἐπικοίτιο» εὐχή «καί δός
ἡμῖν, δέσποτα, πρός ὕπνον ἀπιοῦ σιν...» τοῦ
μοναχοῦ Ἀντιόχου τοῦ Πανδέκτου, στήν ὁποία
ζητεῖται ἡ κατά τήν ἐπερχόμενη νύκτα ἀνά-
παυση τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς.

Πράγματι ὁ ὅλος ἄνθρωπος ὡς ψυχή καί
σῶμα βρίσκει μέσα καί σ’ αὐτή τή λατρευτική
ἐμπειρία τή λειτουργική του ταυτότητα καί
ἐπιβεβαίωση, τήν ὁλοκλήρωσή του μέσα ἀπό
τήν δοξολογική του ἀναφορά στό Θεό καί Πα-
τέρα. Τά πάντα «τοῖς συνιοῦσι», δηλαδή στούς
γνωστικούς, νοοῦνται «καί λεπτοτέρως καί
θειοτέρως»10. Ἡ λατρεία ἀκριβῶς ἔχει τήν δύ-
ναμη νά καλλιεργεῖ τόν ἄνθρωπο, ὥστε νά
βλέπει τά πάντα μ’ αὐτό τό πρίσμα. Ἡ χάρη
τοῦ Θεοῦ μπορεῖ τήν κάθε στιγμή νά τήν
κάνει εὐκαιρία ἁγιασμοῦ καί ἄσκησης στήν ἐν
Χριστῷ ἐλευθερία, δυνατότητα εὐχαριστίας
ἀλλά καί μπόλιασμα στήν ἐσχατολογική προ-
οπτική τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔτσι μέσα στήν ἀκολουθία τοῦ «μεγάλου»
Ἀποδείπνου ὁ ὕπνος γίνεται «μίμημα τοῦ θα-
νάτου» καί εἰκόνα τοῦ «ζοφεροῦ ὕπνου τῆς
ἁμαρτίας»11. Ἀπεναντίας τό «ἐξεγείρεσθαι», τό
ξύπνημα, ἐννοεῖ τήν «ἐκ θανάτου μέλλουσαν
ἐκείνην ἀνάστασιν»12. Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀπο-
δείπνου ἔρχεται νά παίξει σπουδαῖο ρόλο.
Λειτουργεῖ ὡς «εὐχαριστία ὑπέρ νυκτός διά
τήν ἀπό τῶν πόνων ἀνάπαυσιν» ἀλλά καί ὡς
«ὑπόμνησις τοῦ θανάτου»13. Εἶναι ἕνα λαμπρό
φῶς πού καταυγάζει τό σκοτεινό τοῦτο καί
ταραχώδη βίο, ὥστε νά βιώνουμε ἐνσυνείδητα
«τήν κατ’ ἐνέργειαν ἀπόλαυσιν τῆς τοῦ Θεοῦ
ἀπροσίτου φωτοχυσίας καί χάριτος»14 καί νά
πορευόμαστε μέ σιγουριά κι ἐλπίδα «πρός τήν
ἀνέσπερον ἐκείνην ἡμέραν καί ζωήν»15.

5. Μάρκου Εὐγενικοῦ, ὅ.π.,, PG 160, 1188C.
6. Ἰ.Μ. Φουντούλη, ὅ.π., σ. 203.
7. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὅ.π., PG 160, 1183B.
8. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 620D.
9. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 620D-621A.
10. Συμεών Θεσσαλονίκης, Ἀποκρίσεις, PG 155, 940C.

11. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὅ.π., PG 160, 1188B.
12. Συμεών Θεσσαλονίκης, Ἀποκρίσεις, PG 155, 940C.
13. Συμεών Θεσσαλονίκης, Διάλογος, PG 155, 553B.
14. Συμεών Θεσσαλονίκης, ὅ.π., PG 155, 589B.
15. Συμεών Θεσσαλονίκης, Ἀποκρίσεις, PG 155, 940D.
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Χριστούγεννα! Ὅλοι οἱ χῶροι τῆς κα-
θημερινότητας λούζονται μέσα στό φῶς!
Ὅλα στήνουν ἕνα σκηνικό, ὅπου πρωτα-
γωνιστεῖ ἡ ζωντάνια καί τούς βασικούς ρό-
λους ἔχουν ἡ χαρούμενη διάθεση καί ἡ
αἰσιόδοξη προοπτική. Ὁ ἄναρχος Θεός πα-
ραμένοντας «φύσει» Θεός προσλαμβάνει
καί τή φύση τοῦ ἀνθρώπου στό πρόσωπο
τοῦ Χριστοῦ.

Μέ τή σάρκωση τοῦ Θεοῦ - Λόγου καί
τή γέννηση τοῦ Θεανθρώπου, ὁ ἄνθρωπος
μπορεῖ ὄχι μόνο νά βλέπει τό Θεό πρό-
σωπο μέ πρόσωπο καί νά χαίρεται τή βα-
θύτερη δυνατή σχέση μαζί του, ἀλλά τοῦ
παρέχεται συγχρόνως καί ἡ δυνατότητα,
ἐφόσον ὁ ἴδιος τό ἐπιθυμεῖ, νά γίνεται θεί-
ας φύσεως κοινωνός. Ὄχι ἁπλά πνευμα-
τοφόρος, ἀλλά καί θεοφόρος καί θεοειδής.

Πέρα ὡστόσο ἀπό τό προσωπικό λυ-
τρωτικό ὄφελος, ἡ σάρκωση τοῦ Χριστοῦ,
στούς αἰῶνες πού πέρασαν, ἐπηρέασε καί-
ρια τό ἱστορικό γίγνεσθαι καί χρωμάτισε
ἔντονα καί ποικιλλότροπα τήν πολιτιστι-
κή δημιουργία. Στάθηκε ὁρόσημο στήν
ἱστορία τοῦ κόσμου καί ἄλλαξε τή ροή τῶν
πνευματικῶν ρευμάτων τῆς ἀνθρωπότη-
τας. Σήμανε τό τέλος ἑνός κόσμου, πού
«ἔπνεε τά λοίσθια», καί τήν ἀφετηρία
ἑνός νέου κόσμου, πού μόλις ἀνέτειλε.

Καί ἐνῶ οἱ μάγοι ἀπό τήν Ἀνατολή ἔφε-
ραν στό Νεογέννητο τῆς Βηθλεέμ τά θεῖα
τους δῶρα, ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικός ἀνθρω-
πισμός τοῦ πρόσφερε μιᾶς περίπου χι-
λιετίας πνευματική καλλιέργεια, πού ἀπο-
τελοῦσε τήν ἀπαραίτητη ψυχολογική προ-
παρασκευή, γιά νά δεχθεῖ ὁ κόσμος τό χρι-
στιανικό μήνυμα.

Δέν ἐδημιούργησε, βέβαια, τό κοσμο-
σωτήριο μήνυμα ὁ Ἑλληνισμός. Διαμόρ-
φωσε ὅμως τόν ἄνθρωπο, πού θά ἦταν
ἕτοιμος νά προσλάβει τό μήνυμα αὐτό.

Τοῦ ἔδωσε τήν προσληπτική καλλιέργεια
πού δέ διέθεταν ἄλλοι λαοί ἐκείνης τῆς
ἐποχῆς.

Ἡ ἀνθρωποκεντρική στροφή τῆς ἑλλη-
νικῆς φιλοσοφίας, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Σω-
κράτη, καί ὁ «σπερματικός λόγος», πού
βρῆκε στόν Ἑλληνισμό τό πιό πρόσφορο
ἔδαφος, γιά νά γονιμοποιηθεῖ, καλλιέρ-
γησαν τήν προσδοκία, πού ἀποτέλεσε  τό
συνδετικό κρίκο μέ τή χριστιανική διδα-
χή.

Ἔτσι ἡ ἀρχαία ἑλληνική θρησκευτικό-
τητα, ὄχι ὡς θεολογία, ἀλλά ὡς θεοσεβής
φιλοσοφία, προετοίμασε τόν ἄνθρωπο νά
δεχθεῖ καί νά ἀφομοιώσει τό πνευματικό
μήνυμα τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ-Λό-
γου.

Διαμόρφωσε τόν ἄνθρωπο ὡς ὄν «ἀσκη-
τόν» καί «τελειούμενον», ὡς «ζῶον θε-
ούμενον», κατά τήν θεολογική ἔκφραση,
πού θά τοῦ ἦταν δυνατό μέ προσωπικό,
ἐπίμονο καί συνεχῆ ἀγώνα νά φθάσει στό
«ὁμοιοῦσθαι Θεῷ».

Ἔτσι τό πνευματικό ἄνοιγμα πρός τόν
οὐρανό δικαιώθηκε. Ἡ μονοδιάστατη θε-
ώρηση τοῦ ἀνθρώπου ἔδωσε τόπο στή δισ-
διάστατη. Τό «ἐπέκεινα» νίκησε τό «ἐνθά-
δε». Οἱ προβολεῖς τοῦ πνεύματος φώτισαν
τά οὐράνια δώματα καί ὁ ἄνθρωπος ἔγι-
νε θεοειδής καί θεοείκελος.

Αὐτό σέ ἁδρές γραμμές εἶναι τό ἰδεο-
λογικό στίγμα καί τό περιεχόμενο τοῦ
ἀρχαίου ἑλληνικοῦ ἀνθρωπισμοῦ.

Πιστεύει ἀπόλυτα στήν ἀξία τοῦ ἀνθρώ-
που, τό ὁποῖο ὀφείλουμε νά σεβόμαστε καί
νά τιμοῦμε τόσο στό πρόσωπο τοῦ ἄλλου,
ὅσο καί στό πρόσωπο τό δικό μας. Ὁ κό-
σμος διαπνέεται ἀπό τή χαρά τῆς πνευ-
ματικῆς καί καλλιτεχνικῆς δημιουργίας.
Κεντρική του μορφή ἀποτελεῖ ὁ ἄνθρωπος
«πολίτης» πού ἀγωνίζεται νά πραγμα-

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΩΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΣΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ

τοῦ Θεόφιλου Πασχαλέρη, Φιλολόγου
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τώσει τήν προσωπική του τελείωση μόνο
στά πλαίσια ἐλεύθερης δημοκρατούμενης
καί ὀργανικά συνταγμένης πολιτικῆς κοι-
νωνίας.

Θεμελιώδεις του ἀξίες: Τό θεῖον, τό ἀγα-
θό, τό ὡραῖο, τό ἀληθές, τό ἐλεύθερο, τό μέ-
τρο.

Ἔμβλημά του ἀποτελεῖ ὁ ὑπέροχος στί-
χος τοῦ Μενάνδρου: «ὡς χαρίεν ἄνθρωπος,
ὅταν  ἄνθρωπος ᾖ» καί ἡ σοφή ρήση τοῦ
Σενέκα: «ὁ ἄνθρωπος γιά τόν ἄνθρωπο
εἶναι ἱερό πράγμα»!

Βεβαίως, ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικός πολιτισμός
κατόρθωσε μέ τά ἐπιτεύγματά του νά
προκαλέσει τόν παγκόσμιο θαυμασμό. Δέν
μπόρεσε ὡστόσο νά γεφυρώνει τό χάσμα,
πού δημιουργήθηκε ἀπό τή ρήξη τῆς σχέσης
τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό.

Ἀπό τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων μέ-
χρι τή σάρκωση ὁ ἀπέραντος ἑλληνικός κό-
σμος μέσα στήν πολιτιστική καί γλωσσική
του ἑνότητα, πού ἀποτελοῦσε καρπό τοῦ
ἀνεπανάληπτου ἔργου τοῦ Μ. Ἀλεξάν-
δρου, καί τήν πολιτική συνοχή, πού ἦταν
ἀποτέλεσμα τῆς ρωμαϊκῆς κατάκτησης καί
μαθητείας, χαρακτηριζόταν πάντοτε ἀπό τό
πρωταρχικό στοιχεῖο τῆς ἑλληνικότητας
πού εἶναι «ἡ ζήτηση τῆς ἀλήθειας».

Τήν ἑλληνική «ἀναζήτηση», πού ἦταν
ἀποπροσανατολισμένη μετά τήν πτώση,
ἦλθε νά ἀναπροσανατολίσει καί νά πλη-
ρώσει τό χαρμόσυνο ἄγγελμα τό βράδυ τῶν
Χριστουγέννων στή Βηθλεέμ.

Μέ τήν κρίσιμη συνάντηση τῆς προχρι-
στιανικῆς ἀνθρωπολογίας μέ τό χριστιανι-
κό μήνυμα τῶν ἀγγέλων δέν καταλύεται ὁ
ἀρχαῖος ἑλληνικός ἀνθρωπισμός. Ἀντίθετα
δημιουργεῖται ἕνα καινούργιο μείγμα
ἀνθρωπισμοῦ, ὁ θεανθρωπισμός. Ὁ ἑλληνι-
σμός προσφέρει καί προσλαμβάνει. Προ-
σφέρει τό ἀνθρώπινο καί προσλαμβάνει τό
θεϊκό. Τό φθαρτό ἐνδύεται τήν ἀφθαρσία
καί τό θνητό τήν ἀθανασία.

Ἔτσι ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικός ἀνθρωπισμός
ἐνχριστώνεται καί ἀφθαρτοποιεῖται καί
ἀποκτᾶ νέα ταυτότητα, μέ τήν ὁποία πο-
λιτογραφεῖται ἑφεξῆς στήν ἱστορία.

Μέ τό θεανθρωπισμό ἡ ρήξη στίς σχέσεις
τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό παύει πλέον νά
ὑπάρχει. Τό μεταπτωτικό χάσμα μεταξύ
Θεοῦ καί ἀνθρώπου γεφυρώνεται μέ πρω-
τοβουλία τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ-Πατέρα καί μέ
τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ

Χριστοῦ.
Ὁ ἄνθρωπος ἀποκαθίσταται στήν υἱική

του σχέση μέ τό Θεό-Πατέρα, ὥστε νά λει-
τουργεῖ μέ τήν ἀληθινή του φύση ὡς εἰκό-
να τοῦ Θεοῦ, πού δέν μπορεῖ νά χωρισθεῖ
ἀπό τό θεϊκό ἀρχέτυπο καί νά αὐτονομηθεῖ,
χωρίς νά ἀμαυρωθεῖ.

Ὁ σαρκωθείς Θεός δέν ἀπορρίπτει τόν
ἐκπεσόντα ἄνθρωπο. Ἀντίθετα τόν ἀποδέ-
χεται, ὅπως εἶναι, γιά νά τόν θεραπεύσει, νά
τόν ἀναστήσει καί νά τόν βοηθήσει νά γί-
νει, ἐφόσον καί ὁ ἴδιος τό ἐπιθυμεῖ, ὄχι μόνο
καλύτερος, ἀλλά θεός κατά χάριν, νά θεω-
θεῖ.

Ἔτσι σήμερα μποροῦμε νά ὁμιλοῦμε
γιά ἑλληνορθόδοξο ἀνθρωπισμό, πού ἀπο-
τελεῖ καί τή δική μας παράδοση καί κλη-
ρονομιά.

Καρποί αὐτοῦ τοῦ θεανθρωπισμοῦ εἶναι
τό πλῆθος τῶν μαρτύρων καί τῶν ἁγίων τῆς
Ἐκκλησίας μας, καθώς καί ὁ ὀρθόδοξος βυ-
ζαντινός πολιτισμός.

Τό Βυζάντιο ἐπί χίλια καί πλέον χρόνια
ὡς ἀποδέκτης καί θεματοφύλακας τοῦ θε-
ανθρωπισμοῦ στάθηκε ὁ κυριότερος ἐκπο-
λιτιστικός παράγοντας τῆς ἀνθρωπότητας.
Ἡ Βασιλεύουσα μέ τούς ποιητές καί τούς
ἱστορικούς της, τούς φιλοσόφους καί τούς
ρήτορές της, τά ἀριστουργήματα τοῦ λόγου
καί τῆς τέχνης ἀποτελοῦσε τό κέντρο τῆς
πνευματικῆς δημιουργίας καί τήν πηγή
ἀνεφοδιασμοῦ τῆς Εὐρώπης.

Καί ὅταν «ἡ Πόλις ἑάλω», τότε τήν εὐερ-
γετική ἐπίδρασή της τήν ἔνιωσαν ὅλοι οἱ
λαοί, μέ πρώτους καί καλύτερους τούς
Εὐρωπαίους. Ἐκεῖ μετανάστευσαν ὄχι μόνο
ὁ πολιτισμός, ἀλλά καί οἱ λόγιοι τῆς Ἀνα-
τολῆς.

Ὅμως μέσα στά φῶτα καί τούς πανηγυ-
ρισμούς τῆς Ἀναγέννησης ὁ ἄνθρωπος γοη-
τευμένος καί μεθυσμένος ἀπό τίς ὑλικοτε-
χνικές κατακτήσεις του ὁδηγεῖται στό γκρέ-
μισμα τῆς αἰώνιας καί φυσικῆς τάξης τοῦ
κόσμου καί ἐπιχειρεῖ νά θεμελιώσει μιά νέα
τάξη πραγμάτων.

Ὁ ὀρθολογικός διαφωτισμός τοῦ 18ου
αἰώνα καί ὁ μυωπικός θετικισμός τοῦ 19ου
αἰ. ἀπομακρύνουν τό Θεάνθρωπο ἀπό τή γῆ
στόν οὐρανό. Ἐπιθυμία τους κοινή καί ἀδια-
πραγμάτευτη: Νά ἀποτελεῖ ὁ ἄνθρωπος τήν
ὕψιστη ἀξία καί τό ἔσχατο μέτρο τῶν πάν-
των. Ἀπό τή θεοκρατία νά καταλήξουμε
στήν ἀνθρωποκρατία!
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Τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἀντιθεϊκῆς
ἐπανάστασης, πού ἄρχισε ἀπό τήν Ἀνα-
γέννηση, τά ζεῖ ἡ ἀνθρωπότητα σήμερα.

Ὁ ἠθικός καί πρακτικός παραλογισμός
τῆς ζωῆς εἶναι ὁ τελευταῖος ἀπόηχος τῆς
τρομερῆς πτώσης τοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Ἀνα-
τρέποντας τήν τάξη τῆς δημιουργίας προ-
βλήθηκε ὡς κίνημα λυτρωτικό τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἀντί τῆς λύτρωσης ὡστόσο ἀπό ἕνα θε-
ωρητικό δυνάστη ἔφερε στόν κόσμο τή σύγ-
χυση, τό σκεπτικισμό καί τίς ἑκατόμβες
αἵματος τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων. Κα-
τέστησε τό «περί ὑπερανθρώπου» ὄνειρο
τοῦ Νίτσε φρικτή πραγματικότητα καί
ὁδήγησε τόν ἄνθρωπο στήν κατάσταση τῆς
ἀποθηρίωσης καί τοῦ παλιμβαρβαρισμοῦ.

Ἡ ἀλογία τῆς χρησιμοθηρίας καί ἡ ἀπό-
λυτη προτεραιότητα τῶν οἰκονομικῶν ἀξιῶν
φέρνουν στό προσκήνιο ὡς ἀρχέτυπο τόν
οἰκονομικό ἄνθρωπο καί ἀνακηρύσσουν
ὡς δόγμα τήν ἀρχή «Πάντων τῶν ἀνθρώ-
πων μέτρο εἶναι τό χρῆμα».

Ἔτσι τό χρῆμα θεοποιεῖται καί ἀπό
μέσο τῆς ζωῆς καθιερώνεται ὡς μοναδικός
σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου.

Τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς στρέβλωσης ζεῖ
ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. Ὁ ὑλιστικός καί
ἄθεος ἀνθρωπισμός θεωρεῖ τόν ἄνθρωπο ὡς
ἐξελιγμένο ζῶο καί ὡς οἰκονομική καί κα-
ταναλωτική μηχανή. Παραγνωρίζει τή θεϊ-
κή του καταγωγή καί τή βαθύτερη λαχτά-
ρα του γιά τή μελλοντική του ἀποκατά-
σταση καί τήν αἰωνιότητα.

Διαμορφώνεται μέ τόν τρόπο αὐτό ἀργά,
ἀλλά σταθερά, μιά νέα συλλογική νοοτρο-
πία πού ἀπωθεῖ κάθε ἔννοια χριστοκεντρι-
κότητας καί ἀποδυναμώνει κάθε βίωση τῆς
παρουσίας τοῦ Θεοῦ.

Οἱ δύσκολοι καιροί, πού ζοῦμε, ὡς συνέ-
πεια καί τοῦ νέου πνεύματος, ἀπαιτοῦν νά
ξαναγυρίσουμε στίς ρίζες μας καί τήν πα-
ράδοσή μας, στήν πίστη τῶν πατέρων μας.
Νά σταματήσει ἡ ἀλλοτρίωση καί ὁ εὐτε-
λισμός τῶν ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Οἱ καιροί οὐ μενετοί!
Θά γιορτάσουμε καί φέτος Χριστούγεν-

να! Θά τά γιορτάσουμε μέ τό Χριστό ἤ χω-
ρίς τό Χριστό;

Χῶρος κρημνώδης
ὀργιώδης καί σαγηνευτικός
ἡ φαντασία
ὄχι μονάχα γιά τούς ποιητές
μά καί γιά μεγάλους Ἀντωνίους!

Ἐδῶ τά δίχτυα του ἐξυφαίνει
γιά τούς ἀνύποπτους ὁ διάβολος
ἐδῶ στήν ἄκρη τῆς ἀβύσσου
τούς ὑπνοβάτες συλλαμβάνει.

Οἱ ἄλλοι μέ γυμνασμένο νοῦ,
μ’ αἰσθήσεις γυμνασμένες,
στό δάκρυ λουσμένοι
καί στό φῶς
περιφρονώντας τίς παγίδες προχωροῦν
βάγια στά χέρια τους κρατώντας!

Βενιζέλος Χριστοφορίδης
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Π
αρά τά βαρομετρικά χαμηλά πού καλύπτουν τόν ἥλιο
μας καί ἀναστατώνουν τήν καρδιά καί τή ζωή μας, δέν
παύει ὁ κάθε ὁδοιπόρος τῆς γῆς νά ὀνειρεύεται μιά

καλύτερη μέρα, πού θά ἀλλάξει τή «μοίρα» πού τόν δένει
καί θά καταυγάζει τό βαθύτερο εἶναι του καί τήν προμηθεϊκή
ζωή του, μέ τό ἀστείρευτο φῶς τῆς Αὐγῆς τῶν Χριστουγέν-
νων.

Καί ἄν ἡ ἔνταση τῶν ἡμερῶν μέ τήν κινητικότητα τῆς
ἀγορᾶς ἀνεβάζουν τή θερμοκρασία τοῦ χειμώνα, θεωρώντας
«πορισμόν μέγα» τά οἰκονομικά «μεγέθη» στό βαθύτερο εἶναι
τοῦ κάθε ρακοσυλλέκτη τῆς εὐτυχίας, λαχτάρα ἄσβεστη κι
ἀσίγαστος πόθος παραμένει ἡ ἀνάγκη γιά ἐσωτερική εἰρή-
νη καί καθαρότερο φῶς, νά δεῖ καί νά βρεῖ «τί ἔχασε, τί ἔχει
τί τοῦ πρέπει». Γιατί, ὅπως σημείωνε στίς «Σκέψεις» του ὁ
μεγάλος Πασκάλ: 

«Πλέουμε εἰς ἕνα ἀπέραντο διάστημα, πάντοτε ἀβέβαιοι καί
κυματιζόμενοι, ὠθούμενοι ἀπό τήν μίαν ἄκρην εἰς τήν ἄλλην.
Προσπαθοῦμε νά ἀσφαλισθοῦμε εἰς κάτι σταθερόν καί αὐτό
σείεται καί μᾶς ἐγκαταλείπει... Φλεγόμεθα ἀπό τόν πόθον νά
εὕρωμεν μίαν σταθεράν βάσιν διά νά κτίσωμεν ἕνα πύργον, πού
νά ὑψώνεται εἰς τό ἄπειρον καί τότε ὅλον τό οἰκοδόμημά μας
τρίζει καί τό ἔδαφος ἀνοίγει ἕως τήν ἄβυσσον. Εὑρισκόμεθα
ἀνάμεσα εἰς δύο ἀβύσσους, τοῦ ἀπείρου καί τοῦ μηδενός· καί
ἡ ἀπύθμενος ἄβυσσος τῆς ψυχῆς δέν ἠμπορεῖ νά πληρωθεῖ,
παρά μόνον μέ ἕνα ἀντικείμενον ἄπειρον καί ἀσάλευτον, δη-
λαδή τόν Θεόν» (Πασκάλ).

Αὐτήν τήν πληρότητα τῆς ψυχῆς μᾶς προσφέρουν τά Ἅγια
Χριστούγεννα στή μεγάλη Συνάντηση τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς
γῆς τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Ἀπείρου Θεοῦ καί πε-
πικραμένου θνητοῦ. Διότι «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σω-
τήρ ἡμῶν καί οἱ ἐν σκότει καί σκιᾷ εὕρομεν τήν ἀλήθειαν» (Ἐξα-
ποστειλάριο).

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ ἐν χρόνῳ καί τόπῳ ἐκφράζει τήν ἀπέ-
ραντη σοφία, ἀγαθότητα καί ἀγάπη του, μέ μία λέξη τήν εὐδο-
κία Του. «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ» ψάλλουν οἱ ἄγγελοι, για-
τί ἦρθε νά φέρει τήν εἰρήνη τήν «ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν»
(Φιλιπ. 4, 7). Νά ἀδελφοποιήσει τούς ἐχθρούς καί νά υἱοθε-
τήσει τά ὀρφανά «ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολαύωμεν» (Γαλ. 4,5).
Ὁ ἀνώνυμος ἄνθρωπος καθίσταται ἐπώνυμος Χριστιανός,
«ὑπέρ οὗ Χριστός ἀπέθανε» (Ρωμ. 14,16). Τό ἀπολωλός εὑρί-
σκει τόν καλόν ποιμένα τῶν προβάτων, ὁ ὁποῖος «τήν ψυχήν
αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν προβάτων» (Ἰω. 10,11. Καί ὁ ἐξόριστος
τοῦ Παραδείσου γνωρίζει Πατέρα, εὑρίσκει πατρίδα καί κλη-
ρονομεῖ θησαυρόν οὐράνιον καί «ἀνέκλειπτον» (Λουκ. 12, 33).

Καί ὅλα αὐτά γιατί ὁ πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν εὐδόκησε καί
«ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καί ἐθεασά-
μεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά πατρός, πλή-
ρης χάριτος καί ἀληθείας» (Ἰω. 1, 14). Δικαιολογημένα ἀνα-
φωνεῖ ὁ Παῦλος στούς Ρωμαίους: «Ὦ βάθος πλούτου καί σο-
φίας καί γνώσεως Θεοῦ! ὡς ἀνεξερεύνητα τά κρίματα αὐτοῦ
καί ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοί αὐτοῦ» (Ρωμ. 11,34).

Αὐτά εἶναι τά δῶρα τῆς εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ, πού ἄγγελοι

Τοῦ Κων/νου Κωνσταντινίδη
Καθηγητῆ θεολόγου
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ἀναγγέλλουν καί ὑμνοῦν τήν αὐγή τῶν Χρι-
στουγέννων.

Τί σημαίνει ὅμως πιό ἀναλυτικά Εὐδοκία τοῦ
Θεοῦ;

«Εὐδοκεῖν ἐστι τό σφόδρα ἐπιθυμητικῶς
πρός τι ἔχειν» (Ὠριγένης). Εἶναι ἔντονη καί
σφοδρή ἐπιθυμία πρός κάτι. Ἡ καλή θέληση
ἡ εὔνοια, ἡ χάρις καί εὐμενής διάθεση. Ἡ ἀπέ-
ραντη καί ἀβυθομέτρητη Ἀγάπη τοῦ πατέρα
πρός τό παιδί του. «Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ
ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα» (Μθ. 3,17).

Αὐτή ἡ ἄπειρη θεία ἀγάπη καί εὐμενής διά-
θεση τοῦ Θεοῦ ξεχύνεται σάν ποταμός ζωῆς
καί φωτός σ’ ὅλο τόν κόσμο καί στόν καθένα
προσωπικά. Αὐτή ἡ Θεία Εὐδοκία ἀποκαλύ-
πτεται ἀπό τήν πρώτη χρονική στιγμή τῆς δη-
μιουργίας τοῦ κόσμου, ὅπως σημειώνει καί ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός στή δογματική
του διδασκαλία. «Ὁ ἀγαθός καί ὑπεράγαθος
Θεός, οὐκ ἠρκέσθη τῇ ἑαυτοῦ θεωρίᾳ, ἀλλ ὑπερ-
βολῇ ἀγαθότητος εὐδόκησε γενέσθαι τίνα τά
εὐεργετηθησόμενα καί μεθέξοντα τῆς αὐτοῦ ἀγα-
θότητος». (Ἰω. Δαμασκηνοῦ Ε.Α.Ο.Π. 98). Δέν
ἀρκέσθηκε λοιπόν ὁ ὑπεράγαθος Θεός στή θε-
ωρία τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀλλά ἀπό ὑπερβολή ἀγα-
θότητας εὐδόκησε - θέλησε, νά δημιουργηθοῦν
ὄντα πού θά εὐεργετοῦνται καί θά μετέχουν
στή δική του ἀγαθότητα καί μακαριότητα.

Καί δημιουργεῖ, «ἐκ τοῦ μή ὄντος εἰς τό εἶναι
παράγει καί δημιουργεῖ τά σύμπαντα, ἀόρατά
τε καί ὁρατά, καί τόν ἐξ ὁρατοῦ καί ἀοράτου
συγκείμενον ἄνθρωπον». ἔ.ἀ. Ἡ δημιουργία λοι-
πόν τοῦ σύμπαντος καί τοῦ ἀνθρώπου εἶναι
ἀποτέλεσμα τῆς εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλά καί ἡ ἀναδημιουργία καί ἀναγέννηση
τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου διά τῆς ἐν
Χριστῷ σωτηρίας του εἶναι καί πάλι καρπός
τῆς θείας ἀγαθότητος καί εὐδοκίας, ὅπως γρά-
φει ὁ Παῦλος στούς Κολασσαεῖς «ὅτι ἐν
αὐτῷ εὐδόκησε πᾶν τό πλήρωμα κατοικῆσαι καί
δι’ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τά πάντα εἰς αὐτόν...
εἰρηνοποιήσας διά τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ
αὐτοῦ, δι’ αὐτοῦ εἴτε τά ἐπί τῆς γῆς εἴτε τά ἐν
τοῖς οὐρανοῖς» (Κολ. 1,19).

Καί νά, «εὐδοκία γάρ Θεοῦ καί Πατρός ὁ μο-
νογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί Θεός, ὁ
ὤν εἰς τόν κόλπον τοῦ πατρός, ὁ ὁμοούσιος τῷ
πατρί καί τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, ὁ προαιώνιος, ὁ
ἄναρχος... ὁ ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων κλίνας
οὐρανούς κατέρχεται, τουτέστιν τό ἀταπείνωτον
αὐτοῦ ὕψος ἀταπεινώτως ταπεινώσας συγκατα-
βαίνει τοῖς ἑαυτοῦ δούλοις συγκατάβασιν ἄφρα-
στόν τε καί ἀκατάληπτον, καί Θεός ὤν τέλειος,

ἄνθρωπος τέλειος γίνεται καί ἐπιτελεῖται τό πάν-
των καινῶν καινότατον, τό μόνον καινόν ὑπό τόν
ἥλιον δι’ οὗ ἡ ἄπειρος τοῦ Θεοῦ ἐμφανίζεται δύ-
ναμις. Τί γάρ μεῖζον τοῦ γενέσθαι τόν Θεόν
ἄνθρωπον;». Νά τό θαῦμα τῆς εὐδοκίας τοῦ
Θεοῦ. Ἡ ἀποκάλυψη καί δωρεά τοῦ μόνον και-
νοῦ – καινούργιου στή γῆ, ὅπως γράφει ὁ Δα-
μασκηνός. ἔ.α. 210.

Καί αὐτό τό Νέο τοῦ Οὐρανοῦ στόν ἄνθρω-
πο χαρίζεται μόνον διά τῆς πίστεως «εἰς σω-
τηρίαν». Γι’ αὐτό, γράφει ὁ Παῦλος στούς Κο-
ρινθίους: «εὐδόκησεν ὁ Θεός διά τῆς μωρίας
τοῦ κηρύγματος σῶσαι τούς πιστεύοντας»
(Α΄Κορ. 1, 21), ἀλλά καί διά τῆς θείας σαγή-
νης νά ἁλιεύσει καί νά ἑλκύσει πρός Ἑαυτόν
ἀκόμη καί τούς πολεμοῦντας αὐτόν ἐν ἀγνοίᾳ,
ὅπως ὁ μεγάλος Ἀπόστολος Παῦλος, γράφει
ὁ ἴδιος: «Ὅτε δέ εὐδόκησεν ὁ Θεός... καί κα-
λέσας διά τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τόν
υἱόν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτόν ἐν
τοῖς ἔθνεσιν...» (Γαλ. 1,15).

Ἀλλά καί ἡ ἀποκάλυψη τῶν μυστηρίων τοῦ
Θεοῦ στόν κόσμο εἶναι δῶρο τῆς εὐδοκίας Του,
ὅπως δοξολογικά λέγει ὁ Κύριος Ἰησοῦς:
«Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρα-
νοῦ καί τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπό
σοφῶν καί συνετῶν καί ἀπεκάλυψας αὐτά νη-
πίοις· ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο εὐδοκία
ἔμπροσθέν σου» (Μθ. 11, 25).

Ἡ ἀποκάλυψη τῆς θείας σοφίας καί τοῦ θε-
λήματος αὐτοῦ ἔγινε καί πάλι «κατά τήν
εὐδοκίαν αὐτοῦ» (Ἐφ. 1,9). Τά «ἄδηλα καί τά
κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι» (Ψ.
50,6). Καί ποιό εἶναι τό ἅγιον θέλημα τοῦ
Θεοῦ; «ὁ ἁγιασμός ὑμῶν» (Α΄ Θεσ. 4,3). Μέ
ἁπλές λέξεις κατά τόν ἅγιο Μακάριο τόν Αἰγύ-
πτιο «ἡ τελεία τῆς ἁμαρτίας κάθαρσις και τῶν
τῆς ἀτιμίας παθῶν ἡ ἐλευθερία καί ἡ τῆς ἄκρας
ἀρετῆς ἀνάληψις» (Φιλκ. Γ/171).

Πόσο μεγάλη τιμή γιά τόν ἄνθρωπο νά γί-
νεται κοινωνός τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ,
ἀλλά καί μέτοχος θείας φύσεως κατά χάριν
«καθώς καί ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρό κα-
ταβολῆς κόσμου εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καί ἀμώμους
κατενώπιον αὐτοῦ, ἐν ἀγάπῃ προορίσας ἡμᾶς
εἰς υἱοθεσίαν διά Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατά
τήν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ...» (Ἐφ. 1,5).
Συνέπεια τῆς σταυρικῆς προσφορᾶς τοῦ ἠγα-
πημένου Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. 

«Χριστός διά σταυροῦ τήν υἱοθεσίαν χαρίζε-
ται» (Μάρκος Ἀσκητής Φιλκ Α/111) καί μάλι-
στα κατά τόν Ἅγιο Μάξιμο, «Υἱοθεσίαν δίδω-
σι τήν ὑπέρ φύσιν ἄνωθεν διά πνεύματος ἐν χά-
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ριτι δωρούμενος γέννησιν καί συνθέω-
σιν» (Μάξιμος Φιλκ Β/189). Αὐτή ἡ
οὐράνια γέννηση καί συνθέωση τοῦ
ἀνθρώπου μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, τόν καθιστᾶ οἰκιστή τοῦ
Παραδείσου καί οὐρανοπολίτη τῆς
Ἄνω Ἱερουσαλήμ, «ὅπου νύξ οὐκ
ἔσται ἔτι, καί οὐ χρεία λύχνου καί φω-
τός ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεός φωτιεῖ
αὐτούς, καί βασιλεύσουσιν εἰς τούς
αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκ. 22, 5).

«Μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιο»
(Λκ. 12, 32) λέγει ὁ Κύριος ὅτι εὐδό-
κησεν ὁ πατήρ ἡμῶν δοῦναι ὑμῖν τήν βα-
σιλείαν» ἔ.ἀ. Γι’ αὐτό δοξολογοῦν οἱ
ἄγγελοι τόν ἐν ὑψίστοις Θεόν, γιατί ἡ
Θεία εὐδοκία Του μᾶς ἐπισκέφθηκε,
«δωρούμενος ἡμῖν ζωήν αἰώνιον καί
μέγα ἔλεος», μιά ἀπέραντη καί
ἄφθαρτη βασιλεία τῶν οὐρανῶν,
ἐγγυημένη καί βεβαία, ὅπως σημειώνει
ὁ ἅγ. Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος, ὥστε
«ὡς μή ἐν ἐλπίσιν εἶναι τοῦ εἰσελθεῖν
ἡμᾶς ἐν αὐτῇ, ἀλλ’ ἐν κατασχέσει ταύ-
της ὄντας βοᾶν· ἡμῶν ἡ ζωή κέκρυπται
σύν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ» (Φιλκ.
Γ/258). Νά μή ἐλπίζουμε ἁπλῶς ὅτι θά
μποῦμε σ’ αὐτήν, ἀλλά κατέχοντάς
την νά διαλαλοῦμε: Ἡ ζωή μας εἶναι
κρυμμένη καί ἀσφαλισμένη μαζί μέ τό
Χριστό μέσα στόν Θεό! Τί ἀπομένει
λοιπόν, μετά ἀπό τίς ἄπειρες οὐράνιες
δωρεές πού μᾶς ἐχάρισε ἡ εὐδοκία τοῦ
Θεοῦ μέ τήν κοσμογονία τῶν Χρι-
στουγέννων;

Νά εὐδοκήσουμε καί ἐμεῖς, ὅπως
εὐδόκησεν ὁ Πατήρ καί ἐπεσκέψατο
ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν, καί τοῖς
ἀνθρώποις συνανεστράφη καί «ἀκη-
κόαμεν καί ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς
ἡμῶν» (Α΄ Ἰω. 1,1).

Νά δείξουμε τή δική μας ἀγαθή διά-
θεση καί νά δεχθοῦμε στήν ἔρημη καί
ἀνάδελφη καρδιά μας τήν ἐπίσκεψη
καί φιλοξενία τοῦ μικροῦ βρέφους τῆς
Βηθλεέμ, τῆς μεγάλης Βουλῆς τόν
Ἄγγελο πού μᾶς χαρίζει τόν λαχνό τοῦ
Θεοῦ! Στά δῶρα Του Θεοῦ, ἄς γίνει
καί ἄς μείνει ἀντίδωρο δικό μας, ἡ
ἀγαθή μας βούληση καί ἡ δική μας
εὐδοκία.

Στή γέννησή Σου θέλω νά βρεθῶ
τό λαχταρῶ καί τό ποθῶ

θέλω νά προσκυνήσω
στό σπήλαιο θέλω νά μπῶ

νά Σ’ ἀκουμπήσω νά Σέ δῶ
τό λίκνο νά φιλήσω.

Θέλω στήν παγερή νυχτιά
νά φέρω ξύλα στή φωτιά

νά ζεσταθεῖς λιγάκι
μέσα στή φάτνη νά βρεθῶ
νά σ’ ἀγκαλιάσω τό ζητῶ

τό ’χω πολύ μεράκι.

Καί Σύ τοῦ κόσμου ἡ ζωή
Σωτῆρας, θεϊκή πνοή
στά διαβήματά μας.
Εἶσαι ὁ θεῖος ὁδηγός

καί τῆς ἀγάπης χορηγός
δέξου τά αἰτήματά μας.

Δεῖξε τόν δρόμο τό σωστό
στό κάθε τέκνο σου πιστό
τόν στόχο μας νά βροῦμε.
Ἡ Γέννησή Σου φωτεινή
κοντά σου νά βρεθοῦμε.

Ν’ ἀλλάξουν τοῦτοι οἱ καιροί
ἡ θεία Χάρις τό μπορεῖ

νά φέρει τή γαλήνη;
Ἡ ἠθική σάν ὀχυρό

νά κυβερνάει τόν καιρό
γιά νά ’χουμε εἰρήνη.

Γούδας Γεώργιος
Ἰβηρίτης
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ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ «ΝΕΚΡΗ» ΓΛΩΣΣΑ;

Μέσα σέ περίοδο ἀναταραχῶν στό χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης στήν πατρίδα καί ὄχι μόνο,
γιατί ποικίλα ὀξύτατα οἰκονομικά, κοινωνικά, πολιτικά καί ἐθνικά προβλήματα μᾶς ταλανίζουν
τόν τελευταῖο καιρό, ἡ βουλευτής τῆς Δημοκρατικῆς Ἀριστερᾶς κ. Μαρία Ρεπούση, ἡ γνωστή γιά
τίς τολμηρές της παρεμβάσεις στό χῶρο τῆς κρατικῆς παιδείας, καθηγήτρια Πανεπιστημίου («συ-
νωστιμός» στήν προκυμαία τῆς Σμύρνης τῶν μικρασιατῶν Ἑλλήνων προσφύγων στά τέλη Αὐγού-
στου, τοῦ 1922), σέ δημόσια τοποθέτησή της, στηριγμένη στήν ἐπιστημοσύνη της, δήλωσε ὅτι τά
Ἀρχαῖα Ἑλληνικά καί τά Λατινικά εἶναι «νεκρές γλῶσσες» προσθέτοντας ὅτι ἡ διδασκαλία τους
στά σχολεῖα τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης θά ἔπρεπε νά περιοριστεῖ. Ἡ δήλωση αὐτή ἔφερε
τόν θόρυβο πού ἀναμενόταν, προκαλώντας κύμα ἀντιπαραθέσεων.

Πρίν συμφωνήσει ἤ διαφωνήσει κανείς, θά πρέπει νά σκεφθεῖ τί σημαίνουν τά Ἀρχαῖα Ἑλλη-
νικά γιά τό σύγχρονο ἑλληνικό ἐκπαιδευτικό σύστημα. Ὡς τί τά ὑπερασπιζόμαστε καί ὡς τί τά πο-
λεμᾶμε. Ὡς ἕνα πολιτιστιστικό κληροδότημα; Ὡς βάση τῆς νέας ἑλληνικῆς; Ὡς σχολικό μάθημα;
Ἄλλο εὔλογο ἐρώτημα, πού προκύπτει, εἶναι τί σημαίνει νεκρή γλώσσα. Γιά τήν ἐπιστήμη τῆς
Γλωσσολογίας μιά γλώσσα χωρίς φυσικούς ὁμιλητές εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ νεκρή. Ἀκόμη καί «νεκρή»
μιά γλώσσα δέν σημαίνει ὅτι εἶναι ἀδιάφορη, ὅτι δέν εἶναι σημαντική ἤ ὅτι, εἰδικά στήν περίπτωση
τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, δέν φέρει ἕνα εἰδικό βάρος γιά τήν πολιτιστική μας παράδοση. Ἀπό
ἐκεῖ καί πέρα τό πρόβλημα εἶναι πῶς ὀφείλουμε νά ἀξιοποιήσουμε αὐτή τή γλῶσσα. Διδάσκον-
τάς την ὑπό προϋποθέσεις στό Λύκειο; Στό Γυμνάσιο; Νά περιοριστοῦμε στή μετάφραση τῶν κει-
μένων, ὅπως ἔγινε ἀμέσως μετά τήν μεταπολίτευση, ὅταν οἱ μαθητές τῶν Γυμνασίων ἦταν
ἀποκλεισμένοι ἀπό τήν γραμματική, τό συντακτικό καί τό λεξιλόγιο τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς;

Ἀπαντήσεις στά καίρια αὐτά ἐρωτήματα ἔγινε προσπάθεια νά δοθοῦν τίς τελευταῖες μέρες
μέσῳ συζητήσεων στά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης, τά ἔντυπα καί τά ἠλεκτρονικά. Ἀξιόλογοι
ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων ἐξέθεσαν μέ νηφαλιότητα τίς ἀπόψεις τους, ὅπως ἀπαιτεῖ  ἡ σοβαρό-
της τοῦ θέματος, καί προσπάθησαν νά φωτίσουν τίς διάφορες πλευρές του. Ἀπό τήν πληθώρα
αὐτῶν τῶν ἀπαντήσεων σταχυολογήσαμε δύο, πού κατά τήν ἐκτίμησή μας ἔχουν εἰδικό βάρος,
γιατί προέρχονται ἀπό πνευματικούς ἐργάτες εἰδικευμένους στό ἀντικείμενο καί γιατί ἐμπι-
στευόμαστε τήν ἐπιστημοσύνη τους καί τήν σοβαρότητά τους.

Ὁ πρῶτος φιλοξενούμενός μας εἶναι ὁ κ. Φράνκυ Μοντανάρι, Ἰταλός καθηγητής ἀρχαίων ἑλλη-
νικῶν στό Πανεπιστήμιο τῆς Γένοβας. Ὁ κ. Μοντανάρι δέν πιστεύει ὅτι τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά εἶναι
νεκρή γλώσσα. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ζοῦν μέσα στά νέα ἑλληνικά, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν συνέχειά τους.
Θεωρεῖ ὅτι θά ἔπρεπε νά εἶναι ὑποχρεωτικό νά διδάσκονται στούς μαθητές τῶν ἑλληνικῶν σχο-
λείων. Ἐπίσης τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά εἶναι ἡ μόνη ἀρχαία γλώσσα, πού δημιουργεῖ νέες λέξεις γιά
τίς σύγχρονες γλῶσσες. Οἱ ἄνθρωποι πάντα ἀναφέρουν τήν ἰατρική ὁρολογία στά ἑλληνικά δα-
νεισμένη ἀπό τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά. Ἄν ὑποθέσουμε ὅτι ὑπάρχει κάποιος ἄνθρωπος, πού δέν
ξέρει τί εἶναι τηλέφωνο, ἀλλά γνωρίζει Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, θά καταλάβει τί σημαίνει ἡ λέξη: φωνή
ἀπό μακριά (τῆλε= μακριά + φωνή). Τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά δημιουργοῦν νέες λέξεις γιά τίς σύγ-
χρονες γλῶσσες, γιά πράγματα πού, ὅταν ὁμιλοῦνταν στήν ἀρχαῖα ἑλληνική στούς κλασικούς καί
στούς μεταγενέστερους χρόνους δέν ὑπῆρχαν στήν καθημερινή ζωή. Αὐτό, ἄν δέν εἶναι ζωντάνια
καί ἐπιβίωση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στά χρόνια μας, τί ἄλλο θά μποροῦσε νά εἶναι;

Ἡ δεύτερη φιλοξενούμενή μας εἶναι Ἑλληνίδα πού διδάσκει ὡς ἐπισκέπτης λέκτορας στό Πα-
νεπιστήμιο Birkbeck καί στό  King’s College τοῦ Κέμπριτζ. Ὀνομάζεται Δήμητρα Κοκκίνη καί ἡ
γνώμη της ἔχει βαρύνουσα σημασία γιατί διδάσκει τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά σέ ξένους φοιτητές σέ
ξένα πανεπιστήμια. Ἡ κ. Κοκκίνη διατυπώνει τήν ἄποψη ὅτι, πέραν τῶν ἐπιχειρημάτων γιά τή συ-
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νέχεια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, γι’ αὐτήν ἐξίσου σημαντική εἶναι ἡ πρακτική ἐφαρμογή,
ἡ δυνατότητα ἀξιοποίηση τῆς γλώσσας πέραν τοῦ ἀρχαίου κειμένου αὐτοῦ καθεαυτοῦ.
Ἔχοντας διδάξει Ἀρχαῖα Ἑλληνικά καί Λατινικά σέ ἀγγλόφωνους ἔχει παρατηρήσει ἐπα-
νειλημμένα πώς ἡ τριβή μέ τίς ἀρχαῖες γλῶσσες ἀλλάζει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προ-
σεγγίζουν οἱ μαθητές τή μητρική τους γλώσσα. Βελτιώνεται ἡ ὀρθογραφία, ἡ ἔκφραση,
ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο διαβάζουν, καί κυρίως ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο συντάσσουν προ-
τάσεις καί γράφουν ἐκθέσεις. Ἡ ἄποψη πώς τό γνωστικό ἀκτικείμενο εἶναι στεῖρο εἶναι
ἐπιφανειακή καί δέν βλέπει τήν οὐσία τοῦ πράγματος. Τά ὀφέλη ἴσως δέν φαίνονται ἀμέ-
σως, ἀλλά εἶναι μακροπρόθεσμα καί, κυρίως δέν χάνονται ποτέ.

Τά συμπεράσματα δικά σας.
Χ.Ν.Χ.

ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ὅταν πάρουν οἱ ἀναγνῶστες στά χέρια τους τό τεῦχος Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου θά ἔχει
κλείσει μέ τόν Δεκέμβριο καί τό ἔτος 2013.

Καλόν εἶναι μέ τό τέλος τοῦ χρόνου πρῶτα νά εὐχαριστήσουμε τόν Καλό Θεό, γιατί μᾶς
κράτησε γερούς ὅλη τή χρονιά καί γιατί μαζί μέ τά ὑλικά ἀγαθά μᾶς ἔδωσε εὐκαιρίες πνευ-
ματικές γιά νά καλλιεργήσουμε τό χωράφι τῆς ἀθάνατης ψυχῆς μας, πού δέν ἀναπαύεται
στίς ὑλικές ἀπολαύσεις καί τά ἀγαθά, ἀλλά ἔχει ἀνησυχίες πνευματικές καί ξεκουράζεται
μόνο κοντά στό Θεό, τή δροσίζει ὁ λόγος Του καί τήν κάμνει νά αἰσθάνεται τή μηδενικότητά
της μπροστά στό μεγαλεῖο τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας.

Τό ἔτος πού πέρασε ἡ χώρα μας ἀντιμετώπισε κρίση πολυεπίπεδη καί ὄχι μόνο οἰκονο-
μική. Βέβαια τά οἰκονομικά εἶναι πού μᾶς καῖνε περισσότερο, γιατί συνηθίσαμε νά κάνου-
με ὑλική ἀποτίμηση τῆς ζωῆς καί ζοῦμε σέ καιρούς ἀποθέωσης τῆς οἰκονομο κρα τίας. Τίς
πνευματικές ἀνάγκες, ἐπειδή εἶναι λεπτές καί εὐγενικές δέν τίς αἰσθανόμαστε τόσο, γιατί οἱ
πνευματικές κεραῖες καί οἱ δέκτες τῆς ψυχῆς μας ἔχουν χάσει τήν εὐαισθησία τους μέ ἀπο-
τέλεσμα νά κωφεύουμε στίς νύξεις τους.

Εἶναι παρατηρημένο ὅτι ὅσο ἀφήνει ὁ χριστιανός ἀνικανοποίητες τίς πνευματικές ἀνη-
συχίες του, τόσο λιγότερο εὐαίσθητος καθίσταται στίς ἀπαιτήσεις τους μέχρι πού φτάνει σέ
βαθμό ἀναισθησίας καί πωρώσεως. Τότε μποροῦμε νά μιλοῦμε γιά βαρειά ἄρρωστο - πνευ-
ματικά φυσικά - γιατί ὄχι καί νεκρό.

Ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας κάνουν λόγο γιά θάνατο πνευματικό
καί γιά νεκρούς πού ὀντολογικά ἀναπνέουν, ζοῦνε καί ἐνεργοῦν, ἀλλά πνευματικά θεωροῦνται
νεκροί. 

Αὐτόν τόν θάνατο πρέπει νά τόν φοβόμαστε, μποροῦμε ὅμως νά τόν προλάβουμε ἀλλά
καί νά τόν ἀποτινάξουμε ἀπό μέσα μας μέ τά μέσα πού μᾶς δίνει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἄν τό
κατορθώσουμε μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τότε δέν θά μᾶς τρομάζει οὔτε ἡ οἰκονομική κρί-
ση, οὔτε καί οἱ ἄλλες δυσκολίες τῆς ζωῆς, πού εἶναι ἀναπόφευκτες.

Σέ πολλούς εἶναι γνωστό τό ὡραῖο ἀπόφθεγμα - αἴνιγμα: «Ἄν πεθάνεις πρίν πεθάνεις,
δέν θά πεθάνεις, ὅταν πεθάνεις». Ἄν δηλαδή νεκρώσεις τόν παλαιό ἄνθρωπο πού κρύβεις
μέσα σου μέ ὅλες τίς ἁμαρτωλές συνήθειες καί τίς κακίες, ὅσο ζεῖς καί πρίν φύγεις ἀπό τή
ζωή αὐτή, τότε, ὅταν ἔλθει ὁ φυσικός θάνατος τοῦ σώματος, θά ζήσεις αἰώνια στούς κόλ-
πους τοῦ Θεοῦ.

Ἄν δέν τό πετύχαμε τή χρονιά πού μᾶς πέρασε, νά εὐχηθοῦμε ὅλοι στή νέα χρονιά νά ἀνα-
λάβουμε ἀγώνα, ὥστε, πάντα μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά τό κάνουμε πραγματικότητα τή
χρονιά πού ἀνατέλλει.

Γ.Στ.Μ.
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ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ Η «ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Τώρα τελευταῖα πού πρόκειται νά ἑτοιμαστεῖ καί νά ψηφιστεῖ ἀπό τή βουλή
τό «Φορολογικό Νομοσχέδιο», πολύς λόγος, μεγάλη καί κάποτε ἄγρια συζήτηση
γίνεται γιά τά ἀγροτεμάχια καί τή φορολόγηση τῶν ἀγροτῶν.

Δέν θά ἐμπλακοῦμε στό ἀκανθῶδες αὐτό ζήτημα, ἀφοῦ ἄλλωστε δέν εἴμαστε
καί εἰδικοί, ἀλλά καί γιατί πάγια τακτική τῆς στήλης μας εἶναι νά μένουμε μα-
κριά ἀπό θέματα, πού δέν ἐμπίπτουν στήν ἁρμοδιότητά μας.

Ὅμως θά θέλαμε νά ἀναφέρουμε κάτι πολύ ἐνδιαφέρον, πού βρήκαμε δια-
βάζοντας τήν «Ἀθηναίων Πολιτεία» τοῦ Ἀριστοτέλη, ὁ ὁποῖος ἔχει χαρακτηρι-
στεῖ ὡς τό καθολικότερο πνεῦμα τῆς παγκόσμιας ἱστορίας καί ὁ μέγιστος παρά
τόν Πλάτωνα φιλόσοφος τῆς ἀρχαιότητας. 

Στό κεφάλαιο Ε΄ πού τίτλος του εἶναι «Τυραννία Πεισιστράτου» 2-4, σημει-
ώνει: «Ἦταν φιλάνθρωπος καί ἥμερος καί συγχωροῦσε ὅσους ἔπεφταν σέ παρα-
πτώματα. Στούς φτωχούς ἔδινε προκαταβολικά δάνεια γιά τήν ἐργασία τους,
ὥστε νά πορίζονται τά ἀπαραίτητα γιά νά κάνουν τίς δουλειές τους τίς γεωργι-
κές. Αὐτό τό ἔκανε γιά δύο λόγους. Πρῶτα γιά νά βρίσκονται διασκορπισμένοι στά
χωράφια τους, νά ἔχουν κάποια εὐπορία, νά εἶναι προσηλωμένοι στά ἰδιωτικά
τους συμφέροντα, καί δεύτερο γιά νά μή μένουν μέσα στήν πόλη, μήτε νά ἐπιθυ-
μοῦν, μήτε νά χασομεροῦν φροντίζοντας γιά τά πολιτικά πράγματα».

Καί λίγο παρακάτω: «Ἔβγαινε συχνά ἔξω στήν ἀγροτική χώρα. Ἐπιθεωροῦσε
καί διέλυε τίς διαφορές τῶν διαδίκων, γιά νά μήν ἀφήνουν τήν καλλιέργεια τῆς
γῆς κατεβαίνοντας στήν πόλη γιά τήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν τους. Σέ μιά τέτοια
ἔξοδό του, λένε, συνέβη τό ἐπεισόδιο μέ τόν γεωργό πού καλλιεργοῦσε στόν
Ὑμηττό ἕνα τόπο, πού ὀνομάστηκε ἀργότερα ἀφορολόγητος. Εἶδε ἕναν ἀγρότη νά
σκάβει καί νά καλλιεργεῖ ἕνα ἔδαφος ἐντελῶς πετρῶδες. Ἀπόρησε καί διέταξε
τόν συνοδό του νά ρωτήσει τί παράγεται ἀπό τόν τόπον ἐκεῖνο· ὁ γεωργός ἀπάν-
τησε. «Ὅλα τά κακά καί τά ψυχρά (συμφορές καί θλίψεις θά λέγαμε ἐμεῖς) καί
ἀπό αὐτά (συνέχισε ὁ ἀγρότης) ὅμως τά κακά καί τά ψυχρά χρειάζεται νά δίνω
στόν Πεισίστρατο τή δεκάτη». Κι ὁ ἄνθρωπος ἀποκρίθηκε (ἔτσι) ἀγνοώντας τόν
Πεισίστρατο, πού εἶχε ἀπέναντί του. Ὁ Πεισίστρατος εὐχαριστήθηκε ἀπό τήν
ἐλευθεροστομία του καί τήν φιλεργία του και τόν ἀπάλλαξε ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό
τό φόρο». Συμπληρώνει στή συνέχεια ὁ Ἀριστοτέλης μιλώντας γιά τόν Κυβερ-
νήτη: «καθόλου δέν ἐνοχλοῦσε τήν λαϊκή τάξη μέ τήν ἐξουσία του, ἀλλά φρόντιζε
πάντοτε νά ἐπικρατεῖ εἰρήνη καί διατηροῦσε τήν ἡσυχία».

Δέν ξέρω ἄν δίνει λύση στό πρόβλημά μας, αὐτό πού παραθέσαμε ἀπό τήν
«Ἀθηναίων Πολιτεία» τοῦ Ἀριστοτέλη, ὅμως πιστεύουμε ὅτι ἡ ἀλληλοκατανόηση

ἑκατέρωθεν μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ ἕνα δρόμο ἀπόφαση, πού ἄν δέν λύνει τε-
λείως τό πρόβλημα, μπορεῖ νά ἱκανοποιήσει κάπως καί τίς δύο

πλευρές. Καί μόνο τήν καλή διάθεση - ὄχι τή σκληρότητα καί
ἀναλγησία - ὅταν δοῦνε οἱ φτωχοί, εἶναι δυνατόν νά ἐγκα-

ταλήψουν τίς ἀπόλυτες θέσεις, νά μετριάσουν τίς ἀπαιτή-
σεις, ἀφοῦ διαπιστώσουν ὅτι δέν μποροῦν νά ἱκα -
νο  ποιηθοῦν στό ἀκέραιο τά δίκαια αἰτήματά τους.

Αὐτή ἡ πολιτική μπορεῖ νά βοηθήσει ὄχι μόνο στό συγ-
κεκριμένο ζήτημα, ἀλλά σέ ὅλα τά θέματα, ὄχι μόνο στή
σχέση κράτους καί πολιτῶν ἀλλά καί γενικότερα στίς

σχέσεις μεταξύ μας.
Γ.Στ.Μ.
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Hδιαφοροποίηση κι ἡ ἀμοιβαιότητα
αὐτή τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καί τοῦ
ἁγίου Πνεύματος θεμελιώνει τήν

Ἐκκλησία στήν ἑνότητά της καί στήν πολ-
λαπλότητά της. Ἡ λύτρωση εἶναι τό θεμέλιο
τῆς ἱεραρχικῆς ἑνότητας τῶν μελῶν τῆς
Ἐκκλησίας σέ σῶμα μοναδικό τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Πεντηκοστή εἶναι ἡ βεβαίωση τῆς πολ-
λαπλότητας καί τῆς ἀπόλυτης ἀξίας τῶν
προσώπων, πού εἶναι ἑνωμένα μέ τόν Θεό
«ἐν ἁγίῳ Πνεύματι».

1. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ὑπερώου καί τῆς
πρώτης περιόδου τῆς Ἱερουσαλήμ προσφέ-
ρει τό πιό τέλειο παράδειγμα τῆς ἑνότητας
τῶν πρώτων χριστιανῶν. Τό κέντρο αὐτῆς
τῆς ἑνότητας εἶναι ὁ Χριστός, ἀπών σωμα-
τικά ἀπ’ τήν ὥρα τῆς Ἀνάληψης, ἀλλά

παρών διά τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο
δίνει μαρτυρία γι’ Αὐτόν καί ἁρμόζει τά
μέλη τῆς Ἐκκλησίας στό ἕνα καί μοναδικό
σῶμα (Α΄ Κορινθ. κεφ. ιβ΄ καί ιγ΄). Αὐτή ἡ
ἑνότητα τῶν χριστιανῶν εἶναι Εὐχαρι-
στιακῆς φύσης. Γύρω ἀπ’ τήν Εὐχαριστία,
στήν ὁποία, κατά πᾶσα πιθανότητα, προ-
ΐστατο ὁ ἀπόστολος Πέτρος1, μαζεύονταν οἱ
πρῶτοι χριστιανοί τῶν Ἱε ρο σολύμων, πάν-
τοτε ἑνωμένοι (Πράξ. κδ΄ 7), μέ μιά καρδιά
καί μέ μιά ψυχή (Πράξ. β΄ 42-46, δ΄ 32-35).
Τό ἅγιο Πνεῦμα εἶναι, λοιπόν, αὐτό πού
ἑνοποιεῖ τήν Ἐκκλησία - Σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ. Κι ἡ Ἑνότητα αὐτή πραγματοποιεῖται
στήν Εὐχαριστία. Νά μερικές ἀρχαῖες «ἐπι-
κλήσεις» πού δικαιώνουν καλά αὐτή τήν
ἀντίληψη.

«Σέ ἱκετεύουμε, Κύριε, κάνε νά κατεβεῖ τό
ἅγιο Πνεῦμα Σου στή Θυσία τῆς κοινοτη-
τας. Συγκέντρωσέ την, ἕνωσέ την καί σύ-
ναψέ την μέ τούς ἁγίους, πού χαίρονται,
γεμάτοι μέ τό Πνεῦμα τό ἅγιον»2.

«Ἡμᾶς δέ πάντας, τούς ἐκ τοῦ ἑνός ἄρτου
καί τοῦ ποτηρίου μετέχοντας, ἑνώσαις
ἀλλήλοις εἰς ἑνός Πνεύματος ἁγίου κοινω-
νίαν» (Μ. Βασίλειος).

«Τό ἅγιο Πνεῦμα ἔρχεται μέ τήν ἐπί-
κληση τῶν πιστῶν, ὅταν εὐαρεστεῖται νά
δώσει ἤ νά αὐξήσει τό δῶρο τῆς ἀγάπης καί
τῆς ὁμοψυχίας. Σ’ αὐτό του τόν ρόλο, πρό
πάντων, εἶναι γνωστό τό ἅγιο Πνεῦμα... Ἡ
ἁγία Ἐκκλησία, λοιπόν, ὅταν, κατά τή διάρ-
κεια τῆς Θυσίας τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵμα-
τος τοῦ Χριστοῦ, παρακαλεῖ νά τῆς σταλεῖ
τό ἅγιον Πνεῦμα, ζητάει τό δῶρο τῆς ἀγά-
πης, πού θά τῆς ἐπιτρέψει νά διατηρήσει
τήν πνευματική ἑνότητα «ἐν τῷ συνδέσμῳ
τῆς εἰρήνης»3.

2. Ἡ ἑνότητα τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας
δέν σημαίνει καθόλου ὁμοιομορφία. Αὐτό τό
μοναδικό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας (Α΄ Κορινθ.
κεφ. 12, 13) μέ τήν κοινωνία, πού ἔχουν τά
μέλη του μέ τό Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, δια-

* Βλ. Λαός τοῦ Θεοῦ, Δοκίμια Εὐχαριστιακῆς Θεολογίας, ἐκδ. «Σπορά», χωρίς τόπο καί χρόνο, σσ. 110-115.
1. Τό πρόβλημα τοῦ πρωτείου τοῦ Πέτρου στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔγινε τελευταῖα ἀφορμή μιᾶς συλλογῆς
ἄρθρων, στά ὁποῖα συνεργάζονται ὁ π. N. Afanassief,ὁ Ν. Noulomzine, ὁ π. I. Meyendorftf κι ὁ π. A. Schmemann,
κι ἡ ὁποία δημοσιεύτηκε στή Bibliotèque Orthodoxe ἀπό τόν Ἐκδοτ. οἶκο Delachaux et Niestlé, 1960.
2. Ἱππολύτου Ρώμης: Tradition Apostolique, Sources Chrétiennes. No 11, σ. 53.
3. Φουλγεντίου Ρούσπης, Κατά Φαβιανοῦ, ἀπόσπασμα 8,2, P.L. 65. 789, 791.

Boris BobrinsKoi

Λειτουργική
κι Εὐχαριστιακή

διάσταση
τῆς Ἐκκλησίας*
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τηρεῖ καί θεμελιώνει τήν πολλαπλότητα καί
τόν πλοῦτο τῶν ἀνθρωπίνων προσώπων,
πού τό ἀπαρτίζουν. Ἔτσι, τό ἅγιο Πνεῦμα,
μένοντας πάντα ἄγνωστο κι ἀναποκάλυπτο
ὡς πρός τό πρόσωπό Του, πληθαίνει τά
δῶρα Του, ἀνάλογα μέ τήν ἱκανότητα τοῦ
καθενός, προκαλεῖ τίς πιό διαφορετικές
κλήσεις, καθορίζει τά λειτουργήματα, πού
σχετίζονται μέ τήν κοινότητα4. Τό ἅγιο
Πνεῦμα δέν εἶναι μόνο ὑλικό ἑνότητας,
ἀλλά, ταυτόχρονα, καί δωρεά πληρότητας
πρός κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο. Ἔτσι ἡ
κάθε προσωπικότητα σφραγίζεται μέ «τή
σφραγίδα τῆς προσωπικῆς καί μοναδικῆς
σχέσης μέ τήν Τριάδα»5.

Αὐτό, πού λέχτηκε παραπάνω, γιά τήν
εὐχαριστία, μᾶς δίνει νά κατανοήσουμε τό
ὅτι ἡ Εὐχαριστία ἀποτελεῖ τήν ὑπόσταση
τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπου ὑπάρχει ἡ Εὐχαρι-
στία, ἐκεῖ ὑπάρχει κι ἡ Ἐκκλησία. Ἡ
Ἐκκλησία εἶναι τόσο βαθειά ριζωμένη στήν
Εὐχαριστία, ὥστε μόνο μέ τήν Εὐχαριστιακή
πράξη τῆς κοινότητας ἀναδεικνύεται πραγ-
ματικά «Ἐκκλησία». Ἡ Ἐκκλησία εἶναι πα-
ροῦσα «ἐν πληρότητι», σ’ ὁλόκληρη τήν
καθολικότητά της, ἐκεῖ πού πραγματο-
ποιεῖται ἡ Εὐχαριστιακή θυσία. Μποροῦμε,
λοιπόν, νά ποῦμε, ὅτι ἡ Ἐκλησιολογία τῆς
ἀρχαίας Ἐκκλησίας ἦταν εἰδικά Εὐχαρι-
στιακή6.

Αὐτή ἡ Εὐχαριστιακή φύση τῆς Ἐκκλη-
σίας καθορίζει τήν ἀποστολή τῆς Ἱεραρχίας.
Ἡ Εὐχαριστία δέν εἶναι μόνο ἕνα ἀπ᾽ τά
πολλά λειτουργήματα τῆς Ἱεραρχίας. Ὁ
κλῆρος δε μοιράζει τήν Εὐχαριστία, ἀσκών-
τας μιά, ἀνάμεσα στίς πολλές του ὑποχρε-
ώσεις, τίς ποιμαντορικές, τίς λειτουργικές
καί τίς διοι  κη τικές. Ἀντίθετα, ἡ Εὐχαριστία
εἶναι ἐκείνη, πού καθορίζει, σάν πρωταρ-
χική κι οὐσιαστική πράξη τῆς Ἐκκλησίας,
τήν ἱερατική διακονία.

Ἡ Εὐχαριστία λέει ὁ π. Boulgakoff, εἶναι
μιά «λειτουργία» μιά κοινή πράξη, μιά ὑπη-
ρεσία. Σύμφωνα μέ τό τυπικό τῆς Ὀρθόδο-

ξης λειτουργίας, στό ὁποῖο ἑνώνονται, συμ-
πλέκονται κι ἐναλλάσσονται οἱ προσευχές
τοῦ λειτουργοῦ καί τῶν πιστῶν, τό μυστή-
ριο «τελειοῦται» ἀπ’ τήν κοινότητα, ἀπό
ὁλόκληρο τόν λαό, μαζί μέ τόν λειτουργό,
κι ἡ δύναμη, πού πραγματοποιεῖ τή μετα-
βολή, δέν ἐνεργεῖ μέ μιά πράξη μαγική ex
opere operato, χωρίς νά τό ξέρουν οἱ πιστοί
καί χωρίς τή συμμετοχή τους, γενικά, χωρίς
σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, ἀλλά σά μιά «λει-
τουργία», σάν ἕνα κοινό ἔργο... Ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι ἐκείνη, πού, ἀπό τήν πληρότητα
τῆς ἀδιάκοπης Πεντηκοστῆς της, ἐγέννησε
τήν Ἱεραρχία, σέ ἀπόλυτη συμμόρφωση
πρός τό ἅγιο Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, πού κατοι-
κεῖ σ’ Αὐτήν... Ὅλα τά δῶρα, μαζί καί τά
ἱερατικά, ἔχουν δοθεῖ σ’ ὁλόκληρη τήν
Ἐκκλησία, μέ τήν καθολικότητά της κι
ἀκριβῶς γι’ αὐτό τόν λόγο ἡ Ἐκκλησία ἔγινε
ἁρμόδια ν’ ἀναδεικνύει τά διάφορα ὄργανα,
γιά τά ποικίλα λειτουργήματα καί νά ὀργα-
νώνει τήν Ἱεραρχία7.

Τό ἅγιο Πνεῦμα δέν ἔχει ἐκχυθεῖ μονάχα,
ἀλλά κι ἐνεργεῖ. Εἶναι παρόν προσωπικά
καί δίνεται ἐλεύθερα καί προσωπικά. Ἡ
διάκριση μέσα στίς ἀποστολικές κοινότητες,
ἀνάμεσα σέ λειτουργούς τῆς ἱεραρχίας καί
χαρισματούχους, ἀνταποκρίνεται σέ μιά βα-
θειά καί σταθερή πραγματικότητα τῆς
Ἐκκλησίας, πού εἶναι Σῶμα Χριστοῦ καί
Ναός τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Τό ἅγιο Πνεῦμα
εἶναι Πνεῦμα τάξεως, ἀλλά δέν εἶναι ὑπο-
τεταγμένο στήν Ἱεραρχία. Αὐτό, σέ ἑνότητα
μέ τούς πιστούς, μορφοποιεῖ ἕνα μοναδικό
λαό, ἐκλεκτό, ἁγιασμένο ἀπ’ τό Πνεῦμα καί
συναγμένο ἀπ’ Αὐτό σέ Σῶμα Χριστοῦ... Ὁ
προφητισμός εἶναι δῶρο τῆς Πεντηκοστῆς,
μιά χρίση τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ σ’ ὁλό-
κληρη τήν Ἐκκλησία8. Ὅταν ἡ Ἱεραρχία
ἀπομακρύνεται ἀπ’ τήν προφητική κλήση
της τῆς ἐξαγγελίας τοῦ λόγου, τό Πνεῦμα
ἐνεργεῖ καί δίνει χαρίσματα ἔξω ἀπ’ τήν
Ἱεραρχία, πάντοτε γιά τήν οἰκοδομή τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

4. Ρωμ. ιβ΄ Α΄ Κορ. ιβ΄ Ἐφεσ. δ΄.
5. Lossky…, σ. 165. Olivier Clement…, σ. 133.
6.  N. Afanassief,  στό ἄρθρο, πού μνημονεύτηκε, σ. 26-35 καί A. Schmemann, σσ. 125-131.
7. S. Bulgakoff, Ἱεραρχία καί μυστήρια, στό PUT (ὁ Δρόμος) ἀριθμ. 49, σσ. 30-34.
8. Ἰωήλ γ΄ 1, Πράξ. β΄ 17-18.
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Φ ιλία εἶναι ὁ δεσμός τῆς ἀμοιβαίας ἀγάπης καί κα-τανόησης πού δημιουργεῖται μεταξύ ὁρισμένωνἀνθρώπων. Ἡ ὕπαρξη καί καλλιέργεια τῆς εἰλι-κρινοῦς, τῆς γνήσιας καί ἀνιδιοτελοῦς φιλίας ἀποτελεῖ μιάἔντονη ὑπαρξιακή ἀνάγκη γιά τούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἡλι-κιῶν καί εἰδικότερα τῶν νέων. Μέσω αὐτῆς συντελεῖται κυ-ρίως ἡ κοινωνικοποίηση τοῦ ἀνθρώπου καί ἐπιβιώνει ἡ ὑγιήςκοινωνικότητά του μ’ ὅλα τά ἐπωφελῆ γι’ αὐτόν ἀποτελέ-σματα.Πολλά ἔχουν λεχθεῖ καί γραφεῖ γιά τήν ἀξία καί τή σπου-δαιότητα τῆς φιλίας. Ὅλοι οἱ ἐχέφρονες συγγραφεῖς τονίζουνὅτι ἡ ἀληθινή φιλία προϋποθέτει τήν κοινή κλίση τῶν φίλωνπρός τό ἀγαθό. Μεταξύ κακῶν καί ἀδιάφορων γιά τήν ἠθι-κή ἀνθρώπων δέν μπορεῖ νά συναφθεῖ καί νά ἐπιβιώσει φι-λία. «Τελεία ἐστίν ἡ τῶν ἀγαθῶν φιλία καί κατ’ ἀρετήν ὁμοί-
ων... διαμένει οὖν ἡ τοιαύτη φιλία ἕως ἄν ἀγαθοί ὦσιν», λέγειὁ Ἀριστοτέλης στά «Ἠθικά του Νικομάχεια».Στήν ἀρχαία ἑλληνική γραμματεία, στήν ὀρθόδοξη χρι-στιανική βιβλική καί πατερική παράδοση καί στήν λαϊκή μαςπαράδοση γίνεται πολύ συχνά λόγος γιά τή φιλία· γιά τήνἀναγκαιότητά της, γιά τά εὐνοϊκά ἀποτελέσματά της ὅτανεἶναι γνήσια καί εἰλικρινής, γιά τήν ἐκλογή τῶν φίλων καί γιάὅλα τά στοιχεῖα πού συνιστοῦν μιά πραγματική φιλία. Ὑπο-γραμμίζουμε τόν ὅρο πραγματική φιλία, γιατί στό ἑλληνικόλεξιλόγιο γίνεται λόγος καί γιά τήν λυκοφιλία, πού εἶναι ἡ ὑπο-κριτική καί ὕπουλη φιλία μεταξύ ἀνθρώπων πού ἀλληλομι-σοῦνται.Ὁ λαός μας τή μεγάλη σημασία πού δίνει στή φιλία, τήνἐκφράζει μέ τή φράση «πές μου τό φίλο σου νά σοῦ πῶ ποι-
ός εἶσαι». Πολλή βαρύτητα δίνουν τόσο οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνεςὅσο καί οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας στήν ἐκλογή τῶν φίλων.Ὁ Ἰσοκράτης π.χ. τονίζει: «Μηδένα φίλον ποιοῦ, πρίν ἄν ἐξε-
τάσῃς πῶς κέχρηται τοῖς πρότερον φίλοις». Καί ὁ ἴδιος προ-σθέτει: «Βραδέως μέν φίλος γίγνου, γενόμενος δέ πειρῶ δια-
μένειν (ὅταν δέ γίνεις, προσπάθει νά παραμένεις σταθερός στή
φιλία σου)».Ὁ Πατριάρχης Φώτιος, στήν ὁμιλία του πρός τόν ἄρχοντατῆς Βουλγαρίας Μιχαήλ, λέγει: «Μή ταχύς ἦσθα ζευγνύειν εἰς
φιλίαν· συζεύξας δέ, παντί τρόπῳ τόν δεσμόν ἄλυτον συντή-
ρει... Κτῶ τοίνυν φίλους, μή τούς φαύλους, ἀλλά τούς ἀρίστους...·
μή ζήτει δέ παρά φίλων ἀκούειν τά ἡδέα (τά εὐχάριστα), ἀλλά
τά ἀληθῆ μᾶλλον». Κι ὁ ἱερός Χρυσόστομος, σέ σχετική μέ τόθέμα μας ὁμιλία, τονίζει: «Τόν φιλοῦντά με, οὐχ ὅταν ἐπαινῇ
με μόνον, ἀλλά καί ὅταν ἐγκαλῇ καί διορθῶται τότε φαίην ἄν
ἔγωγε φιλεῖν (τότε θά ἔλεγα ὅτι πραγματικά μέ ἀγαπᾶ)». Καίπροσθέτει τή φράση ἀπό τίς παροιμίες τοῦ Σολομώντα: «Ἀξιο-
πιστότερα τραύματα φίλου ἤ ἑκούσια φιλήματα ἐχθροῦ».Στή συνέχεια τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ θά ἀναφέρουμε περιλη-πτικά καί σέ ἐλεύθερη ἀπόδοση τί ἔχει πεῖ κατά καιρούς σέδιάφορες ὁμιλίες του ὁ ἱερός Χρυσόστομος γιά τή φιλία: Η
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«Ὀφείλουμε νά ἀγαπᾶμε τό φίλο μας τόσο,
ὥστε, ἄν μᾶς ζητηθεῖ νά θυσιασθοῦμε γι’ αὐτόν
κι ἄν εἶναι πραγματοποιήσιμο κάτι τέτοιο, νά μή
διστάσουμε νά τό πράξουμε. Καί τί λέγω, ἄν μᾶς
ζητηθεῖ; Καί χωρίς νά μᾶς ζητηθεῖ, μόνοι μας νά
τρέξουμε καί νά ὑποβληθοῦμε σ’ αὐτήν τή θυσία,
πού εἶναι ἐκδήλωση θερμῆς, ἐγκάρδιας καί εἰλι-
κρινοῦς ἀγάπης. Ὁ πιστός φίλος κατά τή Σοφία
Σειράχ εἶναι φάρμακο ζωῆς. Τί δέν μπορεῖ νά πρά-
ξει ὁ γνήσιος φίλος; Πόση εὐχαρίστηση μᾶς
προσφέρει, πόση χαρά, πόση ὠφέλεια, πόση
ἀσφάλεια! Λάμπει τό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου,
ὅταν ἀντικρύζει τό φίλο του, διακατέχεται ἀπό
συναισθηματική εὐφορία, νιώθει μιά ψυχική
ἕνωση μέ τό φίλο του, πού τοῦ χαρίζει ἀνέκ-
φραστη εὐφροσύνη καί ἀγαλλίαση. Καί μιά
ἁπλή ἀνάμνηση τοῦ πραγματικοῦ φίλου ἀνα-
πτερώνει τό ἠθικό φρόνημα.

Φιλία, μέ τήν πιό αὐστηρή σημασία της, εἶναι
τό νά μή θεωρεῖ κανείς ὅτι εἶναι ἀποκλειστικά
δικό του ὅ,τι κατέχει, ἀλλά καί τοῦ φίλου του· νά
νοιάζεται γιά τήν ψυχή τοῦ ἄλλου ὅπως καί γιά
τή δική του. Αὐτός πού ἀγαπᾶ πραγματικά δέ θέ-
λει νά διατάσσει τούς φίλους του, οὔτε νά τούς
ἐξουσιάζει, ἀλλά νά ἀνήκει σ’ αὐτούς πού ἐξου-
σιάζονται ἀπ’ αὐτούς καί ἐκτελοῦν τίς προστα-
γές τους. Προτιμᾶ νά προσφέρει παρά νά λαμ-
βάνει. «Μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἤ λαμβά-
νει» (Πράξ. 20, 35). Ἐπειδή ἀγαπᾶ, μένει ἀνικα-
νοποίητη ἡ ἐπιθυμία του γιά προσφορά. Ἔτσι νοι-
ώθει τήν πρός τό φίλο του συμπεριφορά του.
Εὐχαριστιέται περισσότερο νά εὐεργετεῖ τό
φίλο του, παρά νά εὐεργετεῖται ἀπ’ αὐτόν.

Στήν παρούσα ζωή ὁ φίλος εἶναι ὅ,τι πολυτι-
μότερο ὑπάρχει. Πολλοί δέ θέλησαν νά ζήσουν
μετά τό θάνατο τῶν φίλων τους. Μέ τό φίλο ὑπο-
φέρει ἀκόμη καί τήν ἐξορία. Καμιά φορά δέν προ-
τιμᾶ οὔτε στήν πατρίδα του νά κατοικήσει χω-
ρίς τό φίλο. Μέ τό φίλο καί ἡ φτώχια εἶναι ὑπο-
φερτή. Χωρίς τό φίλο καί ἡ ὑγεία καί ὁ πλοῦτος
εἶναι ἀνυπόφορα. Ὁ φίλος εἶναι ὁ ἄλλος ἑαυτός
μας.

Εἶναι ἀδύνατο, ἄνθρωπος πού δέν ἔμαθε ν’
ἀγαπᾶ, νά ἔχει γενναῖο καί ἀνδρικό φρόνημα.
Βάση ὅλων τῶν ἀγαθῶν εἶναι ἡ ἀγάπη. Σ’ αὐτή
στηρίζεται ὅλη ἡ διδασκαλία τοῦ νόμου καί τῶν
προφητῶν. Ὅπως ἡ φωτιά, ὅταν εἰσέλθει στό δά-
σος, κατακαίει τά πάντα, ἔτσι καί ἡ θερμότητα
τῆς ἀγάπης καταστρέφει καί ἐξαφανίζει κάθε τι
πού μπορεῖ νά βλάψει τό θεϊκό λόγο καί τά λυ-

τρωτικά καί σωτηριώδη ἀποτελέσματά του.
Αὐτή ἀποτελεῖ τήν πεμπτουσία τῆς εἰλικρινοῦς
φιλίας. Μ’ αὐτήν συνδέεται ἀναπόσπαστα  ἡ τα-
πείνωση καί ἡ ἀποφυγή ἀλαζονικῆς συμπερι-
φορᾶς, φθόνου, ὕβρεων καί κατακριτικῆς διά-
θεσης. 

Τούς φίλους μας ὄχι μόνον δέν τούς συκο-
φαντοῦμε, ἀλλά καί τούς ὑπερασπιζόμαστε ὅταν
συκοφαντοῦνται ἀπό ἄλλους. Ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ
ἀγάπη δεσπόζει ἡ ἠρεμία, ἡ καλοσύνη, ἡ γαλήνη.
Ἐκεῖ δέν ἔχει καμιά θέση τό ψεῦδος, ὁ φθόνος, ἡ
κλοπή, ἡ φιλαργυρία, ἡ περηφάνια».Ὁ ἱερός Χρυσόστομος τήν ἀγάπη τῶν συζύ-γων μεταξύ τους, τῶν γονιῶν πρός τά παιδιάτους, τῶν τέκνων πρός τούς γονεῖς, τῶνἀδελφῶν μεταξύ τους, τῶν παππούδων καί για-γιάδων πρός τά ἐγγόνια, τῶν ἐγγονῶν πρόςαὐτούς τήν ἐντάσσει στίς λεγόμενες φυσικές φι-λίες, ἐνῶ τίς φιλίες πού προέρχονται ἀπό εὐερ-γεσία ἤ ἀπό προγόνους ἤ ἀπό συμμετοχή σέ γεύ-ματα, σέ γειτονικές σχέσεις καί δοσοληψίες τίςἐντάσσει στίς βιοτικές φιλίες. Πάνω ἀπ’ ὅλες τίςμορφές φιλίας τοποθετεῖ τήν πνευματική φιλία.«Αὐτή, λέγει, δέν ἔχει γήινη προέλευση. Δέν τή
γεννᾶ οὔτε ἡ συνήθεια, οὔτε ἡ εὐεργεσία, οὔτε
ἡ φύση, οὔτε ὁ χρόνος, ἀλλά κατέρχεται «ἄνω-
θεν». Τή θαυμάζεις, γιατί δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό
εὐεργεσία γιά τήν ὕπαρξή της. Ἡ διάπραξη κά-
ποιου κακοῦ δέν τήν ἐξαφανίζει. Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος λέγει: «Ηὐχόμην γάρ αὐτός ἐγώ ἀνάθε-
μα εἶναι ἀπό τοῦ Χριστοῦ ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν
μου» (Ρωμ. 9,3). Θά εὐχόμουν δηλαδή νά ἀπο-
χωρισθῶ ἐγώ ὁ ἴδιος ἀπό τό Χριστό χάρη τῶν
ἀδελφῶν μου, ἀρκεῖ νά πήγαιναν κοντά Του οἱ
ὁμοεθνεῖς ἀδελφοί μου. Καί στήν πρός Φιλιπ-
πησίους ἐπιστολή του προσθέτει: «τό νά πεθά-
νω καί νά εἶμαι μαζί μέ τό Χριστό εἶναι πολύ κα-
λύτερο γιά μένα ἀπό τό νά ζῶ. Προτιμῶ ὅμως νά
ζῶ, γιατί τό νά ζῶ εἶναι καλύτερο, πιό ὠφέλιμο
γιά σᾶς» (Φιλιπ. 1, 23-24).

Στόν κόσμο αὐτόν, ἄν συμβεῖ νά ἐξυβρισθεῖ ὁ
πατέρας ἀπό τά παιδιά του, παύει νά τά ἀγαπᾶ.
Δέ συμβαίνει ὅμως αὐτό στήν περιοχή τῆς πνευ-
ματικῆς φιλίας. Ὁ Παῦλος μετέβαινε σ’ ἐκείνους
πού τόν λιθοβολοῦσαν, γιά νά τούς εὐεργετήσει.
Ἐκεῖνος πού ἔγινε φίλος, γιατί δέχτηκε κάποια
εὐεργεσία ἤ γιατί οἱ συνθῆκες τῆς καθημερινῆς
ζωῆς τό ἐπέβαλαν, ὅταν ἀλλάζουν οἱ συνθῆκες
ἤ διακόπτονται οἱ εὐεργεσίες παύει νά εἶναι φί-
λος, ἐνίοτε δέ γίνεται καί ἐχθρός. Καμιά φορά ὁ
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γιός, ἄν δεῖ ὅτι παρατείνεται ἡ ζωή τοῦ ἄρρωστου
- γέροντα πατέρα του, δυσαρεστεῖται. Ὁ σεβασμός
του ἐξανεμίζεται. Τέτοια φαινόμενα δέν παρα-
τηροῦνται στό χῶρο, ὅπου δεσπόζει ἡ πνευματι-
κή φιλία. Στόν χῶρο αὐτόν πρυτανεύουν οἱ δεσμοί
τῆς ἀνιδιοτελοῦς, τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης, πού δη-
μιουργεῖ τό Πνεῦμα. Αὐτοί δέν διαλύονται. Δέν
τούς κλονίζει οὔτε ὁ χρόνος καί ἡ παράταση τῆς
ζωῆς, οὔτε ὁ θυμός, οὔτε ἡ κακοπάθεια. Ὁ πρω-
τομάρτυρας Στέφανος λιθοβολοῦνταν, καί αὐτός
προσευχόταν γι’ αὐτούς πού τόν λιθοβολοῦσαν.
Αὐτές τίς φιλίες πρέπει νά ἐπιζητοῦμε, πού προ-
έρχονται ἀπό τό Πνεῦμα καί εἶναι ἀληθινές καί μό-
νιμες. Ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι τό χαρακτηριστικό-
τερο γνώρισμα τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ἦταν
ἡ ἀγάπη. 

Ἡ ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἀδυναμιῶν καί
ἁμαρτημάτων, ἐνῶ ἡ ἔχθρα, καί ἐκεῖ πού δέν ὑπάρ-

χουν ἁμαρτήματα, ὑποπτεύεται ὅτι ὑπάρχουν. Ἄς
κάνουμε, λοιπόν, ὡραῖες καί ἀγαπητές τίς ψυχές
μας, βιώνοντας ὅλες τίς μορφές τῆς ἀγάπης στό
χῶρο τῆς πνευματικῆς φιλίας. Τότε θά διαπι-
στώσουμε ὅτι θά ἀγαπηθοῦμε καί μεῖς ἀπό τούς
ἄλλους. Δέν εἶναι ἀρκετό μόνο νά ἀγαποῦμε τούς
ἄλλους, ἀλλά καί νά ἀγαπιόμαστε ἀπ’ αὐτούς. Ὁ
σοφός Σολομῶν ἔλεγε: «αἱρετώτερον ὄνομα κα-
λόν ἤ πλοῦτος πολύς» (Παροιμ. 22, 1). Ἄς μάθουμε
τά χρώματα πού συνθέτουν τήν ὡραία εἰκόνα τῆς
φιλίας. Ἄς μήν περιμένουμε ν’ ἀρχίσει πρῶτος ὁ
πλησίον μας τήν προσπάθεια γιά σύναψη κάι καλ-
λιέργεια τῆς φιλίας. Νά μή θυμούμαστε τό κακό
πού ἐνδεχομένως μᾶς ἔχουν κάνει, ἀλλά μόνο τό
καλό. Τίποτε δέν συντελεῖ στή δημιουργία φιλίας
τόσο, ὅσο γλώσσα εὐχάριστη καί ψυχή ταπεινή,
πού ἀποστρέφεται κάθε εἶδος ματαιοδοξίας καί
ψεύτικης τιμῆς».

«Πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθεν ἐστί καταβαῖνον...»

τό ’χα γευθεῖ καί τό ’ξερα καλά, 
ἡ φράση αὐτή σάν μουσική μοῦ χάϊδευε τ’ αὐτιά,
κι ἦταν μιά ὄμορφη συνήθεια ἀπό παλιά
νά προχωρῶ καί νά μετρῶ δωρήματα οὐράνια καί θεϊκά.

Κύριε, πόσο μοῦ ἄρεσαν τά δῶρα πού μοῦ ἔστελνες συχνά
γεμάτα ἀγάπη, τρυφερότητα καί ἀρχοντιά,
ἄγγιγμα Θείας Πρόνοιας πού μέτραγε σωστά
τόν χρόνο καί τόν τόπο, ὥστε νά νοιώθω σιγουριά.

Μά κάποια μέρα σκέφθηκα νά ἀντιστρέψω τή σειρά
κι εἶπα πώς ἄν τά τέλεια δῶρα ἔρχοντ’  ἀπό ψηλά, 
τότε καί ὅσα στέλνει ὁ οὐρανός, δῶρα πολύτιμα θἆναι κι αὐτά, 
πού μέ τήν ἴδια εὐγνωμοσύνη πρέπει νά γίνονται δεκτά. 
Γεύση πικρή μπορεῖ νά ἔχουνε καμμιά φορά
μά ὁ Δωρητής  δέν ἄšαξε οὔτε ἡ πιστή του ἡ καρδιά.

Κι ὅμως μπροστά στήν Πύλη τήν Στενή
λιγοῦν τά γόνατα, λιποθυμᾶ ἡ ψυχή...
Πατέρα μας, τί εὔκολοι πού εἶναι οἱ συšογισμοί, 
μά πόσο δύσκολη ἡ πράξη κι ἡ ζωή.

Ἀσπασία Κακούρη
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Ἡ ΚΕ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλ-
μένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μη-
τροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παρα-
θρησκείας, πού πραγματοποιήθηκε, ὑπό τήν
αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερωνύμου, στό Συνεδριακό Κέν-
τρο Θεσσαλίας στά Μελισσιά-
τικα Βόλου, ἀπό 4 ἕως
6.11.2013, μέ τή φιλόξενη φρον-
τίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Δημητριάδος καί
Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου καί ὑπό τήν
προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης
κ. Ἀνθίμου, Προέδρου τῆς Συ-
νοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέ-
σεων, μέ θέμα «Τό πρόβλημα
τῆς ἀσθενείας, αἱρετικές καί
ἀποκρυφιστικές προσεγγίσεις»,
μετά ἀπό ἐκτενῆ συζήτηση ἐπί
τῶν εἰσηγήσεων, ἐνέκρινε ὁμο-
φώνως τά ἀκόλουθα Πορίσμα-
τα:

1. Ἡ Συνδιάσκεψη ἀσχολή-
θηκε μέ τό θέμα τῆς ἀσθενείας καί τῆς θεραπείας
της, ὅπως κατανοοῦνται, ἀφ’ ἑνός στήν Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία καί ἀφ’ ἑτέρου στίς σύγχρονες
αἱρετικές, ἀποκρυφιστικές καί ἀνατολικοθρη-
σκευτικές ὁμάδες.

Γιά νά κατανοηθοῦν οἱ ριζικές διαφορές ἀνά-
μεσα στίς δύο αὐτές προσεγγίσεις τοῦ θέματος,
εἶναι ἀπαραίτητη ἡ γνώση τῆς ἀνθρωπολο-
γίας, πού προϋποτίθεται στήν κάθε περίπτωση.

Ἡ Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία, στήν ὁποία βα-
σίζεται ἡ ὀρθόδοξη θεώρηση τοῦ προβλήματος
τῆς ἀσθενείας καί τῆς θεραπείας της, δέχεται ὅτι
ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἀπο-
τελούμενο ἀπό δύο ἁρμονικῶς ἑνωμένα, διά-

φορα ὅμως, συστατικά στοιχεῖα, τό  σῶμα καί
τήν ψυχή. Ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνον ἡ ψυχή,
οὔτε μόνον τό σῶμα, ἀλλά τό «συναμφότερον».

2. Ἡ ἀσθένεια, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἔχει σχέση μέ τήν κτι-

στότητα τοῦ ἀνθρώπου καί εἶναι
ἀποτέλεσμα τῆς πτώσεως, δη-
λαδή τῆς ἑκουσίας ἀπομα-
κρύνσεώς του ἀπό τήν πηγή
τῆς ζωῆς καί τῆς ἀφθαρσίας, τόν
Θεό. Ἡ πτώση διετάραξε τήν
ἁρμονική συνύπαρξη σώματος
καί ψυχῆς, μέ ὁλέθριες συνέ-
πειες καί γιά τά δύο.

3. Ἡ πρόσληψη τῆς ἀνθρω-
πίνης φύσεως ἀπό τόν Θεό
Λόγο ἄνοιξε τό δρόμο γιά τήν
ἀναίρεση τοῦ θανάτου καί τή
σωτηρία τοῦ ὅλου ἀνθρώπου. Ἡ
ἐνανθρώπιση τοῦ Λόγου καί ἡ
νίκη Του κατά τοῦ θανάτου με-
τέτρεψαν τόν πόνο καί τήν
ἀσθένεια σέ «τόπο» καί «τρό-
πο» γιά τή σωτηρία μας. Ἔκτο-
τε γίνονται αὐτά τά δύο μέσα

σωτηρίας, ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐλευθερίᾳ ἐπιλέξει
τήν ἐν Χριστῷ ἀξιοποίησή τους. 

4. Στίς διάφορες αἱρετικές, ἀποκρυφιστικές καί
ἀνατολικοθρησκευτικές ὁμάδες συναντᾶμε δια-
φορετικές ἀντιλήψεις γιά τήν ἀσθένεια καί τήν
προέλευσή της, ἤτοι:

α) Στίς αἱρετικές ὁμάδες τοῦ εὐρύτερου προ-
τεσταντικοῦ χώρου ἡ ἀσθένεια κατανοεῖται, εἴτε
ὡς ἔργο ἑνός τιμωροῦ Θεοῦ, ἐξαιτίας προσω-
πικῶν ἁμαρτημάτων, εἴτε ὡς ἀποκλειστικό ἔργο
τοῦ διαβόλου.

β) Στίς ἀποκρυφιστικές ὁμάδες τῆς «Νέας
Ἐποχῆς» καί τίς ὁμάδες πού προέρχονται ἀπό τίς
ἀνατολικές θρησκεῖες, ἡ ἀσθένεια κατανοεῖται,

ΚΕ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 
ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
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ὡς «μπλοκάρισμα» τῆς ὁμαλῆς ροῆς τῆς ἐνέρ-
γειας (τύπου Πράνα, Τσί, Συμπαντικῆς ἐνέργει-
ας κ.ἄ.) στό ἀνθρώπινο σῶμα.

5. Ὀἱ λεγόμενες «ἐναλλακτικές θεραπεῖες»
ἀποτελοῦν ἐφαρμογή στό χῶρο τῆς ὑγείας τῶν
περί Θεοῦ, ἀνθρώπου καί κόσμου ἀντιλήψεων
τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν καί τῆς «Νέας
Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου» καί γι’ αὐτό εἶναι πιό σω-
στό νά ὀνομάζονται «Ἰατρική τῆς Νέας Ἐποχῆς».

Γιά τίς ὁμάδες αὐτές ὅλα εἶναι ἐνέργεια, ὅλα
εἶναι Ἕνα («Ἕν τό πᾶν» τῆς Θεοσοφίας) καί ὅλα
εἶναι Θεός. Μέ βάση αὐτή τή θεώρηση, διδά-
σκουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ἀνακαλύπτοντας τόν
«Θεό - Ἑαυτό» του καί ἐνεργοποιώντας τίς ἀπό-
κρυφες δυνάμεις, πού δῆθεν κρύβει μέσα του,
μπορεῖ νά αὐτοθεραπεύεται. Ὡς αὐτοθεραπεία
νοεῖται τό «ξεμπλοκάρισμα» τῆς ἐνέργειας.

6. Ὀἱ ποικιλώνυμες «ἐναλλακτικές θερα-
πεῖες» εἰσηγοῦνται τρόπους «ξεμπλοκαρίσμα-
τος» αὐτῆς τῆς ἐνέργειας. Ἔτσι, ἡ Ὁμοιοπαθη-
τική π.χ. προτείνει τό δυναμοποιημένο ὁμοι-
οπαθητικό φάρμακο, ὁ βελονισμός τήν τοπο-
θέτηση βελονῶν σέ κατάλληλα σημεῖα τῶν,
κατ’ αὐτούς, «ἐνεργειακῶν καναλιῶν» τοῦ
ἀνθρωπίνου σώματος. Ἄλλες πάλι «θεραπεῖες»,
ὅπως τό Ρέϊκι, προτείνουν τό «ξεμπλοκάρισμα»
«δι’ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν ἀπό ἕνα ὑψηλῆς
πνευματικῆς στάθμης ἄτομο... πού στήν πραγ-
ματικότητα εἶναι κανάλι παγκόσμιων ἐνερ-
γειῶν...».

Σέ ὁρισμένες «θεραπεῖες» δέν ἀπουσιάζει καί
ἡ πρακτική σύζευξης χριστιανικῆς ὁρολογίας μέ
ἀποκρυφιστικές ἑρμηνεῖες, στό πλαίσιο τῆς θε-
ωρητικῆς τεκμηρίωσης τοῦ τρόπου μέ τόν
ὁποῖο, ὑποτίθεται, ὅτι ἐνεργεῖ ἡ μέθοδος. Ὀἱ πε-
ρισσότερες ὁμάδες χρησιμοποιοῦν ἐπιστημο-
νικοφανῆ ὁρολογία, μέ στόχο νά ἐντυπωσιάσουν
καί νά παραπλανήσουν τό ἀνυποψίαστο κοινό.

Ἄλλες πάλι, ὅπως ἡ Ὁμοιοπαθητική, ἰσχυρι-
ζόμενες ὅτι μέ τά «φάρμακά» τους θεραπεύουν
ἀκόμη καί τά πάθη τῆς ψυχῆς, ὅπως τόν ἐγωϊ-
σμό, τή ζήλεια, τήν ὀργή, τόν θυμό κ.ἄ., σφετε-
ρίζονται τό ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς
«ἰατρείου πνευματικοῦ».

7. Ὀἱ λεγόμενες ἐναλλακτικές θεραπεῖες δέν
ἔχουν ἁπλῶς ἀποκρυφιστικές προεκτάσεις,
ἀλλά τά ἴδια τά θεμέλιά τους εὑρίσκονται στόν
ἐξωχριστιανικό καί μάλιστα στόν ἀποκρυφι-

στικό χῶρο. Ὀἱ περισσότερες ἀποτελοῦν, ὄχι
μόνο μία πρόταση θεραπείας τοῦ σώματος, ἀλλά
ἐπαγγέλλονται τήν μετάβαση, μέσω τοῦ ἀπο-
καλούμενου «κβαντικοῦ ἅλματος», κ.ἄ. στή
«Νέα Ἐποχή» καί τή δημιουργία ἑνός νέου τύ-
που ἀνθρώπου.

Ἡ Συνδιάσκεψη διεπίστωσε ὅτι οἱ «θερα-
πεῖες» αὐτές (Ἀγγελοθεραπεία, Ἀγιουρβέδα,
Ἀνθροϊάματα Μπάχ, Aura Soma, Ἀρωματοθε-
ραπεία, Βελονισμός, Βιονεργειακές Θεραπεῖες,
Ἐσωτέρα Θεραπευτική, Κρανιοϊερή Θεραπεία,
Κρυσταλλοθεραπεία, Ὁμοιοπαθητική, Ρέϊκι, Ρε-
φλεξολογία, Σιάτσου, ψευδοεπιστημονικές ψυ-
χοθεραπεῖες κ.ἄ.) θεμελιώνονται σέ κοσμοθε-
ωριακό ὑπόβαθρο, τό ὁποῖο εἶναι ἀντίθετο καί
ἀσυμβίβαστο μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη.

8. Ἡ εὐρεία διάδοσή τους ἐξελίσσεται σέ
μεῖζον κοινωνικό πρόβλημα ἰατρικῆς καί φαρ-
μακευτικῆς φύσεως μέ ἠθικές, κοινωνικές καί
πνευματικές προεκτάσεις, θέτοντας ἐνίοτε σέ κίν-
δυνο ἀνθρώπινες ζωές. Δημιουργεῖ ἐπίσης σο-
βαρά πνευματικά καί ποιμαντικά προβλήματα.

Ἡ Πολιτεία, καθώς ἐγγυᾶται - καί διά τοῦ Συν-
τάγματος - τό ἔννομο ἀγαθό τῆς ὑγείας, τό ὁποῖο
τίθεται ἐν κινδύνῳ ἀπό τίς προαναφερθεῖσες
«θεραπεῖες», ὀφείλει νά δράσει καί πρακτικά γιά
τή διασφάλισή του.

Ὀἱ «θεραπεῖες» αὐτές ἀπειλοῦν μέ ἀλλοίωση
τό Ὀρθόδοξο φρόνημα. Ἀποτελοῦν δυνητικά «γέ-
φυρες», πού μποροῦν νά φέρουν σέ ἐπαφή ἀνύ-
ποπτους Ὀρθοδόξους χριστιανούς μέ τίς ἀνα-
τολικές θρησκεῖες καί τόν Ἀποκρυφισμό.

9. Ὀἱ λεγόμενες ἐναλλακτικές θεραπεῖες ἤ σύμ-
φωνα μέ τόν Ἰατρικό Σύλλογο Ἀθηνῶν «Ἀνορ-
θόδοξες Θεραπευτικές Μέθοδοι»  (ΑΝ.ΘΕ.Μ.),
στίς ὁποῖες κυριαρχεῖ μιά μεταφυσικῆς τάξεως
ἐνέργεια, στηρίζονται σέ πεπαλαιωμένα καί
μυθώδη δεδομένα. Λείπει σ’ αὐτές ἡ αὐστηρή
ἐπιστημονική μεθοδολογία. Βασίζονται σέ ἀνα-
πόδεικτες ἀρχές, οἱ ὁποῖες κατά κανόνα εὑρί-
σκονται στόν χῶρο τοῦ φανταστικοῦ. Δέν ἀξιο-
ποιοῦν τίς σύγχρονες ἐξελίξεις καί μεθόδους τῆς
ἐπιστήμης καί ὡς ἐκ τούτου χαρακτηρίζονται,
ἀπό ἐπίσημους ἑλληνικούς καί διεθνεῖς ἰατρικούς
φορεῖς καί συλλόγους, ὡς ψευδοεπιστῆμες.

Σύμφωνα μέ τούς ἀνωτέρω ἐπιστημονικούς
φορεῖς, τό τυχόν θεραπευτικό ἀποτέλεσμα,
ἐάν καί ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει, ἐκδηλώνεται συνήθως
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σέ αὐτοϊάσιμα, ψυχοσωματικά καί νευροφυ-
τικά νοσήματα. Ὀφείλεται στόν μηχανισμό τοῦ
εἰκονικοῦ φαρμάκου (placebo), τό ὁποῖο δρᾶ
μέσῳ αὐθυποβολῆς. Ἡ Κλασσική Ἰατρική εἶναι
ἐφηρμοσμένη ἐπιστήμη, ἡ ὁποία διαρκῶς
ἐρευνᾶ καί προοδεύει, προσφέροντας οὐσια-
στική φροντίδα σέ ἑκατομμύρια ἀσθενῶν.

10. Τήν Συνδιάσκεψη ἀπασχόλησαν ἐπίσης
καί οἱ τελούμενες «θεραπεῖες» στίς ὁμάδες τοῦ
εὐρύτερου Προτεσταντικοῦ χώρου (Νεοπεν-
τηκοστιανοί, «Χαρισματικοί», Christian Sci-
ence κ.λ.π.), ἀλλά καί σέ αὐτές τοῦ Ρωμαι-
οκαθολικισμοῦ, στό βαθμό πού ἔχει υἱοθετή-
σει προτεσταντικές «χαρισματικές» πρακτικές.
Ἀπό τίς ὑποτιθέμενες θεραπεῖες στούς παρα-
πάνω χώρους, δέν ἀπουσιάζουν «θεραπεῖες»
κατά παραγγελίαν (φαινόμενα ἀπάτης), ἕνα
εἶδος «σόου», πού ὄχι μόνο δέν προσφέρει
πραγματική ἴαση, ἀλλά ἀντιθέτως γίνεται
ἀντικείμενο αὐστηρῆς κριτικῆς καί ἀπό ἄλλες
ὁμάδες τοῦ ἰδίου χώρου.

11. Ὀἱ ψευδοθεραπεῖες, εἴτε πεντηκοστια-
νικοῦ εἴτε νεοεποχίτικου τύπου, θεωροῦνται
ἤ περιπτώσεις καλυμμένης ἀπάτης, ἤ φαινό-
μενα ψυχολογικῆς ὑποβολῆς ἤ κακέκτυπες
ἀπομιμήσεις θαυμαστῶν βιβλικῶν θεραπειῶν,
χωρίς νά ἀποκλείεται καί ἡ περίπτωση δαι-
μονικῆς συνεργείας. Ὡς τέτοιες ἀποτελοῦν ση-
μεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ἡ βασιλική τους διαφορά μέ τίς θαυμα-
τουργικές θεραπεῖες τῶν ἁγίων εἶναι ὅτι γί-
νονται μέ ἀπώτερο σκοπό νά παραπλανή-
σουν καί νά ἀπομακρύνουν τόν ἄνθρωπο
ἀπό τόν μόνο ἀληθινό Ἰατρό ψυχῶν καί σω-
μάτων, τόν Ἰησοῦν Χριστόν.

12. Ὁ ἄνθρωπος ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ,
εἶναι ὁλοκληρωμένος καί πραγματικά θερα-
πευμένος, κατά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας,
μόνο στήν πλήρη ἕνωσή του μέ τόν Ἰησοῦν Χρι-
στόν, μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἡ Συνδιάσκεψη ἐγκρίνει ὁμοφώνως τά ὡς
ἄνω Πορίσματα καί ἐξουσιοδοτεῖ τόν Πρόεδρο
αὐτῆς νά τά ὑπογράψει.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Συνδιασκέψεως
† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος

Ὁἱ ἐντεταλμένοι 
τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν

Εἰρήνη...
καί εἰρηνευτής
Πόλεμο, εὐτυχῶς,
δέν ἔχουμε
ὅμως καί τῆς εἰρήνης
ἔχουμε .... ἀπουσία.

Μήπως - ἀναρωτιέμαι- 
ἐπειδή ὁ «πόλεμος»
στήν ἐποχή μας
πιό οἰκεῖος φαίνεται
ἀπ’ τόν Εἰρηνευτή μας;

Στ. Δήμου
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Μελετώντας τόν 105 ψαλμόν ἀπό
τό «Ψαλτήριο» βλέπουμε ὅτι ὁ
ψαλμωδός κάνει λόγο γιά τήν

πνευματική κρίση τῶν Ἰσραηλιτῶν,
τήν τιμωρία τους ἀλλά καί τήν μετά-
νοιά τους, πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα  νά
ἀκούσει τή δέησή τους ὁ Θεός καί νά
τούς ἐλεήσει.

Νά τό δοῦμε κάπως καλύτερα γιά νά
βγάλουμε τά συμπεράσματά μας. Στόν
στίχο 35 διαβάζουμε: «καί ἐμίγησαν ἐν
τοῖς ἔθνεσι καί ἔμαθον τά ἔργα αὐτῶν».
Ὁ Θεός εἶδε τήν ἀπαράδεκτη συμπερι-
φορά τους, τήν ἀχαριστία τους καί τόν
συσχηματισμό τους μέ τούς εἰδωλολά-
τρες, καί «παρέδωκεν αὐτούς εἰς χεῖρας
ἐχθρῶν, καί ἐκυρίευσαν αὐτῶν οἱ μι-
σοῦντες αὐτούς» (στ. 41), καί στόν
στίχο 43 «καί ἔθλιψαν αὐτούς οἱ ἐχθροί
αὐτῶν, καί ἐταπεινώθησαν ὑπό τάς
χεῖρας αὐτῶν».

Ἡ ταπείνωση καί ὁ ἐξευτελισμός
τους τούς ἔκανε νά ζητήσουν τό ἔλεος
τοῦ Μεγάλου Θεοῦ, πρᾶγμα πού πρό-
σεξε ὁ Θεός «καί ἔδωκεν αὐτούς εἰς
οἰκτιρμούς ἐναντίον πάντων τῶν
αἰχμαλωτευσάντων αὐτούς». Σέ ἁπλό
λόγο ὁ 46 στίχος σημαίνει κατά τήν
ἑρμηνεία τοῦ ἀειμνήστου Παναγ.
Τρεμπέλα: «καί διήγειρεν οἶκτον εἰς
τάς καρδίας τῶν αἰχμαλωτισάντων
αὐτούς καί τούς κατέστησε συμπαθεῖς
ἀπέναντι αὐτῶν». 

Νομίζουμε ὅτι ὁ ψαλμός αὐτός καί
κυρίως οἱ στίχοι πού ἀναφέραμε μᾶς
δίδει ὁρισμένα μηνύματα γιά τήν αἰτία
καί τόν τρόπο ὑπέρβασης τῆς σημε-
ρινῆς κρίσης, πού ταλαιπωρεῖ ὅλον
τόν κόσμο καί ἰδιαίτερα τούς λαούς
τῆς νότιας Εὐρώπης.

Ἡ παγκόσμια οἰκονομική καί ἀξιακή
κρίση εἶναι φυσικό ἐπακόλουθο αὐτοῦ
καί τονίζεται στόν 35 στίχο τοῦ ψαλ-
μοῦ. «Ἐμίγημεν ἐν τοῖς ἔθνεσι καί ἐμά-
θομεν τά ἔργα αὐτῶν». Ξεχάσαμε τόν
Θεόν καί τό ἅγιο θέλημά του, θελήσαμε
νά αὐτονομηθοῦμε, πιστέψαμε ὅτι
εἴμαστε αὐτοδύναμοι, ὅτι δέν ἔχουμε
ἀνάγκη ἀπό τόν Θεόν, ὅτι μποροῦμε
μόνοι μας νά τά καταφέρουμε.

Ἀπορρίψαμε τήν αὐθεντία τῆς θρη-
σκείας (ἐμεῖς τῆς Ὀρθοδοξίας μας)
ἐμπιστευτήκαμε «στόν ἄνθρωπο ἐξ
ὁλοκλήρου τήν ὀργάνωση τῆς ζωῆς
μας βάσει ἠθικῶν πού μᾶς ὑπαγορεύει
ὁ ὀρθός λόγος».

Ὁ ὀρθός λόγος ὅμως, χωρίς ἠθικές
ἀντιστάσεις καί περιορισμούς δέν μπό-
ρεσε νά καταστείλει τή βουλιμία τοῦ
ἀνθρώπου καί τήν ἀπληστία του γιά
ὅλο καί περισσότερα ὑλικά ἀγαθά μέ
βαρύ τίμημα, τήν ἐξάντληση τῶν ἀπο-
θεμάτων ἐνέργειας, τήν οἰκολογική κα-
ταστροφή τοῦ πλανήτη μας.

Ἀλλά μήπως μπόρεσε, ὁ ὀρθός
λόγος, νά σταματήσει τήν ἐπιδειξιομα-
νία, τόν ἡδονισμό, τήν ἀκόρεστη ἐπι-
θυμία γιά ἀπόκτηση δύναμης καί
ἐξουσίας;

Ὅλα αὐτά τά ἀρνητικά πολλαπλα-
σίασαν τίς ἀνάγκες καί ὑποχρεώσεις
ὄχι μόνον τῶν ἀτόμων ἀλλά καί τῶν
λαῶν γιά τήν κάλυψη τῶν ὁποίων κα-
ταφύγαμε στόν ἀβασάνιστο δανεισμό.
Ἔτσι σέ λίγα χρόνια ἄτομα καί λαοί
βρεθήκαμε χρεωμένοι μέ τίς συνέπειες
πού ὅλοι βιώνουμε.

Σέ ἄλλες εὐκαιρίες γράψαμε γιά τήν λι-
τότητα καί τόν λελογισμένο περιορισμό
τῶν ἀναγκῶν μας ὡς κάποια λύση γιά

«ΔΙΗΓΕΙΡΕ ΟΙΚΤΟΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ
ΣΥΜΠΑΘΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ»

(Ψαλμ. 105, στ. 35)
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τό πρόβλημα τῆς κρίσης. Στόν
ψαλμό 105 καί στόν στ. 46 γίνεται
λόγος γιά ἕνα ἄλλο τρόπο ὑπέρ-
βασης. Νά ἀναγνωρίσουμε τήν
πλάνη μας, νά ζητήσουμε τό ἔλε-
ος τοῦ Θεοῦ ἔμπρακτα, πού ση-
μαίνει νά ἀλλάξουμε πορεία ζωῆς,
καί ὁ Θεός θά κάνει τό θαῦμα: θά
διεγείρει οἶκτον στίς καρδιές τῶν
δανειστῶν καί θά τούς καταστή-
σει συμπαθεῖς ἀπέναντί μας. Θά
πάψουν νά βάζουν τήν θηλιά τοῦ
χρέους στό λαιμό μας, γιά νά
μπορέσουμε νά ἀνασάνουμε, νά
ζήσουμε μέ ἀξιοπρέπεια καί νά
ἀποδώσουμε ὅπως καί ὅποτε μπο-
ροῦμε τά ὀφειλόμενα. Δέ θέλουμε
νά μᾶς οἰκτίρουν ὡς φτωχούς
συγγενεῖς, πού ἁπλώνουν δεητικά
τό χέρι οὔτε νά μᾶς ἐκμεταλ-
λεύονται, γιατί βρισκόμαστε σέ κά-
ποια ἀνάγκη, οὔτε νά κερδοσκο-
ποῦν σέ βάρος μας. Ζητοῦμε νά
στα μα τήσουν νά μᾶς πιέζουν, καί
ἀξιώνουμε νά ἀναγνωρίσουν τί
ὀφείλουν στό τόπο μας, πού ἔδω-
σε ποταμούς αἱμάτων τῶν παιδιῶν
του γιά τόν παγκόσμιο πολιτισμό
καί τή διαφύλαξη τῆς ἐλευθερίας
ὅλων τῶν λαῶν ἀπό τά ἀρχαι-
ότερα μέχρι καί τά πρόσφατα
χρόνια.

Ἐπειδή ὅμως οἱ δανειστές δέν
καταλαβαίνουν τή γλώσσα τῆς
φιλίας καί ἀλληλεγγύης, γι’ αὐτό
ἐπικαλούμεθα τήν ἐπέμβαση τοῦ
Δικαίου Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μπορεῖ
νά ἀντιστρέψει τό κλίμα καί τίς
διαθέσεις ὅλων αὐτῶν τῶν κυ-
ρίων, πού δείχνουν σκληρότητα
μεγαλύτερη ἀπό αὐτή τῶν
«ἄσπρων» τους.

Ὁ στίχος 35 τοῦ ψαλμοῦ μᾶς
τά λέγει ὅλα. Ὁ Κύριος νά γίνει
καταφυγή μας καί ρύστης μας.

Τό ζητοῦμε ὅμως αὐτό ἤ ἀλλη-
λοτρωγόμαστε ρίχνοντας ὁ ἕνας
στόν ἄλλο τήν αἰτία τῆς θλίψης
μας;

- Πές μου νά μάθω τί θά πεῖ
“μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ»;

- Σκέψου τό χιόνι τό ἀπάτητο
τό νερό τό ἀμόλυντο
τή μέρα τήν ἀνέφελη
τόν ἀρραγῆ καθρέφτη...

- Τά σκέφτηκα, τά λόγιασα
μά δέν τά καλονιώθω...

- Γιά βάλε τότε ἀπό κοντά 
τήν πόρνη μέ τά μύρα
τοῦ τελώνη τήν προσευχή
θυμίσου τόν ἐκ δεξιῶν ληστή,
τά πικρά δάκρυα τοῦ Πέτρου
κι ἴσως κάποιους 
δικούς σου στεναγμούς
γιά τῆς καρδιᾶς τά λάθη...

- Ναί, τώρα δά σάν κάτι νά κατάλαβα
σάν κατιτί νά νοιώθω...

Στ. Δήμου
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Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνῆλθε τόν πα-
ρελθόντα Ὀκτώβριο ἐν μέσῳ καί πάλι ποικίλων
κοινωνικῶν καί οἰκονομικῶν προβλημάτων, σέ μία
καμπή κρίσιμων ἀνακατατάξεων. Ὡς κοινωνία, κα-
λούμαστε νά ὑπερβοῦμε σύνθετα προσκόμματα καί
σοβαρές παθογένειες καί στρεβλώσεις.

Ὡς Ἐκκλησία, καταθέτουμε τήν κοινή μας
ἀγωνία γιά τό παρόν καί τό μέλλον τῆς ἑλληνικῆς
κοινωνίας καί ἀναλογιζόμαστε τίς εὐθύνες μας καί
τίς δυνατότητες ἐκπληρώσεως τῆς ἀποστολῆς
μας σέ στιγμές φθορᾶς καί εὐτελισμοῦ τοῦ ἀνθρω-
πίνου προσώπου, ὑποτιμήσεως τοῦ ἱεροῦ χαρακτήρα
του καί ἀπαξιώσεως οὐσιωδῶν πνευματικῶν
ἀξόνων τοῦ κοινοῦ μας βίου.

Καί ἐνῶ ἡ κοινωνία νοσεῖ βαθύτατα, τό βασι-
κό της κύτταρο, ἡ οἰκογένεια, ἀργά ἀλλά σταθε-
ρά, ἀλλοιώνεται καί διαλύεται.

Δέν γίνεται ὅμως νά μᾶς διαφεύγει τό γεγο-
νός ὅτι ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας ἀποτελεῖ δια-
χρονικά τό πιό ἐγγυημένο καί ἀσφαλέστερο κοι-
νωνικό πλαίσιο γιά τήν ὀρθή διαπαιδαγώγηση καί
τήν ἀγωγή τῶν νέων μελῶν τῆς κοινωνίας μας.

Ἡ οἰκογένεια διαπλάθει τίς παιδικές ψυχές «ἐν
παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» καί προετοιμάζει τά
ἐνεργά μέλη τῆς κοινωνίας, τούς ἀνθρώπους
ὅλων τῶν ἐπαγγελμάτων, τούς κάθε εἴδους ἡγέ-
τες ἑνός τόπου.

Ἀποτελεῖ κοινό τόπο ἡ διαπίστωση ὅτι στίς μέ-
ρες μας ὁ οἰκογενειακός θεσμός δοκιμάζεται δει-
νά καί πλήττεται, καθημερινά καί συχνά ἀθέατα,
ἀπό πολλές ἐκπτώσεις καί στρεβλώσεις.

Κάθε ἐκτροπή ἀπό τήν ὑγιῆ πορεία τῆς οἰκο-
γένειας ὁδηγεῖ σέ διάφορες ἀλλοιώσεις. Βεβαίως,
ὁ κίνδυνος νά ἐκπέσει ἡ οἰκογενειακή συμβίωση
σέ γυμνή σύμβαση ὑπῆρχε καί σέ παλαιότερες ἐπο-
χές.

Σήμερα ὅμως, ὅλοι ἀναφέρονται κυρίως καί κατ’
ἐξοχήν στά ἀτομικά δικαιώματά τους καί λη-
σμονοῦν τίς ὑποχρεώσεις τους. Ἡ ἴδια ἡ ἔννοια τοῦ
φύλου ἤδη θεωρεῖται μεταβλητή καί ἐπαμφοτερί-
ζουσα.

Ἡ ἱκανότητα νά διακρίνει κανείς τήν ἱερότητα
τῆς ἑνώσεως τῶν δύο φύλων στόν σύγχρονο κόσμο
μοιάζει νά χάνεται βαθμηδόν.

Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, βεβαίως, ὁ
γάμος δέν ἐγκαθιδρύει μόνο μία κοινή καί ἐμπει-
ρική πορεία πρός τή θέωση καί τόν μεταμορφω-
μένο κόσμο τοῦ Θεοῦ· ἐγγυᾶται, μέ τήν γέννηση
καί τήν ἀνατροφή τῶν τέκνων, ὄχι ἁπλῶς τή βιο-
λογική ἐπέκταση τῆς ἀνθρωπότητας, ἀλλά κυρίως
τήν πνευματική διαιώνιση τοῦ ἀνθρωπίνου προ-
σώπου.

Ὁ γάμος καί ἡ οἰκογένεια καθιστᾶ, συνεπῶς,
τόν ἄνθρωπο συνδημιουργό τοῦ Θεοῦ καί τόν ἐπι-
φορτίζει μέ τή μεγαλύτερη εὐθύνη ἀπό ὅλες, τήν
εὐθύνη ἔναντι τῶν παιδιῶν μας.

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος προτρέπει τόν ἀκροατή
του μέ τά ἀκόλουθα λόγια: «Ἐκκλησίαν ποίησόν
σου τήν οἰκίαν· καί γάρ ὑπεύθυνος εἶ καί τῆς τῶν
παιδίων σωτηρίας»· δηλαδή: «Κάνε τό σπίτι σου
ἐκκλησία· γιατί εἶσαι ὑπεύθυνος καί γιά τή σωτη-
ρία τῶν παιδιῶν σου».

Μέ τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Ἐφ 5,
32), τό μυστήριο τοῦ Γάμου «μέγα ἐστίν», «εἰς Χρι-
στόν καί εἰς τήν ἐκκλησίαν». Κάθε οἰκογένεια δια-
τηρεῖ μίαν ἱερή, μοναδική καί ἀνεπανάληπτη ἀξία,
ἐφ’ ὅσον εἰκονίζει τό μυστήριο πού συνέχει καί συγ-
κροτεῖ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Τοῦτο ὅμως σημαίνει ὅτι δέν μπορεῖ κανείς νά
τήν ὑποβαθμίζει ἤ ἀκόμη καί νά τήν ὑποκαθιστᾶ.
Μπροστά στή σύγχρονη καί πολυποίκιλη κρίση καί
ἀγωνία τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, «ἐν ἡμέραις πο-

Τέκνα ἐν Κυρίω ἀγαπητά,
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νηραῖς, ἐν αἷς ἡ τῶν πολλῶν ἀγάπη ἐψύγη», ἡ χρι-
στιανική ἀνασυγκρότηση τοῦ θεοΐδρυτου θεσμοῦ τῆς
οἰκογένειας μπορεῖ νά ἀποτελέσει τό καλύτερο φάρ-
μακο σέ ὁποιαδήποτε διαβρωτική κατάσταση.

Χρειάζεται ὅμως νά μαρτυρήσουμε καί νά ἐπα-
ναδιατυπώσουμε τή βαρύτατη ἀλλά σώζουσα, ζωο-
ποιοῦσα καί λυτρωτική ἀλήθεια, ἡ ὁποία προκύ-
πτει ἀπό κάθε σωστά δομημένη οἰκογένεια, ἀπό
κάθε κατ’ οἶκον Ἐκκλησία.

Οἱ «ἐκτροπές τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ» ἤ οἱ
ἀναδυόμενες «ἐναλλακτικές μορφές οἰκογένειας»
στή σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα συνι-
στοῦν φαινόμενα πού ἀποδεικνύουν τήν ἐκκοσμί-
κευση καί τόν ἀποχριστιανισμό τῶν σύγχρονων δυ-
τικῶν κοινωνιῶν –κοινωνιῶν καί λαῶν, ἐν τούτοις,
μέ πλούσιο χριστιανικό παρελθόν.

Αὐτό, ἐν πολλοῖς, ἰσχύει καί γιά τήν ἑλληνική
κοινωνία. Ἀπαιτεῖται, συνεπῶς, προβληματισμός
καί μελέτη σοβαρή γιά τή διαφύλαξη καί τήν προ-
κοπή τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ θεσμοῦ, τόν ὁποῖον ὀρθά ὀνο-
μάζουμε καί «μικρή Ἐκκλησία».

Ἄλλωστε, καί αὐτό πού θεωρεῖται ὡς «κρίση»
μπορεῖ τελικά, ἄν τό θελήσουμε, νά γίνει εὐκαιρία
γιά ἀνασυγκρότηση. Νά σημάνει τήν κατάρρευση
καί τό τέλος τοῦ παλαιοῦ τρόπου ζωῆς καί τήν
ἀρχή μιᾶς νέας δημιουργίας ἐν Χριστῷ, τῆς ἀνα-
πλάσεως τοῦ πεπτωκότος κόσμου.

Ὁ ὑλιστικός καί μηδενιστικός τρόπος ζωῆς, ἡ
ἔκλειψη ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους καί ἀληθινῆς ἀγά-
πης, τά νέα ἐργασιακά καί οἰκονομικά δεδομένα,
οἱ ἀλλαγές τῶν ρόλων καί ἄλλοι ἐνδεχομένως πα-
ράγοντες, ἀλλοίωσαν καί «σμίκρυναν» τήν οἰκο-
γένεια.

Ὁ μυστηριακός χαρακτήρας της, ἡ ὑπερβατι-
κή της ἀναφορά «εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλη-
σίαν», μοιάζει νά ἀτονεῖ ἤ νά μήν ὑφίσταται γιά
πολλούς συνανθρώπους μας.

Ὅλοι αὐτοί οἱ λόγοι, ἴσως καί ἄλλοι, συνετέ-
λεσαν στήν ἐμφάνιση μορφῶν γάμου καί ὀργά-
νωσης τοῦ οἰκογενειακοῦ βίου, οἱ ὁποῖοι, ὑπό τό
φῶς τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, θεωροῦνται
ἐκτροπές τῆς οἰκογένειας καί, κατά τή σύγχρονη
ἐκκοσμικευμένη ἀντίληψη, ἐναλλακτικές μορφές
της.

Πρόκειται γιά τόν πολιτικό γάμο, τή μονογο-
νεϊκή οἰκογένεια, τήν ἐλεύθερη συμβίωση καί τόν
λεγόμενο γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων.

Κατά τήν πρόσφατη θέσπισή του, τό λεγόμενο

«Σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης» ἀποτελεῖ καθε-
στώς διαφορετικό ἀπό τόν γάμο: πρόκειται γιά
ἐναλλακτική μορφή μόνιμης συμβίωσης καί ὄχι γιά
μορφή «χαλαροῦ» γάμου.

Κατά τή νομική προσέγγιση, ἐπιχειρεῖται νά
ρυθμιστεῖ νομοθετικά ἕνα ὑπαρκτό κοινωνικό φαι-
νόμενο, δηλαδή ἡ γέννηση παιδιῶν ἐκτός γάμου,
οἱ μονογονεϊκές οἰκογένειες, πού συνεχῶς αὐξά-
νονται, καί οἱ ἀπροστάτευτες γυναῖκες ἀπό τή μα-
κροχρόνια πολλές φορές ἐλεύθερη συμβίωση.

Ἀναμφίβολα, στήν κατηγορία αὐτή θά βρεθοῦν
καί πολίτες πού εἶναι βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι χρι-
στιανοί, οἱ ὁποῖοι ὅμως εἴτε δέν γνωρίζουν εἴτε ἐμφο-
ροῦνται ἀπό ἰδέες καί ἀντιλήψεις ξένες καί ἀντί-
θετες πρός τή διδασκαλία, τήν παράδοση καί τό
ἦθος τῆς Ἐκκλησίας.

Ὡστόσο, τό συγκεκριμένο σχῆμα συμβίωσης, νο-
μοθετικά πλέον κατοχυρωμένο, μπορεῖ νά ἐπηρε-
άσει ἀρνητικά τή χριστιανική ἀντίληψη περί γά-
μου καί οἰκογένειας τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς κοι-
νωνίας.

Ὁρισμένα μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἐκεῖνα πού γιά
διάφορους λόγους, ἐπιπόλαια κι ἀβασάνιστα, θά ἐπι-
λέξουν γιά κάποιο διάστημα ἤ καί μονίμως τόν
συγκεκριμένο τρόπο ἐλεύθερης συμβίωσης, πρό-
κειται νά ἀρνηθοῦν τήν ἐκκλησιαστική ἱερολογία
τῆς συζυγίας τους.

Ἡ Ἐκκλησία μελετᾶ εἰς βάθος τά φαινόμενα
αὐτά καί μέ τή συμβολή στελεχῶν της, κληρικῶν
καί λαϊκῶν, μέ ἐξειδικευμένες γνώσεις καί θεο-
λογική συγκρότηση, διαμορφώνει τήν ἐκκλησια-
στική μαρτυρία της, καθώς καί τήν ποιμαντική ἀντι-
μετώπιση ὅλων αὐτῶν τῶν νέων ἐναλλακτικῶν
πρός τή συμβατική οἰκογένεια σχημάτων ὀργά-
νωσης τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου στήν ἐποχή μας.

Στήν περίπτωση τῆς ἐλεύθερης συμβίωσης, βιώ-
νουμε πλέον τή βαθιά θεολογική καί κοινωνική
ἀλλοίωση τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας. Ἡ οἰκο-
γένεια δέν θεωρεῖται πλέον «μικρή Ἐκκλησία»,
ἀλλά ἁπλή συμβίωση τοῦ ἑνός μέ τόν ἄλλον.

Ἡ ἱερολογία τοῦ Γάμου δίνει τήν ἐντύπωση βα-
ρύτατης δέσμευσης καί φαντάζει σάν ἀναχρονιστικό
γεγονός, σάν πράξη πού δέν ἔχει νόημα, ἐν τέλει
ἁπλῶς σάν μία φολκλορική τελετή.

Δέν ἐκφράζει γιά ἐκείνους τίποτε τό ὑπαρξια-
κό οὔτε ἐνέχει ἐσχατολογικές ἤ ἄλλες μεταφυσι-
κές προσδοκίες.

Ἡ αὔξηση τῶν διαζυγίων, ἀξιοπρόσεκτη στίς
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μέρες μας, ἀποκαλύπτει τήν ἐπιπολαιότητα τῶν ση-
μερινῶν ἀνθρώπων καί τή ρηχότητα τῶν αἰσθη-
μάτων σέ σχέση μέ τούς παλαιοτέρους, οἱ ὁποῖοι,
ἀσφαλῶς δέν ἦταν τέλειοι, ὅμως οἱ γάμοι τους διαρ-
κοῦσαν μιά ζωή.

Παρατηρεῖται ἐπίσης στήν ἐποχή μας τό φαι-
νόμενο οἱ ἄνθρωποι δύσκολα νά ἀποφασίζουν νά
προχωρήσουν σέ γάμο, συνεπῶς καί στή δημι-
ουργία οἰκογένειας, ὄχι μόνον ἐξ αἰτίας ἀντικει-
μενικῶν δυσκολιῶν, τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, τῆς
ἀνεργίας καί τῆς δυσκολίας νά ἐνταχθοῦν στήν ἀγο-
ρά ἐργασίας, ἀλλά καί γιά ἄλλους δευτερεύοντες
λόγους.

Παρά τήν κρίση τῶν μορφῶν τοῦ σύγχρονου κοι-
νωνικοῦ βίου, ὁ κόσμος πάντοτε θά προσδοκᾶ ἀπό
τήν οἰκογένεια καλούς καί καλλιεργημένους
ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι θά τοῦ προσφέρουν τήν
καλή καί δημιουργική του «ἀλλοίωση».

Σέ αὐτήν τήν ἀγωνιώδη προσδοκία τῆς ἐποχῆς,
ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἐκφράζει δημοσίως τή θε-
ολογική της μαρτυρία καί συγχρόνως τήν συχνά
ἀθέατη καί ἀθόρυβη ποιμαντική της διακονία καί
προσφορά.

Σέ αὐτό τό πλαίσιο, ἡ ἐπαναθεώρηση τῆς οἰκο-
γένειας, ἡ ὁποία εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία γιά τήν
κατά Χριστόν ζύμωση τῆς κοινωνίας καί τήν ἐπί
τά βελτίω ἀλλαγή, δέν σημαίνει τίποτε ἄλλο παρά
τόν ἐκ νέου «ἐκκλησιασμό» της καί τήν ἐπανα-
σύνδεσή της μέ τήν εὐχαριστιακή ἐμπειρία τῆς το-
πικῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ «μικρά Ἐκκλησία», ὅπως ὀνομάζει τήν οἰκο-
γένεια ὁ ἱερός Χρυσόστομος, καλεῖται νά διευρυν-
θεῖ βιωματικά καί ὑπαρξιακά στίς διαστάσεις τῆς
μεγάλης Ἐκκλησίας.

Ἀπαραίτητες εἶναι ἀκόμη τόσο ἡ πνευματική
προετοιμασία τῶν νέων ζευγῶν στήν πορεία τους
πρός τόν γάμο, ὅσο καί ἡ διαρκής στήριξή τους στήν
οἰκοδόμηση τῆς μικρῆς τους Ἐκκλησίας, ὥστε νά
μήν αἰσθάνονται ἐγκαταλελειμμένα ἀποκλειστικά
στίς δικές τους δυνάμεις.

Ἡ ἀποστολή καί ἡ προσφορά τῆς Ἐκκλησίας
πρός τήν κατεύθυνση αὐτή εἶναι ἡ δημόσια, μετά
παρρησίας καί πρός κάθε κατεύθυνση κατάθεση τῆς
μαρτυρίας της γιά ὅλον τόν κόσμο, χωρίς διακρί-
σεις φύλου, ἡλικίας, κοινωνικῆς θέσης, ἐθνότητας
ἤ πίστης, περί τοῦ νοήματος τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς
καί τῆς ὑπερβάσεως τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου·
περί τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως στόν Χριστό· περί
τῆς οἰκογενείας ὡς εὐλογημένης μορφῆς κοινωνίας

προσώπων, ὄχι ὡς αὐτοαναφορικῆς ἑνώσεως
ἀτόμων, καί ἡ παντοειδής στήριξη καί ὑπεράσπι-
σή της.

Κάθε οἰκογένεια εἶναι ἀληθινά μία «μικρή
ἐκκλησία» καί, ἑπομένως, ἀποτελεῖ πρόγευση καί
δρόμο πρός τό μυστήριο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας (Μτ
9, 15· 25, 1 κ.ἕ· Μκ 2, 19-20· Λκ 5, 34-35· Ἰω 3,
29) καί ὁ Ἴδιος ἀναφέρει στήν παραβολή τοῦ γα-
μήλιου δείπνου ὅτι «ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάμους
τῷ υἱῷ αὐτοῦ» (Μτ 22, 2).

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συμβουλεύει τούς ἄνδρες
νά ἀγαποῦν τίς γυναῖκες τους «καθώς καί ὁ
Χριστὸς ἠγάπησεν τήν ἐκκλησίαν καί ἑαυτὸν πα-
ρέδωκεν ὑπέρ αὐτῆς, ἵνα αὐτήν ἁγιάσῃ καθαρίσας
τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, ἵνα παραστήσῃ
αὐτός ἑαυτῷ ἔνδοξον τήν ἐκκλησίαν, μή ἔχουσαν
σπίλον ἤ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ’ ἵνα ᾖ ἁγία
καί ἄμωμος» (Ἐφ 5, 25-27).

Ἡ «κατ’ οἶκον» μικρή αὐτή ἐκκλησία ὑφίστα-
ται στήν πληρότητα καί τήν αὐθεντικότητά της ὡς
ὀργανικό τμῆμα τῆς κατά τόπους Ἐκκλησίας καί
ὄχι ἀνεξάρτητα ἀπό αὐτή.

Στή χριστολογική καί ἐκκλησιολογική της προ-
οπτική ἡ οἰκογένεια βρίσκει τήν πραγματική της
ἀξία καί γίνεται κοιτίδα γιά τήν ὁλοκλήρωση καί
τελείωση τῶν μελῶν της.

Ἔξω ἀπό αὐτήν, κινδυνεύει νά μεταβληθεῖ σέ
ἑστία ἀνάπτυξης ὁμαδικοῦ ἐγωισμοῦ καί ἰδιοτέ-
λειας. Μέσα στήν ἴδια προοπτική ἐνεργεῖται ἡ ἑνό-
τητα τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας καί ἡ ἱεράρχηση
τῶν μελῶν της.

Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ «εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι,
ἔσται πάντων ἔσχατος καί πάντων διάκονος»
(Μκ 9, 35) δέν ἰσχύει μόνο γιά τήν Ἐκκλησία,
ἀλλά καί γιά τήν οἰκογένεια.

Τό πραγματικό πρόβλημα τοῦ Γάμου σήμερα
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δέν εἶναι τόσο ἡ διάσπαση τῶν σχέσεων, ἡ ἀσυμ-
φωνία ἤ ἡ βαναυσότητα τοῦ ἑνός συζύγου πρός τόν
ἄλλον, ὅσο ἡ εἰδωλοποίηση καί ἡ αὐτονόμηση τῆς
οἰκογένειας, ἡ ἔλλειψη πορείας, μαρτυρίας καί προ-
σανατολισμοῦ τοῦ Γάμου πρός τή Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ.

Στήν περίπτωση αὐτή, ἡ οἰκογένεια ἔχει πά-
ψει νά ὑπάρχει γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί νά ἀπο-
τελεῖ μυστηριακή εἴσοδο στήν παρουσία Του.

Αὐτό πού διαλύει τόσο εὔκολα τή σύγχρονη
οἰκογένεια καί κάνει τό διαζύγιο σχεδόν φυσική
σκιά της, δέν εἶναι ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ πρός τόν
οἰκογενειακό θεσμό, ἀλλά ἡ εἰδωλοποίησή του, ἡ
ἄρνηση νά ἀποδεχθοῦμε τόν Σταυρό μέσα στόν
Γάμο.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἐκδη-
λώνεται περισσότερο τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τῆς
Ἐκκλησίας μας γιά τήν κατάσταση τῆς οἰκογέ-
νειας καί τή στήριξή της.

Σέ Συνοδικό ἐπίπεδο, στήν πατρίδα μας λει-
τουργεῖ, ὡς γνωστόν, ἀπό τό 1999, ἡ Εἰδική Ἐπι-
τροπή Γάμου, Οἰκογενείας, προστασίας τοῦ παι-
διοῦ καί τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, ἡ
ὁποία, μέ τή σοβαρή καί ἐθελοντική ἐργασία τῶν
μελῶν της, προσφέρει ἱκανό καί σπουδαῖο ἔργο, μέ
τή διοργάνωση πανελλαδικῶν συνεδρίων, τήν ἐφαρ-
μογή πιλοτικῶν ποιμαντικῶν προγραμμάτων, τήν
κατάρτιση στελεχῶν καί ἄλλες δραστηριότητες.

Παράλληλα καί πρός τήν ἴδια κατεύθυνση ἐργά-
ζεται καί ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Γυναικείων
ζητημάτων. Ἐκτός τῶν ἄλλων, ἐξ ἴσου σημαντι-
κό εἶναι καί τό πιλοτικό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου γιά τήν οἰκονομική ἐνίσχυση τῶν τρίτεκνων
οἰκογενειῶν τῆς Θράκης, τό ὁποῖο ἀγόγγυστα ἐνι-
σχύουν ἐδῶ καί 14 ἔτη ὅλες οἱ Ἱερές Μητροπόλεις.

Ἤδη πολλές ἀπό αὐτές, μέ τήν πρόθυμη καί
ἀξιόλογη βοήθεια κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἔχουν δη-
μιουργήσει νέες δομές γιά τήν κατάρτιση τῶν γο-
νέων καί τήν παροχή συμβουλευτικῆς στήν ἀγω-
γή τῶν παιδιῶν.

Σχολές προετοιμασίας τῶν ὑποψηφίων γιά
γάμο, Σχολές Γονέων, Συμβουλευτικοί Σταθμοί,
Κέντρα Στηρίξεως τῆς Οἰκογενείας (ΚΕ.Σ.Ο.),
Βιωματικές Ὁμάδες, Συνέδρια, ὁμιλίες, ραδιο-
φωνικές καί τηλεοπτικές ἐκπομπές, ἐκδόσεις βι-
βλίων, κατασκηνώσεις, νεανικές συναντήσεις καί
κατηχητικές συντροφιές, προσωπική-ἀτομική συμ-
βουλευτική στό ἱερό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως,
στήριξη τῶν πολυτέκνων, τῶν ἄγαμων μητέρων

καί παροχή ὑλικῆς βοήθειας ὅπου χρειάζεται, σέ
χρήματα, τρόφιμα, ρουχισμό καί φάρμακα.

Ἡ ἐνημέρωση τῶν νέων καί τῶν μεγαλύτερων
ζευγαριῶν καί ὁ διάλογος μαζί τους κρίνονται ποι-
μαντικά ἀπαραίτητες πρωτοβουλίες, ὥστε νά ὁδη-
γοῦνται πρός τήν «τελείαν ἀγάπην» καί νά προ-
λαμβάνονται παράνομες σχέσεις, διαζύγια καί
ἐκτρώσεις μεταξύ ἐκείνων πού, ἐνῶ δηλώνουν πι-
στοί καί προτιμοῦν τό ἐκκλησιαστικό μυστήριο, τό
βιώνουν ὅμως μᾶλλον ἐπιφανειακά, ὡς πολιτιστικό
αὐτονόητο.

Ἀκόμη, ἡ διεκδίκηση δικαιωμάτων ὑπέρ τῶν
εὐπαθῶν κυρίως ὁμάδων δέν μπορεῖ νά εἶναι ἔξω
ἀπό τό στοργικό ἐνδιαφέρον τῶν Ποιμένων.

Σέ κάθε περίπτωση, ἡ Ἐκκλησία μελετᾶ νέες
μορφές ποιμαντικῆς δράσης προκειμένου νά ἀνα-
ζητήσει τούς ἐγγύς καί τούς μακράν καί νά μήν
ἀφήσει καμία εὐκαιρία ἐπικοινωνίας μέ τίς οἰκο-
γένειες νά χαθεῖ ἀνεκμετάλλευτη, ἀλλά νά εἶναι
οὐσιαστικά καί ἐποικοδομητικά παροῦσα σέ κάθε
χαρά ἤ θλίψη τῶν παιδιῶν της.

Δίχως νά ἐφησυχάζει ἀπό τή σπανιότητα τῶν
περιπτώσεων, ἑτοιμάζεται νά ἀντιμετωπίσει ποι-
μαντικά τίς προσωπικές καί γαμικές σχέσεις πού
ἀναπτύσσονται μεταξύ χριστιανῶν καί ἀλλοπίστων
στό πλαίσιο τῆς θρυλούμενης ἀλλά ὑπαρκτῆς πλέ-
ον πολυπολιτισμικότητας καί τοῦ σαγηνευτικά προ-
βαλλόμενου πλουραλισμοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία, στίς σύγχρονες αὐτές συνθῆκες
τῆς ραγδαίας ἐκκοσμίκευσης, θά συνεχίσει νά κα-
τηχεῖ τόσο τούς πιστούς, ὅσο κι ἐκείνους πού ἐπι-
θυμοῦν νά ζοῦν ἐκτός τῶν κόλπων της, πρός τό βα-
θύτερο νόημα καί τή σημασία τῆς χριστιανικῆς οἰκο-
γένειας, σέ μιά προσπάθεια ἐπανευαγγελισμοῦ τῶν
ἀνθρώπων στήν ἐποχή τοῦ ἄκρατου μηδενισμοῦ καί
τῆς γενικευμένης ἔκπτωσης κάθε νοήματος.

Στήν ἀποκατάσταση καί τήν ἐπανεύρεση τῆς
χριστιανικῆς συνείδησης σχετικά μέ τό νόημα τῆς
προσωπικῆς πίστης καί τῶν διαπροσωπικῶν σχέ-
σεων τῶν ἀνθρώπων βρίσκεται καί τό νόημα τῆς
οἰκογένειας σήμερα.

Μέ ἄπειρες ἐν Κυρίῳ Εὐχές
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ
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Κυριακή 22 Δεκεμβρίου
(Πρό τῆς Χριστοῦ 

Γεννήσεως)
Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία
τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου

Ὥρα 7.30-10.30 π.μ.
(Ὁ Σεβασμιώτατος θά λει-
τουργήσει καί θά μιλήσει στόν
Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἰωάννου Θεο-
λόγου Ψυχικοῦ).

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου
1. Ὄρθρος. Μεγάλες καί Βα-
σιλικές ὧρες τῶν Χριστουγέν-
νων.
Ἑσπερινός καί θ. Λειτουργία
τοῦ Μ. Βασιλείου.

Ὥρα 7.30-10.30 π.μ.
2. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπε-
ρινός τῶν Χριστουγέννων στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερ -
ρῶν, ὅπου θά χοροστατήσει ὁ
Σεβ. Ποιμέναρχης μας κ. Θεο-
λόγος καί θά μιλήσει ὁ Πρω-
τοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Κε-
λεμπέκης.

Ὥρα 6.00-7.30 μ.μ.

ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου

1. Πανηγυρική θ. Λειτουργία
τῶν Χριστουγέννων τοῦ Ἱεροῦ
Χρυσοστόμου. (Ὁ Σεβασμιώ-
τατος θά λειτουργήσει στόν Ἱ.
Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμ-
μεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν).

Ὥρα 5.00-8.30 π.μ.
2. Β΄ θεία Λειτουργία στόν Ἱ.
Ναόν Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν.

Ὥρα 9.00-10.30 π.μ.
(Στόν ἀνωτέρω Ἱ. Ναό θά τε-
λεσθεῖ καί ἡ Α΄ θεία Λειτουρ-
γία).

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου
Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας

Θεοτόκου
1. Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία

τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου
Ὥρα 7.30-10.30 π.μ.

(Ὁ Σεβασμιώτατος θά λει-
τουργήσει καί θά μιλήσει στόν
Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης)..

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου
Παραμονή Πρωτοχρονιᾶς

1. Εὐλόγηση Βασιλόπιτας στόν
Μητροπολιτικό Οἶκο παρου-
σίᾳ Κλήρου, Ἀρχῶν καί Λαοῦ.

Ὥρα 4.30 μ.μ.
2. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπε-
ρινός τῆς περιτομῆς τοῦ Κυρί-
ου καί τοῦ Μ. Βασιλείου.

Ὥρα 5.00-6.00 μ.μ.
(Ὁ Σεβασμιώτατος θά χορο-

στατήσει στόν Ἱερό Καθεδρικό
καί Προσκυνηματικό Ναό
Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν).

Ὥρα 6.00-7.30 μ.μ.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2014
Τετάρτη 1 Ἰανουαρίου
Περιτομή τοῦ Κ.Η.Ι.Χ.

Ἁγίου Βασιλείου 
τοῦ Μεγάλου

1. Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία
τοῦ Μ. Βασιλείου.

Ὥρα 7.30-10.30 π.μ.
(Ὁ Σεβασμιώτατος θά λει-
τουργήσει στόν Ἱ. Καθεδρικό
καί Πρσκυνηματικό Ναό Ἁγ.
Θεοδώρων Σερ ρῶν).
2. Δοξολογία ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό
τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Σερρῶν.

Ὥρα 11.00 π.μ.

Παρασκευή 2 Ἰανουαρίου
Ὄρθρος, Μεγάλες ὧρες 

τῶν Θεοφανείων
Ὥρα 7.30 - 9.00 π.μ.

Κυριακή 5 Ἰανουαρίου
Παραμονή Θεοφανείων

Ὄρθρος, ἡ θεία Λειτουργία
τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί ὁ

Μέγας Ἁγιασμός.
Ὥρα 7.30-10.30 μ.μ.

(Μετά ταῦτα οἱ Ἱερεῖς θά πε-
ριέλθουν τίς ἐνορίες των πρός
ἁγιασμόν οἴκων).

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Δευτέρα 6 Ἰανουαρίου

1. Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία
τοῦ Μ. Βασιλείου.

Ὥρα 7.00-10.00 π.μ.

2. Ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἁγια-
σμοῦ.

Ὥρα 10.00-10.45 π.μ.
(Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουρ-
γήσει στόν Ἱ. Μητροπολιτικό
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Σερ ρῶν). Ἡ κατάδυση τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ καί ὁ ἁγιασμός
τῶν ὑδάτων στήν πόλη τῶν
Σερρῶν θά πραγματοποιηθεῖ
στήν τεχνητή λίμνη τῆς κοιλά-
δας τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.

Ὥρα 11.00-11.30 π.μ.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος
θά μεταβεῖ στήν Ἀσπροβάλτα
ὅπου θά πραγματοποιηθεῖ στήν
παραλία αὐτῆς ἡ κατάδυση
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ λιτα-
νεία θά ἐκκινήσει ἐκ τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Ἀσπρο-
βάλτας περί ὥραν 12.15 μ.μ.

Τρίτη 7 Ἰανουαρίου
Ἡ Σύναξις τοῦ Τιμίου Προ-

δρόμου καί Βαπτιστοῦ
Ἰωάννου.

Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία
τοῦ Ἱεροῦ  Χρυσοστόμου.
Ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στό
Ἱερό Μετόχιο Τιμίου Προδρό-
μου Σερρῶν. (Προδρομούδι)

Ὥρα 7.30-10.00 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

22-12-2013 εως 7-1-2014
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Λαμπρός ἑορτασμός τῶν Ἀρχαγγέλων
στίς Σέρρες

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στίς Σέρρες,
τήν Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου ἡ πανευφρόσυνη Ἱερά
μνήμη τῆς συνάξεως τῶν ἐφόρων καί ἄγρυπνων
φρουρῶν τῆς ἱστορικῆς πόλης καί πρωτεύουσας τοῦ
Νομοῦ Σερρῶν καί τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ αὐτῆς, τῶν
ἁγίων ἐνδόξων Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ
καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων.

Στά πλαίσια τοῦ πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ τῶν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
πού παροικεῖ στίς Σέρρες ἀποβλέπουσα στόν ἁγιασμό
καί στήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση τοῦ πι-
στοῦ λαοῦ, μέ τιμή, σεβασμό ἀλλά καί χαρά πνευμα-
τική, φιλοξενεῖ ἀπό τήν Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τό
ἱερό, ἀρχαῖο καί θαυματουργό ἐκτύπωμα τῆς Πανα-
γίας Ξενιᾶς, προερχόμενο ἀπό τήν ὁμώνυμη Ἱερά
Μονή Ἁλμυροῦ Μαγνησίας, κατόπιν τῆς πρόφρονος
εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημη-
τριάδος κ. Ἰγνατίου.

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 7 Νοεμβρίου, ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, ἔξαρχος τοῦ Πα-

ναγίου Τάφου στήν Κωνσταντινούπολη, χοροστάτη-
σε στόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς
κ. Παντελεήμων ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο καί ἀναφέρ-

θηκε μέ γλαφυρότητα καί θεολογική σα-
φήνεια στό φιλάνθρωπο ἔργο τῶν θε-
οειδῶν Ἀρχαγγέλων ὡς διακόνων τοῦ
μυστηρίου τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώ-
πων.

Τήν Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου, ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νι-
γρίτης κ. Θεολόγος συλλειτούργησε
μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπο-
λιτῶν Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμητ-
τοῦ κ. Δανιήλ, Τριπόλεως κ. Θεοφυλά-
κτου, Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου καί
Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, στήν πανη-
γυρική θεία Λειτουργία, πού τελέσθη-
κε στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Μητροπολι-
τικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Σερρῶν, στή διάρκεια τῆς ὁποίας ὁμί-
λησε μέ θεολογική ἐνάργεια ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανῆς
κ. Δανιήλ.

Μετά τήν θεία Λειτουργία πραγμα-
τοποιήθηκε ἡ λιτάνευση τῶν Ἱερῶν
Εἰκόνων τῆς Παναγίας Ξενιᾶς καί τῶν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, μέ τή συμμε-
τοχή τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπο-
λιτῶν, τοῦ ἱεροῦ κλήρου, τοῦ Περιφε-
ριάρχου Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Ἀπο-
στόλου Τζιτζικώστα, των τοπικῶν μας
ἀρχόντων καί μεγάλου πλήθους φιλέ-
ορτων πιστῶν.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καισαριανῆς
κ. Δανιήλ ὁμίλησε ἐποικοδομητικῶς
καί ἐμπνευσμένως γιά τήν σπουδαι-
ότητα τῆς τιμῆς τῶν ἁγίων Ἀρχαγγέλων
καί γενικότερα ὅλων τῶν ἁγίων τῆς πί-
στεώς μας στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, το-
νίζοντας χαρακτηριστικῶς ὅτι «τό μή-
νυμα τοῦ χριστιανικοῦ εὐαγγελίου κη-
ρύσσεται πάντοτε ὡς σώζουσα πίστη. Ὁ
ἄνθρωπος πλασμένος κατ’ εἰκόνα Θεοῦ
εἶναι ἀπό τή φύση του προωρισμένος νά
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βασμό ἀλλά καί χαρά πνευματική, στά
πλαίσια καί τῶν λατρευτικῶν ἀκολου-
θιῶν πού τελοῦνται μέ ἀφορμή τόν πα-
νηγυρικό ἑορτασμό τῶν Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν, ἐφόρων καί πολιούχων
Σερρῶν, φιλοξένησε ἀπό τήν Τετάρτη,
6 Νοεμβρίου, στόν Ἱερό Μητροπολιτι-
κό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τό
ἱερό, ἀρχαῖο καί θαυματουργό ἐκτύ-
πωμα τῆς Παναγίας Ξενιᾶς, προερχό-
μενο ἀπό τήν ὁμώνυμη Ἱερά Μονή
Ἁλμυροῦ Μαγνησίας.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος
ἀμέσως μετά τήν πάνδημη ὑποδοχή τῆς
ἱερᾶς Εἰκόνος, πού πραγματοποιήθη-
κε μέσα σέ κλῖμα βαθειᾶς συγκίνησης
καί πνευματικῆς ἀνάτασης, χοροστά-
τησε στή Δοξολογία καί στόν Ἀρχιε-
ρατικό Ἑσπερινό, πού τελέσθηκαν
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό. Ὁμί-
λησε ἐπικαίρως πρός τό πολυπληθές
ἐκκλησίασμα καί εὐχαρίστησε καθη-
κόντως τόν Σεβ. Μητροπολίτη Δημη-
τριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο, γιά τήν
μεγίστη ψυχοστηρικτική αὐτή εὐλο-
γία, τῆς μεταφορᾶς στήν πόλη τῶν
Σερρῶν, πού ἐφέτος μάλιστα ἑορτάζει
τήν συμπλήρωση 100 χρόνων ἀπό τῆς
ἀπελευθερώσεώς της, τῆς ἱερᾶς καί χα-
ριτοβρύτου Εἰκόνας τῆς Παναγίας Ξε-
νιᾶς, στήν πόλη τῶν Σερρῶν ἕως καί
τήν Τρίτη, 12 Νοεμβρίου.

Προσκυνηματική ἐκδρομή 
στήν Ἱ. Μ. Εἰκοσιφοινίσσης

Τό πρωΐ τῆς Πέμπτης, 10 Ὀκτωβρί-
ου οἱ ἐνορίτες τοῦ Ἱ. Μ. Ναοῦ τῶν Παμ-
μεγίστων Ταξιαρχῶν πραγματοποί-
ησαν προσκυνηματική ἐκδρομή στήν
Ἱερά Μονή Παναγίας Εἰκοσιφοινίσ-
σης τοῦ Παγγαίου μέ τόν πατέρα Ἀνα-
στάσιο Πάππο.

Ἡ Μονή βρίσκεται σέ ὑψόμετρο 753
μέτρων στούς πρόποδες τοῦ Παγγαίου,

ἑορτάζει καί νά θυμᾶται εὐγνωμόνως τό Θεό. Κατ’ αὐτόν
τόν τρόπο ἡ χριστιανική ἑορτή δέν εἶναι μία θεωρητι-
κή καί ἀφηρημένη πραγματικότητα, ἀλλά ἀπεναντίας
συνιστᾶ τήν κοπιώδη ἀλλά εὐλογημένη πορεία τοῦ
ἀνθρώπου νά ἐπιστρέψει δοξολογικῶς στό Θεό, στό
ἄκτιστο Ἀρχέτυπό του ἀπό τό ὁποῖο καί κατάγεται καί
πρός τό ὁποῖο κατατείνει».

Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε θερμῶς τούς
Σεβ. Ἀρχιερεῖς, τόν Περιφερειάρχη Κεντρικῆς Μακε-
δονίας, κ. Ἀπόστ. Τζιτζικώστα, τούς Βουλευτές, τίς
ἀρχές τῆς πόλης καί τῆς περιοχῆς μας καί τόν φιλάγ-
γελο λαό μας γιά τήν πάνδημη συμμετοχή τους στίς ἑορ-
ταστικές ἀκολουθίες γιά τούς πολιούχους τῶν Σερρῶν.

Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας Ξενιᾶς στίς Σέρρες
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού παροικεῖ στίς Σέρρες

ἀποβλέπουσα στόν ἁγιασμό καί στήν πνευματική
στερέωση καί ἐνίσχυση τοῦ πιστοῦ λαοῦ, μέ τιμή, σε-
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Ἡμερήσια Ἐκδρομή Κατηχητικοῦ Ἐνορίας 
Ἁγίου Δημητρίου Δημητριτσίου

Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου μας κ. Θεολό-
γου, ὁ ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἁγίου Δημητρίου Δη-
μητριτσίου διοργάνωσε γιά τά παιδιά τοῦ Κατηχητι-
κοῦ ἡμερήσια ἐκδρομή, στίς 20 Ὀκτωβρίου 2013.

Πρῶτος σταθμός τό ἑλληνικό παιδικό χωριό στό Φί-
λυρο. Μέ τήν ἄφιξη τοῦ λεωφορείου τά παιδιά καί οἱ
γονεῖς τους προσέφεραν διάφορα πράγματα, ὅπως σχο-
λικά, ροῦχα, παιχνίδια κ.ἄ.

Στή συνέχεια τούς ὑποδέχθηκαν ἄνθρωποι γεμάτοι
καλοσύνη καί φιλοξενία, ἕνα μέλος τοῦ διοικητικοῦ
Συμβουλίου τούς μίλησε γιά τόν τρόπο λειτουργίας τοῦ
χωριοῦ.

Ἑπόμενη στάση ἦταν ὁ ζωολογικός κήπος ὅπου ἐκεῖ
τά παιδιά ἐντυπωσιάστηκαν μέ τά πανέμορφα ζῶα.
Ἔπειτα πῆραν τόν δρόμο γιά τό Ἱστορικό Σύμβολο τῆς
Μακεδονίας μας, τόν Λευκό Πύργο, ὅπου τά παιδιά
ἐπισκέφθηκαν τά ἐκθέματα.

Ὁ ἀπογευματινός προορισμός ἦταν ὁ προσκυνη-
ματικός Ναός τοῦ ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης
ὅπου τά παιδιά μέ πολύ δέος ξεναγήθηκαν καί προ-
σκύνησαν τόν ἅγιο Δημήτριο.

Ἡ ἐκδρομή ὁλοκληρώθηκε νωρίς τό ἀπόγευμα μέ
πλούσιες πνευματικές ἐμπειρίες. 

Χειροθεσίες Ἱερέως καί Ἀναγνωστῶν
Τήν Κυριακή, 20 Ὀκτωβρίου, κατά τή διάρκεια τῆς

θείας Λειτουργίας πού τέλεσε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας
κ. Θεολόγος, στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Παντελεήμονος Κων-
σταντινάτου χειροθέτησε σέ οἰκονόμο τόν ἐφημέριο τοῦ
Ἱ. Ναοῦ π. Ἰωάννη Κοτσαμαρίκογλου καί σέ ἀνα-
γνώστες τόν μαθητή τῆς Α΄ Λυκείου Πέτρο Τσακιρίδη
καί τό δάσκαλο Γυμναστικῆς κ. Ἰωάννη Γκόγκο.

διοικητικά ἀνήκει στό Νομό Σερρῶν,
ἀλλά ἐκκλησιαστικά ὑπάγεται στή Μη-
τρόπολη Δράμας. Ἡ ἵδρυσή της ἀνά-
γεται στά χρόνια τοῦ Ἐπισκόπου Φι-
λίππων Σώζοντος (μέσα 5ου μ.Χ. αἰ.),
ὁ ὁποῖος ἵδρυσε Ναό καί μοναστικό
οἰκισμό, πού μέ τήν πάροδο τῶν χρόνων
ἐγκαταλείφθηκε. Οὐσιαστικά ἡ Μονή
ἱδρύθηκε ἀπό τόν ἅγιο Γερμανό τόν 8ο
αἰ. στήν ἴδια θέση τῶν παλαιῶν κτι-
σμάτων τοῦ Σώζοντος καί ἦταν ἀνδρι-
κή. Τόν 11ο αἰ. ξανακτίσθηκε τό Κα-
θολικό τῆς Μονῆς, ἡ ὁποία ἐξαρτήθη-
κε ἀπευθείας ἀπό τόν Οἰκουμενικό
Πατριάρχη.

Κατά τήν ἐποχή τῆς Ἐπανάστασης
τοῦ 1821 ἡ Μονή ὑπῆρξε πνευματικό
καί Ἐθνικό κέντρο τῆς Ἀνατολικῆς
Μακεδονίας καί εἶχε ἐνεργό ρόλο στόν
ἀπελευθερωτικό ἀγώνα.

Ἀπό τίς τρεῖς ἐκδοχές γιά τό ὄνομά
της πιθανότερη θεωρεῖται αὐτή κατά
τήν ὁποία ἡ Θεοτόκος μέ θαυματουρ-
γικό τρόπο πρόσφερε στόν κτήτορα τῆς
Μονῆς ἅγιο Γερμανό τή σωζόμενη μέ-
χρι σήμερα εἰκόνα Της, πού ἄστραφτε
καί ἐξέπεμπε «φοινικοῦν», δηλ. κοκκι-
νωπό φῶς. (εἰκών φοίνισσα).

Ὁλόκληρη ἡ Μονή περιβάλλεται
ἀπό ψηλό τεῖχος καί στό κέντρο βρί-
σκεται τό καθολικό τῆς Μονῆς (Ναός
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου). Σήμερα εἶναι
γυναικεία Μονή μέ 25 Μοναχές. Νέος
της δέ κτήτωρ εἶναι ὁ μακαριστός Μη-
τροπολίτης Δράμας κυρός Διονύσιος.

Μετά τό προσκύνημά ἀκολούθησε τό
καθιερωμένο κέρασμα στό ἀρχονταρί-
κι, ἐνῶ τό μεσημέρι γευμάτισαν στό Κε-
φαλάρι τῆς Δράμας. Μετά ἀπό μία
σύντομη ἐπίσκεψη στήν πόλη τῆς Δρά-
μας, νωρίς τό ἀπόγευμα ἐπέστρεψαν
στίς Σέρρες.



248 Ὁ Ἅγιος Νικήτας τεῦχος 251, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013

Συνεστίαση τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ καί
Πολιτιστικοῦ Κέντρου

Ἐξαιρετική ἐπιτυχία σημείωσε ἡ συνεστίαση τοῦ Μα-
ξιμείου Πνευματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου πού
πραγματοποιήθηκε στό Ξενοδοχεῖο «ΕΛΠΙΔΑ Resort»,
τήν Κυριακή, 10 Νοεμβρίου. Στή μεγάλη αἴθουσα τοῦ
Ξενοδοχείου παρατηρήθηκε τό ἀδιαχώρητο ἀπό μα-
θητές, γονεῖς καί φίλους τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ
Κέντρου.

Στήν ἀρχή ὁ Δ/ντής π. Ἰορδάνης Θεμελίδης καλο-
σώρισε τούς παρευρισκομένους καί ἔκανε σύντομη
ἐνημέρωση γιά τίς δραστηριότητες τοῦ Μαξιμείου· 

ἀπηύ θυνε εὐχαριστίες σ’ ὅλους ὅσους τίμησαν μέ τήν
παρουσία τους τήν ἐκδήλωση καθώς ἐπίσης καί τούς
καταστηματάρχες οἱ ὁποῖοι πρόσφεραν διάφορα
δῶρα γιά τή λαχειοφόρο ἀγορά.

Στή συνέχεια ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος,
μίλησε συνοπτικά γιά τό ἔργο καί τίς δραστηριότητες

Ἐθελοντική αἱμοδοσία
στήν Παναγίτσα

Ἡ ἐνορία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου Σερρῶν - Παναγίτσα - διοργάνω-
σε μέ μεγάλη ἐπιτυχία γιά δέκατη πέμ-
πτη φορά «ΗΜΕΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ».

Ἡ αἱμοδοσία ἔγινε τήν Κυριακή 20
Ὀκτωβρίου, μετά τήν θεία Λειτουργία
στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Ἐνο-

ριακοῦ Κέντρου ἀπό συνεργεῖο τοῦ
Κέντρου Αἱμοδοσίας τοῦ Γενικοῦ Νο-
σοκομείου Σερρῶν.

Πολλοί συνάνθρωποί μας ἀνταπο-
κρίθηκαν μέ χαρά στό προσκλητήριο
αὐτό τῆς ἀγάπης καί ἔσπευσαν νά δώ-
σουν λίγο ἀπό τό αἷμα τους. Συγκεν-
τρώθηκαν 69 φιάλες αἷμα.

Μέ τήν μεγάλη καί ὕψιστη αὐτή προ-
σφορά τους ἔδειξαν ἔμπρακτα τήν ἀγά-
πη τους στούς συνανθρώπους μας πού
χρειάζονται λίγο αἷμα γιά νά σωθοῦν.

Μέ αὐτή τήν ἐθελοντική αἱμοδοσία δί-
νεται ἡ δυνατότητα στό σημερινό πιστό
νά μιμηθεῖ καί μ’ αὐτή του τήν ἐνέργεια
τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, πού
πρῶτος Αὐτός πρόσφερε τό τίμιο Αἷμα
Του γιά τή σωτηρία καί τή ζωή ὅλου τοῦ
κόσμου.

Ἡ αἱμοδοσία εἶναι ἡ ὕψιστη προ-
σφορά ἀγάπης.
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Πράγματι, τά μοναστήρια λειτουργοῦν
ἐδῶ καί αἰῶνες ὡς φάροι καί φύλακες
τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πίστεως
καί ἐμπειρίας, καθώς οἱ μοναχοί, μέ τήν
ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἀγάπη, βοη-
θοῦν τό σύγχρονο ἄνθρωπο νά βρεῖ τό
ἀληθινό νόημα τῆς ζωῆς.

Ἱερατικές Σύναξεις
• Σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς

Μητροπόλεώς μας πραγματοποιήθηκε
τήν Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, στόν Ἱ. Ναό
Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν. Μετά τήν κα-
θιερωμένη προσευχή ὁ Σεβ. Ποιμενάρ-
χης μας κ. Θεολόγος, ἀναφέρθηκε πρός
τόν Ἱερό Κλῆρο γιά ἐκκλησιαστικά θέ-
ματα. Ἰδιαίτερη ὅμως ἦταν ἡ ἀναφορά
του στό θέμα τοῦ «Ἐράνου τῆς Ἀγά-
πης». Ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε τίς κα-
τευθυντήριες γραμμές γιά τήν ἐπιτυχία
τοῦ Ἐράνου, ὥστε τήν περίοδο αὐτή τῆς
μεγάλης οἰκονομικῆς ὕφεσης νά ἀνα-
κουφισθοῦν περισσότεροι ἐμπερίστατοι
ἀδελφοί μας. Μετά τό διάλογο ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀπηύθυνε τίς ἐγκάρδιες εὐχές
του πρός ὅλους γιά τήν περίοδο τοῦ Ἁγί-
ου Δωδεκαημέρου.

•  Τήν Πέμπτη, 31 Ὀκτωβρίου, στόν
Ἱ. Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν, πραγ-
ματοποιήθηκε σύναξη τοῦ Ἱεροῦ Κλή-
ρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Στή σύ-
ναξη εἰσηγητής ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος
ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν ἀποστολή
τοῦ Ἱερέως στήν κοινωνία, κατά τήν δύ-
σκολη αὐτή συγκυρία τῶν καιρῶν. Στή
συνέχεια ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας,
ἀνέπτυξε ἐπίκαιρα θέματα, τά ὁποῖα
ἀπασχολοῦν τούς πιστούς καί τούς
κληρικούς, στούς ὁποίους ἔδωσε χρή-
σιμες ὁδηγίες γιά τό ποιμαντικό τους
ἔργο.

πού ἐπιτελοῦνται στό Μαξίμειο, γιά τήν ἑλληνοχρι-
στιανική διαπαιδαγώγιση τῶν παιδιῶν καί ἐξέφρασε
τίς εὐχαριστίες του σ’ ὅσους προσφέρουν τίς ὑπηρε-
σίες τους σ’ αὐτό.

Ἀκολούθησε ἡ ἀπονομή τῶν πτυχίων καί διπλω-
μάτων στούς ἀποφοιτήσαντες σπουδαστές καί ἡ
ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ ἕνα εὐχάριστο μουσικό πρό-
γραμμα.

Ἐκδρομή τῶν Ἀναγνωστῶν τῆς Μητροπόλεώς
μας στήν Μητρόπολη Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ

Μέ τήν εὐλογία καί ἀγάπη τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποι-
μενάρχης μας κ.κ. Θεολόγου, πραγματοποιήθηκε, τό
Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013, προσκυνηματική ἐκδρο-
μή τῶν Ἀναγνωστῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως στίς Ἱερές Μονές Ἄνω καί Κάτω Ξενιᾶς τῆς Ἱ.
Μ. Δημητριάδος. Συνοδός στήν ἐκδρομή αὐτή ἦταν ὁ
πρωτοπρεσβ. Παναγιώτης Κανακάρης.

Ὁ πρῶτος σταθμός ὑπῆρξε ἡ ἀνδρώα Ἱερά Μονή
Ἄνω Ξενιᾶς. Ἀφοῦ προσκύνησαν πρῶτα στό καθολικό
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Στή συνέχεια πέρασαν στό Ἀρχον-
ταρίκι, ὅπου εἶχαν τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουνε καί νά
συνομιλήσουνε μέ τόν Καθηγούμενο τῆς Μονῆς, ὁ
ὁποῖος παρουσίασε τίς ἀνά τούς αἰῶνες ἱστορικές φά-
σεις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἄνω Ξενιᾶς καί γιά πνευματι-
κά θέματα. Μεταξύ ἄλλων τόνισε τά ἑξῆς: «Ἡ ζωή
εἶναι ἕνας ἀγώνας μέ πολλές δυσκολίες. Ἐσεῖς, ὡς νέοι
ἄνθρωποι, καλεῖστε καί ὀφείλετε νά ἐπιλέξετε, ὁ κα-
θένας χωριστά, τόν δρόμο καί τήν κλίση πού ἀγαπᾶτε.
Μόνο ἔτσι, θά μπορέσετε νά εἶστε μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ
δημιουργικοί καί εὐτυχισμένοι».

Δεύτερος σταθμός ὑπῆρξε ἡ γυναικεία Ἱερά Μονή
Κάτω Ξενιᾶς. Ἀφοῦ προσκύνησαν τή θαυματουργι-
κή Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ξενιᾶς, τήν ὁποία ἡ πόλη τῶν
Σερρῶν εἶχε τήν εὐλογία νά φιλοξενήσει πρίς μέρες,
στή συνέχεια ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μίλη-
σε γιά τό ἱστορικό τῆς Μονῆς καί τήν ἀδελφική σχέ-
ση τῶν δύο Ἱερῶν Μονῶν. Ἀκολούθησε Τράπεζα καί
ἀργότερα πῆραν τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, γεμάτοι
ἀπό πνευματικές ἐμπειρίες ἀλλά καί δύναμη γιά τή
ζωή.

Ἔτσι γιά μιά ἀκόμη φορά, δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά βιώ-
σουνε τόν πνευματικό πλοῦτο πού κρύβουν τά Ἑλλη-
νορθόδοξα μοναστήρια μας, ἀλλά καί νά βιώσουνε τήν
ἀγάπη καί τήν προσφορά τους πρός τόν κόσμο.
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Χειροτονία Διακόνου
Κατά τήν θεία Λειτουργία πού τέλε-

σε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολό-

γος στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Μαρίνης καί Ἀντω-
νίου Σερρῶν τήν Κυριακή, 24 Νοεμ-
βρίου, τέλεσε τήν εἰς Διάκονον χειρο-
τονία τοῦ κ. Ἀθανασίου Βουρουτζῆ. 

Ἐπίσκεψη ἐκδρομέων - προσκυ-
νητῶν ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη

Πολυανῆς καί Κιλκισίου
Περί τά τέλη Ὀκτωβρίου ἡ ἐνορία τοῦ

Ἱεροῦ Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς, Ἁγίου
Ἀθανασίου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Πολυανῆς καί Κιλκισίου, θέλοντας νά
εὐχαριστήσει τίς ἐθελόντριες μαγείρισ-
σες τοῦ συσσιτίου τῆς ἐνορίας πού
διακονοῦν, διοργάνωσε μιά ἐκδρομή μέ
προσκυνηματικό καί ἐκπαιδευτικό πε-
ριεχόμενο. Ἔτσι λοιπόν φέτος ἦλθαν
στήν περιοχή μας. Ἐπισκέφτηκαν
πρῶτα τίς ἐγκαταστάσεις τοῦ φιλαν-
θρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, τό Κοινω-
νικό Παντοπωλεῖο «Κιβωτός Ἀγάπης».
Ἐκεῖ τούς ὑποδέχθηκαν μέ περισσή
ἐγκαρδιότητα οἱ ἱερεῖς καί οἱ κυρίες πού
διακονοῦν στό κοινωνικό μας παντο-

πωλεῖο, τούς ξενάγησαν καί μετέπειτα μετέβησαν στό
κεντρικό διαμητροπολιτικό συσσίτιο «Ἐπιούσιος
Ἄρτος». Ἀφοῦ εἶδαν τόν τρόπο λειτουργίας καί τούς
λειτουργικούς χώρους τοῦ συσσιτίου, τούς προσθέρ-
θηκε κέρασμα στήν αἴθουσα πού στεγάζεται τό συσ-
σίτιο. Προσκύνησαν στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεο-
τόκου καί ἀναχώρησαν γιά τήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προ-
δρόμου. Ἐκεῖ τούς περίμεναν οἱ ἀδελφές ὅπου τούς ξε-
νάγησαν στό μοναστήρι. Εἶδαν καί θαύμασαν τήν με-
γάλη ἱστορία τῆς Μονῆς τά κειμήλια πού ὑπάρχουν στό
μουσεῖο καί προπάντων ἐνισχύθηκαν πνευματικά
ἀπό τήν προσηνή ὑποδοχή καί συμπεριφορά τῶν μο-
ναζουσῶν. Μετέπειτα τούς περίμενε στό Ἐκκλησια-
στικό μας Μουσεῖο τό Κειμηλιαρχεῖο «Ψυχῆς Ἄκος»
ὁ π. Ἀνδρέας Βογιατζῆς.

Ἐκεῖ ξεναγήθηκαν στόν μουσειακό χῶρο, ὅπου καί
θαύμασαν τά ἐκθέματά του. Φεύγοντας ἀπό τήν
πόλη προσκύνησαν στόν Ἅγιο Νικήτα καί ἐπέστρεψαν
στόν τόπο τους. Ὁ ἀρχηγός τῆς ἐκδρομῆς π. Σταῦρος
Σοφοτάσιος ἐξέφρασε ἐγκάρδιες εὐχαριστίες πρός τόν
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Θεολόγο, καί γιά
ὅλους ἐμᾶς πού διακονοῦμε στίς φιλανθρωπικές δρά-
σεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν Πάτρα
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν

κ. Χρυσοστόμου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, μετέβη
στήν Πάτρα, τό διήμερο 29 καί 30 Νοεμβρίου καί
ἔλαβε μέρος στίς ἑορταστικές καί λατρευτικές ἀκο-

λουθίες μέ ἀφορμή τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγ. Ἀποστό-
λου Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου, πολιούχου Πατρῶν.
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Τήν Παρασκευή 29 Νοεμβρίου χοροστάτησε στόν
πανηγυρικό ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγ. Ἀνδρέου Πατρῶν καί κήρυξε τό θεῖο λόγο καί τό
Σάββατο 30 Νοεμβρίου συλλειτούργησε μέ πλειάδα
ἄλλων Ἀρχιερέων στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό.

Ὑποδοχή τεμαχίου τῆς δεξιᾶς χειρός
τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος

Μέ πνευματική χαρά ἀλλά καί μέ τήν πρέπουσα
λαμπρότητα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ὑποδέχθηκε τε-
μάχιο τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ
θαυματουργοῦ Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 30 Νοεμβρίου, ἔγινε
ἡ ὑποδοχή τοῦ τεμαχίου τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ ἁγίου
Σπυρίδωνος, ἀπό τόν σεπτό Ποιμενάρχη μας κ. Θε-
ολόγο στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἁγίου Σπυρί-

δωνος Σερρῶν. Τό τίμιο λείψανο τό ὁποῖο εὑρίσκεται
ἀποθησαυρισμένο στόν ὁμώνυμο ἱστορικό Ναό τῆς νή-
σου Κερκύρας, μετέφερε στήν Ἱ. Μητρόπολή μας ὁ

Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξῶν
καί Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος.
Κατά τήν ὑποδοχή ἐψάλη Δοξολογία
στήν ὁποία προέστη ὁ Σεβ. Μητροπο-
λίτης μας κ. Θεολόγος ὁ ὁποῖος καί ἐξέ-
φρασε τίς θερμές του εὐχαριστίες πρός
τό Σεβ. Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νε-
κτάριο γιά τήν πολλή μεγάλη εὐλογία
πού προσκόμισε στήν Ἱ. Μητρόπολή
μας. Στή συνέχεια τελέσθηκε ὁ Ἀρχιε-
ρατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κερκύρας κ.
Νεκταρίου.

Τήν Κυριακή 1 Δεκεμβρίου, τελέ-
σθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν
στήν ὁποία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητρο-
πολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος συλ-
λειτουργοῦντος καί τοῦ σεπτοῦ Ποιμε-
νάρχου μας κ. Θεολόγου.

Τό ἱερό λείψανο παρέμεινε πρός προ-
σκύνηση στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος
Σερρῶν μέχρι τήν Πέμπτη, 5 Δεκεμβρί-
ου, ὅπου καθημερινά τελοῦνταν ἱερές
ἀκολουθίες, πρός ἁγιασμό καί πνευ-
ματική ἐνίσχυση τῶν πιστῶν. 

Ἑορταστικές Ἐκδηλώσεις 
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας

Πραγματοποιήθηκαν καί φέτος οἱ
καθιερωμένες ἑορταστικές ἐκδηλώσεις
τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Μη-
τροπόλεώς μας μέ τήν παρουσία κι
εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου μας τήν
Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου.

Τό πρωΐ μετά τή θ. Λειτουργία, 11.30
π.μ. στολίστηκε τό «Δέντρο τῶν εὐχῶν».
Τό δέντρο πού ἀπό ἐτῶν ἔχει φυτευθεῖ
στήν πλατεία τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ μας.

Ἐρχόταν οἱ Κατηχητικές Ὁμάδες μέ
τόν Ἱερέα καί τούς Κατηχητές ἔχοντας
μαζί τους τά δῶρα τῆς ἀγάπης τους
(τρόφιμα, παιχνίδια) γιά τούς ἀδελ-
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φούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη καί τά το-
ποθετοῦσαν σέ καλάθια πού βρισκόταν
δίπλα ἀπό τό δέντρο. Στό δέντρο ἔβα-
ζαν τίς εὐχές τους. Πολύ ὡραία ἡ εἰκό-
να τῶν παιδιῶν ἀνεβασμένα στή σκάλα
γιά νά ἀναρτήσουν τήν εὐχή τους.

Μετά, ἔπαιρναν ἀπό τό διπλανό τρα-
πέζι ἕνα μπαλόνι, τό φούσκωναν, ἔγρα-
φαν ἐπάνω μέ μαρκαδόρο τήν εὐχή
τους καί τό κρατοῦσαν στό χέρι τους.

Στή συνέχεια ἔπαιρναν τό κέρασμα
τῆς Μητροπόλεως, ἕνα χωνάκι μέ ποπ-
κόρν.

Συγκεντρώθηκαν πλέον τῶν 200 παι-
διῶν. Τραγουδώντας χριστουγεννιάτι-
κα τραγούδια, μπροστά στό στολισμέ-
νο δέντρο, ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε τήν
κλήρωση τῶν 35 δώρων τῆς Μητροπό-
λεως (βιβλία καί ἐπιτραπέζια παιχνίδια).
Φωνές καί χαρά καθώς ἄκουγαν τόν
ἀριθμό πού εἶχαν στό χέρι τους καί ἔτρε-
χαν νά πάρουν ἀπό τό χέρι τοῦ Ποιμε-
νάρχη μας τό δῶρο καί τήν εὐχή του.

Τό βράδυ, 7.30 μ.μ. στήν ἀνακαινι-
σμένη, ἀπό τήν Μητρόπολή μας, αἴθου-
σα τοῦ Παλαιοῦ Ὀρφέα, ἔγινε ἡ Χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή.

Στολισμένη ἡ αἴθουσα μέ τό δέντρο
καί ἀγγελικές παραστάσεις καί ὑπό
τόν ἦχο χριστουγεννιάτικων τραγουδιῶν
ὑποδεχόταν τόν κόσμο.

7.30 μ.μ. μέ τήν ἄφιξη τοῦ Μητροπο-
λίτου μας ἄρχισε ἡ γιορτή.

Μετά ἀπό σύντομη εἰσήγηση, καλω-
σόρισμα, σχολιασμό, ἡ χορωδία τοῦ
Μουσικοῦ Γυμνασίου ἀπέδωσε παρα-
δοσιακά κάλαντα Χριστουγέννων καί
Πρωτοχρονιᾶς ἀπ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα.

Στή συνέχεια, ἕνα video παρουσίασε
τήν ἱστορία τοῦ τραγουδιοῦ Ἅγια Νύ-
χτα, διαβάστηκε τό κείμενο «Θάρθης
στή γιορτή μου;» ἀπό μέλη τῆς Κατη-
χητικῆς συντροφιᾶς τοῦ Σκουτάρεως.
Μαθήτριες τοῦ Ἀνώτερου Κατηχητικοῦ
τῆς Παναγίας παρουσίασαν δρώμενο



πλαισιωμένο μέ εἰκόνες τό ποίημα τοῦ Βερίτη «Ζη-
τώντας τό Φῶς». Ἡ παιδική χορωδία τῆς Μητροπό-
λεώς μας ἀπέδωσε χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισαν οἱ πατρικές
ἐπίκαιρες σκέψεις - εὐχές τοῦ Ποιμε-
νάρχη μας.

Ἐπισκέψεις
Τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Θεολό-

γο ἐπισκέφθηκαν ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐμπο-
ρικοῦ Συλλόγου Σερρῶν κ. Ἄγγελος
Κεχαγιᾶς (29/10), ὁ Δ/ντής τῆς Χ Τα-
ξιαρχίας Σερρῶν κ. Ἀλεξανδράκης (4 καί
20/11), ὁ νέος Δ/τής τοῦ Χ Συντάγματος
Σερρῶν, Συνταγματάρχης κ. Ἀλέξιος
Παπαδόπουλος (25/11), οἱ μαθητές τῆς
Γ΄ τάξης τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου
Λευκῶνος (18/12), μαθητές τοῦ  Εἰδικοῦ
Σχολείου Σερρῶν (19/12), κ.ἄ.

Ἀπό τίς ποιμαντικές δραστηριότη-
τες τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί

Νιγρίτης κ. Θεολόγος κατά τό δεύτερο
δεκαπενθήμερο τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου,
τό μήνα Νοέμβριο καί τό μήνα Δεκέμ-
βριο: 

– Λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε : στούς Ἱ. Ναούς:
Ἁγ. Παντελεήμονος Κωνσταντινάτου
(20/10), Ἁγ. Νικήτα τοῦ Νέου στό Ἐπι-
σκοπεῖο (21/10), Ἁγ. Δημητρίου Σερρῶν
(26/10), Ἁγ. Γεωργίου Ἄνω Λευκῶνος
(27/10), Ἁγ. Θεοδώρων Σερρῶν (28/10,
3/11), Ἁγ. Ἀναργύρων Σερρῶν (1/11),
Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν (7/11, 8/11,
10/11, 13/11 & 25/12), Ἁγ. Νεκταρίου Νε-
οχωρίου (9/11), Ἱ. Μονῆς Προφ. Ἠλιού
Ἁγ. Πνεύματος (17/11), Εἰσοδίων Θεο-
τόκου Σερρῶν (21/11), Ἁγ. Ἀντωνίου
Σερρῶν (24/11), Ἁγ. Αἰκατερίνης Γεν. Νο-
σοκομείου Σερρῶν (25/11), στόν Ἱ.Ναό
Ἁγ. Ἀνδρέου Πατρῶν (30/11), Ἁγ. Σπυ-
ρίδωνος Σερρῶν  (1/12, 5/12 καί 12/12),
Ἁγ. Νικολάου Ἀκροπόλεως Σερρῶν
(6/12), Ἁγ. Ἀθανασίου Ἐμμ. Παπᾶ (8/12),
Ἁγ. Δημητρίου Νέου Σκοποῦ (15/12),
Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Ψυχικοῦ
(22/12), Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης (26/12).

– Χο ρ ο σ τ ά τ η σ ε : στήν Ἀκολου-
Μαθητές τῆς Γ΄ τάξης τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Λευκῶνος 

κατά τήν ἐπίσκεψή τους στόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας.
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θία τοῦ Ἑσπερινοῦ στούς Ἱ. Ναούς:
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν
(19/10, 26/10, 6/11, 7/11, 9/11, 16/11,
23/11,  7/12, 14/12, 21/12, 24/12), Ἁγ. Δη-
μητρίου Ν. Σκοποῦ (25/10), Ἁγ. Θεο-
δώρων Σερρῶν (27/10, 2/11. 31/12),
Ἁγ. Ἀναργύρων Οἰνούσης (31/10), Ἁγ.
Μηνᾶ Σερρῶν (10/11), Εἰσοδίων Θεο-
τόκου Σερρῶν (20/11), στόν Ἱ. Ναό Ἁγ.
Παρασκευῆς Σερρῶν, μέ τήν ἀφορμή
τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγ. Στυλιανοῦ προ-
στάτου τῶν παιδιῶν (25/11), Ἁγ. Ἀνδρέ-
ου Πατρῶν (29/11), Ἁγ. Σπυρίδωνος
Σερρῶν (30/11 & 11/12), Προφ. Ἠλιού
Σερρῶν μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τοῦ Ὁσί-
ου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Φιλα-
ρέτου τοῦ ἐλεήμονος, προστάτου καί
ἐφόρων τῶν ἐνοριακῶν φιλοπτώχων τα-
μείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
(1/12), Ἁγ. Βαρβάρας Σερρῶν (3/12), Ἁγ.
Νικολάου Ἐλαιῶνες (6/12). 

– Π ρ ο έ σ τ η : Στίς Δοξολογίες: α)
μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου
Ἀρτεμίου, προστάτου τῆς Ἀστυνομίας
(20/10), β) μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπε-
τείου τῆς Ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου 1940, στό Μητροπολιτικό
Ναό Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν
(28/10), μέ τήν εὐκαιρία τῆς ὑποδοχῆς
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας Ξενιᾶς
(6/11), γ) μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στόν Μητρο-
πολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερ -
ρῶν (21/11), δ) μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ὑποδοχῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς δε-
ξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνος στόν
Ἱ. Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν
(30/11), ε) στήν ἐπιμνημόσυνη δέηση
στήν προτομή τοῦ Ἐμμ. Παπᾶ στήν
πλατεία τῆς ὁμώνυμης Κωμόπολης
(8/12).

-  Τέ λ ε σ ε : Τήν Ἀκολουθία τοῦ
Ἁγιασμοῦ στήν αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ
Σερρῶν, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης
τῆς Νέας Ἱεραποστολικῆς Χρονιᾶς

(20/10), στό Ἀντιαιρετικό Γραφεῖο (11/11), στό χῶρο
ἄθλησης τοῦ Πανσερραϊκοῦ (16/11).

Θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο Ἐμμ. Παπᾶ (8/12).

Ἁγιασμός στό Ἀντιαιρετικό Γραφεῖο (11/11).

Ἁγιασμός στόν χῶρο ἄθλησης τοῦ Πανσερραϊκοῦ (16/11).
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Μεγάλου Ἀθανασίου, Περί τῆς Ἐνανθρωπήσεως*

Κείμενο*
Συνιδών γάρ ὁ Λόγος, ὅτι ἄλλως οὐκ ἄν λυ-

θείη τῶν ἀνθρώπων ἡ φθορά, εἰ μή διά τοῦ
πάντως ἀποθανεῖν· οὐχ οἷόν τε δέ ἦν τόν Λό-
γον ἀποθανεῖν ἀθάνατον ὄντα καί τοῦ Πα-
τρός Υἱόν· τούτου ἕνεκεν τό δυνάμενον ἀπο-
θανεῖν ἑαυτῷ λαμβάνει σῶμα, ἵνα τοῦτο τοῦ
ἐπί πάντων Λόγου μεταλαβόν ἀντί πάντων
ἱκανόν γένηται τῷ θανάτῳ καί διά τόν ἐνοι-
κήσαντα Λόγον ἄφθαρτον διαμείνῃ, καί λοι-
πόν ἀπό πάντων ἡ φθορά παύσηται τῇ τῆς
ἀναστάσεως χάριτι, ὅθεν ὡς ἱερεῖον καί
θῦμα παντός ἐλεύθερον σπίλου, ὅ αὐτός
ἑαυτῷ ἔλαβε σῶμα προσάγων εἰς θάνατον,
ἀπό πάντων εὐθύς τῶν ὁμοίων ἠφάνιζε τόν
θάνατον τῇ προσφορᾷ τοῦ καταλλήλου.
Ὑπέρ πάντας γάρ ὤν ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, εἰκό-
τως τόν ἑαυτοῦ ναόν καί τό σωματικόν
ὄργανον προσάγων ἀντίψυχον ὑπέρ πάντων,
ἐπλήρου τό ὀφειλόμενον ἐν τῷ θανάτῳ· καί
ὡς συνών διά τοῦ ὁμοίου τοῖς πᾶσιν ὁ
ἄφθαρτος τοῦ Θεοῦ Υἱός, εἰκότως πάντας ἐνέ-
δυσεν ἀφθαρσίαν ἐν τῇ περί τῆς ἀναστάσε-
ως ἐπαγγελίᾳ. Καί αὐτή γάρ ἡ ἐν τῷ θανάτῳ
φθορά κατά τῶν ἀνθρώπων οὐκέτι χώραν
ἔχει διά τόν ἐνοικήσαντα Λόγον ἐν τούτοις διά
τοῦ ἑνός σώματος· καί ὥσπερ μεγάλου βα-
σιλέως εἰσελθόντος εἴς τινα πόλιν μεγάλην καί
οἰκήσαντος εἰς μίαν τῶν ἐν αὐτῇ οἰκιῶν, πάν-
τως ἡ τοιαύτη πόλις τιμῆς πολλῆς καταξιοῦται
καί οὐκέτι τις ἐχθρός αὐτήν οὔτε ληστής ἐπι-
βαίνων καταστρέφει, πάσης δέ μᾶλλον ἐπι-
μελείας ἀξιοῦται διά τόν εἰς μίαν αὐτῆς
οἰκίαν οἰκήσαντα βασιλέα· οὕτω καί ἐπί τοῦ
πάντων βασιλέως γέγονεν. Ἐλθόντος γάρ
αὐτοῦ ἐπί τήν ἡμετέραν χώραν καί οἰκήσαν-
τος εἰς ἕν τῶν ὁμοίων σῶμα, λοιπόν πᾶσα
κατά τῶν ἀνθρώπων παρά τῶν ἐχθρῶν ἐπι-
βουλή πέπαυται καί ἡ τοῦ θανάτου ἠφάνισται
φθορά ἡ πάλαι κατ’ αὐτῶν ἰσχύουσα. 

Μετάφραση
Ἐγνώριζε λοιπόν ὁ Λόγος ὅτι μέ κανένα ἄλλον

τρόπον δέν θά μποροῦσε νά καταλυθεῖ ἡ φθορά τῶν
ἀνθρώπων, παρά ἐάν ὁπωσδήποτε ἀπέθνῃσκεν·
ἐπειδή ὅμως ὁ Λόγος πού ἦταν ἀθάνατος καί Υἱός
τοῦ Πατρός δέν ἦταν δυνατόν νά πεθάνει, διά τοῦτο
λαμβάνει γιά τόν ἑαυτόν του σῶμα πού νά μπορεῖ
νά ἀποθάνει, ὥστε ἀφοῦ αὐτό γίνει μέτοχον τοῦ Λό-
γου πού ἐξουσιάζει τά πάντα, νά καταστεῖ ἱκανόν
καί νά πεθάνει ὑπέρ πάντων καί νά πα-
ραμείνῃ ἄφθαρτον χάρη στόν Λόγον
πού κατῴκησεν ἐντός αὐτοῦ καί στό ἑξῆς
μέ τήν χάρη τῆς ἀναστάσεως νά παύσει
ἀπό ὅλους ἡ φθορά. Γι’ αυτό τό σῶμα πού
ἔλαβε γιά τόν ἑαυτό του ὁδήγησε στόν θά-
νατον, ὡς ἱερόν σφάγιον καί θῦμα ἀπαλλαγμένο
ἀπό κάθε κηλῖδα, καί μέ τή θυσίαν τοῦ καταλλήλου
ἐξαφάνισε ἀμέσως ἀπό ὅλους τούς ὁμοίους τόν θά-
νατον. Ἐπειδή ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ὑπεράνω
ὅλων, παρέδωσε τόν ναόν του καί σωματικό ὄργα-
νό του λύτρον ὑπέρ τῆς ζωῆς ὅλων καί ἐξόφλησε
τό χρέος πρός τόν θάνατο· καί ἔτσι συνυπάρχων διά
τοῦ ὁμοίου σώματος μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους ὁ
ἄφθαρτος Υἱός τοῦ Θεοῦ, εὐλόγως μέ τήν ὑπόσχεση
τῆς ἀναστάσεως τούς ἐνέδυσεν ὅλους μέ ἀφθαρσία.
Καί αὐτή ἀκόμη ἡ φθορά τοῦ θανάτου δέν ἔχει πλέ-
ον ἐξουσία κατά τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδή κατοίκη-
σε σ’ αὐτούς ὁ Λόγος μέ τό ἕνα σῶμα. Ἐάν π.χ. ἕνας
μεγάλος βασιλεύς εἰσέλθει σέ μία μεγάλη πόλη καί
κατοικήσει σέ μία ἐκ τῶν οἰκιῶν της, ὁλόκληρη ἡ
πόλη τιμᾶται μέ μεγάλες τιμές καί κανείς ἐχθρός πλέ-
ον οὔτε λῃστής δέν ὁρμᾷ νά τήν καταστρέψει, ἀλλ’
ἀξιώνεται πολλῆς φροντίδος χάρη τοῦ βασιλέως πού
κατοίκησε σέ μία ἐκ τῶν οἰκιῶν της. Ἔτσι ἔγινε καί
μέ τόν βασιλέα τῶν ὅλων. Διότι ὅταν ἦλθε στήν χώ-
ραν μας καί κατοίκησε σέ ἕνα ὅμοιό μας σῶμα, στό
ἑξῆς ἔπαυσε κάθε ἐπιβουλή τῶν ἐχθρῶν κατά τῶν
ἀνθρώπων καί ἐξαφανίσθηκε ἡ φθορά τοῦ θανά-
του, ἡ ὁποία παλαιότερα ἐξουσίαζε ἐναντίον μας. 
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Ἡ «Παιδική Ὀρχήστρα - Χορωδία» τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας 
στήν Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση (22/12).

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ μαθητές τοῦ Δημ. Σχολείου Λευκώνα (18/12)




