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Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε!»

Ἐφάνη ἐπὶ τῆς γῆς ὁ Θεὸς καὶ ἐφανερώθη συγχρόνως ὁ
τέλειος ἄνθρωπος καὶ ἡ ἀσύλληπτος ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου. Oἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἰδιαιτέρως ζῶμεν τὴν
μεταπτωτικὴν κατάστασιν, κατὰ τὴν ὁποίαν καθημερινῶς
διαπιστώνομεν μετὰ τοῦ Ψαλμῳδοῦ ὅτι «πάντες ἐξέκλιναν,
ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως
ἑνός» (Ψαλμ. ιγ΄ 3 - Ρωμ. γ΄ 12-13). 

Πρὸ τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ δὲν ἠδύνατο ὁ ἄνθρω-
πος νὰ φαντασθῇ τὴν ἀσύλληπτον ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώ που, διότι μετὰ τὴν πτῶσιν ἠσθένησε καὶ ἠλλοιώθη.
Μόνον οἱ πολὺ φωτισμένοι ἄνθρωποι διῃσθάνθησαν καὶ πρὸ
Χριστοῦ τὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ εἰς τὴν
ἀπορίαν τοῦ Ψαλμῳδοῦ «τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκῃ
αὐτοῦ;» (Ψαλμ. Η΄ 5), διεκήρυξαν: «ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ
τι παρ᾿ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν» (ἐ.ἄ. 6).

Τὴν ὑπερτάτην αὐτὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου
ἐφανέρωσεν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος καί, ἔκτοτε, ἐπανα-
λαμβάνουν κατ᾿ ἔτος διακηρύξεις κρατῶν, κυβερνήσεων καὶ
κοινωνικῶν ὁμάδων καὶ διεθνεῖς συμβάσεις ἀναφερόμεναι
εἰς τὸν σεβασμὸν τοῦ ἀνθρω πίνου προσώπου καὶ τὰ δικαιώ-
ματα αὐτοῦ. 

Ἐν τούτοις, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας βλέπομεν καθημερινῶς
τὸν χείριστον ἐξευτελισμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τὴν
ἀτίμωσιν καὶ τὸν διασυρμὸν αὐτοῦ. Ὀφείλομεν, λοιπόν,
ἐὰν θέλωμεν νὰ εἴμεθα ἄξιοι τῆς δόξης καὶ τιμῆς διὰ τῆς
ὁποίας περιέβαλε τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον ὁ «δι᾿ ἡμᾶς καθ᾿
ἡμᾶς γενόμενος» Δημιουργός μας, νὰ πράξωμεν πᾶν τὸ
δυνατὸν διὰ νὰ παύσῃ ἡ ἐσχάτως διογκουμένη ἐξευτελιστικὴ
διὰ τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον συμπεριφορά. 

† 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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***
Παρακολουθοῦμεν ἔκπληκτοι τὸ ἐπανα-

λαμβανόμενον συνεχῶς «δρᾶμα τῆς Βηθλεέμ».
Διότι περὶ δράματος πρόκειται καὶ ὄχι περὶ
χαρμοσύνου γεγονότος, ἐφ᾿ ὅσον ἀγνοεῖται ὁ
σπαργανούμενος ἐν φάτνῃ Υἱὸς καὶ Λόγος
τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ δημιούργημά Του, ὁ ἄνθρω-
πος, δὲν ἀντιμετωπίζεται ὡς «εἰκὼν Θεοῦ».

Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας καὶ ἡ
θεολογία της διδάσκουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ
τὸ ἀνθρώπινον σῶμα ἀξιοῦνται πλήρους σε-
βασμοῦ, διότι ἡνώθησαν μὲ τὸν Θεὸν εἰς τὸν
σαρκωθέντα Κύριον. Ὅθεν, ὀφείλομεν ὅλοι
νὰ ἐντείνωμεν τὰς προσπαθείας μας διὰ νὰ
γίνῃ ὑπὸ πάντων σεβαστὴ ἡ ὑπερτάτη ἀξία
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

***
Μετὰ πολλῆς συνοχῆς καρδίας καὶ βαθείας

θλίψεως τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ
ἡ ἡμετέρα Μετριότης παρακολουθοῦμεν τὰ
ὁσημέραι ὀγκούμενα κύματα ταῦτα βίας καὶ
βαρβαρότητος, τὰ ὁποῖα ἐξακολουθοῦν νὰ
μαστίζουν διαφόρους περιοχὰς τοῦ πλανήτου
μας, καὶ ἰδιαιτέρως τὴν Μέσην Ἀνατολήν, καὶ
μάλιστα τοὺς γηγενεῖς ἐκεῖ χριστιανούς, εἰς
τὸ ὄνομα συχνάκις τῆς θρησκείας. Δὲν θὰ
παύσωμεν δὲ νὰ διακηρύττωμεν ἀπὸ τοῦ
Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς
πάντας, τοὺς ἀδελφοὺς Προκαθημένους τῶν
Ὀρθοδόξων καὶ τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν
Ἐκκλησιῶν, τοὺς ἐκπροσώπους τῶν Θρη-
σκειῶν, τοὺς Ἀρχηγοὺς Κρατῶν, πρὸς πάντα
ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, μάλιστα δὲ πρὸς
τούς, κατόπιν ὑποκινήσεων ἤ μὴ θέτοντας
τὴν ἰδίαν ζωὴν αὐτῶν εἰς κίνδυνον διὰ νὰ
ἀφαιρέσουν ἀνθρωπίνους ζωάς, συνανθρώ-
πους - δημιουργήματα καὶ αὐτὰ τοῦ Θεοῦ-,
καὶ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ὅτι οὐδεμία
εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ μορφὴ ἀληθοῦς καὶ
γνησίας θρησκευτικότητος ἢ πνευματικότητος
ἄνευ ἀγάπης πρὸς τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον.
Οἱονδήποτε ἰδεολογικόν, κοινωνικὸν ἢ θρη-
σκευτικὸν μόρφωμα περιφρονεῖ τὸν κατ᾿
εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντα ἄνθρωπον καὶ διδά-
σκει ἢ ἐπιτρέπει τὸν θάνατον συνανθρώπων
μας, μάλιστα δὲ μὲ βάναυσον καὶ πρωτόγονον
τρόπον, οὐδεμίαν ἀσφαλῶς ἔχει σχέσιν μὲ
τὸν Θεὸν τῆς ἀγάπης.

***
Στρέφοντες, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, τοὺς ὀφθαλ-

μούς μας εἰς τὴν κρατοῦσαν σήμερον ἐν τῷ
κόσμῳ κατάστασιν ἀποστρέφομεν τὸ πρόσω-
πόν μας ἐκ τῶν θλιβερῶν γεγονότων μισαλ-
λοδοξίας καὶ ἐχθρότητος, τὰ ὁποῖα μαστίζουν
τὴν ἀνθρωπότητα καὶ φθάνουν πλέον, διὰ
τῶν συγχρόνων μέσων γενικῆς ἐπικοινωνίας,
εὐχερέστερον εἰς τὰς ἀκοὰς καὶ τὴν ὅρασίν
μας προκαλοῦντα τρόμον διὰ τὰ ἐπερχόμενα
δεινά, καὶ προβάλλομεν ὡς ἰσχυρὸν ἀντίδοτον
εἰς τὴν σύγχρονον βίαν τὴν καταπλήξασαν
τοὺς μάγους καὶ τὸν κόσμον «ἐσχάτην πτω-
χείαν» τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ πάντοτε ὡς
ἀγάπη. Αὐτὴ εἶναι ἡ μυστικὴ δύναμις τοῦ
Θεοῦ, ἡ μυστικὴ δύναμις τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ἡ μυστικὴ δύναμις τοῦ γένους
τῶν χριστιανῶν. Ἡ δύναμις ἡ ὁποία νικᾷ
καὶ ὑπερβαίνει διὰ τῆς ἀγάπης τὴν κάθε
εἴδους βίαν καὶ κακίαν.

***
Οὕτως ἀποτιμῶντες κατὰ τὰ ἐφετεινὰ Χρι-

στούγεννα τὴν κατάστασιν τῶν ἀνθρωπίνων
πραγμάτων, εὐχόμεθα ὅπως βιώσωμεν οἱ πάν-
τες τὴν χαρὰν τοῦ ἀπολύτου σεβασμοῦ τῆς
ἀξίας τοῦ προσώπου, τοῦ συνανθρώπου, καὶ
τὴν παῦσιν τῆς βίας κάθε μορφῆς, τὴν νίκην
ἐπὶ τῆς ὁποίας διὰ τῆς ἀγάπης προβάλλει καὶ
προσφέρει ὁ σάρκα λαβὼν «μεγάλης Βουλῆς
Ἄγγελος», ὁ «Ἄρχων εἰρήνης» καὶ Σωτὴρ
ἡμῶν Χριστός.

Αὐτοῦ τοῦ τεχθέντος καὶ ἐνανθρωπήσαντος
Κυρίου τῆς δόξης, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης
ἡ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος καὶ ἡ εὐδοκία
εἴησαν μετὰ πάντων.

Χριστούγεννα ΄βιδ΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως β
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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Ἐπέ λαμ ψε καί πά λιν ἡ χαρ μό συ νη καί ἁ-
γί α πανήγυρη τῶν Χρι στου γέν νων, ἡ μη τέ ρα
ὅ λων τῶν χρι στια νι κῶν ἑ ορ τῶν. Ὁ Κύ ρι ός μας
τα πει νῶς καί ἀθο ρύ βως γεν νή θη κε στήν φάτ -
νη τοῦ σπη λαί ου τῆς ἁγί ας Βη θλε έμ καί μέ τό
οὐρά νι ο καί σω στι κό φῶς Του σκέ πα σε ὁλό -
κλη ρη τήν κτί ση. Ἀνέ τει λε ἡ ἀνα το λή τῶν ἀ-
να το λῶν, ἡ φω ταυ γής καί φω σφό ρος ἡμέ ρα
τοῦ Θε οῦ, πού δι α λύ ει τό πυ κνό σκο τά δι τῆς
ἀγνω σί ας καί νι κᾶ τήν δύ να μη τῆς ἁμαρ τί ας.
Τό συγ κλο νι στι κό θαῦμα τῆς θεί ας ἐναν θρω -
πή σε ως, ἡ ἀνερ μή νευ τη σύλ λη ψη καί ἡ ἀνέκ -
φρα στη γέν νη ση τοῦ Κυ ρί ου μας Ἰη σοῦ
Χρι στοῦ, «τό πάν των και νῶν, και νό τα τον
θαῦμα, τό μό νον και νόν ὑπό τόν ἥλι ον», ὅπως
χα ρα κτη ρι στι κῶς θεολογεῖ ὁ Ἅγι ος Ἰω άν νης
ὁ Δα μα σκη νός, γιά μί α ἀκό μη φο ρά φα νε ρώ -
νει στόν κό σμο τήν ἀνεξάντλητη πα τρι κή ἀ-
γά πη τοῦ Θε οῦ πρός τό δη μι ούρ γη μά του, τόν
ἄν θρω πο, χά ριν τοῦ ὁποί ου τέ μνει τήν ἱστο -
ρί α, ὑπερ βαί νει τούς νό μους τῆς φύ σε ως καί
πραγ μα τώ νει τό πα ρά δο ξο καί ξέ νο μυ στή ρι ο
τῆς θεί ας σαρ κώ σε ως.

Ὁ Θε ός Λό γος, ὁ εἷς τῆς Τρι ά δος, ἡ εὐδο -
κί α τοῦ Πα τρός, στήν γῆ με τά ἀν θρώ πων συ -
να να στρέ φε ται,  χω ρίς πο τέ νά χω ρι σθεῖ ἀπό
τόν Πα τέ ρα, «ὁ ἄσαρ κος σαρ κοῦται, ὁ λό γος
πα χύ νε ται, ὁ ἀό ρα τος ὁρᾶται, ὁ ἀνα φής ψη λα -
φᾶται, ὁ ἄναρ χος ἄρ χε ται, ὁ Υἱός τοῦ Θε οῦ, Υἱ-

ός ἀν θρώ που γί νε ται» (Ἁγ. Γρη γο ρί ου Θε ο  λό -
γου, Λό γος 38, Εἰς τά Θε ο φά νι α, εἴτουν Γε νέ -
θλι α τοῦ Σω τῆρος). Ἡ θεία ἐνανθρώπηση
εἶναι «τό μέ γα τῆς εὐσε βεί ας μυ στή ρι ον» (Α΄
Τιμ. 3,16) γιά τό ὁποῖο ὁ οὐρα νο βά μων Ἀπό -
στο λος Παῦλος, γε μᾶ τος εὐγνω μο σύ νη πρός
τόν Σω τῆ ρα Χρι στό το νί ζει: «Γι νώ σκε τε τήν
χά ριν τοῦ Κυ ρί ου  ἡμῶν Ἰη σοῦ Χρι στοῦ, ὅτι δι’
ὑμᾶς ἐπτώ χευ σε πλού σι ος ὧν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐ-
κεί νου πτω χεί ᾳ πλου τή ση τε» (Β΄ Κορ. 8, 9). Ὁ
τε χθείς Κύ ρι ός μας προ σέ λα βε θε λη μα τι κῶς
τήν ὀν το λο γι κή, λό γῳ τῆς ἁμαρ τί ας, πτω χεί α
τοῦ ἀν θρώ που, γιά νά πλου τί σει μέ πνευμα-
τικό πλοῦτο  τήν πτω χεύ σα σα ἀν θρώ πι νη φύ -
ση. Δι ά τοῦτο καί ἡ ἐν χρό νῳ γέν νη ση τοῦ
Κυ ρί ου μας ὀνο μά ζε ται ἀπό τούς θεί ους πα -
τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, συγ κα τά βα σις, κέ -
νω σις, τα πεί νω σις, πτωχεία. Ὁ προ αι ώ νι ος
Λό γος  ἀπό ἀπρο σμέ τρη τη ἀγά πη γεν νᾶται
«ἐν Βη θλε έμ τῆς Ἰου δαί ας, ἐν ἡμέ ραις Ἡρώ -
δου τοῦ Βα σι λέ ως» (Ματθ. 1,2) ὡς ἄν θρω πος,
ἀνα και νί ζει καί ἀνα πλά θει τόν ὑλι κό καί
φθαρ τό κό σμο, χα ρί ζει δι ά τῆς σαρ κώ σε ώς
Του στό ἀν θρώ πι νο γέ νος τήν πλη ρό τη τα τῆς
ζω ῆς, φα νε ρώ νει τόν ἄλ λο Πα ρά κλη το,  «τόν
θη σαυ ρό τῶν ἀγα θῶν», τό Ἅγι ο Πνεῦμα καί
κα θι στᾶ  τόν ἄν θρω πο πνευ μα τέμ φο ρο, μέ το -
χο τῶν αἰω νί ων ἀγα θῶν καί συμ πά ρε δρο τῆς
θεί ας με γα λο σύ νης. 

«Χρι στός γεν νᾶται δο ξά σα τε· 
Χρι στός ἐξ οὐρα νῶν ἀπαν τή σα τε· 
Χρι στός ἐπί γῆς ὑψώ θη τε…» 

(Ἁγ. Γρη γο ρί ου Θε ο λό γου, Λό γος 38, 
Εἰς τά Θε ο φά νι α, εἴτουν Γε νέ θλι α τοῦ Σω τῆρος). 

Ἀγα πη τοί μου ἀδελ φοί, 
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Ὁ Κύ ρι ός μας Ἰη σοῦς Χρι στός γεν νή θη κε
ὡς τέ λει ος ἄν θρω πος, κα τά πάν τα ὅμοι ος μέ
ἐ μᾶς, ἐκτός ἁμαρ τί ας, καί ἔτσι μᾶς κα θι στᾶ
οἰκεί ους Του, φίλους, ἀδελ φούς Του κα τά χά -
ριν, διά «τό εἶναι αὐτόν πρω τό το κον ἐν πολ -
λοῖς ἀδελ φοῖς» (Ρωμ. 8, 29). Ὁ ἀθάνατος καί
παντεχνήμων Λόγος ἔγι νε ἄν θρω πος, γιά νά
μᾶς με τα δώ σει τό κα λύ τε ρο, τό ἀνώ τε ρο, τό
ἁγι ώ τε ρο, δη λα δή τήν θε ό τη τά Του. Σαρ κώ -
θη κε, γιά τόν δι κό μας ὀν το λο γι κό πλου τι σμό,
γιά τήν δι κή μας λύ τρω ση καί σω τη ρί α, γιά νά
γί νου με ἐμεῖς «κοινωνοί θεί ας φύ σε ως» (Β΄ Πέ -
τρου 1, 4). 

Μέ σα σέ αὐτή τήν πο ρεί α τοῦ χρό νου, τό
χθές, τό σή με ρα, τό αὔρι ο φω τί ζον ται καί νο -
η μα το δο τοῦν ται ἀπό τό φῶς τῆς ἀγά πης τοῦ
Θε οῦ. Ὁ θεάνθρωπος Ἰη σοῦς προσ λαμ βά νει
ὡς ὁ κα λός Σα μα ρεί της τήν πλη γω μέ νη ἀν -
θρώ πι νη φύ ση, τήν θε ρα πεύ ει φι λο στόρ γως,
τήν φω τί ζει, τήν ἐξυ ψώ νει εὐερ γε τι κῶς, τήν ἀ-
πε λευ θε ρώ νει λυ τρω τι κῶς ἀπό τίς ἁμαρ τί ες,
τήν δι και ώ νει ἐνώ πι ον τοῦ Θε οῦ Πα τέ ρα καί
ἐν τέ λει τήν κα θι στᾶ κα τά χά ριν μέ το χο τῆς
θεί ας μα κα ρι ό τη τος. Τό τα πει νό καί φαι νο με -
νι κά ἀδύ να μο βρέ φος τῆς Βη θλε έμ εἶναι ὁ
Θεός τῶν δυ νά με ων, ὁ Παν το κρά τωρ Κύριος.
Πο ρεύ ε ται  ἡρέ μως μέ σα στίς πο λύ βου ες πο -
λι τεῖες μας καί στήν ἔρη μο τῆς μο να ξιᾶς μας
καί ὡς «ὁ ἀεί προ σφέ ρων καί προ σφε ρό με -
νος» χα ρί ζει στίς καρ διές μας, ἐφό σον τό θε -
λή σου με, «τήν πάν τα νοῦν ὑπε ρέ χου σαν
εἰρή νην» καί τήν πλη ρό τη τα τῆς ζω ῆς.

Μέ τήν σάρ κω ση τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ ἐπέρχεται ὀν το λο γι κῶς ἡ εἰρή νευ ση, ἡ
συμ φι λί ω ση καί ἡ κα ταλ λα γή τοῦ ἀπο στά τη
ἀν θρώ που μέ τόν δημιουργό του. Τό ἀπο τέ -
λε σμα αὐτῆς τῆς κα ταλ λα γῆς εἶναι ἡ ἀπο κα -

τά στα ση τῆς ἐσω τε ρι κῆς πληρότητος καί τῆς
εἰρή νης στίς ψυ χές τῶν ἀν θρώ πων καί ἡ πρός
ἀλ λή λους στοργή καί ἀγά πη. Ὁ ἅγι ος Γρη γό -
ρι ος ὁ Πα λα μᾶς το νί ζει χα ρα κτη ρι στι κῶς:
«Αὐτήν τήν εἰρή νη νά φυ λάσ σω με, ἀδελ φοί, ὅ-
σο μπο ροῦμε. Δι ό τι αὐτήν ἐλά βα με ὡς κλη ρο -
νο μί α ἀπό τόν Σω τῆρα μας, πού ἐγεν νή θη
σή με ρα καί μᾶς ἔδω σε τό Πνεῦμα τῆς υἱο θε σί -
ας, δι ά τοῦ ὁποί ου γι νό με θα «κλη ρο νό μοι μέν
Θε οῦ, συγ κλη ρο νό μοι δέ Χρι στοῦ» (Ρωμ. 8,17). 

Ἀγα πη τοί μου ἀδελ φοί, 
Μέ σα στόν ρα γδαί ως με τα βαλ λό με νο καί

τα ρα χώ δη κό σμο τῶν θε α μα τι κῶν ἐπι τυ χι ῶν
ἀλ λά καί τῶν τρα γι κῶν κρί σε ων, τό ἐλ πι δο -
φό ρο θεῖο μή νυ μα τῆς κα τά σάρ κα Γεν νή σε ως
τοῦ Κυ ρί ου μας Ἰη σοῦ προ βάλ λει ἐνώ πι όν
μας ἰδι αι τέ ρως ἐπί και ρο. Τό  θεῖ ο βρέ φος τῆς
Βη θλε έμ ἐγ και νί α σε μιά νέ α πραγ μα τι κό τη τα
γιά τόν ἄνθρωπο μέ κυρίαρχα στοιχεῖα τήν
χάρη, τήν ἀλήθεια, τή ζωή, ὥστε δικαίως ὁ
ἱερός Εὐαγγελιστής Ἰωάννης νά λέγει ὅτι
«ἀπό τήν πληρότητα αὐτοῦ ὅλοι ἐμεῖς ἐπήραμε
καί τήν μίαν χάριν κατόπιν τῆς ἄλλης» (Ἰ ω . 1,
16) καί τήν «πλησμο νή τῆς ζωῆς» (Ἰ ω . 10, 10).
Μέ ἀφορμή, λοιπόν, τά ἐφε τει νά Χρι στού γεν -
να, κα λῶ καί πα ρα κα λῶ ὅλους νά δο ξά σου με
μέ σα ἀπό τήν καρ διά μας μέ λό γους καί ἔρ γα
τήν ἄφα τη φι λαν θρω πί α καί συγ κα τά βα ση
τοῦ Κυ ρί ου μας καί ἀκο λου θών τας μέ ὁ δη γό
τήν πί στη τά βή μα τά Του, νά συμ πο ρευ θοῦμε
μέ ἀγά πη καί εἰρή νη μα ζί Του καί μέ τόν συ-
νάνθρωπό μας, τήν εἰ κό να Του καί ἀ δελ φό
μας. 

Ἡ χά ρις καί τό ἄπει ρον ἔλε ος τοῦ γεν νη -
θέν τος Σω τῆρος μας Ἰη σοῦ Χρι στοῦ, εὔχο μαι
νά εἶναι πάν το τε μα ζί σας. 

Εὐλο γη μέ να καί ἅγι α Χρι στού γεν να
Μετ’ εὐχῶν ἐγ καρ δί ων καί ἀγά πης ἐν Χρι στῷ νη πι ά σαν τι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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Ἀγα πη τοί μου ἀδελ φοί, 
Ἡ ἄπει ρη ἀγα θό τη τα τοῦ Θε οῦ μᾶς ἀ ξι ώ-

νει καί πάλι νά εἰσέλ θου με σέ μία νέα χρονική
περίοδο, τό σω τή ρι ο ἔτος 2015 ἀπό τῆς γεν-
νήσεως τοῦ Κυρίου μας. Μέ τήν εὐκαι ρί α αὐ-
τή ἀπευ θύ νω σέ ὅλους σας ἐγ κάρ δι ες εὐχές,
ὁ Σω τήρ τοῦ κό σμου Ἰησοῦς Χριστός, τοῦ ὁ-
ποί ου σή με ρα ἑορ τά ζου με τήν κα τά σάρ κα
Πε ρι το μή, νά εὐ λο γεῖ καί νά ἁγι ά ζει τήν ζω ήν
σας καί κατ’ αὐτήν τή νέ α χρο νιά. 

Ὁ χρό νος κατανοεῖται, κα τά τήν χρι στια -
νι κή δι δα σκα λί α, ὡς ἐ κεῖ νο τό κινούμενο
γραμμικῶς πλαί σι ο μέ σα στό ὁ ποῖ ο ἐκδη λώ -
νε ται ἡ ἀ πο κά λυ ψη τοῦ Θε οῦ, ἱ ε ρουρ γεῖ ται ἡ
σω τη ρί α τοῦ ἀν θρώ που καί συντελεῖται ὁ ἁ -
γι α σμός τῆς κτί σε ως. Κέν τρο καί ἐν τε λέ χει α
τοῦ χρό νου εἶ ναι ὁ Κύ ρι ός μας Ἰ η σοῦς Χρι-
στός, τό  Α καί τό  Ω τῆς ἱ στο ρί ας, ἡ ἀρ χή καί
τό  τέ λος, ἐ κεῖ νος πού ἀνα και νί ζει τόν κό-
σμο, ἁγι ά ζει τόν χρό νο καί ἀνα γεν νᾶ τόν ἄν -
θρω πο στήν αἰώ νι ο ζω ή. Ὁ Θε ός, «ὁ τήν τοῦ
χρό νου φύ σιν κα τα σκευ ά σας» (Μέγας Βασί-
λειος), κα λεῖ τόν ἄν θρω πο νά βα δί ζει στόν
χρό νο τῆς πα ρού σης ζω ῆς «ἐν σο φί ᾳ», μέ ὁ-
δη γό τήν Εὐαγ γε λι κή ἀλή θει α πού φω τί ζει,
ἁγι ά ζει, στη ρί ζει, νο η μα το δο τεῖ καί χρι στο -
ποι εῖ τόν ἄν θρω πο. Ὁ ἄν θρω πος ἔχει τήν δυ -
να τό τη τα, ἀλ λά καί τήν με γά λη εὐθύ νη, ἐ-
λευ θέ ρως, νά ἐπι λέ ξει ἤ νά μήν ἐπι λέ ξει τό
πέ ρα σμα ἀπό τόν πα λαι ό κό σμο τῆς φθορᾶς
στήν και νή κτί ση τῆς χάριτος, πού γί νε ται με -
θε κτή καί ὁρα τή  στό πρό σω πο τοῦ θεαν-
θρώπου Χρι στοῦ. 

Ἡ με τά βα ση αὐτή ἀπό τό «νῦν» τοῦ πα -
ρόν τος χρό νου στό «ἀεί» τῆς Βα σι λεί ας τοῦ
Θε οῦ κα θί στα ται δυ να τή μέ σα  στήν  ἁγί α

Ἐκ κλη σί α  Του,  πού  εἶναι τό  ἅ γι ον  Σῶμα
τοῦ Χρι στοῦ  καί  κοι νω νί α ἁγί ων. Δη μι ουρ -
γή θη κε ἀπό τό Θε ό γιά ὅλους μας, ὡς ἐπι λο-
γή ζω ῆς καί προ ϋ πό θε ση σω τη ρί ας. Ἡ ἁγί α
Ὀρ θό δο ξος Ἐκ κλη σί α μας ὑπη ρε τεῖ θυ σι α -
στι κῶς μέ σα στόν κό σμο, χωρίς νά εἶναι «ἐκ
τοῦ κόσμου τούτου», αὐ τό τό μυ στή ρι ο τῆς
πί στε ως στόν ἀλη θι νό Θε ό, πού χα ρί ζει στόν
ἄν θρω πο πληρότητα ζω ῆς καί ἀθα να σί α. Κα -
λού με θα ὅλοι μας μέ «φό βον Θε οῦ» καί σοφία
νά ἀξι ο ποι ή σου με ὅλα τά δῶρα Του πρός χά-
ριν τῆς σω τη ρί ας μας, ἀλ λά καί πρός χά ριν
τοῦ ἀδελ φοῦ μας, ὁ ὁ ποῖ ος ὡς εἰκό να Του ἀ-
πο τε λεῖ προ α παι τού με νο γι’ αὐτήν. Κέρ δι σες
τόν ἀδελ φό σου κέρ δι σες τόν ἴδιο τόν Θε ό,
το νί ζουν οἱ πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας μας. Αὐ-
τός ὁ κα θη με ρι νός ἀγώ νας γιά νά γνω ρί σου-
με τόν Θε ό καί νά κερ δί σου με τόν ἀδελ φό
μας νο η μα το δο τεῖ, κα τα ξι ώ νει καί ὀμορ φαί-
νει τό πέ ρα σμά μας ἀπό αὐτήν τήν ζω ή. Τό τε
ὁ χρό νος ἀπο κτᾶ οὐσι α στι κό νό η μα καί ἀξί α,
φω τί ζε ται καί ἁγι ά ζε ται.

Εὔχο μαι ἀπό καρ δί ας, ὡς Ἐπί σκο πός σας,
ὁ φι λά γα θος Κύ ρι ος καί Δε σπό της τῆς ζω ῆς
μας νά εὐλο γή σει ἀφθο νο πα ρό χως τό νέ ο ἔ-
τος 2015 ἀπό τόν ἀκέ νω το θη σαυ ρό τῆς χρη -
στό τη τος καί τῆς ἀγά πης Του, ὥστε νά εἶναι
γιά τόν κα θέ να μας προ σω πι κῶς, τήν το πι κή
μας Ἐκ κλη σί α, τήν πε ρι ο χή μας, τήν πα τρί δα
μας καί τόν κό σμο ὁλό κλη ρο, ἔτος με τα νοί-
ας, σω τη ρί ας, εὐλο γί ας, φω τι σμοῦ, ἐλ πί δος,
προ ό δου καί εὐη με ρί ας. 

Ἡ δέ χά ρις τοῦ Κυ ρί ου ἡμῶν Ἰη σοῦ Χρι-
στοῦ καί ἡ ἀγά πη τοῦ Θε οῦ καί Πα τρός καί ἡ
κοι νω νί α τοῦ Ἁγί ου Πνεύ μα τος εἴη με τά πάν -
των ἡμῶν. Ἀμήν.         

Εὐλο γη μέ νο καί σω τή ρι ο τό νέ ον ἔτος!
Δι ά πυ ρος εὐχέ της σας πρός τόν Σω τῆ ρα Χρι στόν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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Ἡ ἄπειρος ἀγαθότητα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ
μᾶς ἀξιώνει καί ἐφέτος νά φθάσωμεν στά
ἔνδοξα προεόρτια τῆς μεγάλης καί κοσμο-
σωτηρίου ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ὁ
Σωτῆρας καί λυτρωτής Κύριος μέσα στόν
λειτουργικό χρόνο τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπι-
σκέπτεται σωστικῶς τήν ἀνθρωπότητα με-
ταφέροντας τό μήνυμα τῆς εἰρήνης τοῦ Θεοῦ
καί τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ πρός τόν πάσχοντα
καί δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο. Ἡ ἑορτή τῶν
Χριστουγέννων ἀνακαλεῖ μέ τόν πιό συγκλο-
νιστικό τρόπο στήν μνήμη μας τό χρέος τῆς
ἀγάπης πού προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς ἡ
ἀπάντηση τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς
Ἐκκλησίας μας δηλαδή στήν ἠθική καί πνευ-
ματική ἀνεστιό-τητα καί ἀδιαφορία τοῦ σύγ-
χρονου κόσμου, ὁ ὁποῖος βιώνει καθημερινῶς
τούς πικρούς καρπούς τῆς ἐγωιστικῆς του
αὐτονομήσεως ἀπό τόν Θεόν τῆς ἀγάπης καί
τοῦ ἐλέους. Αὐτή ἡ ἀπιστία γεννᾶ στόν
κόσμο τά φαινόμενα τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας,
τοῦ χάους καί δημιουργεῖ συνθῆκες βαθειᾶς
κρίσεως καί ἀποσταθεροποιήσεως.  

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας δίδει πάντοτε, ἰδι-
αιτέρως ὅμως αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, τήν
εὐκαιρία νά ἀναδείξουμε τά στοιχεῖα τῆς
εὐγένειας τῆς ψυχῆς μας. Καλεῖ ὅλους μας
νά ἐκδηλώσουμε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη, πού
ἐδίδαξε καί ἔκανε πράξη ὁ ἴδιος ὁ Κύριός
μας. Νά προσφέρουμε ἀπό αὐτό τό ὑστέ-
ρημά μας, σέ ὃλους ἐκείνους, πού ἔχουν
ἀνάγκη. Νά μοιρασθοῦμε τόν «ἐπιούσιο ἄρτο»
μας μέ τούς ἀδελφούς μας πού ζοῦν στήν
ἀνέχεια. Νά γίνει αὐτή ἡ προσφορά μας

τροφή σέ αὐτούς πού τήν στεροῦνται, χαρά
στό ὀρφανό, βάλσαμο στούς πονεμένους καί
στούς στερημένους, ἐλπίδα καί αἰσιοδοξία
στούς ἀπελπισμένους. Ἡ Ἐκκλησία μας ποτέ
δέν λησμονεῖ τό χρέος τῆς ἀγάπης. Ἕνα
χρέος πού μένει ἀνεξόφλητο ὅσο ὑπάρχει δί-
πλα μας ἡ φτώχεια καί ὁ πόνος, τά ὁποῖα
δυστυχῶς πλήττουν ὅλο καί περισσότερους
συνανθρώπους μας. Ἰδιαιτέρως σήμερα γίνεται
πιό ἐπίκαιρη ἡ ἀνάγκη τῆς ἐγρήγορσης, διότι
αὐξάνει ἀνεξέλεγκτα ἡ δυστυχία, ὁ εὐτελι-
σμός τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας, ἡ
ἀνεργία, ἡ κοινωνική ἀναταραχή καί ἡ ἀνα-
σφάλεια. Σέ αὐτήν τήν τόσο κρίσιμη χρονική
περίοδο ἡ Ἐκκλησία παραμένει ἡ βέβαια
ἐλπίδα καί ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας τοῦ
ἀνθρώπου.

Αὐτό τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας ἐπιτυγχάνεται πρω τί στως
μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί ἀκολούθως μέ
τήν ἰδικήν σας συμπα ρά σταση καί ἐμπιστο-
σύνη. Συγκεκριμένα ἀπό 1ης Νοεμβρίου 2013
μέχρι 31ης Ὀκτωβρίου 2014 προσεφέρ θησαν
γιά δράσεις φιλανθρωπικοῦ χαρα κτῆρος τά
κάτωθι ποσά:

α) γιά τακτικά μηνιαῖα βοηθήματα, 91.765
εὐρώ,  

β) γιά ἔκτακτα μηνιαῖα βοηθήματα, 84.675
εὐρώ,  

γ) γιά νοσήλεια καί ἀγορά φαρμάκων
ἀσθενῶν, 19.053 εὐρώ,

δ) γιά βοηθήματα Χριστουγέννων 2013
καί τοῦ Πάσχα 2014, 28.844 εὐρώ,

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
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ε) γιά ἑτοιμασία καθημερινοῦ συσσιτίου
300 καί πλέον μερίδων ζεστοῦ φαγητοῦ,
189.522 εὐρώ,

στ) γιά ἐξόφληση λογαριασμῶν Δ.Ε.Η.
καί Ο.Τ.Ε., 30.746 εὐρώ,

ζ) γιά θέρμανση, 9.539 εὐρώ,
η) γιά μαθητικά καί φοιτητικά δίδακτρα,

ὑποτροφίες καί ἐνοίκια, 28.139 εὐρώ,
θ) γιά ἀποφυλακίσεις κρατουμένων, 13.108

εὐρώ, 
ι) γιά ἐξωτερική ἱεραποστολή, 14.097

εὐρώ,    
ια) γιά ἐνίσχυση διαφόρων κοινωνικῶν καί

πολιτιστικῶν συλλόγων, 17.149 εὐρώ,
ιβ) γιά τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, 189.629

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

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

Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων» 67.484 εὐρώ καί 
ιστ) γιά τό Κοινωνικό Φαρμακεῖο, 72.000

εὐρώ. 

Συνολικῶς καί μέχρι τό τέλος Ὀκτωβρίου
τοῦ παρόντος ἔτους ἐδόθη σαν τόσον ἀπό τό
Κεντρικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας ὅσο καί ἀπό τά Ἐνοριακά
Φιλόπτωχα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας περί
τά 893.198 εὐρώ γιά τήν κάλυψη τῶν βιοτικῶν
ἀναγκῶν τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας.
Εἶναι τό μεγαλύτερο ποσό πού ἔχει ποτέ
δοθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, καί
τοῦτο λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθη κῶν πού ἐπι-
κρατοῦν στόν τόπο μας. Εἶναι ἕνα συλλογικό
ἔργο πού πρέπει νά συνεχι σθῇ. Καί θά συνε-
χισθῇ, ὅταν στηριχθῇ ἀπό ὅλους μας, καθώς
οἱ ἐξωτερικές συνθῆκες ἐξακολουθοῦν νά
εἶναι ἰδιαιτέρως δύσκολες καί ἀσταθεῖς. 

Ἀδελφοί μου,
Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί ἐφέτος μέ τήν

βοήθεια τοῦ Θεοῦ θά πραγματοποιηθεῖ ὁ
Ἔρανος τῆς Ἀγάπης ἀπό τίς Ἐνορίες τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Κύριός μας θά
κτυπήσει τήν πόρτα μας καί πάλιν τό Σάββατο
13, τήν Κυριακή 14 καί τήν Δευτέρα 15 Δε-
κεμβρίου. Δέν ἁγνοοῦμε, ὅτι ἡ οἰκονομική
δυσπραγία, ἡ ἀνεργία πού καλπάζει, ἡ δρα-
στική μείωση μισθῶν καί συντάξεων, ἔχουν
δημιουργήσει πληθώρα οἰκονομικῶν προβλη-
μάτων καί κυρίως αἰ σθήμα τα ἀνασφάλειας
καί φόβου γιά τό αὔριο στίς ψυχές τῶν
ἀνθρώπων. Συγχρόνως ὅμως ἔχουν αὐξηθεῖ
δραματικά καί οἱ ἀνάγκες καί οἱ ἐκκλήσεις
συνανθρώπων μας γιά βοήθεια. Οἱ δυσμενεῖς
ἐξωτερικές συνθῆκες δέν πρέπει νά μᾶς ἀ-
ποτρέψουν ἀπό τό ἱερό καθῆκον τῆς ἀγά -
πης. Ἄς προσφέρουμε ὅλοι μέ ἀρχοντική
ἀγάπη στόν ἐφετινό ΕΡΑΝΟ ΑΓΑΠΗΣ τῆς
τοπικῆς μας Ἐκκλη σίας μέ μοναδικό σκο πό
τήν στή ρι ξη τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν
μας, ὥστε νά μήν χα θεῖ ἡ ἐλπίδα καί ἡ
ἀνθρωπιά ἀπό τόν λαό μας.  Τό λίγο τῶν
πολλῶν γίνεται ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία
πολύ μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.  Οἱ μικρές
φλέβες νεροῦ δημιουργοῦν τά μεγάλα ποτάμια,
ὃπως καί οἱ ἀσήμαντες σταγόνες τούς ὁρμη-
τικούς καταρράκτες. Κατά παρόμοιο τρόπο
οἱ προσφορές τῶν χριστιανῶν μας στόν Ἔρανο
Ἀγάπης δημιουργοῦν τόν εὐεργετικό καταρ-
ράκτη τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἀνακουφίζει,
βοηθᾶ καί παρηγορεῖ ὃσους καταφεύγουν
στήν ἁγία Ἐκκλησία μας. Ἡ χριστιανική
ἀγάπη καί ἡ ἀλληλεγγύη εἶναι ἡ μόνη λύση
στήν κρίση τῶν ἡμερῶν.

Εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καί μέ
πολλήν ἀγάπη ὁ Κύριός μας νά εὐλογῇ καί
νά χαριτώνῃ τήν ζωή σας. 

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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Μ
έ τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας πραγ-
ματοποιήθηκε καί ἐφέτος, τό Σάβ βατο
13, τήν Κυριακή 14 καί τήν Δευτέρα

15 Δεκεμβρίου ἀπό τήν Ἱερά Μητρό πολή
μας ὁ Ἔρανος Ἀγάπης. Συνολικῶς, κατά τόν
ἐφετεινό Ἔρα νο τῆς Ἀγά πης συγκεντρώθηκε
παρά τήν οἰκονομική δυσπραγία καί τήν
ἀβεβαιό τητα τῶν ἡμερῶν μας τό ποσό τῶν
151.437 Εὐρώ, τό ὁποῖο παρουσίασε ἀξιο-
σημείωτη αὔ ξηση σέ σχέση μέ τόν Ἔρανο
Ἀγάπης τοῦ 2013. 

Ὁ φιλόχριστος καί φιλότιμος λαός μας,
παρά τίς πολλές οἰκονομικές δυ σκολίες καί
τό κλῖμα ἀνασφάλειας πού ἐπικρατεῖ, ἀντα-
ποκρίθηκε κατά τρόπο ἰδιαιτέρως συγκινητικό
καί μέ πολύ εὐγέ νεια καί καλωσύνη στό
προσκλητή ριο ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκ -
κλησίας, στη ρίζοντας καί ἐνισχύοντας οὐσια-
στι κά τό φιλανθρωπικό ἔργο της. Ἡ Ἐκκλησία
μας συνεχίζει καί ἐπαυξάνει περαι τέρω τήν
φιλαν θρωπι κή καί κοι νωνική της δραστη-
ριότητα. 

Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες θά χορηγηθοῦν
ἄμεσα, τόσο ἀπό τό Γενικό Φιλό πτωχο Ταμεῖο,
ὅσο καί τά Ἐνοριακά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας, 80 συνολι κῶς ὑποτρο φίες καθώς καί
ἔκτα κτα οἰκονομικά βοηθήματα σέ περισ-
σότερες ἀπό 1100 οἰκογένειες ἀναξιοπαθού -
ντων ἀδελφῶν μας, ὅπως αὐτές κατεγρά-
φησαν ἀπό τούς ὑπευθύνους ἱερεῖς τῶν ἐνο-
ριῶν τους. Τό ὑπόλοιπο μέρος τοῦ Ἐράνου
Ἀγάπης θά διατεθεῖ μέσα στό Νέο Ἔτος γιά
τήν μηνιαῖα τακτική καί ἔκ τακτη οἰκονομική
ἐνίσχυση ἀπόρων οἰκογενειῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Θεολόγος εὐχαριστεῖ ὁλοψύχως τούς κλη-
ρικούς καί λαϊκούς ἀφοσιωμένους ἐργάτες
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησί ας, πού μέ ζῆλο,
αὐταπάρνηση καί πραγματική ἀγάπη διε-
νήργησαν καί τόν ἐφετεινό ἔρανο τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καί κυρίως τόν φιλόχριστο, φιλότιμο
καί εὐαίσθητο στόν ἀν θρώπινο πόνο λαό
μας, γιά τήν ἰδιαιτέρως συγκινητική καί ἐντυ-
πω σιακή ἀντα πόκρισή του, παρά τίς ἰδιαι -
τέρως δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες, εὐχό-
μενος σέ ὅλους εὐλογημένα καί ἅγια Χρι-
στούγεννα. 
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Δ ύο Κυριακές πρίν τήν ἑορτή τῶν
Χριστουγέννων, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία πανηγυρίζει τήν ἑορτή τῶν ἁγίων

Προπα τόρων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, συμ-
περιλαμβάνοντας καί ἐκείνους πού ἔζησαν
πρίν ἀπό τό Νόμο. Προεῖπαν τήν ἔλευση
τοῦ Μεσσία καί λυτρώνονται διά τοῦ σω-
τηρίου του Πάσχα. Μαζί μέ τόν κανόνα
τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ψάλλονται
καί οἱ ἀκόλουθοι ὕμνοι στίς ἀκολουθίες
τῆς ἡμέρας.

Πατράσιν αἶνον προσάξωμεν, πρό Νόμου
καί ἐν Νόμῳ ἐκλάμψασι καί τόν ἐκ Παρ-
θένου λάμψαντα Κύριον καί  Δεσπότην,
γνώμη ὀρθῇ, τεθεραπευκόσι, καί ἀδύτου
φωτισμοῦ νῦν ἀπολαύουσιν.

Στούς πατέρες ἄς προσφέρουμε αἴνεση,
σ’ αὐτούς πού ἔλαμψαν πρίν καί κατά
τό Νόμο καί ὑπηρέτησαν μέ φρόνημα
ὀρθό Ἐκεῖνον πού ἔλαμψε ἀπό τήν Παρ-
θένο, τόν Κύριο καί Δεσπότη καί πού
τώρα ἀπολαμβάνουν ἄδυτο φωτισμό.

Ἀδάμ τόν πρῶτον τιμήσωμεν, χειρί τετι-
μημένον τοῦ κτίσαντος, καί πάντων ἡμῶν
προπάτορα, ἤδη γεγενημένον καί ἐν σκη-
ναῖς ταῖς ἐπουρανίαις, μετά πάντων
ἐκλεκτῶν ἀναπαυόμενον.

Τόν πρῶτο Ἀδάμ, τόν προπάτορα ὅλων
μας, ἄς τιμήσουμε, πού τιμήθηκε ἀπό τό
ἴδιο τό χέρι τοῦ Κτίστη, καί πού ἀνα-
παύεται στίς ἐπουράνιες σκηνές μαζί μέ
ὅλους τούς ἐκλεκτούς.

Τόν Ἄβελ δῶρα προσάγοντα, ψυχῇ εὐγε-
νεστάτῃ προσήκατο, ὁ πάντων Θεός καί
Κύριος· τοῦτον δέ μιαιφόνῳ, πάλαι χειρί,
τεθανατωμένον, ἀνεκόμισεν πρός φῶς
ὡς θεῖον μάρτυρα.

Δέχτηκε ὁ πάντων Θεός καί Κύριος τόν
Ἄβελ πού δῶρα προσέφερε μέ ψυχή
εὐγενική· αὐτόν δέ πού τότε, στίς ἀρχαῖες

ἡμέρες, θανατώθηκε ἀπό χέρι φονικό,
τόν ἀνέσυρε πρός τό φῶς, ὡς μάρτυρα
θεῖο.

Ἄδεται ἐν κόσμῳ τό τοῦ Σήθ πρός τόν
Κτίστην διάπυρον· ἐν γάρ ἀμέμπτῳ πο-
λιτείᾳ καί ψυχῆς διαθέσει, αὐτόν ὄντως
ἐθεράπευσε· καί νῦν ἐν χώρᾳ τῶν ζώντων
βοᾷ· ἅγιος εἶ, Κύριε1.

* π. Thomas Hopko, Χειμωνιάτικη Πασχαλιά, ἐκδ.
Ἀκρίτας, Ἀθήνα 1984, σσ. 86-93.

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
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Ψάλλεται στόν κόσμο ὁ διάπυρος πόθος
τοῦ Σήθ πρός τόν Κτίστη· διότι μέ ἄμεμπτη
διαγωγή καί ἀληθινή διάθεση ψυχῆς τόν
ὑπηρέτησε πραγματικά· καί τώρα, στή
χώρα τῶν ζώντων, κραυγάζει: εἶσαι ἅγιος,
Κύριε.

Στόματι καί γλώσσῃ καί καρδίᾳ Ἐνώς ὁ
θαυμάσιος ἐπικαλεῖσθαι θεοφρόνως, τόν
τῶν ὅλων Δεσπότην, Θεόν ἤλπισεν ἐν
πνεύματι· καί εὐαρέστως βιώσας ἐν τῇ
γῇ, κλέος ἐπηνέγκατο.

Μέ τό στόμα καί τή γλώσσα καί τήν
καρδιά ὁ θαυμάσιος Ἐνώς ἤλπισε ἐν
πνεύματι ὅτι μπορεῖ νά ἐπικαλεσθεῖ θε-
οπρεπῶς τό Δεσπότη καί Θεό τῶν ὅλων
καί ἀφοῦ ἔζησε εὐαρεστώντας τον στή
γῆ ἔλαβε δόξα.

Ρητῶν ἐνθέων ἀκούσωμεν βοώντων τοῦ
Χριστοῦ τήν ἀνάδειξιν· ἰδού γάρ Σπηλαίῳ
τίκτεται, Κόρης ἐξ ἀπειράνδρου· οὗ τόν
φρικτόν τόκον προμηνύει, ἀστρολόγοις
ὁ ἀστήρ ἐπιφαινόμενος.

Ἄς ἀκούσουμε λόγια θεϊκά, πού κραυ-
γάζουν τή φανέρωση τοῦ Χριστοῦ. Διότι
νά, γεννιέται μέσα στή σπηλιά ἀπό Κόρη
δίχως πείρα ἀνδρός τοῦ ὁποίου τήν πα-
ράδοξη γέννηση προμηνύει στούς ἀστρο-
λόγους τό ἀστέρι πού φανερώθηκε.

Τά ἄσματα τῶν ἀκολουθιῶν τῆς ἡμέρας
ψάλλουν γιά τό Νῶε, τό Σαμψών, τό Βα-
ράκ, τόν Ἰεφθόε, τό Νάθαν, τόν Ἐλεάζαρ,
τόν Ἰωσία, τόν Ἰώβ, τό Σαμουήλ, τό Δαυΐδ
καί τό γιό του Σολομώντα, τόν Ἠλία καί
ὅλους τούς προφῆτες, συμπεριλαμβάνοντας
γιά ἄλλη μιά φορά τό Δανιήλ καί τούς
τρεῖς Ἁγίους Παῖδες. Ψάλλουν ἐπίσης τίς
ἅγιες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες  «ἰσχύι σου πάλαι,
δυνάμεις ἐποίησαν, θυγατέρες Κύριε, Ἄννα
καί Ἰουδίθ καί Δεβόρρα, ᾿Ολδά Ἰαήλ τε,

Ἐσθήρ, Σάρρα, Μαριάμ Μωσέως καί Ραχήλ,
καί Ρεβέκκα καί Ρούθ αἱ μεγαλόφρονες»2.
Ψάλλει, μέ μιά λέξη, ὅλους τούς δικαίους
τῶν χρόνων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἄνδρες
καί γυναῖκες, Ἑβραίους καί μή Ἑβραίους,
πού βρῆκαν ζωή ἐν τῷ Θεῷ καί ἔτσι, ὅπως
κηρύσσει τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς
ἡμέρας καί καθώς πιστεύει ἡ Ἐκκλησία,
«ὅταν ὁ Χριστός φανερωθῇ, ἡ ζωή ἡμῶν,
τότε καί ἡμεῖς σύν αὐτῷ φανερωθήσεσθε
ἐν δόξῃ» (Κολ. 3-4)

Ὅταν ὁ Χριστός φανερωθῇ ἡ ζωή ἡμῶν,
τότε καί ὑμεῖς σύν αὐτῷ φανερωθήσεσθε
ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε οὖν τά μέλη ὑμῶν
τά ἐπί τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν,
πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καί τήν πλεο-
νεξίαν, ἥτις ἐστίν εἰδωλολατρία, δι’ ἅ
ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐπί τούς υἱούς
τῆς ἀπειθείας, ἐν οἷς καί ὑμεῖς περιεπα-
τήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς· νυνί δέ
ἀπόθεσθε καί ὑμεῖς τά πάντα, ὀργήν,
θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν
ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· μή ψεύδεσθε εἰς
ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τόν παλαιόν
ἄνθρωπον σύν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καί
ἐνδυσάμενοι τόν νέον τόν ἀνακαινούμενον
εἰς ἐπίγνωσιν κατ’ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος
αὐτόν, ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καί Ἰουδαῖος,
περιτομή καί ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύ-
θης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλά τά πάντα
καί ἐν πᾶσι Χριστός (Κολ.  3: 4-11).

Ἡ ζωή τῶν δικαίων πατέρων καί μητέρων
τῶν ἀρχαίων χρόνων, ὅπως καί ἐκείνη
ὅλων τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁ Χριστός.
Ὁ ἅγιος λαός τοῦ Θεοῦ ζεῖ μονάχα γι’
αὐτόν, γιά τόν ζῶντα Θεό καί τό Λόγο
Του. Ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεώς τους εἶναι νά
δοξάζουν τό Θεό, ὄχι μόνο μέ λόγια μά
καί μέ ἔργα, καί ἔτσι νά ζοῦν.

Ὑπάρχει μεγάλη διαφορά ἀνάμεσα στό
νά ὑπάρχεις καί στό νά ζεῖς. Πολλοί ἄνθρω-
ποι ὑπάρχουν. Λίγοι ὅμως πραγματικά
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ζοῦν. Μόνο ἐκεῖνοι πού ἀναζητοῦν τό Θεό
ἔχουν ζωή. Μόνο ἐκεῖνοι πού εὐχαρι-
στοῦνται στίς ἐντολές Του καί ἀγαλλιοῦν
στήν πραγματοποίηση τοῦ θελήματός Του
θά περάσουν πέρα ἀπό τήν ἁπλή ὕπαρξη
καί θά βροῦν πραγματικά τή ζωή. «Ἐκζη-
τήσατε τόν Θεόν καί ζήσεται ἡ ψυχή ὑμῶν»
(Ψαλμ. 68: 33)3. Αὐτή εἶναι ἡ κραυγή τοῦ
Δαυΐδ τοῦ Ψαλμωδοῦ πού ἀνυμνεῖται ξέ-
χωρα αὐτή τήν Κυριακή καθώς καί τήν
Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα. Ἡ προ-
τροπή πού βρίσκεται  σέ τέλεια ἁρμονία
μέ τά λόγια τοῦ Θεοῦ πού δόθηκαν στό
Μωυσῆ κατά τήν ἀποκάλυψη τοῦ θείου
Του νόμου.

Ἰδού δέδωκα πρό προσώπου σου σήμερον
τήν ζωήν καί τόν θάνατον, τό ἀγαθόν
καί τό κακόν. Ἐάν εἰσακούσῃς τάς ἐντολάς
Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, ἅς ἐγώ ἐντέλλομαί
σοι σήμερον, ἀγαπᾶν Κύριον τόν Θεόν
σου, πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς
αὐτοῦ, φυλάσσεσθαι τά δικαιώματα αὐτοῦ
καί τάς κρίσεις αὐτοῦ, καί ζήσεσθε καί
πολλοί ἔσεσθε, καί εὐλογήσει σε Κύριος
ὁ Θεός σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ, εἰς ἥν εἰσπορεύῃ
ἐκεῖ κληρονομῆσαι αὐτήν. Καί ἐάν μεταστῇ
ἡ καρδία σου καί μή εἰσακούσῃς καί πλα-
νηθείς προσκυνήσῃς θεοῖς ἑτέροις καί
λατρεύσῃς αὐτοῖς, ἀναγγέλλω σοι σήμερον
ὅτι ἀπωλείᾳ ἀπολεῖσθε καί οὐ μή πολυή-
μεροι γένησθε ἐπί τῆς γῆς, ἧς Κύριος ὁ
Θεός σου δίδωσίν σοι, εἰς ἥν ὑμεῖς δια-
βαίνετε τόν Ἰορδάνην ἐκεῖ κληρονομῆσαι
αὐτήν. Διαμαρτύρομαι ὑμῖν σήμερον τόν
τε οὐρανόν καί τήν γῆν. Τήν ζωήν καί
τόν θάνατον δέδωκα πρό προσώπου
ὑμῶν, τήν εὐλογίαν καί τήν κατάραν·
ἔκλεξαι τήν ζωήν, ἵνα ζῇς σύ καί τό
σπέρμα σου, ἀγαπᾶν Κύριον τόν Θεόν
σου, εἰσακούειν τῆς φωνῆς αὐτοῦ καί ἔχε-
σθαι αὐτοῦ· ὅτι τοῦτο ἡ ζωή σου καί ἡ
μακρότης τῶν ἡμερῶν σου κατοικεῖν σε
ἐπί τῆς γῆς, ἧς ὤμοσεν Κύριος τοῖς πα-

τράσιν σου Ἀβραάμ καί Ἰσαάκ καί Ἰακώβ
δοῦναι αὐτοῖς (Δευτ. 30: 15-20).

Ἰδού, ἐνώπιόν σου, σοῦ ἔδωσα σήμερα
τή ζωή καί τό θάνατο, τό ἀγαθό καί τό
κακό. Ἐάν ἀκούσεις τίς ἐντολές Κυρίου
τοῦ Θεοῦ σου, τίς ὁποῖες ἐγώ σήμερα
σοῦ δίνω, νά ἀγαπᾶς Κύριον τό Θεό σου
καί νά πορεύεσαι στούς δρόμους Του
ὅλους καί νά φυλάττεις τά δικαιώματά
Του καί τίς κρίσεις Του, θά ζήσετε καί
θά γίνετε πολλοί καί θά σέ εὐλογήσει
Κύριος ὁ Θεός σου σέ ὅλη τή γῆ στήν
ὁποία εἰσέρχεσθε νά τήν κληρονομήσετε.
Ἐάν ὅμως ἀλλάξει ἡ καρδιά σου καί δέν
ὑπακούσεις καί πλανηθεῖς καί προσκυ-
νήσεις ἄλλους θεούς καί τούς λατρέψεις,
σοῦ ἀναγγέλλω σήμερα ὅτι θά χαθῆτε
ὁλοσχερῶς καί δέ θά γίνετε πολυχρόνιοι
στή γῆ στήν ὁποία ἐσεῖς διαπερνᾶτε τόν
Ἰορδάνη γιά νά τήν κληρονομήσετε.
Μάρτυράς μου ἐνώπιόν σας ὁ οὐρανός
καί ἡ γῆ, σᾶς ἔδωσα τή ζωή καί τό
θάνατο φανερά, τήν εὐλογία καί τήν κα-
τάρα. Διάλεξε τή ζωή γιά να ζήσεις ἐσύ
καί τό σπέρμα σου, νά ἀγαπᾶς Κύριο τό
Θεό σου καί νά ἀκοῦς τῆς φωνῆς Του
καί νά προσκολλᾶσαι σ’ Αὐτόν. Γιατί σ’
αὐτό συνίσταται ἡ ζωή σου καί ἡ μα-
κρότητα τῶν ἡμερῶν σου καί ἡ ἐγκατοί-
κησή σου στή γῆ τήν ὁποία ὁρκίστηκε
νά δώσει ὁ Κύριος στούς πατέρες σου,
τόν Ἀβραάμ καί τόν Ἰσαάκ καί τόν
Ἰακώβ.

Οἱ  ἅγιοι Προπάτορες, ἄνδρες καί γυ-
ναῖκες, μαζί μέ ὅλους τούς ἀπογόνους
τους, ἔχουν  ἐκλέξει τή ζωή. Τή βρῆκαν
στό Μεσσία τοῦ Θεοῦ, τόν Ἰησοῦ Χριστό,
πού εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή, ὁ ἐνσαρκωθείς Λό-
γος τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἑορτασμός τοῦ Πάσχα
τοῦ χειμώνα εἶναι ἑορτασμός τῆς Ζωῆς
ἐν τῷ Λόγῳ τοῦ Θεοῦ. Γιατί ὁ «Χριστός,
ἡ ζωή ἡμῶν» ἔχει ἤδη φανερωθεῖ (Κολ. 3:
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4). Καί «ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ» (Ἰω.
1: 14). Τώρα ὅμως αὐτή ἡ δόξα εἶναι κρυμ-
μένη στήν «μορφή δούλου» (Φιλ. 2: 7), μά
θά ἀποκαλυφθεῖ στό τέλος τῶν αἰώνων ἐν
δυνάμει σέ ἐκείνους πού ἀγάπησαν «τήν
ἐπιφάνειαν αὐτοῦ» καί περιπατοῦν «ἐν αὐτῷ»
(Β΄ Τιμ. 4: 8, Κολ. 2: 6).

Οἱ ὡς φωστῆρες λάμποντες, καί τήν γῆν
οὐρανώσαντες, καί τῆς εὐσεβείας, φωτισμῷ
πυρσεύοντες, παγκόσμιον στήσαντες, χο-
ροστασίαν ᾄδουσι, τῷ ἐκ πειρασμῶν ἐκσε-
σωκότι Δεσπότῃ· Οἱ Παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς
ἀνυμνεῖτε, λαός ὑπερυψοῦτε, Χριστόν εἰς
τούς αἰῶνας.

Αὐτοί πού λάμπουν ὡς ἀστέρια καί πού
ἔκαναν ἄλλον οὐρανό τή γῆ καί πού ἔστη-
σαν τόν παγκόσμιο χορό φωτίζοντας μέ
τό φῶς τῆς εὐσεβείας, ψάλλουν στόν ἀπό
τῶν πειρασμῶν λυτρωτή καί Δεσπότη·
εὐλογεῖτε οἱ Παῖδες, οἱ Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε,
λαός ὑπερυψῶστε τό Χριστό εἰς τούς
αἰῶνες.
Φορέσας με ἐκ τῆς Παρθένου προέρχεται,
καί Σπηλαίῳ τίκτεται, Λόγος ὁ τοῦ Πατρός
ἀσυγχύτως· χόρευε ἡ κτίσις, φωναῖς εὐχα-
ρίστοις μεγαλύνουσα, αὐτοῦ τήν δι’ οἶκτον,
παναγίαν συγκατάβασιν4.

Ὁ Λόγος τοῦ Πατρός προχωρεῖ μέ διαύγεια
καί γεννιέται στή σπηλιά, ἀφοῦ μεταφέρ-
θηκε ἀπό τήν Παρθένο. Χόρευε ἡ κτίση
καί μέ φωνές γεμάτες χαρά δοξολόγησε
τήν ἁγιασμένη ἀπό οἶκτο συγκατάβαση.

Χριστός γεννάται στίς καρδιές
πού θέλουν τήν εἰρήνη.
Ὁδοιποροῦν στήν Βηθλεέμ,
πρός τήν Δικαιοσύνη.

Ἐλᾶτε ὅλοι οἱ πιστοί,
στήν Βηθλεέμ νά πᾶμε.
‘Eκεῖ στό σπήλαιο κοντά
τό Θεῖο Βρέφος θά ᾽ναι.

Ἐκεῖ πού τ’ ἄστρο φώτιζε
τῶν Μάγων τήν πορεία.
Φθάνοντας δίπλα στό Χριστό
μά καί στήν Παναγία.

Τά δῶρα τοῦ προσέφεραν, 
μέ περισσή ἀγάπη,
γυρνώντας στήν Ἀνατολή
χωρίς μίση καί πάθη.

Ὅμως φουρτούνα πλάκωσε
ἐκεῖ στήν Παλαιστίνη.
Σφαγές παντοῦ καί χαλασμός,
χάνεται ἡ εἰρήνη.

Βάλε Χριστέ τό χέρι Σου.
Σταμάτησε τόν πόνο
Δῶσε ἀγάπη καί χαρά,
ἀπ’ τόν καινούργιο χρόνο.

Γεώργιος Γούδας Ἰβηρίτης

1. Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Προπατόρων. Εἶναι
ἐνδιαφέρον νά σημειωθεῖ ὅτι σέ μιά ἐκκλησία ἔξω
ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη ὑπάρχει ἕνα τεράστιο
μωσαϊκό τοῦ Χριστοῦ ἐν δόξῃ, πού φέρει τήν ἐπιγραφή:
«Ἡ χώρα τῶν ζώντων».

2. Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Προπατόρων.
3. Ἡ Ὀρθόδοξη λειτουργία χρησιμοποιεῖ παραδοσιακά
τή μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα στή λατρεία της.
4. Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Προπατόρων.
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Ὁ Χριστός γεννᾶται, ἄς
τόν δοξάσετε· ὁ Χριστός
ἔρχεται ἀπό τούς οὐρανούς,
ἄς τόν προϋπαντήσετε· ὁ
Χριστός εὑρίσκεται ἐπί τῆς
γῆς, ἄς ὑψωθῆτε. «Δοξολο-
γήσατε τόν Κύριον, ὅλη ἡ
γῆ», καί διά νά τά εἴπω
καί τά δύο μέ μία λέξιν, ἄς
εὐφρανθοῦν οἱ οὐρανοί καί
ἄς νιώση ἀγαλλίασιν ἡ γῆ
διά τόν οὐράνιον ὁ ὁποῖος
ἔγινεν ἐπίγειος.

Ὁ Χριστός ἐσαρκώθη,
νιώσατε ἀγαλλίασιν ἀπό
χαράν καί τρόμον. Ἀπό
τρόμον ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρ-
τίας· ἀπό χαράν ἐξ αἰτίας
τῆς ἐλπίδος. Ὁ Χριστός
ἐγεννήθη ἀπό τήν Παρθέ-
νον. Γυναῖκες παραμένετε παρθένοι διά νά γίνετε
μητέρες τοῦ Χριστοῦ. Ποῖος δέν ἀποδίδει λατρείαν
εἰς ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ὑπῆρχεν ἀπ’ ἀρχῆς; Ποῖος δέν
δοξολογεῖ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἐνεφανίσθη τώρα τε-
λευταῖα;

Πάλιν διαλύεται τό σκοτάδι, πάλιν ἐμφανίζετα
τό φῶς. Πάλιν ἡ Αἴγυπτος τιμωρεῖται μέ σκότος,
πάλιν ὁ Ἰσραηλιτικός λαός φωτίζεται μέ στήλην
πυρός. Ὁ λαός, ὁ ὁποῖος κάθεται εἰς τό σκότος ἄς
ἴδη τό λαμπρόν φῶς τῆς κατανοήσεως τῶν θείων
μυστηρίων. «Τά παλιά ἔχουν περάσει· Ἰδού, τά
πάντα ἔχουν γίνει νέα». Τό γράμμα ὑποχωρεῖ ἐνῷ
τό πνεῦμα ἀναδεικνύεται. Αἱ σκιαί ἀπομακρύ-
νονται καί ἔρχεται εἰς τήν θέσιν των ἡ ἀλήθεια. Ὁ
τύπος τοῦ Μελχισεδέκ ἐκπληρώνεται. Ὁ ἀμήτωρ
γίνεται ἀπάτωρ. Ἦτο ἀμήτωρ προηγουμένως καί
τώρα γίνεται ἀπάτωρ. Οἱ φυσικοί νόμοι κατα-
λύονται. Ὁ οὐράνιος κόσμος πρέπει νά συμπλη-

ρωθῆ. Ὁ Χριστός διατάζει·
ἄς μήν ἀντιστεκώμεθα. «Ὅλοι
οἱ λαοί ἄς χειροκροτήσετε»
ἐπειδή ἐγεννήθη εἰς ἡμᾶς παι-
δίον, μᾶς ἐδόθη υἱός, εἰς τούς
ὤμους τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται
ἡ ἐξουσία (διότι ἐξυψώνεται
μαζί μέ τόν σταυρόν) καί ὁ
ὁποῖος ὀνομάζεται «ἀγγελιο-
φόρος μεγάλης θελήσεως» (τῆς
θελήσεως τοῦ Πατρός). Ὁ
Ἰωάννης ἄς βροντοφωνήση:
«ἑτοιμάσατε τόν δρόμον τοῦ
Κυρίου»! Καί ἐγώ θά διαλα-
λήσω τήν σημασίαν τῆς ἡμέ-
ρας: Ὁ ἄσαρκος παίρνει σάρ-
κα. Ὁ Λόγος ἑνώνεται μέ τήν
ὕλην. Ὁ ἀόρατος γίνεται ὁρα-
τός. Ἐκεῖνος τόν ὁποῖον δέν
ἠμποροῦσε νά ἐγγίση κανείς,

ἠμπορεῖ νά ψηλαφηθῇ. Ὁ ἄχρονος ἀποκτᾶ ἀρχήν.
Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ γίνεται Υἱός ἀνθρώπου, «ὁ
Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος ἦτο χθές, εἶναι σήμερον
καί θά παραμείνη ὁ ἴδιος εἰς τούς αἰῶνας». Οἱ
Ἰουδαῖοι ἄς σκανδαλίζωνται. Οἱ ἕλληνες ἄς εἰρω-
νεύωνται καί οἱ αἱρετικοί ἄς κουράζωνται μέ τάς
φλυαρίας των. Θά τόν πιστεύσουν, ὅταν θά τόν
ἴδουν νά ἀνέρχεται εἰς τόν οὐρανόν. Καί ἄν ὄχι
τότε, ὁπωσδήποτε ὅταν θά τόν ἴδουν νά ἔρχεται
ἀπό τούς οὐρανούς καί νά κάθεται ὡς κριτής.

Αὐτά ὅμως ἀργότερα. Σήμερα ἡ πανήγυρις
εἶναι τά Θεοφάνια, δηλαδή ἡ Γέννησις. Διότι λέ-
γονται καί τά δύο, ἐπειδή δι’ ἕνα  καί τό αὐτό
πράγμα ὑπάρχουν δύο ὀνόματα. Διότι ὁ Θεός
ἐφανερώθη εἰς τούς ἀνθρώπους διά τῆς γεννήσεως.
Καί ὑπῆρχε μέν πρίν, καί ὑπῆρχε πάντοτε, προερ-
χόμενος ἀπό τόν πάντοτε ὑπάρχοντα, πάνω ἀπό
κάθε αἰτίαν καί λογικήν (ἐπειδή δέν ὑπῆρχε λόγος

Εἰς τά Θεοφάνια

ἤγουν γενέθλια τοῦ Σωτῆρος

Τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
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ἀνώτερος ἀπό τόν Λόγον), ἀλλά μετά ἔλαβε σῶμα
πρός χάριν μας, διά νά μᾶς χαρίση τήν εὐτυχῆ
ὕπαρξιν, ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μᾶς ἔδωσε τήν ὕπαρξιν,
ἤ καλύτερα, διά νά μᾶς ἐπαναφέρη μέ τήν σάρκωσίν
του εἰς τήν εὐτυχῆ ὕπαρξιν ἀπό τήν ὁποίαν εἴχαμε
ἀπομακρυνθῆ ἐξ αἰτίας τῆς κακίας μας. Καί εἰς
μέν τήν ἐμφάνισιν δίδεται τό ὄνομα Θεοφάνια, εἰς
δέ τήν γέννησιν, Γενέθλια.

Αὐτό εἶναι δι’ ἡμᾶς τό νόημα τῆς πανηγύρεως
καί αὐτό ἑορτάζομεν σήμερα: Τόν ἐρχομόν τοῦ
Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους, διά νά ἔλθωμεν νά
κατοικήσωμεν κοντά εἰς τόν Θεόν, ἤ διά νά ἐπα-
νέλθωμεν (διότι ἔτσι νομίζω ὅτι εἶναι σωστότερον
νά εἰπωθῆ), διά νά ἐνδυθῶμεν τόν νέον ἄνθρωπον,
ἀφοῦ ἐγκαταλείψωμεν τόν παλαιόν. Καί ὅπως
ἔχομεν ἀποθάνει μαζί μέ τόν Ἀδάμ, ἔτσι ἄς ζήσωμεν
μαζί μέ τόν Χριστόν, ἄς γεννηθῶμεν μαζί του, ἄς
συσταυρωθῶμεν και ἄς ταφῶμεν μαζί του, διά ν’
ἀναστηθῶμεν μέ τήν ἀνάστασίν του. Διότι πρέπει
νά ὑπομείνω τήν ἀντίστροφον πορείαν, ἡ ὁποία
ὁδηγεῖ εἰς τό ἀγαθόν. Καί ὅπως ἀπό τά πιό εὐχά-
ριστα ἦλθαν τά δυσάρεστα, ἔτσι καί ἀπό τά δυ-
σάρεστα νά ἐπανέλθουν τά πιό εὐχάριστα. «Διότι
ἐκεῖ ὅπου ηὐξήθη σημαντικά ἡ ἁμαρτία, ἐκεῖ
ἐδόθη πλουσιοπάροχα καί ἡ χάρις». Καί ἄν ἡ
γεῦσις ἐπέφερε τήν καταδίκην, δέν ἐδικαίωσε,
πολύ περισσότερον τό πάθος τοῦ Χριστοῦ; Ἄς
ἑορτάζωμεν ἑπομένως ὄχι μέ δημοσίας πανηγύρεις,
ἀλλά κατά τρόπον θεϊκόν. Ὄχι κατά τρόπον κο-
σμικόν, ἀλλά κατά τρόπον ὑπερκόσμιον. Ὄχι τά
ἰδικά μας, ἀλλά περισσότερον τά τοῦ Κυρίου.
Ὄχι τά σχετικά μέ τήν ἀσθένειαν, ἀλλά τά σχετικά
μέ τήν θεραπείαν. Ὄχι τά τῆς δημιουργίας, ἀλλά
τά τῆς ἀναδημιουργίας.

Ἐμεῖς δέ οἱ ὁποῖοι προσκυνοῦμεν τόν Λόγον,
ἀκόμη καί ἄν θά πρέπει νά ἀπολαύσωμεν κάτι, ἄς
τό ἀπολαύσωμεν μέ τήν λογικήν καί τόν θεῖον νό-
μον καί μέ ἀφηγήσεις ἀναφερομένας καί εἰς ἄλλας
καί εἰς τήν σημερινήν πανήγυριν, διά νά εἶναι
ἁρμόζουσα ἡ ἀπόλαυσις καί νά μήν ἀπομακρύνετα
ἀπό ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος μᾶς ἔχει συγκεντρώσει διά
νά πανηγυρίσωμεν.

Ἦταν δέ ὁ ἴδιος ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὁ προαιώ-
νιος, ὁ ἀόρατος, ὁ μή δυνάμενος νά περιορισθῆ, ὁ

ἀσώματος, ἡ ἀρχή ἡ προερχομένη ἀπό τήν ἀρχήν,
τό φῶς τό προερχόμενον ἐκ τοῦ φωτός, ἡ πηγή
τῆς ἀθανασίας καί τῆς ζωῆς, τό ἀντίγραφον τοῦ
πρωτοτύπου κάλλους, ἡ ἀναλλοίωτος σφραγίς, ἡ
ἀπαράλλακτος εἰκών, ὁ ὅρος καί ὁ Λόγος τοῦ
Πατρός. Αὐτός εἰσέρχεται εἰς τήν ἰδίαν τήν εἰκόνα
του, ἐνδύεται μέ σάρκα πρός χάριν τῆς σαρκός
καί μέ ψυχήν πνευματικήν πρός χάριν τῆς ψυχῆς
μου, καθορίζων ἔτσι τό ὅμοιον μέ τό ὅμοιόν του.
Καί γενικά κατά πάντα, ἐκτός ἀπό τήν ἁμαρτίαν,
τέλειος ἄνθρωπος. Γεννηθείς μέν ἀπό τήν Παρθένον,
τῆς ὁποίας καί ἡ ψυχή καί τό σῶμα εἶχε καθαρισθῆ
προηγουμένως ἀπό τό Πνεῦμα (διότι ἔπρεπε μέν
καί νά τιμηθῆ ἡ γέννησις, ἀλλά καί νά τιμηθῆ ἡ
παρθενία), παραμείνας δέ Θεός μετά τήν πρόσληψιν
τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Γενόμενος ἕν ἀπό τά δύο
ἀντίθετα, ἀπό τήν σάρκα δηλαδή καί τό Πνεῦμα,
ἀπό τά ὁποῖα τό μέν ἕνα ἔκαμε τό ἄλλο Θεόν, ἐνῶ
τό ἄλλο ἔγινε Θεός1. Ὤ πόσον ἀξιοθαύμαστος
εἶναι ἡ  νέα ἕνωσις. Ὤ πόσον παράδοξος εἶναι ἡ
σύνθεσις! Ὁ ὑπάρχων δημιουργεῖται, ὁ ἀδημιούρ-
γητος πλάθεται καί ὁ ἀπεριόριστος περιορίζεται
διά μέσου τῆς νοερᾶς ψυχῆς, ἡ ὁποία μεσιτεύει εἰς
τήν θεότητα καί διά μέσου τῆς ὑλικῆς φύσεως τῆς
σαρκός. ᾽Εκεῖνος ὁ ὁποῖος δίδει τόν πλοῦτον,
γίνεται πτωχός διότι γίνεται πτωχός κατά τό ὅτι
παίρνει τήν σάρκα μου, γιά νά γίνω ἐγώ πλούσιος
μέ τήν θεότητητά του. Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος εἶναι γε-
μάτος ἀδειάζει, διότι ἀδειάζει ἀπό τήν δόξαν του
δι’ ὀλίγον καιρόν, διά νά γευθῶ ἐγώ τήν πληρότητά
του. Ποῖος εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς ἀγαθότητος; Ποῖον
τό μυστήριον τό ὁποῖον μέ περιβάλλει; Ἔλαβα
τήν θείαν εἰκόνα καί δέν τήν ἐφύλαξα. Παίρνει
τήν σάρκα μου, καί διά νά διατηρήση τήν εἰκόνα
ἀλλά καί διά νά κάμη ἀθάνατον τήν σάρκα. Ἔρχε-
ται εἰς δευτέραν συνάφειαν πολύ πιό παράδοξον
ἀπό τήν πρώτην, καθόσον, τότε μέν ἔδωσε τό κα-
λύτερον, τώρα δέ παίρνει τό χειρότερον2. Αὐτό
εἶναι ἀκόμη πιό ταιριαστόν εἰς τόν Θεόν, αὐτό
εἶναι δι’ ὅσους διαθέτουν κρίσιν, ἀκόμη πιό ὑψη-
λόν.

Λόγος ΛΗ΄, τ. 5, ΕΠΕ, ἔκδ. «Γρηγόριος Παλαμᾶς».

1. Ἡ θεία φύσις «ἐθέωσε (ἔκαμε Θεόν) τήν ἀνθρωπίνην, ἐνῷ ἡ ἀνθρωπίνη «ἐθεώθη» (ἔγινε Θεός).
2. Κατά τήν δημιουργίαν ἔδωσε τό «κατ’ εἰκόνα», ἐνῶ κατά τήν γέννησιν παίρνει τήν σάρκα.
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Στίς 4 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τή μνήμητοῦ Ἰωάννη Βατάτζη τοῦ ἐλεήμονα, αὐτο-κράτορα τῆς Νικαίας ἀπό τό 1222-1254.Ἐπειδή εἶναι ἄγνωστος στούς πολλούς,θεωρήσαμε σκόπιμο νά ἀσχοληθοῦμε μέαὐτόν στό παρόν ἄρθρο μας.«Οὗτος ὁ φιλόχριστος βασιλεύς Ἰωάν-
νης, πατρίδα μέν εἶχε τήν μεγαλόπολιν
Ἀνδριανούπολιν, προγόνους τούς πρώτους
τῆς Βασιλικῆς Συγκλήτου...»1. Ἔτσι ἀρχίζειὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στό συνα-ξάρι του τήν διήγηση γιά τόν ἅγιο καίεὐσεβέστατο βασιλέα Ἰωάννη τόν ΔούκαΒατάτζη, τόν ἐλεήμονα, καί τελειώνει:«Οὗτος οἶδε δοξάζειν Θεόν τούς αὐτόν δο-
ξάζοντας».Γεννήθηκε στό Διδυμότειχο ἤ Ἀνδρια-νούπολη τῆς Θράκης τό 1133 μ.Χ. ἀπό ἐπι-φανεῖς γονεῖς, πού ἀνῆκαν στή στρα  τιω-τική ἀριστοκρατία τοῦ βυζαντινοῦ Ἑλλη-νισμοῦ. Ὅταν οἱ Φράγκοι σταυροφόροιἔγιναν κύριοι τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό1204 τόν βρίσκουμε στή Νίκαια, στήναὐλή τοῦ βασιλέως Θεοδώρου τοῦ Α ́Λα-σκάρεως. Ὁ Αὐτοκράτορας ἀναγνωρίζον-τας τίς ἱκανότητες καί τήν ἀρετή του τόνἀνεβάζει σέ μεγάλα ἀξιώματα καί γρήγορατοῦ δίνει ὡς σύζυγο τήν κόρη του Εἰρήνηκαί τόν ἀναγορεύει διάδοχό του. «Ἀπ’
ὅλους ἠγαπᾶτο, ἦθος ἔχων σεμνόν, ζωήν
σώφρονα, ὄμμα ἱλαρόν. Ἦτο εὐκολοπλη-
σίαστος εἰς ὅλους, πρᾶος, ἄκακος, γαληνός
καί διαλεγόμενος εἰς ὅλους μέ πρόσωπον
ἥμερον»2, συνεχίζει ὁ ἅγιος Νικόδημος.Τό 1222 πεθαίνει ὁ Θεόδωρος Α ́καί τόνδιαδέχεται ὁ Ἰωάννης. «Ἀρχή ἄνδρα δεί-
κνυσι» ἔλεγαν οἱ Ἀρχαῖοι πρόγονοί μας.Πράγματι τώρα φάνηκε πόσο ἱκανόςὑπῆρξε στά ἐθνικά, θρησκευτικά καί πολι-τικά ζητήματα.

Νίκησε τούς Φράγκους στήν ξηρά καίστή θάλασσα, κατέλαβε «πᾶσαν τήν μέχρι
τῆς Λαμψάκου χώραν»3. Ἀπέκτησε στόλονἀξιόλογον καί ἐλευθέρωσε τά νησιά: Λέ-σβον, Χίον, Σάμον, Ἱκαρίαν, Κῶ καίΡόδον. Ἔβαλε γιά στόχο του τήν ἀνάκτηση τῆςΚωνσταντινουπόλεως. Γι’ αὐτό ἦλθε σέ συνεν-νόηση μέ τόν Ἰωάννην ᾽Ασάν, τόν ἀρχηγότῶν Βουλγάρων, τοῦ ὁποίου μάλιστα τήνκόρη Ἑλένη ἔκαμε νύφη στό γυιό του Θε-όδωρο Βατάτζη. Πολιόρκησαν τήν Κων-σταντινούπολη, ἀλλά δέν κατόρθωσαν νάδιώξουν τούς Φράγκους. Ὡστόσο ὁ Ἰωάν-νης μπόρεσε καί κατέλαβε ὁλόκληρη τήνθρακική χερσόνησο καί τήν Δυτική Θράκηἀπό τόν Ἕβρο μέχρι τήν Τυρολόη. Ἀπό τήνΘράκη προχώρησε στή Μακεδονία καίμέσα σέ 2 χρόνια ἔγινε κύριος ἀπό τή Ρο-δόπη καί τήν Στενήμαχο μέχρι τά Σκόπιακαί τή Θεσσαλονίκη, πού τήν κατέλαβε τό1246 καί αἰχμαλώτισε τόν Δημήτριο Ἀγγέ-λου τοῦ ὁποίου τήν διοίκηση δέν ἀνέχον-ταν οἱ Θεσσαλονικεῖς.

Τοῦ φιλολόγου Γεωργίου Στ. Μπακιρτζῆ

1. Νικόδημος Ἁγιορείτης, «Συναξαριστής» τόμος 2ος σσ. 40-41.2. Αὐτόθι, σσ. 40-41.3. Δρανδάκη  «Μεγ. Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαίδεια» τόμος ΙΓ,́ σ. 356.
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Ἀπό τούς πολυετεῖς πολέμους εἶχε ταλαι-πωρηθεῖ ἡ χώρα. Ὅμως πρίν ἐπιδοθεῖ στάεἰρηνικά ἔργα: ἀνοικοδόμηση, βελτίωσητῶν οἰκονομικῶν τοῦ κράτους, ἐνίσχυση τῆςγεωργίας, κτηνοτροφίας, καί τεχνῶν, προ-σπάθησε νά ἐξασφαλίσει τά σύνορά τουἀπό ἐπιδρομές ξένων. Ἔτσι ἀπό τήν Ἀνα-τολή ἐξασφαλίστηκε μέ τή σύναψη φιλίαςμέ τό Σουλτάνο τοῦ Ἱκονίου, πού ζοῦσε μέτόν φόβο τῶν Μογγόλων. Οἱ Εὐρωπαϊκέςἐπαρχίες δέν διέτρεχαν κίνδυνο λόγω τῆςκακῆς καταστάσεως τῶν Βουλγάρων καίτῶν Λατίνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐξἄλλου μέ τόν αὐτοκράτορα τῆς ΓερμανίαςΦρειδερίκο τόν ΙΒ ́ συνῆψε συμμαχία καίπῆρε μάλιστα τήν κόρη του γιά γυναίκα,ὕστερα ἀπό τό θάνατο τῆς πρώτης γυναίκαςτου τῆς Εἰρήνης, τήν Ἄννα ἤ Κωνσταντίαν.Γι’ αὐτό ὁ Φρειδερίκος δέν ἐπέτρεψε τήνδιάβαση τῶν Σταυροφόρων, πού ἤθελαν νάἐνισχύσουν τούς Λατίνους τῆς Κωνσταντι-νουπόλεως.Εἶναι γνωστόν ὅτι τό ἀνοικοδομητικόἔργο «ἀνέκαθεν ἀποτελοῦσε μέρος τῆς
αὐτοκρατορικῆς πρόνοιας, τώρα γίνεται
ἀνάγκη κοινωνική ἐξ αἰτίας τοῦ νεοδημι-
ούργητου τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Νικαίας,
καί ὑποχρέωση στρατιγική ἐξ αἰτίας τῶν πο-
λυπληθῶν ἐξωτερικῶν ἐχθρῶν τῆς αὐτο-
κρατορίας»4. Ὁ Ἰωάννης Βατάτζης συνεχί-ζει στόν τομέα αὐτόν τό ἔργο τοῦ προκατό-χου του. Οἱ ἐπιγραφές ἀναφέρουν τήν ἀνοι-κοδόμηση τῆς Σμύρνης, κυρίως τῆςἀκροπόλεως τοῦ Πάγου καί τῶν λιμενικῶνἐγκαταστάσεων. Ἀπό ἀρχαιολογικές μαρτυ-ρίες μαθαίνουμε γιά τήν ἀναστήλωση τῶντειχῶν τῆς Ἐφέσου, γιά ἔργα πού κόσμησαντό Νυμφαῖο, πού ἦταν δεύτερη πρωτεύουσατῆς Νίκαιας. Ἀπό διπλωματικά κείμεναπληροφορούμαστε τήν ἀνοικοδόμησηναῶν, μοναστηριῶν, ὅπως τῶν Σωσάνδρωνστή Μαγνησία, τῆς Λεμβιώτισσας στήν

Σμύρνη, καί ἄλλων πολλῶν πού βρίσκονταιστά ἀσιατικά ἤ εὐρωπαϊκά ἐδάφη τῆς αὐτο-κρατορίας.«Δίκαια τό ἔργο τοῦ Ἰωάννη Γ ́Βατάτζη
γιά τή σωτηρία καί ἀνάδειξη τῶν ἱερῶν
πνευματικῶν κέντρων ἀποτέλεσε μέρος τοῦ
θερμοῦ ἐπαίνου, πού ἀφιέρωσε στόν αὐτο-
κράτορα αὐτόν ὁ ἱστορικός Θεόδωρος
Σκουταριώτης»5. Ὁ Κ. Παπαρρηγόπουλοςἴσως τόν ἀδικεῖ ὅταν γράφει: «Ἔκτισε
ναούς περικαλλεῖς καί μοναστήρια πολυ-
τελῆ, καταδαπανῶν περί ταῦτα καί τά
τοιαῦτα χρήματα, τά ὁποῖα ἠδύνατο ἐπωφε-
λέστερον νά ἀναλωθῶσιν εἰς συντήρησιν
στρατοῦ καί στόλου, καί ὑποθάλπων τόν μο-
ναχικόν βίον, ὅστις δέν συνετέλει βεβαίως
εἰς ἐνίσχυσιν τοῦ κράτους»6. Εἶναι, πιστεύωπολύ αὐστηρός στό σημεῖο αὐτό ὁ Παπαρ-ρηγόπουλος, ἀφοῦ εἶναι γνωστό ὅτι καίστρατό καί στόλο ἀπέκτησε καί συντήρησε,ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τίς μεγάλες ἐπιτυ-χίες του στήν ξηρά καί στή θάλασσα,πράγμα πού θά ἦταν ἀδύνατο νά γίνειχωρίς ἀξιόλογο στρατό καί στόλο.Ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον ἔδειξε γιά τήν γε-ωργία, τήν κτηνοτροφία καί τήν ἐνίσχυσητῶν φτωχῶν καί ἀδυνάτων. «Ἐπέταξε
ἀγροτεμάχια καί τά μοίρασε σέ ἀκτήμονας,
περιόρισε τίς δαπάνες τοῦ κράτους καί μεί-
ωσε τή φορολογία τῶν πολιτῶν. Ὁ ἴδιος
ἦταν λιτός. Δέν πληρωνόταν ἀπό τό δημόσιο
ταμεῖο ἀλλά καλλιεργοῦσε τή γῆ γιά νά κα-
λύψει τίς ἀνάγκες του»7. Εἶναι πολύ χαρα-κτηριστικό ἕνα ἐπεισόδιο μέ τό γυιό του,ὅταν τόν εἶδε νά φοράει ἀκριβή στολή καίνά εἶναι ἕτοιμος μέ τά ἄλογά του καί τούςφίλους του γιά τό κυνήγι. Λυπημένος τόνπαρατήρησε ἐπιτιμητικά καί τοῦ εἶπε:«Πῶς μπορεῖς νά ξοδεύεις ἔτσι τό χρῆμα
τῶν ὑπηκόων σου σέ τέτοιες μάταιες ἀσχο-
λίες; Δέ γνωρίζεις ὅτι τά πολύτιμα τοῦτα
ροῦχα μέ τά χρυσά κεντήματα γίνονται ἀπό

4. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικιοῦ Ἔθνους, Ἐκδοτική Ἀθηνῶν, τόμος Θ,́ σ. 109.5. Αὐτόθι, σ. 109.6. Κ. Παπαρρηγόπουλος, «Ἱστορία Ἑλληνικοῦ Ἔθνους» τόμ. Ε,́ 56.7. Πρός τήν Νίκη, Νοέμβριος 2013, σ. 370.
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τό αἷμα τῶν Ρωμιῶν, καί ὅτι πρέπει νά δίνεις
σ’ αὐτούς λογαριασμό γιά ὅ,τι ξοδεύεις,
ἀφοῦ ὁ πλοῦτος τῶν βασιλέων εἶναι πλοῦτος
τῶν ὑπηκόων τους;»8.Καί ὁ αὐστηρός στίς κρίσεις του Κ. Πα-παρρηγόπουλος ἀναγνωρίζει ὅτι «εἶχε καί
πολλάς ὑγιεῖς περί δημοσίας καί ἰδιωτικῆς
οἰκονομίας ἀρχάς»9. Ἀναφέρει ὡς παρά-δειγμα: «οἱ πλούσιοι ἄνθρωποι μετεχειρί-
ζοντο τότε πολλά βαρύτιμα γουναρικά καί
πολλά μεταξωτά ὑφάσματα (...) προϊόντα
ἐξωτερικῆς βιομηχανίας. Ὅθεν ὁ βασιλεύς
ἀπηγόρευσε τήν χρῆσιν αὐτῶν καί τῶν βα-
ρυτίμων γουναρικῶν, ἀπαιτήσας νά
ἀρκῶνται πάντες εἰς τά ἐσωτερικά τοῦ κρά-
τους βιομηχανήματα»10. Ἀξιέπαινη ὑπῆρξε ἡ προσπάθειά του γιάτήν ἕνωση τῶν δύο ἐκκλησιῶν «καί ζῆλον
ἔλαβεν εἰς τήν καρδίαν του διά νά ἑνώση
τήν Ἀνατολικήν Ἐκκλησίαν μετά τῆς Δυ-
τικῆς»11 σημειώνει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁἉγιορείτης. Οἱ ἐργασίες τῆς «συγκροτηθεί-
σης διαλέξεως» ἐπί Γρηγορίου 9ου πάπαΡώμης καί τοῦ Πατριάρχου Γερμανοῦ τοῦΝέου προχώρησαν ἀρκετά καί φαινόταν ὅτιθά γίνει ἡ ἕνωση, ὅταν ὅμως ἔφτασαν στό«καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ» τό γνωστό filioque, οἱ Δυ-τικοί δέ θέλησαν «νά σηκώσωσιν ἀπό τό
Σύμβολον τῆς Πίστεως τήν προσθήκην»12,κι ἔτσι ἐναυάγησαν οἱ φιλότιμες ἐνέργειεςτοῦ Ἰωάννη Βατάτζη πρός μεγάλην τουλύπην. Νά ἐξάρουμε κοντά στίς ἄλλες ἀρετέςτου τήν ταπεινοφροσύνη καί δικαιοσύνητοῦ Ἰωάννη Δούμα Βατάτζη. Ὅταν κάποτεἡ φίλη του Μαρκεσίνα ζήτησε ἀπό τόν βα-σιλέα νά τιμωρήσει τόν λαμπρόν λόγιον καίσοφόν ἄδρα Νικηφόρο Βλεμμίδη, πού τήν«ἔσκωπτε καί κατέκρινεν ἀναφανδρόν» ὁ
βασιλεύς «κατηφής γενόμενος καί δακρύ-

σας, ἵνα τί με κολάζειν ἄνδρα δίκαιον συνω-
θεῖτε; Εἰ γάρ μοι πρός βουλήσεως ἦν ἀτι-
μίας ὁμοῦ καί αἰσχύνης καθῆσθαι ἐκτός,
ἀκίβδηλον ἄν τό τῆς βασιλείας ἐτήρουν σε-
μνόν καί αὐτός· νῦν δέ τάς αἰτίας αὐτός πα-
ρεχόμενος προσηκούσας, λοιπόν, ἀπολαμβάνω
ἐντεῦθεν τάς ἀμοιβάς καί τῶν πονηρῶν
σπερμάτων ἄξια τά Γεώργια»13. Γιατί μέπιέζεται νά τιμωρήσω ἕναν ἄνδρα δίκαιο;Ἄν ἤθελα νά εἶμαι ἀπρόσβλητος ἀπό τήνἀτιμία καί τήν ντροπή, θά φύλαγα τόν ἑαυ-τόν μου καθαρόν καί σεμνόν. Τώρα ὅμωςπού ἔδωσα ἀφορμές γιά νά μέ βρίζουνἐμένα καί τή βασιλεία μου, ἀπολαμβάνωτούς καρπούς τῶν πονηρῶν ἐνεργειῶν μου.Ὡς ἄνθρωπος βρέθηκε σέ ἀδύνατη στιγμήκαί ἁμάρτησε, βλέπουμε ὅμως τήν μετά δα-κρύων μετάνοιά του καί τούς καρπούς της.Ὁ Νικηφόρος Γρηγορᾶς σέ μία ἀντιπα-ράθεση τῶν χαρακτήρων τῶν δύο πρώτωναὐτοκρατόρων τῆς Νικαίας, Θεοδώρου Λα-σκάρεως καί Ἰωάννη Βατάτζη γράφει γιάτόν δεύτερο: «Σύνεσιν πλουτῶν φυσικήν
καί τρόπων εὐστάθειαν καί βεβηκός ἦθος,
κάλλιστα τήν ἀρχήν διήθυνε καί ἐκόσμει·
καί τοῖς τε Ρωμαίων πράγμασι καί στρατεύ-
μασι πλείστην ἐν βραχεῖ τήν ἐπίδοσιν ἐδε-
δώκει κατά τό ἑκατέροις ἀνάλογον, μήτε
πρό βουλῆς ἐργαζόμενος οὐδέν, μήτε μετά
τήν βουλήν ἀμελῶν οὐδενός· ἀλλά πάντα
μέτρῳ καί κανόνι διδούς καί τῷ προσήκοντι
καιρῷ»14. Ὁ δόκιμος λοιπόν χρονογράφοςκαί συναξαριστής Γρηγορᾶς λίγο μεταγενέ-στερός του, ἀναγνωρίζει ὅτι διέθετε πολλήσύνεση, σταθερότητα χαρακτήρα καίἤθους, ἱκανότητα στήν ἄσκηση τῆς βασι-λικῆς του ἐξουσίας σέ σημεῖο πού τήν ἐλάμ-πρυνε. Στά πολιτικά καί στρατιωτικάζητήματα τῶν Ρωμιῶν δείχτηκε σέ μικρόδιάστημα ἄξιος μέ ἐπιτυχία ἀνάλογη στό

8. Αὐτόθι, σ. 371.9. Κ. Παπαρρηγόπουλος, «Ἱστορία Ἑλληνικοῦ Ἔθνους» τόμος Ε,́ σ. 56.10. Αὐτόθι, σ. 41.11. Νικόδημος Ἁγιορείτης, «Συναξαριστής» τόμ. 2ος, σ. 40.12. Αὐτόθι, σ. 41.13. Κ. Παπαρρηγόπουλος «Ἱστορία Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τόμος Ε,́ σ. 58.14. Αὐτόθι, σσ. 48-49.
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καθένα. Πρίν ἀπό κάθε ἀπόφασή του δένἐπιχειροῦσε τίποτε, ἀλλά ἀφ’ ἧς στιγμῆςμετά ἀπό περίσκεψη ἀποφάσιζε κάτι, τί-ποτα δέν τόν σταματοῦσε. Ὅλα μέ μέτροκαί στόν καιρό τους διενεργοῦσε.Ὅταν ἐπέστρεψε ἀπό τήν τελευταία τουἐκστρατεία στή Δ. Μακεδονία καί ἀνάγ-κασε τόν Μιχαήλ Ἄγγελο νά συνθηκολογή-σει, προσβλήθηκε στή Νίκαια ἀπό ἀποπλη-ξία. Ἦταν Φεβρουάριος τοῦ 1254. Ταλαιπω-ρήθηκε μέ τήν ἀσθένειά του καί τόν Ὀκτώ-βριο τοῦ ἴδιου ἔτους στό Νυμφαῖο τῆςΒιθυνίας «παρέδωκεν ἐν εἰρήνῃ τήν ψυχήν
του εἰς χεῖρας τοῦ Θεοῦ ὁ τρισμακάριστος,
κυβερνήσας θεοφιλῶς τό σκάφος τῆς παγ-
κοσμίου βασιλείας»15. Τόν ἔθαψαν στό μο-ναστήρι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πού τό εἶχεχτίσει ὁ ἴδιος καί τό ὀνόμασε «Σώσανδρα».Ἑπτά χρόνια μετά τόν θάνατό του, ὅτανἄνοιξαν τόν τάφον του «καμμία δυσώδης
ἀποφορά δέν ἐξῆλθεν ἀλλ’ εὐωδία καί χάρις
μεμιγμένη μέ ἡδονήν καί γλυκύτητα, ὡς ἄν
ἤθελεν ἀνοιχθῆ κῆπος ἀρωματικός καί

εὐώδης. ὁ δέ νεκρός ἐφάνη νά κάθεται
ἐπάνω εἰς θρόνον βασιλικικόν, χωρίς νά ἔχη
καμμίαν λύσιν τῶν ἁρμῶν τοῦ σώματος,
χωρίς νά ἔχη καμμίαν μελανίαν καί χωρίς
τινά δυσωδίαν ἤ σημεῖον ἄλλο νεκρότη-
τος(...) ἐφαίνετο ὡς ζωντανός, ἔχων εἰς τά
μέλη του τό φυσικόν αὐτῶν κόκκινον
χρῶμα. Ἀλλά καί αὐτά τά βασιλικά στρώ-
ματα τοῦ λειψάνου ἐφυλάχθησαν ἄφθορα
ὡς ἄν ἤθελον ραφῆ σήμερον»16.Ἀπό τότε τό τίμιο λείψανό του, πού μετα-κομίσθηκε στήν πόλη Μαγνησία τῆς Μ.Ἀσίας καί ἀργότερα στήν Κωνσταντινού-πολη μέχρι τήν ἅλωση τοῦ 1453 ἐνεργοῦσεπολλά θαύματα καί θεραπεῖες ἀπό ἀσθέ-νειες. Κατά τήν ἅλωση οἱ χριστιανοί ἔκρυ-ψαν τό τίμιο λείψανό του σέ κατακόμβη γιάνά μή τό βροῦν οἱ ἀγαρηνοί καί τό βεβηλώ-σουν.Ὁ βασιλεύς Ἰωάννης Βατάτζης ὁ ἐλεή-μων ἁγιοκατατάχθηκε καί γιορτάζουμε τήμνήμη του στίς 4 Νοεμβρίου.

Ἄτεχνη, ποὖναι, Θεέ μου,
ἡ καλοσύνη μας....
Χαηδεύουμε ἄτσαλα ἕνα λουλούδι
καί τό μαραίνουμε.
Ἀγγίζουμε τυραννικά μιά πεταλούδα
καί τῆς τσακίζουμε τά φτερά.
Ἀγκαλιάζουμε ἀδιάκριτα ἕνα παιδί
καί τό κάνουμε νά δακρύζει.
... Κάποιος πρέπει
νά μᾶς διδάξει κάποτε
τή θεϊκή καί ὑπέροχη
τέχνη τῆς ἀγάπης...

Στ. Δήμου

15 καί 16. Νικόδημος Ἁγιορείτης «Συ-ναξαριστής», σ. 41.
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Ε
ἶναι εὔκολο, ἀγαπητοί μου φίλοι, νά φι-
λοσοφεῖ κανείς ἤ ἀκόμη καί νά σχολιά-
ζει τίς φιλοσοφικές καί θεολογικές

θεωρήσεις σχετικά μέ τόν πόνο καί τίς θλί-
ψεις. Σαφῶς πιό δύσκολο ὅμως εἶναι νά ἀντι-
μετωπίζει κανείς σωστά τόν πόνο, ὅταν ὁ
ἴδιος τόν βιώνει καί τόν περνᾶ.

Ἄλλο ἡ θεωρία, εἶναι εὐκολότερο, καί
ἄλλο ἡ πράξη, εἶναι δυσκολότερο γιά ὅλους.
Ἐπειδή ὡστόσο ὅλοι μας, ἄλλος λιγότερο,
ἄλλος περισσότερο γευτήκαμε τόν πόνο,
τολμῶ νά εἰσηγηθῶ καί νά μιλήσω γύρω ἀπό
τό θέμα αὐτό, μέ ἀγαθή πρόθεση νά βοηθήσω.
Ἀπ’ τήν πλευρά μου ὡστόσο θά ἀποφύγω,
ὅσο περισσότερο μπορέσω, νά δώσω παρο-
τρύνσεις καί συμβουλές πρός τό σεβαστό
μου ἀκροατήριο. Στήν οὐσία θά προβληθοῦν
θέσεις ἁγίων προσώπων καί προσω πικοτήτων
ἐγνωσμένης πνευματικῆς ἀξίας.

Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ἀποτελεῖ μιά
ψυχοσωματική ὀντότητα καί ἑνότητα. Εἶναι
σῶμα, πνεῦμα καί ψυχή. Καί τά τρία αὐτά
στοιχεῖα εἶναι ἀλληλένδετα καί ἀλληλοεπη-
ρεαζόμενα. Ἐάν θελήσουμε νά ἐξετάσουμε
τόν σωματικό πόνο ἀνεξάρτητα ἀπό τόν ψυ-
χικό, δέ θά μπορούσαμε νά ὁδηγηθοῦμε σέ
ἀντικειμενικά καί ἀληθινά συμπεράσματα.
Τό ἴδιο, ἄν θέλαμε νά ἐξετάσουμε μεμονω-

μένα τόν ψυχικό πόνο. Ὅταν πονᾶμε σωμα-
τικά, πονᾶμε καί ψυχικά καί ὅταν πονᾶμε ψυ-
χικά, ἔχουμε δυσάρεστες ἐπιπτώσεις καί στήν
ὑγεία τοῦ σώματος. Ὁ Πλάτωνας ἔγραψε ὅτι
τό μεγαλύτερο λάθος τῶν γιατρῶν τῆς ἐποχῆς
του ἦταν νά ἐξετάζουν τήν σωματική ἀρρώ-
στια, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἀρρώστια τῆς
ψυχῆς.

Σέ μιά προηγούμενη ὁμιλία μας εἴχαμε το-
νίσει καί σχεδόν παραδεχτήκαμε ὅτι ἡ ἀσυγ-
χωρησία καί ἡ μνησικακία, πού εἶναι πάθη
τῆς ψυχῆς, ὁδηγοῦν τόν ἄνθρωπο σέ βαθύ
ψυχικό πόνο. Ὁ ψυχικός αὐτός πόνος προκα-
λεῖ συχνά ἀϋπνίες, ὑπέρταση καί ἄλλα δεινά
στό σῶμα. Ὁ Ντέιλ Κάρνετζι στό βιβλίο του
«Ἔξω ἡ Στενοχώρια», ἀναφέρεται σέ μιά πε-
ρίπτωση ἀνθρώπου πού θύμωσε καί ἐξεμάνη
ἐναντίον κάποιου. Ταυτόχρονα ὅμως ἔπεσε
νεκρός, προφανῶς ἀπό συγκοπή ἤ ἐγκεφα-
λικό, λόγω τῆς μεγάλης ψυχικῆς διέγερσης.

Ὁ πόνος λοιπόν, γιά ὅλους αὐτούς τούς
λόγους, ἔγινε ἀντικείμενο μελέτης ἀπό θεο-
λόγους, ἀπό γιατρούς, ἀπό ψυχολόγους,
ἀκόμη καί ἀπό κοινωνιολόγους.

Γιά πρακτικούς ὡστόσο λόγους, ἄς μᾶς
ἐπιτραπεῖ νά διακρίνουμε τόν πόνο σέ σωμα-
τικό, σέ ψυχικό καί σέ πνευματικό.

Κατά τόν μακαριστό πατέρα Γεώργιο Κα-

Τοῦ Δημητρίου Γιαγλῆ,  Φιλολόγου - τ. Σχολικοῦ Συμβούλου

* Εἰσήγηση τοῦ κ. Γιαγλῆ πού πραγματοποιήθηκε στήν Χριστιανική Ἑστία Σερρῶν στίς 18.11.2014.
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ψάνη, ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Γρηγορίου τοῦ Ἁγ.
Ὄρους,

α) σωματικά πονοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπό ποικί-
λες σωματικές ἀρρώστιες, ἀπό κακουχίες,
ἀπό πείνα κ.ἄ.

β) Ψυχικά πονοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπό μιά
ἀνίατη ἀρρώστια, ἀπό ἀδικίες, ἀπό συκο-
φαντίες, ἀπό θανάτους προσφιλῶν προ-
σώπων, ἀπό ἐμπαιγμούς, ἀπό μοναξιά,
ἀπό ἔλλειψη ἀγάπης, ἀπό ζηλοτυπίες, ἀπό
ἀνεκπλήρωτες ἐπιθυμίες κ.ἄ.

γ) Πνευματικά πονοῦν οἱ ἄνθρωποι, ὅταν
διαπιστώνουν ὅτι μέ τίς ἁμαρτίες τους λυ-
ποῦν καί προσβάλλουν τό Θεό ἤ ἀδικοῦν
τόν ἄνθρωπο πού εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.

Θεωρούμενος ἀπό φιλοσοφικῆς πλευρᾶς ὁ
πόνος, ἔστω κι ἄν κάποιοι τόν ταύτισαν μέ
τήν ὕπαρξη - «πονῶ ἄρα ὑπάρχω» λένε - γε-
νικά ἐκλαμβάνεται ὡς ἕνα ὀδυνηρό καί κακό
πάθος, πού συνήθως ὁδηγεῖ σέ ψυχική τα-
ραχή καί σέ δυστυχία.

Κατά τούς στωϊκούς φιλοσόφους ἡ ἐπιθυ-
μία καί ἡ ἡδονή θεωροῦνταν ἀγαθά πάθη,
ἐνῶ ὁ πόνος καί ὁ φόβος θεωροῦνταν δεινά ἤ
κακά πάθη. Οἱ στωϊκοί συνιστοῦσαν τήν
ἔξοδο ἀπό τήν ζωή, δηλ. τήν αὐτοκτονία,
ὅταν λόγῳ γήρατος ἤ ἀνίατης ἀρρώστιας ἡ
ζωή δέν εἶχε κατ’ αὐτούς κανένα νόημα.

Κατά τήν ἐπικούρεια φιλοσοφία στόχος
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τό «ζῆν ἡδέως». Ἡ
ἡδονή εἶναι ἠθικῶς θεμιτή, ἐνῶ, κατά τόν
Ἐπίκουρο, «πᾶσα ἀλγηδών» εὐκαταφρόνη-
τος», δηλαδή κάθε σωματικός πόνος εἶναι
ἀξιοκαταφρόνητος. Τό «ἡδέως ζῆν» ἐπιτυγ-
χάνεται μέ τήν ἀπουσία τοῦ πόνου καί τοῦ
φόβου.

Οἱ σκεπτικιστές πάλι ἐπιχειροῦν νά δεί-
ξουν ὅτι γιά κάθε θέμα, ἀκόμη καί γιά τόν
πόνο, ὑπάρχουν δύο ἀντίθετες καί ἰσοδύνα-
μες ἀπόψεις καί ὅτι δέν μποροῦμε νά ἀπο-
φασίσουμε π.χ. γιά τό ποιό εἶναι τό δίκαιο καί
ποιό τό ἄδικο, ποιό τό καλό καί ποιό τό κακό.
Γι’ αὐτό συνιστοῦσαν τήν οὐδέτερη στάση.
Ἔτσι ἐπιτυγχάνεται, ἔλεγαν, ἡ γαλήνη τῆς
ψυχῆς καί ἡ ἀταραξία. Ὡστόσο, γιά νά κλεί-
σουμε τό κεφάλαιο αὐτό τῆς φιλοσοφικῆς θε-
ώρησης τοῦ πόνου, πού δέν εἶναι καί μικρό,

τόσο οἱ σκεπτικιστές, ὅσο καί οἱ ἐπικούρειοι
καί οἱ στωϊκοί φιλόσοφοι ἐπιδίωκαν ἐν γένει
τό «μακαρίως καί ἡδέως ζῆν». Γι’ αὐτούς ὁ
πόνος εἶναι δεινόν, εἶναι κακό πάθος, χωρίς
θετικές προεκτάσεις.

Ἀπό ἰατρικῆς καί ἐπιστημονικῆς τώρα
πλευρᾶς ὁ πόνος πέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι
εἶναι μιά δυσάρεστη αἴσθηση, πού προκαλεῖ
καί ἀνάλογα ὀδυνηρά συναισθήματα, ἔχει καί
εὐεργετικές συνέπειες γιά τόν ἄνθρωπο πού
τόν βιώνει. Συγκεκριμένα, ὁ σωματικός πόνος
πού νιώθει κανείς στά διάφορα ὄργανα τοῦ
σώματος, στό κεφάλι, στό στομάχι, στή μέση,
στήν κοιλιά κ.ἄ. προειδοποιεῖ τόν ἄνθρωπο
καί τόν καλεῖ νά προστρέξει στό γιατρό, γιά
νά βρεθεῖ ἡ αἰτία τοῦ πόνου καί νά ἐπακο-
λουθήσει ἡ θεραπεία. Ἄν δέν ὑπῆρχε ὁ προ-
ειδοποιητικός πόνος, ἡ ἀρρώστια θά
ὑπέσκαπτε σοβαρά, ἴσως καί θανάσιμα τήν
ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου. Θά ἀναφερθῶ σέ ἕνα
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οἱ ἄνθρωποι
πού πάσχουν ἀπό διαβήτη, μετά ἀπό χρόνια
εἶναι δυνατόν νά ἀναπτύξουν μιά ἀρρώστια
πού λέγεται διαβητική περιφερειακή νευρο-
πάθεια. Στήν πάθηση αὐτή δυσλειτουργοῦν
τά νεῦρα στά πόδια καί ὁ πάσχων δέ νιώθει
κανένα πόνο στά πόδια. Τό ἀνώδυνο πού
ὑπάρχει φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ὡς κάτι
καλό. Ὅμως ἡ κατάσταση αὐτή μπορεῖ νά
ὁδηγήσει ἀκόμα καί σέ ἀκρωτηριασμό καί ὁ
λόγος εἶναι ὁ ἑξῆς. Μπορεῖ τό πρωί, πρίν
φύγει γιά τή δουλειά του ὁ πάσχων, μιά μικρή
πετρούλα νά μπεῖ στό παπούτσι του. Καθώς
δέ νιώθει κανένα πόνο, τήν κουβαλᾶ ὅλη
μέρα καί αὐτή μπήγεται στό πόδι του καί τόν
πληγώνει. Τό βράδυ, μόλις βγάλει τό παπού-
τσι του, διαπιστώνει πόσο μεγάλη πληγή τοῦ
προκάλεσε μιά πετρούλα. Καί ἐπειδή δέν πο-
νοῦσε δέν κατάλαβε τό πρόβλημα. Αὐτός
εἶναι ὁ ρόλος τοῦ βιολογικοῦ πόνου. Νά μᾶς
εἰδοποιεῖ ὅτι κάτι δέν πάει καλά. Μέ τήν
ἔγκαιρη διάγνωση καί θεραπεία ὁ ἄνθρωπος
ἐπιβιώνει, ζεῖ καί ἐργάζεται κανονικά. 

Στήν περίπτωση τοῦ ψυχικοῦ πόνου, δέν
ἔχουμε μεγάλη διαφορά. Καί ἐδῶ καταλή-
γουμε σέ εἶδος ἀκρωτηριασμοῦ, ὅταν γιά πα-
ράδειγμα συνειδητοποιοῦμε τήν ἀπώλεια
ἑνός ἀγαπημένου προσώπου. Τότε νιώθουμε
ὅτι χάθηκε ἕνα μέρος τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἕνα
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πρόσωπο πού ἦταν τμῆμα τῆς ταυτότητάς
μας.

Ὡστόσο τόσο ὁ σωματικός ὅσο καί ὁ ψυχι-
κός πόνος ἀποτελοῦν κινητήριο δύναμη. Μᾶς
κινητοποιοῦν σέ ἕνα εἶδος ἀναζήτησης καί
μᾶς κάνουν νά ψάξουμε γιά κάτι καλύτερο.
Θά μποροῦσε, λοιπόν, νά ἰσχυρισθεῖ  κανείς
θεολογικά ὅτι ὁ Θεός ἐπιτρέπει τόν πόνο, γιά
νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο σέ δρόμους ἀναζή-
τησης τοῦ ἀγαπημένου προσώπου, τοῦ ἴδιου
τοῦ Θεοῦ. Ἄν ἡ πείνα καί ἡ δίψα εἶναι μορ-
φές πόνου πού μᾶς ὁδηγοῦν στήν ἀναζήτηση
τροφῆς καί νεροῦ, ἡ αἰώνια πείνα καί δίψα
γιά τό «ὕδωρ τό ζῶν» εἶναι αὐτά πού μᾶς κά-
νουν νά Τόν ἀναζητοῦμε.

Συνεχίζοντας τήν ἐξέταση τοῦ θέματός
μας, θά δεχόμασταν, ἔστω καί μέ κάποια ἐπι-
φύλαξη, τήν θεωρητική ἄποψη τῆς ψυχολο-
γίας, ὅτι μποροῦμε νά καταπολεμήσουμε τόν
συνεχή καί ἔντονο πόνο καί τήν συνοδευτική
θλίψη, ἄν παύσουμε νά μεγαλοποιοῦμε τόν
πόνο, ἄν ἀποφασίσουμε νά συνεργαστοῦμε
καί συνυπάρξουμε μέ αὐτόν, ἄν σταματή-
σουμε νά τόν σκεφτόμαστε ἤ νά μιλοῦμε συ-
νέχεια γι’ αὐτόν. Ἡ ἀμερικανίδα Sam
Pavlina ἔγραψε σχετικά. «Αὐτό πού κυρίως
καταθλίβει δέν εἶναι ἡ κατάσταση αὐτή κα-
θεαυτή, ἀλλά ἡ σημασία πού δίνεται σ’
αὐτήν».

Στήν ψυχολογία τῆς δυνάμεως τοῦ
William James διαβάζουμε τά ἑξῆς, πού φαί-
νονται λίγο παράξενα ἐκ πρώτης ὄψεως. «Ἄν
συμπεριφερθεῖς, λέγει, ὡς νά εἶσαι χαρούμε-
νος, τότε μέσα σου θά προσκληθεῖ ἕνα συναί-
σθημα χαρᾶς. Ἄν πονᾶς καί πάρεις τή στάση
τοῦ ἀνθρώπου πού δέν πονᾶ, τότε ὁ πόνος
ἐλαχιστοποιεῖται». Ὅλα αὐτά βέβαια βρί-
σκουν τήν ἐξήγησή τους στό κεφάλαιο τῆς
ψυχολογίας περί αὐθυποβολῆς.

Καλή ἐν γένει εἶναι ἡ βοήθεια πού μπορεῖ
νά προσφέρει ἡ ἐπιστήμη τῆς ψυχολογίας.
Ὑποβόσκει ὅμως ἕνας κίνδυνος: Νά πιστέψει
ὁ ἄνθρωπος ὅτι μπορεῖ νά τά βγάλει πέρα
μόνος του, χωρίς τήν βοήθεια καί τή χάρη τοῦ
Θεοῦ. Ἀπό τήν ἐγωιστική ὅμως αὐτάρκεια,
πού μπορεῖ νά πλανέψει τόν ἄνθρωπο, εἶναι
πολύ πιό ὄμορφο καί εὐεργετικό νά μπορεῖ ὁ
χριστιανός νά ζητᾶ καί νά δέχεται βοήθεια
ἀπό τόν πολύτιμο θησαυρό τῆς ζωῆς, ἀπό

Αὐτόν πού εἶναι ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή.
Στό σημεῖο αὐτό πιό πολύ θά ταίριαζε νά

προσθέσω καί τό ἑξῆς, πού εἶναι διαπίστωση
ὄχι μόνο δική μου. Στήν τρίτη ἡλικία κυρίως,
συναντᾶμε περιπτώσεις κατά τίς ὁποῖες ἡ
ὑπερβολική θλίψη καί ὁ ἀβάσταχτος πόνος
ἀπό τό θάνατο ἑνός ἐκ τῶν συζύγων ὁδηγεῖ
πολύ σύντομα σέ θάνατο καί τόν ἕτερο ἐκ
τῶν συζύγων. Ἀκούγεται στίς περιπτώσεις
αὐτές ἡ γνωστή ἔκφραση: «Ἑνωμένοι στή
ζωή, μαζί καί στό θάνατο». Ὡστόσο, ἡ θλίψη
καί ὁ βαθύς πόνος, πού εἶναι οἱ αἰτίες γιά τήν
κατάρρευση καί τό θάνατο τοῦ δευτέρου ἐκ
τῶν συζύγων, εἶναι ἀπό τήν ἄλλη, ἀποτέλε-
σμα τῆς ὀλιγοπιστίας. Κάνοντας λογοπαίγνιο
ὁ μακ. Γερ. Παΐσιος εἶπε σέ μιά συντροφιά
ἐπισκεπτῶν του. «Ἔχεις λύπη, ὁ Θεός σοῦ
λείπει». Ἤθελε, μέ ἄλλο λόγια, νά πεῖ ὅτι
μόνο ἕνας ἄπιστος λυπᾶται γιά τό θάνατο
προσφιλοῦς του προσώπου τόσο βαθιά, ὥστε
νά φθάσει σέ κατάσταση ἐξουθένωσης καί
σωματικῆς κατάρρευσης.

Δυό λόγια γιά τή σημασία τοῦ πόνου ἀπό
κοινωνιολογικῆς πλευρᾶς. Ὁ πόνος καί ἡ
θλίψη εἶναι συναισθήματα πού μᾶς φέρνουν
πιό κοντά ὁ ἕνας στόν ἄλλο. Εἶναι ἡ ἀντίληψη
τῆς προσωπικῆς μας ἀδυναμίας, πού μᾶς
κάνει κοινωνικά ὄντα. Εἶναι ἡ ἀνάγκη γιά
ἀλληλοβοήθεια, πού κάνει τούς φίλους. Ὁ
πόνος καί ἡ θλίψη μᾶς βοηθοῦν νά γνωρί-
σουμε καλύτερα τούς συνανθρώπους μας, νά
αὐξήσουμε τήν συμπόνια καί τήν ἱκανότητά
μας νά συμπάσχουμε μέ αὐτούς, νά γνωρί-
ζουμε καλύτερα τό τί περνοῦνε. Μόνο ἄν
ἔχουμε πονέσει καί στενοχωρηθεῖ ἀπό μιά
δική μας ἀπώλεια, μποροῦμε νά κατανοή-
σουμε, ἔστω καί κατά ἕνα μέρος, τόν πόνο
καί τή θλίψη τοῦ συνανθρώπου μας πού εἶχε
μιά ἀνάλογη ἀπώλεια. Ὁ μυθολογικός Κέν-
ταυρος Χείρων ἦταν καί διάσημος θεραπευ-
τής. Ὁ ἴδιος εἶχε μιά ἀνίατη πληγή, πού τοῦ
προξενοῦσε ἀφόρητους πόνους. Λένε ὅτι
ἀκριβῶς αὐτή του ἡ πληγή ἦταν πού τόν
ἔκανε καλό θεραπευτή. Νοιαζόταν καί ἐνδια-
φερόταν γιά τούς ἀσθενεῖς του, γιατί ἤξερε
ἀπό πρῶτο χέρι τό πόσο πολύ πονοῦσαν καί
ἤθελε νά τούς ἀνακουφίσει.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι
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ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ

Τό ἔτος 2014, πού πρίν ἀπό λίγες μέρες ἀποχαιρετήσαμε καί ἀποτελεῖ γιά τόν κόσμο
μας παρελθόν, ὑπῆρξε πλουσιότατο στόν ἑορτασμό ἱστορικῶν ἐπετείων μέ παγκόσμια
σημασία καί βαρύτητα. Πολλές ἀπ’ αὐτές ἀγγίζουν καί τήν πατρίδα μας, ἀφοῦ, πολύ
ἤ λιγότερο, πρωταγωνίστησε στήν ἐξέλιξη τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, πού γιορτάστη-
καν.

Περιοριζόμαστε νά ἀναφερθοῦμε στό σύντομο αὐτό σημείωμά μας μόνο σέ τρεῖς,
πού, δυστυχῶς, ἔχουν πολεμικό χαρακτήρα.

Ἑκατό χρόνια συμπληρώθηκαν τό 2014 ἀπό τήν ἔκρηξη τοῦ φονικότερου ἀπ’ ὅλους
τούς πολέμους, πού εἶχε γνωρίσει ὥς τότε ἡ ἀνθρωπότητα. Ἦταν ὁ «Μεγάλος Πόλε-
μος», ὅπως τόν εἶπαν τότε οἱ ἄνθρωποι, ἤ, διαφορετικά, ὁ Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος,
ὅπως ἔμεινε τελικά γνωστός. Θά σταθοῦμε ἐδῶ σέ κάποιες στιγμές ἤ πτυχές του, πού
ὅλες τους, μία πρός μία, ἔχουν κάτι νά μᾶς ποῦν, κάτι νά μᾶς διδάξουν.

Γιά ὅποιον μελετᾶ σήμερα τήν ἱστορία, χρόνια, ἴσως καί δεκαετίες ἀκόμη πρίν τό
μοιραῖο 1914, ὅλα ἔμοιαζαν νά ὁδηγοῦν μέ μαθηματική ἀκρίβεια στήν ἔκρηξη τοῦ πο-
λέμου.

Καί ὅμως οἱ ἄνθρωποι ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει συνήθως, βά-
διζαν ἐντελῶς ἀνυποψίαστοι στό μεγάλο κακό, πού τούς περίμενε. Ὁ ἄνθρωπος ἀπό
τή φύση του αἰσιόδοξος ἐξορκίζει πάντα τό κακό καί ἐλπίζει ὅτι στήν πορεία του δέν
θά τό συναντήσει ποτέ. Τά ἅλματα προόδου τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας σέ συν-
δυασμό μέ τήν πρωτοφανή οἰκονομική ἄνθηση ἐνέπνεαν μιάν ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη
γιά τό μέλλον. Ἡ ἀνθρωπότητα ζοῦσε τήν «ὡραία ἐποχή» της, τήν ξένοιαστη, πού τήν
βοηθοῦσε καί ἡ οἰκονομική εὐμάρεια τῶν ἰσχυρῶν κρατῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Μέ βάση
τίς οἰκονομικές συνθῆκες, πού ἐπικρατοῦσαν τόν καιρό ἐκεῖνο καί ὅλες μαζί δημιουρ-
γοῦσαν τήν ἀτμόσφαιρα τοῦ «εὖ ζῆν», ὅπως σημειολογικά δήλωνε καί ὁ ὅρος τοῦ συρ-
μοῦ «ὡραία ἐποχή», ἐθεωρεῖτο καθαρή τρέλα ἡ ἔκρηξη ἑνός πολέμου καί μάλιστα
παγκοσμίου.

Στίς 6 Ἰουνίου 1944 πραγματοποιήθηκε ἡ ἀπό καιροῦ ἀναμενομένη καί συστημα-
τικά σχεδιαζομένη ἀπόβαση τῶν συμμαχικῶν ἀγγλοαμερικανικῶν δυνάμεων στό γερ-
μανοκρατούμενο εὐρωπαϊκό ἔδαφος στίς ἀκτές τῆς Νορμανδίας τῆς Γαλλίας.
Ἀξιοσημείωτη παρατήρηση ὅτι μαζί μέ τίς ἑκατοντάδες πολεμικῶν πλοίων, πού ἔλαβαν
μέρος στήν ἐπιχείρηση, ἔδρασαν καί ἑλληνικές ναυτικές πολεμικές μονάδες τοῦ ἐλεύ-
θερου μαχομένου παρά τό πλευρό τῶν Συμμάχων Ἑλληνικοῦ Στόλου. 

Ἑβδομήντα χρόνια πέρασαν ἀπό τότε, ἀλλά δέν ξεχάστηκε ἐκείνη ἡ ἡμέρα, πού
ἔκρινε τήν τύχη τῆς Εὐρώπης. Ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη (ἐκτός ἀπό ἕνα, δύο κράτη) βρι-
σκόταν τότε ὑπό τήν κατοχή ἑνός σκληροῦ δικτατορικοῦ καθεστῶτος, τό ὁποῖο διέ-
πραττε τέτοια ἐγκλήματα, ὅσα δέν εἶχε γνωρίσει ποτέ ἡ ἀνθρωπότητα στήν ἱστορία της.

Ἡ 6η Ἰουνίου τοῦ 1944 ἦταν ἡ ἀρχή τοῦ τέλους. Ὅμως πόσοι ἀκόμη ἄνθρωποι θά
ἔπεφταν νεκροί μέχρι τόν Μάϊο τοῦ 1945, πού τελείωσε ὁ φρικτός αὐτός Β΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος;

Οἱ λαοί πρέπει νά θυμοῦνται καί νά τιμοῦν τήν ἱστορία τους, ὄχι γιά νά
διατηροῦν καί νά συνδαυλίζουν μίση, ἀλλά γιά νά μή ξαναπέσουν στά

ἴδια λάθη καί νά προσπαθοῦν νά λύσουν τίς διαφορές τους εἰρη-
νικά. 

Στίς 12 Ὀκτωβρίου τοῦ 1944 ὁ τελευταῖος Γερμανός στρα-
τιώτης τῶν στρατευμάτων κατοχῆς ὑπέστελλε στόν ἱερό βράχο
τῆς Ἀκρόπολης τῶν Ἀθηνῶν τήν γερμανική πολεμική σημαία
καί ἔντρομος μαζί μέ τούς ἄλλους ἀποχωροῦσε ἀπό τήν
Ἑλλάδα ὕστερα ἀπό σκληρή καί ἀπάνθρωπη κατοχή τεσσά-
ρων σχεδόν ἐτῶν. 1944-2014: ἄλλη μία ἐπέτειος ἑβδομήντα

ἐτῶν, πού ἔχει σχέση μέ τίς ἐθνικές περιπέτειες τῆς πατρίδας
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μας. Μέχρι τό τέλος Ὀκτωβρίου τοῦ 1944 ἡ Ἑλλάδα εἶχε ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό ναζιστικό μίασμα καί
ἐλεύθερη πιά μετροῦσε τίς πληγές της, πού ἦταν ἀμέτρητες καί πολύ βαθιές, καί ἄρχιζε ἀπέλπιδα
ἀγώνα, γιά νά τίς ἐπουλώσει.

Ὑποκύπτω στόν πειρασμό νά κλείσω αὐτό τό πολεμικό σημείωμα μέ μιάν ἀναφορά μου στόν
φημισμένο Γάλλο στρατάρχη Φός, ἀρχηγό τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων στόν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ὁ Φός εἶχε κατά τήν διάρκεια τοῦ πολέμου ἕνα μόνιμο ὁδηγό τοῦ αὐτοκινήτου του μέ τό ὄνομα
Πιέρ. Καθώς ὁ πόλεμος τραβοῦσε σέ μάκρος διαψεύδοντας τίς ἀρχικές προσδοκίες γιά νίκη μέχρι
τά Χριστούγεννα τοῦ 1914, ὅσοι Γάλλοι στρατιῶτες γνώριζαν αὐτόν τόν Πιέρ τόν πολιορκοῦσαν
καθημερινά προσπαθώντας νά ἐκμαιεύσουν κάποια «ἐσωτερική πληροφορία» γιά τό πότε θά τε-
λειώσει ὁ πόλεμος. Μιά μέρα λοιπόν οἱ στρατιῶτες εἶδαν τόν Πιέρ νά ἔρχεται πρός τό μέρος τους
κάτωχρος καί νά τούς δηλώνει ἀποσβολωμένος ὅτι ὁ στρατάρχης Φός πρίν ἀπό λίγη ὥρα τόν πῆρε
κάποια στιγμή παράμερα, τόν κοίταξε στά μάτια καί τόν ρώτησε: «Πιέρ, κατά τή γνώμη σου, πότε
θά τελειώσει ὁ πόλεμος;».

Ὁ πόλεμος εἶχε ξεφύγει πιά ἀπό κάθε ἔλεγχο, ὅπως ἄλλωστε εἶχε ξεφύγει ἀπό κάθε λογική.
Καί δεύτερο περιστατικό μέ ἥρωα τόν στρατάρχη Φός. Ὅταν τόν Νοέμβριο τοῦ 1918 ὑπογρά-

φτηκε συνθηκολόγηση μεταξύ νικητῶν καί νικημένων τοῦ Α΄Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα στή γενική
εὐφορία γιά τό τέλος τοῦ Μεγάλου Πολέμου, ὁ δαφνοστεφής στρατάρχης Φός ἦταν ἀπό τούς λί-
γους, πού δήλωναν προβληματισμένοι λέγοντας μέ ἀπίστευτη ὀξυδέρκεια: «Αὐτό δέν εἶναι εἰρήνη·
εἶναι ἀνακωχή γιά εἴκοσι χρόνια». Δυστυχῶς δέν ἦταν παρά αὐτό ἀκριβῶς. Ὕστερα ἀπό εἴκοσι
χρόνια, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1939, ἄρχιζε ὁ Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος…

Χ.Ν.Χ.

«ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ, ΤΑΧ’ ΑΥΡΙΟΝ ΕΣΤΑΙ ΑΜΕΙΝΟΝ»
ἀρχαῖο ρητό

Μέ αὐτό τό τεῦχος, τοῦ Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου κλείνει τό ἔτος 2014.
Πῶς ἄρχισε; Μέ πόσα σχέδια καί ἐλπίδες; Πῶς κλείνει; Με ἀποτυχίες καί ἀπογοητεύσεις ἀτο-

μικές καί ἐθνικές. Σχέδια καί προοπτικές, προγράμματα καί ὄνειρα γιά ἐπιτυχίες καί προόδους,
γιά ἐπίλυση σέ ἀτομικά καί ἐθνικά θέματα εἴδαμε νά μήν πραγματοποιοῦνται. Εἴδαμε νά μειώνον-
ται τά ἔσοδά  μας, καί τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο νά καταβάλλει προσπάθεια γιά νά ἀνταποκριθεῖ
στά αἰτήματα διαφόρων τάξεων τῶν ἐργαζομένων.

Ὡστόσο δέ μᾶς ἐγκατέλειψε ἡ ἐλπίδα καί τό θάρρος γιά τό ἔτος πού μᾶς ἔρχεται. «Θαρσεῖν χρή,
τάχ᾿ αὔριον ἔσται ἄμεινον» ἔλεγε ἕνα ἀρχαῖο ρητό. Ἐλπίζουμε λοιπόν πώς τό νέο ἔτος, τό 2015, μέ
τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θά εἶναι καλύτερο γιά ὅλους μας.

Εἶναι σέ πολλούς γνωστός ὁ μύθος τῆς Πανδώρας. Μᾶς τόν διέσωσε ὁ Ἡσίοδος. Στό γάμο τῆς
Πανδώρας καί τοῦ Ἐπιμηθέα, ἀδελφοῦ τοῦ Προμηθέα ὁ Δίας ἔστειλε ἕνα κουτί, πού περιεῖχε τά
γαμήλια δῶρα. Χάρηκε ὁ Ἐπιμηθέας μέ τή σκέψη πώς δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι πολύτιμα δῶρα,
ἀφοῦ τά ἔστελνε ὁ Δίας. Ὁ Προμηθέας συμβούλεψε τόν ἀδελφό του νά μή δεχθεῖ τό δῶρο, γιατί
ὑποπτευόταν παγίδα τοῦ Δία. Αὐτός δέν ἄκουσε πῆρε τό κουτί καί τό ἄνοιξε γιά νά δεῖ τό πολύτιμο
(!) περιεχόμενό του. Ἄλλος ποιητής, ὁ Βάβριος ἀναφέρει ὅτι δέν τό ἄνοιξε ὁ Ἐπιμηθέας ἀλλά ἡ
Πανδώρα. Μέ τό ἄνοιγμα τοῦ κουτιοῦ διαχύθηκαν στό ἀνθρώπινο γένος ὅλες οἱ θεομηνίες, οἱ
ἀσθένειες, οἱ πόνοι καί οἱ ὁδύνες. Ὅταν κατόρθωσε νά κλείσει τό κουτί ὁ σοφός Ἐπιμενίδης εἶχε
ἀπομείνει ἡ Ἐλπίδα.

Μέ τόν μύθο τῆς Πανδώρας θέλησαν οἱ ἀρχαῖοι νά τονίσουν ὅτι, παρά τά βάσανα, τά προβλή-
ματα καί τίς ἀποτυχίες, ὁ ἄνθρωπος δέ χάνει τήν ἐλπίδα του. Εἶναι αὐτό πού λέει ὁ λαός μας: «Ἡ
ἐλπίδα πεθαίνει τελευταία». Ὁ καλός Θεός τόν ἔκαμε ἔτσι, γιατί ἄν ἔχανε τήν ἐλπίδα του μέ τά
τόσα βάσανα καί τίς ἀποτυχίες, θά κατέρρεε καί θά σταματοῦσε νά ἀγωνίζεται καί νά παλεύει γιά
κάτι καλύτερο στή ζωή του.

Γιά μᾶς τούς Χριστιανούς ἡ ἐλπίδα σχετίζεται καί στηρίζεται στήν πίστη πρός τό Θεό, τό Δημι-
ουργό καί πλάστη μας, στόν Πανάγαθο καί Παντοδύναμο, στόν Προνοητή καί Προστάτη μας. Πι-
στεύουμε ὅτι τά νήματα τῆς ζωῆς μας Ἐκεῖνος τά κατευθύνει· ἄν Ἐκεῖνος δέν ἐπιτρέψει, δέ γίνεται
τίποτε ἀπολύτως. Ὁ λαός μας ἔχει μιά σοφή παροιμία «κάθε μαῦρο σύννεφο, ἔχει ἄσπρη φόδρα».
Κάθε δηλαδή δυσκολία, κάθε βάσανο καί ἀποτυχία, δέν εἶναι τυχαῖο, κατά παραχώρηση τοῦ Θεοῦ
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ἔρχεται. Εἶναι αὐτό πού ὁ ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ Παῦλος σημειώνει (Ρωμ. 8,28): «Τοῖς
ἀγαπῶσι τόν Θεόν, πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν». Σ’ αὐτούς πού ἀγαποῦν τό Θεό ὅλα

συνεργοῦν πρός τό ἀληθινό συμφέρον τους. Νά μή μένουμε στά φαινόμενα, αὐτά μᾶς ἀπα-
τοῦν καί μᾶς κάνουν νά νομίζουμε ὅτι μᾶς ξέχασε ὁ Θεός. Ὁ Θεός ἀργεῖ, γιατί ἔτσι πρέπει, ἀλλά δέ λη-
σμονεῖ ποτέ.

Νά τονίσουμε ἑπομένως ἐμφαντικά τό θέμα τῆς ἐλπίδας καί τῆς πίστεως πρός τό Θεό. Ὅ,τι μᾶς συμβεῖ
στό νέο ἔτος, νά δεχόμαστε πώς γίνεται γιά τό πραγματικό μας συμφέρον.

Γ.Στ.Μ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΟΙ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οἱ νεοφανεῖς ὁλοκληρωτικές θρησκευτικές ὁμάδες γνωστές ὡς καταστροφικές λατρεῖες ἤ σέκτες
ἀποτελοῦν σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.

Ἀπό τή Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη ἀναφέρονται οἱ κυριότερες βλαπτικές συνέπειες. Περιοριζό-
μαστε στίς σοβαρότερες κατά τήν κρίση μας: 1. Ἀπώλεια βουλήσεως καί μείωση τῆς διανοητικῆς ἱκανό-
τητας. 2. Αἴσθημα ψυχικῆς ἀνισορροπίας καί ἀνασφάλειας. 3. ἔντονες τάσεις ἀπομόνωσης, φυγή ἀπό
τήν πραγματικότητα καί συνεχής κατάσταση τρόμου. 4. Αἴσθημα ἀπογνώσεως, τάσεις καταστροφῆς,
αὐτοκαταστροφῆς καί αὐτοκτονίας. 

Γι’ αὐτό πολλά εὐρωπαϊκά κοινοβούλια (στή Γαλλία, Γερμανία, Αὐστρία, Ἀγγλία, Ἱσπανία) θεωροῦν
πολλές ἀπό αὐτές ἀπειλή γιά τά θύματά τους, τίς οἰκογένειές τους ἀλλά καί γιά τήν ἀσφάλεια τῶν δη-
μοκρατικῶν θεσμῶν, ἀφοῦ παραβιάζουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τή θρησκευτική ἐλευθερία. 

Συγκεκριμένα τό εὐρωπαϊκό κοινοβούλιο στό ἄρθρο Ε τοῦ ψηφίσματος τοῦ 1996 γράφει: «Ὡρισμένες
σέκτες ἐπιδίδονται σέ παράνομες  ἤ ἐγκληματικές δραστηριότητες  καί σέ παραβάσεις τῶν δικαιωμάτων
τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως σέ κακομεταχείριση, σεξουαλική βία, ἐγκλεισμούς, σωματεμπόριο, ἐνθάρρυνση ἐπι-
θετικῆς συμπεριφορᾶς, μέχρι καί προπαγάνδα ρατσιστικῶν ἰδεολογιῶν, σέ φορολογικές ἀπάτες, μεταφο-
ρές κεφαλαίων, ἐμπόριο ὅπλων, διακίνηση ναρκωτικῶν, παραβίαση τοῦ δικαιώματος τῆς ἐργασίας ἤ σέ
παράνομη ἄσκηση τῆς ἰατρικῆς καί ἄλλα».

Στήν Ἑλλάδα δυστυχῶς σημειώνεται ἀδιαφορία, γιατί δέν ἔχει γίνει ἀντιληπτός ὁ σοβαρός κίνδυνος.
Τά παραδείγματα τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν τῆς Ε.Ε. δέν μᾶς διδάσκουν.

Ἡ Ἐκκλησία παρέχει πνευματική στήριξη καί ἐνημέρωση στό Ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἀλλά δέν μπορεῖ
καί δέν δικαιοῦται νά παρεμβαίνει στή δραστηριότητα τῶν σεκτῶν, γιατί εἶναι ἁρμοδιότητα τῆς Πολι-
τείας.

Ὡστόσο τό βάρος πέφτει στόν τομέα τῆς πρόληψης ἀφοῦ ἀξίωμα εἶναι ὅτι προτιμητέον τό προλαμ-
βάνειν τοῦ καταστέλλειν καί τιμωρεῖν. Ὅταν ὁ νέος ἔχει θωρακιστεῖ πνευματικά, ὅταν ζεῖ μέσα στή ζεστή
ἀγκαλιά τῆς οἰκογένειας, ὅταν γύρω του (σχολεῖο, παρέα, κοινωνία) ἀπολαμβάνει τήν εἰρήνη καί ἀσφά-
λεια, δέ δημιουργοῦνται μέσα του πνευματικά κενά καί εἶναι δύσκολο νά ἐπηρεαστεῖ καί νά ἐνδώσει
στά δελέατα καί τίς ὑποσχέσεις τῶν ὀπαδῶν καί διδασκάλων τῶν ψυχοναρκωτικῶν, ὅπως χαρακτηρί-
ζονται οἱ σέκτες.

Τά τελευταῖα μποροῦν νά μᾶς βοηθήσουν νά ἀντιληφθοῦμε καί τή δική μας εὐθύνη γιά τό σημερινό
κατάντημα τῆς κοινωνίας μας. Χρειάζεται ὅλοι μας νά δοῦμε τήν προσωπική μας εὐθύνη γιά τήν ἀδρά-
νειά μας καί τίς παραλήψεις μας προκειμένου νά δημιουργηθεῖ ἐξυψωτικό κλίμα καί ἀτμόσφαιρα μέσα
στήν ὁποία ὁ νέος αἰσθάνεται τήν πληρότητά του, λαμβάνει ἀπάντηση (σωστή) στίς πνευματικές ἀνη-
συχίες, καί δέν ὑποκύπτει στίς προκλήσεις καί δόλιες προσκλήσεις ἀπό ὄργανα τῶν σεκτῶν.

Γ.Στ.Μ

* π. Κυριακός Τσουρός, «Διάλογος» τεῦχος 76, Ἀπρίλιος-Ἰούνιος, σ. 1-5.
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Ὁ Χριστός, λίγο πρίν ἀπότό ζωοποιό πάθος Του, λέειτοῦτα τά λόγια: «Μείζοναταύτης ἀγάπην οὐδείς ἔχει,ἵνα τις τήν ψυχήν αὐτοῦ θῇὑπέρ τῶν φίλων αὐτοῦ»(Ἰωάν. 15, 13). Ὁ λόγοςαὐτός, προβαλλόμενος στόἐπίπεδο τοῦ θείου, ἀποτελεῖἔκφραση τῆς τέλειας ἀγά-πης, συμφυές χαρακτηρι-στικό τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ ἡὁλοκληρωτική θυσία: ἡἀγάπη «οὐ ζητεῖ τά ἑαυτῆς»(Α΄ Κορ. 13, 5). Ἤδη ἀπ’ τήνἐποχή τοῦ ἀποστόλου Παύ-λου, τό χριστιανικό κήρυγμαεἶδε στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ τό ὕψιστο παρά-δειγμα τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης: «Τοῦτο φρονεί-σθω ἐν ὑμῖν ὅ καί ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅς ἐν μορφῇΘεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμόν ἡγήσατο τό εἶναιἴσα Θεῷ ἀλλ’ ἑαυτόν ἐκένωσεν μορφήν δούλουλαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος καίσχήματι εὑρεθείς ὡς ἄνθρωπος, ἐταπείνωσενἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θα-νάτου δέ σταυροῦ» (Φιλ. 2, 5-6).Τό γεγονός τῆς κένωσης* τοῦ Χριστοῦ, γιά τόὁποῖο μιλᾶ ὁ Παῦλος, ἀπαντᾶται διαρκῶς μέσασ’ ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξη παράδοση, τόσοστούς Πατέρες ὅσο καί στά λειτουργικά κείμενα.Γιά τόν γέροντα Σωφρόνιο ὅμως, ἡ κένωση συ-νιστᾶ ἕνα ἀπ’ τά πλέον σημαντικά θεολογικά ζη-τήματα, μέ καθοριστική σημασία γιά τό σύνολοτῆς θεολογίας του -ἰδίως γιά τήν περί προσώπουδιδασκαλία του. Ὡς τέτοια, ἡ ἔννοια τῆς κένωσηςσυνετέλεσε τά μέγιστα στή διαμόρφωση τῆς σω-

φρόνειας θεώρησης τόσοτῆς ἀσκητικῆς ζωῆς ὅσοκαί, ἀπώτερα, τῆς χριστια-νικῆς τελείωσης. Καθ’ ὅλητή διάρκεια τῆς θεολογικῆςτου διαδρομῆς, ὁ γέρονταςΣωφρόνιος ἀφομοίωσε ἐπι-μελῶς τίς ἰδέες περί κένω-σης πού σχετίζονταν μέ τήχριστολογία, τήν τριαδολο-γία καί τήν ἀνθρωπολογία·ἐν συνεχείᾳ, συνέθεσεαὐτές τίς ἰδέες σέ μία ἑνιαίαδιδασκαλία, στήν ὁποία ὁκενωθείς Χριστός προβάλ-λει ὡς τό ὕψιστο πρότυπο.Ἡ κεντρικότητα τῆςἔννοιας τῆς κένωσης στή σκέψη τοῦ γέρονταΣωφρονίου προβάλλει μέ μεγαλύτερη εὐκρίνειαἐάν κάποιος ἐπιχειρήσει νά ἀντιπαραβάλει τήν«κενωτική» θεώρηση τοῦ Γέροντα μέ τήν «πλη-
ρωματική» κατανόηση τῆς ἀνατολικῆς πνευμα-τικότητας ἀπό ὁρισμένους σύγχρονουςὈρθόδοξους συγγραφεῖς, οἱ ὁποῖοι οἰκοδομοῦντή θεολογία τους πάνω στίς ἔννοιες τῆς «πλήρω-σης» (“fulfilment” καί τοῦ «πληρώματος» (“fulli-
ness”).Tό φάσμα ἑρμηνείας τοῦ παραπάνω ἀποσπά-σματος εἶναι εὐρύ, ὁ γέροντας Σωφρόνιος ὅμωςστέκεται σέ δύο διαστάσεις του: τήν προσωπικήθεανθρώπινη κένωση τοῦ Χριστοῦ κατά τή διάρ-κεια τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του, καί τήν αἰώνια ἐνδο-τριαδική κένωση τοῦ Λόγου.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ                                                                                                ΑΝΑΦΟΡΕΣ

* π. Νικολάου Σαχάρωφ, Ἀγαπῷ ἄρα ὑπάρχω. Ἡ θεολογική παρακαταθήκη τοῦ Γέροντα Σωφρονίου,
ἐκδ. Ἐν πλῷ, Ἀθήνα 22008, σσ. 131-135.
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Α. Ἡ κένωση τοῦ Χριστοῦ

Τό στοιχεῖο τῆς κένωσης
κατά τήν ἐνανθρώπησηὉ τρόπος πού ὁ γέροντας Σωφρόνιος ἑρμη-νεύει τήν ἐπίγεια κένωση τοῦ Χριστοῦ δέν ἀπέχειἀπ’ τήν παραδοσιακή κατανόησή της: ἡ ἐνσάρ-κωση συνιστᾶ μιά ὀντολογική κένωση per se. Ὁθεῖος καί ἄκτιστος Λόγος ἔρχεται στόν κόσμοπροσλαμβάνοντας μία «ὑποδεέστερη» μορφήὕπαρξης, τήν ἀνθρώπινη κτιστή φύση. Ὁ γέρον-τας Σωφρόνιος, μιλώντας γιά τόν Θεό, ἀναφέρε-ται ἐπανειλημμένα στό χωρίο τῆς πρόςΦιλιππησίους Ἐπιστολῆς (2, 6-7): Ὁ Χριστός«ἑαυτόν ἐκένωσεν», «μορφήν δούλου λαβών» καί«ἐταπείνωσεν ἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχριθανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ». Ὁ Λόγος, Θεόςὤν, κατῆλθε «ἐκ τῶν οὐρανῶν, εἰς τῆ γῆν, ἔτι δέ

καί εἰς τόν ἅδην». Ὁ γέροντας Σωφρόνιος παρα-τηρεῖ ἐπίσης ὅτι ὁ σαρκωθείς Λόγος δέν ἀσκεῖ τήθεϊκή Του ἰδιότητα, ἀλλά ἐνεργεῖ πάντοτε διά τοῦὀνόματος καί τῆς δυνάμεως τοῦ Πατρός ἤ τοῦἉγίου Πνεύματος. Ὁ Χριστός ἀποφεύγει κάθεἐνέργεια πού θά εἶχε τόν χαρακτήρα τῆς αὐτοθέ-ωσης. Ἔτσι, ὁ γέροντας ἐντοπίζει στήν ἉγίαΓραφή τό ρόλο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τήνσύλληψη (Λουκ. 1, 35) καί τή Βάπτιση τοῦ Χρι-στοῦ (Ματθ. 3, 15). Ἐπισημαίνει ὅτι ἦταν ὁ Θεόςπού ἤγειρε τόν Ἰησοῦ ἐκ νεκρῶν (Α΄ Πέτρ. 1, 21)καί ὅτι Ἐκεῖνος μαρτυρεῖ περί Αὐτοῦ (Ἰωάν. 5,31-32).Ἡ ἴδια ἀρχή ἀντανακλᾶται στή λειτουργικήδιατύπωση τῆς ἐπίκλησις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,ἀπ’ τήν ὁποία συνάγεται ὅτι δέν εἶναι ὁ ἴδιος ὁΧριστός πού (διά τῶν ἱδρυτικῶν λόγων) ἐπιτελεῖτόν καθαγιασμό τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἄρτου καίοἴνου, ἀλλά ὁ Πατήρ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύ-ματος. Ἡ σταθερή ἄρνηση τῆς αὐτοθέωσης ἀπόμέρους τοῦ Χριστοῦ ἐξηγεῖ τό λόγο γιά τόν ὁποῖοἘκεῖνος προτιμοῦσε νά ἀποδίδει στόν ἑαυτό Τουπερισσότερο τόν «τίτλο» τοῦ «Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώ-
που» παρά αὐτόν τοῦ «Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ»: «Προκύ-
πτει σαφῶς ἐκ τῶν συμφραζομένων τοῦ
Εὐαγγελίου ὅτι ὁ Χριστός δέν ἐχρησιμοποίει τόν
προσδιορισμόν αὐτόν ὡς ἴδιον Ὄνομα Αὐτοῦ, ἀλλ’
ὡς κοινόν τί ὄνομα δι’ ὅλους τούς ἀνθρώπους».Ἑπομένως ἡ κένωση τοῦ Λόγου συνίσταται στήν«διά τῆς Ἐνανθρώπισης ὀντολογική Του κάθοδο»,καθώς καί στήν οἰκειοθελή καί συνάμα δυναμικήἐκ μέρους Του «συμμόρφωση» μέ τόν τρόπο τῆςἀνθρώπινης ὕπαρξης.

Ὁ γέροντας Σωφρόνιος ὑπογραμμίζει, ἐπίσης,τό γεγονός τῆς κένωσης τοῦ ἀνθρώπου Ἰησοῦ(βλ. A΄ Tιμ. 2, 5) κατά τόν χρόνο τῆς ἐπίγειαςζωῆς Του: «Ἅπασα ἡ μεθ’ ἡμῶν ἀναστροφή Αὐτοῦ
δέν ἦτο τί ἄλλο, εἰ μή ἕνα ἀδιάλειπτον μαρτύριον.
Ὁ Γολγοθᾶς εἶναι μόνο ἡ τελική πράξις, ἐν τῇ ὁποίᾳ
ἀπεκορυφώθη καί συνηνώθη τό πᾶν». Ὁ γέρονταςΣωφρόνιος ἀποπειρᾶ ται νά διεισδύσει στόν ἐσω-τερικό κόσμο τοῦ Χριστοῦ προβαίνοντας σέ μιάπνευματική ἀνάλυση τῶν πλέον καίριων (σέ ὅ,τιἀφορᾶ στήν κένωση) γεγονότων τῆς ἐπίγειαςζωῆς Του -ἰδιαίτερα τούς πειρασμούς, τή Γεθση-μανῆ καί τόν Γολγοθᾶ.

Αἰώνια κένωσηἩ διάσταση τῆς αἰώνιας κένωσης τοῦ Χριστοῦἀναφέρεται στό ἐπίπεδο τῆς κενωτικῆς, ἐνδο-τριαδικῆς ἀγάπης. Ὁ γέροντας Σωφρόνιος παρα-τηρεῖ ὅτι, πρίν ὁ Χριστός νά ὁλοκληρώσει τό ἔργοτῆς ἐπίγειας κένωσής Του, «αὕτη ἦτο ἐν τῷ
οὐρανῷ τετελειωμένη ἐν τῇ Θεότητι Αὐτοῦ ἐν σχέ-
σει πρός τόν Πατέρα». Ἡ ἐπίγεια κένωση, ἑπομέ-νως, δέν εἶναι παρά ἡ φανέρωση τῆς ἐπουράνιας:«Δι’ Αὐτοῦ ἀπεκαλύφθη εἰς ἡμᾶς ὁ χαρακτήρ τοῦ
Θεοῦ τῆς Ἀγάπης. Ἡ τελειότης αὐτῆς ἔγκειται εἰς
τό ὅτι ἡ ἀγάπη αὕτη εἶναι ταπεινή, τουτέστι προ-
σφέρεται ἄνευ ἐπιφυλάξεως. Ὁ Πατήρ ἐν τῇ γεν-
νήσει τοῦ Υἱοῦ κενοῦται ὁλοτελῶς. Ἀλλά καί ὁ Υἱός
ἐπιστρέφει τό πᾶν εἰς τόν Πατέρα».Ὁ γέροντας Σωφρόνιος κατανοεῖ τό στοιχεῖοαὐτό τῆς «ὁλοτελοῦς» κενώσεως μέ τήν ἔννοιαὅτι ὁ Πατήρ προσφέρει Ἑαυτόν στόν Υἱό σέ ὅλοτό πλήρωμα τοῦ ἀκτίστου Εἶναι Του. «Ὁ Υἱός εἶναι
ἴσος πρός τόν Πατέρα ἐν τῷ ἀπολύτῳ πληρώματι
τοῦ Θείου Εἶναι». Ὁ τρόπος πού ὁ Γέροντας κατα-νοεῖ τήν κενωτική «πρόσληψη» μίας ὑπόστασης ἀπόμία ἄλλη (ἤ ἄλλες) καθιστᾶ σαφή τή σημασίατῶν εὐαγγελικῶν ἐκείνων χωρίων πού μαρτυ-ροῦν τήν ἑνότητα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ. Ἡἀπόλυτη αὐτή κένωση τοῦ Χριστοῦ -ἡ πλήρηςἐπιστροφή τοῦ Ἑαυτοῦ Του στόν Πατέρα- ἐκδη-λώνεται κατά τήν ἐνανθρώπηση, ἰδίως στή Γεθ-σημανῆ καί τόν Γολγοθᾶ. Ἡ αὐτοπροσφορά τοῦΧριστοῦ ἀναφέρεται τόσο στή θεία ὅσο καί στήνἀνθρώπινη ἔκφανση τοῦ εἶναι Του: «Ὁ Υἱός, ἐν τῷ
αὐτῷ πληρώματι αὐτοκενωτικῆς ἀγάπης, παραδί-
δει Ἑαυτόν εἰς τόν Πατέρα καί κατά τήν Θείαν καί
κατά τήν ἀνθρωπίνην φύσιν Αὐτοῦ».Ἔτσι, στά γεγονότα τῆς Γεθσημανῆς καί τοῦΓολγοθᾶ «μετέχει» τόσο ἡ θεία ὅσο καί ἡ ἀνθρώ-πινη φύση τοῦ Χριστοῦ: «Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεί-
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ναις... ὁ Χριστός ἐπορεύθη ἀποφασιστικῶς, ὅπως
ἐπιτελέση καί ὡς ἄνθρωπος τόν ἄθλον τῆς ἑκου-
σίας κενώσεως» -αὐτό τό «καί» ὑποδηλώνει τήθεία καί αἰώνια κένωση τοῦ Λόγου. Ἡ ἀνθρώπινηκένωση «συγχωνεύεται» μέ τή θεία, φανερώνον-τάς την.Αὐτό ἔχει σημαντικές συνέπειες γιά τήν ἀσκη-τική θεολογία τοῦ γέροντα Σωφρονίου. Δέν εἶναιμόνο στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ πού ἡ θεία κέ-νωση συναντᾶ τήν ἀνθρώπινη· διά τῆς μετοχῆςστήν κένωση τοῦ Λόγου, ἡ ἀνθρωπότητα ἐπα-νακτᾶ τή δυνατότητα τῆς κενωτικῆς κατά Θεόνἀγάπης. Τό γεγονός τῆς κένωσης τοῦ Θεανθρώ-που (μέ ὅλες τίς πτυχές πού αὐτό ἐμπεριέχει) ἐπε-ξηγεῖ μιά ἰδιαίτερα κρίσιμη σύνδεση γιά τήνκατανόηση τῆς θεολογίας τοῦ γέροντα: τή σύν-δεση κένωσης καί θέωσης. Ἡ τέλεια κένωση τοῦΧριστοῦ μεταμορφώνεται σέ μιά ἐξίσου τέλειαθέωση τοῦ ἀνθρώπου.

Αὐτή ἡ διά τῆς κένωσης communicatio idioma-tum δέν ἀναφέρεται μόνο στό γεγονός τῆςἀνθρώπινης μετοχῆς στή θεία τάξη ἀλλά καί στόὅτι ὁ τριαδικός Θεός, ἐν ἀγάπῃ κενωτικῇ πρόςτόν κόσμο πού ἔπλασε, κενώνει Ἑαυτόν στόνσταυρό διά τῆς ἐνσαρκωμένης ὑπόστασής Του.Αὐτό ὑπονοεῖ ὁ γέροντας Σωφρόνιος, θέτονταςτό ἀκόλουθο ρητορικό ἐρώτημα: «Θά ἦτο ἄρα γε
ἐπιτρεπτό εἰς τόν ἄνθρωπον νά τολμήση καί, ὑπερ-
βαίνων οὗτος τό μέτρον τῆς προσωπικῆς αὐτοῦ
πείρας, νά κατανοήση ἐν νοερᾷ θεωρίᾳ τήν συμμε-
τοχήν τοῦ Πατρός καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τόν
ἐπί τοῦ σταυροῦ θάνατον τοῦ Υἱοῦ;». Μέ ἄλλαλόγια, ἡ ἐνανθρώπηση δέν φανερώνει μόνο τήθεία, κενωτική κίνηση τοῦ δευτέρου προσώπουτῆς  Ἁγίας Τριάδας πρός κάποιο ἄλλο θεῖο πρό-σωπο, ἀλλά τήν κενωτική κίνηση τῆς ΤριαδικῆςΜονάδας πρός τόν κτισθέντα ἄνθρωπο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Γ.Κ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΙΙ
Νιγρίτα Σερρῶν
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Καφετζογιαννάκη Δέσποινα

Πρός
ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

Ἐκ μέρους τῶν κρατουμένων τῆς φυλακῆς μας.
Ἡ Διεύθυνση τοῦ Γ. Καταστήματος Κράτησης Κεντρικῆς Μακεδονίας ΙΙΙ αἰσθάνεται

τήν ἀνάγκη νά σᾶς εὐχαριστήσει
διά τήν συνεχή προσπάθεια ἀγάπης πού προσφέρετε στούς ἄπορους κρατουμένους

μας, μέ εἴδη ὑγιεινῆς.
Εὐελπιστοῦμε σέ συνέχεια τῆς συνεργασίας μας. Τά εἴδη πού μᾶς προσκομίσατε θά δια-

κομιστοῦν στούς ἄπορους κρατουμένους τῆς φυλακῆς μας μέ μέριμνα τῆς κοινωνικῆς ὑπη-
ρεσίας.

Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά σᾶς ἔχει ἐν ὑγεία, νά σᾶς δίνει δύναμη καί νά σᾶς φωτίζει νά ἐκδη-
λώνετε τήν ἀγάπη σας μέ τέτοιες ἀγαθοεργεῖς πράξεις.

Νιγρίτα 14-11-2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Ν. Νικολάου 1α (1ος ὄροφος)
Τ.Κ. 62124 Σέρρες
Τηλ. 23210 58700
Fax: 23210 58 707

Ἐν Σέρραις τῇ 20ῃ Νεομβρίου 2014

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας.
Μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς Ἀρχιερατικῆς ἱερουργίας Σας καί τῆς πατρικῆς παρουσίας

Σας κατά τήν ἑορτήν τῶν Πολυτέκνων στόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Νι-
κήτα τοῦ ἐν Σέρραις ἀθλήσαντος τήν 2αην Νοεμβρίου ἐ.ἔ. αἰσθανόμαστε ἐκ με-
σούσης ψυχῆς τήν ἀνάγκην νά Σᾶς εὐχαριστήσωμε, διότι προσφέρατε τά μέγιστα
εἰς τήν πνευματικήν οἰκοδομήν τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου καί τῶν πολυτέκνων
οἰκογενειῶν, διά τάς ὁποίας καί ἡμεῖς, ὡς τελευταίοι στρατιῶται, ἐργαζόμεθα.

Οἱ ἐμπνευσμένες ὁμιλίες Σας ὠφέλησαν τά μέγιστα ἡμᾶς τούς ἀκροατάς των,
καί ἐπεστήριξαν τήν πολυτεκνικήν κοινότητα τοῦ τόπου μας.

Δίχως νά παραβλέπωμεν ὅτι διά τήν δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ πρωτίστως ἀπο-
δεχθήκατε τήν πρόσκλησίν μας, ἐπιτρέψας νά ἐκδηλώσωμε πηγαίως τήν εὐχαρι-
στίαν μας πρός τό Σεπτόν πρόσωπόν Σας, διότι σύν τοῖς ἄλλοις ἐθυσιάσατε
προθύμως ἀπό τόν χρόνον Σας καί τήν φροντίδα τῆς ἀσθενούσης μητρός Σας, «δι’
ἡμᾶς τούς ἀδελφούς Σας τούς ἐλαχίστους».

Εὐελπιστοῦμε εἰς τήν διαπίστωσίν Σας, ὅτι ὑπήρξαμε δεκτικοί ἀκροαταί τῶν
ὅσων ἐμυσταγωγήσατε καί ἐδιδάξατε, οὕτως ὥστε νά ἔχωμε τό θάρρος εἰς τό μέλ-
λον καί πάλιν νά προστρέξωμεν εἰς τήν πατρικήν Σας ἀγκάλην.

Ἀναγνωρίζοντες τό ἀνύστακτον ἐνδιαφέρον Σας διά τήν πνευματικήν καί ὑλικήν
ἐνίσχυσιν τῶν πολυτέκνων, καί προκειμένου νά συμβάλωμε ὡς πνευματικά σας
τέκνα εἰς τό κοπιῶδες ἔργον Σας, παρακαλοῦμεν ὅπως ἀπό τοῦδε θεωρῇτε καί
ἐντάξετε τήν «ΕΝΩΣΙΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΕΡΡΩΝ» στούς ἀρωγούς φορεῖς τῆς καθ’
Ὑμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως. Μετά εὐγνώμονος προσδοκίας θά περιμένουμε τήν ἀπάν-
τησιν τῆς Σεπτῆς Σεβασμιότητος εἰς τήν παράκλησίν μας ταύτην.

Υἱϊκῶς εὐχόμεθα ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ νά ἐπευλογῇ τό πλούσιον
ἔργον Σας.

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ
Ἀσπαζόμεθα εὐλαβῶς τήν δεξιάν Σας
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον

Ὁ Πρόεδρος
Παναγιώτης Παναγιωτίδης

Ὁ Γραμματεύς
Ἰωάννης Κιορίδης
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, χρόνια πολλά! 
Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, τό

ἀσύλητο αὐτό θησαυρο φυλά κιο τοῦ ἀδα-
πάνητου πνευματικοῦ πλούτου τῶν θείων
δωρεῶν, λειτουργεῖ μέσα στόν κόσμο ὡς
τό θεότευκτο ἐργαστήριο τῆς ἁγιότητος.
Ὁ κατά Χριστόν ἄρτιος ἄνθρωπος εἶναι
ἐκεῖνος πού μέ ἐλεύθερη ἐπιλογή του καί
μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀποχωρίζεται ἀπό
τήν ματαιότητα τοῦ κόσμου τῆς φθορᾶς
καί τοῦ θανάτου καί βιώνει τήν ἐν Χριστῷ
καινή ζωή. Οἱ ἅγιοι τῆς πίστεώς μας, οἱ
γλυκύτατοι αὐτοί καρποί τοῦ εὐσκιόφυλ-
λου δένδρου τῆς Ἐκκλησίας μας, ζοῦν
γιά τόν Χριστό καί διά τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή
ἡ μαρτυρία πίστεως καί ἀγάπης, ὅταν οἱ
ἐξωτερικές συνθῆκες εἶναι πρόσφορες,
δύναται νά φθάσει καί στήν προσφορά
τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς, στό μαρτύριο τοῦ
αἵματος, ὡς ὕψιστη ἔκφραση τῆς ἀγάπης
πρός τόν Χριστό.

Οἱ ἅγιοι μάρτυρες ἔζησαν μέσα ἀπό
τόν προσωπικό τους πνευματικό ἀγώνα
τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ αὐθεντικῶς,
κατέθεσσαν τήν δική τους μαρτυρία περί
τοῦ προσώ που τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὡς τοῦ
ἀληθινοῦ Θεοῦ καί γεύονται πλέον τούς
καρπούς τῆς ἀναστάσεώς Του. Τό στοιχεῖο
τοῦ μαρτυρίου, ὡς τό κατεξο χήν αὐθεντικό
τεκμήριο ἁγιότητος, χαρακτηρίζει καί φω-
τίζει ὁλόκληρη τήν ἱστορική πορεία τῆς
Ἐκκλησίας μας. Μέσα σ’ αὐτό τό πολύ-
φωτο πνευματικό στερέωμα τῶν πανεν-
δόξων μαρτύρων τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας

μας ξεχωριστή θέση κατέχουν οἱ πολύαθλοι
Νεομάρτυρες, οἱ ὁποῖοι στήν μακρά καί
ἀσέληνη νύκτα τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, πού
ξεκίνησε μετά τήν πτώση τῆς Βασιλίδος
Πόλεως στούς Ὀθωμανούς Τούρκους,
ἀνεδείχθησαν τά ἔμψυχα ἐκεῖνα λυχνάρια
πού φώτισαν παρακλητικά καί καθοδη-
γητικά τήν ζωή τοῦ ὑπόδουλου Γένους
καί ἐπισφράγισαν μέ τήν θυσία τους τήν
ἀγάπη τους γιά τόν Χριστό. Οἱ Νεομάρ-
τυρες θυσιάστηκαν γιά τήν ἁγία ὀρθόδοξο
πίστη μας, ἡ ὁποία ἐνέπνεε, ἐστήριζε καί
συγκρατοῦσε ὡς συνεκτική δύναμη τήν
ὑπαρκτική συνείδηση τοῦ μαρτυρικοῦ μας
Γένους. Ἡ ἄρνηση αὐτῆς τῆς πίστεως
ὁδηγοῦσε συντόμως καί στήν ἀπώλεια
τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος. Θυσίασαν τήν
ζωή τους «διά νά φυλάξουν τήν ἐλευθερίαν
καί τήν εὐγένειαν τῆς χριστιανικῆς ἡμῶν
πίστεως», καί μάλιστα σέ στιγμές ὅπου,
κατά τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη,
«ὁ τοῦ Θεοῦ φόβος ἔλειψεν, ἡ πίστις ἠσθέ-
νησεν, ἡ ἐλπίς ἐλιγόστευσεν», λόγῳ τῆς
παρατεινομένης σκληρῆς καί ἀπάνθρωπης
τυρρανίας τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων κα-
τακτητῶν. Τό αἷμα τῶν Νεομαρτύρων πό-
τισε τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας. Ἄλλωστε
ἡ ὁμολογία τους, δέν ἦταν μόνο μαρτυρία
ὑπέρ τῆς πίστεως, ἀλλά καί ἔλεγχος τῶν
κατακτητῶν. 

Ἡ ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας καί
τό Γένος τῶν Ἑλλήνων ὀφείλουν αἰώνια
εὐγνωμοσύνη στούς Νεομάρτυρες πού
περισκέπουν φιλόστοργα τήν ζωή μας μέ

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
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τίς ἅγιες προσευχές τους. Ἰδιαιτέρως, ἡ
μαρτυρική καί μεγαλώνυμος πόλις τῶν
Σερρῶν «ἵσταται ἐν εὐγνωμοσύνῃ» ἐνώπιον
τοῦ ἀθλοθέτου Χριστοῦ, διότι ἀξιώθηκε
τῆς μεγάλης τιμῆς καί εὐλογίας νά προ-
σφέρει, ὡς μητέρα γῆ, θυσία στό ἀχειρο-
ποίητο οὐράνιο θυσιαστήριο, ἀλλά καί
στόν βωμό τῆς φιλτάτης πατρίδος μας,
πολλά δικά της γεννήματα καί ἀναστήμα-
τα. Ἀνάμεσά τους ξεχωρίζουν οἱ ἅγιοι νε-
ομάρτυρες Ἰωάννης, Βενέδικτος, Ἀκάκιος,
Ραφαήλ, Νικήτας, τά ἀληθινά καυχήματα
τῶν Σερρῶν, καί ἄλλοι γενναῖοι ὁμολογητές,
τῶν ὁποίων τά ὀνόματα γνωρίζει ὁ Κύριος. 

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, 
Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας στά πλαίσια

τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ τρέχοντος ἔτους 2015,
ὡς ἔτους τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεομαρτύρων
τῆς πίστεώς μας, προγραμματίζει, σύν Θεῷ,
γιά ὁλόκληρη τήν χρονιά, σειρά λατρευ-
τικῶν, πνευματικῶν καί πολιτιστικῶν ἐκδη-
λώσεων, μέ κο ρυ φαία τήν εὐ λο γη τή ἐ πί -
σκε ψη τῆς Α.Θ.Π., τοῦ Ἀρ χι ε πι σκό που
Κων σταν τι νου πό λε ως, Νέ ας Ρώ μης καί Οἰ -
κου με νι κοῦ Πα τρι άρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟ-
ΜΑΙΟΥ στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, πρός
ἑ ορ τα σμόν τῆς ἱ ε ρᾶς μνή μης τοῦ ἁγίου
ἐνδόξου ἱερομάρ τυρος Νικήτα τοῦ νέου,
τοῦ Ὁμολογητοῦ καί συμπο λιού χου τῶν
Σερρῶν, κατά τήν Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα,
τήν 19ην Ἀπριλίου ἐ. ἔ. Παραλλήλως κάθε
μῆνα ἀπό τόν παρόντα μῆνα Ἰανουάριο,
ἕως καί τοῦ προσεχοῦς Μαΐου 2015, θά
πραγματοποιηθοῦν ὁμιλίες ἀπό ἔγκριτους
πανεπιστημιακούς καθηγητές μέ θέμα τήν
ζωή καί τήν προσφορά τῶν Νεομαρτύρων
στήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα.  

Ἄς τιμήσουμε, ἀδελφοί μου, μέ βαθειά
εὐγνωμοσύνη καί σεβασμό τούς Ἁγίους
Νεομάρτυρες τῆς πίστεώς μας, πού ἁγίασαν
τόν τόπο μας καί πρεσβεύουν γιά ἐμᾶς,
ἀγωνιζόμενοι καί ἐμεῖς τόν καλόν καί θε-
οφιλῆ ἀγῶνα τοῦ ἁγιασμοῦ μας καί διδα-
σκόμενοι στούς δύσκολους καιρούς μας
ἀπό τήν ἀγάπη τους στήν Ἐκκλησία καί
τήν Πατρίδα. 

Ταῦτα γνωρίζοντες ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ,
ἐπικαλούμεθα σέ ὅλους σας, διά τῶν ἀκοι-
μήτων εὐχῶν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρ-
τυρος Νικήτα τοῦ ὁμολογητοῦ καί πάντων
τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων, πλουσίαν τήν
φωτιστικήν καί ἁγιαστικήν χάριν τοῦ ἐπι-
φανέντος Κυρίου μας καί διατελοῦμεν

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν καί ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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Σεβασμιώτατε, Σεβαστοί Πατέρες, Φιλόμου-
σοι ἀκροατές

Τό 2014 θεωρήθηκε ἀπό τόν ψαλτικό χῶρο
ὅτι εἶναι καλός χρόνος γιά νά θυμηθοῦμε καί ἡ
διοικοῦσα ἐκκλησία καί ὁ λαός τοῦ Θεοῦ καί οἱ
θεράποντες τοῦ ἀναλογίου καί ἡ ἐπιστημονική
κοινότητα τῆς μουσικῆς ἕνα σημαντικό γεγονός,
τό ὁποῖο ἔλαβε χώρα πρίν 200 ἀκριβῶς χρόνια.
Ἦταν τότε, τό 1814 πού τρεῖς φωτισμένοι, ὅπως
ἀποδείχθηκε στήν πορεία, ἄνδρες οἱ Χρύσαν-
θος, Γρηγόριος καί Χουρμούζιος ἀνέλαβαν νά
ἁπλοποιήσουν τό γριφῶδες καί σφινοειδές -
ὅπως εἶχε ἐξελιχθεῖ- τῆς παλαιᾶς μουσικῆς
γραφῆς, τό ὁποῖο δυσκόλευε ἀφάνταστα τήν
ἐκμάθηση τῆς θείας ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς
καί ἀπομάκρυνε πολλούς ἐνδιαφερόμενους
γιατί οἱ σπουδές ξεπερνοῦσαν καί τά 20 χρό-
νια…

Ἐπιθυμοῦμε νά μελετήσουμε λεπτομερέστερα
στήν ἀποψινή ἐπετειακή σύναξη καί νά δοῦμε
ἀναλυτικά τί συνέβη τό 1814 καί πόσο σημαν-
τικό ἦταν αὐτό τό βῆμα τῶν Τριῶν Διδασκάλων
ὥστε ἡ μεταρρυθμιστική τους κίνηση καί προ-
σπάθεια νά συνεχίζεται 200 χρόνια.

Ἄς προσπαθήσουμε, λοιπόν, νά προσεγγί-
σουμε τά σπουδαῖα γεγονότα τῆς ἐθνικῆς μας
μουσικῆς ἀπό τήν ἀρχή.

Ἡ Σημειογραφία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἡ
ὁποία ἔχει ἤδη διανύσει περί τά χίλια ἔτη ζωῆς,
χωρίζεται σέ διάφορες περιόδους στίς ὁποῖες ἡ
ἴδια ἡ Σημειογραφεία ἔχει ἐξελιχθεῖ. Γιά τόν κα-
θορισμό αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων σημαντικό ρόλο
ἔχουν παίξει τά σημάδια καί οἱ ὑποστάσεις μέσω
τῶν ὁποίων παρασημαίνεται, δηλαδή, ἀποτυπώ-
νεται κάθε μέλος. Εἰδικότερα ὁ καθορισμός
αὐτῶν τῶν περιόδων γίνεται α) μέ τόν ἀριθμό
καί τή χρονική γένεση ἤ φανέρωση τῶν σημα-
διῶν, β) μέ τήν ἐνέργειά τους, γ) μέ τήν ἀχρή-

στευσή τους καί τήν ἐξαφάνιση κάποιων ἀπό
αὐτά καί δ) μέ τή μεταγραφή τους.

Ἔτσι, λοιπόν, μποροῦμε νά ὁρίσουμε αὐτές τίς
περιόδους, εἴτε μελετώντας μία περίπτωση μόνο,
εἴτε μέ τή συνδρομή πολλῶν περιπτώσεων, στίς
ἀκόλουθες χρονικές περιόδους ἐξελίξεως τῆς
Βυζαντινῆς Σημειογραφίας.

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ὀνομάστηκε «Πρώιμη Συμβο-
λική Βυζαντινή Σημειογραφία» καί ἐκτείνεται
ἀπό τό 950 ἕως τό 1175 μ.Χ.

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, μέ τήν ὀνομασία «Μέση πλή-
ρης Βυζαντινή Σημειογραφία». Χρονολογικά
αὐτή ἐκτείνεται ἀπό τό 1177 ἕως τό 1670 περί-
που.

Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ἡ ὁποία πῆρε τήν ὀνομασία
«Μεταβατική ἤ Ἐξηγητική Σημειογραφία» μέ
χρονολογική ἀρχή τό 1670 περίπου καί τέλος τό
ἔτος 1814. Καί,

Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ἡ ὁποία ὀνομάζεται «Νέα Ἀνα-
λυτική Σημειογραφία ἤ Νέα Mέθοδος». Ἔχει
ἀρχίσει ἀπό τό 1814 ἕως καί σήμερα.

Μέχρι τήν καθιέρωση ὅμως τῆς Α΄ Περιόδου
μεσολαβεῖ περίπου μία χιλιετία ἀπό τά πρῶτα
χριστιανικά χρόνια. Μέσα σ’ αὐτήν γεννᾶται καί
ἐξελίσσεται ἡ Ὑμνογραφία καί παράλληλα δια-
μορφώνεται ἡ Ἐκκλησιαστική μουσική. Ἔχουμε
τή δημιουργία τροπαρίων καί τήν καθιέρωση
τοῦ συστήματος τῆς ὀκταηχίας ἀπό τόν Ἰωάννη
τόν Δαμασκηνό. Τά εἴδη τῆς Ὑμνογραφίας εἶναι
τό κοντάκιο (6ο-7ο αἰώνα), ὁ κανόνας (8ο-10ο
αἰώνα) ἀλλά καί τά στιχηρά τροπάρια, ἰδιόμελα
καί προσόμοια. Αὐτά βοηθοῦν πολύ τή μουσική
νά σταθεροποιήσει τή μορφή της καί τήν τεχνική
δομή της. Ἔτσι λοιπόν σιγά σιγά ἀρχίζει στά
μέσα τοῦ 10ου αἰώνα ἡ καταγραφή τῆς Ὑμνο-
λογίας μέ Σημειογραφία καί ἡ παράδοσή της σέ
χειρόγραφους κώδικες.

Συνεχίζεται

τοῦ Χρήστου Καραμάνη
Καθηγητῆ Μουσικῆς

Α΄

* Ὁμιλία, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στόν «ΟΡΦΕΑ» Σερρῶν τήν 1η Δεκεμβρίου 2014.
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Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
(Πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως)

Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία τοῦ
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου

Ὥρα 7.30-10.30 π.μ.
(Ὁ Σεβασμιώτατος θά λειτουργήσει
καί θά μιλήσει στόν Ἱερό Ναό Εὐαγ-
γελιστρίας Σερρῶν).

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου
1. Ὄρθρος. Μεγάλες καί Βασιλικές
ὧρες τῶν Χριστουγέννων.
Ἑσπερινός καί θ. Λειτουργία τοῦ Μ.
Βασιλείου.

Ὥρα 7.30-10.30 π.μ.
2. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
τῶν Χριστουγέννων στόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Σερ ρῶν, ὅπου θά χορο-
στατήσει ὁ Σεβ. Ποιμέναρχης μας κ.
Θεολόγος καί θά μιλήσει ὁ Πρωτο-
πρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Καμ-
πουρίδης.

Ὥρα 6.00-7.30 μ.μ.

ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

1. Πανηγυρική θ. Λειτουργία τῶν
Χριστουγέννων τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστό-
μου. (Ὁ Σεβασμιώτατος θά λειτουρ-
γήσει στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό
τῶν Παμμεγίστων 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 τελεσθεῖ
καί ἡ Α΄ θεία Λειτουργία).

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου
Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

1. Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία τοῦ
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου

Ὥρα 7.30-10.30 π.μ.

(Ὁ Σεβασμιώτατος θά λειτουργήσει
καί θά μιλήσει στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Γε-
ωργίου Νιγρίτης).

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου
Παραμονή Πρωτοχρονιᾶς

1. Εὐλόγηση Βασιλόπιτας στόν Μη-
τροπολιτικό Οἶκο παρουσίᾳ Κλήρου,
Ἀρχῶν καί Λαοῦ.

Ὥρα 4.30 μ.μ.
2. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
τῆς περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τοῦ
Μ. Βασιλείου.

Ὥρα 5.00-6.00 μ.μ.
(Ὁ Σεβασμιώτατος θά χοροστατήσει
στόν Ἱερό Καθεδρικό καί Προσκυνη-
ματικό Ναό Ἁγίων Θεοδώρων
Σερρῶν).

Ὥρα 6.00-7.30 μ.μ.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2014
Πέμπτη 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 λειτουργήσει
στόν Ἱ. Καθεδρικό καί Πρσκυνηματικό
Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Σερ ρῶν).
2. Δοξολογία ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει στόν
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμεγί-
στων Ταξιαρχῶν Σερρῶν.

Ὥρα 11.00 π.μ.

Δευτέρα 5 Ἰανουαρίου
Παραμονή Θεοφανείων

α.Ὄρθρος, Μεγάλες ὧρες τῶν Θεο-
φανείων, Ἑσπερινός.
β. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασι-
λείου καί ὁ Μέγας Ἁγιασμός.

5.00-8.30 π.μ.
(Μετά ταῦτα οἱ Ἱερεῖς θά περιέλθουν
τίς ἐνορίες των πρός ἁγιασμόν οἴκων).
γ. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός

τῶν Θεοφανείων στόν Ἱερό Μητρο-
πολιτικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Τα-
ξιαρχῶν Σερ ρῶν, ὅπου θά χοροστα-
τήσει ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θε-
ολόγος. 

Ὥρα 6.00-7.30 μ.μ.

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Τρίτη 6 Ἰανουαρίου

1. Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία τοῦ
Μ. Βασιλείου.

Ὥρα 7.00-10.00 π.μ.

2. Ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ.
Ὥρα 10.00-10.45 π.μ.

(Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἱερουργήσει
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Παμμε-
γίστων Ταξιαρχῶν Σερ ρῶν). Ἡ κατά-
δυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ὁ ἁγια-
σμός τῶν ὑδάτων στήν πόλη τῶν
Σερρῶν θά πραγματοποιηθεῖ στήν
τεχνητή λίμνη τῆς κοιλάδας τῶν Ἁγίων
Ἀναργύρων.

Ὥρα 11.00-11.30 π.μ.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος θά με-
ταβεῖ στήν Ἀσπροβάλτα ὅπου θά
πραγματοποιηθεῖ στήν παραλία
αὐτῆς ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ. Ἡ λιτανεία θά ἐκκινήσει ἐκ τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Ἀσπρο-
βάλτας περί ὥραν 12.15 μ.μ.

Τετάρτη 7 Ἰανουαρίου
Ἡ Σύναξις τοῦ Τιμίου Προδρόμου

καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία τοῦ
Ἱεροῦ  Χρυσοστόμου.
Ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στό Ἱερό Με-
τόχιο Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν.
(Προδρομούδι)

Ὥρα 7.30-10.00 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Α Γ Ι Ο Υ  Δ Ω Δ Ε Κ Α Η Μ Ε Ρ Ο Υ

21-12-2014 ΕΩΣ 7-1-2015
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Ἡμέρα αἱμοδοσίας
Ἡ ἐνορία τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου

Σερρῶν διοργάνωσε μέ μεγάλη ἐπιτυχία
γιά δέκατη ἕκτη φορά «ΗΜΕΡΑ ΑΙΜΟ-
ΔΟΣΙΑΣ». 

Ἡ αἱμοδοσία ἔγινε Κυριακή 28 Σε-
πτεμβρίου μετά τή θεία Λειτουργία στήν
αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Ἐνοριακοῦ
Κέντρου ἀπό συνεργεῖο τοῦ Κέντρου
Αἱμοδοσίας τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου
Σερρῶν.

Πολλοί ἐνορίτες ἀνταποκρίθηκαν μέ
χαρά στό προσκλητήριο αὐτό τῆς ἀγά-
πης καί ἔσπευσαν νά δώσουν λίγο ἀπό
τό αἷμα τους. Συγκεντρώθηκαν 54 φιά-
λες 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.

Έπετειακή  ἐκδήλωση μνήμης
καί τιμῆς στόν Σεβασμιώτατο

Τήν Τετάρτη, 22 Ὀκτωβρίου τό ἀπόγευμα, ὁ
ἱστορικός πολιτιστικός ὅμιλος «Ὀρφέας» Σερρῶν μέ
τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, διοργάνωσε ἐπετειακή
ἐκδήλωση, στήν ὁποία ἡ πρόεδρός του κ. Γιούλη Σπυ-
ρίδου μίλησε μέ θέμα: «Μία ἐπέτειος, μία μνήμη, ἕνα
χρέος». Τήν ὅλη ἐκδήλωση πλαισίωσε μέ ἐπίκαιρα
τραγούδια τῆς ἐποποιΐας τοῦ 1940 ἡ Μικτή Χορωδία
τοῦ Ὁμίλου «Ὀρφέας», ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ.
Χρήστου Καλλία. Κατά τή διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης
ἡ Πρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Ὁμίλου «Ὀρφέας» κ.
Γιούλη Σπυρίδου, τίμησε ἐκ μέρους τοῦ Δ. Συμβου-
λίου τό σεπτό Ποιμενάρχη μας κ. Θεολόγο γιά τό
πνευματικό, κοινωνικό, ποιμαντικό καί φιλανθρω-
πικό του ἔργο στήν Ἱερά Μητρόπολη.

Ἑβδομάδα Ὀρθοδόξου Μαρτυρίας καί ἐνημε-
ρώσεως γιά τίς αἱρέσεις καί τήν παραθρησκεία

Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι στίς ἡμέρες μας, μαζί μέ ὅλες τίς
ἄλλες δυνάμεις τῆς κακίας, τῆς πλάνης καί τῆς δια-
φθορᾶς, πού πάντοτε ἔχουν σάν στόχο νά κλονίσουν
τήν πίστη μας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶναι καί
τό πλῆθος τῶν αἱρέσεων καί τῶν παραθρησκευτικῶν
κινημάτων.

Γιά τή σωστή καί ὑπεύθυνη ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ
τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐαισθητοποίησή του πάνω στίς ἐπι-

διώξεις καί τήν προπαγανδιστική τακτική τῶν αἱρέ-
σεων καί τῆς παραθρησκείας, ἡ τοπική μας Ἐκκλη-
σία ὀργάνωσε μέ ἔμπνευση καί καθοδήγηση τοῦ Σε-



270 Ὁ Ἅγιος Νικήτας τεῦχος 257, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014

βασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Θεολόγου,
Ἑβδομάδα ὀρθοδόξου μαρτυρίας κι ἐνημερώσε-
ως γιά τίς αἱρέσεις καί τήν παραθρησκεία, ἀπό Κυ-
ριακή 24 Ὀκτωβρίου ἕως καί τό Σάββατο 1 Νοεμ-
βρίου.

Μιά ἑβδομάδα προβολῆς τοῦ πλούτου τῆς Ὀρθο-
δοξίας.

Μιά ἑβδομάδα προσευχῆς γιά τούς πεπλανημένους
ἀδελφούς μας.

Μιά ἑβδομάδα γεμάτη ἀπό ὁμιλίες, ἐκδηλώσεις, συ-
νεντεύξεις κι ἐξορμήσεις (στίς λαϊκές ἀγορές).

Τήν Κυριακή 26 Ὀκτωβρίου διαβάστηκε σχετική
ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί
μοιράστηκε σ’ ὅλους τούς Ἱ. Ναούς τῆς Μητροπό-
λεώς μας ἕνα τρίπτυχο, μέ τό ὁποῖο ὑπεύθυνα καί τεκ-
μηριωμένα γίνεται ἐνημέρωση γιά τίς γνωστές πα-
ραχριστιανικές αἱρέσεις, τήν παραθρησκεία καί τήν
νεοειδωλολατρία.

Τήν Τετάρτη 29 Ὀκτωβρίου, ἔγινε σύναξη τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Σπυρίδωνος, στήν
ὁποία ὁ προσκεκλημένος ὁμιλητής, πανοσιολογιώ-
τατος Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης,
πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγί-
ου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου, ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἡ
ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων».

Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας πραγματοποι-
ήθηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἐκδήλωση στόν παλαιό ΟΡ-
ΦΕΑ κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ἔγινε ὁμιλία (ἀπό
τόν ἴδιο ὁμιλητή) μέ θέμα: «Ἡ ἐσχατολογία τῶν πα-
ραχριστιανικῶν αἱρέσεων».

Στήν ὁμιλία του ὁ π. Χρυσόστομος μέ ἁπλό καί κα-
τανοητό τρόπο παρουσίασε τίς θέσεις τῶν αἱρετικῶν:
χιλιαστῶν, πεντηκοστιανῶν καί ἄλλων. «Μέ τό πρό-
σχημα ὅτι θά ἔλθει τό τέλος τοῦ κόσμου», τόνισε, «προ-

ωθοῦν ἔντονα καί ἔντεχνα τήν ἰδέα νά
προσφέρουν τά θύματα ὅλες τους τίς δυ-
νάμεις καί πολλές φορές καί τήν περιου-
σία τους γιά τήν ὀργάνωση. Δηλαδή,
ὑπάρχει πλήρης ἐκμετάλλευση μέ τό θέμα
τῶν ἐσχάτων. Οἱ ὁμάδες αὐτές, ἀγνοών-
τας τίς πάμπολες ἀποτυχίες τοῦ παρελ-
θόντος, δέν διστάζουν νά ὁρίζουν νέες
ἡμερομηνίες γιά τήν Δευτέρα Παρουσία
τοῦ Κυρίου μας. Ἀνέφερε μάλιστα καί
συγκεκριμμένες ἡμερομηνίες, στίς ὁποί-
ες διαψεύστηκαν πανηγυρικά.

Ἀκολούθησε ἡ προβολή τοῦ DVD
μέ τίτλο «Τό μυστήριο τῆς ἀνομίας» μέ τό
ὁποῖο ξεσκεπάστηκαν τόσο οἱ πλάνες
τῶν αἱρέσεων, ὅσο καί ἡ διαστροφή
τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, πού
ἔντονα δραστηριοποιοῦνται καί στή
χώρα μας.

Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Θεολόγος,
ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε  τόν π.
Χρυσόστομο γιά τήν διαφωτιστική ὁμι-
λία του, ἐπεσήμανε πόσο εὐγνώμονες
πρέπει νά εἴμαστε γιατί, ὅπως εἶπε,
«ἔχουμε τήν ἐξαιρετική εὐλογία νά εἴμε-
θα μέλη τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καί
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας πού εἶναι ἡ μο-
ναδική γνήσια Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καί
ἡ ὁποία ἐπί σειρά 2000 ἐτῶν φυλάσσει
ἀνόθευτη τήν ἀλήθεια τήν ὁποία μᾶς πα-
ρέδωσε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός...».

Ὁ Σεβασμιώτατος
στή Θεσσαλονίκη καί στήν Ἀρναία

* Στήν Θεσσαλονίκη μετέβη τό Σάβ-
βατο τό πρωί 25 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεο-
λόγος, προσκεκλημένος τοῦ Παναγιω-
τάτου Μητροπολίτου Θεσ/νίκης κ. Ἀνθί-
μου, καί ἔλαβε μέρος στίς λατρευτικές καί
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις καί στή λιτά-
νευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνας καί τοῦ ἱεροῦ
Λειψάνου τοῦ ἁγίου Δημητρίου, πού τε-
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νηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεο-
τόκου Σερρῶν τήν Παρασκευή 21 Νο-
εμβρίου, τέλεσε τήν εἰς Διάκονον χειρο-
τονία τοῦ εὐσεβοῦς νέου Γεωργίου
Μπομπότα.

* Κατά τή θεία Λειτουργία πού τέλε-
σε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολό-
γος τή δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέν-
νων, 26 Δεκεμβρίου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγ.
Γεωργίου Νιγρίτης χειροτόνησε σέ Διά-
κονο τόν εὐσεβῆ νέο Ἀθανάσιο Σπίντζιο.

Λαμπρός ἑορτασμός 
τῶν Ἀρχαγγέλων στίς Σέρρες

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθη-
κε στίς Σέρρες τήν Παρασκευή 7 Νοεμ-
βρίου καί τό Σάββατο 8 Νοεμβρίου ἡ πα-
νευφρόσυνη Ἱερά μνήμη τῆς συνάξεως
τῶν ἄγρυπνων φρουρῶν τῆς ἱστορικῆς
πόλεως τοῦ νομοῦ Σερρῶν τῶν ἁγίων
ἐνδόξων Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί
Γαβριήλ καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων
δυνάμεων Ἀσωμάτων.

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 7 Νο-
εμβρίου στίς 6.30 μ.μ. στά προπύλαια τοῦ
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ πα-
ρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας κ. Θεολόγου, κληρικῶν, ἀρχῶν,
πολιτιστικῶν συλλόγων καί μεγάλου
πλήθους χριστιανῶν, ἔγινε ἡ ὑποδοχή τῆς

λέσθηκαν στόν Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό Ἁγίου Δη-
μητρίου Θεσ/νίκης, μέ ἀφορμή τήν ἱερά μνήμη τοῦ ἁγί-
ου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου.

* Στήν Ἀρναία μετέβη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Θεολόγος προσκεκλημένος τοῦ Σεβ. Μητροπολί-
του Ἱερισσοῦ κ. Θεοκλήτου μέ ἀφορμή τήν Ἱερά Μνή-
μη τοῦ ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στε-
φάνου καί συλλειτούργησε στόν πανηγυρίζοντας Ἱ.
Ναό Ἁγ. Στεφάνου Ἀρναίας.

Χειροτονίες Κληρικῶν
* Τήν Τρίτη, 28 Ὀκτωβρίου κατά τή θεία Λει-

τουργία πού τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θε-
ολόγος, στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Καθεδρικό καί
Προσκυνηματικό Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν, μέ
τήν ἀφορμή τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τῆς Πα-

ναγίας Πονολυτρίας, τῆς ὁποίας ἡ ἱερά εἰκόνα εὑρί-
σκεται ἀποθησαυρισμένη στόν παλαίφατο Ἱερό Ναό
τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, τέλεσε τό μυστήριο τῆς χει-
ροτονίας εἰς Διάκονον τοῦ Μοναχοῦ Πορφυρίου
Μπαρμπούτη.

* Κατά τήν θεία Λειτουργία πού τέλεσε στόν πα-
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ρίας κ. Ἀλέξανδρος, Σιδηροκάστρου κ.
Μακάριος, Πατρῶν Χρυσόστομος,
Ἀνδριανουπόλεως κ. Εὐλόγιος (τῆς
ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας) καί ὁ Σεβα-
σμιώτατος ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος.

Μετά τόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό
ἑσπερινό στίς 10.00 μ.μ. τελέσθηκε ἱερά
ἀγρυπνία.

Τό Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Θεο-
λόγος, συλλειτούργησε μετά τῶν Σεβα-
σμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Μαντινείας
καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρο, Σιδηρο-
κάστρου κ. Μακάριο, Πατρῶν κ. Χρυ-
σόστομο, Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσῶν  κ.
Μάρκον καί Ἀνδριανουπόλεως κ. Εὐλό-
γιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας,
στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία πού
τελέσθηκε στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Μη-
τροπολιτικό μας ναό τῶν Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Σερρῶν. Τόν θεῖο λόγο ἐκή-
ρυξε ὁ προεξάρχων Σεβασμιώτατος
Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξαν-
δρος, ὁ ὁποῖος μίλησε γιά τήν σπουδαι-
ότητα τῆς τιμῆς τῶν Ἀρχαγγέλων. Ὑπάρ-
χουν ἑκατομμύρια ἄγγελοι, ἕνας γιά τόν
καθένα ἀπό ἐμᾶς οἱ ὁποῖοι φροντίζουν
νά μᾶς προστατεύουν. 

Μετά τήν θεία Λειτουργία σχηματί-
στηκε πομπή καί μέσω τῶν κεντρικῶν
ὁδῶν πραγματοποιήθηκε ἡ λιτάνευση
τῶν ἱερῶν εἰκόνων τῆς Παναγίας Μα-
λεβῆς καί τῶν Ἀρχαγγέλων. Στήν κεν-
τρική πλατεία Ἐλευθερίας τελέσθηκε

ἱερᾶς εἰκόνος Παναγίας Μαλεβῆς τῆς θαυματουργοῦ,
τήν ὁποία μετέφερε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, προερ-
χομένη ἀπό τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Μαλεβῆς
Ἀρκαδίας.

Λίγο ἀργότερα ἐτελέσθη δοξολογία ἐπί τῇ ἀφίξει
τῆς ἱερᾶς εἰκόνος. Ὁ Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας
κ. Θεολόγος εὐχαρίστησε γιά τήν μεταφορά τῆς ἱερᾶς
εἰκόνος καθώς καί τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
πού ἔδωσε τήν ἄδεια γιά νά μεταφερθεῖ στίς Σέρρες.

Μετά ἀπό τήν σύντομη ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτά-
του ποιμενάρχου μας τελέσθηκε πανηγυρικός πο-

λυαρχιερατικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί
Οἰνουσῶν κ. Μάρκου, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του
ἀναφέρθηκε μέ γλαφυρότητα καί θεολογική σαφή-
νεια, στό φιλανθρωπικό ἔργο τῶν θεοειδῶν Ἀρχαγ-
γέλων, ὡς διακόνων τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας τῶν
ἀνθρώπων.

Μαζί μέ τόν ἅγιο Χίου συνχοροστάτησαν ὁ Σε-
βασμιώτατος μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνου-
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τούς φυλακισμένους ἀδελφούς μας, ἀνε-
 ξαρτήτως καταγωγῆς καί θρησκείας, σε-
βόμενη τά ἀτομικά καί κοινωνικά δι-
καιώματα, τό ἀπαραβίαστο τῆς θρη-
σκευ τικῆς συνειδήσεως, καθώς καί τά νέα
κοινωνικά δεδομένα τῆς συγχρόνου κοι-
νωνίας μας. Παραλλήλως, γιά ὅσους τό
ἐπιθυμοῦν, ἡ Ἐκκλησία μας τούς βοηθᾶ
στό δρόμο πρός τή μετάνοια διά τοῦ μυ-
στηρίου τῆς Ἐξομολο γήσεως καί τοῦ
ἁγιασμοῦ διά τῆς τελέσεως τῆς Θείας Λει-
τουργίας στό ἱερό παρεκκλήσιο τῶν φυ-
λακῶν Νιγρίτης.  

Μέσα σ’αὐτά τά πλαίσια, ἡ τοπική μας
Ἐκκλησία, κινουμένη πάντοτε ἀπό τό
πνεῦμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης γιά κάθε
ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἀνέλαβε τήν πρω-
τοβουλία νά συγκεντρώσει φαρμακευτι-
κό ὑλικό, εἴδη προσωπικῆς ὑγιεινῆς καί
ἐνδύματα, γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν
τῶν φυλακισμένων ἀδελφῶν. Τό ὑλικό
πού συγκεντρώθηκε φιλοτίμως ἀπό τίς
ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
παρέδωσε σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρί-
ου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, συνοδεύο-
μενος ἀπό ὁμάδα κληρι κῶν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας, στόν Διευθυντή τοῦ
Σωφρονιστικοῦ Καταστήματος Νιγρί-
της. Κατά τήν ἐγκάρδια συνάντηση πού
εἶχε ὁ Σεβ. μέ τόν κ. Θεοχάρη Σταυρό-
πουλο, Διευθυντή τοῦ Σωφρονιστικοῦ Κα-
ταστήματος Νιγρίτης, ἐξέφρασε τήν συμπα ρά-
 σταση καί τό συνεχές ἐνδιαφέρον τῆς
τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τίς πνευμα-
τικές καί ὑλικές ἀνάγκες τῶν φυλακι-
σμένων συνανθρώπων μας, ἀλλά καί
τήν ἐκτίμησή του πρός τό ἔργο πού ἐπι-
τελοῦν σέ ἐποχές οἰκονομικῆς κρίσεως οἱ
ὑπάλληλοι τοῦ Σωφρονιστικοῦ Κατα-
στήματος Νιγρίτης. Ὁ Διευθυντής τοῦ
Σωφρονι στικοῦ Καταστήματος Νιγρίτης
εὐχαρίστησε θερμότατα τόν Σεβ. Ποιμε-
νάρχη μας γιά τήν συνεισφορά τῆς το-
πικῆς μας Ἐκκλησίας καί γιά τήν πραγ-
ματοποίηση τῆς ἐπισκέψεως. 

ἀρτοκλασία καί μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος.

Στό τέλος τῆς λιτανείας ὁ Σεβασμιώτατος ποιμε-
νάρχης μας κ. Θεολόγος εὐχαρίστησε  τούς ἁγίους

Ἀρχιερεῖς, τίς ἀρχές τοῦ Νομοῦ καί τῆς πόλεως τῶν
Σερρῶν, τό Στρατό, τήν Ἀστυνομία, τά Σχολεῖα, τούς
Συλλόγους καί ὅλους τούς χριστιανούς.

Καθόλη τήν διάρκεια τῶν ἡμερῶν ἀπό 7 ἕως 11
Νοεμβρίου πού ἡ θαυματουργός εἰκόνα βρισκόταν
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό μας Ναό ἔσπευσαν νά τήν
προσκυνήσουν χιλιάδες πιστῶν χριστιανῶν ἀπό τήν
πόλη μας καί ἀπό ἄλλες πόλεις τῆς Μακεδονίας μας.

Ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν 
στίς φυλακές

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία μεριμνᾶ ἀξιοχρέως γιά
κάθε ἐμπερίστατο ἀδελφό, ἑστιάζουσα παραλλήλως
τό ἐνδιαφέρον της στόν ὅλο ἄνθρωπο. Γιά τόν λόγο
αὐτόν πάντοτε στρέφει τήν προσοχή της καί πρός
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καί Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ἀκόμη συμμε-
τεῖχαν παιδιά τῶν κατηχητικῶν συνάξεων τῶν
Ἱερῶν Ναῶν Ἁγίου Ἀντωνίου Σερρῶν, Ἁγίου Δη-
μητρίου Σερρῶν καί Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύ-

ρων Σερρῶν, παρουσιάζοντας χριστουγεννιάτικο
δρώμενο, ποιητικό λόγο καί διάλογο. Τήν ἐκδήλω-
ση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εὐχα-
ριστώντας ὅλους ὅσους συνέβαλαν στήν ἐπιτυχία τῆς
ἐκδήλωσης, εὐχόμενος τέλος στό πολυπληθές ἀκρο-
ατήριο εὐλογημένα Χριστουγέννα.

* Τήν Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου τό πρωΐ μετά τήν

Ἱερατική Σύναξη
Τήν Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, στόν

Ἱ. Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Σερρῶν,
πραγματοποιήθηκε σύναξη τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Μετά
τήν καθιερωμένη προσευχή ὁ π. Εὐσ τρά-
 τιος Καρατσούλης ὑπεύθυνος τοῦ Γεν.
Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας ἀναφέρθηκε στήν ὀργάνω-
ση τοῦ «Ἐράνου τῆς Ἀγάπης» καί στήν
ἐκδήλωση πού πρόκειται νά πραγματο-
ποιηθεῖ γιά τόν σκοπό αὐτό.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἔκα-
νε ἰδιαίτερη ἀναφορά γιά τό ἴδιο θέμα καί
ἔδωσε τίς κατευθυντήριες γραμμές γιά
τήν ἐπιτυχία τοῦ Ἐράνου, ὥστε τήν πε-
ρίοδο αὐτή τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς
ὕφεσης νά ἀνακουφισθοῦν περισσσότε-
ροι ἐμπερίστατοι ἀδελφοί μας. Μετά τό
διάλογο ὁ Σεβασμιώτατος  ἀπηύθυνε τίς
ἐγκάρδιες εὐχές του πρός ὅλους γιά τήν
περίοδο τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. 

Χειροθεσία Κληρικοῦ
Τήν Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, στόν

Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν, κατά
τή θεία Λειτουργία πού τέλεσε ὁ Σεβ.
Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος, χειροθέ-
τησε σέ σταυροφόρο Οἰκονόμο τόν ἐφη-
μέριο τοῦ Ἱ. Ναοῦ π. Βιορέλ Ντίνκα.

Χριστουγεννιάτικες Ἐκδηλώσεις
Μέ μεγάλη ἐπιτυχία διοργανώθηκαν

καί φέτος οἱ καθιερωμένες Χριστουγεν-
νιάτικες ἐκδηλώσεις ἀπό τήν Ἱερά Μη-
τρόπολή μας. 

* Τό Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου τό
ἀπόγευμα ἔγινε ἡ μεγάλη Χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή τοῦ Γραφείου Νεότητας
στό κατάμεστο ἀπό κόσμο κεντρικό
ἀμφιθέατρο τοῦ ΤΕΙ Σερρῶν. Κατ’ αὐτήν
ἡ Παιδική Ὀρχήστρα - Χορωδία τῆς το-
πικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἡ Ὀρχήστρα -
Χορωδία τοῦ Μουσικοῦ Γυμνασίου
Σερρῶν παρουσίασαν ὕμνους, κάλαντα



Τεῦχος 257, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 Ὁ Ἅγιος Νικήτας 275

θεία Λειτουργία στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Σερρῶν ἔγινε γιά μιά ἀκόμη χρονιά ὁ στολισμός τοῦ
Δέντρου τῶν Εὐχῶν. Σ’ αὐτήν τήν ἐκδήλωση συμ-
μετεῖχαν πολλά ἀπό τά παιδιά τῶν κατηχητικῶν τῶν
Ἱερῶν Ναῶν τῶν πόλεων τῶν Σερρῶν καί τῆς Νι-
γρίτης ἀλλά καί πολλῶν χωριῶν, συνοδευόμενα
ἀπό τούς ὑπευθύνους ἱερεῖς καί τούς κατηχητές τους.

Στήν κλήρωση πού ἔγινε μοιράστηκαν στά παιδιά
δῶρα καί διάφορα γλυκίσματα.

* Τήν Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, τό ἀπόγευμα ἡ ἐνο-
ρία Κοιμ. Θεοτόκου Σερρῶν μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, πραγματοποίησε ἐκδή-
λωση Βυζαντινοῦ μέλους μέ θεολογικό σχολιασμό τῶν

ἱερῶν ὕμνων. Τούς ἐπίκαιρους ὕμνους ἀπέδωσε ἡ Βυ-
ζαντινή Χορωδία τοῦ Μαξιμείου Πνευματικοῦ Κέν-
τρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὑπό τή διεύθυν-
ση τοῦ πρωτοψάλτου καί καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς κ. Μιχαήλ Κλέτσα.

* Τή δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, 26 Δε-
κεμβρίου, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας διοργάνωσε Χρι-

στουγεννιάτικη ἑορτή στό Δημαρχεῖο
Νιγρίτας. Στήν ἐκδήλωση αὐτή ἡ Χορω-
δία Νέων Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας
Σερρῶν καί Νιγρίτης ὑπό τήν διεύθυνση
τῆς κ. Μαρίας Κουβακλῆ καί ἡ Παιδική
Χορωδία τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Νι-
γρίτας ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Δημη-
τρίου Τζένου παρουσίασαν Κάλαντα
ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα καί Χριστουγεν-
νιάτικα τραγούδια. Τήν ἐκδήλωση ἔκλει-
σε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
μέ ἐγκάρδιες ἑόρτιες εὐχές.

Φιλανθρωπική ἐκδήλωση 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Μέσα στά πλαίσια τοῦ ποιμαντικοῦ
καί φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας
πραγματοποίησε μέ μεγάλη ἐπιτυχία,
ἐκδήλωση φιλανθρωπικοῦ χαρακτήρα, μέ
τήν συνεργασία ὅλων τῶν τοπικῶν τη-
λεοπτικῶν σταθμῶν καί τοῦ Ἐκκλησια-
στικοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ 4Ε μέ σκο-
πό τήν στήριξη καί ἀνακούφιση τῶν
ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας, ὑπέρ
τῶν ὁποίων ἐφέτος ἀπό τήν τοπική μας
Ἐκκλησία προσεφέρθηκαν ὑπέρ τά
893.000 €.

Ἡ ἐκδήλωση αὐτή ἦταν ἐνταγμένη στά
πλαίσια τοῦ ἐφετινοῦ ἐράνου Ἀγάπης,
πού πραγματοποιήθηκε τό τριήμερο 13-
14-15 Δεκεμβρίου καί εἶχε ὡς σκοπό
τήν ὑπεύθυνη ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ μας
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ξιμείου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖες παρουσία-
σαν ἐπίκαιρα ἑορταστικά παραδοσιακά
τραγούδια.

Ἔγινε ἐπίσης προβολή μικρῶν ταινιῶν
μέ ἀναφορές στό πνευματικό, κοινωνικό,

πολιτιστικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς
τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ἀπό τίς ποιμαντικές δραστηριότητες
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νι-
γρίτης κ. Θεολόγος κατά τό δεύτερο δε-
καπενθήμερο τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου, τό
μήνα Νοέμβριο καί τό μήνα Δεκέμβριο:

– Λ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε : στούς Ἱ. Ναούς:
Ἁγ. Ἀναργύρων Ν. Κερδυλίων (17/10), Ἱ.
Μονῆς Ρίλα Βουλγαρίας (19/10), Ἁγ.
Δημητρίου Θεσ/νίκης (26/10), Ἁγ. Ἀναρ-
γύρων Σερρῶν (1/11), Ἁγ. Θεοδώρων
Σερρῶν (28/10), Ἁγ. Νικήτα τοῦ Νέου
Σερρῶν (2/11), Παμμεγ. Ταξιαρχῶν
Σερρῶν (8/11, 9/11, 25/12), Ἱ. Μονῆς
Προφ. Ἠλιού Ἁγ. Πνεύματος (13/11),
Ἁγ. Ἀντωνίου Βαμβακιᾶς (16/11), Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου Σερρῶν (21/11), Ἁγ.
Δημητρίου Νικοκλείας (23/11), Ἁγ. Αἰκα-
τερίνης Γεν. Νοσοκομείου Σερρῶν
(25/11), Ἁγ. Μηνᾶ-Βαρβάρας Σερρῶν
(4/12),  Ἁγ. Ἀθανασίου Ἐμμ. Παπᾶ (7/12),
Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν (12/12), Ἁγ. Νι-
κήτα παρεκκλησίου Ἐπισκοπείου (14/12),
Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν (21/12), Ἁγ. Γε-
ωργίου Νιγρίτης (26/12) καί Ἁγ. Στεφά-
νου Ἀρναίας (27/12).

γιά τό πνευματικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό καί πο-
λιτιστικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκδή-
λωση πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου
τό ἀπόγευμα, στήν αἴθουσα τοῦ παλαιοῦ Ὀρφέα
Σερρῶν καί ἀναμεταδόθηκε τηλεοπτικά ἀπ’ ὅλα τά
τοπικά Μέσα Ἐνημερώσεως, ἀπό διαδικτυακή ἱστο-
σελίδα καί ἀπό τόν Τηλεοπτικό Σταθμό 4Ε.

Στό πρῶτο μέρος τῆς ἐκδήλωσης συμμετεῖχαν οἱ
χορωδίες α) «Ἁγία Κασσιανή ἡ ὑμνογράφος» τῆς

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπό-
λεως, β) ἡ Νεανική Χορωδία Σερρῶν τοῦ κ. Βασιλείου

Ταπέ καί γ) Παιδική ὀρχήστρα - χορωδία τοῦ Μα-
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– Χο ρ ο σ τ ά τ η σ ε στήν Ἀκολουθία
τοῦ Ἑσπερινοῦ στούς Ἱ. Ναούς: Παμμεγ.
Ταξιαρχῶν Σερρῶν (1/11, 5/11, 8/11,
15/11, 6/12, 13/12, 20/12, 24/12), Ἁγ. Δη-
μητρίου Σερρῶν (25/10), Ἁγ. Θεοδώρων
Σερρῶν (27/10, 31/12), Ἁγ. Ἀναργύρων
Σερρῶν (31/10), Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν
(22/11), Ἁγ. Αἰκατερίνης Γεν. Νοσοκομείου
Σερρῶν (24/11), Ἁγ. Βαρβάρας Σερρῶν
(3/12), Ἁγ. Νικολάου Ἀκροπόλεως Σερρῶν
(5/12), Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν (11/12). 

– Προέστη στίς Δοξολογίες: α) μέ τήν
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου,
προστάτου τῆς Ἀστυνομίας (20/10), β) μέ
τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς
ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, στό Μη-
τροπολιτικό Ναό Παμμεγ. Ταξιαρχῶν
Σερρῶν (28/10), γ) μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ὑποδοχῆς τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας
Μαλεβῆς (7/11), δ) μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ἑορτῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στόν
Ἱερό Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (21/11),
ε) στήν ἐπιμνημόσυνη δέηση στήν προτο-
μή τοῦ Ἐμμ. Παπᾶ στήν πλατεία τῆς ὁμώ-
νυμης Κωμόπολης (7/12).

– Τέ λ ε σ ε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγια-
σμοῦ: α) Στό Κέντρο διά βίου μάθησης
(20/10), β) γιά τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης
τῶν μαθημάτων στό μεταπτυχιακό τμῆμα
τῶν Τ.Ε.Ι. Σερρῶν (23/10), γ) μέ τήν
εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῶν συναντήσεων
τῶν Ἀναγνωστῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς
μας στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν
Παμμεγ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν (1/11), δ)
στήν αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ Σερρῶν, μέ τήν
εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς νέας Ἱεραπο-
στολικῆς χρονιᾶς (2/11), ε) μέ τήν εὐκαι-
ρία τῆς ἔναρξης τοῦ 13ου Διεθνοῦς Ἐπι-
στημονικοῦ Θεολογικοῦ Συνεδρίου (7/11),
στ) μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς νέας
χρονιᾶς στό σχολεῖο Δεύτερης Εὐκαι-
ρίας (14/11), ζ) μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρ-
ξης τοῦ Σεμιναρίου Ἐξομολογητικῆς στό
Κειμηλιαρχεῖο «Ψυχῆς Ἄκος» (18/11).

Θ. Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου
Ἐμμ. Παπᾶ (7/12).

Ἀπό τόν Ἁγιασμό στή σύναξη Ἀναγνωστῶν (1/11).

Ἁγιασμός στήν Γ.Ε.Χ.Α. (2/11).
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Ἁγιασμός στό σχολεῖο Δεύτερης Εὐκαιρίας (14/11).

Ἀπό τόν Ἁγιασμό ἔναρξης τοῦ 13ου Διεθνοῦς
Ἐπιστημονικοῦ Θεολογικοῦ Συνεδρίου (7/11).

Παράδοση τροφίμων στό κοινωνικό Παντοπω-
λεῖο ἀπό τό 5ο Δημοτικό Σερρῶν.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Θεολόγου
στήν Ἱ. Μονή Ἐσφιγμένου καί τή θ. Λειτουργία πού τέλεσε

στό καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς (27/11).
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Ἡ Κυριακή ὡς γενέθλιος ἡμέρα τῆς ἀνθρώπινης φύσης
κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο

Κείμενο*
«Κατά μίαν Σαββάτων, φησίν, ἕκαστος ὑμῶν

παρ’ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ,τι ἄν εὐοδῶται,
ἵνα μή, ὅταν ἔλθω, τότε λογίαι γίνωνται» (Α΄ Κορ.
16,2). Μίαν Σαββάτων, τήν Κυριακήν ἐκάλεσε. Καί
τίνος ἕνεκεν ταύτην ἐπέταξε τῇ εἰσφορᾷ τήν
ἡμέραν; διά τί μή εἶπε, τῇ δευτέρᾳ τῶν Σαββάτων,
τῇ τρίτῃ τῶν Σαββάτων, ἤ αὐτοῖς τοῖς Σάββασιν;
Οὐχ ἁπλῶς, οὐδέ εἰκῇ ἀλλά βουλόμενός τινα καί
ἀπό τοῦ καιροῦ λαβεῖν συμμαχίαν εἰς τό προθυ-
μοτέρους ποιῆσαι τούς εἰσφέροντας. Οὐ μικρόν δέ
ἐπιτηδειότης καιροῦ ἐν ἅπασι πράγμασιν. Καί τί,
φησίν, ὁ καιρός ἐπιτήδειον ἔχει πρός τό πεῖσαι δι-
δόναι ἐλεημοσύνην; Κατά τήν ἡμέραν ταύτην τό
πάσης ἐργασίας ἀφίστασθαι, τό φαιδροτέραν γί-
νεσθαι τήν ψυχήν ἐκ τῆς ἀνέσεως, τό δέ πάντων
μεῖζον, τό μυρίων ἡμᾶς κατ’ αὐτήν ἀπολελαυκέ-
ναι καλῶν. Ἐν ταύτῃ γάρ τῇ ἡμέρᾳ κατελύθη ὁ
θάνατος, ἐσβέσθη ἡ κατάρα, ἁμαρτία ἠφανίσθη,
ᾅδου πύλαι συνεκλάσθησαν, καί δέσμιος ὁ διά-
βολος γέγονε, καί ὁ χρόνιος ἀνῃρέθη πόλεμος, καί
καταλλαγαί Θεοῦ πρός ἀνθρώπους ἐγένοντο· καί
πρός τήν προτέραν, μᾶλλον δέ πρός πολλῷ μεί-
ζονα ἐπανῆλθεν εὐγένειαν ἡμῶν τό γένος, καί τό
θαυμαστόν ἐκεῖνο καί παράδοξον ἐπεῖδε θέαμα
ἥλιος, ἄνθρωπον ἀθάνατον γεγενημένον.

Τούτων δέ πάντων ἡμᾶς ἀναμνῆσαι βουλό-
μενος, καί τῶν τοιούτων, τήν ἡμέραν εἰς μέσον
ἤγαγε, μονονουχί συνήγορον αὐτήν λαμβάνων, καί
πρός ἕκαστον λέγων· ἐννόησον πόσων καί ἡλίκων
ἀπέλαυσας ἀγαθῶν κατά τήν ἡμέραν ταύτην,
ἄνθρωπε· πόσων ἀπηλλάγης κακῶν· τίς ὤν τό
πρότερον, τίς ἐγένου μετά ταῦτα. Εἰ δέ τάς γε-
νεθλίους ἡμῶν ἡμέρας, πολλοί δέ τῶν οἰκετῶν
κἀκείνας, ἐν αἷς ἠλευθερώθησαν, μετά πολλῆς
ἄγουσι τῆς τιμῆς, καί οἱ μέν συμπόσια ποιοῦνται,
οἱ δέ ἐλεύθεροι καί δῶρα δωροῦνται, πολλά τόν
καιρόν τιμῶντες· πολλῷ μᾶλλον ἡμᾶς χρή τιμᾶν
τήν ἡμέραν ταύτην, ἥν οὐκ ἄν τις ἁμάρτοι τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως ἁπάσης γενέθλιον προ-
σειπών. Ἀπολωλότες γάρ ἦμεν, καί εὐρέθημεν·
νεκροί, καί ἀνεζήσαμεν· ἐχθροί, καί κατηλλάγη-
μεν. Διά τοῦτο καί προσήκει αὐτήν τιμᾶν τιμήν
πνευματικήν, οὐχί συμπόσια ποιοῦντας, οὐδέ
οἶνον ἐκχέοντας, οὐδέ μεθύοντας καί χορεύοντας,
ἀλλά τούς πτωχοτέρους τῶν ἀδελφῶν ἐν πολλῇ
καθιστάντας ἀφθονίᾳ.

Μετάφραση
«Τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, τήν Κυριακή, ὁ κα-

θένας ἀπό ἐσᾶς ἄς θέτη κατά μέρος στό σπίτι του κάποιο
ποσό καί ἄς μαζεύη ἔτσι ἀπό τώρα ὅ,τι εὐκολύνεται, ὥστε
νά μή γίνωνται τέτοιες συνεισφορές ὅταν ἐγώ θά ἔλθω».
Πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος ὠνόμασε τήν Κυριακή. Καί
γιά ποιό λόγο ὥρισε αὐτή τήν ἡμέρα γιά τήν εἰσφορά; Για-
τί δέν εἶπε τή δεύτερη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος ἤ τήν τρίτη
ἡμέρα ἤ αὐτό τό Σάββατο; Δέν τό ἔκαμεν αὐτό ἁπλά καί
στήν τύχη ἀλλά ἐπειδή ἤθελε νά βοηθήσει καί ἀπό αὐτόν
τόν χρόνον, ὥστε νά κάνει τούς εἰσφέροντες
προθυμότερους. Δέν εἶναι δέ μικρό πρᾶγμα ἡ
καταλληλότητα τῆς στιγμῆς γιά κάθε πρᾶγμα.
Καί ποία καταλληλότητα, θά εἰπεῖς, ἔχει ὁ χρό-
νος στό νά πείσει νά δώσουν ἐλεημοσύνη; Τό
ὅτι ἀπέχομε κατά τήν ἡμέρα αὐτή ἀπό κάθε
ἐργασία, τό ὅτι ἡ ψυχή γίνεται λαμπρότερη ἐξ
αἰτίας τῆς ἀνάπαυσης, καί τό κυριώτερο ὅλων, τό ὅτι κατά
τήν ἡμέρα αὐτή ἀπολαμβάνομε ἀναρίθμητα καλά, ὅλα
αὐτά συντελοῦν στήν ἐλεημοσύνη. Διότι κατ’ αὐτήν τήν
ἡμέρα κατελύθη ὁ θάνατος, ἐσβέσθη ἡ κατάρα, ἐξηφα-
νίσθη ἡ ἁμαρτία, ἔσπασαν οἱ πύλες τοῦ ᾍδου, καί ἔγινε
αἰχμάλωτος ὁ διάβολος καί κατελύθη ὁ διαρκής πόλεμος
καί ἔγινε ἡ συμφιλίωση τοῦ Θεοῦ μέ τούς ἀνθρώπους· καί
τό ἀνθρώπινο γένος ἐπανῆλθε στήν προηγούμενη, ἤ
μᾶλλον σέ πολύ μεγαλύτερη εὐγένεια ἀπό τήν προηγού-
μενη, καί εἶδεν ὁ ἥλιος τό θαυμαστό ἐκεῖνο καί παράδο-
ξο θέαμα, νά γίνεται δηλαδή ὁ ἄνθρωπος ἀθάνατος.

Θέλοντας νά μᾶς ὑπενθυμήσει ὅλα αὐτά, καί τά πα-
ρόμοια μέ αὐτά, ἀνέφερε τήν ἡμέρα καί τήν ἐλάμβανε σχε-
δόν ὡς συνήγορο καί ἔλεγε πρός τόν καθένα· σκέψου πόσο
πολλά καί πόσο μεγάλα ἀγαθά ἔχεις ἀπολαύσει, ἄνθρω-
πε, κατά τήν ἡμέρα αὐτή· ἀπό πόσα κακά ἔχεις ἀπαλλαγῆ·
ποιός ἤσουν προηγουμένως καί ποιός ἔγινες μετά. Ἐάν
δέ τά γενέθλιά μας ἑορτάζωμε μέ μεγάλη τιμή, πολλοί δέ
ἀπό τούς δούλους καί ἐκεῖνες τίς ἡμέρες κατά τίς ὁποῖες
ἐλευθερώθησαν, καί ἄλλοι μέν ὀργανώνουν συμπόσια, οἱ
δέ ἐλεύθεροι μοιράζουν καί δῶρα, ἀποδίδοντες μεγάλη
τιμή στό γεγονός, πολύ περισσότερον ἐμεῖς πρέπει νά
τιμᾶμεν τήν ἡμέρα αὐτή, τήν ὁποία δέν θά σφάλλει κα-
νείς ἄν τήν ὀνομάσει γενέθλιον ἡμέρα ὅλης τῆς ἀνθρω-
πίνης φύσεως. Διότι εἴμεθα χαμένοι καί εὑρέθημεν· νε-
κροί καί ξαναζήσαμε· ἐχθροί καί συμφιλιωθήκαμε. Γι’ αὐτό
ἁρμόζει νά ἀποδίδωμε σ’ αὐτήν πνευματική τιμή χωρίς νά
ὀργανώνωμε συμπόσια, οὔτε νά σπαταλᾶμε οἶνον, οὔτε
νά μεθοῦμε καί νά χορεύουμε, ἀλλά νά ἐνισχύουμε
ἄφθονα τούς πτωχότερους ἀδελφούς μας.

* Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Περί ἐλεημοσύνης, ΕΠΕ 40, Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 416-419
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Ὁ Σεβασμιώτατος μέ μαθητές τοῦ 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Σερρῶν (30/10).

Ἡ «Παιδική Ὀρχήστρα - Χορωδία» τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας 
στήν Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση (21/12).


