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Γιά μιά ἀκόμη χρονιά στή ζωή μας ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία
μᾶς καλεῖ νά ἑορτάσουμε καί νά βιώσουμε, μέσα ἀπό τό
Λειτουργικό Χρόνο τῆς Θείας Λατρείας, τή Γέννηση τοῦ Θε-
ανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μέ τήν ἀφορμή αὐτή ἐπιθυμῶ νά πῶ, μέ συντομία καί
ὅσο γίνεται πιό ἁπλά, δυό λόγια γιά τό σκοπό τῆς ἐναν-
θρώπησης τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί γιά τό πῶς ἀντιμετωπί-
ζει τήν ἐνανθρώπησή Του ὁ σύγχρονος κόσμος. 

Μέ τήν εὐδοκία τοῦ Πατρός καί τήν συνευδοκία καί συ-
νέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ
προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό τήν Ἀειπάρθενο
Μαρία καί γίνεται τέλειος ἄνθρωπος, μέ σῶμα καί ψυχή λο-
γική, χωρίς νά πάψει νά εἶναι ταυτόχρονα καί τέλειος Θεός.
Γίνεται Θεάνθρωπος. Αὐτό εἶναι κατά τόν Ἀπ. Παῦλο τό
μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον: «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί»
(Α΄ Τιμ. γ΄ 16). 
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Ὁ Χριστός δέν ἔγινε ἄνθρωπος ἁπλά καί μόνο γιά νά δι-
δάξει στόν κόσμο κάποιες νέες ἀλήθειες. Οὔτε μόνο γιά νά
εὐεργετήσει τούς ἀνθρώπους, θεραπεύοντας ἀρρώστους καί
χορταίνοντας πεινασμένους. Οὔτε μόνο γιά νά κάνει τούς
ἀνθρώπους πιό καλούς καί ἠθικούς. Ἦλθε γιά νά ἑνώσει
στό Πρόσωπό Του, στήν Ὑπόστασή Του, τήν θεία Φύση μέ
τήν ἀνθρώπινη φύση, τόν Τριαδικό Θεό μέ τόν ἄνθρωπο!

Ὁ Κύριος εἶπε: «Ἐγώ ἦλθον ἵνα ζωήν ἔχωσι καί περισσόν
ἔχωσιν» (Ἰωάν. ι΄ 10). Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἑρμη-
νεύοντας τούς λόγους αὐτούς τοῦ Κυρίου, λέει ὅτι τό «πε-
ρισσόν», δηλαδή τό περισσότερο ἀπό τήν ζωή πού ἔδωσε
στούς ἀνθρώπους, εἶναι ὅτι τούς ἔκανε ἀδελφούς (Ἑβρ. β΄
11-18) καί συγκληρονόμους Του (Ρωμ. η΄, 17), κοινωνούς μέ
τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας).

Μέ τήν ἐνανθρώπησή Του ὁ Χριστός ἀνύψωσε τόν
ἄνθρωπο σέ κατάσταση ἀνώτερη ἀπ’ αὐτή, πού ἦταν ὁ
Ἀδάμ πρίν τήν πτώση. Ἔκανε τόν ἄνθρωπο Σῶμα Του,
ὅπως λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος (Α΄ Κορ. β΄ 27) καί κατοικητήριο
τῆς Ἁγίας Τριάδος (Ἰωάν. ιδ΄, 23). Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα
ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου νά πλημμυρίζει μέ τούς καρπούς τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, πού εἶναι κατά τόν Ἀπ. Παῦλο «ἀγάπη,
χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,
πραότης, ἐγκράτεια» (Γαλ. ε΄ 22-23).

Μέ βάση τά πιό πάνω ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ἡ ἀξία τοῦ
ἀνθρώπου, σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη Πατερική Παράδοση,
δέν ἔγκειται στήν τέλεια σωματική του κατασκευή, πού ξε-
περνᾶ κάθε ἄλλη ζωντανή ὕπαρξη, ἀλλά στό γεγονός ὅτι μέ
τό Ἅγιο Βάπτισμα καθίσταται μέλος τοῦ Σώματος τοῦ ἐναν-
θρωπήσαντος Ἰησοῦ Χριστοῦ καί θεώνεται. 
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Ἀκούγοντας, ὅμως, κανείς αὐτές τίς ὑπέροχες ἀλήθειες
τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης καί ρίχνοντας μία ματιά γύρω του
ἀναρωτιέται: Ἄραγε κατανοεῖ ἡ σύγχρονη κοινωνία καί συ-
νειδητοποιεῖ ὁ σημερινός ἄνθρωπος τό ὑπερφυέστατο τοῦτο
μυστήριο;

Δυστυχῶς, ἡ ἀπάντηση εἶναι σέ μεγάλο ποσοστό ἀρνη-
τική! Βλέπουμε τούς ἀνθρώπους νά γιορτάζουν τά Χρι-
στούγεννα κοσμικά. Τά βλέπουν σάν μιά χρήσιμη
πα ρα δο  σιακή ἑορτή, πού καλύπτει μέ τό ρομαντισμό της,
τίς ψυχολογικές ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου. Ἀναβιώνουν ὡραῖα
ἔθιμα. Γεμίζουν οἱ δρόμοι καί τά σπίτια φῶτα καί μουσικές.
Ἔρχονται στό νοῦ ὡραῖες ἀναμνήσεις ἀπ’ τά παιδικά χρό-
νια. Ἀνταλλάσσονται δῶρα καί εὐχές... ἀλλά ἀπουσιάζει ὁ
Χριστός τοῦ Ὁποίου τή Γέννηση οἱ πραγματικοί Χριστιανοί
ἑορτάζουν.

Ὁ σημερινός παγκοσμιοποιημένος ἄνθρωπος δέν ἔχει
πλέον ὡς κέντρο τῆς ζωῆς του τόν Θεάνθρωπο ἀλλά τόν
ἑαυτό του, τό εἴδωλό του! Δέν εἶναι Θεανθρωποκεντρικός,
ἀλλά ἀνθρωποκεντρικός. Δέν ἀγωνίζεται νά γίνει καθ’ ὁμοί-
ωσιν Θεοῦ, ἀλλά κάνει τόν ἑαυτό του «Θεό» καί γι’ αὐτό κα-
ταλήγει σέ συνεχή ἀδιέξοδα. Ἡ καταστροφή τοῦ
περι βάλ λοντος καί ἡ παγκόσμια οἰκονομική κρίση εἶναι
ἀπόδειξη τῶν λεγομένων.

Γι’ αὐτό, ἀδελφοί μου, ὅσο εἶναι ἀκόμη καιρός, ἄς σπεύ-
σουμε νά ἐπαναφέρουμε τόν Θεάνθρωπο στό κέντρο τῆς
ζωῆς μας καί νά βιώσουμε τή Γέννησή Του μέσα μας, ὥστε
νά ἑορτάσουμε  ἀληθινά Χριστούγεννα.

Αὐτό εὔχομαι μέ ὅλη μου τήν καρδιά σέ ὅλους τούς πι-
στούς χριστιανούς.

ΕΝΗΝΘΡΩΠΗΣΕ
ΧΡΙΣΤΟΣ
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ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ
ΠΠρρωωττοοππρρ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ἈἈννττωωννίίοουυ

(Λουκ. ιστ΄, 19-31)

«1199 Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον
εὐφραινόμενος καθ' ἡμέραν λαμπρῶς. 2200 πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλη-
το πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἡλκωμένος 2211 καὶ ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων
τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλει-
χον τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 2222 ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ
τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. 2233 καὶ
ἐν τῷ ἅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ
μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 2244 καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· πάτερ Ἀβραάμ,
ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ
καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 2255 εἶπε δὲ Ἀβραάμ·
τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως
τὰ κακά· νῦν δὲ ὧδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι· 2266 καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις μεταξὺ
ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς
μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 2277  εἶπε δέ· ἐρωτῶ οὖν σε, πάτερ,
ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου· 2288 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς· ὅπως
διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 2299
λέγει αὐτῷ Ἀβραάμ· ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 3300 ὁ
δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ’ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς, μετα-
νοήσουσιν. 3311  εἶπε δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ ἐάν
τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται».

Ἀποδείξεις! ...
Ἰδού τό κλειδί! 
Αὐτό ζητᾶ ὁ πλούσιος. 
Αὐτό ζητοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σήμερα. 
Ὑπάρχουν ἀποδείξεις γιά τό Θεό καί τήν ὕπαρξή Του, ἀλλά καί τήν

ἄλλη ζωή;
Ἄν ὄχι, γιατί ν΄ ἀλλάξουν οἱ ἄνθρωποι;
Γύρισε κανείς ἀπό τόν μετά θάνατο κόσμο, νά βεβαιώσει ὁ,τιδήπο-

τε;
Ὑπάρχει, ὅμως, καί ὁ ἀντίλογος. Εἶναι ἀρκετό νά ρίξει κανείς ἕνα βλέμ-

μα γύρω. Νά σηκώσει τό βλέμμα ψηλά στόν Οὐρανό. Νά δεῖ τόν ἥλιο
τή μέρα. Τ’ ἀστέρια τή νύχτα. Καί νά σκεφτεῖ: Πῶς, ἀλήθεια, ξεφύτρωσαν
ὅλα τοῦτα;
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Πῶς μπῆκαν σέ κίνηση; Πῶς συγκρατοῦνται σέ τέτοια ἁρμονία θαυ-
μαστή;

Ἄν, παράλληλα, σκύψει στό βάθος τῆς ὕπαρξής του, ἀκούσει τούς
πόθους καί τίς προσδοκίες τῆς ψυχῆς του, ἄν σκύψει στή συνείδησή
του, ἄν ἀκούσει τόν ἅγιο αὐθόρμητο παλμό τῆς ψυχῆς του, θ΄ ἀκού-
σει τή φωνή τοῦ Θεοῦ ἁπαλή νά ψιθυρίζει ἐντός του. Θά μάθει τό θέ-
λημά Του μέσα στό βιβλίο τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως: τήν Ἁγία Γραφή.

Ὁ πλούσιος, ὅμως, μετατοπίζει τήν εὐθύνη του. Χρησιμοποιεῖ γελοία
δικαιολογία. Αἰτιᾶται τό Θεό καί γιά τό γεγονός ὅτι ἐκεῖνος δέν μετε-
νόησε. Ὑπογραμμίζει τήν ἔλλειψη συνταρακτικοῦ σημείου πού θά τόν
ἔκαμνε, ὅταν ἦταν στή ζωή, νά πιστέψει. 

Φταίει ὁ Θεός, λοιπόν.
Ἡ ἀπάντηση βέβαια τοῦ Ἀβραάμ εἶναι καταπέλτης.
Γιά ἐμᾶς τά πράγματα εἶναι εὐκολότερα, ἀλλά καί δυσκολοτέρα. 
Εὐκολότερα, γιατί μᾶς διαφωτίζει ὁ νόμος τῆς Καινῆς Διαθήκης. 
Δυσκολοτέρα, γιατί ἔτσι μεγαλώνουν οἱ εὐθύνες μας.
Δέν μποροῦν, πάντως, νά σταθοῦν- εἶναι ὁλοφάνερο- ἀστεῖα καί δι-

κολαβικά ἐπιχειρήματα ἤ ὅποιες δικαιολογίες. Εἶναι ἀναίδεια, ἀλλά καί
μωρία ν΄ ἀπαιτοῦμε κάτι πιό πειστικό, πολύ χειροπιαστό. Κι ἄν ἀκό-
μη κάποιος ἀναστηθεῖ, κάποιοι θά ἐπηρεαστοῦν. Μετά, ὅμως, τήν πρώ-
τη κατάπληξη, τόν τρόμο, θά ἔλθει πάλι τό πνεῦμα τῆς ἀπιστίας μέ
τό ἔνδυμα τῆς ἀμφιβολίας, τῆς κριτικῆς, τῆς μόρφωσης ν’ ἀμφισβητή-
σει τήν ἐγκυρότητα τῆς μαρτυρίας. Θά ποῦν ὅτι εἶναι φαντασιοπληξία.
Ψευδαίσθηση. Πλάνη. Ἀφέλεια.

Καί σήμερα γίνονται θαύματα. Πόσοι, ὅμως, τά παραδέχονται; Πό-
σοι ἀναγνωρίζουν τή θαυμαστή ἐπέμβαση τῆς Θείας Πρόνοιας;

Ἐπείσθηκαν οἱ ἄνθρωποι μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ; Ἦταν θαῦμα;
Καιρός νά πετάξουμε τίς ὠτοασπίδες τῆς σκληροκαρδίας, τῆς ἐπι-

πολαιότητας, τῆς ἀσέβειας...
Καιρός ν’ ἀνοίξουμε τά μάτια τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος λοιπόν.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ
ΠΠρρωωττοοππρρ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ἈἈννττωωννίίοουυ

(Λουκ. η΄, 41-56)

«4411 καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε·
καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ,

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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4422 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα καὶ αὕτη ἀπέθνῃσκεν. Ἐν δὲ τῷ
ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 4433 καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ
ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον οὐκ ἴσχυσεν ὑπ' οὐδενὸς θε-
ραπευθῆναι, 4444 προσελθοῦσα ὄπισθεν ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ πα-
ραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. 4455 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Τίς ὁ ἁψάμενός μου;
ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι
συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι καὶ λέγεις τίς ὁ ἁψάμενός μου; 4466 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν·
Ἥψατό μού τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἀπ' ἐμοῦ. 4477 ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ
ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ δι' ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγει-
λεν αὐτῷ ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. 4488 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· Θάρσει,
θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εἰς εἰρήνην. 4499 Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχε-
ταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων αὐτῷ ὅτι Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου· μὴ σκύλλε
τὸν διδάσκαλον. 5500 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ λέγων· Μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε,
καὶ σωθήσεται. 5511 ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα εἰ μὴ Πέτρον
καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 5522 ἔκλαιον
δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπε· Μὴ κλαίετε· οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει.
5533 καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 5544 αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάντας καὶ
κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησε λέγων· Ἡ παῖς, ἐγείρου. 5555 καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα
αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. 5566 καὶ ἐξέστησαν
οἱ γονεῖς αὐτῆς· ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός.

Φαινομενικά παράδοξη ἡ ἐρώτηση τοῦ Χριστοῦ. Καί ὅμως δέν ἦταν.
Εἶναι γεγονός πώς ὁ κόσμος τόν συμπίεζε. Ταυτόχρονα, ὅμως, τόν

ἄγγιξε ἡ αἱμορροοῦσα.
Δυό διαφορετικοί τρόποι πλησιάσματος τοῦ Χριστοῦ. Τό ἐρώτημα,

λοιπόν, εἶναι: Ἐμεῖς πλησιάζουμε τό Χριστό; Ἄν ναί, γιατί;
Σέ πρώτη φάση μᾶς ἐνδιαφέρουν ἡ διάθεση, τά ἐλατήρια πού

σπρώχνουν τόν ἄνθρωπο νά πλησιάσει τόν Κύριο, ἀλλά καί ἡ ποιό τητα
τοῦ ἐλατηρίου.

Τόν βλέπουμε ὡς σωτήρα καί λυτρωτή ἤ ὡς προμηθευτή ὑλικῶν
ἀγαθῶν;

Πότε Τόν πλησιάζουμε; Ὅταν ἔχουμε λόγους ὑγείας; Ὅταν βρι -
σκόμαστε σέ μέρες μεγάλης ἀνάγκης; Ὅταν κίνδυνοι μᾶς περιβάλλουν
ἤ ἄλλα σοβαρά γεγονότα μᾶς πολιορκοῦν; Ὅταν κρίσιμες περιστάσεις
μᾶς ἀναγκάζουν νά Τόν πλησιάσουμε;

Ὁ πραγματικά πιστός Χριστιανός  ἐνδιαφέρεται ὄχι γιά τό τί θά τοῦ
δώσει ὁ Χριστός, ἀλλά πῶς θά κερδίσει τήν ἀγάπη Του. Τόν ἴδιο τόν
Κύριο.
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Γι’ αὐτό, ὅσοι εἰλικρινά ποθοῦν τήν ἐπαφή, τήν ἕνωση μαζί Του, δέν
διστάζουν καί τή ζωή τους νά προσφέρουν γι’ Αὐτόν. 

Συχνά, ὅμως, ἡ ἐπαφή μας μαζί Του καταντᾶ μιά ἐξωτερική, μηχανική
θρησκευτικότητα. Δέν θίγει, δέν συγκινεῖ βαθειά τήν καρδιά μας.

Ἡ θρησκευτικότητά μας εἶναι μιά ἁπλή συνήθεια χωρίς βάθος.
Ἔτσι καί τά ἱερότερα καί φρικτότερα πράγματα καταντοῦν

συνήθεια. Συνήθεια ἡ προσευχή, ἡ συμμετοχή στά ἁγιώτατα μυστήρια
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ μελέτη, ἡ ἀκρόαση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.

Ὅλα γίνονται ἄψυχοι, ἀνούσιοι τύποι.  
Τρέχουν τόσοι στίς Ἐκκλησίες κατά τίς μεγάλες μέρες. Πόσοι ἀπ’

αὐτούς ἀποκομίζουν κάτι; Μετανοοῦν; Ἀλλάζουν ζωή; Γίνονται πιό
δίκαιοι; Πιό εὐθεῖς; Πιό εὐσυνείδητοι;

Οἱ πλεῖστοι μένουν στήν ἐπιφάνεια. Ξεχνοῦν τόν Ἰησοῦ, δηλαδή Τόν
συνθλίβουν, Τόν πιέζουν. Παραμένει γι’ αὐτούς ξένος.

Δέν τούς δημιουργεῖ ἱερό ρίγος, θεῖες ἀνατάσεις.
Πρέπει ν’ ἀναζητήσουμε τήν οὐσία. Τό Χριστό. Ὅπως ἀκριβῶς ἡ

αἱμορροοῦσα. Εἶναι ὁ μόνος ἀσφαλής δρόμος πού θά μᾶς ὁδηγήσει στή
ζωντανή καί οὐσιαστική ἕνωση μέ τόν Κύριο.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

ΔΔρροοςς  ΦΦααίίδδωωννοοςς  ΠΠααππααδδόόπποουυλλοουυ

(Λουκ. ιδ΄, 16-24)

«1166 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ· Ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσε πολλούς·
1177 καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχε-
σθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. 1188 καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες, ὁ πρῶτος
εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε
με παρῃτημένον. 1199  καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δο-
κιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 2200 καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ
διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 2211 καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ
κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως
εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς
καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. 2222 καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι
τόπος ἐστί. 2233  καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγ-
μοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου. 2244 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς
τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου». 

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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Σέ ἀρκετές περιπτώσεις ὁ Ἰησοῦς, ἀναφερόμενος στήν αἰώνια ζωή,
τήν παρομοιάζει μέ κάποιο χαρμόσυνο γεγονός, ὅπως εἶναι ὁ γάμος, τό
γιορτινό τραπέζι ἤ τό ἀρχοντικό δεῖπνο. Θέλει μέ τόν τρόπο αὐτό νά
δείξει πώς ἄν ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου χαίρεται μέσα στήν ἀτμόσφαιρα
χαρᾶς καί ἀδελφικῆς ἀγάπης, πού δημιουργεῖται γύρω ἀπό τό τραπέ-
ζι φιλικῶν ἤ συγγενικῶν προσώπων, πολύ περισσότερο θά εὐφραίνε-
ται ὅταν, μαζί μέ τούς Ἀγγέλους καί τούς Ἁγίους, θά ἀπολαμβάνει τήν
αἰώνια ἀνάπαυση καί μακαριότητα κοντά στόν Θεό. 

Στήν παραβολή τοῦ Μεγάλου Δείπνου, πού διαβάζεται  τήν Κυριακή
τῶν προπατόρων, ὁ οἰκοδεσπότης καλεῖ στό τραπέζι του, ἀνεξάρτητα
ἀπό τή χρονική σειρά, φίλους καί ἀγνώστους, ἄρχοντες καί ζητιάνους.
Ὅπως ὁ οἰκοδεσπότης τοῦ Παραδείσου Θεός καλεῖ τούς πάντες στή
σωτηρία. Ἀκόμη κι αὐτούς πού, ὡς παντογνώστης, γνωρίζει ὅτι θά τόν
περιφρονήσουν. Καί στέλλει τό δοῦλο Του, γιά νά ὑπενθυμίσει τήν
πρόσκληση, γιατί πραγματικά θέλει ὅλοι νά γευτοῦν τά ἀγαθά, πού ἔχει
ἡ ἀγάπη Του ἑτοιμάσει. 

Ἡ ἀνταπόκριση ἐκείνων, πού θεωρητικά βρίσκονταν πιό κοντά στήν
ἀλήθεια, τῶν σοφῶν καί ἀρχόντων τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ δηλαδή, ἦταν
ἀπογοητευτική. Οἱ τρεῖς ἐπίσημοι προσκεκλημένοι ἀπέρριψαν τό
προσκλητήριο τῆς ἀγάπης, προβάλλοντας φτηνές καί ἀνόητες
δικαιολογίες. Προσκολλημένοι ὅπως ἦταν στίς ἐφήμερες ἀπολαύσεις τους
καί στηριγμένοι στήν ψεύτικη ἀσφάλεια, πού τούς παρεῖχε ἡ κοινωνική
τους θέση καί ἡ οἰκονομική τους αὐτάρκεια, δέν ἐνδιαφέρονται γιά τό
ἀνώτερο, τό ἀληθινό καί τό αἰώνιο, πού ἐπαγγελλόταν ὁ Ἰησοῦς μέ τή
διδασκαλία Του.

Σ’ αὐτούς πού ἀρνοῦνται τό κάλεσμά Του ὁ Ἰησοῦς ἀπευθύνει τήν
αὐστηρή προειδοποίηση, πού κατακλείει τή σημερινή εὐαγγελική
περικοπή: «οὐδείς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου
τοῦ δείπνου». Κανένας τους δέν θά εἶναι συνδαιτυμόνας στό τραπέζι
τῆς Βασιλείας, γιατί αὐτοί πού περιφρόνησαν τό δοῦλο περιφρόνησαν
καί τόν ἀφέντη του καί αὐτοί πού περιφρονοῦν τόν Υἱό δέν ἔχουν θέση
κοντά στόν Πατέρα. 

Ἡ ἄρνηση καί οἱ δικαιολογίες τῶν ἐπισήμων καί φίλων τοῦ
οἰκοδεσπότη τόν δυσαρεστοῦν. Ὡστόσο, δέν εἶναι ἱκανές νά ματαιώσουν
τό δεῖπνο. Ἄν κάποιοι ἀδιαφοροῦν γιά τό λόγο τοῦ Κυρίου, ἄν λίγοι ἤ
πολλοί ἤ σχεδόν ὅλοι ἀρνοῦνται νά ἀκολουθήσουν τό δρόμο Του, αὐτό
δέν σημαίνει πώς εἶναι ἀνθρώπινα δυνατό νά ματαιωθεῖ τό σχέδιο τοῦ
Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας. Καί αὐτή ἡ σωτηρία δέν ἐξαρτᾶται, ἀσφαλῶς,
ἀπό μαθηματικούς καί λογικούς ὑπολογισμούς ἀφοῦ, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ
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Ἰησοῦς εἶπε «τά ἀδύνατα παρ’ ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ». Τό
τραπέζι τοῦ δείπνου δέν εἶναι δημιούργημα τήν ἀνθρώπινης ἐπιθυμίας,
ἀλλά ἐκδήλωση τῆς θείας ἀγάπης. Γι’ αὐτό καί δέν εἶναι δυνατόν νά
ματαιωθεῖ. 

Ὅσοι ἔνιωθαν δυνατοί καί αὐτάρκεις περιφρόνησαν τό τραπέζι τοῦ
Χριστοῦ. Δέν ἔκαναν, ὅμως, τό ἴδιο ὅσοι στή ζωή τους στερήθηκαν τή
χαρά καί βαθειά μέσα τους ἀναζητοῦσαν τή στιγμή, πού θά ἀπευθυνόταν
σ’ αὐτούς ἡ πρόσκληση. Αὐτοί πού περιέφεραν τή δυστυχία τους στίς
πλατεῖες καί τά σοκάκια, οἱ φτωχοί, οἱ τυφλοί καί οἱ ἀνάπηροι, γίνονται
τελικά ὁμοτράπεζοι τοῦ Κυρίου. Ἄνθρωποι μέ ταπεινό φρόνημα, πού
συναισθάνονται τήν πνευματική τους φτώχεια, πού ἀναγνωρίζουν τήν
τύφλωσή τους κι ἀναζητοῦν λίγο φῶς, πού ὑποφέρουν ἀπό τά κτυπήματα
τῆς ἁμαρτίας, προσμένουν μέ λαχτάρα τό δοῦλο τοῦ Θεοῦ, νά τούς
καλέσει νά χορτάσουν τήν πείνα τους. Κι ὅταν αὐτός ἔρχεται, κατα θέτουν
τήν ἀναξιότητα καί ἀθλιότητά τους, συμφιλιώνονται μέ τό Θεό καί
γεύονται τά ἀγαθά τοῦ δείπνου τῆς Βασιλείας Του. 

Στό τραπέζι τοῦ Κυρίου καλοῦνται ἀκόμη κι΄ αὐτοί πού βρίσκονται
ἔξω ἀπό τήν πόλη. Τά ἔθνη δηλαδή καί οἱ λαοί, πού δέν εἶχαν τήν
εὐκαιρία νά γνωρίσουν τό θέλημά Του, μά πού ὡστόσο εἶναι παιδιά Του,
πού θέλει κι αὐτά νά σωθοῦν. Καί τό κυριότερο εἶναι ὅτι σ’ αὐτό τό
τραπέζι, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ δοῦλος, ὑπάρχει ἀκόμη χῶρος. Αὐτή ἡ
παρατήρηση ἰσοδυναμεῖ μέ προσκλητήριο πανανθρώπινο καί συνάμα
προσωπικό. Εἶναι ἡ δική μας πρόσκληση  στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πού
εἶναι ἡ Ἐκκλησία, στό δεῖπνο τῆς θείας Εὐχαριστίας καί στό αἰώνιο
δεῖπνο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΔΔρροοςς  ΦΦααίίδδωωννοοςς  ΠΠααππααδδόόπποουυλλοουυ

(Ἑβρ. ια΄, 9-10, 32-40)

«99 Πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας
μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· 1100 ἐξεδέχε-
το γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός. 3322 Καὶ
τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει με γὰρ διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καί Σαμψών
καὶ Ἰεφθάε, Δαυῒδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, 3333 οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο
βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων,

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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3344 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθε-
νείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· 3355 ἔλαβον
γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι
τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· 3366 ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ
μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· 3377 ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν,
ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμα-
σιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, 3388 ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις
πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 3399  Καὶ οὗτοι πάντες μαρ-
τυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, 4400 τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν
κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι».

Ἡ ὑπόθεση τῶν Χριστουγέννων εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα ὑπόθεση πίστης.
Οἱ διά μέσου τῶν αἰώνων ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ στούς πρωτοπλάστους,
τούς Πατριάρχες, τούς Προφῆτες καί τά ἄλλα ἱερά πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, πραγματοποιήθηκαν στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ὅπου ὁ
ἀπόγονος τῆς Εὔας καί υἱός τῆς νέας Εὔας, τῆς Παναγίας, ἦλθε στόν
Κόσμο γιά νά ξαναφέρει σέ ἐπαφή τόν ἄνθρωπο μέ τό Θεό. Αὐτό πού
στό ἑξῆς θά εἶναι τό ζητούμενο ἀπό τούς ἀνθρώπους, εἶναι νά πιστέψουν
καί νά ὁμολογήσουν Κύριον Ἰησοῦν. Ὅτι, δηλαδή, Αὐτός πού
γεννήθηκε ὡς ἄνθρωπος στό σπήλαιο, εἶναι ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ
καί Σωτήρας τοῦ κόσμου. Καί νά ἀκολουθήσουν στή ζωή τους τόν τρόπο
ζωῆς πού κι Ἐκεῖνος, ὡς ἄνθρωπος, ἀκολούθησε. Εἶναι γι’ αὐτό τό λόγο
πού σήμερα ἡ Ἐκκλησία μᾶς προβάλλει πρός μίμηση, μέσα ἀπό τό κείμενο
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πού ἀκούσαμε, τό παράδειγμα πίστης ὅλων
τῶν Ἁγίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού πίστεψαν στόν Χριστό, πρίν
ἀκόμη τόν γνωρίσουν μέ τήν ἀνθρώπινη μορφή Του. Γιά νά πιστέψουμε
ἐμεῖς, πού ἔχουμε τήν εὐλογία νά γνωρίζουμε τόν Χριστό μέσα ἀπό τό
Εὐαγγέλιο, μέσα ἀπό τόν πλοῦτο τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης καί κυρίως
μέσα ἀπό τό Μυστήριο τῆς ζωῆς, τή Θεία Εὐχαριστία. 
Ὁ Ἀβραάμ, ὁ πρῶτος ἀναφερόμενος στό γνωστό κατάλογο τοῦ Εὐαγ-
γελίου ὡς κατά σάρκα πρόγονος τοῦ Ἰησοῦ, προβάλλεται ὡς πρότυ-
πο πίστεως, τόσο στό εὐαγγελικό ὅσο καί στό ἀποστολικό ἀνάγ νωσμα,
πού ἀκούσαμε σήμερα. Δέν εἶναι μάλιστα τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ὁ Πα-
τριάρχης αὐτός μακαρίζεται ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό σέ τέτοιο βαθμό
ὥστε, στή γνωστή παραβολή τοῦ Πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου, νά ταυ-
τίζει τόν παράδεισο μέ τόν κόλπο του, δηλαδή τήν ἀγκαλιά του. 
Τό μεγαλεῖο τῆς πίστης τοῦ Ἀβραάμ εἶναι δυνατό νά κατανοηθεῖ μόνο
ἄν λάβουμε ὑπόψη τίς συνθῆκες, κάτω ἀπό τίς ὁποῖες ἔζησε, τίς προ-
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ϋποθέσεις πού εἶχε γιά νά πιστέψει καί τόν τρόπο πού ἀνταποκρίθη-
κε στήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ καί στίς ἀλεπάλληλες δοκιμασίες, στίς
ὁποῖες ὑποβλήθηκε ἀπό Αὐτόν. 
Εἶναι, κατ’ ἀρχή, σημαντικό νά γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ἀβραάμ ἔζησε εἴκο-

σι ὁλόκληρους αἰῶνες πρίν ἀπό τή Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ καί ἀνατράφη-
κε σέ εἰδωλολατρικό περιβάλλον, στή Μεσοποταμία. Συνεπῶς, δέν γνώ-
ριζε τόν ἀληθινό Θεό μέσα ἀπό κάποιο κήρυγμα ἤ κείμενο, ἀλλά ὁδη-
γήθηκε σ’ Αὐτόν μελετώντας τήν ἁρμονία τῶν κτισμάτων, ὅπως πολύ
εὔστοχα ἐπισημαίνει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἐπίσκοπος Νύσσης. Ἡ πατρί-
δα του ἄλλωστε, ἡ χώρα τῶν Χαλδαίων ὅπως ἦταν γνωστή, εἶχε πα-
ράδοση  στή μελέτη τῶν οὐρανίων σωμάτων, ὅπως προκύπτει καί ἀπό
τό γεγονός τῆς ὕπαρξης τῶν μάγων, τῶν σοφῶν ἀστρονόμων δηλαδή,
πού εἶχαν ἔλθει νά προσκυνήσουν τό νεογέννητο Χριστό.
Θαυμάζοντας τήν πίστη τοῦ Ἀβραάμ, ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορεί-

της διερωτᾶται: «ποιόν ἄλλον εἶδε πρωτύτερα ὁ Ἀβραάμ νά ἀφήνει τήν
πατρίδα του, γιά νά τόν μιμηθεῖ καί αὐτός; Βέβαια, κανένα. Διότι ὁ πα-
τέρας του ἦταν εἰδωλολάτρης καί διότι δέν εἶχε ἀκούσει προφῆτες. Ὥστε
ὅλα ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς πίστης του, δηλαδή τό νά ὑπακούσει στόν
Θεό γιά ἐκεῖνα τά ἀγαθά πού τοῦ ὑποσχέθηκε καί νά ἀφήσει τά ἀγα-
θά πού εἶχε στά χέρια του».
Ἡ ὑπακοή τοῦ Ἀβραάμ στό Θεό εἶχε, ἀσφαλῶς, κόστος ὄχι εὐκατα-

φρόνητο, ἀφοῦ θά ἦταν ἀναγκασμένος νά ἀποστερηθεῖ τήν πατρίδα του
καί τήν περιουσία του. Ἀκόμη μεγαλύτερο κόστος θά εἶχε  ἡ συμμόρ-
φωσή του μέ τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ νά θυσιάσει τό παιδί του. Αὐτό ἄλλω-
στε δημιουργοῦσε καί συνειδησιακά διλήμματα ἀφοῦ, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ
Θεός εἶχε ὑποσχεθεῖ, ἀπό τό παιδί αὐτό θά γεννιόταν ὁ Σωτήρας τοῦ
Κόσμου. Ὡστόσο, ἡ πίστη τοῦ Ἀβραάμ ἀναδείχθηκε μεγαλύτερη ἀπό ὅλες
τίς δυσκολίες. Κι αὐτή ἡ πίστη εἶχε περιεχόμενο. Ἦταν ἀπόλυτη πε-
ποίθηση πώς ὅλα ὅσα ἔχει ἤ βλέπει ὁ ἄνθρωπος θά παρέλθουν, ἐνῶ
ἐκεῖνα πού μένουν αἰώνια εἶναι τά ἀγαθά πού ὑπόσχεται ὁ Θεός. Ἡ
οὐράνια πόλη ἤ ἀλλιῶς ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ὁποία ἀξίζει κα-
νείς νά ἀρνηθεῖ καί νά ἐγκαταλείψει τά πάντα. 

Τήν πίστη τοῦ Ἀβραάμ ὀφείλουμε ὅλοι νά ἔχουμε ὡς παράδειγμα.
Γιατί ἄν σ’ ἐκείνους πού ὁ Θεός ὑποσχέθηκε γῆ τήν ἀρνήθηκαν
ἐπιζητώντας τόν οὐρανό, τί πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς, πού ἐξ ἀρχῆς λάβαμε
ὑπόσχεση γιά τόν οὐρανό;

Ἑρμηνεία Κ.Δ.
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
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ἈἈννδδρρέέαα  ΖΖααχχααρρίίοουυ

«Ὤ τῶν ὑπέρ ἔννοιαν, θαυμάτων σου πανάχραντε! ξένη σου ἡ γέννησις
ξένος ὁ τρόπος ὁ τῆς αὐξήσεως ξένα καί παράδοξα τά σά,

πάντα Θεονύμφευτε, καί βροτοῖς ἀνερμήνευτα».
(τροπάριο τῆς ε΄ ὠδῆς τοῦ Κανόνα τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων)

Τέτοια ἀνερμήνευτη διάσταση ἔχει καί ἡ γιορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτό-
κου «ἡ φαιδρά καί παράδοξος» (Ταρασίου Κων/πόλεως, Εἰς τά Εἰσόδια τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, PG98, 1481A). Ὄχι μόνο διότι θεωρεῖται ὡς ἡ πύλη
πρός τόν Εὐαγγελισμό, ἀφοῦ ἡ κάθαρση τῆς Μαρίας στό Ναό λειτούργησε
ὡς μύηση στήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωή, ἀλλά καί ἐπειδή δι’ αὐτῆς μπαίνουν
οἱ προϋποθέσεις γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ ἀνθρώπου χάρη στήν Ἐνανθρώπηση
τοῦ Χριστοῦ. Αὐτές τίς διαστάσεις διαγράφει καί ὁ Εἱρμός τῆς η΄ ὠδῆς τοῦ
Κανόνα τῶν Εἰσοδίων: «Ἄκουε Κόρη Παρθένε ἁγνή εἰπάτω δή ὁ Γαβριήλ, βου-
λήν Ὑψίστου, ἀρχαίαν ἀληθινήν, γενοῦ πρός ὑποδοχήν, ἑτοίμη Θεοῦ διά σοῦ
γάρ ὁ ἀχώρητος βροτοῖς συναναστρέφεται...».

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου περιλαμβάνονται στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν
ἑορτῶν, ἡ δέ ὑπόθεσή τους προέρχεται ἀπό τήν ἄγραφη, στήν ἀρχή, Ἱερή
Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, πού καταγράφηκε στό ψευδεπίγραφο ἤ ἀπόκρυφο
Πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου (κεφ. 6-7). Σέ αὐτό τό κείμενο ἀναφέρεται ὅτι
οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς τῆς Παναγίας Ἰωακείμ καί Ἄννα, ἔπειτα ἀπό εἴκοσι χρό-
νια ἄκαρπης συζυγίας καί μετά ἀπό θερμές προσευχές στό Θεό, πέτυχαν νά
ἀποκτήσουν τό πολυπόθητο τέκνο. Ἡ κόρη πού γεννήθηκε ἔλαβε τό ὄνο-
μα Μαρία καί ἀνατράφηκε μέ μεγάλη προσοχή καί φόβο Θεοῦ, μέχρι τήν ἡλι-
κία τῶν τριῶν ἐτῶν, ὅταν πλέον ἀφιερώθηκε στό Θεό. Ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα
μέ συνοδεία λαμπαδηφόρων παρθένων μετέβησαν στό Ναό καί παρέδωσαν
τήν Μαρία στόν ἱερέα. Μέσα στό Ναό παρέμεινε μέχρι τά δεκατέσσερά της
χρόνια μελετώντας καί προσευχόμενη, ἐνῶ τήν τροφή της τήν λάμβανε ἀπό
ἄγγελο Κυρίου. Κατά θεία δέ ἐντολή μετά ἀπό αὐτό τό διάστημα παραδό-
θηκε, διά μνηστείας, στόν Ἰωσήφ.

Ἡ πιό πάνω διήγηση ὁρίστηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς θεομητορική ἑορτή
καί ἑορτάζεται στίς 21 Νοεμβρίου. Ὁ χρόνος καθιέρωσής της συνδέεται μέ
τήν ἀνέγερση τῆς Νέας Ἐκκλησίας ἀπό τόν Ἰουστινιανό τόν 6ον αἰώνα στά
Ἱεροσόλυμα, στή νότια πλευρά τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομώντα. καί δή μέ τά ἐγκαί-
νιά της στίς 21 Νοεμβρίου 543. Ἡ ἐπικράτηση πάντως τῆς ἑορτῆς μᾶλλον ἔγι-
νε κατά τόν Ζ΄ αἰώνα. Γιά πρώτη φορά ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων περιέχεται στό
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μηνολόγιο τοῦ Βασιλείου Β΄ (976-1025), ὅπου καί ἡ ἀρχαιότερη ζωγραφική
παράσταση τοῦ ἐν λόγω γεγονότος, ἐνῶ ὁ Μανουήλ Α΄ Κομνηνός (1143-1180),
μέ τήν 22η Νεαρά του τό 1166, τήν καθιέρωσε σέ ἡμέρα ἀργίας. Ἡ ὑμνογραφική
προσέγγιση τοῦ ὅλου γεγονότος ἔγινε κυρίως ἀπό τόν Γεώργιο Νικομηδεί-
ας, ὁ δέ τόνος τῆς ἑορτῆς εἶναι χαρμόσυνος ἐξαιτίας τοῦ σωτηριολογικοῦ της
ἀντίκτυπου. Πράγματι ἡ Παναγία ἀποτελεῖ τόν οὐσιαστικό σταθμό στήν πο-
ρεία τῆς Θείας Οἰκονομίας, ἀφοῦ μέ τήν ὑπακοή της πραγματοποιεῖται ἡ προ-
αιώνιος βουλή τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. 

Ἡ Παναγία, ἡ Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, ἐπιλέγεται καί προορίζεται «πρό πάντων
αἰώνων», εὐλογεῖται καί ἁγιάζεται διά τῆς ἐπελεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος, ὑπερβαίνει τή σκιά τοῦ Νόμου καί ἀντ’ αὐτοῦ ἀποβαίνει, διά τῆς ὑπα-
κοῆς της, εὐπρεπές κατοικητήριο  τοῦ Θεοῦ (Ταρασίου Κων/πόλεως, Εἰς τά
Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, PG 98, 1481A). Δηλ. «ἐν Ναῷ τῷ νομικῶ»,
ἡ πανάχραντος ἁγνή θεωρεῖται ὡς «Ναός καί παλάτιον καί οὐρανός, ἔμψυ-
χος... τοῦ Βασιλέως (Χριστοῦ)» (Κοντάκιο τῆς δ΄ ὠδῆς τοῦ Κανόνα τῆς Ἑορτῆς).
Ἡ ἀφιέρωση καί ἡ αὐτεξούσια συγκατάθεσή της στό Θεό ἀποτυπώνει τό δε-
δομένο τῆς ἐπιδαψίλευσης τῆς Χάρης τοῦ (Θεοῦ) καί τῆς ὀντολογικῆς μας
ἀνακαίνισης (Ταρασίου Κῶν/πόλεως, Εἰς τά Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου, PG98, 1481Β), πού ἀκολουθεῖ τήν Ἐνανθρώπηση. 

Ἑπομένως, ἡ Παναγία, κόρη τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας, ἀποτελεῖ «...πύ-
λην σωτήριον, καί ὄρος νοητόν (καί) κλίμακα ἔμψυχον» (Κοντάκιο τῆς η΄ ὠδῆς
τοῦ Κανόνα τῆς Ἑορτῆς), ὅπου γνωστοποιεῖται καί προσφέρεται στούς ἀνθρώ-
πους τό μεγαλεῖο τῆς παρθενίας, ὡς ἀνάπλαση καί ὀντολογική ἀκεραιότη-
τα τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία ὅμως ἐκφράζεται, νοηματοδοτεῖται καί βιώνεται
ὀρθά μόνο στά πλαίσια τῆς χειραγωγίας τοῦ
μεγάλου Θεοῦ καί τῆς αὐτονόητης ὑπακοῆς
τοῦ κάθε ἀνθρώπου σέ Αὐτόν. Τελικά, ἡ
ἀδυναμία καί τό ὀλισθηρό τοῦ ἀνθρώπου,
τό ἄπειρο τῶν πταισμάτων καί ὁ ἑσμός τῶν
ἁμαρτημάτων, ἔχει ὡς ἀντίρροπη δύναμη τήν
φιλανθρωπία καί τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ,
ἡ ὁποία ἐκφράστηκε, οἰκονομικῶς, διά τῆς
Παναγίας. Κατ’ ἐπέκταση, ἐμεῖς ἐπιζητοῦμε
τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί προβάλλουμε τήν
ἄσπιλη Μαρία ὡς μεσίτρια πρός τόν Υἱό της
καί ἀκαταγώνιστη συμμαχία στόν ἀγώνα γιά
τή σωτηρία «Εὔλογος ἡ αἴτησις· καλή ἡ
προσδοκία· ἀδιάψευστος ἡ ἐλπίς» (Γεωρ-
γίου Νικομηδείας, Λόγος Ζ΄. Εἰς τά Εἰσό-
δια τῆς Θεοτόκου, PG100, 1456B).

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
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Επειδή ὁ Χριστός κατά τό
Εὐαγγέλιο εἶναι «ἡ ὁδός»
καί οἱ Χριστιανοί κατά

τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων
«οἱ τῆς ὁδοῦ», νομίζω δέν θά
ἔχετε ἀντίρρηση νά συμφωνή-
σουμε περί αὐτοῦ, ὅτι τό «χρι-
στιανός ἀστός» ἀποτελεῖ σχῆμα
ὀξύμωρον. Ὁ χριστιανός δέν
μπορεῖ νά εἶναι «κάτοικος»
ἀλλά «πάροικος», ὄχι «πολίτης»
ἀλλά «ὁδίτης», ὁδοιπόρος πε-
ραστικός, ἐπειγόμενος εὔζωνος,
ταξιδιώτης βιαστικός, μέ τό ρα-
βδί στό χέρι. 

Οἱ ὁδηγίες πρός τούς Ἰσραη-
λίτες ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ ἦταν
κατά τήν Παλαιά Διαθήκη σα-
φεῖς. Τό πασχάλιο δεῖπνο τή νύ-
κτα τῆς ἐξόδου, ὄφειλαν νά τό
γευθοῦν ὄρθιοι καί στό πόδι, μέ
τή μέση περιεζωσμένη μέ ζώνη
ἐσφιγμένη. Ἀνά χεῖρας τή ράβδο,
πρός ἀναχώρηση ἕτοιμοι ἀνά
πᾶσα στιγμή. Ἡ ἀναλογία πα-
λαιοῦ καί νέου Ἰσραήλ εἶναι σα-
φέστατα προφανής. Ἡ Ἐκκλη-
σία πορεύεται στόν κόσμο αὐτό,
παρεπιδημοῦσα καί ξένη. Δια-
βαίνει τήν ἔρημο τῆς ἱστορίας

ΠΠρρωωττοοππρρ..
ἨἨλλίίαα  ΚΚοουυττρρααφφοούύρρηη

πρός τήν γῆν τῆς Ἐπαγγελίας, τή «μέλ-
λουσαν πόλιν» τῆς Βασιλείας. 

«Μένουσαν πόλιν» δέν ἔχει ἐδῶ, στῆς
ἱστορίας τά ἄνυδρα μέρη. Βαδίζοντας
ὅμως σέ αὐτά ἀφήνει πολύτιμα ἴχνη, -
ὁδοδεῖκτες γιά μᾶς, τούς ἑπομένους φι-
λότιμα τοῖς ἁγίοις πατρᾶσι- ἀποτυ-
πώνοντας μέ τεχνουργήματα καί χρώ-
ματα βιώματα, ἐμπειρίες ζωῆς, «ὁράματα
καί θάματα», τῆς κοινότητας γράμμα-
τα, σπουδάγματα καί τοῦ Θεοῦ τά
πράγματα, σαρκωμένα σέ ἔργα τέχνης,
ἐκπάγλου ὡραιότητος καί ἀμηχάνου
κάλλους. 

Εἶναι, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία παροῦσα
στό ἐδῶ καί στό τώρα, στήν ἱστορία καί
τόν πολιτισμό ἀλλά πάντα σέ κίνηση,
ἕτοιμη νά ἀρνηθεῖ κάθε στιγμή, ὅ,τι τήν
καθιστᾶ δυσκίνητη καί πλαδαρή, ὅ,τι
δυσχεραίνει τό σύντονο βάδισμα. Ἡ
σκευή της πρέπει νά εἶναι λιτή, ται-
ριαστή στίς περιστάσεις τῆς συνεχοῦς
μετακίνησης. Ὡς ἐκ τούτου κατά τό
φρόνημα οἱ χριστιανοί πάντοτε ἀσκη-
τικοί, ὀλιγαρκεῖς, μαρτυρικοί ἔστω
κατά τήν πρόθεση. 

Ἄλλωστε, θριαμβευτική ἐμπροσθο-
φυλακή στήν πορεία αὐτή προπο-
ρεύεται ἡ χορεία τῶν μαρτύρων καί τῶν
ὁσίων, τῶν ἀσκη τῶν, τῶν καθ’ ὑπερ-
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βολή βιαστικῶν καί ἐπειγομένων
πρός τά ἔσχατα. Οἱονεί «σχολαί
εὐελπίδων» οἱ ἱε ρές μονές, οἱ
σκῆτες καί τά ἀσκηταριά, τά φυ-
τώρια τῶν εὔοσμων ἀνθῶν τῆς κά-
θαρσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν παθῶν,
τοῦ φωτισμοῦ τοῦ νοός, τῆς θεώ-
σεως ἐν τῇ Εὐχαριστίᾳ. Κλήση
τους νά θυμίζουν τό δρόμο στούς
λοιπούς τούς ἐν τῷ κόσμῳ, πού
διατρέχουν ἐντονότερα τόν κίνδυ-
νο νά ξεχασθοῦν, νά συναρπαγοῦν
ἀπό τά παροδικά καί τά περί τήν
ὁδόν τερπνά, λησμονώντας τό τέ-
λος, χάνοντας τήν οὐσία γιά τά
περί τήν οὐσία καί τήν περιουσία.
Καί «ἐάν τό ἅλας» τραγικά «μω-
ρανθῇ ἐν τίνι» ἄραγε «ἁλισθήσε-
ται»;

Πιθανότατα τά ὡς ἄνω σχετικά
μέ τήν ὁδό, τήν Ἐκκλησία καθ’
ὁδόν καί ἐν κινήσει καί τήν πε-
ριεζωσμένην ὀσφύν νά δίνουν μία
ἑρμηνεία προσφυή στόν κινητικό
καί ἐμπροϋπόθετο χαρακτήρα τῆς
θείας λατρείας. Ἡ θεία λατρεία
προϋποθέτει πάντοτε μία ἔξοδο ἐκ
τῆς Αἰγύπτου τῶν παθῶν, μία
ἐγκατάλειψη τῆς οἰκείας βόλε-
ψης, τόσο τροπικά ὅσο καί τοπι-
κά, καί μία ἐπισυναγωγή ἐπί τό
αὐτό, μία σύναξη δηλονότι τοῦ
λαοῦ τοῦ Θεοῦ περί τόν ἐπίσκο-
πον ὡς περί ἄλλον Μωϋσήν. Ἔτσι
ὁ καθ’ ἕνας ἀφήνει τήν οἰκία του
καί «οἰκείᾳ γνώμῃ» του καί λαμ-
βάνει τήν ὁδό γιά τόν Ναό, ὅπου
συγκροτεῖται ἡ κατά τόν τόπον τῆς
συγκεκριμένης ἐνορίας παρεπιδη-

μοῦσα Ἐκκλησία. Ἐκεῖ ἡ Ἐκκλη-
σία εἰσοδεύει μέ «Μικρές» καί «Με-
γάλες Εἰσόδους», προσεγγίζοντας
τή μυστική γῆ τῆς ἐπαγγελίας, τό
Θυσιαστήριο καί τήν Τράπεζα τῆς
Βασιλείας. 

Ἡ κίνηση πάντως εἶναι ἀμφί-
δρομη. Δέν εἶναι μόνο ἡ Ἐκκλησία
«προσιοῦσα» πρός τόν Θεό καί
τήν ἐπουράνιο Βασιλεία. Εἶναι
καί «ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐληλυ-
θυῖα ἐν δυνάμει» καί συγχρόνως
παραδόξως συνεχῶς πλησιάζει.
«Ἤγγικε γάρ». Ὁ «Βασιλεύς τῶν
ὅλων» «ταῖς ἀγγελικαῖς δορυφο-
ρούμενος τάξεσιν» ἔρχεται. Ἡ
Ἐκκλησία, ἀφοῦ ἀπωθήσει «πᾶ -
σαν βιωτικήν μέριμναν», Τόν ὑπο-
δέχεται. «Ὁ Βασιλεύς τῶν βασι-
λευόντων καί Κύριος τῶν κυρι-
εύοντων προσέρχεται σφαγιασ -
θῆναι καί δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς
πιστοῖς». «Ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης
εἰσπορεύεται». Οἱ πιστοί γιά νά γί-
νουν μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου «πίστει
καί πόθῳ προσέρχονται». Ἡ
Ἐκκλησία κινεῖται πρός τόν Χρι-
στό καί ὁ Χριστός πρός τήν Ἐκ -
κλησία. Ἡ συνάντηση αὐτή σώζει
τόν σύμπαντα κόσμο καί κρίνει
ἑκάστου τήν προαίρεση ἐν τῷ
ψάλλειν «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
ἐν ὀνόματι Κυρίου».

Ἰδού ἔρχεται ταχύ. «Καί τό
Πνεῦμα καί ἡ νύμφη» Ἐκκλησία
«λέγουσιν· ἔρχου καί ὁ ἀκούων
εἰπάτω ἔρχου· καί ὁ διψῶν ἐρχέ-
σθω καί ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ
ζωῆς δωρεάν».

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
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Η
Ἑορτή τῶν Χριστουγέν-
νων, ἡ ἑορτή τῆς κατά
σάρκα Γεννήσεως τοῦ

Σωτῆρος Χριστοῦ ἀποτελεῖ,
ὅπως πολύ εὔστοχα τήν ὀνομά-
ζει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, τή Μη-
τρόπολη ὅλων τῶν ἑορτῶν. Ὅλοι
γνωρίζουμε, ὅτι δέν πρόκειται γιά
μία συνηθισμένη ἑορτή, οὔτε
γιά ἕνα συνηθισμένο γεγονός.
Πρόκειται γιά τό μεγαλύτερο γε-
γονός τῆς παγκόσμιας Ἱστο-
ρίας, τό ὁποῖο χώρισε τήν Ἱστο-
ρία τοῦ κόσμου στά δύο: στήν
πρό  Χριστοῦ καί στήν μετά Χρι-
στόν ἐποχή. Πρόκειται γιά τό
συγκλονιστικό ἐκεῖνο γεγονός,
γιά τό ὁποῖο ἑτοιμαζόταν ἡ
ἀνθρωπότητα αἰῶνες ὁλόκλη-
ρους καί τό  ὁποῖο ἔδωσε πραγ-
ματικό νόημα στή ζωή τῶν
ἀνθρώπων. Καί τό νόημα αὐτό
δέν εἶναι πρωτίστως οὔτε ἡ
εἰρήνη, οὔτε ἡ ἀγάπη, οὔτε ἡ
ἀδελφοσύνη, γιά τίς ὁποῖες ὅλοι
μιλοῦν τίς μέρες τῶν Χριστου-
γέννων, ἀλλά εἶναι ἡ σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου
διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ

Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ
Θεοῦ, διά τῆς εἰσόδου
τοῦ ἀπείρου Θεοῦ
στήν πεπερασμένη

ἀνθρώπινη Ἱστορία. Ὁ ἴδιος ὁ
ἄναρχος καί προαιώνιος Θεός
καταδέχθηκε νά γίνει ἄνθρωπος

καί νά ζήσει ἀνάμεσά μας μέ τά
δεδομένα τοῦ παρόντος κόσμου.
Πιό συγκεκριμένα, τό δεύτερο
πρόσωπο  τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ
Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ
Θεοῦ, προσέλαβε στή θεία ὑπό-
στασή Του τήν ἀνθρώπινη φύση,
καθιστώντας ἔτσι δυνατή τή
θέωση καί τή σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου. Ὅπως χαρακτηρι-
στικά τονίζει ὁ Μέγας Ἀθανά-
σιος, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ «ἐνην-
θρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποι-
ηθῶμεν»· ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἔγι-
νε ἄνθρωπος, γιά νά μπορέσου-
με ἐμεῖς νά γίνουμε κατά χάριν
θεοί, γιά νά μπορέσουμε ἐμεῖς νά
σωθοῦμε ἀπό τήν τραγική κα-
τάσταση τῆς πτώσεως καί τῆς
ὑποταγῆς μας στήν φθορά, τήν
ἁμαρτία καί τόν θάνατο. 

Ὅλοι οἱ ὕμνοι τῆς ἑορτῆς τῶν
Χριστουγέννων δοξολογοῦν μέ
ἀπαράμιλλο τρόπο αὐτό τό κο-
ρυφαῖο γεγονός τῆς Σαρκώσεως
τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ
καί τῆς κατά σάρκα Γεννήσεώς
Του. Ξεχωριστή  θέση ἀνάμεσά
τους κατέχει ὁ Κανόνας τοῦ
Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς τῶν Χρι-
στουγέννων, πού ἀποτελεῖ ποί-
ημα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Με-
λωδοῦ, ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ  καί
θετοῦ ἀδελφοῦ του Ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Ἀπό τόν
θαυμάσιο αὐτό Κανόνα ἐπιλέ-

ΠΠρρωωττοοππρρ..
ΜΜιιχχααήήλλ  ΒΒοοσσκκοοῦῦ
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ξαμε νά σχολιάσουμε σ’ αὐτό
μας τό ἄρθρο τόν γνωστό-
τατο Εἱρμό τῆς α΄ Ὠδῆς,
στόν ὁποῖο ψάλλουμε:

«Χριστός γεννᾶται· δοξά-
σατε. Χριστός ἐξ οὐρανῶν·
ἀπαντήσατε. Χριστός ἐπί
γῆς· ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυ-
ρίῳ πάσα ἡ γῆ, καί ἐν εὐφρο-
σύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι
δεδόξασται».

Δηλαδή: Γεννᾶται ὁ Χρι-
στός, δοξολογεῖστε Τον (οἱ
ἄγγελοι στόν οὐρανό καί οἱ
δίκαιοι ἄνθρωποι ἐπί τῆς
γῆς). Ἔρχεται ὁ Χριστός ἀ -
πό τούς οὐρανούς προϋπα -
ντῆστε (ὑποδεχθεῖτε) Τον (ὅ -
πως Τον  ὑποδέχθηκε στίς
ἀγκάλες του ὁ δίκαιος Συ-
μεών). Ὁ Χριστός εἶναι ὁ σε-
σαρκωμένος πάνω στή γῆ,
ὑψωθεῖτε πνευματικά (ἀνυ -

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

ψῶστε τίς καρδιές σας στόν οὐρανό).
Ψάλλετε στόν Κύριο ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς
γῆς καί ὁλόκληρη ἡ θεία δημιουργία καί
μέ χαρά καί εὐφροσύνη ἀνυμννῆστε
(ἐγκω μιάστε) Τον ὅλοι οἱ λαοί, διότι μέ τήν
ἐνανθρώπησή Του ἔχει περιβληθεῖ ὑπέρ-
τατη καί ἀνέκφραστη δόξα. 

Ὁ ἱερός ὑμνογράφος δανείστηκε αὐτο-
λεξεί τούς στίχους αὐτοῦ τοῦ θαυμάσι-
ου ὕμνου ἀπό τόν Πανηγυρικό Λόγο στή
Γέννηση τοῦ Κυρίου τοῦ Ἁγίου Γρηγορί-
ου τοῦ Θεολόγου, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶναι
γνωστό, ἐκτός ἀπό κορυφαῖος θεολόγος
ἦταν καί μεγάλος ποιητής. Ὅπως πα-
ρατηρεῖ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης,
ἐκεῖνοι πού θέλουν νά πανηγυρίσουν καί
νά ἐγκωμιάσουν τίς ἑορτές τοῦ Σωτῆρος
Χριστοῦ, ἀπό ποιόν ἄλλο θά ’πρεπε νά
ζητήσουν πανηγυρικούς λόγους καί ἐγκώ-
μια  παρά «ἀπό τόν τούτων πανηγυριστήν
καί ἐγκωμιαστήν, τόν μέγαν ἐν Θεολογίᾳ
Γρηγόριον». Καί ὄντως ὁ ὕμνος αὐτός
εἶναι ἕνας θριαμβευτικός παιάνας, κα-
τάλληλος νά ἐκφράσει τό μεγαλεῖο τῆς
ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως. 

Τό ὄνομα Χριστός, πού τρεῖς συνε-
χόμενες φορές χρησιμοποιεῖται στόν
ὕμνο αὐτό, δηλώνει τήν ἕνωση τῆς θεί-
ας καί τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως στό πρό-
σωπο τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου
τοῦ Θεοῦ, δηλώνει δηλαδή τόν Θεάν-
θρωπο, γι’ αὐτό καί εἶναι τό καταλλη-
λότερο ὄνομα γιά τήν ἑορτή τῶν Χρι-
στουγέννων. Εἶναι μία ἑλληνική λέξη, πού
προέρχεται ἀπό τό ρῆμα χρίω, καί τῆς
ὁποίας ἀντίστοιχη στήν ἑβραϊκή γλώσσα
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εἶναι ἡ λέξη Μεσσίας. Ὁ Χριστός
εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας, γιά
τόν Ὁποῖον μίλησαν ὅλοι οἱ
Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
καί τόν Ὁποῖον ἀνέμεναν γιά αἰῶνες
ὁλόκληρους οἱ ἄνθρωποι. Στόν ἰου-
δαϊκό λαό χριστοί ὀνομάζονταν οἱ
βασιλεῖς καί οἱ ἀρχιερεῖς, ἐπειδή
πρίν ἀναλάβουν τό βασιλικό ἤ τό
ἀρχιερατικό  ἀξίωμά τους ἐχρίοντο
μέ εὐλογημένο λάδι. Ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ
χριστοί τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἦταν
τύποι τοῦ ἑνός κάτ’ ἐξοχήν Χριστοῦ
τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ Ὁποῖος
ἐχρίσθη ὄχι μέ εὐλογημένο λάδι,
ἀλλά διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὁ θριαμβευτικός αὐτός παιάνας
καλεῖ ὁλόκληρη τή δημιουργία νά
δοξολογήσει τόν σαρκωθέντα Υἱό
καί Λόγο τοῦ Θεοῦ. Πρῶτοι κα-
λοῦνται οἱ ἄγγελοι νά ὑμνήσουν τόν
γεννηθέντα Χριστό, γιατί κάτ’ ἐξο-
χήν δικό τους εἶναι τό ἔργο τῆς δο-
ξολογίας τοῦ Θεοῦ. Ἀκριβῶς αὐτό
τό ἔργο ἐπετέλεσαν κατά τή θε-
σπέσια νύκτα τῆς Γεννήσεως τοῦ
Κυρίου στή Βηθλεέμ τῆς Ἰουδαίας,
ὅταν ἔψαλλαν τόν ὕμνο «Δόξα ἐν
ὑψίστοις Θεῷ καί  ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν
ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. β΄ 14).
Στή συνέχεια καλοῦνται οἱ ἄνθρω-
ποι νά προϋπαντήσουν τόν ἐξ
οὐρανῶν ἐρχόμενο Κύριο, ὅπως ὁ Δί-
καιος Συμεών Τόν ὑποδέχθηκε στίς
ἀγκάλες του, ὅταν τό θεῖο βρέφος
προσεφέρθη σαράντα ἡμέρες μετά

τήν Γέννησή Του στό Ναό τῶν Ἱερο-
σολύμων.

Ἀμέσως μετά καλοῦνται οἱ
ἄνθρωποι νά ἀνυψώσουν τίς καρ-
διές τους στόν οὐρανό, νά ὑψωθοῦν
πνευματικά. Καί τοῦτο γιατί ὁ Χρι-
στός ἔγινε ἄνθρωπος, ὅπως ἀνα-
φέραμε καί πιό πάνω, γιά νά γίνουμε
ἐμεῖς θεοί· θεοί βέβαια ὄχι κατ’
οὐσίαν (κατ’ οὐσίαν Θεός εἶναι
μόνο ὁ Τριαδικός Θεός, ὁ Πατήρ, ὁ
Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα), ἀλλά
κατά χάριν. Ὁ Χριστός ταπεινώθη-
κε, γιά νά ὑψωθοῦμε ἐμεῖς ἀπό τά
γήινα καί τά φθαρτά στά ἐπουρά-
νια καί τά ἄφθαρτα. Ὁ Χριστός κα-
τέβηκε στή γῆ καί ἔζησε ἀνάμεσά
μας ὡς ἕνας ἐξ ἡμῶν, γιά νά ἀνε-
βοῦμε ἐμεῖς στόν οὐρανό καί νά ζή-
σουμε τή χαρά τῆς αἰώνιας Βασι-
λείας τοῦ Θεοῦ. Διά τῆς θείας
ἐναν θρωπήσεως κατέβηκε ὁ οὐρα-
νός στή γῆ, γιά νά ἀνυψωθεῖ ἡ γῆ
στόν οὐρανό.

Ἡ δοξολογία γι’ αὐτό τό ὑπερ-
φυές γεγονός, τῆς κατά σάρκα Γεν-
νήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ
Θεοῦ, δέν ἑξαντελεῖται στά πρό-
σωπα τῶν ἀγγέλων καί τῶν δικαίων
ἀνθρώπων. Ὁλόκληρη ἡ γῆ, ὁλό-
κληρη ἡ θεία δημιουργία, καί φυσικά
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού κατοικοῦν
πάνω στή γῆ, ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς
καλοῦνται νά ἐγκωμιάσουν μέ χαρά
καί εὐφροσύνη αὐτό τό γεγονός, για-
τί ὁ Κύριος μέ τήν ἐνανθρώπησή
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Του ἔχει περιβληθεῖ ὑπέρτα-
τη καί ἀνέκφραστη δόξα.
Βε βαίως ὁ Κύριος Ἰησοῦς
Χριστός δέν ἔχει ἀνάγκη τῆς
δικῆς μας δοξολογίας. Εἶναι
δεδοξασμένος προτοῦ ἐμεῖς
Τόν δοξολογήσουμε. Ἐμεῖς
ἔχουμε ἀνάγκη αὐτῆς τῆς
δοξολογίας, γιατί ἔτσι συμ-
μετέχουμε στό ἔργο τῆς
δικῆς μας σωτηρίας. Ἡ ἐναν-
θρώπηση τοῦ Κυρίου παρά
τήν ταπεινότητά της (γεν -
νᾶται μέσα σ’ ἕνα φτωχικό
σπήλαιο ὑπό τίς γνωστές
συνθῆκες καί ζεῖ τήν κατα-
δίωξη καί τήν προσφυγιά
ἀπό τή βρεφική Του ἡλικία)
ἀποτελεῖ ὑψίστη δόξα, φα-
νερώνει τή δόξα τοῦ Κυρίου,
γιατί Αὐτός εἶναι ὁ μόνος Σω-
τήρας τοῦ κόσμου, ὁ Ὁποῖος
ἀπεργάζεται τό ἔργο τῆς σω-
τηρίας. Κατά τόν ἴδιο
ἀκριβῶς τρόπο καί τό γεγο-
νός τῆς ἐσχάτης ταπεινώσε-
ως τοῦ Κυρίου, ἡ ἀτιμωτική
Σταύρωσή Του στόν Γολγοθά,
ἀποτελεῖ ὑψίστη δόξα, γιατί
διά τοῦ θανάτου Του νικᾶ τόν
θάνατο καί συντρίβει τήν
ἐξουσία τοῦ διαβόλου. 

Καί κάτι τελευταῖο: Θά
μποροῦσε νά διερωτηθεῖ κά-
ποιος, γιατί στόν ὕμνο αὐτό
χρησιμοποιεῖται χρόνος ἐνε-

στώτας καί ὄχι ἀόριστος; Γιατί ψάλλου-
με «Χριστός γεννᾶται» καί ὄχι γεννήθη-
κε; Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἡ Γέννηση τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ, ὅπως καί κάθε γεγο-
νός σημαντικό της ἐπίγειας ζωῆς Του, δέν
εἶναι γεγονότα πού ἔγιναν κάποτε καί τά
θυμόμαστε σήμερα, ἀλλά εἶναι γεγονότα
παρόντα ἐνώπιόν μας. Ἐκτός ἀπό τόν κο-
σμικό χρόνο ὑπάρχει στή ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας καί ὁ λεγόμενος λειτουργικός χρό-
νος, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ὑπέρβαση τοῦ κο-
σμικοῦ χρόνου. Στόν λειτουργικό χρόνο
δέν ὑπάρχει παρελθόν, παρόν καί μέλ-
λον, ὅπως δέν ὑπάρχει οὔτε γιά τόν ἴδιο
τόν Θεό. Τά γεγονότα τοῦ παρελθόντος,
ἀλλά καί τά γεγονότα τοῦ μέλλοντος,
αὐτά πού δέν ἔχουν συμβεῖ ἀκόμα,
εἶναι παρόντα ἐδῶ καί τώρα  στή λα-
τρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀναφο-
ρά στά διάφορα γεγονότα τῆς ἐπίγειας
ζωῆς τοῦ Κυρίου, ἀλλά καί στά διάφο-
ρα γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, δέν
ἀποτελεῖ ἁπλή ἀνάμνηση, ἁπλή ἐπανα-
φορά στή μνήμη, ἀλλά ἀποτελεῖ πραγ-
ματική συμμετοχή τῶν πιστῶν σ’ αὐτά,
ἀφοῦ ἡ σωτηριολογική τους σημασία πα-
ραμένει πάντοτε ἡ ἴδια. Οἱ ἅγιοι καί μαζί
τους καί ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Μελωδός,
ζοῦν τό γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Χρι-
στοῦ τόσο βαθειά καί ὑπαρξιακά, ὥστε
Τόν αἰσθάνονται νά γεννᾶται στίς δικές
τους καρδιές. Οἱ καρδιές τῶν ἁγίων, μέ
ἄλλα λόγια, γίνονται φάτνες, μέσα στίς
ὁποῖες γεννᾶται ὁ Χριστός. Δέν μποροῦν
λοιπόν παρά νά ψάλλουν σέ χρόνο ἐνε-
στώτα «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε».

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ
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Μακαριώτατε Δέσποτα, 
Σεπτή τῶν ἁγίων ἱεραρχῶν χορεία, 
Εὐλαβεῖς ἱερεῖς, ἀδελφοί Χριστιανοί, 

«Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων» μᾶς εἶπε χθές εἰς τόν Ἑσπε-
ρινόν ὁ σοφός τῆς Π. Διαθήκης (Παρ. ιβ΄ 7). Ὁ δίκαιος τιμᾶται

καί ἐγκωμιάζεται ἐν ζωῇ, ἀλλά καί ὅταν ἀπέλθη ἀπό τόν
κόσμο αὐτόν ἡ ἐνθύμησίς του συνοδεύεται ἀπό ἐγκώ-
μια. Διότι ἀφήνει ἴχνη φωτεινά καί ἀνεξίτηλα τῆς δια-
βάσεως καί τῆς ἐπιγείου δράσεώς του. Ἀντίθετα, ἡ

ὅποια ἐπίγειος δόξα τοῦ ἀσεβοῦς θά σβησθῆ μετά τό
θάνατόν του μαζί μέ τό ὄνομά του. 

Ὁ λόγος αὐτός ἔχει πλήρη τήν ἐφαρμογήν του εἰς τό
πρόσωπον τοῦ σήμερον ἑορταζομένου ἐπιγείου ἀγγέλου

καί οὐρανίου ἀνθρώπου, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυ-
σοστόμου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 
Ὁ κύκλος τῆς ζωῆς του ἀρχίζει 32 μόλις χρόνια μετά τήν

λῆξιν – χάρις εἰς τό διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (313)- τῶν φο-
βερῶν διωγμῶν κατά τῆς Ἐκκλησίας. Τό αἷμα τῶν Χριστιανῶν

μαρτύρων ἦταν ἀκόμη ζεστό. Πολλοί ὁμολογηταί ἐζοῦσαν ἐπί
τῶν ἡμερῶν του τυφλοί, ἀνάπηροι, ἀκρωτηριασμένοι, ζωντανοί μάρ-

τυρες τῶν ἀπανθρώπων διωγμῶν.  
Ὁ Ἰωάννης, γόνος τοῦ ἀνωτάτου διοικητοῦ τοῦ Ρωμαϊκοῦ στρα-

τοῦ τῆς Συρίας, τοῦ Σεκούνδου καί τῆς νεαρᾶς Ἀνθούσης, ἔμεινε ὀρφα-
νός πολύ μικρός καί ἡ μητέρα του χήρα εἰς τά εἴκοσί της χρόνια.
Ἀφιερώθηκε ὅμως εἰς τήν ἀνατροφήν τοῦ παιδιοῦ της καί δέν ἐπε-
δίωξε δεύτερον γάμον, ζώντας λαμπρόν ὁσιακόν βίον τόσον, ὥστε ἔκα-
με τόν περίφημον εἰδωλολάτρην ρήτορα Λιβάνιον, διδάσκαλον τοῦ
υἱοῦ της, νά ἀναφωνήση κατάπληκτος: Πώ, πώ, ποίας καί πόσον

ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΠΠ..  ΒΒαασσιιλλεειιάάδδηη
ΘΘεεοολλόόγγοουυ--ΣΣυυγγγγρρααφφέέωωςς

Ὁμιλία πού ἔγινε τήν 13η Νοεμβρίου 2008, κατά τήν Θεία Λειτουρ-
γία, στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Λευκωσίας,
στήν μνήμη τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου καί μέ τήν εὐκαιρία τῶν ὀνομαστη-
ρίων τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ

μεγάλης ἀρετῆς γυναῖκες ὑπάρχουν μεταξύ
τῶν Χριστιανῶν!

Ἡ ὁσία καί προσευχομένη Ἀνθοῦσα
βοήθησε τόν υἱόν της νά ἀναδειχθῆ ἀλη-
θινόν σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό
ὁ Χρυσόστομος μετά τίς σπουδές του καί
τό μοναχικόν στάδιον, πού πολύ τό ἐπο-
θοῦσε, ἔγινε, ὡς πρεσβύτερος, ὁ μεγάλος
φάρος τῆς Ἀντιόχειας μέ τήν ἁγιότητά του,
τόν χρυσόν εἰς οὐσίαν καί ἔκφρασιν λό-
γον του καί τό πρωτοποριακόν καί εὐρύ-
τατον κοινωνικόν του ἔργον. Εἰς τήν
Ἀντιόχειαν ἔτρεφε καθημερινῶς 3000
χῆρες καί ὀρφανά.

Δέν εἶναι, λοιπόν, ἀπορίας ἄξιον τό ὅτι
ὁ αὐτοκράτωρ τοῦ Βυζαντίου, μόλις ἐχή-
ρευσε ὁ ἀρχιεπισκοπικός θρόνος τῆς
βασιλεύουσας, ὀργάνωσε μίαν μυστικήν καί
ἰδιότυπον ἀπαγωγήν, μέ τήν ὁποίαν τόν
ἔφερε στήν Κωνσταντινούπολιν. Καί μέ
κανονικήν Συνοδικήν ἐκλογήν τόν ἀνέβασε
εἰς τόν ἀρχιεπισκοπικόν θρόνον τό 397 εἰς
ἡλικίαν 52 ἐτῶν. 

Κατά τά χρόνια της ἀρχιερατείας του
ὑπῆρξε στήριγμα τῆς Ἐκκλησίας, ἔμπρα-
κτος βοηθός τῶν ἀδικουμένων, θερμός κή-
ρυκας μετανοίας, ἀρχιερεύς τοῦ Θεοῦ τοῦ
Ὑψίστου ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, ὁμό-
τροπος τῶν Ἀποστόλων, δοχεῖον τῆς θεί-
ας Χάριτος, τήν ὁποίαν εἶχε δεχθῆ πλου-
σίαν ἀπό τόν Χαριτοδότην Κύριον.
Ὑπῆρξε ὁ θερμουργός ἱεραπόστολος.
Ἀσκοῦσε ἱεραποστολήν καί ὅταν ἀκόμη
ἐσύρετο κυριολεκτικά ὑπό τήν πίεσιν τῶν
ἀγροίκων στρατιωτῶν – φρουρῶν του μέ
ὑψηλόν πυρετόν μέσα εἰς τά δύσβατα μο-
νοπάτια τῆς παγωμένης Ἀρμενίας. Ἀνα-
δεικνυόμενος ἔτσι, ἐκεῖνος ὁ ἀδύναμος
κατά κόσμον μέ τό ἀραχνῶδες σωμάτιον,

μέγας φωτιστής τῶν εἰδωλολατρῶν ἀπό
τήν ἀνατολικήν Μ. Ἀσίαν, μέχρι τήν Φοι-
νίκην καί μέχρι τήν Αἰθιοπίαν. Ὑπῆρξεν
ὁ μέγας ὠκεανός τῶν ἱερῶν ναμάτων τοῦ
Χριστιανισμοῦ, ὁ ὁποῖος περιέβαλε κυ-
ριολεκτικά τήν Οἰκουμένην. Ὁ θεῖος καί
μέγας ποταμός τῆς θείας Ἐδέμ, ὁ ὁποῖος
ἔτρεχε πρός τέσσερις κατευθύνσεις καί
ἄρδευσε τούς λογικούς ἀγρούς τῆς Εὐϊλάτ,
τῶν Αἰθιόπων, τῶν Αἰγυπτίων, τῶν κα-
τοίκων τῆς Μεσοποταμίας, τῶν Σκυθῶν
καί αὐτῶν ἀκόμη τῶν Κελτῶν! Ἐπότισεν
ὅλους αὐτούς μέ τά ρεῖθρα τῆς χάριτος. 

Φυσικόν, λοιπόν, ἦταν νά μήν ἀντέξη
ὁ ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας διάβολος. Ἔβλε-
πε ὅτι ὁ Χρυσόστομος ἦταν ἡ βοήθεια τῶν
ἀδικουμένων καί ὁ πλουτισμός τῶν πτω -
χῶν – εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν ἔτρεφε
καθημερινῶς 7000 πτωχούς καί ὀρφανά.
Τά ἔβλεπε αὐτά ὁ πάγκακος διάβολος καί
ἔνιωθε ὅτι ἐπτώχευε ἡ δύναμίς του. Κα-
νένας ἄλλος δέν ἐπέτυχε νά συγκινήση
τούς ἀνθρώπους καί νά τούς παρακινή-
ση εἰς τήν φιλανθρωπίαν καί κα λά ἔργα
τόσον, ὅσον ὁ Χρυσόστομος. Πῶς ἦταν δυ-
νατόν νά μή φρυάξη ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρώ-
που; Ἔβλεπε τόν σοφόν ἑρμηνευτήν τῶν
ἁγίων Γραφῶν νά διαφωτίζη τόν λαόν, ὁ
ὁποῖος ἐγκατέλειπε τήν δαιμονικήν εἰδω-
λολατρίαν καί τήν αἵρεσιν, καί ἐκίνησε
πάντα λίθον διά νά ἐξοντώση τόν ποιμέ-
να. Ἔβλεπε ὅτι οἱ ἄνθρωποι μετα-
νοοῦσαν, ἐγκατέλειπαν τήν ἁμαρτίαν καί
ἔφευγαν ἀπό τήν σκοτεινήν παράταξίν του
καί ἐκήρυξε ἄγριον καί ἐπίμονον πόλεμον
κατά τοῦ ἱεράρχου. Ἐσήκωσε δεινήν
θύελλαν ἐναντίον του. 

Ἄνδρες φθονεροί μέσα ἀπό τούς κόλ-
πους τῆς Ἐκκλησίας, ποιμένες μισθωτοί,
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τό κοινωνικόν κατεστημένον τῆς ἐποχῆς
του καί κυρίως ἡ κακότης τῆς αὐτοκρά-
τειρας Εὐδοξίας, τῆς ὁποίας τήν ὑπερ-
φίαλη ζωή δέν ἐδίστασε νά ἐλέγξη ἐπα-
νειλημμένως καί ἀπό ἄμβωνος ὁ προ-
στάτης τῶν πτωχῶν καί τῶν ἀδικουμένων
Χρυσόστομος, τόν ὁδήγησαν εἰς τήν ἐξο-
ρίαν καί τελικῶς εἰς τόν μαρτυρικόν θά-
νατον εἰς τά Κόμανα τοῦ Πόντου, στίς 14
Σεπτεμβρίου τοῦ 407.

Ἡ ποιμαντική του διακονία διήρκεσε
μόνον ἕξι χρόνια καί ἑπτά μῆνες περίπου.
Ἀπό αὐτά τρία χρόνια καί τρεῖς μῆνες τά
ἐπέρασε εἰς τήν ἐξορίαν! Ὁ ἀσυμβίβαστος
Χρυσόστομος ὑπῆρξε εὔγλωττος κατά τόν
λόγον, εὐγλωττότερος κατά τόν βίον,
εὐγλωττότατος κατά τόν θάνατον. Ἀλλ’
ἀπέδειξε μέ τό γενναῖο φρόνημά του, τήν
ὁσιακήν ζωήν του καί τήν δύναμιν τοῦ λό-
γου του αὐτό τό ὁποῖον εἶπε: Τίποτε δέν
εἶναι ἴσον μέ τήν Ἐκκλησίαν. Τέτοιο με-
γαλεῖον ἔχει ἡ Ἐκκλησία. Ὅταν τήν πο-
λεμοῦν νικᾶ. Ὅταν τήν ἐπιβουλεύονται
θριαμβεύει. Ὅταν τήν ὑβρίζουν γίνεται
λαμπρότερη. Δέχεται τραύματα καί δέν πέ-
φτει ἀπό τίς πληγές· κλυδωνίζεται, ἀλλά
δέν καταποντίζεται· δοκιμάζεται, ἀλλά δέν
ναυαγεῖ. Παλεύει, ἀλλά μένει ἀήττητη.
Ἀγωνίζεται, ἀλλά δέν νικᾶται. 

Μακαριώτατε Δέσποτα, 
Αὐτῆς, τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί

Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τμῆμα εἶναι καί
ἡ Αὐτοκέφαλος Ἀποστολική Ἐκκλησία
τῆς Κύπρου, τῆς ὁποίας προεδρεύετε ὡς
πρῶτος ἐν ἴσοις μεταξύ τῶν ἄλλων ἁγίων
ἱεραρχῶν τῆς νήσου τῶν ἁγίων. Μιᾶς νή-
σου, ἡ ὁποία, κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος,
δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως, τῆς ὁποίας
ὅμως ὁ λαός μένει πιστός εἰς τόν Σωτῆρα

Κύριον, καί τήν Ἀποστολικήν διδαχήν καί
παράδοσιν. Μένει πιστός παρ’ ὅλο τό κο-
σμικόν πνεῦμα, τόν καταλυτικόν Ἀβδη-
ριτισμόν, τήν δυνατήν ἕλξιν τοῦ μαμμωνᾶ
καί τάς αἱρέσεις, πού δροῦν μυστικά καί
φανερά. Ὁ λαός αὐτός ἀκολουθεῖ μέ ὅλην
τήν καρδίαν του τόν Θεόν, τόν εὐλαβεῖται
βαθύτατα, ζητεῖ μέ ἐπιμονήν καί ἱερόν
ζῆλον νά ἰδῆ τό πρόσωπόν Του, νά συ-
ναντήση τήν εὐμένειάν Του καί νά εὐαρε-
στήση ἐνώπιόν Του.

Σήμερον, ἑορτήν ὀνομαστηρίων τῆς
Ὑμετέρας σεπτῆς Μακαριότητος, ὁλο-
ψύχως εὐχόμεθα μέ υἱϊκόν σεβασμόν, ὅπως
ὁ ἅγιος Θεός, ὁ Ὁποῖος θέλει τούς πι-
στούς καί τόν κλῆρον συνδεδεμένους εἰρη-
νικῶς καί ἁρμονικῶς μετά τοῦ Ἐπισκόπου
ὅπως οἱ χορδές μέ τήν κιθάραν, κατά τόν
ἅγιον Ἰγνάτιον τόν Θεοφόρον, Σᾶς χαρί-
ζη σταθεράν ὑγείαν κατ’ ἄμφω. Πλούσιον
φωτισμόν. Σύνεσιν ἐν πᾶσι. Διάκρισιν καί
ἄνωθεν σοφίαν, ὅπως ποιμαίνετε τόν λαόν
του καί τόν παρακαλεῖτε λόγῳ καί ἔργῳ
κατά τό πρότυπόν τοῦ σήμερον ἑορτα-
ζομένου ὁμωνύμου Σας ἱεράρχου.

Ἑνός ἱεράρχου τοῦ ὁποίου ὁ βίος
ὑπῆρξεν ἀστραπή καί ὁ λόγος βροντή.
Ἴσχυε, Μακαριώτατε, καί ἀνδρίζου καί
ἀρχιεράτευε θεοφιλῶς, εὐχόμενος παρά τό
ἅγιον θυσιαστήριον εἰς ἑκάστην ἐκκλη-
σιαστικήν σύναξιν καί εἰς τάς κατ’ ἰδίαν
ἐντεύξεις Σας ὑπέρ πάντων ἡμῶν, καί
ὑπέρ τῆς ἐκπληρώσεως τῶν δικαίων
αἰτημάτων τοῦ δοκιμαζομένου λαοῦ τῆς
Κύπρου μας, διά μίαν αὔριον μονίμως εἰρη-
νικήν. Μέ βίον ἤρεμον καί ἡσύχιον, μέ
πᾶσαν εὐσέβειαν καί σεμνότητα μέσα εἰς
τό φῶς, τήν δικαιοσύνην καί τήν ἀλήθει-
αν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
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Στό νέο γραφεῖο πού μετατέθη-
κε, ἄρχισε νά νιώθει κάπως δύ-
σκολα. Οἱ συναδέλφισσές της

ἦταν ἀλλιώτικες ἀπό τίς προηγούμενες.
Μ’ ἐκεῖνες ἔνιωθε ἁπλά. Ἐδῶ, τά ἀκρι-
βά ροῦχα, οἱ τσάντες - μάρκες πού το-
ποθετοῦνταν μέ διάθεση ἐπίδειξης
πάνω στά γραφεῖα, τά πολύ ἕως ὑπερ-
βολικά περιποιημένα νύχια… τήν ἔκα-
ναν νά νιώθει κάπως μειονεκτικά.

Ὄχι πώς πίστευε ὅτι ὅλα αὐτά ἔ χουν
πραγματική ἀξία ἤ προσθέτουν κάτι
στόν ἄνθρωπο, ἀλλά ἦταν ἀπό ἐκεῖνες
τίς φορές, πού μία σκέψη σέ τριγυρνᾶ,
ὥσπου σέ αἰχμαλωτίζει καί δέν μπορεῖς
νά τήν διώξεις. 

Πρώτη φορά ἔνιωσε ὅτι ἡ ἴδια ἦταν
φτωχή. Δέν ἔλειπε τίποτε βασικό ἀπό
τό σπίτι της καί μέχρι τώρα ἦταν πολύ
ἱκανοποιημένη, γιατί ἔβγαιναν τά ἔξο-
δα τοῦ μήνα καί ἡ δόση γιά τό σπίτι.
Τώρα σκεφτόταν ὅτι ὁ πλοῦτος καί ἡ
φτώχεια εἶναι ἔννοιες σχετικές καί ἀ νά-
 λογες μέ τό κοινωνικό περιβάλλον.

Μία δυσαρέσκεια ἄρχισε νά τήν κα-
ταλαμβάνει καί ὅσο κι ἄν σκεφτόταν ὅτι
δέν ἔπρεπε νά τήν ἐκφράζει, δέν μπό-
ρεσε νά τήν κρύψει.

Πλησίαζαν τά Χριστούγεννα κι ἄρχι-
σαν τά σχέδια γιά τά δῶρα, τίς ἐπι-
σκέψεις… Ὅμως δέν ἔνιωθε τή χαρά
πού ἄλλοτε εἶχε, γιά τή χαρά πού θά
ἔδινε μέ ὅλα τοῦτα στήν οἰκογένειά της.
Ἀντίθετα, μία διάθεση γκρίνιας ἐγκα-
ταστάθηκε στήν καρδιά της. Ὅσο κι ἄν
ἤθελε νά νιώσει τή χαρά καί νά δημι-
ουργήσει χαρούμενη ἀτμόσφαιρα στό
σπίτι της, κάτι τήν κρατοῦσε. Τῆς
ἔφταιγε τό σαλόνι πού εἶχε ἀγοραστεῖ
σέ τιμή εὐκαιρίας πρίν τό γάμο της καί
ἀπό τότε δέν τό ἄλλαξαν, τά χρήματα

πού θά διέθεταν γιά τά δῶρα τῶν δύο
παιδιῶν καί τῆς βαφτιστικιᾶς, τό σέτ
τῶν πιάτων πού ἦταν φτηνό…

Εὐτυχῶς πού τά παιδιά, ὅπως πάν-
τα, ζοῦσαν στόν κόσμο τους χαρούμε-
να, πού ἔρχονταν τά Χριστούγεννα.
Κάθε βράδυ στό σπίτι εἶχαν παράστα-
ση. Ἡ γιορτή τοῦ Νηπιαγωγείου ἐπα-
ναλαμβανόταν μέ κάθε σοβαρότητα
ἀπό τά δύο της κοριτσάκια καί τόν ξά-
δελφο, πού ἦταν ἀπαραίτητος γιά τό
ρόλο τοῦ Ἰωσήφ.

Ἡ μεγάλη κόρη, πέντε χρονῶν, ἀπο-
φάσισε ὅτι ἔπρεπε νά καλέσουν καί τή
θεία, τή γιαγιά καί τόν παππού, νά πα-
ρακολουθήσουν τή γιορτή στό σπίτι.

Μία γωνιά τοῦ σαλονιοῦ ἄδειασε καί
ἑτοιμάζονταν οἱ μικροί ἠθοποιοί. Οἱ
ὀργανωτικές ἱκανότητες τῆς «μεγάλης»
κόρης ἦταν φανερές. Ἀπαιτοῦσε νά γί-
νουν ὅλα στήν ἐντέλεια.

Ἡ μικρή, τριῶν χρόνων, θά ἦταν τό
ἀγγελάκι καί μία κούκλα θά ἔπαιρνε τό
ρόλο τοῦ Νεογέννητου Χριστοῦ.

- Πῶς θά τυλίξουμε τόν Χριστό, τί θά
βάλω ἐγώ πού θά εἶμαι ἡ Παναγία; Ρώ-
τησε ἡ κόρη της κι ἐκείνη ἔψαξε καί
βρῆκε στή ντουλάπα μία σάρπα μέ γυα-
λιστερό ὕφασμα, πού τῆς εἶχαν χαρίσει
καί ποτέ δέν τήν ἔβαλε, γιατί τῆς φαι-
νόταν πολύ γυαλιστερή, καί ἕνα πο-
λύχρωμο τραπεζομάντηλο.

- Ὄχι αὐτά. Αὐτά εἶναι πλούσια. Ἡ
Παναγία καί ὁ Χριστός ἦταν φτωχοί.
Ἀφοῦ γεννήθηκε σέ σπηλιά ὁ Χριστός.
Ἔτσι μᾶς εἶπε ἡ δασκάλα.

Ἀφοῦ ἔτσι εἶπε ἡ δασκάλα, βρῆκε
κάτι ἄλλο πιό ταιριαστό γιά τήν περί-
πτωση καί ἔτσι ὅλα ἦταν ἕτοιμα.

Καθισμένοι ὅλοι στό σαλόνι παρα-
κολουθοῦσαν τή γιορτή σοβαροί, γιατί

ΝΝίίκκηηςς ΤΤρραακκοοσσιιῆῆ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
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κάθε χαμόγελο ἐνοχλοῦσε τούς μι-
κρούς ἠθοποιούς. Ὁ «Ἰωσήφ καί ἡ Πα-
ναγία» πορεύονταν πρός τό σπήλαιο
καί τό μικρό «ἀγγελάκι» παράξενα
φρό νιμο, φύλαγε τόν «Χριστό».

Δέν ἔλειψε καί ὁ φωτογράφος –ὁ
μπαμπάς– πού ἀπαθανάτιζε τή σκηνή.
Στό τέλος ἔπρεπε νά τραγουδήσουν
ὅλοι μαζί τά χριστουγεννιάτικα τρα-
γούδια.

Ἔτσι ὅπως καθόταν ἀνάμεσα στήν
οἰκογένειά της κι ἔβλεπε τά παιδάκια
της νά χαίρονται πραγματικά τή γιορ-
τή τους, αἰσθάνθηκε μία ζεστασιά νά
τυλίγει τήν καρδιά της. Ἐκείνη τήν ὥρα
ἔνιωσε πώς ἦταν πραγματικά πολύ
πλούσια. Τά λαμπερά μάτια τῶν παι-
διῶν, ἡ χαρά πού ἔδιναν σέ ὅλους, ἡ μα-
ζεμένη οἰκογένεια, αἰσθάνθηκε πώς
ἦταν πραγματική εὐλογία.

«Χριστέ μου, σ’ εὐχαριστῶ, μοῦ ἔχεις
χαρίσει τά πάντα. Φύλαγέ μου τά παι-
διά μου ἁγνά, χαρούμενα, ὅπως τώρα
τά βλέπω. Κάνε κι ἐμεῖς οἱ μεγάλοι μέ
παιδικές καρδιές νά Σέ δεχτοῦμε. Νά
ἔλθεις νά μᾶς πλουτίσεις μέ τή δική Σου
Χάρη», σκεφτόταν, καθώς ὅλοι χειρο-
κροτοῦσαν γιά τήν ὡραία γιορτή τῶν
παιδιῶν.

Ναί, ἦταν φτωχός ὁ Χριστός ὡς
ἄνθρωπος. Αὐτό κάπως τό κατανοοῦμε.
Ὅμως, ποιός μπορεῖ νά συλλάβει τό γε-
γονός ὅτι ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, γιά
νά μᾶς κάνει κατά χάριν Θεούς; Αὐτός
«δι’ ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα
τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε» μᾶς
λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος (Β΄ Κορ. η΄ 9). 

Ὁ Χριστός, «ἑαυτόν ἐκένωσε μορφήν
δούλου λαβών» (Φιλ. β΄ 7), γιά νά μᾶς
ἐλευθερώσει ἀπό τή δουλεία τῆς ὕλης,
τῆς ἁμαρτίας, τοῦ κόσμου καί νά μᾶς
χαρίσει τή Βασιλεία Του.

Μᾶς ἔκανε μέ τήν ἐνανθρώπησή Του
ἀδελφούς καί συγκληρονόμους Του.

Κι ὅμως, ἐμεῖς ἀγαποῦμε τήν ὕλη, τήν
ἐπίδειξη, τή χλιδή κι ἀφήνουμε τίς ψυ-
χές μας φτωχές, ἄδειες ἀπό τήν πα-
ρουσία τοῦ Χριστοῦ. Γιορτάζουμε Χρι-
στούγεννα χωρίς τόν Χριστό καί διε-
ρωτούμαστε γιατί λείπει ἡ χαρά ἀπό τίς
καρδιές μας.

Οἱ Ἅγιοι ἀποστράφηκαν τόν πλοῦτο.
Τόν ἔβλεπαν σάν φορτίο, πού τούς
ἐμπό διζε νά ἀκολουθοῦν τά ἴχνη τοῦ
Χριστοῦ. Ἦταν, ὅμως, πραγματικά
πλού σιοι σέ πνευματική ζωή, γιατί
ζοῦσαν ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό.

Ἄς μή μείνουμε κι ἐμεῖς στήν πνευ-
ματική μας φτώχεια. Ἄς μή ζήσουμε φέ-
τος τά ἐμπορικά Χριστούγεννα, αὐτά
πού ζοῦν καί σέ χῶρες πού δέν εἶναι
χριστιανικές, ἔτσι, γιά τό ἔθιμο.

Αὐτά τά Χριστούγεννα νά παρακα-
λέσουμε τόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριο,
ν’ ἀνοίξει τά μάτια τῆς ψυχῆς μας, γιά
νά δοῦμε κάτι ἀπό τό μεγαλεῖο τῆς ἀγά-
πης καί τῆς συγκατάβασής Του γιά τή
δική μας σωτηρία. Νά καταλάβουμε σέ
ποιό μεγαλεῖο μᾶς καλεῖ, νά γευτοῦμε
κάτι ἀπό τή Βασιλεία Του. Τότε θά γί-
νουμε πλούσιοι πνευματικά, θά νοι-
ώσουμε τήν ἀληθινή χαρά. Τότε καί τά
πράγματα τοῦ κόσμου τούτου θά τά
δοῦμε ὡς δῶρα τοῦ Θεοῦ καί θά πά-
ψουν νά γίνονται δεσμά πού μᾶς κρα-
τοῦν δεμένους μέ τήν ὕλη. 

Ἕνας πτώχευσε ἑκούσια καί πραγ-
ματικά, ὁ Χριστός.
Ἐμεῖς καλούμαστε
νά πλουτίσουμε
«τῇ ἐκείνου
πτωχείᾳ».
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Ενα ξεχωριστό παιδικό μουσεῖο, μέ ζωγραφιές, παραμύθια, ἐμψυχωτές πού
παρωθοῦν τά παιδιά νά ἐκφράσουν τίς σκέψεις τους μέσα ἀπό τό παι-
χνίδι, τό θέατρο, τή ζωγραφική, λειτουργεῖ ἐδῶ καί λίγο καιρό σέ ἕνα δια-

τηρητέο κτίριο στοῦ Φιλιπάππου, Καρατζᾶ 7 καί Τσάμη Καρατάσου, τηλ. 210-
9218329, στήν Ἀθήνα.

Τό παιδικό αὐτό μουσεῖο χρησιμοποιεῖ τά ἐκθέματά του (πίνακες, τρισδιά-
στατες ξύλινες κατασκευές), τό παιχνίδι καί τά παραμύθια γιά νά βοηθήσει τά
παιδιά, νά ἀνακαλύψουν τόν κόσμο τῶν συναισθημάτων καί νά κατανοήσουν
περισσότερο τόν ἑαυτό τους καί τούς ἄλλους. Ἐδῶ πραγματοποιοῦνται δια-
δραστικά ἐκπαιδευτικά προγράμματα γιά σχολικές ὁμάδες, ὅπου εἰδικά κα-
ταρτισμένοι ἐμψυχωτές ἐνθαρρύνουν τά παιδιά νά ἐκφράσουν τά συναισθήμα-
τα καί τίς  σκέψεις τους, μέσα ἀπό τό παιχνίδι. 

Μέσω συμβουλευτικῶν σεμιναρίων, πού ἀφοροῦν τή συναισθηματική ἀνάπτυξη,
τό Μουσεῖο Συναισθημάτων Παιδικῆς Ἡλικίας μπορεῖ νά ἀποτελέσει ἕνα πο-
λύτιμο σύμβουλο γιά τούς γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς. Τά παιχνίδια μέ τά πα-
ραμύθια καί ἡ ἀφήγηση ἔχουν κεντρικό ρόλο ἀνάμεσα στίς δραστηριότητές του,
καθώς ἀναγνωρίζεται ἡ ἀξία τους γιά τή συναισθηματική καλλιέργεια τῶν παι-
διῶν. 

Ἡ πρώτη ἔκθεση πού παρουσιάζει τό μουσεῖο ἔχει τίτλο «Οἱ θησαυροί πού
κρύβω μέσα μου» κι ἔχει σχεδιαστεῖ ἀπό εἰδικούς ψυχολόγους, κοινωνιολόγους
καί παιδαγωγούς τοῦ βελγικοῦ παιδικοῦ μουσείου «Le Musee des Enfants», ὅπου
καί παρουσιάστηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία γιά τέσσερα χρόνια. 

Ἀκολουθώντας τόν Σωκράτη, τό φτερωτό βοηθό τῆς ἔκθεσης, καί παίζον-
τας μέ τά ἐκθέματα, οἱ μικροί καί οἱ μεγάλοι ἐπισκέπτες γνωρίζουν τίς κεντρι-
κές φιγοῦρες τοῦ μουσείου: τόν Πέτρο, τήν οἰκογένειά του, τούς φίλους του.

Πλάθουν παραμύθια, ἀνακαλύπτουν συναισθήματα, τούς δίνουν ὀνόματα καί
χρώματα καί ταυτόχρονα ἐπεξεργάζονται τίς σκέψεις τους καί τίς ἀντιδράσεις
τους σέ διαφορετικά γεγονότα.

Ἐπαινοῦμε καί συγχαίρουμε. 
Μακάρι νά βρεθοῦν μιμητές.

Ἐπιμέλεια πρωτοπρ. Γεωργίου Ἀντωνίου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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Ποιός εἶναι ὁ μεγάλος ἔνοχος πού
καλλιεργεῖ καί δημιουργεῖ τά προβλή-
ματα αὐτά; Ἐμεῖς οἱ μεγάλοι(!!!), πού
διαχειριζόμαστε τίς παντός εἴδους ἐ ξου-
 σίες. Ἄς ἀναλογισθοῦμε τί μοντέλα καί
πρότυπα προτείνουμε στούς νέους μας.
Τά μοντέλα εἶναι αὐτά, τά ὁποῖα
προβάλλονται μέσα ἀπό τά μέσα ἐνη-
μέρωσης, τά σήριαλς, τά βιντεοκλίπς,
τά ὁποῖα ἔχουν σχέση μέ τήν ἀπό-
λαυση, τό φαγητό καί τό ποτό, τήν δια-
σκέδαση, τήν σεξουαλική ἱκανοποίηση
κλπ. Ἐάν παρατηρήσει κανείς μέ προ-
σοχή τά προγράμματα στήν τηλεόρα-
ση, πού ἔχουν τήν μεγαλύτερη ἀκρο-
αματικότητα, θά δεῖ ὅτι εἶναι βλακώ-
δη καί κάτω τοῦ μετρίου. Προσβάλλουν
τήν νοημοσύνη τῶν τηλεθεατῶν, καί
ὅμως διαμορφώνουν ἕνα συγκεκριμένο
τρόπο ζωῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ βασική
αἰτία πού ὑποφέρουν οἱ ἄνθρωποι. Μέ
δύο μόνο λέξεις ἐπιτυγχάνεται ὁ χω-
ρισμός τοῦ σώματος ἀπό τήν ψυχή. Ὁ
χωρισμός τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν
Θεό. Ποιό εἶναι τό τρομακτικό ἀπο-
τέλεσμα ἀπό ὅλα αὐτά. Μέσα στήν
ψυχή τῶν νέων μας ἀναπτύσσονται τά
πάθη,  μέ κεντρικό πάθος τήν φιλαυ-
τία καί τήν ἡδονή. Τά πάθη, ὡς ἀρρώ-

στιες τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία  εἶναι συν-
δεδεμένη μέ τό σῶμα, ταλαιπωροῦν τόν
ἄνθρωπο καί τοῦ προκαλοῦν ὅλες τίς
συγχύσεις, ἀναστατώσεις, ἀντιδράσεις.
Τοῦ στεροῦν τήν πραγματική ζωή.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος περιγράφει
αὐτή τήν κατάσταση μ’ ἕνα πολύ χα-
ρακτηριστικό τρόπο: «Τοῦτο δέ γίνω-
σκε (γράφει στόν Τιμόθεο), ὅτι ἐν
ἐσχάταις ἡμέραις, ἐνστήσονται καιροί
χαλεποί· ἔσονται γάρ οἱ ἄνθρωποι
φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπε-
ρήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπει-
θεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι,
ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμε-
ροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται... φιλήδονοι
μᾶλλον ἤ φιλόθεοι... ἡ γάρ ἄνοια
αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται πᾶσιν...» (Β΄
Τιμ. γ΄, 1-9).

Ὅλα ὅσα ἔχουμε ἀναφέρει πιό
πάνω καταδεικνύουν ὅτι τό πρόβλημα
ἀφ’ ἑνός εἶναι πολύ σοβαρό καί ἀφ’
ἑτέρου ὅτι χρήζει ἄμεσης θεραπείας.

ἩἩ  θθεερρααππεείίαα
κκααττάά  ττήήνν  ὈὈρρθθόόδδοοξξηη  ΠΠααρράάδδοοσσηη
Στήν ἀρχή εἴπαμε ὅτι ὁ πνευματι-

κός τρόπος θεραπείας τοῦ ἀνθρώπου
ὁμοιάζει κατά πολύ μέ τήν μέθοδο, τήν

ἘἘππιισσκκόόπποουυ ΚΚααρρππαασσίίααςς κκ.. ΧΧρριισσττοοφφόόρροουυ

(Μέρος Β΄)

*

* Εἰσήγηση πού ἔγινε στό σεμινάριο τῶν Ἐκπαιδευτικῶν Θεολόγων τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας Κύπρου, Φεβρουάριος 2008.
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ὁποία χρησιμοποιεῖ ἡ ἰατρική. Παρ’ ὅλα
αὐτά ἡ ὀρθόδοξη θεολογία ὁρίζει
ἐντελῶς διαφορετικά τήν πνευματική
ἀσθένεια ἀπ΄ ὅ,τι ὁρίζει ἡ ἰατρική τήν
ὀργανική – σωματική ἀσθένεια. Θά ἦταν
πολύ χρήσιμο νά δοῦμε πῶς ἡ θεολο-
γία τῆς Ἐκκλησίας μας ὁρίζει τήν ἀσθέ-
νεια καί πῶς τήν θεραπεία. Αὐτό θά
μᾶς βοηθήσει στό νά προσφέρουμε
στούς νέους μας μία ὀρθή θεραπευτι-
κή, ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση, ἡ
ὁποία θά τούς βοηθήσει οὐσιαστικά νά
ὑπερβοῦν τά πάθη τους, νά φθάσουν
στήν κατά χάρη θέωση καί νά ζοῦν
ἐσωτερικά ἀναπαυμένοι.

Σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν
Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος ἀνακεφαλαι-
ώνει μέ τήν θεολογία του ὅλους τούς
ἄλ λους Πατέρες, ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώ-
που ἔχει δύο ἐνέργειες. Τήν λογική καί
τήν νοερά. Μέ τήν λογική ἐνέργεια ὁ
ἄν θρωπος ἐπικοινωνεῖ μέ τά αἰσθητά
πράγματα καί μέ τήν νοερά ἐνέργεια
ἔχει κοινωνία μέ τόν Θεό καί τά
πνευματικά. Ἔτσι ζοῦσε ὁ ἄνθρωπος
πρίν ἀπό τήν πτώση. Μετά ἀπό τήν
πτώση σκοτίσθηκε ἡ νοερά ἐνέργειά
του, ἡ ὁποία λέγεται νοῦς, συγχύσθη-
κε, μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἄνθρωπος νά δου-
λεύει μόνο μέ τήν λογική καί νά ἀσχο-
λεῖται μέ τά ὑλικά καί αἰσθητά. Αὐτό
εἶχε  καί ἔχει ὡς τραγικό ἀποτέλεσμα
τήν ἀσθένεια τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία παύει
νά δέχεται μέσα της τήν ἐμπειρία τῆς
χάριτος τοῦ Θεοῦ καί κυβερνᾶται ἀπό
τήν λογική καί τά πάθη. 

Σέ μία τέτοια κατάσταση ὁ ἄνθρω-

πος χάνει τήν ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό.
Ἀπό Θεοκεντρικός γίνεται ἀνθρωπο-
κεντρικός. Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης σ’
ἕνα τροπάριο τοῦ Μεγάλου Κανόνος
ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «Αὐτείδωλον
ἐγενόμην τοῖς πάθεσι....». Δηλαδή μέ
τήν κυριαρχία τῶν παθῶν ὁ ἄνθρωπος
λατρεύει τόν ἑαυτό του.

Αὐτό σημαίνει ὅτι ἀναπτύσσεται ἡ
φιλαυτία, ἡ ὁποία ἑρμηνεύεται ἀπό
τούς Πατέρες ὡς ἄλογος φιλία τοῦ σώ-
ματος. Ἀπό τήν φιλαυτία ἀναπτύσ-
σονται τά πάθη τῆς φιλαργυρίας, τῆς
ἡδονῆς, τῆς ὑπερηφανείας, τῆς πλεο-
νεξίας, τῆς φιλοδοξίας κλπ. Ὅλα αὐτά
τά πάθη ἀποδιοργανώνουν τόν ἐσω-
τερικό κόσμο τοῦ ἀνθρώπου. Μέσα του
ἀναπτύσσεται ὁ φόβος τοῦ θανάτου,
ἡ ἀβεβαιότητα γιά τήν πορεία του μέσα
στό ἱστορικό γίγνεσθαι. Οἱ ἄλλοι γί-
νονται πραγματικά ἡ κόλασή του για-
τί ἀξιολογοῦνται πάντοτε μέ μέτρο τό
ἐγώ. Ὁ ἄνθρωπος βασανίζεται καί τα-
λαιπωρεῖται ἀγνοώντας τήν ἀσθένειά
του καί αὐτό εἶναι τό πιό τραγικό. Κα-
ταφεύγει στίς εὔκολες λύσεις ἐπιρρί-
πτοντας τίς εὐθύνες εἴτε στούς ἄλλους

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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εἴτε στήν ἀπρόσωπη κοινωνία, ἀγνο-
ώντας ὅτι ἡ κοινωνία εἶναι ἡ προ-
έκταση τοῦ ἑαυτοῦ μας. 

Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν ἡ ψυχή
βρίσκεται σέ κατάσταση αἰχμαλωσίας
ἀπό τά πάθη, δέν λειτουργεῖ σωστά.
Δέν μπορεῖ νά διευθύνει οὔτε τήν ψυχή,
ἀλλά οὔτε καί τό σῶμα. Ἐδῶ θέλω νά
σταθῶ λίγο καί νά ἀναλύσουμε λίγο πε-
ρισσότερο τό θέμα αὐτό.

Στήν φυσική κατάσταση τοῦ
ἀνθρώπου ἡ ψυχή διά  τοῦ νοῦ, τρέ-
φεται μέ τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ
Θεοῦ καί στήν συνέχεια τήν μεταβιβάζει
στό σῶμα, τό ὁποῖο ὑγιαίνει καί δέν
ἀφήνει νά ἀναπτυχθοῦν τά πάθη.
Στήν συνέχεια ἀπό τό χαριτωμένο
σῶμα μεταβιβάζεται ἡ Χάρη καί στήν
ἄλογη κτίση καί σ’ ὅλη τήν δημιουρ-
γία. Ὅταν, ὅμως, ἀσθενήσει ὁ νοῦς καί
νεκρωθεῖ, τότε ἡ ψυχή, ἀντί νά τρέ-
φεται μέ τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ
Θεοῦ, ἀπομυζεῖ τό σῶμα, καί τό σῶμα
ἀπομυζεῖ τήν κτίση, μέ ἀποτέλεσμα νά
ἀναπτύσσονται τόσο τά ψυχικά, ὅσο
καί τά σωματικά πάθη, τά ὁποῖα ἐπι-
δροῦν πάνω σ’ ὅλη τήν κτίση μέ ὅλα
τά κοινωνικά, προσωπικά, οἰκολογικά
κ.λπ. προβλήματα. Ἔτσι γίνεται μία
πλήρης ἀνατροπή τῶν ψυχοσωμα-
τικῶν ἰσορροπιῶν. Ὁ ἄνθρωπος χάνει
τήν ἐλευθερία του, τό αὐτεξούσιό του
διαστρεβλώνεται καί πλέον δέν ἐνερ-
γεῖ μέσα στήν ζωή του λογικά καί ἀπε-
λευθερωμένος ἀπό τά πάθη, ἀλλά
ἐνεργεῖ σύμφωνα μέ τίς ἐπιθυμίες τῶν
παθῶν του.

Ὅλη αὐτή ἡ ἐσωτερική ἀσθένεια
ἔχει συνέπειες στόν κοινωνικό χῶρο.
Ζώντας κάποιος μία τέτοια  ἐσωτερι-
κή κατάσταση γίνεται ἀνυπόφορος, ἐρι-
στικός, ἀτομιστής καί συγκρούεται μέ
τούς ἀνθρώπους. Λέγει χαρακτηριστι-
κά ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής:
«Νοῦς συναπτόμενος τῷ Θεῶ ἔχει
πάντα τά θεῖα ἰδιώματα. Νοῦς ἀποστάς
τοῦ Θεοῦ ἤ κτηνώδης γίνεται, τοὐτέ-
στι φιλήδονος ἤ θηριώδης, τοὐτέστι
ἀντιμαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις».  

Ἔτσι, ἡ ἀσθένεια ἀρχίζει ἀπό τόν
σκοτισμό τοῦ νοός, ἐπεκτείνεται στήν
ψυχή, στό σῶμα, στόν κοινωνικό χῶρο
καί σ΄ ὁλόκληρη τήν δημιουργία. Ἀπό
αὐτό ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι τό πρό-
βλημα δέν εἶναι ἁπλά ἀτομικό, ἀλλά
προσωπικό, δηλαδή ἀφορᾶ τό πρό-
σωπο – ὕπαρξη γι’ αὐτό καί εἶναι
ὑπαρξιακό, κοινωνικό καί γίνεται παγ-
κόσμιο. Συνεπῶς, καί ἡ θεραπεία δέν
γίνεται μέ τήν ἀποβολή κάποιων ἀτο-
μικῶν ἐνοχῶν ἤ μέ τίς καλές πράξεις,
ἀλλά μέ τήν ὁλοκληρωτική ἀλλαγή
ὅλης τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου
(Μετά-νοεῖτε). 

Θά προσπαθήσω στήν συνέχεια νά
περιγράψω σύντομα καί ὅσο γίνεται
ἁπλά, τόν τρόπο πού ἐπιτυγχάνεται ἡ
θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπό τήν
θεολογική – ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευ-
ση.

Ἡ θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου ἀρχίζει
ἀπό τόν νοῦ, τήν νοερά αὐτή ἐνέργεια
τῆς ψυχῆς. Γιά νά λειτουργεῖ καλά ὁ
νοῦς πρέπει νά προηγηθεῖ ἡ κάθαρση



263ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

τῆς καρδιᾶς ἀπό τά πάθη καί νά φω-
τισθεῖ ὁ νοῦς μέ τήν ἄκτιστη χάρη τοῦ
Θεοῦ. Ὅταν ἡ καρδία καί  ὁ νοῦς ἀπε-
λευθερωθοῦν ἀπό τά πάθη καί δεχ-
θοῦν μέσα τους τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος, τότε ἀρχίζει ὁ ἄνθρω-
πος νά βλέπει καθαρά τά πράγματα
πού τόν περιβάλλουν, νά τά ἀξιολογεῖ
ὀρθά καί νά πράττει τό πρέπον καί τό
συμφέρον («Γνῶσιν πάντων τῶν ὄντων»
Μάξιμος Ὁμολογητής). Ἐάν δέν κα-
θαρισθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τά πάθη καί
δέν ἑνωθεῖ μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ τότε
γίνεται ψυχασθενής. Ἔστω καί ἄν δέν
παρουσιάζει τά συμπτώματα ἑνός σχι-
ζοφρενοῦς ἀνθρώπου. Ὡς παράδειγμα
ἔχουμε τήν περίπτωση τοῦ Φαρισαίου,
ὁ ὁποῖος ἐξωτερικά παρουσιαζόταν
ἐνάρετος καί ἐσωτερικά ψυχασθενής μέ
ὅλες τίς γνωστές συνέπειες. 

Ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος θέλει νά θε-
ραπευτεῖ, πρέπει νά ἐνταχθεῖ στήν
Ἐκκλησία καί νά συνδεθεῖ μέ τήν ζωή
της, σ΄ ὅλες τίς ἐκφάνσεις καί μορφές.
Ὅλα ὅσα γίνονται μέσα στήν Ἐκκλη-
σία ἀποσκοποῦν στήν θεραπεία τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τά πάθη καί στήν ἐνοί-
κηση τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μέσα του.
Τό Βάπτισμα θεραπεύει τήν ἀρρω-
στημένη φύση τοῦ ἀνθρώπου καί φω-
τίζει τόν σκοτισμένο νοῦ του. Ἔτσι ὁ
ἄνθρωπος μετά τό Βάπτισμα καλεῖται
μέσα ἀπό τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν, τήν
ἄσκηση, τήν μυστηριακή ζωή, τήν
κοινωνία μέ τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς,
τά δόγματα, τόν Πνευματικό Πατέρα
κ.λπ. νά διατηρήσει τήν καθαρότητα

καί τήν χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα του καί
νά τήν αὐξήσει. Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι
ἀμέσως μετά τήν Θεία Κοινωνία οἱ πι-
στοί ψάλλουν μέ ἔμφαση: «Εἴδομεν τό
Φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα
ἐπουράνιον...». Αὐτό δείχνει ὅτι ἡ
κοινωνία μέ τόν Χριστό εἶναι ὁ φωτι-
σμός τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ θέωσή του.
Δηλαδή ἡ ἀπαλλαγή του ἀπό τήν κυ-
ριαρχία τῶν παθῶν καί ἡ ἐν Χριστῷ
ἐλευθερία. Εἶναι αὐτό πού σημειώνει
ὁ Εὐαγγελιστής τῆς ἀγάπης, τό ὁποῖο
ἔζησε ἀπό τόν Χριστό: «Γνώσεσθε τήν
ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει
ὑμᾶς». Ἀκόμα, στήν ἀκολουθία τῆς
Θείας Μεταλήψεως, τήν ὁποία διαβά-
ζουμε μετά ἀπό τήν Θεία Κοινωνία,
λέμε: «Φλέξον δ’ ἀκάνθας τῶν ὅλων μου
πταισμάτων· ψυχήν κάθαρον, ἁγίασον
τάς φρένας· τάς ἰγνύας στήριξον, ὀστέ-
οις ἅμα· αἰσθήσεων φώτισον ἁπλῆν
πεντάδα· ... Ἅγνιζε καί κάθαρε, καί
ρύθμιζε μέ, κάλλυνε, συνέτιζε, καί
φώτιζέ με». 

Ὁ  χῶρος τῆς Ἐκκλησίας, μποροῦμε
νά ποῦμε, ὅτι εἶναι ἕνα πάντοτε σύγ-
χρονο θεραπευτήριο – νοσοκομεῖο,

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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ὅπου καθαρίζεται καί θεραπεύεται ὁ
νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, φωτίζεται καί
μπορεῖ νά διακρίνει ὅλα ὅσα τόν πε-
ριβάλλουν ἀντικειμενικά, νά τά ἀξιο-
λογήσει ὀρθά καί νά τά χρησιμοποιήσει
λογικά πρός τό συμφέρον του. Θά ἔλε-
γα ὅτι τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως
μᾶς τό παρέδωσε ὁ Χριστός, εἶναι νά
βοηθήσει τόν ἄνθρωπο νά εἶναι πνευ-
ματικά ὑγιής καί νά φθάσει στήν ἕνω-
σή του μέ τόν Θεό, αὐτό τό ὁποῖο ἀπο-
καλοῦμε θέωση. Ὁ ἄνθρωπος καθαι-
ρόμενος μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ βλέπει
τόν κόσμο μέσα ἀπό ἕνα ἄλλο διαφο-
ρετικό πρίσμα, βρίσκει παντοῦ μέσα
στήν κτίση καί τούς ἀνθρώπους τήν
προοπτική τῆς ὁλοκλήρωσής του καί
ἔτσι γίνεται ὄντως Ἄνθρωπος.

Ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τό ἔργο
αὐτό καί δέν βλέπουν τήν Ἐκκλησία
ὡς Σῶμα Χριστοῦ, πού πρέπει νά βοη-
θήσει τόν ἄνθρωπο νά λύσει τά πνευ-
ματικά, ὑπαρξιακά, ὀντολογικά, κοι-
νωνικά, οἰκογενειακά κ.λπ. προβλήματά
του, βρίσκονται ἔξω ἀπό τό πνεῦμα τῆς
Ἐκκλησίας. Τό ἔργο καί ὁ σκοπός τῆς
Ἐκκλησίας δέν ἀλλάζει, οὔτε ἀλλοι-
ώνεται. Παραμένει ἕνα καί μοναδικό. Ἡ
ἐν Χριστῷ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου,
ὅπως τήν περιγράψαμε πιό πάνω. Ἐάν
τά πρόσωπα, πού ἐπιτελοῦν τό ἔργο
αὐτό, εἶναι ἄρρωστα καί δέν ἐπιτελοῦν
ὀρθά αὐτό τό ἔργο, ἐκεῖνοι πού φταῖνε
εἶναι τά ἴδια τά πρόσωπα καί συνεπῶς
ἡ κρίση εἶναι πλέον σέ μᾶς. Μποροῦμε
νά ἀντιστρέψουμε τήν πορεία τῆς

κρίσεως, ἐάν ἀντιστρέψουμε τήν ζωή
μας καί τήν συντονίσουμε μέ τήν ζωή
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι Σῶμα
Χριστοῦ. 

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος καθαρίσει τόν
νοῦ καί τήν ψυχή του καί φωτισθεῖ,
τότε μπορεῖ νά ἔχει διάκριση, σύνεση,
πνευματικές ἀντιστάσεις γιά νά μπο-
ρεῖ νά λέγει ὄχι στό κακό (π.χ. ἀνηθι-
κότητες, ναρκωτικά, ἐγκληματικότητα
κ.λπ.). Συνεπῶς, ἡ σύγχρονη θεολογι-
κή-ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση γιά νά
εἶναι ἀποτελεσματική θά πρέπει ἀφ’
ἑνός νά ἐξηγήσει τό πρόβλημα τῆς
ἀσθένειας καί ἀφ’ ἑτέρου νά ἐνημε-
ρώσει, ἀλλά πολύ περισσότερο νά
ἐμπνεύσει στούς νέους μας τόν τρόπο
θεραπείας, ὅπως τόν περιγράψαμε
πιό πάνω.

Ἐάν οἱ νέοι μας ἀντιληφθοῦν καί
πιστεύσουν ὅτι ἡ Θεολογία, ἡ ζωή τῆς
Ἐκκλησίας μας, δέν εἶναι στέρηση τῆς
ἐλευθερίας τους, ἀλλά ἡ ἀποκάλυψη
τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μέσα στήν ζωή
τους, ἡ ὁποία ἔχει τήν δύναμη νά τούς
ἐλευθερώσει ἀπό τίς ψυχικές ἀσθένειες
καί νά τούς ὁδηγήσει στήν πνευματι-
κή, προσωπική, οἰκογενειακή, κοινω-
νική ὁλοκλήρωση, μέ προοπτική τήν
ὑπέρβαση τοῦ θανάτου, τῆς φοβίας καί
ἀνασφάλειας καί τήν ἐλπίδα τῆς
αἰωνίου ζωῆς, τότε θά τήν ἀγαπήσουν
καί θά τήν ἀναζητήσουν. Διαφορετικά
ματαιοπονοῦμε!!!

Σᾶς εὐχαριστῶ.
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Τό θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς
περιουσίας ἔχει ἐξετασθῆ
διεξοδικῶς κατά καιρούς,

ἐπανέρχεται ὅμως συχνά στήν ἐπι-
καιρότητα ἀπό πολλούς λόγους,
εἴτε ἀπό σκανδαλώδεις συμπεριφο-
ρές Κληρικῶν, εἴτε ἀπό κομματικές-
πολιτικές σκοπιμότητες. Ἡ ἀντιμε-
τώπιση τοῦ θέματος εἶναι πολύ-
πλευρη καί στό ἄρθρο αὐτό θά το-
νισθοῦν μερικά μόνον σημεῖα.

Κατ’ ἀρχάς, ὅταν ὁμιλοῦμε ἐδῶ γιά
Ἐκκλησία σέ σχέση μέ τήν περιουσία
δέν τήν ἐννοοῦμε ἀπό θεολογικῆς καί
πνευματικῆς πλευρᾶς, ἀλλά ἀπό νο-
μικῆς καί κοινωνικῆς. Ἔτσι ἐδῶ δέν
ἐννοοῦμε τήν Ἐκκλησία ὡς τόν Θε-
ανθρώπινο ὀργανισμό, ἀλλά τά συγ-
κεκριμένα Νομικά Πρόσωπα, ἤτοι τήν
Ἱερά Σύνοδο, τίς Ἱερές Μητροπόλεις,
τίς Ἐνορίες καί τίς Μονές.

Μέ αὐτήν τήν ἔννοια ἡ Ἐκκλησία
ἔχει περιουσία ἀφ’ ἑνός μέν γιά νά κα-
λύψη τίς λειτουργικές της ἀνάγκες,
ἀφ’ ἑτέρου δέ γιά νά ἀσκήση τό ποι-
κίλο φιλανθρωπικό της ἔργο. Ὅσοι
ἀσχολοῦνται μέ τήν διοίκηση τῆς
Ἐκκλησίας γνωρίζουν ὅτι οἱ ἀνάγκες
της εἶναι μεγάλες γιά νά λειτουργή-
σουν τά Γραφεῖα, νά εἶναι ἀνοικτοί
οἱ Ἱεροί Ναοί καί νά συντηροῦνται,
μερικοί ἀπό τούς ὁποίους εἶναι μνη-
μεῖα πολιτισμοῦ καί θά δαπανοῦσε
τό Κράτος μεγάλα χρηματικά ποσά
γιά νά τούς συντηρήση. Ἐπίσης, τό
φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας
εἶναι τεράστιο, ἀφοῦ λειτουργοῦν
γύρω στίς 200 Μονάδες προνοιακοῦ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΣΣεεββ..  ΜΜηηττρροοπποολλίίττοουυ

ΝΝααυυππάάκκττοουυ  

κκααίί  ἉἉγγίίοουυ  ΒΒλλαασσίίοουυ  

κκ..  ἸἸεερροοθθέέοουυ
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χαρακτῆρος καί γενικά πάνω ἀπό
χίλια Ἱδρύματα, ὅπως φαίνεται στό
βιβλίο «Ἡ μαρτυρία τῆς ἀγάπης»,
πού ἐξέδωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας, καί ἑπομένως, ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι ὁ μεγαλύτερος φιλαν-
θρωπικός φορέας στήν Χώρα μας.

Βέβαια, ἡ ἐκκλησιαστική περι-
ουσία προέρχεται ἀπό τά μέλη της
καί πρέπει νά προσφέρεται στόν
λαό-πλήρωμά της γιά τήν θεραπεία
τῶν διαφόρων κοινωνικῶν πληγῶν.
Αὐτό ἐξασκεῖται στίς περισσότερες
περιπτώσεις μέ ὑπευθυνότητα.
Ἐπίσης, τό μεγαλύτερο μέρος τῆς
περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας ἔχει
διατεθῆ στήν κοινωνία. Ἀρκεῖ νά
σκεφθῆ κανείς ὅτι ὅλα τά μεγάλα
Ἱδρύματα τῆς Ἀθήνας (Ἀκαδημία,
Πολυτεχνεῖο, Μαράσλειος Ἀκαδη-
μία, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη κ.λπ.)
ἀλλά καί πολλά Νοσοκομεῖα (Εὐαγ-
γελισμός, Ἀρεταίειον, Παίδων, Συγ-
γροῦ, Λαϊκό, Γ. Γεννηματᾶς, κ.λπ.)
ἔχουν ἀνοικοδομηθῆ σέ χώρους
πού παρεχώρησαν οἱ Ἱερές Μονές,
ἰδιαιτέρως ἡ Ἱερά Μονή Πετράκη,
καί ὅποιος εἶναι καλοπροαίρετος
μπορεῖ νά τό διαπιστώση διαβά-
ζοντας σχετικά κείμενα καί κατα-
λόγους μέ τέτοιες κοινωνικές προ-
σφορές.

Ὅμως, μιά σημαντική παράμετρος
τοῦ θέματος εἶναι τό πῶς ἀποκτᾶ
καί αὐξάνει ἡ Ἐκκλησία τήν περι-
ουσία, πῶς τήν διαχειρίζεται καί
πῶς τήν χρησιμοποιεῖ. Ὅπως σέ
ὅλα τά θέματα ἔτσι καί σέ αὐτό ἔχει
πολύ μεγάλη σημασία ὁ τρόπος

κτήσης καί χρήσης καί χωρίς αὐτόν
τά πάντα ἀπαξιώνονται. 

Μερικές φορές αὐτό τό πῶς δεί-
χνει τήν ἀπληστία διαφόρων Κλη-
ρικῶν, τήν νεοπλουτίστικη νοο-
τροπία τους, τά πάθη τῆς φιλαρ-
γυρίας καί τῆς φιλοκτημοσύνης, τήν
καπιταλιστική διάθεση, τήν πολυ-
τέλεια κ.λπ. Ο Max Weber στό πε-
ρίφημο ἔργο του «Ἡ προτεσταντι-
κή ἠθική καί τό πνεῦμα τοῦ καπι-
ταλισμοῦ» ἔδειξε ὅτι ὁ εὐσεβιστικός
ἀτομισμός, ὁ προτεσταντικός ἀσκη-
τισμός καί τό καθῆκον γιά τό
ἐπάγγελμα, γενικότερα ἡ ἠθική
τοῦ Προτεσταντισμοῦ γέννησε τό
«πνεῦμα» τοῦ Καπιταλισμοῦ πού
εἶναι προϊόν τῆς ὀρθολογιστικῆς
ὀργάνωσης τῆς ἐπιχείρησης, καθώς
ἐπίσης εἶναι δημιούργημα τῶν συμ-
βουλῶν πού δόθηκαν ἀπό πουρι-
τανούς ἡγέτες «νά θεωρήσουν ὅτι ὁ
χρόνος εἶναι χρῆμα», «ὅτι ἡ πίστω-
ση εἶναι χρῆμα», ὅτι «ἡ περιουσία
εἶναι εὐλογία Θεοῦ» κ.λπ. Ἔγινε με-
γάλη συζήτηση γιά τήν ἀνάλυση
πού ἔκανε ὁ Max Weber, ἀλλά ὁ
προβληματισμός παραμένει ὅτι ὁ
Καπιταλισμός ἔχει μιά μεταφυσική
κατοχύρωση.

Μπορεῖ προσωπικά νά φαίνομαι
καθυστερημένος, ἀλλά δέν μπορῶ
νά κατανοήσω Ὀρθοδόξους Κληρι-
κούς νά ἀσχολοῦνται μέ ἐμπορικές
ἐπιχειρήσεις, μέ μετοχές στό Χρη-
ματιστήριο, μέ συσσώρευση πλού-
του, μέ ἀγῶνες γιά μιά «ρατσιονα-
λιστική λογική» τοῦ χρήματος, μέ
ἐμπορικές ἑταιρεῖες κ.λπ. πού ἀπο-
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βλέπουν σέ μιά κοινωνική ἐξουσία
καί δύναμη. Σέ μιά τέτοια περί-
πτωση τό Κράτος πρέπει νά θεωρῆ
τούς Κληρικούς αὐτούς ὡς ἐμπό-
ρους καί νά τούς μεταχειρίζεται
ἀνάλογα. Δέν εἶναι δυνατόν νά σέ-
βεται κανείς τήν Ἐκκλησία καί ὁ σε-
βασμός αὐτός νά ἐπεκτείνεται καί
σέ Κληρικούς πού διακρίνονται
ἀπό τέτοιου εἴδους ἀκατανόητες,
ἀκτιβιστικές καί ἀνορθόδοξες δρα-
στηριότητες.

Ἐάν κανείς ἐξετάση τήν σύγχρο-
νη ἐκκλησιαστική ζωή στήν Ἑλλά-
δα θά διαπιστώση ὅτι ὑπάρχουν
πλούσιες Μητροπόλεις, Ἐνορίες,
Μονές ἀπό τίς ὁποῖες ἄλλες κάνουν
φιλανθρωπικό ἔργο καί ἄλλες κα-
τασπαταλοῦν τό χρῆμα καί τίς
προσφορές τῶν πιστῶν, ἀλλά ὑπάρ-
χουν καί πτωχές Μητροπόλεις,
Ἐνορίες καί Μονές πού δέν μπο-
ροῦν νά ἀνταποκριθοῦν στά βασι-
κά λειτουργικά καί φιλανθρωπικά
ἔξοδά τους. Ὑπάρχουν δέ Μητρο-
πολίτες πού καταθέτουν μέρος
τοῦ μισθοῦ τους στό ταμεῖο τῶν
Ἱερῶν Μητροπόλεών τους, γιά νά
ἐπιτελέσουν στοιχειωδῶς τό ἔργο
τους. Γι’ αὐτό δέν μπορεῖ νά γί-
νονται γενικεύσεις καί ἁπλοποι-
ήσεις, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀποσπα-
σματικές καί ἐπικίνδυνες. Ἀκόμη,
εἶναι ἄδικο νά ἐπιβληθῆ βαρύτατη
φορολογία σέ Ἱερούς Ναούς τῆς
Ἐπαρχίας, γιά τούς ὁποίους κατα-
βάλλεται μεγάλος ἀγώνας γιά νά λει-
τουργήσουν καί νά συντηρηθοῦν,
ἀλλά καί σέ Μονές πού ζοῦν ἀπό

τήν προσωπική ἐργασία τῶν μο-
ναχῶν, τό «ἐργόχειρό» τους, ἐπειδή
μερικές ἄλλες Μονές ἔχουν ἱδρύσει
ἐμπορικές Ἑταιρεῖες.

Ὁ Ντοστογιέφσκι στούς «Ἀδελ-
φούς Καραμαζόφ» καί μάλιστα
στό μονόλογο τοῦ Ἱεροεξεταστῆ
ἀνέλυσε ἀνάγλυφα καί τραγικά
τούς τρεῖς πειρασμούς τοῦ Χριστοῦ
καί τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, πού
εἶναι ἡ ἀγάπη γιά τόν πλοῦτο, τήν
δόξα καί τήν ἐξουσία, καί ἔδειξε ὅτι
ὁ Χριστός νίκησε τούς πειρασμούς
αὐτούς, ἐνῶ ἡ Δυτική Ἐκκλησία
ὑπέκυψε σέ αὐτούς. Τό ἐρώτημα
πού ἔθεσε ὁ Ἱεροεξεταστής στόν
Χριστό εἶναι: «εὐτυχία ἤ ἐλευθερία»
καί ἔδωσε προτεραιότητα στήν
εὐτυχία τῶν ἀνθρώπων σέ βάρος
τῆς ἐλευθερίας τους. Ἐντελῶς κυ-
νικά εἶπε στόν Χριστό ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία (ἡ Δυτική) διόρθωσε τό δικό Του
ἔργο καί κατά τρόπο ἀνάλγητο τοῦ
εἶπε: «Γιατί ἦλθες λοιπόν τώρα νά
μᾶς ἐνοχλήσης;». «Δίκασέ μας ἄν
μπορεῖς καί ἄν τολμᾶς». «Μάθε πώς
δέν σέ φοβᾶμαι».

Σκέπτομαι: Μήπως καί μερικοί
ὀρθόδοξοι Κληρικοί σήμερα ἔχουν
τήν αἴσθηση ὅτι διορθώνουν μέ τίς
πράξεις τους τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ
καί μάλιστα θεωροῦν τόν Χριστό
«ἐνοχλητικό» καί «ἐπιζήμιο» γι’ αὐ -
τούς καί δέν Τόν φοβοῦνται, γιατί
ἀπέκτησαν ἐξουσία καί χρῆμα πού
Ἐκεῖνος ἀποποιήθηκε;

(Δημοσιεύθηκε στήν Ἐφημερί-
δα «Τό Βῆμα» τῆς Κυριακῆς 

21-9-2008)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
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«Ὡς ἀστέρας πολύφωτός του νοητοῦ στερεώματος» τῆς Ἐκκλησίας δε-
σπόζει ἡ μορφή τοῦ Κύπριου Ἁγίου Σπυρίδωνα, ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος
τοῦ θαυματουργοῦ. 

Ἔζησε στά χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου καί τοῦ γιοῦ τοῦ Κωνστάν-
τιου (τέλος 3ου – ἀρχές 4ου μ.Χ. αἰώνα). Γεννήθηκε στό χωριό Ἄσσια τῆς
ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου, πληροφορία τήν ὁποία μᾶς παρέχει ὁ μαθητής του
καί πρῶτος ἐπίσκοπος Λήδρας (Λευκωσίας) ἅγιος Τριφύλιος.

Ὁ Σπυρίδωνας ἀκολούθησε τό ἐπάγγελμα τοῦ βοσκοῦ, ἐπάγγελμα τό
ὁποῖο δέν ἄφησε οὔτε καί ὅταν ἔγινε ἐπίσκοπος. Τό ποιμενικό του ἔργο
ἀνταποκρινόταν στή θεϊκή του κλήση.

Ὁ Σπυρίδωνας νυμφεύθηκε κόρη εὐσεβή καί σεμνή. Σέ νεαρή ἀκόμα
ἡλικία ὁ Θεός τήν κάλεσε κοντά Του. Ἀπό τό γάμο του αὐτό γνωρίζομε
ὅτι ἀπόκτησε μιά κόρη, τήν Εἰρήνη.

Μετά τό θάνατο τῆς γυναίκας του, ὕστερα ἀπό τήν ἀγάπη καί τίς προ-
τροπές τοῦ κόσμου, δέχθηκε νά χειροτονηθεῖ ἱερέας. Κατόπιν, καί πάλι
ἡ κοινή βοή κλήρου καί λαοῦ ἀνάδειξε τό Σπυρίδωνα ἐπίσκοπο Τριμυ-
θοῦντος (τό σημερινό τουρκοκρατούμενο χωριό Τρεμετουσιά). Καί ὁ Σπυ-
ρίδωνας ἀναδείχθηκε  κατά πάντα ἀντάξιος της μεγάλης αὐτῆς διακονίας
καί «ἐν λόγῳ καί ἐν ἔργῳ». Ἐκεῖνο πού τόν χαρακτήριζε σ’ ὅλη του τή
ζωή, ἡ ἁπλότητα, ἔγινε ταυτόσημο μέ τό ὄνομά του. Ὁ ἴδιος ἔλεγε: «Χω-
ρίς αὐτή δέν εἶμαι οὔτε ἐπίσκοπος οὔτε κἄν χριστιανός». «Εἰς τόν ἅγιον
τοῦτον, τόση πολλή χάρις θαυμάτων καί ἰαμάτων ἐδόθη, διά τήν ἁπλό-
τητα καί καθαρότητά του, ὥστε ἐκ τῶν πολλῶν θαυμάτων, ὅσα ἐποίει,
ἔλαβε τήν ἐπωνυμίαν τό νά λέγεται θαυματουργός», γράφει ὁ Ἅγιος Νι-
κόδημος ὁ Ἁγιορείτης στό Συναξαριστή. 

Καί πραγματικά! Πλῆθος θαυμάτων ἐπιτέλεσε ὁ Ἅγιος καί ἐνόσω ζοῦσε
ἀλλά καί ὕστερα, ὅταν ἀνέβηκε στούς οὐρανούς κοντά στόν Κύριο. 

Πολλά ἀπό τά θαύματά του ἀναφέρονται ἀπό παλαιοτέρους ἐκκλη-
σιαστικούς συγγραφεῖς, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ ἱστορικός της Ἐκκλη-

ΔΔρροοςς ΓΓεεωωρργγίίοουυ ΚΚάάκκκκοουυρραα
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σίας Σωκράτης (τέλος 4ου – ἀρχές 5ου
αἰώνα), ὁ ὁποῖος βεβαιώνει ὅτι τά πλη-
ροφορήθηκε ἀπό τούς συμπατριῶτες τοῦ
Ἁγίου.

Καί ἡ χάρις αὐτή τοῦ Θεοῦ καί ἡ
εὔνοιά Του πρός τόν Ἅγιο φανερώθηκε
καί σ’ αὐτή τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο
(325 μ.Χ., Νίκαια) μπροστά στούς ἄλλους
317 Θεοφόρους Πατέρες καί μπροστά στά
ἀνόσια βλέμματα τῶν ἀρειανῶν αἱρετικῶν.

Ἀφοῦ μίλησε λίγα λόγια ἀλλά ἀκριβή
περί Ἁγίας Τριάδος, πῆρε ἕνα κεραμίδι
στό ἀριστερό του χέρι, μέ τό δεξί του
ἔκαμε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ καί ὕστε-
ρα «εἰς τύπον» τοῦ Τρισυποστάτου
Θεοῦ εἶπε: «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός»
καί τότε ἀνέβηκε πρός τά πάνω ἡ φω-
τιά, μέ τήν ὁποία ψήθηκε τό κεραμίδι,
«καί τοῦ Υἱοῦ» καί χύθηκε κάτω τό νερό,
μέ τό ὁποῖο ζυμώθηκε τό χῶμα καί ὅταν
πρόσθεσε «καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»
ἔδειξε μόνο τό χῶμα, πού ἔμεινε μέσα στό
χέρι του.

Ἀμέτρητα, ἀναφέραμε, εἶναι τά θαύ-
ματα τοῦ Ἁγίου. Χρειάζεται ὁλόκληρο βι-
βλίο νά περιγραφοῦν. Μέ παραστατικό-
τητα καί λυρισμό γράφει ὁ ὑμνογράφος
τοῦ Ἀπολυτικίου τοῦ Ἁγίου: «Τῆς Συ-
νόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμα-
χος καί θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρί-
δων, Πατήρ ἡμῶν· διό νεκρᾷ σύ ἐν τάφῳ
προσφωνεῖς καί ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέ-
βαλες· καί ἐν τῷ μέλπειν τάς ἁγίας σου
εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουρ-
γοῦντας σοί ἱερώτατε...». 

Ἀλλά τό θαῦμα πού εὐδόκησε ὁ
Θεός νά φαίνεται καί νά τό νιώθει καί
νά τό βλέπει καί νά τό ἀγγίζει ὁ πιστός

μέχρι σήμερα εἶναι ἡ διατήρη-
ση τοῦ ἄφθορου λειψάνου τοῦ
Ἁγίου.

Ἀπό ὅλο τόν κόσμο οἱ
Ὀρθόδοξοι τρέχουν στό ναό του
στήν Κέρκυρα νά ἀσπαστοῦν
τό ἅγιο λείψανο – τό ὁποῖο βρί-
σκεται ἐκεῖ ἀπό τό 1460 – καί
νά παρακαλέσουν τόν Ἅγιο
νά τούς βοηθήσει σέ δύσκολες
στιγμές τῆς καθημερινῆς ζωῆς
καί τοῦ πνευματικοῦ τους ἀγώ-
να. 

Τόν πνευματοφόρο αὐτό
Ἅγιο Σπυρίδωνα νά παρακα-
λοῦμε καί ἐμεῖς νά πρεσβεύει
γιά μᾶς στόν Κύριο γιά τήν
κατά Θεόν πρόοδο καί σωτη-
ρία μας, ἀλλά καί γιά τή σω-
τηρία αὐτοῦ τοῦ τόπου καί τῆς
ἰδιαίτερής του Πατρίδας.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ



270 ΠAPEMBAΣH Ἐκκλησιαστική

ἙἙλλέέννηηςς  ἈἈνναασστταασσίίοουυ

ἘἘκκππααιιδδεευυττιικκοοῦῦ

Δέν περνοῦσε ἡ ὥρα σήμερα στό σχολεῖο. Ρωτοῦσα
μία τή Μαρία, μία τή Γεωργία ποιό μάθημα ἔχουμε μετά
καί βαριόμουν τό ἕνα πιό πολύ ἀπό τό ἄλλο. Ἤμαστε
ἀκόμα στήν ἀλλαγή τῆς τρίτης πρός τέταρτη περίοδο
ὅταν ρώτησα πάλι:

– Τί μάθημα ἔχουμε τώρα;
Ἡ Χριστιάνα ἔβγαλε τό πρόγραμμά της, τοῦ ἔριξε μία

φευγάτη ματιά καί τό ἄφησε ἀδιάφορα στό θρανίο
ἀπαντώντας:

– Ἱστορία.
Οὔτε γιά Ἱστορία δέν εἶχα ὄρεξη, ἀλλά δέν μέ ἀπα-

σχολοῦσε πιά. Αὐτό πού μέ ἀπασχολοῦσε ἦταν δύο λέξεις
πού διάβασα πάνω στό ὡρολόγιο πρόγραμμα τῆς Χρι-
στιάνας. Δέν ἄντεξα μέχρι τό διάλειμμα καί τῆς ψιθύ-
ρισα κάποια στιγμή πού ὁ καθηγητής μοίραζε φυλλάδια:

– Τί σημαίνει «Ἅγιοι γίνεσθε»;
– Νά γίνετε ἅγιοι, ἀποκρίθηκε. Εἶναι μία ἐντολή τοῦ

Χριστοῦ πρός ὅλους ἐμᾶς. Μᾶς τό ἔδωσαν στό κατηχη-
τικό.

– Νά γίνουμε ἅγιοι; Δηλαδή σάν αὐτούς στίς εἰκόνες;
Μά πῶς γίνεται αὐτό; Ἐγώ εἶμαι μικρή ἀκόμα… Καί
ἀπό τήν ἄλλη, οἱ ἅγιοι βασανίστηκαν καί πέθαναν. Σή-
μερα δέν μᾶς βασανίζουν…

Μετά ἀπ’ αὐτό, ἡ μέρα πέρασε χωρίς νά τό κατα-
λάβω. Χωρίς βέβαια καί νά καταλάβω κανένα ἀπό τά μα-
θήματα πού ἀκολούθησαν, ἀφοῦ τό μυαλό μου

ΘΘέέλλωω  ννάά  µµεείίννωω  ἅἅγγιιοοςς



πε ρι  ερ  γαζόταν ἐκεῖνες τίς δύο λέξεις. Τό ἴδιο συνεχίστηκε
καί στό δρόμο γιά τό σπίτι καί στό τραπέζι.

Καθώς παίρναμε τό μεσημεριανό μας, πετάχτηκα:
– Μαμά, μποροῦμε νά γίνουμε ἅγιοι;
– Τί λές, κοριτσάκι μου; Οἱ Ἅγιοι ἔζησαν σέ ἄλλες

ἐποχές.
Ἡ κουβέντα τελείωσε ἐκεῖ καί γρήγορα περάσαμε στά

τοῦ σχολείου, ἀλλά ἡ σκέψη μου δέν ἔλεγε νά ἡσυχάσει.
Τό ἀπόγευμα θά πήγαινα νά δῶ τόν πάτερ.

Καί ναί! Τήν πῆρα τήν ἀπάντησή μου.
– Πάτερ, μποροῦμε νά γίνουμε ἅγιοι;
– Κόρη μου, χαμογέλασε, εἴμαστε ἅγιοι! Ἐφόσον βα-

πτιστήκαμε καί εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι
τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Ἁγίου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε
καί ἐμεῖς ἅγιοι. Αὐτό πού πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ εἶναι
νά κρατήσουμε τήν ἁγιότητά μας μέχρι τέλους.

– Εἴμαστε ἅγιοι; Μά… σάν αὐτούς στίς εἰκόνες;
– Ἅγιοι δέν εἶναι μόνο αὐτοί πού πέρασαν βασανι-

στήρια γιά χάρη τῆς πίστης τους. Ἅγιος εἶναι αὐτός πού
ζεῖ μία ἁγία ζωή, μία ζωή σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ,
σύμφωνα μέ τά ὅσα δίδαξε ὁ Χριστός μας.

– Δηλαδή ὅλοι μποροῦμε νά γίνουμε ἅγιοι;
– Ὅλοι μποροῦμε καί ὀφείλουμε νά μείνουμε ἅγιοι!
– Θέλω κι ἐγώ νά μείνω ἅγιος! Δηλαδή… ἁγία! Σᾶς

εὐχαριστῶ, πάτερ μου. Αὐτό ἀλλάζει τελείως τή ζωή μου.
Ὁ Θεός μέ τό ἅγιο βάπτισμα μέ ἔκανε ἁγία καί θέλω νά
μείνω ἁγία, γι’ αὐτό θ’ ἀγωνιστῶ.

– Μέ τήν εὐχή μου, παιδί μου. Ὁ Κύριος νά σέ δυνα-
μώνει! Νά δυναμώνει κάθε ἄνθρωπο γιά νά μπορέσει
νά μείνει ἅγιος!
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