
ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΤΟΣ ΚΖ΄ - ΤΕΥΧΟΣ 263 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015



«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ὁ ἐν Σέρραις ἀθλήσας».
Διμηνιαῖο Περιοδικό
Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σερρῶν καί Νιγρίτης,

ἐκδιδόμενο ὑπό τοῦ Ἐπικοινω -
νιακοῦ καί Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος

«Ὁ Ἅγ. Νικήτας ὁ Νέος»,
προνοίᾳ καί ἐπιμελείᾳ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Σερρῶν καί Νιγρίτης
κ.κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ.

Ἰδιοκτήτης:
Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν

καί Νιγρίτης.

Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
πρωτ. Ἰορδάνης Θεμελίδης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεώργιος Μπακιρτζῆς
Παναγιώτης Παπαφράγκος

Παναγιώτης Σκαλτσῆς
Φιλοκτήμων Φάκας

Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης
Διανέμεται δωρεάν.

Συνδρομές προαιρετικές.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα: 
Ἱερά Μητρόπολις Σερρῶν  

& Νιγρίτης - 621 22 ΣΕΡΡΕΣ
Τηλ. 2321 0 68 100
Fax 2321 0 68 119

Τυπογραφεῖο «ΜΕΛΙΣΣΑ»,
Ἀσπροβάλτα Θεσ/νίκης

τηλ. 2397 0 23 313
Fax 2397 0 21 754 

Εἰκόνα ἐξωφύλλου:
Ὁ Μέγας Βασίλειος,
ἀρχές 18ου αἰ.

Κειμηλιαρχεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ προθυμία φέρνει προθυμία καί ὅπως ἀκριβῶς ἡ
φωτιά, μέ ὅσα περισσότερα ξύλα τροφοδοτεῖται,
τόσο περισσότερο δυναμώνει, ἔτσι καί ἡ προθυμία.

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

Ρώτησε τόν πατέρα σου καί θά σοῦ ἐξηγήσει,
τούς γεροντότερους, καί θά σοῦ ποῦν.

Ἅγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος

Ἕνας ἀδελφός ρώτησε τόν ἀββά Σισώη: «Τί νά
κάνω μέ τά πάθη καί τούς δαίμονες;». Καί ὁ γέρον-
τας εἶπε: «Ὁ καθένας μας μπαίνει σέ πειρασμό ἀπό
τή δική του ἐπιθυμία».

Εὐεργετινός Α΄Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν
ἀπόψεις τοῦ ἀρθρογράφου, γιά τίς

ὁποῖες καί φέρει ὁ ἴδιος τήν εὐθύνη.

• Πατριαρχική Ἐγκύκλιος ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις  . . . . . . . . . . . . . .3
• Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου:
   Πνευματική Διδαχή ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις  . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 
• Σεβ. Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγου:
   Μήνυμα ἐπί τῷ νέω ἔτει  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 
• Ἐγκύκλιος 232  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 
• Ἔρανος Ἀγάπης 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 
• Ἐγκύκλιον Σημείωμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 
• Παν. Ἀρ. Ὑφαντῆ: Πίστη καί θρησκευτικότητα  . . . . . . . . . . . . . . .12 
• Γεωργίου Στ. Μπακιρτζῆ: 
   Γιατί, Κύριε, ὅλο τό κακό γύρω καί μέσα μας;  . . . . . . . . . . . . . . . .16 
• Ἀρχιμ. Γαβριήλ Ζ. Παλιούρα:
   Ὁ ὑπέροχος καί θαυμαστός κόσμος τῶν Ἀγγέλων (Β΄)  . . . . . . . . .17
• Φιλοκτήμονα Χ. Φάκα:
   Συγχωρῶ ἄρα ὑπάρχω  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
• Κων. Κωνσταντινίδη:
   Ἡ ἐπί γῆς εἰρήνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
• Ἀπόψεις καί Σχόλια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
• Δημ. Λάππα: Ἄστρο τῆς Βηθλεέμ.
   Τρεῖς Μάγοι καί Ἱεραποστολή στά ἴχνη τοῦ Χριστοῦ  . . . . . . . . .29
• Μαλαματή Χαριζανοπούλου - Ἀμπελίδου:
   Ἔφθασε ἄραγε ἡ ὥρα; (ποίημα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
• Πρόγραμμα ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἁγίου Δωδεκαημέρου  . . . . . . . . .33 
• Θεολογικές Ἀναφορές:   
   Τό αὐθεντικό ἀνθρώπινο πρόσωπο  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
• Ἐκκλησιαστικές Εἰδήσεις καί Χρονικά  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
• Ἀπό τήν Σοφία τῶν Πατέρων: Ἅγιος Νεκτάριος: 
   «Ὁ νόμος ἦτο ἀνίσχυρος πρός σωτηρίαν»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47



Τεῦχος 263, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015, Ὁ Ἅγιος Νικήτας 3

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ γλυκύτης τῆς ἁγίας νυκτὸς τῶν Χρι-

στουγέννων περιβάλλει καὶ πάλιν τὸν κόσμον.
Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρω-
πίνων καμάτων καὶ πό-
νων, τῆς κρίσεως καὶ τῶν
κρίσεων, τῶν παθῶν καὶ
τῶν ἐχθροτήτων, τῶν
ἀνησυχιῶν καὶ τῶν ἀπο-
γοητεύσεων, προβάλλει
μὲ τὴν ἰδίαν ὡς καὶ ἄλλο-
τε γοητείαν, πραγμα-
τικὸν καὶ σύγχρονον
ὅσον ποτέ, τὸ μυστήριον
τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ
Θεοῦ, προτρεπόμενον
ἵνα «δικαιοσύνην μάθω-
μεν οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ
τῆς γῆς» (πρβλ. Ἠσ. κς΄,
9), ὅτι «ἐτέχθη ἡμῖν σή-
μερον Σωτήρ» (Λουκ. β΄,
11).

Ἀτυχῶς, ὅμως, κατὰ
τὴν ἐποχήν μας, πολλοὶ ἄνθρωποι σκέπτονται
ὅπως ὁ ἐκτελεστὴς ἐκεῖνος τῶν νηπίων Ἡρώ-
δης, ὁ ἄνομος καὶ ἀδίστακος, καὶ ἐξολοθρεύουν
τοὺς συνανθρώπους των διὰ ποικίλων τρόπων.
Ὁ στρεβλωμένος ἀπὸ τὴν ἐγωκεντρικότητά
του νοῦς τοῦ ἐξουσιαστοῦ τοῦ κόσμου τούτου,
ὁ ὁποῖος προσωποποιεῖται εἰς τὸ φονικὸν
πρόσωπον τοῦ Ἠρώδου, εἶδε παραδόξως
κίνδυνον διὰ τὴν ὑπόστασίν του τὴν γέννησιν
ἑνὸς ἀθώου Παιδίου. Καὶ ὡς καταλληλότερον
τρόπον διὰ τὴν προφύλαξιν τῆς κοσμικῆς
ἐξουσίας του ἀπὸ τὸν κίνδυνον, τὸν ὁποῖον
ἐνέπνεεν εἰς αὐτόν – κατὰ τὴν ἄποψίν του –

ἡ γέννησις τοῦ Παιδίου, ἐπέλεξε τὴν ἐξολό-
θρευσίν του.

Διὰ νὰ σωθῇ ἀπὸ τὰς φονικὰς διαθέσεις
τὸ Βρέφος Ἰησοῦς, διὰ
τὸ ὁποῖον ὡμίλησαν οἱ
Ἄγγελοι, ἠναγκάσθη νὰ
φύγῃ εἰς Αἴγυπτον, κα-
ταστὰν οὕτω, θὰ ἐλέγο-
μεν μὲ τὴν ὁρολογίαν τῆς
ἐποχῆς μας, «πολιτικὸς
πρόσφυξ», ὁμοῦ μετὰ
Μαρίας τῆς Μητρὸς
Αὐτοῦ, τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου, καὶ τοῦ μνή-
στορος Ἰωσήφ.

Εἰς τὴν ἐποχήν μας,
θεωρουμένην ὡς ἐποχὴν
προόδου, πολλὰ παιδία
ἀναγκάζονται νὰ κατα-
στοῦν πρόσφυγες ἀκο-
λουθοῦντα τοὺς γονεῖς
των διὰ νὰ σώσουν τὴν
ζωήν των, τὴν ὁποίαν

ὑποβλέπουν ποικιλώνυμοι ἐχθροί των. Τὸ γε-
γονὸς τοῦτο, ἀποτελεῖ ὄνειδος διὰ τὸ ἀνθρώ-
πινον γένος.

Διὸ καὶ ἐπὶ τῇ Γεννήσει τοῦ Παιδίου Ἰησοῦ,
τοῦ ἀληθινοῦ λυτρωτοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν,
διακηρύττομεν ἀπὸ τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀποστο-
λικοῦ καὶ Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
ὅτι αἱ κοινωνίαι πᾶσαι πρέπει νὰ ἐξασφαλίσουν
τὴν ἀσφαλῆ ἀνάπτυξιν τῶν παιδίων καὶ νὰ
σεβασθοῦν τὸ δικαίωμά των εἰς τὴν ζωήν, εἰς
τὴν παιδείαν καὶ εἰς τὴν κανονικὴν ἀνάπτυξίν
των, τὴν ὁποίαν ἠμπορεῖ νὰ ἐξασφαλίσῃ ἡ
ἀνατροφὴ καὶ διαπαιδαγώγησίς των ἐντὸς

† 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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τοῦ πλαισίου τῆς παραδοσιακῆς οἰκογενείας,
μὲ βάσιν τὰς ἀρχὰς τῆς ἀγάπης, τῆς φιλαν-
θρωπίας, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀλληλεγγύης,
ἀγαθῶν τὰ ὁποῖα κομίζει εἰς ἡμᾶς σήμερον ὁ
δι᾿ ἡμᾶς σαρκωθεὶς Κύριος.

Ὁ τεχθεὶς Σωτὴρ καλεῖ ὅλους νὰ ἀπο-
δεχθῶμεν τὸ μήνυμα τοῦτο τῆς σωτηρίας τῶν
ἀνθρώπων. Εἶναι ἀληθὲς ὅτι εἰς τὴν μακρὰν
ἀνθρωπίνην ἱστορίαν οἱ λαοὶ ἐπραγματο-
ποίησαν πολλὰς μετακινήσεις καὶ ἐποικισμούς.
Ἠλπίζομεν ὅμως ὅτι, μετὰ τοὺς δύο παγ-
κοσμίους πολέμους καὶ τὰς περὶ τῆς εἰρήνης
διακηρύξεις ἐκκλησιαστικῶν καὶ πολιτικῶν
ἡγετῶν καὶ ὀργανισμῶν, αἱ σύγχρονοι κοι-
νωνίαι θὰ ἠδύναντο νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν
εἰρηνικὴν διαβίωσιν τῶν ἀνθρώπων εἰς τὰς
χώρας των. Ἀτυχῶς, τὰ γεγονότα διαψεύδουν
τὴν ἐλπίδα, διότι μεγάλαι μᾶζαι ἀνθρώπων
πρὸ τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐξολοθρεύσεώς των
ἀναγκάζονται νὰ λάβουν τὴν πικρὰν ὁδὸν
τῆς προσφυγιᾶς.

Ἡ διαμορφουμένη αὕτη κατάστασις, μὲ τὸ
διαρκῶς ὀγκούμενον κῦμα τῶν προσφύγων,
αὐξάνει τὰς εὐθύνας ἡμῶν, ὅσων ἔχομεν εἰσέτι
τὴν εὐλογίαν νὰ ζῶμεν εἰρηνικῶς καὶ μὲ κά-
ποιαν ἄνεσιν, νὰ μὴ μένωμεν ἀναίσθητοι ἐνώ-
πιον τοῦ καθημερινοῦ δράματος χιλιάδων συ-
νανθρώπων μας, ἀλλὰ νὰ ἐκφράσωμεν εἰς
αὐτοὺς τὴν ἔμπρακτον ἀλληλεγγύην καὶ ἀγά-
πην μας, μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι κάθε εὐεργεσία
πρὸς αὐτοὺς ἀποβαίνει εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ
τεχθέντος καὶ σάρκα λαβόντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ,
ὁ ὁποῖος ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ὄχι ὡς βασιλεύς,
ὄχι ὡς ἐξουσιαστής, ὄχι ὡς δυνάστης, ὄχι ὡς
πλούσιος, ἀλλὰ ἐτέχθη ὡς γυμνὸν καὶ ἀνυπε-
ράσπιστον Βρέφος, εἰς σμικρὸν σταῦλον, ἄνευ
ἑστίας, ὅπως ζοῦν αὐτὴν τὴν στιγμὴν χιλιάδες
συνανθρώπων μας, καὶ ἠναγκάσθη ἐκ τῶν
πρώτων ἐτῶν τῆς ἐπιγείου ζωῆς Του νὰ ξενι-
τευθῇ εἰς χώραν μακράν, διὰ νὰ σωθῇ ἐκ τοῦ

μίσους τοῦ Ἡρώδου. Τῶν νη-
πίων τῶν σημερινῶν προσφύ-
γων, θὰ ἐλέγομεν, τὸ ἀθῷον
αἷμα ἡ γῆ καὶ ἡ θάλασσα πίνουν, τοῦ δὲ
Ἡρώδου ἡ ἀνασφαλὴς ψυχή «τὸ κρῖμα ἐδέ-
ξατο».

Αὐτὸ τὸ τεχθὲν καὶ εἰς Αἴγυπτον πορευό-
μενον Θεῖον Βρέφος εἶναι ὁ πραγματικὸς ὑπε-
ρασπιστὴς τῶν σημερινῶν προσφύγων, τῶν
διωκομένων ὑπὸ τῶν συγχρόνων Ἡρωδῶν.
Αὐτό, τὸ Βρέφος Ἰησοῦς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, «ἐγέ-
νετο τοῖς ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής» (πρβλ. Α΄Κορ.
θ΄, 22), σύμμορφον πάντων ἡμῶν, τῶν ἀδυνά-
των, τῶν ἐξουθενημένων, τῶν κινδυνευόντων,
τῶν προσφύγων. Ἡ συμπαράστασις καὶ ἡ
βοήθεια ἡμῶν πρὸς τοὺς διωκομένους καὶ
ἐκτοπιζομένους συνανθρώπους μας, ἀνεξαρ-
τήτως φυλῆς, γένους καὶ θρησκείας, θὰ εἶναι
διὰ τὸν τεχθέντα Κύριον δῶρα πολυτιμότερα
τῶν δώρων τῶν μάγων, θησαυροὶ τιμιώτεροι
«χρυσοῦ καὶ λιβάνου καὶ σμύρνης» (πρβλ.
Ματθ. β΄, 11), πλοῦτος πνευματικὸς ἀναφαί-
ρετος καὶ μόνιμος, ὁ ὁποῖος δὲν θὰ φθαρῇ
ὅσοι αἰῶνες καὶ ἐὰν παρέλθουν, ἀλλὰ θὰ μᾶς
ἀναμένῃ εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Ἂς προσφέρωμεν ἕκαστος ὅ,τι δυνάμεθα
εἰς τὸν ἐν τῷ προσώπῳ τῶν προσφύγων
ἀδελφῶν μας ὁρώμενον Κύριον. Ἂς προσφέ-
ρωμεν εἰς τὸν ἐν Βηθλεὲμ τικτόμενον σήμερον
μικρὸν Χριστὸν αὐτὰ τὰ τίμια δῶρα τῆς ἀγά-
πης, τῆς θυσίας καὶ τῆς φιλανθρωπίας, μι-
μούμενοι τὴν Αὐτοῦ εὐσπλαγχνίαν, καὶ ἂς
προσκυνήσωμεν Αὐτὸν μετὰ τῶν ἀγγέλων,
τῶν μάγων, τῶν ἁπλοϊκῶν ποιμένων, κράζοντες
το «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη,
ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β΄, 14), σὺν
πᾶσι τοῖς ἁγίοις.

Ἡ χάρις καὶ τὸ πλούσιον ἔλεος τοῦ πρό-
σφυγος Βρέφους Ἰησοῦ εἴησαν μετὰ πάντων
ὑμῶν!

Χριστούγεννα‚ βιε΄

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
Γιά μία ἀκόμη φορά μᾶς ἀξιώνει τό ἔλεος

τοῦ Κυρίου μας νά ἑορτά σουμε μέ σα στόν
λει τουρ γι κό χρό νο τῆς Ἐκ κλη σί ας μας  τήν
θεία ἐνανθρώπησή Του, νά προσκυνήσουμε
τό μέγα καί παρά δοξο μυστήριο τῆς σαρ-
κώσεώς Του, νά χαροῦμε τήν σωτήρια «Ἐπί-
σκεψή» Του στή γῆ καί νά λάμψουν τά πρό-
σωπα καί οἱ ψυχές μας ἀπό τό φῶς τοῦ
οὐρανοδρόμου ἀστέρος τῆς ἁγίας Βηθλέεμ. 

Ὁ παντοδύναμος Θεός γεννιέται ὡς φαι-
νομενικά ἀδύναμο βρέφος στήν μικρή πο-
λίχνη τῆς Ἰουδαίας, γιά νά ἀναστήσει τόν
πεσμένο ἄνθρωπο καί νά ἀνακαινίσει τήν
κτίση. Τό ἀγγελικό μήνυμα τῆς εἰρήνης καί
τῆς χαρᾶς πρός τούς ταπεινούς ποιμένες,
τήν νύχτα τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου
ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ οὐρανοῦ στήν παγ-
κόσμια ἀγωνία γιά «γνῶσιν Θεοῦ», λύτρωση
καί σωτηρία.  

Μέ τήν ἐνανθρώπησή Του ὁ Κύριος γκρέ-
μισε τόν μεσότοιχο τῆς  ἀνθρώπινης ἁμαρτίας
-  ἀποτυχίας πού χώριζε τήν γῆ ἀπό τόν
οὐρανό, τόν ἄνθρωπο ἀπό τό Θεό καί ἀπο-
κατέστησε πράγματι τήν εἰρήνη, ὄχι μόνον

στήν ἐξωτερική της διάσταση, ἀλλά κυρίως
στήν ἐσωτερική της προοπτική. Ἡ ἑορτή
τῶν Χριστουγέννων μᾶς φέρνει ὡς δῶρο
τήν εἰρήνη, «τό γλυ κύ πράγ μα καί ὄνομα»
(Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος). Ὄχι τήν ἀνθρώ-
πινη, τήν συμβατική εἰρήνη πού εἶναι ἐπι-
σφαλής, ἀλλά τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Αὐ τή ἡ
εἰ ρή νη πηγάζει ἀ πό τήν ἀγαπητική σχέση
τοῦ ἀν θρώ που μέ τόν Θεό καί ἀ πο τε λεῖ πο-
λύτιμο προνόμιο τοῦ ἀληθινοῦ χριστιανοῦ,
καθώς κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, «πολλά
τά χαρακτηρίζοντα τόν Χριστιανισμόν, μᾶλλον
δέ πάντων καί καλλίτερον ἁπάντων ἡ πρός
ἀλλήλους ἀγάπη καί εἰρήνη».

Ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει πραγματική  εἰρήνη,
ὅταν αὐτή  κατασκευάζεται στόν χῶρο τῶν
ἀνθρωπίνων ἰδεολογιῶν, συμφερόντων καί
σκοπιμοτήτων. Στό πανανθρώπινο αἴ τη μα
γιά εἰ ρή νη μό νη ἀπάντηση εἶναι ἴδιος ὁ Κύ-
ριός μας Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος κατά τόν οὐρα-
νοβάμονα Παῦλον εἶναι «ἡ εἰρήνη ἡμῶν»
(Ἐφεσ. 6, 14), εἶναι ὁ «Θεός τῆς εἰρήνης»
καί «Πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν». Αὐτή τήν «πάντα
νοῦν ὑπερέχουσαν εἰρήνην τοῦ Θεοῦ» (Φιλ.
4, 7) ὕ μνησαν δοξολογικῶς οἱ ἄγγελοι. Μέ

Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν, 
τῆς μεγάλης βουλῆς Σου τὸν Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον, 
ἀπέστειλας ἡμῖν· ὅθεν θεογνωσίας, πρὸς φῶς ὁδηγηθέντες, 

ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες, δοξολογοῦμέν Σε, Φιλάνθρωπε.
Κα τα βα σί αι Χρι στου γέν νων

ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2015
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τήν ἐνανθρώ πηση τοῦ Χρι στοῦ γεν νιέται ἕ -
νας νέ ος κό σμος γε μά τος φῶς, ζωή, ἐλ πί δα
καί χαρά. Βιοῦντες προσωπικῶς τό μυ στή -
ρι ο τῆς θεί ας ἐ ναν θρω πή σε ως μέ σα στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκ κλη σί α μας, ἀποκτοῦμε τήν
δυνατότητα νά γνωρίσουμε τόν Θεό στό
θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ
Χριστοῦ, νά γίνουμε εἰρηνοφόροι ἄνθρωποι,
συμπο λίτες τῶν ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ.
Μόνο μέ τήν χάρη τοῦ ἐνανθρωπήσαντος
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ μποροῦμε νά με-
ταμορφώσουμε τήν καρδιά μας σέ νοητή
φάτνη, ὅπου ἀεί γεννᾶται ὁ φι λάν θρωπος
Θεός. 

Ὁ Κύριος ἐ πα να προσ δι ο ρί ζει διά τῆς
θείας Σαρκώσεώς Του τήν ἀν θρώ πι νη ἱστο-
ρία καί δίδει σέ αὐτήν οὐσιαστικό περιεχό-
μενο καί σκοπό. Δυστυχῶς, ὅμως, καί σήμερα,
με γά λο μέ ρος τῆς ἀν θρω πό τη τας ζεῖ μέ δική
του ἐπιλογή «ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου»,
χωρίς Θεό, πίστη, πνευματική πυξίδα, ἀρχές
καί ἀξίες. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματική αἰτία
τῆς φτώχειας, τῶν κρίσεων καί τῆς ἀπελπι-
σίας. Ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας ὅμως δέν
παύει νά μᾶς καλεῖ κοντά Του. Ἀνοίγοντας
τήν καρδιά μας στό σωτήριο κάλεσμά Του,
ἡ ὕπαρξή μας θά ξαναβρεῖ τήν χαμένη της
ἀξία. Ἀξία, τόσο πολύτιμη καί μοναδική,
ὥστε ὁ ἕνας καί παντοδύναμος Θεός ἔγινε
ἄνθρωπος. Γιατί ὅπως γράφει ὁ Μέγας Ἀθα-
νάσιος «Αὐτός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά θεο-
ποιηθοῦμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Αὐτός ἐφανέ-

ρωσε τόν ἑαυτό του μέ ἀνθρώπινο σῶμα,
προκειμένου ἐμεῖς νά λάβουμε ἰδέα τοῦ ἀορά-
του Θεοῦ Πατρός». 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 
Μέσα στόν ραγ δαίως μεταβαλλόμενο καί

ταρ α χώδη κόσμο κά ποιων ἐν τυ πω σι α κῶν
ἐπιτυ χιῶν ἀλλά πε ρισ σο τέ ρων δυ στυ χῶς
τραγικῶν πτώσε ων, κρί σε ων, ἀ να σφά λει -
ας, τρο μο κρα τί ας καί πο λέ μων, τό ἐλ πι δο -
φό ρο μήνυμα τοῦ ἐν σαρκί γεννηθέντος Κυ-
ρίου μας  πα ρη γο ρεῖ τήν τρομαγμένη καί
ἀγωνιῶσα ψυχή μας. Μέ ἀφετηρία τά ἐφε-
τεινά Χριστούγεννα ἄς δοξάσουμε μέ ὅλη
τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας τήν ἄφατη φι-
λανθρωπία καί συγκατάβαση τοῦ Χριστοῦ
μας καί ἀκολουθώντας τά βήματά Του, νά
συμπορευτοῦμε «ἐν πα ρο ξυ σμῷ ἀ γά πης»
μαζί Του καί μέ τήν εὐλογημένη εἰκόνα Του,
τόν ἀπελπισμένο, προδομένο, ἀ πο γο η τευ -
μέ νο ἀλλά καί διψασμένο, ὅσο ποτέ γιά
πίστη, ἀλήθεια, ἀ γά πη, ἀλληλεγγύη, εἰρήνη
καί δικαιοσύ νη, σύγχρονο ἄνθρωπο. Ὅ λοι
ἐμεῖς, «οἱ κου ρα σμέ νοι στρα το κό ποι» τούτης
τῆς ζω ῆς ἄς εὐχαριστήσουμε μέ ὅση δύναμη
ἔχουμε τόν «ἐν ὑ ψί στοις Θε όν» καί ἐπί γῆς
φανέντα Κύριο, ἐμπιστευόμενοι τίς ἀ πο -
στα μέ νες καί προδομένες ἐλπίδες μας σέ
Ἐκεῖνον, πού χα ρί ζει στήν ὕπαρξή μας φῶς,
ἀλήθεια, ζωή, χαρά, προ ο πτι κή, ἐλ πί δα καί
εἰρήνη. 

Εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα
Μετ’ εὐχῶν ἐγκαρδίων καί ἀγάπης ἐν Χριστῷ νηπιάσαντι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Γιά μία ἀκόμη φορά ἡ ἀγάπη καί τό ἔλεοςτοῦ Κυρίου μᾶς ἀξιώνει μέσα στήν ἀλληλου-χία τῶν ἐποχῶν καί τῶν και ρῶν, νά δρασκε-λίσουμε τό κατῶφλι μιᾶς νέας χρονιᾶς, πρόςτήν ὁποία προσβλέπουμε μέ ὄμορφες ἐλπί-δες, πού λαμβάνουν ὑπόσταση ἀπό τήνπίστη μας στήν ἀγάπη καί τήν μακροθυμίατοῦ φιλανθρώπου οὐρανίου Πατέρα μαςκαί πολύ λιγότερο ἀπό τά ἀνθρώπινα «κα -
τορθώματα», τά ὁποῖα ἐκτός λίγων ἐξαιρέ-σεων, χρόνο μέ τόν χρόνο, μᾶς γεμίζουν μέπερισσότερη ἀνασφάλεια καί φόβο. Τήν ση-μερινή ἡμέρα, ὅπως ἐξάλλου καί κάθε ἡμέραπού μᾶς χαρίζει ἡ φιλόστοργη πρόνοια τοῦΘεοῦ, δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά τήν ἀδι-κοῦμε στεκό μενοι στήν ἐπιφάνεια,ἐπαναλαμ βάνοντας μονότονα, πιθανόνκαί ἀμήχανα, κάποιες εὐχές, τίς ὁ ποῖεςποτέ ἴσως οὐσιαστικά δέν ἐννο ήσαμεστό βάθος τους καί κυρίως δέν ἱεραρχή-σαμε στήν σωστή σειρά τους ὡς λογικέςκαί ἔμψυχες εἰκόνες τοῦ Θεοῦ.Ὁ χρόνος μᾶς προσφέρεται ἀπό τόνἅγιο Θεό μας ὄχι γιά νά τόν δαπανήσουμεἄσκοπα, ζῶντες στήν ἁμαρτία, ἀλλά ὡςστάδιο πνευματικῆς ἀθλήσεως καί προ-ετοιμασίας γιά τήν πραγματική ζωή. Γι’αὐτό ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾶ·

«Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε,
μή ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμε-
νοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί
εἰσι» (Ἐφεσ. 5, 15-16). Ὁ φιλάνθρωποςΔεσπότης Χριστός καλεῖ τόν ἄνθρωπο,πού ζεῖ μέσα στό χρόνο, σέ συνάντηση μαζίΤου. Αὐτή ἡ συνάντηση ἔχει τά χαρα -κτηριστικά τῆς ἐλευθερίας, τῆς  ἀγάπηςἀλλά καί τῆς εὐθύνης. Ἡ μητέρα Ἐκκλησίαμᾶς καλεῖ ὅλους μας σέ μετάνοια, πού εἶναιἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση ζωῆς καί σωτη-ρίας. Ἔτσι ὁ χρόνος ἀποκτᾶ οὐσιαστικόνόημα καί ἀξία. Σέ ὅσους ἐρωτοῦν· Πῶς θάἐπιτευχθῆ αὐτό; ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπαντᾶ·«Ἀπὸ τώρα, λοιπόν, καί στό ἑξῆς πρέπει νά

ζῆτε τήν ὑπόλοιπη ζωή σας ὄχι σύμφωνα μέ
ἀνθρώπινες ἐπιθυμίες, ἀλλά σύμφωνα μέ τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ» (Α’ Πέτρ. 4, 2). 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Σήμερα, τήν πρώτη τοῦ νέου Ἔτους 2016,πού ἔχει τά χαρα κτηριστικά μιᾶς καινούργιαςἀρχῆς, καλούμεθα ὅλοι μας στό ὄνομα τοῦΚυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά κάνουμε μέθάρρος καί ἐντιμό τητα τόν πνευματικό μαςἀπολογισμό, νά κάνουμε μία νέα ἀρχή ὅπουχρειάζεται, νά θεραπεύσουμε τά μικρότεραἤ μεγαλύτερα λάθη μας διά τῆς εἰλικρινοῦςμετανοίας μας ἀναβαπτιζόμενοι στά ζωη-φόρα νάματα τῆς ἁγίας ὀρθοδόξου πίστεώςμας, νά ἀναθεω ρήσουμε ἐμπράκτως πρα-κτικές, σκέψεις καί συμπεριφορές, πού μᾶςἀδρανοποιοῦν ὡς χριστιανούς καί μᾶς εὐτε-λίζουν ὡς ἀνθρώπους, νά ἀγαπήσουμε ἀλη-θινά τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπό μας, καίμέ τόν θεῖο φωτισμό νά ἱεραρχήσουμε πρόςτό πραγματικό μας συμφέρον τίς προτε-ραιότητές μας σ’ αὐτήν τήν ζωή. Ζητήσωμεν,λοιπόν, ἀδελφοί, ἀπό ψυχῆς, κατά τήν προ-τροπήν τοῦ Κυρίου μας πρῶτον «τήν Βασι-
λείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην Αὐτοῦ»(Μτθ 6, 33), μέ τήν βεβαία ἐλπίδα ὅτι καίὅλα τά ἄλλα, τά ὁποῖα ὡς ἄνθρωποι ἔχουμεἀνάγκη, θά μᾶς χαρισθοῦν ἀφθονοπα ρόχωςἀπό τήν φιλό στοργη πρόνοια τοῦ οὐρανίουΠατέρα μας. Εὔχομαι καί προσεύχομαι ὁλοθύμως ὡςἘπίσκοπός σας πρός τόν ἐνανθρωπήσανταΥἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ νά χαρίζη ἀπό τόνἀστείρευτο πλοῦτο τῆς ἀγάπης Του σέὅλους σας καί κατά τήν νέα αὐτή χρονιάπού ἀνοίγεται μπροστά μας «πᾶσαν δόσιν
ἀγαθήν καί πᾶν δώρημα τέλειον». Στόνεὐγενῆ λαό μας εὔχομαι πλησμονή πίστεωςκαί ὑπομονῆς, στήν χειμαζομένη πατρίδασύνεση, εὐστά θεια καί ὁμοψυχία, στόν τα-ραγμένο κόσμο εἰρήνη καί καταλλαγή, σέὅλους μας πίστη, ἐλπίδα καί ἀγάπη. 

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα
Εἰρηνικό καί σωτήριο τό νέο ἔτος 2016

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ



Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, πού σέ λίγες

ἡμέρες, σύν Θεῷ, θά ἑορτάσουμε, ἀνακαλεῖ
μέ τόν πιό συγκλονιστικό τρόπο στήν μνήμη
μας τό χρέος τῆς ἀγάπης πού προβάλλει ἐνώ-
πιόν μας ὡς ἡ ἀπάντηση τοῦ σώματος τοῦ
Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας μας δηλαδή στήν
ἠθική καί πνευματική φτώχεια καί ἀδιαφορία
τοῦ σύγχρονου κόσμου, ὁ ὁποῖος βιώνει κα-
θημερινῶς τούς πικρούς καρπούς τῆς ἐγωι-
στικῆς του αὐτονομήσεως ἀπό τόν Θεό τῆς
ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους. Χωρίς τήν ἀγάπη δέν
εἴμεθα γνήσιοι χριστιανοί καί χωρίς τήν συμ-
πάθεια πρός τόν πάσχοντα πλησίον μας δέν
εἴμεθα ἀληθινοί ἄνθρωποι. Ἡ ἀπιστία καί
ἀδιαφορία τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου γεν-
νοῦν στόν κόσμο τά φαινόμενα τῆς κοινω-
νικῆς ἀδικίας καί δημιουργοῦν συνθῆκες
βαθειᾶς κρίσεως καί ἀποσταθεροποιήσεως.

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας δίδει πάντοτε, ἰδιαι-
τέρως ὅμως αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες, τήν εὐκαι-
ρία νά καλλιεργήσουμε τά στοιχεῖα τῆς
εὐγένειας τῆς ψυχῆς μας. Καλεῖ ὅλους μας νά
προσφέρουμε ἀγάπη, αὐτή πού ἐδίδαξε καί
ἔκανε πράξη ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας. Νά προ-
σφέρουμε χωρίς μεμψιμοιρίες ἀπό τό ὑστέ-
ρημά μας σέ ὃλους ἐκείνους πού ἔχουν
ἀνάγκη. 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 δίπλα μας

ἡ φτώχεια καί ὁ πόνος, τά ὁποῖα δυστυχῶς
πλήττουν ὅλο καί περισσότερους συνανθρώ-
πους μας. Ἰδιαιτέρως σήμερα γίνεται πιό ἐπί-
καιρη ἡ ἀνάγκη ἐπίτασης τῆς ἀγάπης, καθώς
αὐξάνουν 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 μας, ὡς ἡ παρουσία τοῦ
Χριστοῦ στόν κόσμο, παραμένει ἡ βέβαια
ἐλπίδα καί ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας τοῦ
ἀνθρώπου.

Αὐτό τό φιλανθρωπικό ἔργο, πού νοεῖται
ὡς συνέχεια τοῦ κηρύγματος καί τοῦ ἤθους
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναπτύσσεται πρωτίστως
μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί ἀκολούθως μέ
τήν ἰδική σας συμπαράσταση καί ἐμπιστο-
σύνη. Συγκεκριμένα, ἀπό 1ης Νοεμβρίου
2014, μέχρι 31ης Ὀκτωβρίου 2015, προσε-
φέρθη ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία ἕνα ἰδι-
αιτέρως σημαντικό ποσό γιά τίς παρακάτω
δράσεις φιλανθρωπικοῦ χαρακτῆρος:

α) γιά τακτικά μηνιαῖα βοηθήματα,
(94.575 εὐρώ),  

β) γιά ἔκτακτα μηνιαῖα βοηθήματα,
(74.487 εὐρώ),  

γ) γιά τό Κοινωνικό Φαρμακεῖο, νοσήλεια
καί ἀγορά φαρμάκων ἀσθενῶν,
(111.917 εὐρώ),

δ) γιά βοηθήματα Χριστουγέννων 2014
καί τοῦ Πάσχα 2015, (22.666 εὐρώ),

ε) γιά ἑτοιμασία καθημερινοῦ συσσιτίου
300 καί πλέον μερίδων ζεστοῦ φαγητοῦ,

Ἐγκύκλιος 232!
Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
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(102.253 εὐρώ),
στ) γιά ἐξόφληση λογαριασμῶν Δ.Ε.Η.

καί Ο.Τ.Ε., (27.358 εὐρώ),
ζ) γιά θέρμανση, (10.204 εὐρώ),
η) γιά μαθητικά καί φοιτητικά δίδακτρα,

ὑποτροφίες καί ἐνοίκια, (24.747 εὐρώ),
θ) γιά ἀποφυλακίσεις κρατουμένων, (8.461

εὐρώ), 
ι) γιά ἐξωτερική ἱεραποστολή, (24.783

εὐρώ),    
ια) γιά ἐνίσχυση διαφόρων κοινωνικῶν

καί πολιτιστικῶν συλλόγων, (13.167
εὐρώ),

ιβ) γιά τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο,
(246.722 εὐρώ), 

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

ιδ) γιά τίς κατασκηνώσεις, (32.500 εὐρώ),
καί

ιε) γιά ἐνδύματα ἀπό τό κατάστημα
«Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων» (77.353
εὐρώ).

Εἰδικότερα, μέχρι τό τέλος Ὀκτωβρίου τοῦ
παρόντος ἔτους ἐδόθησαν, εἴτε ὡς χρηματικά
βοηθήματα, εἴτε ὡς προσφορά εἰδῶν πρώτης
ἀνάγκης, τόσον ἀπό τό Κεντρικό Φιλόπτωχο
Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὅσο καί
ἀπό τά ἐνοριακά φιλόπτωχα τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας περί τά 895.088 Εὐρώ γιά τήν κά-
λυψη τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐμπεριστά-
των ἀδελφῶν μας. Εἶναι τό μεγαλύτερο ποσό
πού ἔχει ποτέ δοθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή
μας, καί τοῦτο λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν
πού ἐπικρατοῦν στόν τόπο μας. Εἶναι ἕνα
συλλογικό ἔργο πού πρέπει νά συνεχισθῇ. Καί
θά συνεχισθῇ, ὅταν στηριχθῇ ἀπό ὅλους μας,
καθώς οἱ ἐξωτερικές συνθῆκες ἐξακολουθοῦν
νά εἶναι ἰδιαιτέρως δύσκολες καί ἀσταθεῖς. 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
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 Σάβ-
βατο 12, τήν Κυριακή 13 καί τήν Δευτέρα
14 Δεκεμβρίου. Δέν ἀγνοοῦμε ὅτι ἡ οἰκονο-
μική δυσπραγία, ἡ ἀνεργία πού καλπάζει, ἡ
δραστική μείωση μισθῶν καί συντάξεων, ἡ
βαθειά ὕφεση στήν ἀγορά καί τόν ἀγροτικό
τομέα, ἔχουν δημιουργήσει πληθώρα οἰκονο-
μικῶν προβλημάτων καί κυρίως αἰσθήματα
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 ἀποτρέψουν ἀπό τό ἱερό καθῆκον τῆς
ἀγάπης. Ἄς προσφέρουμε ὅλοι μέ ἀρχοντική
ἀγάπη καί ἱλαρότητα στόν ἐφετινό ΕΡΑΝΟ
ΑΓΑΠΗΣ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μέ
σκοπό τήν στήριξη τῶν ἀναξιοπαθούντων
ἀδελφῶν μας, ὥστε νά μήν χαθεῖ 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 φλέ-
βες 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
καταρράκτη τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἀνακουφί-
ζει, βοηθᾶ καί παρηγορεῖ ὃσους καταφεύ-
γουν 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



10 Ὁ Ἅγιος Νικήτας, τεῦχος 263, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015



Τεῦχος 263, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015, Ὁ Ἅγιος Νικήτας 11

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ πραγματοποιήθηκε καί ἐφέτος μέ ἐπι-

τυχία τό Σάββατο 12, τήν Κυριακή 13 καί τήν Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ὁ Ἔρανος Ἀγάπης. Συνολικῶς τό
ποσό ἀπό τόν Ἔρανο Ἀγάπης ἀνῆλθε στίς 152.070 εὐρώ, καί
ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι κινήθηκε σέ ἐξαιρετικά ἰκανοποιητικά
ἐπίπεδα, παρουσιάζοντας αὔξηση σέ σχέση μέ τόν Ἔρανο
Ἀγάπης τοῦ 2014.

Ὅλοι ἐσεῖς, ὁ φιλόχριστος καί φιλότιμος λαός τοῦ Θεοῦ ἀνταπο-
κριθήκατε κατά τρόπο ἰδιαιτέρως συγκινητικό καί εὐγενικό στό
προσκλητήριο ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στηρίζοντας
καί ἐνισχύοντας οὐσιαστικά τό ἔργο της, ἀποδεικνύοντας γιά ἀκόμη

μία φορά ὅτι διατηρεῖτε ἄσβεστη τήν λαμπάδα τῆς ἀγάπης, τῆς φιλαδελφίας καί τῆς
ἔμπρακτης συμπαράστασης στούς ἀδελφούς μας πού ἀντιμετωπίζουν μεγάλα καί σοβαρά
προβλήματα. Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τῆς ἐλεύσεως τοῦ νέου
ἔτους ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, θά συνεχίσει μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν συμπαράσταση
ὅλων σας καί θά ἐντείνει περαιτέρω τήν φιλανθρωπική καί κοινωνική της δραστηριότητα,
προσπαθώντας νά ἀνακουφίσει τόν πόνο τῶν ἀδύναμων ἀδελφῶν μας καί νά συμπαρασταθεῖ
στούς φτωχούς, τούς ἡλικιωμένους καί ἀστέγους ἀδελφούς τῆς μητροπολιτικῆς μας περιφε-
ρείας.

Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες θά χορηγηθοῦν ἄμεσα, τόσο ἀπό τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο, ὅσο
καί τά Ἐνοριακά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἔκτακτα οἰκονομικά βοηθήματα σέ περισσότερες
ἀπό 1130 οἰκογένειες ἀναξιοπαθοῦντων ἀδελφῶν μας ὅπως αὐτές κατεγράφησαν ἀπό τούς
ὑπευθύνους ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν τους. Ἐπίσης θά δοθοῦν 100 συνολικῶς ὑποτροφίες σέ
φοιτητές - φοιτήτριες τῆς περιοχῆς μας. Τό ὑπόλοιπο μέρος τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης θά διατεθεῖ
μέσα στό Νέο Ἔτος γιά τήν μηνιαία τακτική καί ἔκτακτη οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων οἰκο-
γενειῶν.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ὡς Ἐπίσκοπός μας αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσω ἐγκαρδίως ὅλους σας, τούς

κληρικούς καί λαϊκούς πολύτιμους συνεργάτες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού μέ ζῆλο,
αὐταπάρνηση καί πραγματική ἀγάπη διενεργήσατε καί τόν ἐφετεινό ἔρανο τῆς Ἐκκλησίας
μας καί κυρίως τόν φιλόχριστο, φιλότιμο καί εὐαίσθητο στόν ἀνθρώπινο πόνο λαό τοῦ Θεοῦ,
γιά τήν ἰδιαιτέρως συγκινητική, εὐγενική καί ἐντυπωσιακή ἀνταπόκρισή του στό κάλεσμα
τοῦ Χριστοῦ, εὐχόμενος σέ ὅλους σας εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
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Ηἰουδαιοχριστιανική ἐμπειρία καί οἱ κατοπινές θε-
ωρητικές καί ἐμπειρικές ἐμπεδώσεις τῆς βι-
βλικῆς κληρονομιᾶς μιλοῦν γιά ἕνα Θεό πού δέν

περιμένει ἀπό τόν ἄνθρωπο νά τόν ἀναζητήσει ἀλλά
ὁ ἴδιος ἀναζητᾶ τόν ἄνθρωπο καί φανερώνεται σ’
αὐτόν ἐπιδιώκοντας νά χτίσει μιά σχέση ἐμπιστοσύ-
νης καί ἀγάπης μαζί του. Πρόκειται γιά τό σχέδιο τῆς
θείας οἰκονομίας πού καταστρώνεται στό προαιώνιο
ἐργαστήρι τῆς πατρικῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί ἐνυλώ-
νεται σέ μιά ἁλυσίδα συγκεκριμένων καί ψηλαφητῶν
γεγονότων πού παρά τήν ἱστορικότητά τους ἤ μᾶλλον
ἐξαιτίας της μεταμορφώνουν τό ἑκάστοτε τώρα σέ
«καιρό» σωτηρίας.

Οἱ κρίκοι αὐτοί τῆς ἁλυσίδας ἐντοπίζονται στούς
δραματικούς ἤ καί αἱμάτινους σταθμούς, τίς τροπές
καί τίς ἀνατροπές πού συνθέτουν τήν ἱστορική πο-
ρεία τοῦ Παλαιοῦ Ἰσραήλ, μιά πορεία πού ὅπως ἔχει
εὔστοχα ἐπισημανθεῖ ἀποτελεῖ συνάμα καί τήν πνευ-
ματική προϊστορία ὄχι μόνο τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀλλά
καί ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας1. Πράγματι, οἱ ἀμοι-
βαῖες δεσμεύσεις ἀνάμεσα στόν Θεό καί στόν ἐκλε-
κτό λαό, οἱ πύρινες θεοφάνειες, τά ἀποκαλυπτικά
ἐνύπνια καί οἱ ὀπτασίες, οἱ ἀγγελικές ἐπισκέψεις, οἱ
ἄτεγκτες καταγγελίες τῶν προφητῶν κατά τῆς κοινω-
νικῆς ἀδικίας καί τῶν εἰδωλολατρικῶν ἐκτροπῶν καί,
βέβαια, οἱ θεῖες ὑποσχέσεις καί οἱ ἀνθρώπινες προσ-
δοκίες γιά τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία καταγράφονται
στήν ἐμπειρία καί τή συλλογική μνήμη τῆς πιστεύου-
σας κοινότητας ὡς ἀδιάψευστα τεκμήρια τῆς ἱστο-
ρικῆς παρουσίας ἤ μᾶλλον συμπόρευσης τοῦ Θεοῦ
πλάι στόν ἄνθρωπο καί τήν ἀνθρωπότητα.

Ἡ κορύφωση αὐτῆς τῆς παρουσίας πού ἁπλώνεται
σωστικά στόν ἱστορικό χρόνο συντελεῖται στή Γέν-
νηση τοῦ Χριστοῦ. Δηλαδή δέ αὐτό τό γεγονός πού
μετατρέπει τήν ἔνταση τῆς πυρετικῆς μεσσιανικῆς
προσδοκίας σέ σπασμό χαρᾶς, τήν ἀγωνία τῆς προ-
ετοιμασίας ἤ καί τήν ἀποκαραδοκία ὁλόκληρης τῆς
κτίσης σέ γιορτή ἑνότητας καί πληρότητας σηματο-
δοτώντας τή μετάβαση ἀπό τόν Παλαιό στόν Νέο
Ἰσραήλ, δηλαδή τό πέρασμα ἀπό μιά κοινότητα πού
ἀδημονεῖ σέ μιά εὐχαριστιακή σύναξη πού δοξολο-
γεῖ.

Ἡ παροῦσα ἀναφορά στά Χριστούγεννα φιλοδοξεῖ
νά σκιαγραφήσει μέ ἀδρές γραμμές πώς σέ ἕνα γε-
γονός πού μοιάζει μᾶλλον ἀπογοητευτικά ἀδιάφορο
ἤ καί προκλητικά ἀνατρεπτικό γιά τά κριτήρια μιᾶς

Πίστη καί 
θρησκευτικότητα
Μιά ἀνάγνωση τοῦ γεγονότος 

τῆς Ἐνσάρκωσης

τοῦ Παναγιώτη Ἀρ. Ὑφαντῆ
Ἀν. Καθηγητῆ Τμήματος

Θεολογίας Α.Π.Θ.

1. Βλ. σχετικά Μ. Κωνταντίνου, Παλαιά Διαθήκη. Ἀπο-
κρυπτογραφώντας τήν πανανθρώπινη κληρονομιά,
ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 2008.
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συμβατικῆς θρησκευτικότητας, ἡ χριστιανική κοι-
νότητα συλλάβισε ἕνα πολύτιμο ἀλφαβητάρι θεο-
γνωσίας καί συγκρότησε τήν πνευματική της
φυσιογνωμία καί ἀποστολή. Μέ ἄλλα λόγια, νά
ἀναδείξει τίς πρῶτες ὕλες τῆς συλλογικῆς πρόσλη-
ψης καί νοηματοδότησης τοῦ γεγονότος ἐκ μέρους
τῆς Ἐκκλησίας, καί πώς αὐτές οἱ πρῶτες ὕλες συγ-
κρούονται μέ μιά συμβατική ἤ τυπική θρησκευτι-
κότητα, ἡ ὁποία συνδέεται αἰτιακά μέ ἕνα πλέγμα
ἐνστικτικῶν ροπῶν, ψυχοσυναισθηματικῶν ἀναγ -
κῶν μεταφυσικῆς προστασίας, ψυχολογικῆς θω-
ράκισης καί ἀπαλλαγῆς ἀπό τά λογῆς δεινά πού
συνοδεύουν τήν περιπέτεια τῆς ὕπαρξης, γι’ αὐτό
καί ἐκδηλώνεται σέ νοοτροπίες ἀνταλλακτικῆς
ἰδιοτέλειας.

Τό γεγονός τῆς Γέννησης ὅπως τό περιγράφουν
οἱ Συνοπτικοί εἶναι ἐλάχιστα θεαματικό2. Κανένα
ἐντυπωσιακό σκηνικό καί κανένας ὑπερφυσικός
κρότος δέν ραγίζει τήν ἱερή σιωπή τῆς στιγμῆς. Καί
κανείς τρόμος ἤ ρίγος ὑπερκόσμιο δέν συνοδεύει
τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Μονάχα ἕνα ἀστέρι λαμ-
πυρίζει στό παγωμένο στερέωμα ἐκείνης τῆς νύ-
χτας δείχνοντας τόν δρόμο στούς πρώτους
προσκυνητές τοῦ Μεσσία. Ὅλα φαντάζουν καί
εἶναι ἀπολύτως φυσικά, ἥσυχα καί γαλήνια ἐκείνη
τή νύχτα. Σέ αὐτήν ἀκριβῶς τή χαμηλόφωνη ἠρε-
μία καί στόν ἀπέριττο ρεαλισμό τοῦ γεγονότος,
ὅπως τό ἀφηγοῦνται οἱ ἱεροί συγγραφεῖς, ἀνι-
χνεύεται ὁ ἀντισυμβατικός χαρακτῆρας καί συ-
νάμα τό βαθύτατα θεολογικό καί σωτηριολογικό
ἀντίκρισμά του, πού ὑπερβαίνει τά χρονικά καί γε-
ωγραφικά ὅριά του μεταποιώντας τήν ἴδια τήν
ἱστορία σέ πρόναο τῶν ἐσχάτων.

Μιά ἀνθρωποκεντρική καί ἀνθρωπομορφική
θρησκευτική φαντασία θά περίμενε ἀπό τόν Βασι-
λέα τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, τόν Κύριο τῆς ζωῆς
καί τοῦ θανάτου, νά εἰσέλθει στήν ἱστορία φορτω-
μένος μέ τά διάσημα τῆς ὑπερβατικῆς του ἐξου-
σίας, ὥστε ὅλοι νά ὑποταχθοῦν στή δόξα του. Οἱ
βιβλικές διηγήσεις, ὅμως, δέν ἀφήνουν περιθώρια
γιά ἀτομικές ἤ συλλογικές φαντασιώσεις ἐξουσίας,
δύναμης καί ὑπεροχῆς. Καί αὐτό γιατί στήν προ-
κειμένη περίπτωση δέν εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού ζω-
γραφίζει τόν Θεό του, προβάλλοντας σ’ αὐτόν τίς
ἀνάγκες καί τούς φόβους του ἀλλά ἀντιθέτως,
εἶναι ὁ Θεός πού ἀποκαλύπτεται ὅπως ἀκριβῶς
εἶναι δείχνοντας τό μέτρο τῆς ἀνθρωπότητας. Δη-

λαδή, ὡς πρόσωπο πού
ἀπευθύνεται ἐλεύθερα σέ ἐλεύθερους
ἀνθρώπους γιά νά στερεώσει μαζί τους μιά
σχέση ἀγάπης. 

Ἄν ὁ Θεός ἐρχόταν πάνω σέ πύρινα ἅρματα
ἀπό τόν οὐρανό, κραδαίνοντας κεραυνούς καί
ἀπειλές, ποιός θά τομοῦσε νά μήν δεχθεῖ τή θεό-
τητά του; Ὅμως, αὐτή ἡ ἀποδοχή δέν θά ἦταν ἀπο-
τέλεσμα ἐλεύθερης ἐπιλογῆς καί ἀγάπης ἀλλά
ὑποταγῆς καί φόβου. Τελικά, ἡ ἀντισυμβατικότητα
πού ἐδῶ δέν μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ καί ἀντιθρη-
σκευτικότητα τοῦ γεγονότος τῆς Γέννησης ἔγκειται
σέ αὐτό πού ἀποτελεῖ ἀφορμή δοξολογίας γιά τήν
κοινότητα καί θεολογική κατάκτηση τῆς θεολο-
γικῆς διανόησης. Ὅτι ὁ βιβλικός Θεός ἀντί νά ζητᾶ
τήν πίστη τοῦ ἀνθρώπου ὅπως συνήθως προτεί-
νουν οἱ θρησκεῖες ἐκδηλώνει τή δική του ἀγάπη,
τή δική του πίστη καί τόν δικό του σεβασμό στόν
ἄνθρωπο ἀποφασίζοντας νά γίνει ἕνα μέ τό δημι-
ούργημα νά συναντηθεῖ μαζί του πρόσωπο μέ
πρόσωπο, νά περπατήσει, νά συνομιλήσει, νά πο-
νέσει καί νά γευτεῖ τόν θάνατο μαζί του.

Γιά τήν κοινότητα τῶν πιστῶν καμιά λεπτομέ-
ρεια, καμιά πτυχή αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ἀκόμη καί
ἡ πλέον ἀσήμαντη ἤ ἀδιάφορη, δέν ὑπόκειται
στήν ἐπικράτεια μιᾶς τυφλῆς τυχαιότητας, τίποτε
δέν λειτουργεῖ ἐκτός τοῦ θείου σχεδίου τῆς σωτη-
ρίας. Γιά τόν λόγο αὐτό, ὅλες οἱ πτυχές τοῦ γεγο-
νότος ἀποκαλύπτουν ἰσάριθμες πηγές θεολογικῆς
γνώσης καί θεοκεντρικῆς ἀνθρωπολογίας. 

Ἔτσι, ἡ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ στή Βηθλεέμ καί ὄχι
στόν τόπο καταγωγῆς του, τή Ναζαρέτ, ἄν καί φαί-
νεται προϊόν ἑνός ἀστάθμητου παράγοντα, ὅπως
ἦταν ἡ ἀπογραφή, γιά τούς πιστούς ὑποδηλώνει
πώς ἄν καί ὁ Λόγος εὐσῆλθε στή γῆ καί στόν
χρόνο, αὐτός ἀνήκει στόν οὐρανό καί στήν αἰωνιό-
τητα. Ἔπειτα, τό κρύο καί τό σκοτάδι πού πλαισιώ-
νουν ἀπειλιτικά τίς πρῶτες στιγμές τοῦ βρέφους
καθιστᾶ πιό χτυπητή τήν ἀντίστιξη ἀνάμεσα στή
ζεστασιά τῆς αὐτοφανερούμενης θείας ἀγάπης καί
στό πυκνό σκοτάδι τοῦ κακοῦ, τῆς πνευματικῆς τυ-
φλότητας καί τῆς ἄγνοιας πού ἀπειλοῦσε νά κατα-
πιεῖ τήν ἀνθρωπότητα. Ἡ πιό κρύα καί σκοτεινή
στιγμή τῆς νύχτας εἶναι ἀκριβῶς λίγο προτοῦ οἱ
πρῶτες ἀκτίνες τοῦ ἥλιου ἀρχίσουν νά διαπερ-
νοῦν τό σκοτάδι, προαναγγέλλοντας τή θερα-
πευτική θαλπωρή καί τό λαμπρό φῶς τοῦ

2. Μτ. 1, 18-25· Λκ. 2, 1-21.
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ἥλιου πού ἐξασφαλίζει τή δια-
τήρηση τῆς ζωῆς σέ ὅλα τά ὄντα. Ἄν κά-

ποιος ἀναλογιστεῖ τό ἱστορικό καί πνευματικό
ἀδιέξοδο τῆς ἐποχῆς κατά τήν ὁποία συντελέ-

στηκε ἡ ἐνανθρώπηση, δέν εἶναι δύσκολο νά κα-
τανοήσει γιατί ἡ πιστεύουσα κοινότητα ἀτενίζει
στό γεγονός τῆς Βηθλεέμ τήν ἀνατολή τοῦ

«Ἡλίου τῆς δικαιοσύνης»3.
Ὁ στάβλος πού δίνει πρόσκαιρη στέγη στό βρέ-

φος ἀπό λύση ἀνάγκης στά μάτια τῆς κοινότητας
αἰσθητοποιεῖ τή βαθιά πίστη πώς ἡ ἔνσαρκη ἀλή-
θεια εἶναι καταδικασμένη νά περιπλανιέται ἀνέ-
στια καί διωκόμενη σέ αὐτό τόν κόσμο τῆς φθορᾶς.
Καί ἀκόμη, ὁ εὐτελής, ὁλόγυμνος ἀπό ὁποιοδή-
ποτε στολίδι, χῶρος τῆς γέννησης μεταφράζει μέ
ἕναν δραματικό τρόπο τήν «κένωση», δηλαδή τό
ἑκούσιο ἄδειασμα τοῦ Λόγου ἀπό τήν οὐράνια
δόξα, τήν ἐγκατάλειψη τῆς πατρικῆς ἀγκαλιᾶς καί
τή θεληματική του μετανάστευση ἀπό τήν αἰωνιό-
τητα στά κράσπεδα τῆς κτιστότητας. Μέ τόν τρόπο
αὐτό, τό ὁλοφάνερα ἀσήμαντο πῶς ὑπαγορεύει
καί φωτίζει ἑρμηνευτικά τό ἀθέατο καί θεόρατο τι
τοῦ γεγονότος: δηλαδή, τήν ἑκούσια καί σωτήρια
πρόσληψη τῆς πραγματικῆς καί γι’ αὐτό εὐάλωτης
ἀνθρώπινης φύσης ἀπό τόν Λόγο. Ἡ συγκεκριμένη
παραδοχή αἰσθητοποιεῖται εἰκαστικά στήν τρυ-
φερή σκηνή τοῦ λουτροῦ πού ἀρτιώνει τήν παρα-
δοσιακή Εἰκόνα τῆς Γέννησης. Ἡ ἴδια παραδοχή
πυροδοτεῖ τίς βαθύτερες ἐμπνεύσεις τῆς θεολο-
γικῆς εὐφυΐας, ἡ ὁποία σταθμίζει τό δυσθεώρητο
ὕψος τῆς θείας ἀγάπης στήν ἀπέραντη ἀπόσταση
πού διένυσε ὁ ἀχώρητος Λόγος ὄχι μόνο ἤ τόσο γιά
νά «ἀνακλιθῆ» σέ μιά φάτνη ἀλλά γιά νά χωρέσει
καί νά συστεγάσει τήν Ὑπερουσιότητά του μέ τήν
ἀνθρώπινη φύση σέ ἕνα πρόσωπο4. 

Ἐδῶ, ριζώνουν καί οἱ συμπαντικές καί ἀνθρω-
πολογικές προσλήψεις καί συνέπειες τοῦ γεγονό-
τος πού γίνονται καί πάλι σαφέστερες σέ
ἀντιδιαστολή πρός τίς συμβατικές θεωρητικές, νο-
μικές καί ἠθικές θρησκευτικές ἐπιταγές. Ἡ Γέννηση
τοῦ Χριστοῦ δέν ἐγκαινιάζει μιά ἀκόμη μεταφυ-
σική κοσμοθεωρία, δέν νομιμοποιεῖ ἕνα πλέγμα
ἐντολῶν καί ἀπαγορεύσεων πού ἐγκλωβίζουν καί

ἐξαντλοῦν τή ζωή καί τή συμπεριφορά τοῦ ἀνθρώ-
που σέ ἀσπρόμαυρα σχήματα ἀξιόμισθων καί
ἀξιόποινων πράξεων, οὔτε προσφέρει ἐρείσματα
γιά τήν οἰκοδόμηση ἐξουσιαστικῶν ἱεραρχικῶν
δομῶν μέ θρησκευτικό πρόσημο. Ἀντιθέτως, πραγ-
ματώνει τήν ἀποκατάσταση τῆς τραυματισμένης,
χαμένης ἤ καί συκοφαντημένης - συχνά ἀπό τήν
ἴδια τή θρησκευτικότητα καί τούς θεσμικούς δια-
χειριστές της - σχέσης ἀνάμεσα στόν Θεό καί τήν
κτίση ὁλόκληρη, πού πλέον ἀρτιώνεται μέ τήν προ-
οπτική τῶν ἐσχάτων, τῆς ἀνάστασης καί τῆς πλή-
ρους ἀνακαίνισης. Ἡ εἰκονιστική γλώσσα τῆς
Βίβλου ἀναφέρεται στήν κατεδάφιση τοῦ μεσότοι-
χου πού μέχρι τότε χώριζε τά ἄνω μέ τά κάτω, τόν
οὐρανό καί τή γῆ, τό ἐπέκεινα καί τό ἐνθάδε, τήν
αἰωνιότητα καί τή χρονικότητα. Ἀπό τήν πλευρά
του, ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σχολιάζοντας τή
λέξη «εὐδοκία» πού χρησιμοποιεῖ ὁ εὐαγγελιστής
Λουκᾶς5 σημειώνει: «Τί ἐστίν εὐδοκία; Καταλ-
λαγή»6.

Ἔτσι, ἡ ἑνότητα καί ἡ εἰρήνη πού ἐγκαινιάζει ἡ
ἐνσάρκωση ἀντιπαραβάλλεται μέ τήν διάκριση με-
ταξύ ἱεροῦ καί βέβηλου ἀπό τό ὁποῖο ἀντλοῦσε τό
διχαστικό της κύρος της ἡ θρησκεία. Πρόκειται γιά
μιά εἰρήνη καί μιά ἑνότητα πού διαπερνᾶ ὁλό-
κληρη τήν κτίση καθιστώντάς την δοχεῖο καί συμ-
μέτοχο στή θεία εὐδοκία. Ἡ λειτουργική ποίηση
θέλοντας νά ἐκφράσει τήν εὐγνώμονα ἀνταπό-
κριση ὅλης τῆς κτίσης σέ αὐτό τό κάλεσμα καί τή
δοξολογική, οἰονεί εὐχαριστιακή συμμετοχή τῆς
κτίσης στό γεγονός ἀναρωτιέται: «Τί σοι προσενέγ-
κωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπί γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’
ἡμᾶς; ἕκαστον γάρ τῶν ὑπό σοῦ γενομένων κτι-
σμάτων, τήν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι
τόν ὕμνον, οἱ οὐρανοί τόν Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τά
δῶρα, οἱ Ποιμένες τό θαῦμα, ἡ γῆ τό σπήλαιον, ἡ
ἔρημος τήν φάτνην· ἡμεῖς δέ Μητέρα Παρθένον· ὁ
πρό αἰώνων Θεός ἐλέησον ἡμᾶς»7.

Ἀπό τήν πλευρά της, ἡ πατερική καί σύγχρονη
ὀρθόδοξη θεολογία ἐμβαθύνοντας στό ἀνθρωπο-
λογικό καί συνεπῶς σωτηριολογικό ἀντίκρισμα τοῦ
γεγονότος βλέπουν στήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ
τήν ἀνανεωμένη δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νά

3. Βλ. Ἀπολυτίκιον Χριστουγέννων.
4. Πρβλ. Μεγάλυνον ψυχή μου. Εἱρμός τῆς Θ΄ Ὠδῆς τῶν Χριστουγέννων, ἦχος α΄.
5. Λκ. 2, 14.
6. Ἰωάννης Χρυσόστομος, Εἰς τήν Κολοσσαείς Γ΄, PG 62, 322.
7. Ἰδιόμελον Ἑσπερινοῦ Χριστουγέννων, ἦχος β΄.
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ἀνακαλύψει καί νά γίνει αὐτό πού εἶναι: μιά τε-
χνητή πλήν ἀκριβής εἰκόνα τῆς φυσικῆς εἰκόνος
τοῦ Δημιουργοῦ, ἕνας ζωντανός θεολογικός
τόπος8.

Ὡστόσο, ἄν καί θεία δωρεά, αὐτή ἡ ὀντολογική
ἀνακαίνιση συνιστᾶ μιά δυνατότητα πού γιά νά
καρπίσει ἀπαιτεῖ τή δραστική συμμετοχή τοῦ
ἀνθρώπου, ὅπως γιά τήν ἴδια τήν ἐνσάρκωση τοῦ
Λόγου ἦταν ἀπαραίτητο ἕνα φιλόξενο μητρικό
σῶμα. Πράγματι, ὁ ἁγιασμός, ἡ θέωση, ἡ σωτηρία
δέν εἶναι οὔτε μαγική διαδικασία, οὔτε εὐσεβής
φαντασίωση, οὔτε κἄν θρησκευτικό καθῆκον, ἀλλά
ἄθλημα ἐλευθερίας καί ἀγάπης, τό ὁποῖο συνεπά-
γεται τή συνειδητή συμμετοχή τοῦ πιστοῦ καί τῆς
κοινότητας στήν εὐθραστότητα τοῦ σώματος τοῦ
θείου βρέφους καί στίς πληγές τοῦ Ἐσταυρωμένου
Χριστοῦ. Ἐξάλλου, ὁ Θεάνθρωπος, ὅπως δείχνει
ἤδη μέ τήν ταπεινή εἴσοδό του στόν κόσμο καί τό
ἑκούσιο πάθος, δέν ἦρθε γιά νά ἀπαλλάξει τούς
ἀνθρώπους ἀπό τούς πειρασμούς, τόν πόνο, τήν
ἀσθένεια καί τόν θάνατο, ἀλλά νά τούς δείξει τόν
τρόπο τῆς ἀντιμετώπισής τους. Δηλαδή τήν ἑκού-
σια ταπείνωση, τήν ἀγαπητική καί θυσιαστική κέ-
νωση πού ὑπακούει στή λογική τοῦ σταυροῦ καί
ἀπηχεῖ τή μυστική του δύναμη μεταμορφώνοντας
τήν ἔσχατη ἀδυναμία σέ νίκη τοῦ ἔσχατου ἐχθροῦ9.

Ὡστόσο, αὐτή ἡ σωτηριολογική διάσταση τῆς
Ἐνσάρκωσης θά παρέμενε λειψή ἄν περιοριζόταν
στά ὅρια τῆς συνείδησης, τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα
ἤ καί τῶν κατορθωμάτων τοῦ πιστοῦ. Δηλαδή ἄν
ὑπηρετοῦσε τόν τυπικά θρησκευτικό πειρασμό
πού συρρικνώνει τή σωτηρία σέ μιά ἀποκλειστικά
ὑποκειμενική ὑπόθεση καί κατανοεῖ τήν ἁγιότητα
ὡς ἀτομική ἀφιέρωση πού συνεπάγεται τήν ἀπο-
στασιοποίηση καί τόν διαχωρισμό τοῦ ἁγίου ἀπό
τήν κοινότητα καί τόν κόσμο. Τήν ὑπέρβαση αὐτοῦ
τοῦ πειρασμοῦ τόν ψηλαφίζει κανείς στίς ἐκκλη-
σιολογικές, λειτουργικές καί κοινωνικές ἐμπεδώ-
σεις τῆς Ἐνανθρώπησης, οἱ ὁποῖες ἀρτιώνουν τήν
κατακόρυφη ὀντολογική της διάσταση. Πράγματι,
ἡ πνευματική ταυτότητα πού διαμορφώνεται
γύρω ἀπό τό «γεγονός Χριστός» δέν εἶναι μήτε
ἀτομική μήτε στατική. Ἀντιθέτως, εἶναι καί αὐτή

ἕνα σχεσιακό καί συλλογικό
γεγονός μεταξύ προσώπων πού χρησι-
μοποιώντας τόν πρῶτο πληθυντικό τῆς Κυ-
ριακῆς Προσευχῆς ἁγιάζονται δοξολογώντας τό
ἅγιιο ὄνομα τοῦ κοινοῦ οὐράνιου Πατέρα10.

Ἡ Ενσάρκωση συντονίζει καί τούς ἱστορικούς
καί ἱεραποστολικούς βηματισμούς τῆς χριστια-
νικῆς κοινότητας. Πράγματι, ἡ Ἐκκλησία ἀληθεύει
στό μέτρο πού συνεχίζει τήν Ἐνσάρκωση τοῦ θεαν-
δρικοῦ της ἰδρυτή, δηλαδή καταφάσκοντας κάθε
στιγμή τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι σέ πρόγευση τοῦ
δείπνου τῆς Βασιλείας καί προσλαμβάνοντας τήν
πολιτισμική σάρκα τοῦ κόσμου γιά νά τήν ἐξαγιά-
σει, ὅπως Ἐκεῖνος προσέλαβε τήν ἀνθρωπότητα γιά
νά θεώσει τό πρόσλημμα11.

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, ἡ Γέννηση τοῦ Χρι-
στοῦ ἐκτός ἀπό ἱστορικό ἤ καί κοσμοϊστορικό δε-
δομένο, ἀποτελεῖ γιά τήν πιστεύουσα κοινότητα
καί γιά κάθε μέλος της ἀλλά καί γιά ὁλόκληρη τήν
ἀνθρωπότητα μιά διαρκή πρόκληση πνευματικῆς
αὐτοσυνειδησίας καί δυναμικῆς αὐτοπραγμάτω-
σης σέ ἀτομικό καί συλλογικό ἐπίπεδο. Σύμφωνα
μέ τήν ἀποφθεγματική φράση τοῦ Ἀθανασίου Ἀλε-
ξανδρείας ὁ Θεός «ἐνηνθρώπησε ἵνα ἡμεῖς θεοποι-
ηθῶμεν»12. Ὁ παραδοσιακός σχολιασμός αὐτῆς τῆς
πατερικῆς ἔμπνευσης, τονίζει ἴσως μονομερῶς τή
μυστική ἤ καί κατακόρυφη δυνατότητα τοῦ ἀνθρώ-
που νά τελειωθεῖ, ἀκολουθώντας μιάν ἀνηφορική,
ἀσκητική ἤ καί ἀτομική πορεία ἀπό τήν ἐνθαδική
πραγματικότητα στόν ἐσχατολογικό δοξασμό.
Ὡστόσο, ἰδιαίτερα σήμερα ἀξίζει νά τονιστεῖ καί ἡ
ἄλλη ὄψη αὐτῆς τῆς φράσης. Πῶς δηλαδή ἡ θεο-
ποίηση καί ἡ λογοποίηση τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς
ἀνθρωπότητας ταυτίζεται μέ ἕναν δυναμικό ἐξαν-
θρωπισμό τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτός ὁ ἐξανθρωπισμός
συντελεῖται καί καλεῖται νά καρποφορήσει ἐντός
τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι καί τῆς κοινωνίας ἀντιπα-
λεύοντας τόσο τίς ποικίλες ἐκφάνσεις ἑνός θεοποι-
ημένου οὐμανισμοῦ ὅσο καί τῆς ἀποκρουστικές
ἐκδοχές μιᾶς ἀπάνθρωπης θρησκευτικότητας, πού
τό πρόσωπο κάθε ξένου, ἐνδεοῦς, φυλακισμένου,
ἀσθενοῦς καί φτωχοῦ βασανίζουν τόν ἴδιο τόν Χρι-
στό.

8. Πρβλ. Κολ. 1, 15-20.
9. Πρβλ. Α΄ Κορ. 15, 26.
10. Βλ. Μτ. 6, 9-13.
11. Βλ. Ἰδιόμελον προεορτίων.
12. Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας, Περί ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου 54: PG 25, Β.
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O σον οὔπω ὁ χρόνος - 2015- πάει νά
μᾶς ἀποχαιρετίσει μέ ἀγωνίες κι ἄλυτα
προβλήματα. Σπαράσσεται ὁ κόσμος

στίς πολλές ἑστίες πολέμου, χιλιάδες χιλιάδων συ-
νάνθρωποί μας ὅλων τῶν ἡλικιῶν ἐγκαταλείπουν
μέ ματωμένη τήν καρδιά τά σπίτια τους, τά νοι-
κοκυριά τους, τίς χῶρες τους, καί μέ πολλούς κιν-
δύνους ταξιδεύουν γιά τό ἄγνωστο. Ὁ πολιτισμένος
κόσμος μέ ὑποκρισία καμώνεται πώς ἐνδιαφέρεται
καί ἀγωνίζεται γιά νά σταματήσει τό κακό.

Ἡ ἀνέχεια, ὁ λοιμός καί ὁ λιμός, ὁ φόβος καί ἡ
ἀνασφάλεια βασανίζουν μικρούς καί μεγάλους, καί
ἀναγκάζουν ἑκατομμύρια ἀδέλφια μας νά ζοῦν
κάτω ἀπό συνθῆκες, πού τούς ταπεινώνουν καί
τούς εὐτελίζουν ὡς ἀνθρώπους. Καθώς, μάλιστα
ἦλθε ὁ χειμώνας μέ τά κρύα, τά χιόνια, καί τή λα-
σπουριά ἡ κατάσταση θά ἐπιδεινωθεῖ καί τό πρό-
βλημα τῆς ἐπιβίωσής τους θά καταστεῖ δυσεπίλυ-
το.

Βροχή τά ἐρωτήματα μέ πόνο ἀνεβαίνουν στά
χείλη μας καί πιό πολύ αὐτῶν πού ὑποφέρουν.

Γιατί οἱ φυσικές καταστροφές, λιμοί, λοιμοί,
καταποντισμοί; Γιατί οἱ ἀδικίες, τά ἐγκλήματα, οἱ
παρανομίες καί οἱ ἐκμεταλλεύσεις; Γιατί οἱ οἰμωγές
τῶν ἀθώων, οἱ θρῆνοι καί οἱ ἀπελπισμένες κραυγές
τῶν βασανιζομένων; Γιατί οἱ ποταμοί ἀπό αἵματα
καί δάκρυα ἀθώων θυμάτων; Ποῦ εἶναι ὁ Θεός,
δέν τά βλέπει; Γιατί δέν ἐπεμβαίνει;

Ὅλα αὐτά εἶναι συνέπειες καί καρποί πικρότατοι
τῆς ἀποστασίας τοῦ ἀνθρώπου μετά τήν πτώση
τῶν προπατόρων μας τοῦ Ἀδάμ καί Εὔας στόν
Παράδεισο τῆς Ἐδέμ, πού συμπαρέσυρε καί ὅλη
τή φύση. Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων καί οἱ
ἀποστασίες πού τήν ἀκολούθησαν ἦταν ἐλεύθερη
ἐπιλογή τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ Θεός δέν παρεμβαίνει γιά νά σταματήσει τό
κατρακύλημα, γιατί αὐτό θά ἀναιροῦσε τήν «ἴδια
τήν ἀλήθεια τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρωπίνου
προσώπου»1.

Μαζί μέ τό λόγο (τή λογική) καί τό ἐξουσιαστικό
μᾶς προίκισε μέ τό αὐτεξούσιο, τήν ἐλευθερία.
Εἴμαστε συνεπῶς ἐλεύθεροι νά πάρουμε τό δρόμο,
πού θέλουμε. Θυμηθεῖτε τόν Ἡρακλῆ πού μᾶς
λέγει ὁ μύθος τοῦ Πρόδικου, ὅταν βρέθηκε στό
σταυροδρόμι, ὁ ἕνας τῆς Ἀρετῆς κι ὁ ἄλλος τῆς
Κακίας. Αὐτός διάλεξε τόν καλό δρόμο, τόν κο-
πιαστικό καί δύσκολο, τῆς Ἀρετῆς τόν δρόμο κι
ἔγινε μεγάλος καί τρανός. Ἐμεῖς παρασυρμένοι
ἀπό τίς σειρῆνες τοῦ κακοῦ πολλές φορές ἀκο-
λουθοῦμε τό δρόμο τῆς κακίας καί δρέπουμε τούς
πονηρούς καρπούς της.

Ὡστόσο ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ «παρεμβαίνει μόνο
γιά νά μεταποιήσει τήν ἐλεύθερη αὐτοτιμωρία τοῦ
ἀνθρώπου σέ παιδαγωγία σωτηριώδη μέ κορύφωση
τήν ἐνανθρώπηση τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ».

Ἔτσι «ἀποδίδεται καί πάλι στόν ἄνθρωπο ἡ
παραδείσια δυνατότητα ἐκλογῆς ἀνάμεσα  στή
ζωή καί τό θάνατο»2. Ὁ δεύτερος Ἀδάμ, ὁ Χριστός
καταργεῖ τό θάνατο διά τῆς Ἀναστάσεώς του (...
θανάτῳ θάνατον πατήσας). Στό χέρι τοῦ ἀνθρώπου
εἶναι νά χρησιμοποιήσει αὐτή τή δυνατότητα καί
νά ἀπολαύσει ὅσα ἀγαθά τοῦ ὑπόσχεται ὁ Θεός,
ἄν πάλι ἐλεύθερα ἀποφασίσει νά πάρει τό δρόμο
τῆς ἀποστασίας, θά δρέψει τούς πικρούς καρπούς
της, καί νά μή ζητεῖ νά ἀποδώσει τίς εὐθύνες
αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς του ἀλλοῦ.

Ὁ χρόνος πού μᾶς ἀποχαιρετᾶ ἔδειξε ὅτι ἐξα-
κολουθοῦμε νά «λακτίζουμε πρός κέντρα (καρφιά)»
καί νά ματώνουμε ὁλόκληροι, ἄς ἐλπίσουμε ὅτι
στό χρόνο πού ἔρχεται, θά θελήσουμε νά ἀκολου-
θήσουμε τήν ὁδόν Κυρίου, νά συμφιλιωθοῦμε μέ
τό Θεό καί τόν συνάνθρωπό μας, ὁπότε μᾶς περι-
μένουν τά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ. Εἶναι «χουβαρντάς ὁ
Θεός μας» ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης,
«τοῦ ζητᾶς ἕνα, σοῦ δίνει δυό». 

Νά ἔχουμε τήν εὐχή του κατά τό 2016.

Γιατί, Κύριε, ὅλο τό κακό 
γύρω καί μέσα μας;

1. Χρήστου Γιανναρᾶ, «Ἀλφαβητάρι τῆς πίστης», σ. 129.
2. Ὅ.π., σ. 130.

Τοῦ φιλολόγου Γεωργίου Στ. Μπακιρτζῆ
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Στόν δεύτερο κύκλο, σύμφωνα πάντα μέ τόν
ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη, ἔχουμε τήν δεύ-
τερη τριάδα τῶν ἀγγελικῶν τάξεων καί σ’ αὐτήν
ἀνήκουν α) οἱ Ἐξουσίες, οἱ Κυριότητες καί οἱ
Δυνάμεις.  

α) Γιά τήν δεύτερη αὐτή τριάδα τῶν ἀγγε-
λικῶν δυνάμεων, πέραν τῆς ὀνομαστικῆς ἀνα-
φορᾶς τους στήν Καινή Διαθήκη δέν ἀναφέρεται
κάποια ἄλλη ἰδιότητά ἤ ἐνέργειά τους.Τά ὀνό-
ματα καί τήν ὕπαρξη τῶν ταγμάτων τῆς δεύτερης
τάξεως τῶν ἀγγελικῶν ὀντοτήτων Ἐξουσίες,
Κυριότητες, Ἀρχές  τά συναντᾶμε στήν Καινή
Διαθήκη, καί συγκεκριμένα στίς ἐπιστολές τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου, πρός Ἐφεσίους30 καί πρός
Κολλοσαεῖς.31 Ἀπό τόν ἅγιο Διονύσιο τό ὄγδοο
κεφάλαιο τοῦ συγγράματός του περί τῆς οὐρα-
νίου ἱεραρχίας, μαθαίνουμε πώς οἱ Ἐξουσίες
εἶναι οἱ οὐράνιες ἐκεῖνες ἀγγελικές ὑπάρξεις οἱ
ὁποῖες ἐξουσιάζουν τίς δραστηριότητες τῶν
ὑπολοίπων ἀγγελικῶν ὀντοτήτων πού βρίσκονται
ἱεραρχικά χαμηλότερά τους, καί διατηροῦν τήν
κοσμική ἰσορροπία.

β) Οἱ Κυριότητες ὑπηρετοῦν τόν Τριαδικό
Θεό, μεταφέροντας τή δύναμη πού κινητοποιεῖ
τά θαύματα καί διοχετεύουν στόν κόσμο τίς
εὐλογίες ἤ τίς τιμωρίες πού ἐπιβάλλει ἡ πρόνοια
καί ἡ ἀγάπη τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ.

γ) Τέλος οἱ Δυνάμεις, σύμφωνα πάντα μέ
τόν ἅγιο Διονύσιο εἶναι οἱ φύλακες τῶν συνόρων
Παραδείσου καί Κολάσεως καί ἀποτελοῦν τήν
κύρια ἀμυντική δύναμη τοῦ Παραδείσου σέ πε-
ριπτώσεις ἰσχυρῶν δαιμονικῶν ἐπιθέσεων.
Ἀσκοῦν ἐπιρροή καί σέ σκοτεινές δυνάμεις καί
γι’ αὐτό μερικές φορές φέρεται νά συμπλέκονται
μέ αὐτές. Μία μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἐκπε-
σόντων ἀγγέλων, δηλαδή τῶν ἀγγέλων πού
ἀκολούθησαν τόν Ἑωσφόρο, τόν φωτεινότερο,
σύμφωνα μέ τήν ὀνομασία του ἄγγελο, στήν
σκοτεινή του καί πτωτική του πορεία καί δια-
δρομή ἐκτός τοῦ Παραδείσου, φαίνεται νά προ-
έρχεται ἀπό τό τάγμα τῶν Δυνάμεων, ἐξαιτίας
τῆς ἐπικίνδυνης διακονίας καί φύσεως τῶν κα-
θηκόντων τους στό μεταίχμιο, στό σύνορο Πα-
ράδεισου καί Κολάσεως.Ἐπίσης στά καθήκοντά
τους συμπεριλαμβάνεται καί ἡ διασφάλιση τῆς
δίκαιης ἀνταμοιβῆς τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν
καί ἡ τοποθέτησή τους στόν Παράδεισο ἤ στήν
κόλαση. Σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Διονύσιο, δέν
ἔχουμε ἄμεση ἐπαφή μέ τόν δεύτερο χορό, μέ

Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ 
& 

ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Β)

Τοῦ Ἀρχιμ. Γαβριήλ Ζ. Παλιούρα
Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ. Σερρῶν καί Νιγρίτης

30 Κολ. 1,16. «ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα,
εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι᾿ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται»·

31 Α΄ Θεσ. 4,16.
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τή δεύτερη τριάδα τῶν ἀγγέλων. Ἡ ἐνδιάμεση
αὐτή διάταξη τῶν θείων πνευμάτων καθαίρεται,
φωτίζεται καί τελεσιουργεῖται ἀπό τούς φωτι-
σμούς τῆς Θεαρχίας πού χαρίζονται σ’ αὐτή
μέσω τῆς πρώτης ἱεραρχικῆς τάξεως. 

Τρίτη, τέλος, τῶν οὐρανίων ἱεραρχιῶν διάταξη
εἶναι αὐτή τῶν α) Ἀρχῶν, β) τῶν Ἀρχαγγέλων
καί γ) τῶν Ἀγγέλων. Ἡ τελευταία αὐτή ἀγγελική
τριάδα ἔχει κάτω ἀπό τήν ἰδιαίτερη φροντίδα
καί προστασία ὁλόκληρη τή γῆ. Εἶναι οἱ ἄγγελοι
πού ἐκτελοῦν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, οἱ διαρκεῖς
φύλακες, πού σκεπάζουν κάτω  ἀπό τά φτερά
τους, τά παιδιά  τοῦ Θεοῦ, καί οἱ ἐπίσημοι
ἀγγελιοφόροι Του. 

α) Τήν ὀνομασία «Ἀρχές»  καί τόν ὑπαινιγμό
τῆς ὕπαρξής του ὡς τάγμα τῶν οὐρανίων δυ-
νάμεων τήν συναντοῦμε μαζί μέ τίς «Κυριότητες»
καί τίς «Ἐξουσίες» στίς Ἐπιστολές «πρός Ἐφε-
σίους» καί «πρός Κολλοσαεῖς» τοῦ Κανόνος
τῆς Καινῆς Διαθήκης. Τίς λιγοστές μας πληρο-
φορίες γιά τό ἀγγελικό αὐτό τάγμα τίς
ἀντλοῦμε πάλι ἀπό τόν ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρε-
οπαγίτη. Σύμφωνα λοιπόν μέ τόν ἅγιο Ἐπίσκοπο
τοῦ κλεινοῦ ἄστεως τῶν Ἀθηνῶν, οἱ Ἀρχές εἶναι
οἱ ἄγγελοι ἐκεῖνοι πού ἔχουν ἐξουσία ἐπάνω
στό τάγμα, στήν στρατιά τῶν Ἀρχαγγέλων καί
προστατεύουν, σύμφωνα πάντα μέ τίς δικαιο-
δοσίες πού τούς παραχωρεῖ  ἡ μεγαλωσύνη τοῦ
Θεοῦ, μεγάλες καί πολυπληθεῖς ἄνθρώπινες
ὁμάδες ὅπως εἶναι τά ἔθνη καί οἱ φυλές τῆς
γῆς. Ἀποτελοῦν θά λέγαμε τρόπον τινά τούς
στρατηγούς τῆς στρατιᾶς τοῦ Παραδείσου.

β) Δεύτερη ἀγγελική ὁμάδα εἶναι οἱ Ἀρχάγ-
γελοι. Μαθαίνουμε τό ὄνομα καί τήν διάκριση
αὐτή τοῦ τάγματος, ἀπό τήν Α΄ «πρός Θεσσα-
λονικεῖς» ἐπιστολή. Ἐκεῖ ἀναφέρεται  πώς «ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος μέ παντοδύναμο πρόσταγμα, μέ
φωνή ἀρχαγγέλου καί μέ σάλπιγγα Θεοῦ θά κα-
τεβῆ ἀπό τόν οὐρανό καί οἱ νεκροί, πού ἔχουν
πεθάνει μέ τήν πίστη στό Χριστό, θά ἀναστηθοῦν

πρώτοι»32. Οἱ Ἀρχάγγελοι βρίσκονται ἕνα σκα-
λοπάτι πιό πάνω ἀπό τό τάγμα τῶν Ἀγγέλων
στήν οὐράνια ἱεραρχία. Ἀποτελοῦν ἕνα ἰδιαίτερο
τάγμα οὐρανίων πνευμάτων, μέ ἔντονη ἀτομι-
κότητα καί οἱ ὁποῖοι ἐλέγχουν τίς πράξεις τοῦ
τάγματος  τῶν ἀγγέλων καθώς καί μικροτέρων
ἀνθρωπίνων ὁμάδων ὅπως οἰκογένειες, χωριά
κ.λπ. Ὡς κατώτερους ἀπό τό τάγμα τῶν Ἀρχῶν,
μποροῦμε νά τούς θεωρήσουμε ὡς ἀρχηγούς
τῆς οὐρανίου στρατιᾶς.

4. Ἡ ἄπειρη ἀγάπη καί ἡ πανσοφία τοῦ
Θεοῦ ἔδωσε ὀνόματα σέ ὅλα τά ὑλικά δημιουρ-
γήματα Του, ἔδωσε καί σέ ὅλους τούς ἀγγέλους
Του. Ἡ Ἁγία Γραφή ἐκτός ἀπό τήν ἀρίθμηση
ἀλλά καί τήν ὀνομασία τῶν ἀγγελικῶν ταγμάτων,
μᾶς ἀναφέρει μόνο τρία ὀνόματα ἀγγέλων.
Πρῶτος εἶναι ὁ Γαβριήλ. Τό ὄνομά του στά
ἑβραϊκά σημαίνει «ἥρωας τοῦ Θεοῦ ἤ ὁ Θεός
εἶναι ἡ δύναμή μου». Τόν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ,
τόν συναντᾶμε γιά πρώτη φορά στήν Παλαιά
Διαθήκη καί συγκεκριμένα, μελετῶντας τό βιβλίο
τοῦ Προφήτου Δανιήλ, στό ὄγδοο κεφάλαιο, ὁ
Προφήτης ἀναφέρει πώς ἀκούστηκε φωνή ἀπό
τόν οὐρανό, ἡ ὁποία προστάζει τόν οὐράνιο
ἀπεσταλμένο Γαβριήλ νά τοῦ ἐξηγήσει τά συμ-
βολικά ὁράματα.33 Στόν ἴδιο Προφήτη, ὁ Ἀρχάγ-
γελος Γαβριήλ, ἀποκαλύπτει πόσα χρόνια θά
περνοῦσαν μέχρι τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία.34

Στήν Καινή Διαθήκη τώρα στό Εὐαγγέλιο
τοῦ Λουκᾶ, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, παρουσιά-
ζεται κατά τήν ὥρα τῆς ἑσπερινῆς προσευχῆς
στόν Ἱερέα Ζαχαρία, τόν πατέρα τοῦ Μεγάλου
Προφήτου καί Προδρόμου τοῦ Χριστοῦ, ὡς
ἀπεσταλμένος τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ, καί
μεταφέρει στόν πρεσβύτη τῇ ἡλικίᾳ Ζαχαρία
τήν χαρμόσυνη εἴδηση τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰωάν-
νου.35

Ὁ ἴδιος Ἀρχάγγελος, ὁ Γαβριήλ,ἐμφανίζεται
στήν ταπεινή κόρη τῆς Ναζαρέτ, γιά νά τῆς με-
ταφέρει τήν ἐξαιρετική εὐλογία τοῦ Θεοῦ, νά

32 Δαν. 8,16. «καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀνδρὸς ἀναμέσον τοῦ Οὐβάλ, καὶ ἐκάλεσε καὶ εἶπε· Γαβριήλ, συνέτισον
ἐκεῖνον τὴν ὅρασιν».

33 Δαν. 9,21-28.
34 Λουκ. 1,19. «καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ· ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,

καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα».
35 Λουκ. 1,26-38.
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γίνει ἡ κατά σάρκα Μητέρα τοῦ άθανάτου
Λόγου Του.36

Ἀπό τίς παραπάνω περικοπές μποροῦμε νά
συμπεράνουμε καί θεωρήσουμε πώς ὁ Γαβριήλ
μεταφέρει μόνο χαρμόσυνες εἰδήσεις.

Δεύτερος ἄγγελος τοῦ ὁποίου γνωρίζουμε
τό ὄνομά του εἶναι ὁ Μιχαήλ. Τό ὄνομά του
στά ἑβραικά σημαίνει «ποιός εἶναι σάν τόν Θεό
μας». Τόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ τόν συναντᾶμε
συνολικά τέσσερις φορές στήν Ἁγία Γραφή.
Μάλιστα τίς δύο πρῶτες φορές τό ὄνομά του
ἀναφέρεται στό βιβλίο τοῦ Προφήτου Δανιήλ.
Διαβάζουμε στό δέκατο κεφάλαιο πώς ἕνας
ἀπό τούς πρώτους ἄρχοντες τοῦ οὐρανοῦ μέ
τό ὄνομα Μιχαήλ, πήγε νά τόν βοηθήσει καί
ἀντιμετώπισε νικηφόρα τόν Βασιλέα τῶν
Περσῶν.37 Στό ἴδιο κεφάλαιο καί στόν εἰκοστό
στῖχο παρουσιάζεται ὡς ἕνας ἐκ τῶν ἀρχόντων
τοῦ οὐρανοῦ.38 Στό αὐτό βιβλίο, παρουσιάζεται
ὡς μέγας ἄρχων καί φύλακας τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.39

Στήν Καινή Διαθήκη ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ,
στήν λεγόμενη, «Καθολική» ἐπιστολή τοῦ Ἀπο-
στόλου Ἰούδα φαίνεται νά ἀνταγωνίζεται καί
νά συνδιαλέγεται μέ τόν διάβολο, ὁ ὁποῖος
ἤθελε νά «ἁρπάξει» τό σῶμα τοῦ κεκοιμημένου
Προφήτου Μωυσέως.40 Τέταρτη καί τελευταία
ἀναφορά γιά τόν Ἀρχάγγελο Μιχαήλ, ἔχουμε
στό ἱερό βιβλίο Ἀποκαλύψεως. Ὁ θεατής τῶν
ἀρρήτων ἀποκαλύψεων καί ἑρμηνεύς τῶν τοῦ
Θεοῦ Μυστηρίων,41 περιγράφοντας τή μάχη
στόν οὐρανό, μᾶς λέγει πώς ὁ  Ἀρχάγγελος Μι-
χαήλ καί οἱ ἄγγελοί του, πολεμοῦν ἐναντίον
τοῦ δολίου δράκοντος, τοῦ διαβόλου, ὁ ὁποῖος

ἐπαναστατεῖ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. 42.
Εἶναι πολύ πιθανόν, ἐξ αἰτίας τῶν περιγραφῶν

του ὡς στρατιωτικοῦ νά θεωρήθηκε φρουρός,
καί ἀπό τά πρῶτα κιόλας Ἀποστολικά χρόνια
τοῦ ἀποδόθηκε ὁ χαρακτηρισμός τοῦ Ἀρχι-
στρατήγου. Οἱ Ἰουδαῖοι θεωροῦν τόν Μιχαήλ
προστάτη τοῦ Ἰσραήλ. Γιά ἐμᾶς τούς χριστιανούς,
ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ θεωρεῖται ὁ πλέον ἀγα-
πητός, καί ἡ παρουσία του εἶναι πολύ ἔντονη
ἀνάμεσά μας. Εἶναι ὁ φύλακας καί προστάτης
τοῦ νέου Ἰσραήλ, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ. Ἀπό πολύ νωρίς, ἀπό τόν πέμπτο κιό-
λας μ.Χ αἰῶνα ἄρχισε ἡ ἱστόρηση εἰκόνων καί
πινάκων μέ θέμα τήν προστασία τῶν ἀνθρώπων
ἀπό τούς ἁγίους ἀγγέλους. Στήν ὀρθόδοξη
ἁγιογραφία εἰκονίζεται νά κρατᾶ σπαθί, ὄχι
γιατί ἀφαιρεῖ τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων κατά
τήν φοβερή ὥρα τοῦ θανάτου, ἀλλά γιατί συ-
νοδεύει τίς ψυχές τῶν κεκοιμημένων μέχρι τόν
δικαιοκρίτη Κύριο ἀπομακρύνοντας μέ τό κο-
φτερό του σπαθί, τούς πονηρούς δαίμονες πού
προσπαθοῦν μέ κάθε τρόπο νά βυθίσουν ἔστω
καί τήν τελευταία στιγμή τίς ἀνθρώπινες ἀθά-
νατες ψυχές στά σκοτεινά τους βασίλεια.

Ὁ τρίτος γνωστός Ἀρχάγγελος, πού ἀναφέ-
ρεται ὀνομαστικά στήν Παλαιά Διαθήκη καί
στό βιβλίο τοῦ Τωβίτ, εἶναι ὁ Ραφαήλ. Τό ὄνομά
του σημαίνει: «ὁ Κύριος θεραπεύει» Κατά τήν
ἐμφάνισή του, στόν Τωβίτ ὁ Ἀρχάγγελος φανε-
ρώνει τό ὄνομά του, ἀλλά καί τήν διακονία του
μαζί μέ ἕξι ἄλλους ἀρχαγγέλους, νά μεταφέρουν
ἀπό τήν γῆ στόν οὐρανό τίς προσευχές τῶν
ἁγίων καί νά παρουσιάζονται ἐνώπιον τῆς με-

36 Δαν. 10,13. «καὶ ὁ ἄρχων βασιλείας Περσῶν εἱστήκει ἐξ ἐναντίας μου εἴκοσι καὶ μίαν ἡμέραν, καὶ ἰδοὺ Μιχαὴλ
εἷς τῶν ἀρχόντων τῶν πρώτων ἦλθε βοηθῆσαί μοι, καὶ αὐτὸν κατέλιπον ἐκεῖ μετὰ τοῦ ἄρχοντος βασιλείας
Περσῶν».

37 Δαν. 10,21. «ἀλλ᾿ ἢ ἀναγγελῶ σοι τὸ ἐντεταγμένον ἐν γραφῇ ἀληθείας, καὶ οὐκ ἔστιν εἷς ἀντεχόμενος μετ᾿
ἐμοῦ περὶ τούτων, ἀλλ᾿ ἢ Μιχαὴλ ὁ ἄρχων ὑμῶν».

38 Δαν. 12,1. «Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀναστήσεται Μιχαὴλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας, ὁ ἑστηκὼς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ
λαοῦ σου· καὶ ἔσται καιρὸς θλίψεως, θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν ἀφ᾿ οὗ γεγένηται ἔθνος ἐν τῇ γῇ ἕως τοῦ καιροῦ
ἐκείνου· καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ σωθήσεται ὁ λαός σου, πᾶς ὁ γεγραμμένος ἐν τῇ βίβλῳ»·

39 Ἰού. 1,9. «ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωϋσέως σώ-
ματος, οὐκ ἐτόλμησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ᾿ εἶπεν· ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος».

40 Ἀπόστιχον ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου.
41 Ἀποκ. 12,7
42 Τωβ. 12,15

Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ & ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
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γαλωσύνης τοῦ Θεοῦ.43

γ) Τήν ὀνομασία «Ἄγγελοι» 44 καί τήν ὕπαρξή
του ὡς τάγμα τῶν οὐρανίων δυνάμεων τήν συ-
ναντοῦμε στήν Καινή Διαθήκη, στήν πρώτη
ἐπιστολή Πέτρου. Τίς λιγοστές μας πληροφορίες
γιά αὐτό τό τάγμα τῶν «Ἀγγέλων» τίς ἀντλοῦμε
καί πάλι ἀπό τόν ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη,
πού μᾶς λέγει ὅτι ἀποτελεῖ τήν χαμηλότερη
βαθμίδα στήν ἀγγελική ἱεραρχία. Εἶναι ἐκεῖνοι
μέ τούς ὁποίους ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε πε-
ρισσότερο ἐξοικειωμένοι, καί τούς θεωροῦμε
ὡς φύλακες-ἀγγέλους μας. Εἶναι
αὐτοί πού βρίσκονται πιό κοντά
ἀπό τούς ὑπόλοιπους ἀγγέλους
στούς ἀνθρώπους, γιατί ἀσχο-
λοῦνται ἄμεσα μέ τίς καθημερινές
ἀνθρώπινες ὑποθέσεις. Ὑπάρχουν
διαφόρων εἰδῶν ἐπεμβάσεις τῶν
ἀγγέλων στήν ζωή μας.  Οἱ πιό
συνηθισμένες ἐνέργειές τους εἶναι
νά προστατεύουν τούς ἀνθρώ-
πους, καί νά μᾶς βοηθοῦν νά
γλιτώσουμε ἀπό κάποιο κίνδυνο
ἤ ἀδιέξοδο στή ζωή μας. 

Στό ἀρχαιότατο ἔργο ὁ Ποιμήν
τοῦ Ἑρμᾶ, γίνεται λόγος γιά τόν προσωπικό
φύλακα ἄγγελο τοῦ κάθε ἀνθρώπου πού ἀνα-
λαμβάνει, μετά τήν βάπτιση τοῦ ἀνθρώπου καί
τήν πολιτογράφησή του στά βιβλία τοῦ οὐρανοῦ,
νά εἶναι προστάτης τῆς ψυχῆς καί ταλαίπωρης
ζωῆς του, νά μήν τόν ἐγκαταλείπει, νά μή φεύγει
ἀπό κοντά του, νά μήν ἐπιτρέπει στό διάβολο
νά τόν κυριεύει μέ τήν τυραννία τοῦ σώματος,
πού εἶναι θνητό. Ἀλλά νά τόν κρατᾶ ἀπό τό
ἐξαντλημένο χέρι του καί νά τόν ὁδηγεῖ μέ
ἀσφάλεια στό δρόμο τῆς σωτηρίας.45 Τέλος ὡς
κατώτατη βαθμίδα τῆς ἀγγελικῆς ἱεραρχίας,
ἀποτελοῦν τούς ἁπλούς στρατιῶτες στή στρατιά
τοῦ Παραδείσου.

5. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τιμοῦσε πάντοτε

τούς ἁγίους ἀγγέλους. Ἡ τιμητική μάλιστα προ-
σκύνηση πρός τούς ἁγίους ἀγγέλους, διδάσκεται
ἤδη ἀπό τό βιβλίο τῆς Γενέσεως.46 Έπισήμως
ὅμως δέ, διακηρύσεται ἐπίσημα ἀπό τήν Ζ΄
οἰκουμενική σύνοδο πού συνῆλθε στή Νίκαια
τῆς Βιθυνίας τό 787 μ.Χ στό Ναό τῆς Ἁγίας
Σοφίας, καί  ἀποφάσισε τήν ἀναστύλωση τῶν
ἱερῶν εἰκόνων καταδικάζοντας τήν αἵρεση
τῆς Εἰκονομαχίας. 

Ἡ πίστη μάλιστα στούς φύλακες ἀγγέλους
ἔδωσε τήν ἀφορμή γιά τήν σύνταξη καί δημι-

ουργία λειτουργικῶν ὕμνων πρός
τιμήν ὅλων τῶν ἁγίων ἀγγέλων
καί ίδιαίτερα τῶν προστατῶν
ἀγγέλων. Παράλληλα καλ-
λιεργήθηκε καί ἡ ζωγραφική καί
οἱ λοιπές μορφές τῆς τέχνης πρός
τήν κατεύθυνση αὐτή. Ἔτσι πολύ
νωρίς ὁ ἐτήσιος λειτουργικός κύ-
κλος σηματοδοτεῖται ἀπό ἕξι ἑορτές
ἀφιερωμένες στόν ἀγγελικό κόσμο,
μέ κυρίαρχη ἐκείνη τῆς 8ης Νοεμ-
βρίου, κατά τήν ὁποία ἑορτάζεται
ἡ σύναξη τῶν ἁγίων ἐνδόξων Ἀρχι-
στρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ

καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμά-
των.

Στόν ἑβδομαδιαῖο λειτουργικό κύκλο τῶν
ἀκολουθιῶν, ἡ ἡμέρα τῆς Δευτέρας ἀφιερώνεται
στίς ἀγγελικές δυνάμεις, ἐνῶ συντάσσονται καί
δύο παρακλητικοί κανόνες πού  ἀφοροῦν ὁ
ἕνας τόν φύλακα ἄγγελο καί ὁ ἄλλος τίς ἐπου-
ράνιες Δυνάμεις. Ἀλλά ἡ μεγαλύτερη τιμή τῶν
ἀγγέλων γίνεται στήν Θεία Λειτουργία, γιατί
μαζί μέ τούς ἱερεῖς κυκλώνουν τό ἅγιο θυσια-
στήριο, συλλειτουργοῦν καί συνδοξολογοῦν τήν
θεϊκή ἀγαθότητα. Μαζί μέ τούς συμμετέχοντας
στή θεία Λατρεία, ἑνώνουν τίς φωνές τους γιά
νά ψάλλουν τόν ἐπινίκιο ὕμνο στήν ἀγάπη, τήν
παντοδυναμία καί τή δόξα τοῦ Θεοῦ. 

43 Α΄ Πέ. 3,22.
44 Εὐχή εἰς τόν φύλακα Ἄγγελον. 
45 Γεν. 19,1 «Ἦλθον δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σόδομα ἑσπέρας· Λὼτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδόμων. ἰδὼν

δὲ Λώτ, ἐξανέστη εἰς συνάντησιν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησε τῷ προσώπῳ ἐπὶ τὴν γῆν».
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Ὁ τίτλος αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου: «Συγχωρῶ,
ἄρα ὑπάρχω» εἶναι διαφοροποίηση
τῆς φράσεως «cogito, ergo sum», πού

σημαίνει σκέφτομαι, ἄρα ὑπάρχω· τήν δια-
τύπωσε ὁ Γάλλος φιλόσοφος Descartes τόν
17ο μ.Χ. αἰώνα.

Τό ρῆμα συγχωρῶ κατά τήν ἀρχαιότητα
σήμαινε προχωρῶ στήν ἴδια κατεύθυνση μέ
κάποιον ἄλλο, συγκλίνω. Σήμερα σημαίνει
δίνω τή συγγνώμη, τή συγχώρηση σέ κάποιον,
γιά σφάλμα πού διέπραξε ἀπέναντί μου,
εἴτε ἀνταποκρινόμενος σέ σχετική παράκλησή
του εἴτε καί χωρίς νά μοῦ ζητηθεῖ, ὅπως συ-
νέβη μέ τόν Κύριο πάνω στό σταυρό, ὅταν
συγχώρεσε τούς σταυρωτές του, λέγοντας·
«πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί
ποιοῦσι» (Λουκ. 23, 34) καθώς καί μέ τόν
πρωτομάρτυρα Στέφανο, πού προσευχήθηκε
γι’ αὐτούς πού τόν θανάτωναν μέ λιθοβολισμό,
μέ τή φράση: «Κύριε, μή στήσῃς αὐτοῖς τήν
ἁμαρτίαν ταύτην» (Πράξ. 7, 60). 

Ἡ συγχωρητικότητα εἶναι συνήθως συ-
νάρτηση δύο παραγόντων. α) τοῦ ζητοῦντος
τή συγχώρηση, ὁπότε προϋποτίθεται ἡ συ-
ναίσθηση τοῦ σφάλματος πού ἔχει διαπράξει,
ἡ εἰλικρινής μεταμέλειά του γι’ αὐτό, ἡ πα-
ραθεώρηση τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ, ἡ ταπείνωση

πού ἀποτελεῖ τό βάθρο ὅλων τῶν ἀρετῶν
καί β) τοῦ παρέχοντος τή συγχώρηση, ὁπότε
προϋποτίθεται ἡ μεγαλοψυχία του καί ἡ
συνειδητοποίηση ὅτι «οὐδείς ἀναμάρτητος»,
ὅτι «ἐάν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν,
ἑαυτούς πλανῶμεν καί ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν
ἐν ἡμῖν» (Α΄ Ἰωάν. 1, 8) καί προπαντός ἡ
ἀπεραντοσύνη τῆς ἀγάπης, πού «πάντα στέ-
γει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα
ὑπομένει καί οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α΄ Κορ.
13, 7).

Ἡ συγχωρητικότητα εἶναι μιά ἔντονη ὑπαρ-
ξιακή ἀνάγκη ὅλων τῶν ἀνθρώπων στίς δια-
προσωπικές τους σχέσεις. Εἶναι βασικό στοι-
χεῖο τῆς ἀγάπης, τῆς πολυσύνθετης αὐτῆς
ἀρετῆς, στήν ὁποία περιλαμβάνονται ὅλες
οἱ ἄλλες ἀρετές. Τό μίσος δέν ἔχει καμιά
θέση στή ζωή τοῦ χριστιανοῦ καί στήν
ἐκκλησία γενικότερα, ὅπως ἡ μνησικακία, ἡ
ἐκδικητικότητα καί ἄλλες ἀρνητικές συνήθειες
καί ἐκδηλώσεις πού παρακωλύουν τή συγ-
χωρητικότητα καί δηλητηριάζουν τίς ἀνθρώ-
πινες σχέσεις.

Καμιά φορά περιστοιχιζόμαστε δυστυχῶς
ἀπό συνανθρώπους μας, γνωστούς καί ἄγνω-
στους, φίλους, συγγενεῖς ἀκόμη καί ἀδελφούς,
οἱ ὁποῖοι γιά ποικίλους λόγους μᾶς ἀδικοῦν,

Τοῦ Φιλοκτήμονα Χ. Φάκα
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μᾶς κακολογοῦν, μᾶς συκοφαντοῦν, μᾶς πε-
ριφρονοῦν. Καί ἐπαναστατοῦμε. Μᾶς κυριεύει
ὁ θυμός. Τό μίσος καραδοκεῖ νά μᾶς πυρπο-
λήσει. Ἡ τάση γιά ἐκδίκηση φουντώνει μέσα
μας. Ἀμυνόμαστε ἐπιτιθέμενοι προσάπτοντες
σ’ αὐτούς πού μᾶς κατηγοροῦν κατηγόριες
χειρότερες ἀπ’ αὐτές πού ἐκτόξευσαν αὐτοί
ἐναντίον μας. Ἐνίοτε ἐνδέχεται νά ἐπικαλε-
σθοῦμε καί τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ ἐναντίον
τους.

Ὁ ἐνσυνείδητος ὅμως χριστιανός, ὁ φωτι-
σμένος καί ἀναγεννημένος, ὀφείλει νά εἶναι
ἀπαλλαγμένος ἀπό τά ὀλέθρια αὐτά πάθη,
στά ὁποῖα ὑποκρύπτεται ὁ ἐγωισμός, τό
πεῖσμα, τό μίσος, ἡ ἐκδικητικότητα. Ὀφείλει
νά ἔχει πάντοτε κατά νοῦν τόν χρυσό κανόνα
τοῦ Χριστιανισμοῦ: «πάντα οὖν ἄν ἄν θέλητε
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καί
ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς» (Ματ. 7, 12).

Ὁ Κύριος μίλησε πάρα πολλές φορές γιά
τήν ἀνάγκη τῆς ἀλληλοσυγχώρησης. Μέ τήν
Κυριακή προσευχή π.χ., τό γνωστό μας «Πά-
τερ ἡμῶν», πού μᾶς ὑπέδειξε ὡς πρότυπο
προσευχῆς, παρακαλοῦμε τό Θεό, λέγοντας
σύν τοῖς ἄλλοις: «καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα
ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις
ἡμῶν» (Ματ. 6, 12). Δηλαδή σέ παρακαλοῦμε,
Κύριε, συγχώρησέ μας γιά ὅσα σοῦ χρωστᾶμε
λόγῳ τῶν ἁμαρτιῶν μας, ὅπως καί ἐμεῖς
συγχωροῦμε ἐκείνους πού μᾶς εἶναι χρεῶστες
λόγω τῶν ἀδικημάτων πού διέπραξαν ἐναντίον
μας. Ἄραγε συνειδητοποιοῦμε τό βαθύτερο
περιεχόμενο αὐτῶν τῶν λόγων, ὅταν ἀπαγ-
γέλλουμε τό «Πάτερ ἡμῶν»;

Ὅταν ὁ Ἰησοῦς μετέβαινε γιά τρίτη φορά
ἀπό τήν Γαλιλαία πρός τήν Ἱερουσαλήμ
ἔλεγε καθ’ ὁδόν πρός τούς μαθητές του:
«ἐάν ἁμάρτῃ εἰς σέ ὁ ἀδερφός σου ἐπιτίμησον
αὐτῷ· (ἐπίπληξέ τον μέ ἀδελφική συμπάθεια
ἀποβλέποντας στό νά διορθωθεῖ)· καί ἐάν
μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ (συγχώρεσέ τον) καί
ἐάν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμάρτῃ εἰς σέ καί
ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἐπιστρέψῃ πρός σέ λέ-
γων, μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ» (Λουκ. 17, 3-
4).

Στήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία του, γιά τήν
ὁποία ὁ Ροῦσβελτ ἔλεγε ὅτι δέν ὑπάρχει
πρόβλημα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς πού νά μή
βρίσκει σ’ αὐτήν τή λύση του, ὁ Ἰησοῦς θίγει
καί τό θέμα τῆς συγχωρητικότητας, λέγοντας:
«ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα
αὐτῶν, ἀφήσει καί ὑμῖν ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ
οὐράνιος· ἐάν δέ μή ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις
τά παραπτώματα αὐτῶν οὐδέ ὁ πατήρ ὑμῶν
ἀφήσει τά παραπτώματα ὑμῶν» (Ματ. 6, 14-
15).

Ὁ ἄνθρωπος, ἀνεξάρτητα ἀπό ἡλικία, ὅταν
διαταράσσονται οἱ διαπροσωπικές του σχέσεις
μέ κάποιους ἀπό τούς συνανθρώπους του,
τοῦ στενοῦ ἤ εὐρύτερου περιβάλλοντός του
ὑποφέρει, βασανίζεται. Κι αὐτό εἶναι φυσικό,
γιατί διασαλεύεται μ’ αὐτόν τόν τρόπο ὁ
κατ’ ἀλήθειαν βίος του, ἡ ὄντως ζωή, πού
εἶναι σχέση ἀγαπητική, κοινωνία καί ἐπικοι-
νωνία μέ τό Θεό κατ’ ἀρχήν ἀλλά καί μέ
ὅλους τούς ἀνθρώπους. Γι’ αὐτό καί ἐνδόμυχα
λαχταρᾶ διακαῶς τήν ἀποκατάσταση τῶν
σχέσεών του μέ τούς ἄλλους. Ἔλα ὅμως
πού ἐγωισμός παρακωλύει τήν ἀποκατάσταση
αὐτή. Κι ὅταν κάποτε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ
ἀρθεῖ ἡ παρεξήγηση καί ἐπιτευχθεῖ ἡ συμ-
φιλίωση, ἡ χαρά καί ἱκανοποίηση εἶναιι διά-
χυτη.

Ὁ λαός μας ἔχει ὁρισμένα ἔθιμα πού εἶναι
βαθύτατα ἐπηρεασμένα ἀπό τήν ἑλληνόρθο-
δοξη παράδοσή μας. Ἕνα τέτοιο πολύ ὡραῖο
ἔθιμο εἶναι ἡ ἀποκατάσταση ἀγαπητικῶν
σχέσεων μεταξύ γονέων καί παιδιῶν κατά
τήν Κυριακή τῆς τυρινῆς, ὕστερα ἀπό συγ-
γνώμη καί συγχώρηση πού ζητοῦν τά παιδιά
ἀπό τούς γονεῖς γιά λάθη καί στενοχώριες
πού τούς προκάλεσαν μέ τή συμπεριφορά
τους. Στήν καθιέρωση τοῦ ἔθιμου αὐτοῦ συ-
νετέλεσε προφανῶς τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα
πού διαβάζεται στή θεία Λειτουργία τῆς
ἡμέρας καί στό ὁποῖο τονίζεται μέ ἔμφαση ἡ
προτροπή τοῦ Κυρίου: «ἐάν ἀφῆτε τοῖς
ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει
καί ὑμῖν ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος» (Ματ. 6,
14).
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Πολλά πράγματα ἔχουν παρερμηνευθῆ
καί παρεξηγηθῆ κατά καιρούς, εἴτε
σκόπιμα εἴτε ἀπό ἄγνοια. Καί ἡ μέν

ἄγνοια ἔχει κάποια λογικοφανῆ ἐξήγηση·
ἡ σκοπιμότητα ὅμως ξεκινᾶ ἀπό μία ἐσω-
τερική ἀντίδραση, ἤ ἐχθρότητα σέ κάτι
πού δέν θέλουμε νά πιστέψουμε ἤ νά δεχ-
θοῦμε. Καί αὐτό φαίνεται στήν στάση τοῦ
συγχρόνου ἀνθρώπου στό μήνυμα τῶν
Χριστουγέννων! Ποῦ εἶναι ἡ εἰρήνη πού
ὑποσχέθηκε ὁ Θεός γιά τήν ἀνθρωπότητα;
ἐπί γῆς εἰρήνη, ἔψαλλαν οἱ ἄγγελοι, κι
ὅμως δέν ἔπαψαν οἱ ἐχθρότητες καί οἱ πό-
λεμοι!… Τί μᾶς ὑποσχέθηκε ὁ Χριστιανι-
σμός, πού ἐδῶ καί 2000 χρόνια δέν ἔγινε
ἀκόμη πραγματικότητα; Ποιά εἶναι ὅμως
ἡ ἀλήθεια καί τό γνήσιο νόημα αὐτοῦ τοῦ
μηνύματος τῶν ἀγγέ λων; Γιά ποιά εἰρήνη
ὁμιλεῖ ὁ οὐρανός καί πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρω-
πος ὄχι μόνον νά καταλάβη ἀλλά καί νά
δῆ ὅτι ἦλθε αὐτή ἡ εἰρήνη καί μπορεῖ ἄν
θέλη, νά τήν οἰκειοποιηθῆ προσωπικά καί
βιωματικά;

Ἄν τό νά συνενοηθοῦμε μέ ἕναν ξένο
ἀπαιτεῖται ἡ γνώση τῆς γλώσσης του, πολύ
περισσότερο γιά νά καταλάβουμε τά λόγια
τοῦ Θεοῦ, χρειάζεται νά γνωρίζουμε τήν
διάλεκτο τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τήν γλῶσσα
τοῦ Θεοῦ. Καί αὐτή ἡ «ἀμάθεια» προέκυψε
ἀπό τό γεγονός ὅτι, ὅπως λέγει ἡ Γραφή
«ἐπαχύνθη ἡ καρδία τοῦ λαοῦ αὐτοῦ»
(Ματθ. 13,15) καί εἶναι φυσικό νά μή μπο-
ροῦμε νά δεχθοῦμε τήν ἀλήθεια ὅπως εἶπε
ὁ Κύριος. «Πλανᾶσθε μή εἰδότες τάς γραφάς
μηδέ τήν δύναμιν τοῦ Θεοῦ» (Ματθ. 22,29).

Ἡ ἄγνοια, λοιπόν, καί ἡ ἀγνόηση τῆς
Θείας ἀποκαλύψεως εἶναι ἡ αἰτία τῆς κα-
τανόησης τῶν λόγων τοῦ ἀγγελικοῦ ὕμνου
γιά τήν ἐπί γῆς εἰρήνη, ἀλλά ἐπίσης καί ἡ
ἀπώλεια τῆς εὐασθησίας τοῦ ἀνθρωπίνου
πνεύματος νά γνωρίση τό πνευματικό πε-
ριεχόμενο τῆς εἰρήνης. 

Ὁ προφήτης Ἡσαΐας μᾶς ἐξηγεῖ τήν
αἰτία αὐτῆς τῆς ἀδυναμίας τοῦ ἀνθρώπου,
«ἠσεβήσαμεν καί ἐψευσάμεθα καί ἀπέστημε
ἀπό ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν» (Ἡσ. 59,15),

Η ΕΠΙ ΓΗΣ 
ΕΙΡΗΝΗ

«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ 
καί ἐπί γῆς Εἰρήνη 

ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Τοῦ Κων. Κωνσταντινίδη, Θεολόγου
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μέ ἀποτέλεσμα νά χάσουμε τήν ἱκανότητα
τῆς διακρίσεως καί γνώσεως· «Μετέστησαν
τήν διάνοιαν τοῦ συνιέναι» (Ἡσ. ἄ.ἀ). Γι’
αὐτό «οὐκ ἔγνωσαν τόν λογισμόν Κυρίου,
καί οὐ συνῆκαν τήν βουλήν αὐτοῦ» (Μιχ.
4,12).

Ποιό εἶναι λοιπόν τό νόημα τῆς ἐπί γῆς
εἰρήνης πού διακηρύττουν οἱ ἄγγελοι τῶν
Χριστουγέννων;

Δυό χιλιάδες χρόνια κύλισαν ἀπό τότε,
ἀπό τήν ἅγια νύχτα τῆς Βηθλεέμ, καί ἀκόμη
ὁ ἄνθρωπος βαδίζει στό ταχύ σκοτάδι τῆς
ταραχῆς, τοῦ φόβου καί τῶν πολέμων. 

Ὅσο κι ἄν ἡ εἰρήνη ἀποτελεῖ τό πιό πο-
λύτιμο καί πλέον εὐαίσθητο, ἀλλά καί
εὐάλωτο στοιχεῖο τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς
εὐημερίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ὅσο κι ἄν τιμήθηκε ὡς Θεότητα ἀπό
τούς ἀρχαίους, καί χαράκτηκε στούς ἀττι-
κούς ἀμφορεῖς καί τά Ρωμαϊκά νομίσματα,
σάν μάνα βρεφοκρατοῦσα μέ τό κέρας τῆς
Ἀμαλθείας καί ἔγινε οὐράνιο τόξο στίς πα-
ραδόσεις τῶν λαῶν, ἡ εἰρήνη δέν ἔχει στέγη

νά  μείνει κι ὁ ἄνθρωπος φτωχός ρακο-
συλλέκτης προσπαθεῖ μέ θεωρίες καί συ-
στήματα, ἀρχαῖες ἀμφικτυονίες καί σύγ-
χρονους διεθνεῖς ὀργανισμούς, πολεμικούς
συνασπισμούς καί διαστημικές ὀμπρέλες,
νά σκεπάσει καί νά στεγάσει τήν ταραγμένη
καρδιά του! Ἄχυρα ἄχρηστα γιά νά γεμί-
σουν τήν φωλιά πού θά δεχθῆ τό λευκό
περιστέρι τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Νῶε!

Τί κρῖμα ὅμως! Διότι, ὅ,τι καί νά ἐπι-
νοήσει, θά τοῦ λείπει πάντοτε τό οὐράνιο
περιστέρι τῆς θείας Βαπτίσεως τοῦ Ἰησοῦ,
τό ἅγιο Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ πού εἶναι γεμᾶτο
ἀπό «χαρά, εἰρήνη καί ἀγαθωσύνη!». Δια-
φορετικά, λέγει ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολο-
γητής: «Οὐδέν ὄφελος ἡμῖν ἐκ τῆς κατά κό-
σμον εἰρήνης, τῆς ψυχῆς κακῶς διακειμένης
καί πρός τόν ἴδιον ποιητήν στασιαζούσης»
(Μαξ. Φιλ. Β/97).

Ἐδῶ βρίσκεται τό σωτήριο μυστικό γιά
τήν εἰρήνη τοῦ ἀνθρώπου καί γιά νά κα-
τανοήσουμε τό μήνυμα τῶν ἀγγέλων καί
νά ζήσουμε τήν ὄντως καί ἀληθῆ εἰρήνη

τῆς ψυχῆς καί τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώ-
πων στή γῆ. 

Εἶναι ἡ ἄνωθεν εἰρήνη ἐπί τῆς
γῆς. Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ στόν κό-
σμο. Αὐτό σημαίνει ἐπί γῆς εἰρήνη.
Δηλαδή ἡ συμφιλίωσή μας μέ τόν
Θεόν, πού εἶναι Θεός εἰρήνης ὅπως
τόν ὀνομάζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
(στούς Ρωμαίους 15,33· στούς Κο-
ρινθίους Β΄ 13,11· τούς Θεσσαλο-
νικεῖς Α΄ 5, 23· στούς Ἑβραίους
13,20· καί τούς Φιλιπ. 4,9).

Τό ἴδιο τό Εὐαγγέλιο χαρακτη-
ρίζεται «Εὐαγγέλιο τῆς εἰρήνης»
(Ἐφ. 6, 15), ἀλλά καί ὁ Κύριος τῆς
εἰρήνης Ἰησοῦς γι’ αὐτό τό σκοπό
ἦρθε ὡς ἄνθρωπος καί «εὐηγγελί-



Τεῦχος 263, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015, Ὁ Ἅγιος Νικήτας 25

σατο εἰρήνην» (Ἐφ. 2,17), «διά παντός καί
ἐν παντί τρόπῳ» (Β΄ Θεσ. 3,16) (πάντοτε
δηλαδή καί μέ κάθε μέσον καί τρόπον
πνευματικό).

Τό ἀγγελικό λοιπόν, μήνυμα ἀναφέρεται
ὄχι στήν γήϊνη εἰρήνη τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά
στήν ἄνωθεν θεϊκή εἰρήνη, πού ἐκφράζει
τήν συμφιλίωση τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν
Δημιουργό. Καί αὐτό, διότι οἱ ἁμαρτίες
τοῦ ἀνθρώπου τόν κατέστησαν ἐχθρόν τοῦ
Θεοῦ, ὅπως λέγει ὁ προφήτης Ἡσαΐας: «αἱ
ἁμαρτίαι ὑμῶν διϊστῶσιν ἀναμέσον ὑμῶν
καί ἀναμέσον τοῦ Θεοῦ» (Ἡσ. 59,2). Αὐτές
μᾶς χωρίζουν καί μᾶς καθιστοῦν ἐχθρούς
Αὐτοῦ. Καί ὅπως ὁ διάβολος «αὐτεξουσίῳ
προαιρέσει ἐτράπη ἐκ τοῦ κατά φύσιν εἰς
τό παρά φύσιν, καί ἐπήρθη κατά τοῦ πε-
ποιηκότος αὐτοῦ Θεοῦ ἀντάρας Αὐτῷ βου-
ληθείς», (Ἰ. Δαμασκηνοῦ ΕΑΟΠ Β18). Ἔτσι
καί ὁ ἄνθρωπος ἔγινε ἐχθρός τοῦ Θεοῦ
διά τῆς παρακοῆς καί τῶν ἁμαρτιῶν του.

Ἔρχεται ὅμως τό πλήρωμα τοῦ χρόνου
καί ὁ Χριστός διά τῆς δικῆς Του «κένωσης»
καλύπτει τό κενό καί τήν ἀπόσταση τοῦ
χωρισμοῦ ἀπό τόν Θεόν, λύει τά ἔργα τοῦ
διαβόλου καί διά τῆς θυσίας Του, δίδει τήν
δυνατότητα στούς ἀποδήμους τῆς Αὐτοῦ
χάριτος, νά ἐπανέλθουν στό σπίτι τό πα-
τρικό. «Αὐτός γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν»
(Ἐφ. 2,14), γράφει ὁ Παῦλος στούς Ἐφε-
σίους. «Δι᾿ οὗ ἐλάβομεν τήν καταλλαγήν»
(Ρωμ. δ, 11, τήν συμφιλίωση μέ τόν Θεόν.

Τώρα ἔχουμε «εἰρήνην πρός τόν Θεόν»
(Ρωμ. 5,1), ἀφοῦ ὁ Θεός ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ
τοῦ σκότους διά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ «εἰρηνοποιήσας διά τοῦ αἵματος
τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι᾿ αὐτοῦ εἴτε τά ἐπί
τῆς γῆς εἴτε τά ἐν οὐρανοῖς» (Κολ. 1,20).

Αὐτή εἶναι ἡ εἰρήνη τήν ὁποίαν ἐξαγ-

γέλλουν οἱ ἄγγελοι τῶν Χριστουγέννων.
Ἡ συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν, ἡ συμφιλίωση
τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεόν. Γι’ αὐτό ἡ
Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ «οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου
τούτου». Ξεπερνᾶ κάθε ἀνθρώπινη δυνα-
τότητα καί διάνοια, ὡς «ὑπερέχουσα πάντα
νοῦν» (Φιλ. 4,7). Εἶναι οὐράνιο, θεῖο φυτό
καί καρπός γλυκύς καί ζήδωρος τοῦ ἁγίου
Πνεύματος. (Γαλ. 5,22), πού ὄχι μόνο τρέφει
τίς ψυχές τῶν πεινώντων καί διψώντων
ὁδοιπόρων τῆς γῆς, ἀλλά κοσμεῖ τούς ἀγγέ-
λους καί βασιλεύει στούς οὐρανούς, κατά
τόν λόγο τοῦ Ἀπ. Παύλου στούς Ρωμαίους
(14,17) «οὐ γάρ ἐστιν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
βρῶσις καί πόσις, ἀλλά δικαιοσύνη καί
εἰρήνη καί χαρά ἐν πνεύματι Ἁγίῳ». Γι’
αὐτήν τήν εἰρήνη εὔχεται συνεχῶς ἡ Ἐκκλη-
σία «ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καί τῆς σω-
τηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, τήν εἰρήνη τήν
οὐράνιο, τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ, αὐτή
εἶναι ἡ εἰρήνη τῶν Χριστουγέννων! Αὐτήν
μας προσφέρει ὁ Θεός Πατήρ διά τοῦ Υἱοῦ
ἐν ἁγίῳ Πνεύματι, ὅπως γράφει στούς Κο-
λοσσαεῖς ὁ Παῦλος: «Δι᾿ αὐτοῦ ἀποκαταλ-
λάξαι (νά συμφιλιώσει) τά πάντα εἰς αὐτόν,
εἰρηνοποιήσας διά τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ
αὐτοῦ…» (Κολ. 1,10). «Ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία». Μιά εἰρήνη ἀσάλευτη
καί ἀμάχητη καί θεία, πού ἁπλώθηκε σέ
γῆ καί οὐρανό, τότε καί ἡ δική μας ἀγάπη
πρός τόν Θεόν καί τόν συνάνθρωπό μας,
μπορεῖ νά μᾶς κάνει κληρονόμους καί ἀπο-
δέκτες τῆς εἰρήνης τῶν Χριστουγέννων,
ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Μάξιμος.

«Ἡ τῶν ἁγίων Ἀγγέλων ἄφραστος εἰρήνη,
ταῖς δυσί ταύταις κεκράτηται διαθέσει· τῇ
τε πρός τόν Θεόν καί τῇ πρός ἀλλήλους
ἀγάπῃ» (Μάξιμος ΕΠΕ 14, 324.



ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΜΗΣ

Τί θά ἀκούσουμε ἀκόμα ἀπό τά τρελλά καί ἀνόητα, πού δείχνουν
πόσο παρακμιακή κατάντησε ἡ ἐποχή μας! Ἰδού ἕνα ἀπό αὐτά.

Τό 1998 ἱδρύθηκε ἀπό τούς θαυμαστές τοῦ Ντιέγκο Μαραντόνα ἡ
ὁμώνυμη Ἐκκλησία του.

Τό ὄνομα τοῦ θεοῦ τους εἶναι Dios, ἀπό τό ἀρχικό τῆς λέξης Θεός
(deus) καί τόν ἀριθμό 10 τῆς φανέλας πού φοροῦσε ὁ Μαραντόνα, ὅμως
ἡ Ἐθνική ὁμάδα τῆς Ἀργεντινῆς νίκησε τήν Ἐθνική ὁμάδα τῆς Ἀγγλίας
στό Μούντιαλ τοῦ 1986.

Ἤδη στό Ροσάριο τῆς Ἀργεντινῆς χτίστηκε ναός, πού φέρνει τό ὄνομά
του, οἱ ὁπαδοί τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς εἶναι στήν Ἀργεντινή, περίπου
100.000 καί ἄρχισε νά ἀποκτᾶ ὀπαδούς (πιστούς) καί στήν Εὐρώπη.

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὀργανωθεῖ κατά τό πρότυπο τῶν μεγάλων θρη-
σκειῶν. Ἔχει τό ἡμερολόγιό της καί τό ἑορτολόγιό της. Τό Πάσχα ἑορ-
τάζεται τήν 22α Ἰουνίου, ἡμερομηνία τῆς νίκης τῆς ὁμάδας τῆς
Ἀργεντινῆς στό Μούντιαλ τοῦ 1986. Ἔχουν γιορτή γιά τά Γενέθλια  τοῦ
Μαραντόνα καί ἄλλη γιά τήν ἡμέρα πού ἀνέλαβε τά καθήκοντά του ὁ
προπονητής τῆς Ἐθνικῆς ὁμάδας τῆς Ἀργεντινῆς. 

Ἀντικατέστησαν τό χριστιανικό σύστημα χρονολόγησης μέ τό δικό
τους, ἀντί πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστοῦ ἔχουν πρό Ντιέγκο καί μετά
Ντιέγκο. Στό δεκάλογό τους ὑπάρχει ἐντολή νά δίνουν στά ἀγόρια τους
τό ὄνομα Ντιέγκο.

Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, ἐπίκουρος καθηγη-
τής Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. πού μᾶς δίνει τά στοιχεῖα σημειώνει
προλογίζοντας: «Βασικό γνώρισμα τοῦ ἀρχαίου παγανιστικοῦ κόσμου
ὑπῆρξε ἡ λατρεία ζώντων ἤ νεκρῶν ἀνθρώπων ὡς θεῶν. Ἀναμφιβόλως,
ἡ πρακτική αὐτή ἦταν ἕνα φαινόμενο ἀκραίας θρησκευτικῆς παρακμῆς
πού δέν εἶχε γνωρίσει τό φῶς τοῦ Χριστοῦ».

Ἄν ὅμως τό φαινόμενο αὐτό θεωροῦνταν θρησκευτικῆς παρακμῆς γιά
τήν π. Χριστοῦ ἐποχή, πῶς θά τό χαρακτηρίζαμε τώρα ὕστερα ἀπό δύο
χιλιάδες χρόνια, πού τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου κηρύσσεται σ’ ὅλη τή γῆ;

Ἀκραῖο τό φαινόμενο ὄχι ὅμως καί σπάνιο, γιατί δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι
πού παρασυρμένοι ἀπό τόν «ὄφιν τοῦ ἀρχέκακου» ἀποστασιοποιοῦνται

ἀπό τόν ἀληθινό Θεό, συγκροτοῦν συλλόγους καί ἱδρύουν Ἐκκλη-
σίες τοῦ Σατανᾶ. Κάποιοι μάλιστα ἐμφανίζονται στά τηλεο-

πτικά κανάλια καί γυμνῇ τῇ κεφαλῇ, χωρίς ντροπή καί
δισταγμό ὑποστηρίζουν μέ ἔκδηλα ἐπιχειρήματα τήν

πλάνη τους.
Νά βάλει τό χέρι του, νά φωτίσει τούς ἄφρονες -

«εἶπε ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεός» - γιά
νά ἐπανέλθουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὥστε
νά μή χάσουν τήν ψυχή τους.
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Νά προσέχουμε κι ἐμεῖς πού ἀνήκουμε στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ
νά μή ἐπηρεαστοῦμε ἀπό τό πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς, συσχηματιστοῦμε μέ τόν
κόσμο καί ὁδηγηθοῦμε στήν ἐθελοθρησκεία, γιά τήν ὁποία ὅμως χρειάζεται νά
ἐπανέλθουμε.

Γ.Στ.Μ. 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ

Πολύ δικαιολογημένα ὁ ὀρθόδοξος λαός μας θορυβήθηκε, ὅταν ἔγινε γνωστό
ὅτι ἡ κυβέρνηση φέρνει σέ διαβούλευση πρός ψήφιση νομοσχέδιο γιά τήν ἐπέ-
κταση τοῦ «συμφώνου συμβίωσης» καί στούς ὁμοφυλόφιλους. Ὁ ἁρμόδιος μά-
λιστα ὑπουργός, ὁ κ. Νικόλαος Παρασκευόπουλος δήλωσε: «Τά ἄτομα πού
συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης θά ἀποκτοῦν καθεστώς παρόμοιο μέ αὐτό τῶν
ἔγγαμων, καί πρόσβασης σέ πλῆθος δικαιωμάτων».

Σέ ἔνδειξη ἀγανάκτησης πολλές ὁμάδες πιστῶν ἔσπευσαν νά διαμαρτυρηθοῦν,
καί πολύ καλά ἔκαμαν, γιά τήν ἐνέργεια, τήν ἀπαράδεκτη, ἀφοῦ ἔρχεται σέ ἀντί-
θεση μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ, μέ τίς παραδόσεις τοῦ λαοῦ μας καί τίς ἀξίες πού χι-
λιάδες χρόνια ἔθρεψαν γενιές καί γενιές Ἑλλήνων.

Στό Λευϊτικό διαβάζουμε: «Καί μετά ἄρσενος οὐ κοιμηθήσῃ κοίτην γυναικείαν,
βδέλυγμα γάρ ἐστι» (Λευϊτ. ιη, 22). Στήν Καινή Διαθήκη ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ση-
μειώνει: «Διά τοῦτο παρέδωκεν αὐτούς ὁ Θεός εἰς πάθη ἀτιμίας (ἐπέτρεψε ὁ Θεός
νά παραδοθοῦν σέ ἀτιμωτικά πάθη). Αἵ τε γάρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τήν φυ-
σικήν χρῆσιν εἰς τήν παρά φύσιν, ὁμοίως καί οἱ ἄρσενες ἀφέντες τήν φυσικήν χρῆσιν
τῆς θηλείας (ἄφησαν τή φυσική σχέση καί χρήση τῆς γυναίκας) ἐξεκαύθησαν ἐν
τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τήν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμε-
νοι». (Πρός Ρωμ. α, 26-27).

Ἁμαρτία βαρύτατη χαρακτηρίζεται ἀπό τό νόμο τοῦ Θεοῦ ὁ σοδομισμός καί
εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Θεός κατέστρεψε μέ θειάφι καί φωτιά τίς πόλεις τῶν Σοδόμων
καί Γομόρρας.

Πολύ σωστά γράφτηκε ὅτι «ἡ κατάσταση αὐτή εὐτελίζει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο,
ματαιώνει τό σκοπό τῆς ὑπάρξεώς του καί τήν κοινωνία του μέ τό Θεό».

Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑλλάδος σέ
μεγάλη καί ἐμπεριστατωμένη Ἐγκύκλιό της ἐνημέρωσε τούς πιστούς καί ἔντονα
διαμαρτυρήθηκε πρός τήν Κυβέρνηση. Οἱ ἀναγνῶστες μας ἔχουν διαβάσει τήν
ἐγκύκλιο στό τεῦχος Ἰουλίου- Αὐγούστου ἐ.ἔ. στόν «Ἅγιο Νικήτα».

Καλόν εἶναι οἱ ἀναγνῶστες μας νά ἀναλογιστοῦν τό δικό τους χρέος, ἀφοῦ ξα-
ναδιαβάσουν τήν ἐγκύκλιο. 

Δυστυχῶς, τό ἑλληνικό κοινοβούλιο μέ πλειοψηφία 194 βουλευτῶν ψήφισε, πα-
ραμονή Χριστουγέννων τό ἄνομο νομοσχέδιο πού θά ἀποτελέσει ὡρολογιακή
βόμβα στήν ἑλληνική οἰκογένεια.

Γ.Στ.Μ. 
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Ο ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΤΗΣ ΚΩ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ

Τόν γύρο τοῦ κόσμου ἔκαμε δημοσίευμα στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, πού πα-
ρουσιάζει τή φωτογραφία τοῦ πτώματος ἑνός νηπίου. Τό πτῶμα ξεβράστηκε παρα-
συρμένο ἀπό τά κύματα στίς ἀκτές ἑνός ἑλληνικοῦ νησιοῦ τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου.
Ἡ εἰκόνα αὐτή ἀποτελεῖ τό ἀποκορύφωμα ἑνός δράματος, πού παίζεται τά τελευταῖα
χρόνια στίς ἀνατολικές μας θάλασσες, ἀλλά καί στά νερά τῶν βορείων ἀκτῶν τῆς Λι-
βύης, ὅπου ὀργανωμένοι ὑπάνθρωποι, ἀσυνείδητοι διακινητές, παίζοντας μέ τή ζωή
ἀπελπισμένων ἐπιβατῶν προσφύγων ἐγκαταλείπονται μεσοπέλαγα ἀβοήθητοι, σκό-
πιμα πολλές φορές, ἐνῶ τά σαπιοκάραβά τους βυθίζονται. Στούς ἄτυχους ἐπιβάτες
ἑνός τέτοιου πλεούμενου θά ἀνῆκε ἀσφαλῶς καί τό ἀγγελούδι τῆς ἀκτῆς τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ νησιοῦ.

Τόν τελευταῖο καιρό τό προσφυγικό κύμα χιλιάδων φυγάδων προερχομένων ἀπό
τίς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, καί μάλιστα τῆς Συρίας, ὅπου μαίνονται οἱ πόλεμοι,
ἔχει προβληματίσει τούς ἡγέτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, οἱ ὁποῖοι τώρα ἀντιλαμβά-
νονται τό μέγεθος τῆς τεράσιας ἀνθρωπιστικῆς κρίσης, πού τείνει νά δημιουργηθεῖ μέ
τίς χιλιάδες τῶν ἀραβόφωνων κυρίως προσφύγων, νά ἄγονται καί νά φέρονται ἀπό
ἐπιτήδειους διακινητές δουλεμπόρους, ἔναντι βεβαίως γενναίας ἀμοιβῆς, ἀπό τή μία
χώρα τῆς Εὐρώπης στήν ἄλλη μέ στόχο τους νά φτάσουν κάποτε στήν ποθούμενη δεύ-
τερη πατρίδα τους, κυρίως στή Γερμανία, ὅπου, καθώς πιστεύουν, θά βροῦν στέγη καί
ἐργασία.

Καί μέχρι νά γίνει αὐτό τί γίνεται; Πῶς ζοῦν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι; Ποῦ στεγάζονται;
Πῶς τρέφονται; Ποιά κοινωνική περίθαλψη βρίσκουν ἀπό τίς ἀρχές τῶν κρατῶν, ὅπου
φιλοξενοῦνται; Τίς τελευταῖες μέρες σημειώνεται κάποιος συντονισμός τῶν ἁρμοδίων
ὀργάνων συμπαράστασης καί βοηθείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης παρά τήν ἔλλειψη
ἑνωτικοῦ πνεύματος ἀνάμεσά τους.

Ὁ φούρναρης τῆς Κῶ πάντως ἔδωσε τή δική του ἁπλή ἀπάντηση στά βασανιστικά
αὐτά ἐρωτήματα καί μοίρασε δωρεάν ψωμιά καί γλυκίσματα στούς πρόσφυγες καί
στά παιδιά τους. Ὁ ταπεινός αὐτός ἐπαγγελματίας τοῦ ἑλληνικοῦ νησιοῦ ἔνιωσε μέσα
του νά ξεχειλίζει ἡ ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπο, ὅποιος καί ἄν εἶναι αὐτός. Αὐτή ἡ
πλατειά ἀγάπη, χωρίς διακρίσεις καί διαχωρισμούς δίνεται ἀφειδώλευτα πρός κάθε
πάσχοντα καί τήν διδάσκει ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ καλός Σαμαρείτης. 

Αὐτό τό μήνυμα μᾶς στέλνει ἀπό τό μακρινό νησί του ὁ καλός Σαμαρείτης τῆς Κῶ.
Χ.Ν.Χ.
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Μεγάλη, μέγιστη ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέν-
νων. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος τήν ἀποκαλεῖ
«Μητρόπολη ὅλων τῶν ἑορτῶν» ἐνῶ ὁ Μ.
Βασίλειος «γενέθλιο ἡμέρα τῆς ἀνθρωπό-
τητας». Στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία
τῆς νύχτας τῶν Χριστουγέννων διαβάζεται ἡ
εὐαγγελική περικοπή ἀπό τό β΄ κεφάλαιο τοῦ
κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου (στ. 1-12). Ἐκεῖ
γίνεται λόγος γιά τό ἄστρο τῆς Βηθλεέμ καί
γιά τούς Μάγους. Τό ταξίδι τους ἀπό τήν
ἀνατολή ὥς τά Ἱεροσόλυμα, τήν προσκύνηση
τοῦ παιδίου Ἰησοῦ, τά δῶρα τους, τήν ἀνα-
χώρηση. Στό παρόν σύντομο ἄρθρο θά ἀνα-
δείξουμε τά σπουδαῖα αὐτά στοιχεῖα, συνδέον -
τας αὐτά μέ τό μεγάλο θέμα τῆς Ἱεραποστολῆς
καί μάλιστα «στά ἴχνη τοῦ Χριστοῦ».

1. Τό ἄστρο τῆς Βηθλεέμ
Οἱ ἐπιστήμονες ἀστρονόμοι σ’ ὅλες τίς ἐπο-

χές ἐπιχείρησαν καί προσπαθοῦν ἀκόμη νά
δώσουν κάποια ἐξήγηση στήν ἐμφάνιση τοῦ
ἀστέρα τῆς Βηθλεέμ. Ἔτσι διατυπώθηκαν
ὅλες οἱ πιθανές ἐπιστημονικές ἐκδοχές. α)
Κομήτης. Οἱ κομῆτες ἔρχονται κοντά στόν
ἥλιο καί τόν πλανήτη μας καί ἐντυπωσιάζουν.
Δείχνουν κατεύθυνση καί κρατοῦν ἀρκετό
χρόνο. Ὅμως ὁ ἀστέρας τῆς Βηθλεέμ ἦταν
ἀσυνήθιστος καί ἔμοιαζε ἀστέρι, ὄχι κομήτης.
β) Σύνοδος πλανητῶν (Κέπλερ, 1605). Καί
συγκεκριμένα τῶν ὡραιοτέρων πλανητῶν,
τοῦ Κρόνου μέ τούς ἐντυπωσιακούς δακτυλί-
ους καί τοῦ Δία, τοῦ γίγαντα τῶν πλανητῶν
καί μάλιστα στόν ἀστερισμό τῶν Ἰχθύων.
Ὅμως μία τέτοια σύνοδος πλανητῶν δέν δεί-
χνει κατεύθυνση καί δέν διαρκεῖ. Τό πολύ νά
κρατήσει μία ἡμέρα. Μετά οἱ πλανῆτες ἀρχί-
ζουν νά ἀπομακρύνονται μεταξύ τους. γ)
Σοῦπερ Νόβα. Ἀποτελεῖ πράγματι ἐντυπω-
σιακό καί πολύ σπάνιο ἀστρονομικό φαινό-
μενο. Λάμπει σάν ἕνας ἥλιος. Δέν δείχνει
ὅμως κατεύθυνση, εἶναι ἐντυπωσιακοί ἀλλά

κρατοῦν μόνο λίγα δευτερόλεπτα.
Κανένα, λοιπόν, ἀπό τά γνωστά ἀστρονο-

μικά οὐράνια σώματα δέν πληροῖ τά χαρα-
κτηριστικά τοῦ Ἀστέρα τῆς Βηθλεέμ. Ἔτσι
μένει ὡς μόνη ἰσχύουσα, ἡ ἐκδοχή τῶν
Μάγων. Πρόκειται δηλαδή γιά ἀποκλειστικό
ἀστέρι τοῦ νεογέννητου Μεσσία, σύμφωνα μέ
τή μαρτυρία τους: «Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθείς βασι-
λεύς τῶν Ἰουδαίων; Εἴδομεν γάρ αὐτοῦ τόν
ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καί ἤλθομεν προ-
σκυνῆσαι αὐτῷ» (Ματθ. 2,2).

Τήν ἴδια ἑρμηνεία, ὅτι δέν πρόκειται γιά
κανονικό ἀστέρι, ἀλλά γιά θεία δύναμη, γιά
ὑπερφυσικό φαινόμενο, δέχονται οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας. Κάνουν λόγο γιά φωτεινό
Ἄγγελο, πού μετασχηματίστηκε σέ ἀστέρι. Γιά
τόν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ, πού ὑπηρέτησε τό
μυστήριο τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Χριστοῦ.
Κατά τόν Ἱ. Χρυσόστομο: «οὐκ ἔστι κίνησις
ἄστρου, ἀλλά δυνάμεως λογικῆς (Ἄγγελος)…
δύναμίς τις ἀόρατος εἰς ταύτην μετασχηματι-
σθεῖσαν τήν ὄψιν (ἀστέρος)». (Πράγματι σέ
πολλές βυζαντινές εἰκόνες τό ἀστέρι παριστά-
νεται ὡς φωτόμορφος Ἄγγελος, πού προ-
ηγεῖται τῶν Τριῶν Μάγων).

Ὁ ἴδιος μάλιστα Πατήρ ἐπιστρατεύει σειρά
ἐπιχειρημάτων: 

α) Ὅλοι οἱ ἀστέρες κινοῦνται ἀπό Ἀνατο-
λάς πρός Δυσμάς. Τό ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ κι-
νεῖται ἀπό Βορρᾶ (Περσία) πρός Νότο
(Παλαιστίνη).

β) Δέν κινεῖται τήν νύχτα ἀλλά τήν ἡμέρα,
ὅταν λάμπει ὁ ἥλιος. 

γ) Ἐμφανίζεται καί πάλι κρύβεται καί τό
βλέπουν μόνο οἱ Μάγοι.

δ) Δέν ὑπάρχει ἄλλο ἀστέρι πού κατεβαί-
νει τόσο χαμηλά, ὥστε νά δείξει μία πόλη (Βη-
θλεέμ) καί μία οἰκία, ὅπου βρισκόταν τό
«παιδίον».

ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ
ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τοῦ Δ. Λάππα
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2. Οἱ Τρεῖς Μάγοι
Τήν ὀνομασία «Μάγοι» ἔφεραν μεταξύ

τῶν Βαβυλωνίων, τῶν Μήδων καί τῶν
Περσῶν οἱ σοφοί ἄνθρωποι, οἱ διδάσκαλοι, οἱ
ἱερεῖς, οἱ γιατροί, οἱ ἀστρονόμοι κ.λπ. Στήν
ἱστορία τῆς γέννησης τοῦ Χριστοῦ, ὡς
«Μάγοι» καλοῦνται οἱ σοφοί καί πεπαιδευμέ-
νοι ἀστρονόμοι ἀνατολίτες πού κατεῖχαν πε-
ρίοπτη θέση καί κύρος στήν κοινωνία τους.
Ἴσως νά ἦταν καί βασιλεῖς (Τερτυλλιανός).
Θεωροῦνται δέ ἐκπρόσωποι τῆς σοφίας, τῆς
γνώσης καί τῆς ἀναζήτησης τῆς ἀλήθειας.

Γιά τόν ἀριθμό τῶν Μάγων δέν εἴμαστε σί-
γουροι οὔτε ὁμιλεῖ ἡ Γραφή σχετικά. Γίνεται
λόγος γιά «τρεῖς» μέ βάση τά πασίγνωστα
δῶρα τους. Πάντως εἶναι λογικό νά ἦταν
πολύ περισσότεροι ἤ νά συνοδεύονταν ἀπό
πολλούς ἄλλους. Ἕνα τόσο μακρινό, ἄγνω-
στο ταξίδι, μέσα σέ ἐρημότοπους πού ἔκρυ-
βαν ληστές, θά ἦταν ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνο
γιά μία πολύ μικρή ὁμάδα. 

Στήν ὀρθόδοξη εἰκονογραφία παρουσιά-
ζονται σέ διαφορετικές ἡλικίες (ἕνας γέρος,
ἕνας μεσήλικας καί ἕνας νέος), συμβολίζοντας
τήν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας ἀπό ἀνθρώπους
κάθε ἡλικίας. Ἐπίσης οἱ λαμπρές στολές τους
καί τά διαφορετικοῦ χρώματος ἄλογα φανε-
ρώνουν ὅτι ἄνθρωποι ἀπό διαφορετικές
χῶρες, ἔθνη, θρησκεῖες, κ.λπ. ἀνταποκρίνον-
ται στόν ἐρχομό τοῦ Θεοῦ στή γῆ. 

Ὡς ἰδιαίτερη πατρίδα τῶν Μάγων θεω-
ρεῖται ἡ Περσία ἤ ἡ Βαβυλώνα, δηλ. ἡ ἀρχική
γῆ τοῦ Ἀβραάμ καί ὁ τόπος αἰχμαλωσίας τῶν
Ἰσραηλιτῶν, ἡ χώρα τοῦ Δανιήλ, ὅπου
ζοῦσαν ἀκόμη πολλοί Ἰουδαῖοι. Αὐτό σημαί-
νει ὅτι γνώριζαν τίς προφητεῖες γιά τίς 70
ἑβδομάδες ἐτῶν καί τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία.

Ὅπως καί νἄχουν τά πράγματα, προκαλεῖ
ἔκπληξη τό πῶς κατόρθωσαν νά συνδέσουν
τήν ἐμφάνιση τοῦ Ἀστέρα (τῆς Βηθλεέμ), μέ
τή γέννηση τοῦ Μεσσία. Μία ἐξήγηση στό μυ-
στήριο αὐτό μπορεῖ νά δώσει ἡ παλιά προφη-
τεία ἑνός «πατριάρχου» τοῦ Μάγου τοῦ
Βαλαάμ (βλ. «Ἀριθμούς» κεφ. 22-24). Τήν
ἐποχή πού οἱ Ἰσραηλίτες μέ ἐπικεφαλῆς τόν
Μωυσῆ, θά ἀντιμετώπιζαν τούς Ἀμαληκίτες,

ὁ Βαλαάμ εὐλόγησε τούς Ἰσραηλίτες καί προ-
φήτευσε ὅτι, ὅταν θά ἀνατείλει αὐτό τό ἄστρο
στήν Ἀνατολή, θά γεννηθεῖ στήν Ἰουδαία ὁ
Μεσσίας. Φαίνεται ὅτι οἱ Μάγοι διατήρησαν
ζωντανή τή μνήμη τῆς προφητείας τοῦ Βα-
λαάμ στή σχολή τῆς Ἀστρονομίας τους καί
ὅταν παρουσιάστηκε τό ξεχωριστό αὐτό
ἀστέρι, μπόρεσαν νά τό συνδέσουν μέ τή σχε-
τική προφητεία καί νά ἐνεργήσουν ὅπως
ἐνήργησαν. 

Πότε προσκύνησαν οἱ Μάγοι τόν Χριστό;
Κατά τήν ἐπικρατέστερη ἄποψη ὁ ἀστέρας
πρωτοφάνηκε στούς Μάγους τήν ἡμέρα τῆς
γέννησης τοῦ Χριστοῦ, ὁπότε καί ξεκίνησαν
ἀπό τήν μακρινή πατρίδα τους. Ἔφτασαν δέ
στά Ἱεροσόλυμα δύο περίπου χρόνια ἀργό-
τερα. Τοῦτο ἀνταποκρίνεται καί σέ ὅσα γρά-
φει ὁ Ματθαῖος: «καί ἐλθόντες εἰς τήν οἰκίαν
εἶδον τό παιδίον μετά τῆς Μαρίας τῆς μητρός
αὐτοῦ καί πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ»
(Ματθ. 2, 11). Αὐτό συμφωνεῖ καί μέ τήν ἀπό-
φαση τοῦ Ἡρώδη, ὁ ὁποῖος «ἀνεῖλεν πάντας
τούς παῖδας ἀπό διετοῦς καί κατωτέρω»
(Ματθ. 2,16).

Γιατί οἱ Μάγοι ἦλθαν στά Ἱεροσόλυμα καί
δέν πῆγαν κατευθεῖαν στή Βηθλεέμ; Διότι
ἔχασαν τόν Ἀστέρα καί θεώρησαν ὅτι στήν
πρωτεύουσα καί μάλιστα στά ἀνάκτορα θά
γνώριζαν γιά τή γέννηση τοῦ Μεσσία. Στήν
πραγματικότητα ὅμως, ὅπως σημειώνει ὁ
ἱερός Χρυσόστομος, ἦταν θέλημα Θεοῦ νά
χάσουν προσωρινά τόν Ἀστέρα. Ἔτσι ἔγινε
γνωστή ἡ γέννηση στόν Ἡρώδη, στούς Ἀρχιε-
ρεῖς καί Γραμματεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐρευνώντας τίς
προφητεῖες βρῆκαν ὅτι ἡ Βηθλεέμ εἶναι ὁ
τόπος τῆς Γέννησης τοῦ Μεσσία. Συγχρόνως
μέ τήν ἄφιξη τῶν Μάγων στά Ἱεροσόλυμα, θά
μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ὁ Θεός ἀναγγέλλει
τήν ἐπαλήθευση τῶν ἐπαγγελιῶν Του, γιά τή
γέννηση τοῦ Υἱοῦ Του. 

Τί εἶδαν στήν οἰκία τῆς Βηθλεέμ οἱ Μάγοι;
τί τούς ἔπεισε νά προσκυνήσουν; «Γιατί οὔτε
ἡ Παρθένος ἦταν ἐπίσημη, οὔτε ἡ οἰκία ἐμφα-
νίσιμη, οὔτε κάτι ἄλλο ἀπό ὅσα ἔβλεπαν ἦταν
ἱκανό νά τούς ἐκπλήξει καί νά τούς ἑλκύσει. Τί
λοιπόν τούς ἔπεισε;
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…Ὁ ἀστέρας καί ἡ ἔλλαμψη ἀπό τόν Θεό
στή διάνοιά τους, πού τούς ὁδήγησε σιγά-σιγά
πρός τήν τελειότερη γνώση» (ἱερός Χρυσόστο-
μος).

Οἱ Μάγοι προσκυνοῦν τόν Χριστό προ-
σφέροντες σ’ αὐτόν πολύτιμα δῶρα: χρυσό,
γιατί ὁ Χριστός εἶναι βασιλιάς τῶν αἰώνων· λι-
βάνι, γιατί εἶναι Θεός ὅλων· σμύρνα, γιατί
ὄντας ἀθάνατος, θά καταδέχετο τόν θάνατο
τῶν θνητῶν. Πρακτικά τά δῶρα αὐτά ἀντι-
προσώπευαν ἕνα σεβαστό χρηματικό ποσό,
ἀναγκαῖο στήν ἁγία Οἰκογένεια γιά τή φυγή
της στήν Αἴγυπτο. Κατά τόν ἅγιο Νικόδημο
τόν Ἁγιορείτη, οἱ Μάγοι μέ τά δῶρα τους εἶναι
σάν νά προσφέρουν στόν νεογέννητο Μεσσία
ἐπίγνωση, ὑπακοή καί ἀγάπη. Ἀλλά καί ὁ
Χριστός τούς ἀντιπροσφέρει τρία χαρίσματα:
Ἀντί γιά τόν χρυσό παίρνουν τήν ἐλευθερία
ἀπό τό πάθος τῆς φιλαργυρίας. Ἀντί γιά τό λι-
βάνι, τήν ἐλευθερία ἀπό τήν νέκρωση καί τόν
ψυχικό θάνατο. Οἱ Μάγοι, τέλος, προσκυνοῦν
τόν Χριστό, γιατί τόν ἀναγνωρίζουν ὡς Κύριο
καί Σωτήρα τους. Αὐτός ἐξάλλου ἦταν καί ὁ
σκοπός τοῦ κοπιαστικοῦ ταξιδιοῦ τους:
«ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ» (Ματθ. 2,2).

«Καί χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ μή ἀνακάμ-
ψαι πρός Ἡρώδην, δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρη-
σαν εἰς τήν χώραν αὐτῶν» (Ματθ. 2, 12).
Ὅπως μέχρις ἐδῶ Ἄγγελος - Ἀστέρι τούς ὁδή-
γησε ἀπλανῶς νά βροῦν τόν νεογέννητο Μεσ-
σία, ἔτσι καί τώρα Ἄγγελος τούς ἐνημερώνει
γιά τά δόλια σχέδια τοῦ Ἡρώδη. Καί αὐτοί
εὐπειθεῖς καί εὐγνώμονες στόν Θεό, γιά τόν
ρόλο πού τούς ἀνέθεσε νά παίξουν στό Σχέ-
διο τῆς Θείας Οἰκονομίας Του, ἀναχωροῦν
γιά τήν πατρίδα τους ἀπό ἄλλο δρόμο. Καί
ὅπως εὔστοχα ψάλλει ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος:
«Ἀφέντες τόν Ἡρώδη ὡς ληρώδη, μή εἰδότα
ψάλλειν, Ἀλληλούια».

3. Τρεῖς Μάγοι καί Ἱεραποστολή
Οἱ τρεῖς Μάγοι εἶναι Ἱεραπόστολοι καί μά-

λιστα μεγάλου, παγκοσμίου βεληνεκοῦς. Τί
κάνει ὁ κάθε Ἀπόστολος καί Ἱεραπόστολος;
Πρῶτα γνωρίζει ὁ ἴδιος τόν Θεό καί μετά ἀπο-
στέλλεται (ἀπό τόν Θεό) σέ ἄλλους νά τούς
διδάξει τόν Θεό. «Ἀπόστολος», γιά παρά-

δειγμα ὁ Ἀπ. Παῦλος. Στόν δρόμο πρός τή
Δαμασκό, γνωρίζει τόν Χριστό καί μετά ἀπό
πολλή προετοιμασία ἔρχεται στήν Ἑλλάδα
γιά νά τόν κηρύξει.

Καί οἱ Τρεῖς Μάγοι; Ὁδηγημένοι μέσα ἀπό
τίς πανάρχαιες παραδόσεις τῶν ὁμοτέχνων
τους - ἀστρονόμων, συνειδητοποιοῦν ὅτι τό
πρωτοφανές φαινόμενο τοῦ Ἀστέρα κρύβει
ἀλλά καί ἀποκαλύπτει τρανό, κοσμοσωτήριο
μυστικό, τή γέννηση ἑνός Παγκοσμίου Μεσ-
σία καί Λυτρωτή. Γι’ αὐτό ὅπως ψάλλει ὁ
Ἀκάθιστος Ὕμνος, «Θεοδρόμον ἀστέρα θεω-
ρήσαντες Μάγοι, τῇ τούτου ἠκολούθησαν
αἴγλῃ· καί ὡς λύχνον κρατοῦντες αὐτό, δι᾿
αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιόν ἄνακτα…». Ἡ θερμή
ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας, τοῦ Θεοῦ, εἶναι τό
προανάκρουσμα μιᾶς μεγάλης πίστεως.

Ἀνταποκρινόμενοι, λοιπόν, στήν πρόσκληση
τοῦ οὐρανοῦ, ἐπιδεικνύουν πραγματική αὐτα-
πάρνηση καί ἀληθινό πνεῦμα θυσίας. Ἀλλιῶς
δέν ξεσηκώνεσαι ἀπό τή βόλεψή σου. Δέν
ἐγκαταλείπεις εὔκολα τίς ἐπιστημονικές σου
ἐνασχολήσεις καί τίς οἰκογενειακές σου ὑπο-
χρεώσεις. Δέν ἐπιχειρεῖς ἕνα τόσο μακρινό
καί ἐπικίνδυνο ταξίδι. Πραγματικά ἡ προθυμία
τῶν Μάγων, νά ἀναλάβουν αὐτήν τήν Ἱερα-
ποστολή, μᾶς ὑπενθυμίζει τήν παλαιά ἐκείνη
ὁλοπρόθυμη ἀνταπόκριση τοῦ πατριάρχη
Ἀβραάμ στήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ: «Ἔξελθε
ἐκ τῆς γῆς σου καί ἐκ τῆς συγγενείας σου καί
ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου καί δεῦρο εἰς τήν
γῆν, ἥν ἄν σοι δείξω» (Γεν. 12, 1).

Καί κάτι ἀκόμη. Μιλήσαμε πιό πάνω γιά τά
δῶρα τῶν Μάγων, τά δῶρα τῆς καρδιᾶς τους
στόν νεογέννητο Χριστό. Ἐκεῖνο πού δέν
ἔχουμε συνειδητοποιήσει οἱ περισσότεροι
εἶναι τό μεγάλο, τό μέγιστο δῶρο τῶν Μάγων
στόν καθένα μας καί σέ ὅλη τήν ἀνθρωπό-
τητα. Μέ τίς γνώσεις τους, τήν ἐπιστήμη τους,
τήν ταπεινοφροσύνη τους («ταπεινοῖς δέ δί-
δωσι χάριν» (Ἰακ. 4,6), τούς κόπους τους, καί
ὅλα αὐτά κωδικοποιημένα σέ μία τουλάχι-
στον διετή Ἱεραποστολική πορεία, κατόρθω-
σαν τό ἀνεπανάληπτο. Νά ἀνακαλύψουν τόν
νεογέννητο Μεσσία, νά τόν προσκυνήσουν
καί, μέ ὅσο κύρος καί αἴγλη τούς ἔδινε ἡ ἐπι-
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στήμη καί ἡ θέση τους στήν κοινωνία, νά
φανερώσουν τόν Χριστό σέ ὅλον τόν κόσμο.
Ὄχι μόνο στούς συγχρόνους τους, ἀλλά καί
στίς ἐπερχόμενες γενεές μέχρι συντελείας
τῶν αἰώνων. Αὐτό ἄν δέν εἶναι Ἱεραπο-
στολή: νά ἐφοδιάζεις τούς συνανθρώπους
σου μέ τό μεγαλύτερο ἀγαθό αὐτῆς τῆς
ζωῆς, τήν πίστη στόν Θεό. Αὐτήν πού κα-
θιστᾶ τόν ἄνθρωπο ἀνίκητο καί παντοδύ-
ναμο, κατά τόν λόγο τοῦ Ἀπ. Ἰωάννη: «αὕτη
ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις
ἡμῶν» (Α΄ Ἰωάν. 5,4).

Ἄς δώσουμε ὅμως γιά λίγο τόν λόγο στόν
Μ. Βασίλειο. Ἐντυπωσιάζεται τόσο πολύ
ἀπό τήν ἐμπιστοσύνη τῶν Μάγων καί τήν
ἀφοσίωσή τους στόν Θεό, ὥστε τούς ἐπικα-
λεῖται ὡς παράδειγμα πίστεως πρός μίμηση,
ἀντιπαραβάλλοντάς το πρός τή στάση κά-
ποιων χριστιανῶν. «Μάγοι προσκυνοῦσι καί
χριστιανοί συζητοῦσι, πῶς ἐν σαρκί Θεός…
Σιγάσθω τά περιττά ἐν Ἐκκλησίᾳ Θεοῦ· δο-
ξαζέσθω τά πεπιστευμένα· μή περιεργαζέ-
σθω τά σιωπώμενα» (PG 31, 1473 C).

Καί μετά τήν προσκύνηση τοῦ Χριστοῦ
ἀναχωροῦν ἀπό τήν πτωχική οἰκία τῆς Βη-
θλεέμ γιά τήν πατρίδα τους ἐξαγιασμένοι
καί ἀνακαινισμένοι, καί ἐφοδιασμένοι μέ τά
χαρίσματα-ἀντίδωρα πού πῆραν ἀπό τόν
ἐνανθρωπήσαντα Θεό: τό ἐσωτερικό φῶς,
τήν θεία χάρη καί τή σοφία τοῦ Θεοῦ. Σέ
δύο μόλις προτάσεις ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος
συμπυκνώνει ὅλην τήν ἱεραποστολική δια-
κονία τους: «Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οἱ
Μάγοι, ὑπέστρεψαν εἰς τήν Βαβυλῶνα· ἐκτε-
λέσαντές σου τόν χρησμόν καί κηρύξαντές σε
τόν Χριστόν ἅπασιν».

Βαδίσαντες (οἱ Μάγοι) στά ἴχνη τοῦ Χρι-
στοῦ τόν ἀνακάλυψαν, τόν προσκύνησαν,
τόν ἔδειξαν στούς ἀνθρώπους. Ἔκτοτε ὁ
κάθε Ἱεραπόστολος ἔχει πολλά νά ὠφεληθεῖ
ἀπό τή μελέτη τῆς ἱεραποστολικῆς δια-
δρομῆς τῶν Μάγων. Ἀλλά καί ὁ κάθε πιστός
μπορεῖ νά ἀνανεώσει τήν πίστη, τή δύναμη
καί τήν ἐλπίδα γιά τόν σκληρό ἀγώνα τῆς
ζωῆς. «Δεῦτε, λοιπόν, ἴδωμεν πιστοί, ποῦ
ἐγεννήθη ὁ Χριστός…».

Ψάχνω γιά κάποια ἐποχή,
ὅταν ἡ ἄφθονη βροχή
πότιζε μεθυστικά τή γῆ μας.
Τότε πού ξεδιψοῦσαν τά παιδιά
ἀπ’ τήν ἁπλόχωρη ἀγκαλιά
πού ἄνοιγε γι’ αὐτά ἡ ψυχή μας.

Στίς στεγνές παλάμες τώρα,
λιγοστή ἡ συγκομιδή.
Ἔφθασε ἄραγε ἡ ὥρα
νά ξυπνήσει νέα ἀρχή,
γιά νά κάνουμε ἀνθισμένη
τήν καμένη μας τή γῆ;

Μαλαματή Χαριζανοπούλου-Ἀμπελίδου
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Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
(Πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως)

Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ
Χρυσοστόμου
Χειροτονία Πρεσβυτέρου
(Ὁ Σεβασμιώτατος θά λειτουργήσει καί
θά μιλήσει στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελι-
στρίας Σερρῶν).

Ὥρα 7.30-10.30 π.μ.

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

Ὥρα 7.30-10.30 π.μ.
2. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν
Χριστουγέννων στόν Ἱερό Μητροπολι-
τικό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Σερ ρῶν, ὅπου θά χοροστατήσει ὁ Σεβ.
Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος καί θά
μιλήσει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰορ-
δάνης Θεμελίδης, προϊστάμενος Ἱεροῦ
Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν.

Ὥρα 6.00-7.30 μ.μ.

ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

1. Πανηγυρική θεία Λειτουργία τῶν
Χριστουγέννων τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστό-
μου. (Ὁ Σεβασμιώτατος θά λειτουργή-
σει στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τῶν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν).

Ὥρα 5.00-8.30 π.μ.
2. Β΄ θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Καθεδρικό
καί Προσκυνηματικό Ναό Ἁγ. Θεοδώ-
ρων Σερρῶν.

Ὥρα 9.00-10.30 π.μ.
(Στόν ἀνωτέρω Ἱ. Ναό θά τελεσθεῖ καί
ἡ Α΄ θεία Λειτουργία).

Σάββατο 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. Γεωργίου
Νιγρίτης).

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου
(Μετά τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως)

Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ
Χρυσοστόμου.

Ὥρα 7.30-10.30 π.μ.

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου
Παραμονή Πρωτοχρονιᾶς

1. Εὐλόγηση Βασιλόπιτας στόν Μητρο-
πολιτικό Οἶκο παρουσίᾳ Κλήρου, Ἀρχῶν
καί Λαοῦ.

Ὥρα 4.30 μ.μ.
2. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς
περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί τοῦ Μ. Βα-
σιλείου.

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 2016
Παρασκευή 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 Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Σερρῶν.

Ὥρα 11.00 π.μ.

Κυριακή 3  Ἰανουαρίου
(Πρό τῶν Φώτων)

Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ
Χρυσοστόμου.

Ὥρα 7.30-10.30 π.μ.
(Ὁ Σεβασμιώτατος θά λειτουργήσει καί
θά μιλήσει στόν Ἱερό Ναό ἁγ. Νικήτα
τοῦ Νέου Σερρῶν).

Τρίτη 5 Ἰανουαρίου
Παραμονή Θεοφανείων

α.Ὄρθρος, Μεγάλες ὧρες τῶν Θεοφα-
νείων, Ἑσπερινός.
β. Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βα-
σιλείου 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 Μητροπολιτικό
Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερ -
ρῶν, ὅπου θά χοροστατήσει ὁ Σεβ.
Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος. 

Ὥρα 6.00-7.30 μ.μ.

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Τετάρτη 6 Ἰανουαρίου

1. Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία τοῦ
ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

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 Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Σερ ρῶν). Ἡ κατάδυση τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ καί ὁ ἁγιασμός 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 πραγ-
ματοποιηθεῖ στήν παραλία αὐτῆς ἡ
κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ λι-
τανεία θά ἐκκινήσει ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγ. Γεωργίου Ἀσπροβάλτας περί ὥραν
12.15 μ.μ.

Πέμπτη 7 Ἰανουαρίου
Ἡ Σύναξις τοῦ Τιμίου Προδρόμου

καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
Ὄρθρος καί θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ
Χρυσοστόμου.
Ὁ Σεβ. θά ἱερουργήσει στό Ἱερό Μετόχιο
Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν. (Προδρο-
μούδι)

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
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Αὐτό εἶναι τό αὐθεντικό ἀνθρώπινο πρό-
σωπο: ἐλεύθερο, εὐχαριστιακό, κοινω-
νικό, ἕνα πρόσωπο πού, σύμφωνα μέ

τόν στάρετς Ζωσιμᾶ τοῦ Ντοστογιέφσκυ, θε-
ωρεῖ τόν ἑαυτό του «ὑπεύθυνο γιά ὅλους καί
γιά ὅλα». Στά τρία αὐτά χαρακτηριστικά θά
πρέπει νά προστεθεῖ κι ἕνα τέταρτο: ἡ ὡρί-
μανση, ἡ πορεία πρός τά ἐμπρός, ἡ συνεχής
πρόοδος. «Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμεν,
καί οὕπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα» (Α΄ Ἰω. 3,2).
Τό ἀνθρώπινο πρόσωπο δέν εἶναι στατικό ἤ
στάσιο, ἀλλά δυναμικό. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι
ὁδοιπόρος, ταξιδευτής - homo viator.

Συχνά ἐκφράζουμε τή δυναμική αὐτή πλευ-
ρά τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας κάνοντας
μιά διάκριση μεταξύ τοῦ κατ᾿ εἰκόνα καί τοῦ
καθ᾿ ὁμοίωσιν. Ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου
τῆς Γενέσεως, ὅταν ἔγραφε «κατ᾿ εἰκόνα ἡμε-
τέραν καί καθ᾿ ὁμοίωσιν» προφανῶς δέν εἶχε
τήν πρόθεση νά δηλώσει κάποια ἀντίθεση
μεταξύ τῶν δύο ὅρων, ἀλλά τούς παρέθεσε
ὡς παραλλήλους. Πολλοί ὅμως ἀπό τούς
Ἕλληνες Πατέρες – ἰδιαίτερα ὁ ἅγιος Εἰρη-

ναῖος, ὁ Ὠριγένης, ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμο-
λογητής καί ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός –
τούς ἀντιμετωπίζουν ὡς μή ταυτόσημους. Ἡ
«εἰκόνα» κατά τή δική τους ἑρμηνεία, σημαίνει
αὐτό πού ὁ ἄνθρωπος κατέχει ἐξαρχῆς καί
τό ὁποῖο, παρά τήν πτώση, ποτέ δέν ἔχασε
ἐντελῶς, ἐνῶ ἡ «ὁμοίωσις» συνιστᾶ τόν ὑπέρ-
τατο στόχο μας, τό πλήρωμα τοῦ ἁγιασμοῦ
μας καί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς μας, τήν θέωσή
μας. Εἰκόνα εἶναι τά ἀρχικά χαρίσματα πού
ἐπιδαψίλευσε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο κατά τή
δημιουργία, ὁμοίωση εἶναι ὁ τελικός σκοπός
πού πρέπει νά ἐπιτευχθεῖ διά τῆς σωστῆς
χρήσεως τῆς ἐλευθερίας καί μέ τή βοήθεια,
πάντοτε τῆς Χάριτος. Ἡ εἰκόνα συγκρινόμενη
μέ τήν ὁμοίωση εἶναι ὅπως ἡ δυνατότητα
συγκρινόμενη μέ τήν πραγματοποίηση, ἤ ὅπως
ἡ ἀφετησία συγκρινόμενη μέ τό τέρμα. Ἡ
εἰκόνα ποτέ δέν ἀρκεῖ, κοιτάζει ὅμως πρός
τά ἐμπρός καί κατευθύνεται πάντοτε πρός
τήν ἐκπλήρωσή της, δηλαδή πρός τήν ὁμοίωση.
Ὁ ταξιδευτής ἄνθρωπος, ὁ homo viator, ταξι-
δεύει σ’ ὅλη του τή ζωή ἀπό τήν εἰκόνα πρός

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

* Κάλλιστου Ware (Μητροπολίτη Διοκλείας), Ἐχθροί ἤ φίλοι; Τό σῶμα, ἡ ψυχή καί τά πάθη
τοῦ ἀνθρώπου, ἐκδ. Ἐν πλῷ, Ἀθήνα 22015, σσ. 27-32.

*
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τήν ὁμοίωση. 
Οἱ Χριστιανοί συγγραφεῖς μιλοῦν συχνά

γιά τό «πρωτόκτιστον κάλλος» τοῦ ἀνθρώπου,
στόν παράδεισο: Κατά τή θεώρηση αὐτή, ὁ
Ἀδάμ, ὅταν δημιουργήθηκε, ἦταν προικισμένος
μέ ὅλο τό πλήρωμα τῆς ἁγιότητας καί τῆς
γνώσης. Εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολο νά κατα-
λάβουμε ἐμεῖς, σήμερα τί σημαίνει αὐτό. Εἶναι
λοιπόν σημαντικό νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι,
στήν πραγματικότητα, ἡ πρώιμη χριστιανική
παράδοση δέν ἔχει μόνον ἕναν τρόπο θεώρησης
τῆς προπτωτικῆς καταστάσεως τοῦ ἀνθρώπου.
Ὑπάρχει καί ἄλλη προσέγγιση, πού ἀνιχνεύου-
με γιά παράδειγμα σέ συγγραφεῖς ὅπως ὁ
Θεόφιλος Ἀντιοχείας καί ὁ Εἰρηναῖος, προ-
σέγγιση πού ταιριάζει πολύ καλύτερα μέ τή
δυναμική διάκριση πού κάναμε μεταξύ εἰκόνας
καί ὁμοίωσης. Ὁ ἄνθρωπος, κατά τή δημι-
ουργία του, σύμφωνα μέ τούς συγγραφεῖς
αὐτούς, ἦταν σάν ἕνα νήπιο, τέλειος ὄχι τόσο
ἐνεργείᾳ ἀλλά δυνάμει. Δέν ἦταν προικισμένος
μέ τήν πληρότητα τῆς σοφίας καί τῆς δικαιο-
σύνης, ἦταν ἁπλῶς σέ κατάσταση ἁπλότητας
καί ἀθωότητας. «Ἦταν ἕνα παιδί πού δέν
εἶχε ἀκόμη τέλεια ἀνεπτυγμένη τήν ἀντίληψή
του», σημειώνει ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος. «Ἔπρεπε
νά ὡριμάσει καί ἔτσι νά φθάσει στήν τελει-
ότητα». Ὁ Θεός Δημιουργός ἔβαλε τά πόδια
τοῦ Ἀδάμ στόν σωστό δρόμο, ἀλλά ὁ Ἀδάμ
εἶχε μπροστά του πολύ δρόμο νά διανύσει,
ὥσπου νά φθάσει στό τέρμα τοῦ ταξιδιοῦ
του. Ὁ homo viator δέν ταξιδεύει σ’ ἕναν κλει-
στό κύκλο ἀλλά κατά μῆκος μιᾶς γραμμῆς
πού ὁδηγεῖ πρός τά πάνω.

Αὐτή ἡ ἄποψη δικαιώνεται ἄν δοθεῖ στή
Σάρκωση τοῦ Χριστοῦ ἡ πραγματική της βα-
ρύτητα. Ἀναλαμβάνοντας τήν ἀνθρώπινη
φύση μας, κατά τή Σάρκωση, καί θεώνοντάς
την κατά τήν Μεταμόρφωση, τήν Ἀνάσταση
καί τήν Ἀνάληψη, ὁ Λόγος εἰσήγαγε στόν κό-
σμο ἕνα νέο στοιχεῖο, μιά πληρέστερη διάσταση,
πού δέν ὑπῆρχε στήν ἀρχή. Ὄχι μόνον ἀπο-
κατέστησε τήν εἰκόνα, ἀλλά τῆς ἀπένειμε καί
εὐρύτερες δυνατότητες πρός τήν κατεύθυνση

τῆς ὁμοιώσεως. Τό τέλος ἀξίζει περισσότερο
ἀπό τήν ἀρχή· ἡ ἐσχατολογία δέν εἶναι ἁπλῶς
ἀρχαιολογία.

Ἀλλά καί πάλι δέν τελειώνουν ὅλα ἐδῶ.
Σύμφωνα μέ ὅσα γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος
Νύσσης στό ἔργο του ὁ Βίος τοῦ Μωυσέως, ἡ
πορεία τοῦ ἀνθρώπου πρός τά ἐμπρός καί ἡ
διαρκής ὡρίμανσή του – ὁ Γρηγόριος αὐτό
τό ὀνομάζει ἐπέκταση, κίνηση πέρα ἀπ’ αὐτό
πού βρίσκεται μπροστά (βλ. καί Φιλιπ. 3,13) –
θά συνεχίζεται ἀδιάκοπα ὄχι μόνο κατά τήν
παρούσα ζωή ἀλλά καί στήν αἰωνιότητα, στόν
μέλλοντα αἰώνα. Ἡ ὡρίμανση εἶναι χαρακτη-
ριστικό τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου ὄχι μόνο
ἐδῶ στή γῆ, ἀλλά καί στόν οὐρανό. Ἐφόσον
ὁ Θεός εἶναι ἄπειρος – πιστεύει ὁ Γρηγόριος –
ἡ λυτρωμένη ἀνθρωπότητα δέν θά παύσει
ποτέ νά μετέχει ὅλο καί πληρέστερα στήν
ἀπέραντη δόξα καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ θά
τόν γνωρίζουμε ὅλο καί περισσότερο, ὡστόσο
ἡ γνώση αὐτή δέν θά ἐξαντλεῖται ποτέ. Ἡ
οὐσία τῆς τελειότητας συνίσταται, παραδόξως,
στό γεγονός ὅτι ποτέ  δέν γινόμαστε τέλειοι,
ἀλλά συνεχίζουμε νά προχωροῦμε «ἀπό δόξης
εἰς δόξαν» (Β΄ Κορ. 3,18). Ὅπως γράφει ὁ
Jean Danielou «κάθε τέλος δέν εἶναι παρά μιά
νέα ἀναχώρηση». Κάθε μεθόριος, στή σκέψη
τοῦ Γρηγορίου, ὑπονοεῖ καί τό πέραν αὐτῆς,
κάθε ὅριο προϋποθέτει τήν ὑπέρβασή του. Ἡ
αἰωνιότητα, ὅπως καί ἡ ἱστορία, δέν εἶναι
ἕνας κύκλος, ἀλλά μιά πορεία πρός τά πάνω
δέν εἶναι ἕνα γεωμετρικό σημεῖο, ἀλλά ἕνα
σπιράλ μέ ἀνοδική κατεύθυνση.

Νά λοιπόν τί σημαίνει νά εἶσαι γνήσιος
ἄνθρωπος: νά κάνεις ἐλεύθερες ἐπιλογές,
νά εἶσαι εὐγνώμων, νά μοιράζεσαι, νά ὡρι-
μάζεις. «Gloria enim Dei vivens homo», μᾶς
διαβεβαιώνει ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος: «Δόξα τοῦ
Θεοῦ εἶναι ὁ ζωντανός ἄνθρωπος». Ἄς ἀγω-
νιστοῦμε ὥστε νά κάνουμε αὐτή τή δόξα πιό
ἐμφανή στόν ἑαυτό μας. Ἄς ὁμοιάσουμε πε-
ρισσότερο στόν Θεό, μέ τό νά γινόμαστε ὅλο
καί περισσότερο ἄνθρωποι.
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Ἐκδήλωση Μαξιμείου Ἱδρύματος
Μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἡ ἐτή-

σια ἐκδήλωση - συνεστίαση τοῦ Μαξιμείου Πνευ-
ματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, τήν Κυριακή 1η Νοεμβρίου, σέ
αἴθουσα τοῦ ξενοδοχείου «ΕΛΠΙΔΑ Resort».

Στήν ἀρχή ὁ Γεν. Διευθυντής τοῦ Μαξιμείου
Ἱδρύματος Πρωτ/ρος Ἰορδάνης Θεμελίδης, προ-
σφώνησε τούς παρισταμένους καί ἀναφέρθηκε
στίς δραστηριότητες τῶν Σχολῶν του καί τούς
εὐχαρίστησε γιά τήν παρουσία τους.

Στή συνέχεια, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θε-
ολόγος σέ σύντομη ὁμιλία του συνεχάρη ὅσους
ἐκοπίασαν γιά τή διοργάνωση τῆς ἐκδήλωσης ἐνῶ
εὐχαρίστησε καί ἐκείνους πού ἀνταποκρίθηκαν
καί ὑπερπλήρωσαν τήν μεγάλη αἴθουσα τοῦ ξενο-
δοχείου καί εὐχήθηκε σέ ὅλους καλή διασκέδαση.

Ἀκολούθησε ἡ ἐπίδοση τῶν πτυχίων
στούς ἀποφοιτήσαντες σπουδαστές τῆς
Σχολῆς Βυζ. Μουσικῆς καί Βυζ. Ἁγιο-
γραφίας τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύματος.

Στή συνέχεια ἐμφανίστηκε ἡ πολυμελής
Μεικτή χορωδία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς
τοῦ Μαξιμείου, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ
κιθαρίστα - χοράρχη κ. Μιχάλη Μπου-
ρέλου, ἡ ὁποία ἀπέδωσε γνωστά τρα-
γούδια τοῦ Σαράντα καί ὁρισμένες καν-
τάδες.

Ἀκολούθως τό γυναικεῖο χορευτικό
τμῆμα τοῦ Μαξιμείου χόρεψε γνωστούς
παραδοσιακούς χορούς τῆς Μακεδονίας
μας.

Ἡ ὄμορφη βραδυά συνεχίστηκε μέ τήν
ὀρχήστρα καί τή γλυκειά φωνή τοῦ πρω-
τοψάλτου τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
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κ. Ἀστερίου Γούναρη, οἱ ὁποῖοι ἀπέδωσαν τραγούδια
ἀπό ὅλες τίς περιοχές τῆς πατρίδος μας. 

Ἰδιαίτερα λαμπρά τά ἐγκαίνια τῶν νέων γρα-
φείων τοῦ Συλλόγου Θεσσαλῶν Ν. Σερρῶν

«Παναγία Ξενιά»
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἔγιναν τήν Παρασκευή

6 Νοεμβρίου 2015, τό ἀπόγευμα, τά ἐγκαίνια τῶν
νέων γραφείων τοῦ Συλλόγου Θεσσαλῶν «Παναγία
Ξενιά» (Δημογερόντων καί Δ. Θράκης, γωνία).

Τήν τελετή τῶν ἐγκαινίων λάμπρυναν μέ τήν
παρουσία τους, οἱ θρησκευτικές καί πολιτικές
ἀρχές τοῦ τόπου, καθώς καί πλῆθος κόσμου.

Τόν ἁγιασμό τῶν ἐγκαινίων τέλεσε ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος,

παρουσία τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν, Σερρῶν καί
Νιγρίτης κ. Θεολόγου καί Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς τελετῆς τοῦ ἁγιασμοῦ, τό
λόγο ἔλαβε ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Θεσσαλῶν
Ν. Σερρῶν κ. Παναγιώτης Γκέκας, ὁ ὁποῖος, μεταξύ
ἄλλων τόνισε εἰδικά, τήν ἰδιαιτερότητα τῆς ἡμέρας
αὐτῆς γιά τό σύλλογο, μιᾶς καί πρό ὀλίγης ὥρας
εἶχε ἀφιχθεῖ στήν πόλη μας, ἡ θαυματουργός εἰκόνα
τῆς «Παναγίας Ξενιᾶς» ἀπό τό Βόλο, συνοδευόμενη
ἀπό τό Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἰγνάτιο, τόν ὁποῖο
καί εὐχαρίστησε γιά τή μεγάλη τιμή πού κάνει
στούς Σερραίους, ὥστε νά τούς δοθεῖ ἡ δυνατότητα
προσκύνησης τῆς ἁγίας εἰκόνος, ἀλλά καί γιά τήν
ἐδῶ παρουσία του, στά ἐγκαίνια τῶν νέων γραφείων
τοῦ συλλόγου Θεσσαλῶν.

Στή συνέχεια τοῦ ἐναρκτήριου λόγου του ὁ κ.
Γκέκας, ἔδωσε συνοπτικά τό στίγμα τοῦ συλλόγου,
ἀλλά καί τῆς νέας διοίκησης καί τόνισε, ὅτι στόχος

καί σκοπός εἶναι ἡ καταξίωσή του, στά
πολιτιστικά δρώμενα τῶν Σερρῶν. Ἰδι-
αίτερη μνεία καί εὐχαριστίες, ἐξέφρασε
ἐκ μέρους ὅλων, πρός τό πρόσωπο τοῦ
σεπτοῦ ποιμενάρχη μας κ. Θεολόγου,
γιά τήν ἠθική καί ὑλική προσφορά καί
βοήθειά του πρός τό σύλλογο Θεσσαλῶν,
μιᾶς καί ὁ ἴδιος ἕλκει τήν καταγωγή του,
ἀπό τόν Βόλο.

Τέλος, εὐχαρίστησε ὅλους, ὅσοι συμ-
μετέχουν στίς δραστηριότητες καί ἐκδη-
λώσεις τοῦ συλλόγου, τούς χορηγούς
(ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους), ἀλλά καί
τίς κυρίες, πού ἑτοίμασαν τά ἐξαιρετικά
ἐδέσματα τῆς ἡμέρας τῶν ἐγκαινίων (πού
προσφέρθηκαν στό τέλος) καί ὅλους τούς
παρευρισκομένους.

Τό λόγο στή συνέχεια πῆραν οἱ Σεβ.
Μητροπολίτες, Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.
Θεολόγος καί Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ
κ. Ἰγνάτιος, οἱ ὁποῖοι εὐχήθηκαν καί
ἔδωσαν τίς πατρικές τους εὐλογίες πρός
τό Διοικητικό Συμβούλιο καί τά μέλη
τοῦ συλλόγου Θεσσαλῶν.

Ἀκολούθησε ἀπονομή τιμητικῶν-ἀνα-
μνηστικῶν δώρων στούς Σεβ. Μητροπο-
λίτες κ.κ. Ἰγνάτιο, Θεολόγο καί Κυριακό,
ἐκ μέρους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Κατά τή διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης πα-
ρίστατο σύσσωμο τό Δ.Σ., ἀποτελούμενο
ἀπό τούς: Κεφαλᾶ Κ. (Ἀντιπρόεδρο),
Μπλούκα Ἀνδριάνα (Γενική Γραμματέα),
Λιούγκα Γεωργία (Ταμία), Παπανδρέου
Χρ. (Ὑπεύθυνη δημοσίων σχέσεων), Δο-
λάρη Ζωή, Θεοδοσίου Χρ. μέλη.

Παραβρέθηκαν καί τίμησαν μέ τήν
παρουσία τους, οἱ: Ὑφυπουργός Ἐσω-
τερικῶν καί Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης
(πρώην Μακεδονίας καί Θράκης) κ. Κόλ-
λια-Τσαρουχᾶ Μαρία, ὁ πρώην βουλευτής
καί ὑπουργός Θεόφιλος Λεονταρίδης, ὁ
πρώην βουλευτής Χαϊτίδης Εὐγένιος, ὁ
περιφερειακός σύμβουλος κ. Μασλαρινός
Ἀθανάσιος, οἱ ἀντιδήμαρχοι Σερρῶν κ.
Γκότσης Ἠλίας καί Γαλάνης Στέργιος,
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ἐκ μέρους τοῦ δημάρχου Σερρῶν (ὁ ὁποῖος ἀπου-
σίαζε στό ἐξωτερικό), ὁ ἐντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος γιά τήν Καθαριότητα κ. Παντελής Χρά-
πας, ὁ πρόεδρος τῆς ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Εὐθύμιος,
ὁ Διοικητής τοῦ 10ου Συντάγματος Κ. Γκουτζου-
ρέλας Ἰωάννης, ὁ Ἀναπληρωτής Διευθυντής τῆς
Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης Σερρῶν κ. Ματσαρόκας
Α., ὁ ὑποδιευθυντής τῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης
Σερρῶν κ. Παπαδόπουλος Γ., ὁ Διοικητής τῆς Πυ-
ροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Σερρῶν κ. Δημητράκης,
οἱ πρώην πρόεδροι τοῦ Συλλόγου Θεσσαλῶν κ.
Φαλαγκάρας Νικ., Στεργιόπουλος Βασ. καί Μικροῦ
Φ., ὁ πρώην Δήμαρχος Νιγρίτας καί Καθηγητής
ΤΕΙ Σερρῶν κ. Δάπης Δημήτριος, ὁ Γυμνασιάρχης,
Πρωτοψάλτης καί μέλος τοῦ συλλόγου μας κ.
Ἀρδανιώτης Δημήτριος, ὁ ὁποῖος ἐκπροσώπησε
καί τήν Ἀδελφότητα Μικρασιατῶν Ν. Σερρῶν, ὁ
«Ἅγ. Πολύκαρπος», ὁ πρόεδρος τοῦ Συλλόγου
Πελοποννησίων Ν. Σερρῶν κ. Κώστας Δημητρό-
πουλος, ἡ πρόεδρος τοῦ ΟΡΦΕΑ Σερρῶν κ. Γιούλη
Σπυρίδου, ὁ κ. Θεοχαρίδης Στ. ἐκ μέρους τῆς Θρα-
κικῆς Ἑστίας Σερρῶν, ὁ πρόεδρος τῆς ΟΕΒΕΣ κ.
Σωτήριος Κοτσαμπάς, ὁ ἐπιχειρηματίας κ. Κάντζας
Δημήτριος, ὁ χοροδιδάσκαλος τοῦ συλλόγου μας
κ. Ἀλέξανδρος Ὁμηριάδης, πολλά μέλη καί φίλοι
τοῦ συλλόγου.

Γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο
Ὁ πρόεδρος, Γκέκας Παναγιώτης

Ὑποδοχή τῆς «Παναγίας Ξενιᾶς» στίς Σέρρες
Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν ἀποβλέπουσα στόν

ἁγιασμό καί στήν πνευματική στερέωση καί ἐνίσχυση
τοῦ πιστοῦ λαοῦ καί μάλιστα στίς δύσκολες ἡμέρες,
μέ τιμή, σεβασμό ἀλλά καί χαρά πνευματική στό
πλαίσιο καί τῶν λατρευτικῶν ἀκολουθιῶν πού τε-
λοῦνται μέ ἀφορμή τόν πανηγυρικό ἑορτασμό τῶν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἐφόρων καί πολιούχων
Σερρῶν, φιλοξένησε ἀπό τήν Παρασκευή, 6 Νοεμ-
βρίου, στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν τό πάνσεπτο καί θαυματουργό ἐκτύπωμα
τῆς Παναγίας Ξενιᾶς, προερχόμενο ἀπό τήν πα-
λαίφατη, ὁμώνυμη Ἱερά Μονή στόν Ἁλμυρό Μα-
γνησίας.

Ἡ ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας
Ξενιᾶς τήν ὁποία ἐκόμισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης

Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος,
πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τῆς
Παρασκευῆς, 6 Νοεμβρίου, μέσα σέ κλίμα
βαθειᾶς συγκίνησης καί πνευματικῆς
ἀνάτασης, ἔμπροσθεν τῆς πλατείας τοῦ
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Παμμ.
Ταξιαρχῶν Σερρῶν.

Τό ἱερώτατο θεομητορικό εἰκόνισμα
ὑποδέχθηκε σύσσωμος ὁ ἱερός κλῆρος
τῆς πόλεως καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς
τῶν Σερρῶν μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβ.
Ποιμενάρχη μας κ. Θεολόγο, οἱ ἀρχές
τοῦ τόπου καθώς καί πλῆθος εὐσεβῶν
χριστιανῶν πού προσῆλθε γιά νά προ-
σκυνήσει καί νά λάβει τήν χάρη καί τήν
εὐλογία τῆς Κυρίας Θεοτόκου.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Θεολόγος
ἀμέσως μετά τήν πάνδημη ὑποδοχή τῆς
ἱερᾶς Εἰκόνος, συγχοροστάτησε μετά
τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ναζαρέτ κ. Κυ-
ριακοῦ καί Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ
κ. Ἰγνατίου στή δοξολογία, πού τελέσθηκε
στόν Μητροπολιτικό Ναό.

Ὁμίλησε ἐπικαίρως πρός τό πολυ-
πληθές ἐκκλησίασμα γιά τήν φιλόστοργη
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Ἡ Ἱ. Εἰκόνα τῆς «Παναγίας Ξενιᾶς» παρέμεινε
γιά προσκύνηση στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τῶν
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν μέχρι τό πρωΐ τῆς
Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, ὅπου καθημερινῶς θά τε-
λοῦνταν ἱερές ἀκολουθίες πρός ἁγιασμό τῶν πιστῶν.

Ὁ ἑορτασμός τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
στίς Σέρρες

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε στίς Σέρρες,
ἡ πανευφρόσυνος Ἱερά μνήμη τῆς συνάξεως τῶν
ἐφόρων καί ἀγρύπνων φρουρῶν τῆς ἱστορικῆς πό-
λεως καί πωτεύουσας τοῦ Νομοῦ Σερρῶν καί τοῦ
εὐλαβοῦς λαοῦ της, τῶν ἁγίων ἐνδόξων Ἀρχιστρα-
τήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν ἐπουρα-
νίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων, χοροστάτησε

στόν πανηγυρικό πολυαρχιερατικό Ἑσπερινό στόν
ἑορτάζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Παμμε-
γίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν καί κήρυξε τόν θεῖο
λόγο ἀναφερόμενος μέ γλαφυρότητα στό φιλάνθρωπο
ἔργο τῶν θεοειδῶν Ἀρχαγγέλων ὡς διακόνων τοῦ
μυστηρίου τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Συμπροσευχόμενοι ἐκτός τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου
κ. Θεολόγου παρέστησαν ἐπίσης οἱ Σεβ. Μητροπο-
λίτες Ναζαρέτ κ. Κυριακός, Σάμου καί Ἰκαρίας κ.
Εὐσέβιος, Ἰόππης κ. Δαμασκηνός, Σιδηροκάστρου
κ. Μακάριος, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Θεσσαλιώτιδος
καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος καί Τρίκκης καί
Σταγῶν κ. Χρυσόστομος.

Τήν Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, στήν πολυαρχιερατική,
πανηγυρική θεία Λειτουργία, προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μη-

παρουσίαση καί σκέπη τῆς Παναγίας
μας στήν ζωή μας καί εὐχαρίστησε
ἐγκαρδίως τόν Σεβ. Μητροπολίτη Δη-
μητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο, γιά
τήν μεγίστη ψυχοστηρικτική αὐτή εὐλο-
γία, τῆς μεταφορᾶς στήν πόλη τῶν
Σερρῶν, τῆς ἱερᾶς καί χαριτοβρύτου
εἰκόνος τῆς Παναγίας Ξενιᾶς.

Εὐχαριστίες ἐπίσης ἀπηύθυνε πρός
τόν Σεβ. Ναζαρέτ Κυριακό γιά τήν εὐλο-
γητή συμπροσευχητική του παρουσία.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβ. Μη-
τροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος
ἀνταπέδωσε τίς εὐχαριστίες γιά τήν λαμ-
πρή ὑποδοχή τῆς ἱερᾶς εἰκόνος. Ἐπε-
σήμανε πώς ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι
τό κατ’ ἐξοχήν πρότυπο ἐλευθερίας καί
χαρᾶς, φωτεινό παράδειγμα πρόθυμης
ὑπακοῆς στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, θυσια-
στικῆς διακονίας καί ταπεινόφρονης
σιωπῆς πού χαρίζουν στόν  ἄνθρωπο
τῆς σύγχρονης τυραννικῆς ἐποχῆς τό
βίωμα τῆς ἀληθοῦς καί ὑγιοῦς ἐλευθε-
ρίας.

«Ἡ ἐλευθερία στήν ὁποία νομίζουμε
ὅτι μᾶς ὁδηγοῦν οἱ δρόμοι μακριά ἀπό
τόν Θεό εἶναι ἀντικατοπτρισμός τῆς ἀλη-
θινῆς ἐλευθερίας καί χαρᾶς πού μπορεῖ
νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος μόνο κοντά στόν
Θεό διά τῆς Θεοτόκου», κατέληξε ὁ Σεβ.
κ. Ἰγνάτιος.

Μετά τό πέρας τῆς Δοξολογίας τελέ-
σθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐνῶ
οἱ Σεβ. Ἀρχιερεῖς μετέβησαν στή Στέγη
τοῦ Συλλόγου Θεσσαλῶν Νομοῦ Σερρῶν
«Παναγία Ξενιά» ὅπου ὁ Σεβ. Δημη-
τριάδος κ. Ἰγνάτιος τέλεσε τόν ἁγιασμό
τῶν ἐγκαινίων. Ὁ Σεβ. Δημητριάδος συ-
νεχάρη τόν Πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ
Συλλόγου γιά τήν οὐσιαστική καί καρ-
διακή ἀφοσίωσή τους στήν Προστάτιδα
τῆς Θεσσαλικῆς γῆς, «Παναγία Ξενιά»
καί εὐχήθηκε ἐγκαρδίως πρός ὅλους
πλούσια τήν θεομητορική προστασία
καί σκέπη.
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τροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός ἐνῶ ὁμίλησε μέ
θεολογική ἐνάργεια ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου
καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος.

Μετά τήν θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε
ἡ λιτάνευση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων τῆς Παναγίας
Ξενιᾶς καί τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, μέ τήν
συμμετοχή τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν, τοῦ ἱεροῦ κλή-
ρου, τῶν τοπικῶν μας ἀρχόντων καί μεγάλου πλή-
θους φιλέορτων πιστῶν.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος
καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, στήν
κεντρική πλατεία τῆς πόλεως, ὁμίλησε

ἐποικοδομητικῶς γιά τήν σπουδαιότητα
τιμῆς τῶν ἁγίων Ἀρχαγγέλων καί γενι-
κότερα ὅλων τῶν ἁγίων τῆς πίστεώς μας
στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου.

Στό τέλος τῆς λιτανεύσεως ὁ Σεβ. Ποι-
μενάρχης μας εὐχαρίστησε θερμῶς τούς
Σεβ. Ἀρχιερεῖς, τούς Βουλευτές, τίς ἀρχές
τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς μας καί τόν
φιλάγγελο λαό μας γιά τήν πάνδημη συμ-
μετοχή τους στίς ἑορταστικές ἀκολουθίες
γιά τούς πολιούχους τῶν Σερρῶν.

Τό ἀπόγευμα, πραγματοποιήθηκε μιά
ξεχωριστή καί ἄρτια ὀργανωμένη μουσική
ἐκδήλωση, ὡς ἐπιστέγασμα τῆς σημερινῆς
εὐλογημένης ἡμέρας, στόν «παλαιό
Ὀρφέα» Σερρῶν, κατά τή ὁποία τά νιάτα
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας θέλησαν νά τι-
μήσουν τήν ἱερά μνήμη τῆς συνάξεως
τῶν Ἀρχαγγέλων.
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Ἡ χορωδία νέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως “Ἀγγέλων
Φωνές” ὑπό τήν διεύθυνση τῆς κ. Μαρίας Κουβακλῆ
παρουσίασε ἕνα μουσικό πρόγραμμα μέ παραδο-

σιακά καί ἔντεχνα τραγούδια. Πλῆθος κόσμου κα-
τέκλυσε τόν «παλαιό Ὀρφέα» γιά νά καμαρώσουν
τά παιδιά τους καθώς καί γιά νά ἀπολαύσουν τίς
μελωδικές τους φωνές.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Θεολόγος, στό τέλος τῆς
ἐκδήλωσης, ἐξέφρασε τήν βαθειά του ἱκανοποίηση
γιά τό πρόγραμμα πού παρουσίασαν τά παιδιά
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἀκόμη, ἐπεσήμανε τά
οὐσιαστικά μηνύματα πού ἔδωσαν τά παιδιά μέσα
ἀπό τά τραγούδια πού παρουσίασαν.

Τέλος, εὐχαρίστησε τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν
πού τά ἐμπιστεύονται στήν στοργική ἀγκαλιά τῆς
Ἐκκλησίας καί εὐχήθηκε σέ ὅλους τήν εὐλογία
τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν Κατερίνη
Τό διήμερο, 30 Νοεμβρίου καί 1 Δεκεμβρίου, ὁ

Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος μετέβη  στήν
Κατερίνη.

Τή Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, παρέστη στήν ἑόρτια
ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε στόν ἱερό Κα-

θεδρικό Ναό θείας Ἀναλήψεως Κατερί-
νης, πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
πρ. Κίτρους καί Κατερίνης κ. Ἀγαθονί-
κου, μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώσεως 30
ἐτῶν Ἀρχιερωσύνης του (1985-2015).

Ἐκ μέρους τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος παρέστη ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ

ὁποῖος ἀνέγνωσε τό μήνυμα τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου.

Στήν ἐκδήλωση παρουσιάστηκε, ἀπό
τόν Σεβ. Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυ-
σόστομο, μία νέα ἐπετειακή ἔκδοση ὑπό
τόν τίτλο «Σιγῆς πολυφθόγγου ὁμιλή-
ματα», πού ἀποτελεῖ συλλογή ἑορτα-
στικῶν Ἐγκυκλίων τοῦ τιμωμένου Ἱεράρ-
χη.

Ἐπίσης, παρουσιάστηκε ἡ ἔκδοση τοῦ
Βίου καί τῆς Παρακλήσεως τῆς Ἁγ. Αἰκα-
τερίνης ἀπό τόν Ἱεροψάλτη τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Κων/νο Μαρινόπουλο.

Τήν Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, ὁ σεπτός
Ποιμενάρχης ἔλαβε μέρος στήν πολυαρ-
χιερατική θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε
στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Θείας Ἀνα-
λήψεως Κατερίνης, μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ἑορτῆς τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ Ἱεροῦ Λει-
ψάνου τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀγαθονίκου,
ἀπό τήν Καβάλα στήν Κατερίνη. Τήν
ἡμέρα αὐτή εἶχε ἐπιλέξει ὡς ἡμέρα τῶν
ὀνομαστηρίων του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
πρ. Κίτρους κ. Ἀγαθόνικος.
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Τό θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας
κ. Θεολόγος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στόν ἑορταζό-
μενο ἅγιο μάρτυρα, ὅσο καί στόν ἄγοντα τά ὀνο-
μαστήριά του σεπτό Ἱεράρχη. 

Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστηρίων του, ὁ Σε-
βασμιώτατος μέ τούς συμμετέχοντες στόν ἑορτασμό
Ἀρχιερεῖς, ἐπισκέφθηκε στό Μητροπολιτικό Μέγαρο
τόν ἑορτάζοντα Γέροντα Μητροπολίτη κ. Ἀγαθό-
νικο.

Ἱερατικές Συνάξεις
• Τήν Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε

ἡ πρώτη Ἱερατική Σύναξη τῆς περιόδου αὐτῆς,
στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἐπι-
σκοπείου. Μετά τήν καθιερωμένη προσευχή ὁ Σε-
βασμιώτατος ἀναφέρθηκε εἰσαγωγικά στόν σκοπό
τῆς Συνάξεως ὁ ὁποῖος ἦταν ἡ ἐνημέρωση τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιά τό
Κτηματολόγιο. 

Στή συνέχεια οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Κτηματολογίου
τῆς περιοχῆς Νιγρίτης ἀναφέρθηκαν, λεπτομερειακά,
γιά τήν ἀνάγκη καταγραφῆς τῶν κτηματικῶν πε-
ριουσιῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τά ἀπαραίτητα δι-
καιολογητικά γιά τήν σύνταξη τῶν κτηματολογικῶν
πράξεων, πρός διευκόλυνση τῶν Ἱερέων.

• Ἡ δεύτερη Σύναξη τῆς περιόδου αὐτῆς, πραγ-
ματοποιήθηκε στόν ἴδιο  χῶρο, τήν Πέμπτη, 3 Δε-
κεμβρίου. Μετά τήν καθιερωμένη προσευχή, ὁ Σε-
βασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό σκοπό τῆς Συνάξεως,

ὁ ὁποῖος ἦταν ἡ ἐνημέρωση τῶν κληρικῶν
σχετικά μέ τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης καί
παρέδωσε τό βῆμα στόν π. Εὐστράτιο
Καρατσούλη, ὑπεύθυνο τοῦ Γεν. Φιλο-
πτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας. Ὁ π. Εὐστράτιος ἀναφέρθηκε στήν
ὀργάνωση τοῦ «Ἐράνου τῆς Ἀγάπης»
καί στήν ἐκδήλωση πού πρόκειται νά
πραγματοποιηθεῖ γιά τό σκοπό αὐτό. 

Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος, ἔκανε
ἰδιαίτερη ἀναφορά στό ἴδιο θέμα καί
ἔδωσε τίς κατευθυντήριες γραμμές γιά
τήν ἐπιτυχία τοῦ Ἐράνου, ὥστε τήν πε-
ρίοδο αὐτή τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς ὕφε-
σης νά ἀνακουφισθοῦν περισσότεροι
ἐμπερίστατοι ἀδελφοί μας. Μετά τό διά-
λογο ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε τίς
ἐγκάρδιες εὐχές του πρός ὅλους γιά τήν
περίοδο τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. 

Σύναξη Κατηχητῶν καί Κατηχητριῶν
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας

Τήν Δευτέρα, 7 Δεκεμβριου τό ἀπό-
γευμα, στή νέα αἴθουσα ὁμιλιῶν τοῦ
Ἐπισκοπείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας, πραγματοποιήθηκε Σύναξη Κατη-
χητῶν καί Κατηχητριῶν τῆς Μητροπολι-
τικῆς μας περιφερείας.

Στήν ἀρχή ἀπηύθυνε χαιρετισμό ὁ
ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότητος, Πα-
νοσιολ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Καϊμακάμης
καί στή συνέχεια μίλησε στούς Κατηχη-
τές καί Κατηχήτριες ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
π. Ἰωάννης Καλαϊτζῆς, Ἱεροκήρυκας τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου, ὁ
ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ διακονία
τῆς κατηχήσεως. Δυσκολίες καί προ-
οπτικές». Δέν παρέλειψε ἐπίσης, νά ἀνα-
φερθεῖ καί στό ἐπίκαιρο γεγονός τῆς
ἑορτῆς τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Ἀκο-
λούθησε συζήτηση καί ἐξαγωγή συμπε-
ρασμάτων καί ἀντηλλάγησαν εὐχές γιά
τό ἅγιο Δωδεκαήμερο.
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«Ἡ Ἀγάπη πάντοτε ἐλπίζει!…» 
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας

Παρά τήν χαμηλή θερμοκρασία τῆς
«παγερῆς ἐποχῆς» μας, μιά ζεστή ἀτμό-
σφαιρα δημιουργήθηκε τό Σάββατο, 12
Δεκεμβρίου, τό ἀπόγευμα, στόν φιλόξενο
χῶρο τοῦ παλαιοῦ Ὀρφέα Σερρῶν, ὅπου
μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἔλαβε χώρα συναυλία
φιλανθρωπικοῦ χαρακτήρα πού διοργά-
νωσε ἡ Ἐκκλησία τῶν Σερρῶν, ὑπό τήν
εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.
Θεολόγου καί τήν πρόθυμη συνεργασία
ὅλων τῶν Σερραϊκῶν Τηλεοπτικῶν
Σταθμῶν καί τοῦ Ἐκκλ. Τηλεοπτικοῦ
Σταθμοῦ 4Ε.

Μέ τόν γενικό τίτλο «Ἡ ἀγάπη πάντα
ἐλπίζει!» ἡ ὄμορφη αὐτή ἑορταστική
ἑσπερίδα πού ἐντάχθηκε στό πλαίσιο τοῦ
ἐφετινοῦ Ἐράνου Ἀγάπης, εἶχε ὡς σκοπό
πρῶτον μέν τήν ὑπεύθυνη ἐνημέρωση
τοῦ λαοῦ γιά τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς
Ἱ. Μητροπόλεώς μας πού ἀποσκοπεῖ
στήν στήριξη τῶν ἀναξιοπαθούντων
ἀδελφῶν μας καί ἀκολούθως τήν πνευ-
ματική προετοιμασία γιά τήν μεγίστη
ἑορτή τῶν Χριστουγέννων μέσα ἀπό τούς
ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καί τά παρα-
δοσιακά τραγούδια. Μία ἐκδήλωση - τα-
ξίδι στό μέγα πέλαγος τῆς θείας ἀγάπης,
ἡ ὁποία κατά τόν Ἀπ. Παῦλο «οὐδέποτε
ἐκπίπτει». Μίας ἀγάπης πού «ποτέ δέν
τελειώνει», ἀλλά κυρίως «ποτέ δέν πα-
λιώνει».

Τό ἐναρμονισμένο μέ τήν ἀτμόσφαιρα
τῶν Χριστουγέννων πρόγραμμα τῆς ἐκδή-
λωσης περιελάμβανε τήν συμμετοχή τῶν
χορωδιῶν. «Οἱ Δομέστικοι τῆς Δράμας»
καί «Λύκειο Ἑλληνίδων Δράμας» ὑπό
τήν διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου κ. Γρηγ.
Παπαεμμανουήλ. Οἱ δύο καλλικέλαδες
φιλοξενούμενες χορωδίες ἀπέδωσαν μέ
μοναδικό τρόπο βυζαντινούς ἐκκλησια-
στικούς ὕμνους τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου
ὅπως ἐπίσης καί ἐπίκαιρα ἑορταστικά
τραγούδια καί παραδοσιακά κάλαντα.

Διάνθισμα στό εὐφρόσυνο κλίμα ὑπῆρξε ἡ προβολή
ταινιῶν μικροῦ μήκους μέ ἀναφορές στό πνευματικό,
πολιτιστικό καί φιλανθρωπικό ἔργο τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας, ὑπενθυμίζοντας στό πολυπληθές
κοινό, πώς μέσα ἀπό τόν κάθε συνάνθρωπό μας
συναντοῦμε τόν ἴδιο τόν Χριστό.

Τήν λαμπρή καί ἄρτια ὀργανωμένη συναυλία, ἡ
ὁποία ἀναμεταδόθηκε ἀπευθείας μέσα ἀπό τά το-
πικά τηλεοπτικά κανάλια ἀλλά καί ἀπό τόν Ρ/Σ
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας «Ράδιο Κιβωτός», ἔκλεισε
ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος, ὁ ὁποῖος,
ἀναφέρθηκε στήν μεγάλη ἀρετή τῆς φιλοπτωχείας
τονίζοντας πώς τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, σέ μία
ἐποχή ἀνθρωποκτόνου ἀδιαφορίας καί ψυχοκτόνου
ἐφησυχασμοῦ, εἶναι οὐσιαστικά ἀντιστασιακό καί
θυσιαστικό. «Πίστη δίχως ἔργα, εἶναι πίστη νεκρή»,
ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ Σεβασμιώτατος, ἐκφρά-
ζοντας παράλληλα τήν εὐγνωμοσύνη του πρός
τούς ἐργάτες καί συντελεστές τοῦ φιλανθρωπικοῦ
ἔργου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, κληρικούς καί λαϊκούς.
Ὑπεγράμμισε ἐπίσης πώς «ἡ Ἐκκλησία ἐμπνέει
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ἀθόρυβα μέ τήν πίστη τόν ὑγιή ἐθελοντισμό
γιά νά μήν σβήσει τό καντήλι τῆς ἐλπίδος
προσφέροντας τό ἦθος τοῦ Χριστοῦ».

Τέλος, δέν παρέλειψε νά εὐχαριστήσει
πατρικῶς καί νά συγχαρεῖ μέ θερμούς
λόγους τόν ἐκλεκτό χοράρχη καί τά τα-
λαντοῦχα μέλη τῶν δύο χορωδιῶν πού
ἔδωσαν τόν καλύτερο ἑαυτό τους, στήν
πραγματικότητα «ἕνα κομμάτι ἀπό τήν
ψυχή τους» γιά τήν πραγματοποίηση τῆς
ἐκδήλωσης, καί ὅλους ἐκείνους πού κο-
πίασαν συμβάλλοντας στή διοργάνωση
τῆς λαμπρῆς συναυλίας, τήν ὁποία προ-
σέφεραν στόν φιλότιμο, πιστό καί εὐαί-
σθητο Σερραϊκό λαό.

Ἰδιαίτερη ἦταν ἡ εὐγνώμων ἀναφορά
τοῦ Σεβασμιωτάτου τόσο στόν τηλεοπτικό
σταθμό 4Ε, τό στολίδι αὐτό τῆς Ἐκκλησίας
μας, γιά τήν πολύτιμη συμβολή του στήν
ἀναμετάδοση τῆς ἐκδήλωσης ὅσο καί
στά τοπικά τηλεοπτικά κανάλια πού στή-
ριξαν τήν προσπάθεια αὐτή τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας.

Οἱ «ἄγγελοι» τῆς Ἐκκλησίας τῶν
Σερρῶν καί τῆς Νιγρίτης ὑποδέχον-

ται τά ἅγια Χριστούγεννα
Μέ μεγάλη ἐπιτυχία διοργανώθηκαν

καί ἐφέτος οἱ καθιερωμένες Χριστουγεν-
νιάτικες ἐκδηλώσεις ἀπό τήν Ἱερά Μη-
τρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης. Μέ τήν
πατρική εὐλογία καί παρότρυνση τοῦ
Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Θεολόγου καί
τήν ἔμπονη μέριμνα τοῦ Γραφείου Νεό-
τητας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, λίγες
ἡμέρες πρίν τό μεγάλο γεγονός τῆς Γεν-
νήσεως τοῦ Κυρίου μας στό ταπεινό σπή-
λαιο τῆς Βηθλεέμ, δόθηκε στούς μικρούς
καί μεγαλυτέρους, ἡ εὐκαιρία νά λάβουν
τό καθαρό καί ὀρθόδοξο μήνυμα τῶν
Χριστουγέννων, γιορτάζοντας ἀληθινά
καί γνήσια, μέ ἀγάπη καί Χριστό στίς
καρδιές τους.

Εἰδικότερα, τό Σάββατο, 19 Δεκεμ-
βρίου, τό ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε

ἡ μεγάλη Χριστουγεννιάτικη γιορτή τῶν κατηχητικῶν
συνάξεων στό κατάμεστο ἀπό κόσμο κεντρικό
ἀμφιθέατρο ‘’Ἀστέρια’’ τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρῶν.

Τήν ἑορταστική αὐλαία τῆς ἐκδήλωσης ἄνοιξε
ζωηρά ἡ Παιδική χορωδία τοῦ ‘’Μαξιμείου’’ Πνευ-
ματικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας ἡ ὁποία ἔψαλλε ὕμνους, κάλαντα
καί Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ἀκόμη συμμε-
τεῖχαν παιδιά τῶν κατηχητικῶν συνάξεων τῶν
Ἱερῶν Ναῶν Ἁγίου Ἀντωνίου Σερρῶν καί Ἁγίου
Γεωργίου Νιγρίτης. Οἱ μικροί καί ἁγνοί ‘’ἄγγελοι’’
τραγούδησαν καί ἀπέδωσαν ποιήματα καί χρι-
στουγεννιάτικα διηγήματα μέ θέμα τά Χριστούγεννα
καί τό νόημα τῆς μεγάλης αὐτῆς Ἑορτῆς, δίνοντας
μέ τόν δικό τους ἀνεπιτήδευτο τρόπο ἕνα ἰδιαίτερο
χαρακτήρα στήν ἐκδήλωση πού ὅλοι οἱ παριστάμενοι
χάρηκαν.

Ἀκολούθως, ὡς ἐπιστέγασμα τοῦ ἑορταστικοῦ
προγράμματος καί στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ
τρέχοντος ἔτους 2015, ὡς ἔτους τῶν ἁγίων ἐνδόξων
νεομαρτύρων, παρουσιάσθηκε ἀπό τίς νεανικές
ὁμάδες τῆς Γ.Ε.Χ.Α. Σερρῶν μία ἐξαιρετικά διδακτική
θεατρική παράσταση ἀφιερωμένη στήν ζωή, τήν
ὁμολογία καί τό μαρτύριο τοῦ καυχήματος τῆς πό-
λεως τῶν Σερρῶν, τοῦ ἱερομάρτυρα τοῦ τόπου
μας ἁγίου Νικήτα τοῦ Νέου. Οἱ νεαροί καί ἐλπιδο-
φόροι βλαστοί τῆς Ἐκκλησίας μας μέ ἀριστοτεχνικό
τρόπο σκιαγράφησαν ἐπί σκηνῆς τήν μεγάλη αὐτή
μορφή τῆς πίστεώς μας, πού μέ τό μαρτύριό του
καθηγίασε τήν πόλη μας καί ἔκτοτε τήν προστατεύει
μέ τίς θεοπειθεῖς πρός τόν Κύριο προσευχές του.

Τήν ὄμορφη γιορτή ἔκλεισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
μας κ. Θεολόγος τονίζοντας ἰδιαιτέρως τήν ἀναγ-
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καιότητα πνευματικῆς προετοιμασίας γιά
τήν βίωση τοῦ μεγάλου γεγονότος τῆς
κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.
«Τό μήνυμα τῶν ἡμερῶν» συνέχισε ὁ Σέβ.,
«εἶναι ὅτι, ὅσο κι ἄν φυσάει μέ μανία ὁ
παγωμένος βοριάς τῆς ἁμαρτίας καί τῆς
ἀποστασίας, ὑπάρχει ἡ μητέρα μας Ἐκκλη-
σία, ἡ ὁποία στηρίζει τήν πίστη καί τήν
ἐλπίδα». Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχα-
ρίστησε πατρικῶς ὅλους ὅσους συνέβαλαν
στήν ἐπιτυχία τῆς ἐκδήλωσης ἐπικαλού-
μενος σ’ ὅλους, πλούσια τήν χάρη τοῦ
ἁγίου Θεοῦ, πρός πνευματική ὑποδοχή
καί χριστιανοπρεπή ἑορτασμό τῶν ἁγίων
Χριστουγέννων.  

Τήν Κυριακή ‘’Πρό τῆς Χριστοῦ Γεν-
νήσεως’’, μετά τήν θεία Λειτουργία στόν
αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Σερρῶν, ἔγινε γιά ἀκόμη μία χρονιά ὁ
στολισμός τοῦ «Δένδρου τῶν Εὐχῶν».

Σ’ αὐτή τήν ἐκδήλωση συμμετεῖχαν
πολλά ἀπό τά παιδιά τῶν κατηχητικῶν
τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῶν Σερρῶν καί τῆς
Νιγρίτης ἀλλά καί τῆς εὐρύτερης Μη-
τροπολιτικῆς μας περιφέρειας, συνοδευό-
μενα ἀπό τούς ὑπευθύνους Ἱερεῖς καί
τούς κατηχητές τους. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ
πώς τά νιάτα τῆς Ἐκκλησίας μας, εὐαι-
σθητοποιημένα στό φιλάνθρωπο πνεῦμα
τῶν ἁγίων ἡμερῶν προσέφεραν τρόφιμα
γιά τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο «Κιβωτός
Ἀγάπης», καλλιεργώντας στήν πράξη τίς
μεγάλες ἀρετές τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀλλη-
λεγγύης. 

Στήν κλήρωση πού ἀκολούθησε μοι-
ράστηκαν στά παιδιά βιβλία, παιχνίδια,
ποδήλατα καί διάφορα γλυκίσματα. Εὐχή
καί προσευχή ὅλων ἦταν τά ἐφετινά Χρι-
στούγεννα νά μοσχοβολήσουν ἀπό πίστη,
χαρά, ἐλπίδα καί ἀγάπη καί κυρίως νά
ζήσουμε τά Χριστούγεννα μαζί μέ τόν
Χριστό μας.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου
Τήν Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου κατά τή θεία λει-

τουργία πού τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.

Θεολόγος στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν,
τέλεσε τό μυστήριο τῆς χειροτονίας εἰς Πρεσβύτε-
ρον τοῦ Ἱεροδιακόνου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τιμίου
Σταυροῦ Σερρῶν π. Νικολάου Σεβασλῆ.

Ἐκδήλωση Λόγου καί Μέλους
Τήν Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα, ἡ

ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρῶν μέ τήν
εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, πραγμα-
τοποίησε ἐκδήλωση Βυζαντινοῦ μέλους μέ θεολο-
γικό σχολιασμό τῶν ἱερῶν ὕμνων. Τούς ἐπίκαιρους

ὕμνους ἀπέδωσε ἡ Βυζαντινή Χορωδία τοῦ Μαξι-
μείου Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου
καί καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Μι-
χαήλ Κλέτσα, ἐνῶ τόν σχολιασμό τῶν ὕμνων πα-
ρουσίασε ἡ θεολόγος κ. Ζωή Ἰωαννίδου.
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Ἐπισκέψεις Σεβασμιωτάτου
Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτῶν τοῦ ἁγίου Δωδε-

καημέρου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεολόγος,
τήν Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα, ἐπισκέ-
φθηκε τούς τροφίμους τῆς Κωστοπουλείου Στέγης,
συνοδευόμενος ἀπό ὁμάδα ἱερέων καί μέλη τῶν νε-
ανικῶν συντροφιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί
εὐχήθηκε στούς ἡλικιωμένους.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, Πα-
ρασκευή, 25 Δεκεμβρίου, τό μεσημέρι ἐπισκέφθηκε
τό Γενικό Νοσοκομεῖο Σερρῶν, συνοδευόμενος ἀπό

ἱερεῖς καί μέλη τῶν νεανικῶν συντροφιῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί ἐξέφρασε ἀπό κοντά
τήν ἀγάπη καί συμπαράσταση τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τό μεσημέρι τῆς ἴδιας ἡμέρας εὐλόγησε καί παρα-
κάθησε στό ἑόρτιο τραπέζι, πού παρατέθηκε στό
Κεντρικό Διαμητροπολιτικό Συσσίτιο «Ὁ ἐπιού-
σιος Ἄρτος» γιά τούς ἐμπερίστατους συνανθρώ-
πους μας.

Ἀπό τίς ποιμαντικές δραστηριότητες
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νι-
γρίτης κ. Θεολόγος κατά τόν μήνα Νο-
έμβριο καί τό μήνα Δεκέμβριο: 

– Λειτούργησε στούς Ἱ. Ναούς: Τι-
μίου Σταυροῦ Σερρῶν (1/11), Παμμεγ.
Ταξιαρχῶν Σερρῶν (8/11, 25/12), Ἁγ. Νε-
κταρίου Νεοχωρίου (9/11), Προφ. Ἠλιού
Βέργης (15/11), Εἰσοδίων Θεοτόκου
Σερρῶν (21/11), Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν
(22/11), Ἁγ. Αἰκατερίνης Γεν. Νοσοκομείου
Σερρῶν (25/11), Ἁγ. Ἀνδρέου Πατρῶν
(30/11), Ἁγ. Μηνᾶ Σερρῶν (4/12), Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Α΄ Κοιμητηρίου
Σερρῶν (5/12), Ἁγ. Νικολάου Καλλιθέας
(6/12), Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν (12/12),
Ἱ. Μονῆς Τιμ. Προδρόμου Σερρῶν (13/11),
Εὐαγγελιστρίας Σερρῶν (20/12), Ἁγ. Γε-
ωργίου Νιγρίτης (26/12), Ἀναλήψεως Κυ-
ρίου Βόλου (27/12).

– Χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία
τοῦ Ἑσπερινοῦ στούς Ἱ. Ναούς: Παμμε-
γίστων Ταξιαρχῶν Σερρῶν (7/11, 14/11,
12/12, 19/12, 24/12), Ἁγ. Μηνᾶ Σερρῶν
(10/11), Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν
(20/11), Ἁγ. Αἰκατερίνης Γεν. Νοσοκομείου
Σερρῶν (24/11), Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς
Σερρῶν (25/11), Ἁγ. Ἀνδρέου Πατρῶν
(29/11), Προφήτου Δανιήλ Μεταξουργεί-
ου.

– Προέστη στίς Δοξολογίες: α) μέ
τήν εὐκαιρία τῆς ὑποδοχῆς τῆς Ἱερᾶς
εἰκόνος Παναγίας Ξενιᾶς στόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Παμμεγ. Ταξιαρχῶν
Σερρῶν (6/11), β) μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ἑορτῆς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στόν Ἱ.
Ναό Εἰσοδίων Θεοτόκου Σερρῶν (21/11),
Ἁγ. Σπυρίδωνος Σερρῶν (11/12).

– Τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγια-
σμοῦ: α) στήν αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ Σερρῶν,
μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τῆς νέας
Ἱεραποστολικῆς χρονιᾶς (1/11), β) στά
νέα γραφεῖα τοῦ Συλλόγου Θεσσαλῶν
(6/11) καί γ) στό Σχολεῖο Β΄ εὐκαιρίας
Σερρῶν (3/12). 
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Ἁγίου Νεκταρίου: Ὁ νόμος ἦτο ἀνίσχυρος πρός σωτηρίαν

Τό θεῖον ἔλεος καί ἡ εὐσπλαγχνία ηὐδό-
κησε νά σώσῃ τό ἀνθρώπινον γένος ἀπό
τῆς ἁμαρτίας· ὁ Θεός ἐλεήσας τόν ἄνθρω-
πον ἀπέστειλε τόν υἱόν Αὐτοῦ τόν μονο-
γενῆ εἰς τόν κόσμον ἐν δούλου μορφῇ
γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό
νόμον ἵνα τούς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ ἵνα
τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν (Γαλ. δ΄ 4-5).

«Δικαιούμενοι δωρεάν τῇ αὐτοῦ χάριτι,
λέγει ὁ Παῦλος, ὅν προέθετο ὁ Θεός ἱλα-
στήριον διά τῆς πίστεως ἐν τῷ Αὐτοῦ
αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης Αὐτοῦ
διά τήν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρ-
τημάτων ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ Θεοῦ, εἰς τό εἶναι
Αὐτόν δίκαιον καί δικαιοῦντα τόν ἐκ πί-
στεως Ἰησοῦ» (Ρωμ. γ΄ 25). Διά τῆς πίστεως
ἄρα τῆς πρός τόν γεννηθέντα Σωτῆρα Χρι-
στόν σωζόμεθα καί κοινωνοί τῆς δόξης τοῦ
Θεοῦ γιγνόμεθα καί ἐπί πλέον υἱοί Θεοῦ.
Ὁ νόμος ἐζήτει ἔνδικον τήν μισθαποδο-
σίαν, ἦν δέ παιδαγωγός εἰς Χριστόν καί
σκιά τῶν μελλόντων καί τύπος τῆς ἀλη-
θείας. Ταύτην τήν ἀλήθειαν ἐφανέρωσεν
ἡμῖν ἡ ἐλθοῦσα χάρις· διά τοῦτο καί ὁ
Εὐαγγελιστής λέγει: «ὁ νόμος ἐδόθη διά
Μωϋσέως», δι’ οὖ ἡ κρίσις καί ἡ κατάκρι-
σις τοῦ ἁμαρτήσαντος καί ἡ σκιά τῶν μελ-
λόντων· οὐχί δέ ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια.
Τοῦτο ἐξηγούμενος ὁ Παῦλος λέγει πρός
Κολασσαεῖς: «ὅτι ταῦτά ἐστι σκιά τῶν μελ-
λόντων» (β΄ 17). Ἐν δέ τῇ πρός Ἑβραίους
αὐτοῦ ἐπιστολῇ ἀποδεικνύει δι’ ἀκαταμα-
χήτων ἀποδείξεων ἐξ αὐτῶν τῶν διατά-
ξεων τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου, ὅτι σκιώδης ἦν
ἡ τοῦ Μωσαϊκοῦ νόου λατρεία (δ΄ 5) «ὅρα,
γάρ φησίν ὁ Θεός τῷ Μωϋσεῖ, μέλλοντι ἐπι-
τελεῖν τήν σκηνήν, καί ποιήσεις πάντα
κατά τόν τύπον τόν ὑποδειχθέντα σοι ἐν

τῷ ὄρει (Ἐξ. κε΄ 40). Διά τοῦτο λέγει: «σκιάν γάρ
ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν οὐκ αὐτήν
τήν εἰκόνα τῶν πραγμάτων εἶχεν· οὖτος δέ οὐδέ-
ποτε δύναται τούς προσερχομένους τε-
λειῶσαι… ἀδύνατον γάρ αἷμα τράγων καί
ταύρων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας» (ι΄ 1-5). Πῶς δέ τῶν
ἁμαρτιῶν μή ἀφαιρουμένων τελειωθήσεται ὁ
ἄνθρωπος; Χάριτος λοιπόν καί ἀληθείας διά
Ἰησοῦ Χριστοῦ δαψιλῶς ἐδόθη. Ἡ ἔνδεια λοι-
πόν ἐξέλιπε, τό κενόν ἐπληρώθη, ὁ ἄνθρωπος
ἐπλουτίσθη, ἡ χάρις ἐδόθη, ἡ ἀλήθεια
ἐφανερώθη, ἡ ἀνθρωπότης ἐσώθη.
Ἤδη ἐλεύθερος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
προσφέρει τῷ Θεῷ τήν ἐν πνεύματι
καί ἀληθείᾳ λατρείαν· ἤδη φίλος γενό-
μενος τοῦ Θεοῦ προσπελάζει τῷ ἀπρο-
σπελάτῳ θρόνῳ τοῦ Ὑψίστου, ἁγιάζεται καί
τελειοῦται·ἤδη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ ἀνεῴχθη
καί ὁ ἄνθρωπος εἰσέρχεται εἰς τήν αἰώνιον
ζωήν· ἤδη ἡ θεία βουλή ἐπληρώθη καί τό κρά-
τος τοῦ διαβόλου κατηργήθη· ἤδη τό μεσότοι-
χον τῆς ἔχθρας διαλέλυται καί ἡ βασιλεία τοῦ
Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς ἐγκατεστάθη· ἤδη τά πάντα
συνετελέσθησαν καί ὁ ἄνθρωπος τόν Χριστόν
ἐνδυόμενος εἰς τό ἀρχαῖον ἀναμορφοῦται κάλ-
λος. Ὁποία ὄντως ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ
Ὑψίστου. Δεῦτε οὖν ἀδελφοί χριστιανοί σκιρ-
τήσωμεν καί ἀλαλάξωμεν καί δοξάσωμεν καί
εὐχαριστήσωμεν Χριστόν τόν Θεόν ἡμῶν τόν ἐκ
τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ καί τῆς κατάρας τοῦ
νόμου ἡμᾶς ἐλευθερώσαντα, τόν δόντα ἡμῖν τήν
χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως καί ὑποδείξαντα ἡμῖν
ὁδόν σωτηρίας ἐν τῷ λατρεύειν Θεῷ ἐν Τριάδι·
τόν ἄναρχον Θεόν, τόν συνάναρχον Λόγον, καί
τό συναΐδιον καί ζωαρχικόν Πνεῦμα, Τριάδα
ὁμοούσιον καί ἀχώριστον. Ἀμήν.

* Χριστολογία, ἐκδ. Νεκτάριος Παναγόπουλος, Ἀθῆναι 1992, σσ. 178-179.
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Κάλαντα στό Σεβασμιώτατο ἀπό τήν Χορωδία παραδοσιακῆς μουσικῆς τοῦ Μαξιμείου Ἱδρύ-
ματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (24/12).

Ἡ «Παιδική Ὀρχήστρα - Χορωδία» τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας
στή Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση (19/12).


