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λησιάζουμε πρὸς τὴ μεγάλη 
γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Καὶ 
ὁ νοῦς μας στρέφεται, περισ-

σό τερο τώρα, στὴ θαυμαστὴ ἱστο -
ρία τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου. Στὴν 
εἰ κόνα της σημαί νουσα θέση κατέχουν 
οἱ τρεῖς Μά  γοι. Μᾶς συγκινεῖ ἡ ἀπό-
φα σή τους νὰ ταξιδέψουν ἀπὸ τὴ μα-
κρινὴ Ἀνατολὴ  μέχρι τὴ Βηθλεέμ. Μᾶς 
 πα ρα δειγμα τίζει ἡ ἀποφασιστικότη τα 
καὶ ἡ  αὐ     τα πάρνησή τους. Μᾶς διδά-
σκει ἡ πί στη τους.

Συγχρόνως ἐντυπωσιά ζει ἡ προσφο-
ρά τους στὸν νεογέννητο 
Χριστό. Δι ό τι οἱ Μάγοι, ἀ       -

φοῦ προσκύνησαν τὸν 
τεχθέν τα Βασιλέα, «ἀ-

    νοίξαντες τοὺς θη -
σαυ ροὺς αὐ  τῶν 

προσ ήνεγκαν αὐτῷ  
δῶρα,  χρυσὸν καὶ λί-

βανον καὶ σμύρναν» 
(Ματθ. β΄ 11).

Γιατί τὰ τρία αὐτὰ δῶ-
ρα; Τί φανερώνει αὐτὴ ἡ 

προσφορά;
Ἀσφαλῶς οἱ Μάγοι τῆς Ἀνα-

τολῆς ἦταν σοφοὶ ἄνθρωποι 
καὶ πρόσφεραν τὰ δῶ ρα τους 

μὲ πολ λὴ σύνεση. Ὁπωσδήπο τε καὶ ὁ 
φωτισμὸς τοῦ Θεοῦ τοὺς ὁδή γησε  

νὰ κάνουν κάποια προσφορά, ποὺ 
εἶχε βαθὺ συμβολισμό. Οἱ περισσό-

τεροι ἑρμηνευτὲς ἀλληγοροῦν ὡς ἑ     -
   ξῆς τὰ δῶ ρα: Ὁ χρυσός, λένε, εἶναι 
σύμβολο τῆς βασιλείας· διότι οἱ ὑπή-
κοοι στοὺς βα σι λεῖς «χρυσὸν δασμο-
φοροῦσιν». Ὁ λίβα νος εἶναι σύμβολο 
τῆς θεότητος· διότι λι βάνι ἄναβαν στὸν 
Θεό. Ἡ σμύρνα εἶ ναι σύμβολο τῆς νε-
κρώσεως· διότι μὲ σμύρ να ἄλειφαν 

τοὺς νεκρούς, γιὰ νὰ μὴν ἀ   ποσυντίθεν-
ται καὶ μυρίζουν ἄσχημα.

Χρυσὸς καὶ λίβανος καὶ σμύρνα. Διότι 
εἶναι βασιλιάς. Εἶναι Θεός. Καὶ θὰ μείνει 
τρεῖς μέρες στὸν τάφο νεκρός.  

Εἶναι βασιλιάς! 
Ποτὲ ἄλλοτε ἕνα νεογέννητο βρέφος 

δὲν δέχθηκε τὴν προσκύνηση μεγάλων 
καὶ σοφῶν ἀνθρώπων. Ποτὲ ἄλλοτε δὲν 
ἐλέχθη γιὰ κάποιον ὅτι εἶναι βασιλιὰς ἀ  -
πὸ τὴ γέννησή του. «Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς 
βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;» (Ματθ. β΄ 2). 
Ποτὲ ἄλλοτε δὲν ἦλθαν στὴ γέννηση ἑνὸς 
βασιλιᾶ ἐκπρόσωποι ἄλλου ἔθνους νὰ 
τὸν προσκυνήσουν. Ἄρα εἶναι βασιλιὰς 
ὅλου τοῦ κόσμου. Ποτὲ ἄλλοτε βασι λιὰς 
δὲν δέχθηκε σκληρὸ πόλεμο ἀπὸ τὴν 
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ἀρχὴ τῆς βασιλείας του καὶ ἐξακολουθεῖ 
πάντοτε νὰ πολεμεῖται καὶ πάντοτε νὰ 
νικᾶ.

Εἶναι βασιλιὰς ὅλων τῶν αἰώνων. Ὁ 
Ἡρώδης πεθαίνει καὶ Αὐτὸς ζεῖ. Καὶ ὅ   λοι 
οἱ Ἡρῶδες περνοῦν καὶ χάνονται, καὶ 
Αὐτὸς ζεῖ. Ἡ βασιλεία του αἰώνια, ὑπερ-
φυσική. Εἶναι ἀθόρυβη· γεννιέται μέσα 
σ’ ἕνα σπήλαιο. Καὶ εἶναι κρυμμένη· στὶς 
καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων.

Εἶναι βασιλιάς· τὸ φανερώνει ὁ χρυσός. 
Καὶ εἶναι μοναδικός· τὸ ἐξηγεῖ ὁ λίβανος. 
Διότι εἶναι ὁ Θεός!

Ἀπὸ τὴ γέννησή του, κατὰ τὴν ὁποία 
τοῦ προσφέρθηκε λιβάνι, ποὺ καίγεται
γιὰ τὸν Θεό, μέχρι τότε πού, μετὰ τὸ θά-
να τό του, Τὸν εἶδε ἀναστημένο ὁ ἀπό-
στολος Θωμᾶς καὶ ἔκαμε τὴ σωτήρια ὁ-
   μολογία, «ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου»,
ἔχου με μιὰ σταδιακὴ φανέρωση τοῦ μυ-
στηρί ου τοῦ θεανθρωπίνου προσώπου 
του. Ἀ πὸ τὴν ἁπλὴ ὑποδήλωση τοῦ δώ-
ρου τῶν Μάγων τῆς Ἀνατολῆς, μέχρι τὴ 
σαφὴ καὶ σωτήρια ὁμολογία τοῦ Θωμᾶ.

Μέχρι σήμερα ποὺ ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χρι στοῦ κρατεῖ τὴ φοβερὴ πίστη ὅτι 
στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ γεννήθηκε ἄν-
θρωπος μέσα στὸν ὁποῖο κατοικοῦσε 
ὅ λο τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος. Γεννή-
θη κε ἄν θρω πος, ποὺ εἶναι ὁ Θεός. Καὶ 
ἐμεῖς, στὸ πρόσωπό του, πιστεύουμε, 
προσ κυ  νοῦμε καὶ λατρεύουμε τὸν ἐναν-
θρωπήσαντα Θεό.

Ὁ βασιλιάς μας εἶναι Θεός. Αὐτὸ εἶ -
ναι ἐκπληκτικό. Ὑπάρχει ὅμως κάτι ἐκ-
πληκτικότερο. Ὁ βασιλιάς μας, ἐπειδὴ 
εἶ    ναι Θεός, εἶναι «ζῶν εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων». Ἀλλὰ κάποτε «ἐγένετο νε-
κρός» (Ἀποκ. α΄ 18)! 

Αὐτὸ ὑποδηλώνει τὸ τρίτο δῶρο τῶν 
Μάγων· ἡ σμύρνα. 

Πῶς ὁ αἰώνιος ἔλαβε ἀρχὴ καὶ γνώ ρι-
σε τέλος; Πῶς ὁ παντοδύναμος παρου-
σιάσθηκε τόσο πτωχὸς καὶ ἀδύναμος 
σ’ ὅλη τὴν ἐπὶ γῆς πορεία του, ἀπὸ τὴ 

φάτνη μέχρι τὸ Σταυρό; Φαίνεται σὰν οἱ 
Μάγοι, τότε ποὺ πρόσφεραν τὴ σμύρνα 
στὸ νεογέννητο Χριστό, νὰ πρόβλεπαν 
τὸ θάνατό του καὶ νὰ συνεργάζονταν μὲ 
τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ἀριμαθαίας καὶ τὸν 
 Νι  κόδημο τὸ νυκτερινὸ μαθητή, οἱ ὁποῖ -
οι ἔ   φεραν γιὰ τὸν Χριστὸ ποὺ ἀπέθανε 
ἐ πὶ τοῦ Σταυροῦ «μίγμα σμύρνης καὶ ἀ  -
λόης ὡς λίτρας ἑκατόν» (Ἰω. ιθ΄ 39).

Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἁγιογράφοι μας στὴ 
βυ ζαντινὴ εἰκόνα τῆς Γεννήσεως ζω-
γρα φίζουν τὴ φάτνη σὰν τάφο καὶ τὰ 
βρεφικὰ σπάργανα σὰν νεκρικοὺς ἐπι-
δέσμους. Ὁ μοναδικὸς θάνατος τοῦ τε-
χ θέν τος στὴ Βηθλεὲμ Χριστοῦ θὰ εἶναι 
πιὸ σημαντικὸς ἀπὸ τὴν ἀνεπανάληπτη 
ζωή του. Γεννιέται γιὰ νὰ πεθάνει. Καὶ 
πεθαίνει γιὰ νὰ γεννηθεῖ ὁ κόσμος σὲ 
νέα ζωή.    

«Ἐδεήθημεν Θεοῦ σαρκουμένου καὶ 
νεκρουμένου, ἵνα ζήσωμεν», λέγει ὁ ἅγι-
ος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. Ὁ νεογέννη-
τος βασιλιάς μας ἔπρεπε νὰ εἶναι Θεὸς 
ποὺ θὰ πεθάνει, γιὰ νὰ ζήσουμε ἐμεῖς. 
Τέτοιοι εἶναι οἱ πραγματικοὶ βασιλιάδες· 
πεθαίνουν γιὰ τὸ λαό τους.

Χρυσὸς καὶ λίβανος καὶ σμύρνα. Βα-
σιλιὰς καὶ Θεὸς καὶ «ζωαρχικώτατος νε-
κρός».

«Μυστήριον ξένον καὶ παράδοξον». 
Γιὰ τὴν αἰώνια λύτρωση καὶ σωτηρία 
μας.  

Τί περισσότερο μπορεῖ νὰ ζητήσει ὁ 
ἄνθρωπος; 

Γιὰ τοῦτο κάθε Χριστούγεννα, ποὺ βλέ-
πουμε τοὺς Μάγους τῆς Ἀνατολῆς νὰ 
προσφέρουν τὰ δῶρα τους, ξεκινοῦμε 
καὶ μεῖς γιὰ τὴ Βηθλεέμ, μὲ τὶς καρδιές 
μας νὰ σκιρτοῦν γεμάτες εὐγνωμοσύνη, 
καὶ μὲ συγκίνηση ἀκοῦμε τὴν προτροπὴ 
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ποὺ 
μᾶς καλεῖ: «Μετὰ τοῦ ἀστέρος δράμε καὶ 
μετὰ Μάγων δωροφόρησον, χρυσὸν καὶ 
λίβανον καὶ σμύρναν. Ὡς βασιλεῖ καὶ ὡς 
Θεῷ καὶ ὡς διὰ σὲ νεκρῷ».
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(Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως)

1. � 	��		 
Τὴν Κυριακὴ πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστού-

γεννα στὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα 
πα ρουσιάζονται μεγάλες μορφὲς τῆς 
Πα λαιᾶς Διαθήκης, πατριάρχες, κριτές,  
βα σιλεῖς, προφῆτες, προπάτορες. Ὅλοι 
αὐτοὶ ζοῦσαν μέρα καὶ νύχτα μὲ τὸ ὅ  -
ραμα τοῦ Μεσσία· ποθοῦσαν μὲ λα-
χτάρα νὰ Τὸν δοῦν, μὰ δὲν ἀξιώθηκαν 
νὰ ζήσουν στὰ χρόνια του. Ἀρχικὰ ἐγ-

κωμιάζεται ἡ πίστη τοῦ Ἀβραάμ. Χά ρη 
στὴν πίστη του ὁ Ἀβραάμ, μᾶς λέει ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος, ἔμεινε ὡς ξένος 
στὴ γῆ ποὺ τοῦ ὑποσχέθηκε ὁ Θεός, 
καὶ τὴ θεωροῦσε ξένη χώρα. Καὶ ζοῦσε 
μέσα σὲ σκηνὲς μαζὶ μὲ τὸν Ἰσαὰκ καὶ 
τὸν Ἰακώβ, ποὺ ἦταν συγκληρονόμοι  
τῆς ἴδιας ὑποσχέσεως τοῦ Θεοῦ. Ζοῦ σε 
ὡς ξένος καὶ μετανάστης στὴ «γῆ τῆς 
ἐπαγγελίας», διότι περίμενε μὲ πόθο 

� Π��Σ��� �Ω� Π��Π	���Ω�

Βονιφατίου

μάρτυρος

Ἦχος πλ. α΄ -  Ἑωθινὸν Η΄

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ἑβρ. ια΄ 9-10, 32-40

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ματθ. α΄ 1-25 

a 
δελφοί, πίστει παρῴκησεν ᾿Αβραὰμ εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλο-
τρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας μετὰ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ τῶν συγκληρονό-
μων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς. ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν 

πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός. Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει γάρ 
με διηγούμενον ὁ χρόνος περὶ Γεδεών, Βαράκ τε καὶ Σαμψὼν καὶ ᾿Ιεφθάε, 
Δαυΐδ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν, οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο 
βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόμα-
τα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυνα-
μώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλι-
ναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι 
δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀνα   -
στάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ 
δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μα  -
χαί ρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερού-
μενοι,  θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις  
πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάν  -
τες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θε-
οῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶ σι.
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νὰ κατοικήσει στὴν ἐπουράνια πόλη, 
ἡ ὁποία ἔχει τὰ ἀληθινὰ καὶ ἀδιάσειστα 
θεμέλια καὶ τεχνίτη καὶ κτίστη τὸν ἴδιο 
τὸν Θεό.

Τί μποροῦμε νὰ καταλά-
βουμε ἐμεῖς ἄραγε ἀπὸ τὴ 
ζωὴ αὐτὴ τοῦ Ἀβραάμ;     

Ἐνῶ 
ἦταν τόσο 

πλούσιος – εἶ χε 
πολλοὺς ὑ   πηρέτες 

καὶ ζῶα – δὲν ἀπέκτησε οὔτε ἕνα μέ-
τρο γῆς. Ἡ μοναδικὴ ἀκίνητη περιουσία 
ποὺ ἀπέκτησε ἦταν ὁ τάφος ὁ δικός του 
καὶ τῆς γυναίκας του. Τίποτε ἄλλο. Δὲν 
ἤθελε νὰ ἐπιστρέψει στὴ γῆ ἀπὸ τὴν 
ὁποία ξεκίνησε, οὔτε τὸν συγκινοῦσε ἡ 
γῆ αὐτή. Ζοῦσε μέσα σὲ σκηνές, γιὰ νὰ 
θυμᾶται πὼς εἶναι προσωρινὸς ἔνοι-
κος στὴ γῆ αὐτή. Γιὰ νὰ ἔχει στραμμέ-
νο διαρκῶς τὸ νοῦ του στὴν οὐράνια 
πατρίδα μας. Διότι εἶχε ἄλλα ὁράμα-
τα, τὸν οὐρανὸ καὶ τὴ βασιλεία τοῦ Θε-
οῦ. 

Αὐτὸ ἦταν τὸ ὅραμά του, αὐτὸ πρέ-
πει νὰ εἶναι καὶ τὸ ὅραμα κάθε πιστοῦ. 
Διότι δὲν εἴμαστε μόνιμοι σ’ αὐτὴ τὴ 
γῆ. Κάποτε θὰ τὴν ἐγκαταλείψουμε ἀ  -
να γκαστικὰ γιὰ πάντα. Θὰ ἀφήσουμε 
πίσω μας ὅλα αὐτὰ στὰ ὁποῖα κόλ-
λησε ἡ καρδιά μας. Μὴν ξεχνιόμαστε 
λοιπόν. Ἡ ζωή μας δὲν εἶ  ναι στὸ ἐδῶ 
καὶ στὸ τώρα, ἀλλὰ στὸν οὐρανὸ καὶ 

στὴν αἰωνιότητα. Μὴ μᾶς ἀπορροφοῦν 
οἱ ἡδονὲς καὶ οἱ μέριμνες τῆς ζωῆς, τὰ 
οἰκονομικὰ ἢ ἄλλα προβλήματα, καὶ 

ξεχνοῦμε τὸν προορισμό μας. Δὲν 
ἀνήκουμε στὴ γῆ. Δὲν πλασθή-

καμε γιὰ λίγα χρόνια ζωῆς. 
Ἡ ζωή μας δὲν σταματᾶ 
στὸν τάφο. Ἔχουμε μέσα 
μας ψυχὴ ἀθάνατη. Στὰ 
οὐράνια ἂς ἔχουμε τὶς 
καρδιές μας. Διότι γιὰ 

νὰ γίνουμε κάτοικοι τοῦ 
οὐρανοῦ θὰ πρέπει νὰ τὸν 

ποθήσουμε ἀπὸ τώρα 
καὶ νὰ τὸν προγευό-
μαστε. Νὰ ἀνεβαίνουμε 

κα θημερινὰ τὴ θεία κλίμακα, ὅπως λέ-
ει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, τῆς 
ὁποίας τὸ τελευταῖο σκαλὶ εἶναι ἀθέατο 
στὰ ἀνθρώπινα μάτια. Αὐτὴ ἡ πορεία 
θὰ μᾶς ξεκουράζει, θὰ μᾶς πλημμυρί-
ζει μὲ τὴ χάρη τοῦ Θε οῦ. Ὅταν μᾶς γο-
ητεύσει ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ ἀσύλληπτος 
θησαυρός μας, ὁ Χρι  στός, θὰ χάσει  
πλέον τὴ γοητεία του ὁ κό σμος. Τότε 
θὰ περι φρονοῦμε τὰ μάταια, θὰ ποθοῦ-
με τὰ αἰ ώνια. 

2. �
 Π��Π	����Σ 
Στὴ συνέχεια ὁ ἀπόστολος Παῦλος 

ἀπαριθμεῖ μιὰ σειρὰ ἡρώων τῆς πί-
στεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, προπά-
τορες τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, 
ἀλλὰ καὶ ἄλλους δικαίους, κριτὲς καὶ 
προφῆτες. Λέει ὅτι δὲν θὰ τοῦ ἔφθανε 
ὁ χρόνος νὰ διηγεῖται γιὰ τὸν Γεδεὼν 
καὶ τὸν Βαρὰκ καὶ τὸν Σαμψὼν καὶ 
τὸν Ἰεφθάε καὶ γιὰ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν 
Σαμουὴλ καὶ τοὺς προφῆτες. Ὅλοι αὐ-
τοί, λέει, οἱ ἅγιοι ἄνδρες ἔδειξαν μεγά-
λη γενναιότητα καὶ πέτυχαν τὴν πρα-
γματοποίηση τῶν ὑποσχέσεων ποὺ 
τοὺς ἔδωσε ὁ Θεός. Ἔφραξαν τὰ στό-
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ματα τῶν λιονταριῶν, ἔσβησαν τὴν κα-
ταστρεπτικὴ δύναμη τῆς φωτιᾶς, δι έφυ -
γαν τὸν κίνδυνο τῆς σφαγῆς, ἐνδυνα-
μώθηκαν καὶ θεραπεύτηκαν ἀ πὸ ἀρ-
ρώστιες· ἀναδείχθηκαν ἀνίκητοι στὸν 
πόλεμο, ἔτρεψαν σὲ φυγὴ τὶς ἐχ θρικὲς 
παρατάξεις. Μὲ τὴ δύναμη τῆς πίστε-
ως γυναῖκες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης  
ξα ναπῆραν πίσω ζωντανὰ τὰ νε κρὰ 
παιδιά τους ποὺ ἀναστήθηκαν. Ἄλλοι 
βασανίστηκαν σκληρὰ μέχρι θανάτου, 
ἐπειδὴ δὲν δέχθηκαν νὰ ἀρ νηθοῦν 
τὴν πίστη τους· κι ἄλλοι δο κί μασαν 
σκλη    ροὺς πειρα σμούς, ἐμ παιγμούς, 
μα  στιγώσεις, φυ  λακίσεις. Λι θοβο λήθη-
καν,  πριονίστη καν, σφαγιάστη καν. Κι 
ἄλλοι περιφέρονταν σὰν μετανάστες 
ἐδῶ κι ἐκεῖ, στὶς ἐρημιές, στὰ βουνὰ 
καὶ σὲ σπηλιὲς τῆς γῆς. Ἔζησαν μέσα 
σὲ στερήσεις, ὑπέφεραν θλίψεις καὶ 
κα κοπάθειες. Κι ὅλοι αὐτοὶ ἔχουν ἀν-
εκτίμητη ἀξία. Ὁλόκληρος ὁ κόσμος 
δὲν ἀξίζει ὅσο οἱ ἅγιοι αὐτοὶ ἄνθρω  ποι. 
Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ ὅμως «οὐκ ἐκομίσαν  το 
τὴν ἐπαγγελίαν», δὲν ἀπόλαυσαν τὴν 
ὑπόσχεση ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Θεός. 
Διότι ὁ Θεὸς προέβλεψε γιὰ μᾶς κάτι 

καλύτερο, ὥστε αὐτοὶ νὰ μὴ λάβουν 
σὲ βαθμὸ τέλειο τὴ σωτηρία τους χω-
ρὶς ἐμᾶς· ἀλλὰ νὰ τὴ λάβουμε ὅλοι 
μαζί.

Ὅλοι αὐτοὶ λοιπὸν οἱ πιστοὶ ἄν θρω-
ποι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ζοῦ σαν μὲ 
τὸ ὅραμα τοῦ Μεσσία. Ἐκεῖ ἦταν ἡ καρ-
διά τους. Περίμεναν τὸν ἐρχομό του, 
περίμεναν τὴ λύτρωσή του, τὴν παρου-
σία του. Περίμεναν τὴ Γέννησή του. Καὶ 
ἑτοίμαζαν τὶς ψυχές τους, γιὰ νὰ Τὸν 
ὑποδεχθοῦν, νὰ Τὸν δοῦν, νὰ γεμίσει 
ἡ ψυχή τους μὲ ἀγαλλίαση. 

Ἀλήθεια ἐμεῖς ἔχουμε αὐτὴν τὴν 
προσμονὴ τῶν πιστῶν τῆς Παλαιᾶς Δι-
αθήκης; Καθὼς πλησιάζουν Χριστού-
γεννα, ἂς μαθητεύσουμε στὸν πόθο καὶ 
τὴ λαχτάρα τους, ἂς προσπαθήσουμε 
νὰ κατανοήσουμε τὴν προσμονή τους 
κι ἂς λαχταρήσουμε μὲ τὴ δική τους 
ἀγάπη τὸν ἐρχομὸ τοῦ Μεσσία. Γιὰ 
νὰ γίνουν τὰ Χριστούγεννα σταθμὸς 
στὴ ζωή μας, σταθμὸς μετανοίας καὶ 
ἐπιστροφῆς, χάριτος καὶ ἀγῶνος. Γιὰ 
νὰ γεννηθεῖ ὁ Χριστὸς καὶ στὶς δικές μας 
καρδιὲς καὶ νὰ μείνει μόνιμος ἔνοικος 
τῆς καρδιᾶς μας.

Συστηματικὴ ἔκθεση τοῦ βίου καὶ τῆς πολυμεροῦς ποι-
μαντικῆς δραστηριότητας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἡ ἔξ-
οχη φυσιογνωμία του, οἱ μεγάλοι ἀγῶνες του γιὰ τὴ δια τή-
ρηση τῆς ὀρθῆς πίστεως, ἡ ὀργανωμένη φιλανθρωπία 
του, ἡ ἑρμηνευτική του ἱκανότητα εἶναι τὰ κυριότερα κε-
φάλαια τοῦ βιβλίου. Σελίδες 255. Τιμᾶται 8  ̦.

Ο  F V ST H RΟ  F V ST H R

T H S  K A I S A R E I A ST H S  K A I S A R E I A S

Ἀρχιμ. Γεωργίου Ἰ. Δημοπούλου

Ἔκδοση ἕβδομη

(Ὁ Μέγας Βασίλειος)(Ὁ Μέγας Βασίλειος)



Ε ορτάζουμε καὶ φέτος τὰ Χριστού-
γεννα, τὴν πρώτη καὶ μεγάλη ἑ   -
ορτὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπὸ τὴν 

ὁποία ξεκίνησαν ὅλες οἱ ἄλλες ἑορτές.
Ἐπὶ ἕνα μήνα καὶ πλέον ἀντηχοῦν στοὺς 

Ναούς μας χριστουγεννιάτικοι ὕ   μνοι, γιὰ 
νὰ μᾶς προετοιμάσουν ψυχικὰ γιὰ τὴν 
ἑορτὴ ποὺ ἔρχεται.

Ὅλα γύρω εἶναι γιορτινά, χαρούμενα. 
Μᾶς βοηθοῦν νὰ λησμονήσουμε κάπως 
τὶς πίκρες καὶ τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς 
μας καὶ νὰ στραφοῦμε νοερὰ στὸ μεγά-
λο ἐκεῖνο καὶ ἀνεπανάληπτο γεγονὸς τῆς 
Γεννήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Καὶ οἱ ἱεροὶ ὑμνογράφοι τῆς Ἐκκλησίας 
μὲ τὸ θεόσδοτο χάρισμά τους μᾶς πα-
ρα κινοῦν νὰ ζήσουμε τὴ μεγάλη ἑορτὴ 
τῆς χαρᾶς. «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ 
Κυρίῳ τὸ παρὸν μυστήριον ἐκδιηγού-
μενοι...», ἀναφωνεῖ ἕνας ἀπὸ αὐτούς. 
Ἐ    λᾶ τε νὰ γεμίσουμε τὴν ψυχή μας μὲ ἀ          -
γαλλίαση καὶ χαρὰ στρέφοντας τὸ νοῦ 
μας καὶ μιλώντας γιὰ τὸ μεγάλο μυστήριο 
τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Καὶ ἄλλος 
ὑμνωδὸς γεμάτος ἐνθουσιασμὸ καλεῖ 
ἀν   θρώπους καὶ ἀγγέλους, ἀλλὰ καὶ ὅλη 
τὴν ὑλικὴ κτίση νὰ πλημμυρίσουν ἀπὸ 
χαρὰ καὶ εὐφροσύνη γιὰ τὴ Γέννηση τοῦ 
Χριστοῦ. «Εὐφραίνεσθε δίκαιοι, οὐρανοὶ 
ἀγαλλιᾶσθε, σκιρτήσατε τὰ ὄρη Χριστοῦ 

γεννηθέντος...», ψάλλουν οἱ ἱεροψάλτες 
καὶ δονοῦνται καὶ σκιρτοῦν ἀπὸ χαρὰ οἱ 
καρδιὲς ὅλων μας.

Γιατί ὅμως ἡ τόση χαρά; Ποιὸς ὁ λόγος 
αὐτῆς τῆς εὐφροσύνης, στὴν ὁποία συμ-
μετέχει ὅλος ὁ χριστιανικὸς κόσμος, ἔστω 
κι ἂν δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅλοι ὅ   πως 
πρέπει τὸ νόημα τῆς ἑορτῆς;

Ἡ ἀπάντηση σ’ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα δό-
θηκε τὴν ἴδια τὴν ὥρα τῆς Γεννήσεως τοῦ 
Χριστοῦ καὶ μάλιστα μὲ ἕνα μεγαλειώδη 
τρόπο. Ἄνοιξαν οἱ οὐρανοὶ μέσα στὴ νύ -
χτα πάνω ἀπὸ τὴ Βηθλεὲμ καὶ ἕνας ἄγγε-
λος τοῦ Θεοῦ, ἀπεσταλμένος τοῦ οὐρα-
νοῦ, παρουσιάστηκε μέσα σ’ ἕνα ἀστρα-
φτερό, ὑπερφυσικὸ φῶς σὲ μερικοὺς βο-
σκούς, ποὺ φύλαγαν τὰ πρόβατά τους 
κά που ἐκεῖ κοντά, καὶ ἐνῶ αὐτοὶ εἶχαν κα-
τατρομάξει τοὺς εἶπε καθησυχάζοντάς  
τους: «Μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελί-
ζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παν-
τὶ τῷ λαῷ». Μὴ φοβάστε, διότι σᾶς ἀναγ-
 γέλλω μιὰ χαρμόσυνη εἴδηση, ποὺ θὰ 
σᾶς προκαλέσει μεγάλη χαρά, χαρὰ γιὰ 
σᾶς καὶ γιὰ ὅλο τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Διότι 
«ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι 
Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ». Σήμερα 
γεννήθηκε ὁ Σωτὴρ καὶ Λυτρωτής σας, ὁ 
Κύριος καὶ Θεός σας, στὴν πόλη τοῦ Δα-
βίδ, τὴ Βηθλεέμ.

Ἡ  μ ε γάλη  χαρὰ  τ ῆ ς  ἑ ορ τ ῆς



Καὶ ἀμέσως ἐμφανίστηκε μιὰ ἀνα ρί-
θμητη στρατιὰ ἀγγέλων ἀπὸ τὸν οὐ ρανό, 
ποὺ ἔψαλλαν ἁρμονικὰ δοξολο γώντας 
τὸν Θεὸ καὶ ἔλεγαν: «Δόξα ἐν ὑψίστοις 
Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀν θρώποις 
εὐδοκία». Ἂς δοξάζεται στὰ ὕψη τοῦ 
οὐρανοῦ ὁ Θεὸς ἀπὸ τοὺς ἐκεῖ ἀγγέλους 
καὶ ἂς βασιλεύσει στὴν ταρα γμένη ἕνεκα 
τῆς ἁμαρτίας γῆ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Διό-
τι μὲ τὴ Γέννηση τοῦ Χρι στοῦ φανέρωσε 
ὁ Θεὸς τὴν ἀγάπη καὶ εὐδοκία του πρὸς 
τοὺς ἀνθρώπους (Λουκ. β΄ 8-14).

Τὰ ἀγγελικὰ αὐτὰ λόγια, ποὺ σήμα-
ναν τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ καὶ Τὸν 
 συνόδεψαν στὴν κάθοδό του στὴ γῆ μας, 
περικλείουν τὸ νόημα τῆς μεγάλης  χαρᾶς 
τῶν Χριστουγέννων. Μεγάλη χα ρὰ σᾶς 
ἀναγγέλλω, εἶπε ὁ ἄγγελος στοὺς ποι-
μένες. Ὄχι χαρὰ ἁπλὴ καὶ συν ηθισμένη, 
ἀλλὰ χαρὰ μεγάλη, μὲ βάθος καὶ πλάτος 
ἀπέραντο. Χαρὰ γιὰ ὅλο τὸ ἀνθρώπινο 
γένος. Γεννήθηκε πλέον ὁ κοσμοπόθητος 
Λυτρωτής. Ἦλθε Αὐτὸς ποὺ Τὸν περίμε-
ναν ἐπὶ αἰῶνες οἱ γενεὲς τῶν ἀνθρώπων. 
Ἔφθασε ἐπιτέλους ἡ ὥ   ρα τῆς λυτρώσε-
ως καὶ σωτηρίας σας.

Ἦταν σὰν νὰ ἔλεγε ὁ θεόσταλτος ἄγγε-
λος: Χαρεῖτε διότι Αὐτὸς ποὺ εἶναι ὁ Παν-
άγιος κατέρχεται στὴ μολυσμένη ἕνεκα 
τῶν ἁμαρτιῶν γῆ γιὰ νὰ ἐξαγνίσει τὸ ἀν-
θρώπινο γένος καὶ νὰ τὸ ἀνυψώσει στὴν 
ἁγιότητα. Αὐτὸς ποὺ εἶναι ὁ Ἥλιος τῆς 
δικαιοσύνης κατεβαίνει στὴ σκοτισμένη 
ἐξαιτίας τοῦ ἄρχοντος τοῦ σκότους γῆ 
γιὰ νὰ ἀπαλλάξει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ 
τὶς πλάνες καὶ τὰ πνευματικὰ σκοτά-
δια ποὺ ἅπλωσε στὴ γῆ ὁ Σατανᾶς, καὶ 
νὰ τοὺς χαρίσει τὸ δικό του ἀληθινὸ καὶ 
ἀνέσπερο φῶς. Αὐτὸς ποὺ εἶναι ἡ Πηγὴ 
τῆς ζωῆς ἔρχεται καὶ ζεῖ ἀνάμεσα στοὺς 
ἀνθρώπους, γιὰ νὰ τοὺς χαρίσει μὲ τὴ δι-
δασκαλία, μὲ τὴ ζωὴ καὶ προπάντων μὲ 
τὴ θυσία του μιὰ νέα ζωὴ καὶ νὰ τοὺς δι-
δάξει τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ζωῆς. Αὐτὸς 
ποὺ εἶναι ἡ Ἀγάπη κατεβαίνει στὴ γῆ, ὅ  -

που βασίλευε ἕως τότε τὸ μίσος, γιὰ νὰ 
δείξει στοὺς ἀνθρώπους τὸ δρόμο τῆς 
ἀγάπης, ποὺ ἑνώνει τὶς ψυχές. Αὐτὸς 
ποὺ εἶναι ὁ Παντοκράτωρ κύριος τοῦ 
 σύμπαντος γίνεται πτωχὸς καὶ ἀδύνα μος 
ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ἐλευθερώσει τὸν ἄν-
θρωπο ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τοῦ Σατανᾶ καὶ νὰ 
τὸν ἐνδυναμώσει, ὥστε νὰ ζεῖ σὰν παιδὶ 
τοῦ Θεοῦ ἀγαπημένο. Αὐτὸς ποὺ εἶναι ἡ 
χαρὰ τῶν ἀγγέλων γίνεται ἄν    θρω πος γιὰ 
νὰ φέρει τὴ χαρὰ στὴ βασα νι σμένη γῆ.

Αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσία τῆς ἑορτῆς τῶν Χρι-
στουγέννων καὶ ἐδῶ βρίσκεται τὸ μυ στικὸ 
τῆς χαρᾶς της. Ὅσοι τὰ σκέπτονται αὐτὰ 
καὶ μελετοῦν εὐλαβικὰ τὸ μυστήριο τῆς 
ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τί μᾶς χά-
ρισε μὲ τὴν ἔλευσή του στὴ γῆ Ἐ   κεῖνος, 
ἀπολαμβάνουν πραγματικὰ καὶ χαίρονται 
ἀληθινὰ τὴ μεγάλη ἑορτή.

Ἀντιθέτως ὅσοι δὲν σκέπτονται τὸ νό -
ημα τῶν Χριστουγέννων ἀλλὰ τὰ θεω -
ροῦν εὐκαιρία γιὰ τὸ πῶς θὰ καλοπε ρά-
σουν οἱ ἴδιοι μὲ τὰ ταξίδια τους, μὲ τὴν 
κα λοφαγία τους καὶ τὰ ὅμοια καὶ οὔτε κὰν 
ἐκκλησιάζονται, δὲν χαίρονται οὐσι α στι-
κά. Διότι ἑορτάζουν Χριστούγεννα χω  ρὶς 
τὸν Χριστό, χωρὶς θεία Κοινωνία.  Χω  ρὶς 
τὸν Χριστὸ ὅμως δὲν ὑπάρχει ἀλη θι νὴ 
χαρά (βλέπε καὶ Ἡσ. μη΄ 22).

Ἂς φροντίζουμε λοιπόν, ἀδελφοί, νὰ 
γνω ρίζουμε ὅσο τὸ δυνατὸν βαθύτερα  
τὸ νόημα τῆς μεγάλης ἑορτῆς· καὶ ἂς ἀ  -
γω  νιζόμαστε μὲ τὴ Χάρη τοῦ Κυρίου, 
ποὺ χαρίζεται μὲ τὰ ἱερὰ Μυστήρια τῆς 
Ἐκ   κλησίας μας, νὰ ἀποφεύγουμε τὴν ἁ   -
μαρ τία καὶ νὰ ἔχουμε μέσα στὴν καρδιά 
μας, σὰν σὲ ἄλλη φάτνη, τὸν Χριστό. Καὶ 
Ἐκεῖνος ποὺ εἶναι ὅλος ἀγάπη θὰ ἀνοίγει 
τὴν καρδιά μας, γιὰ νὰ δείχνουμε ἀγάπη 
καὶ πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας καὶ 
μάλιστα σ’ ὅσους ὑποφέρουν. Ἔτσι μὲ 
τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ μέσα μας καὶ 
τὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς ἄλλους ἡ μεγάλη 
χαρὰ τῶν Χριστουγέννων θὰ εἶναι πρα-
γματικότητα γιὰ τὸν καθένα μας.     

Ἡ  μ ε γάλη  χαρὰ  τ ῆ ς  ἑ ορ τ ῆς
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«Δὲν ἦλθα νὰ καλέσω«Δὲν ἦλθα νὰ καλέσω
δικαίους,δικαίους,

ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺςἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς
στὴ μετάνοια»!στὴ μετάνοια»!

γιὰ νὰ κα λέ σει δικαίους, ἀλ-
λὰ ἁμαρτω  λοὺς στὴ μετάνοια. 
«Οὐκ ἦλ θον καλέσαι δικαίους, 
ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοι-
αν» (Μάρκ. β΄ 17). Δὲν ἦλθε 
ὡς Κριτὴς γιὰ νὰ κρίνει τὸν 
κόσμο, ἀλλὰ ὡς Σωτὴρ γιὰ νὰ 
σώσει τὸν κόσμο (Ἰω. ιβ΄ 47). 
Δὲν ἦλθε ὡς δικαστὴς γιὰ νὰ 
μᾶς δικάσει, ἀλλ’ ὡς γιατρὸς 
γιὰ νὰ μᾶς θεραπεύσει ἀπὸ 
τὴν ἀσθένεια τῆς ψυχῆς, τὴν ἁ  -
μαρτία. «Ὡς ἰατρός, οὐχ ὡς δι-
καστὴς παραγέγονε». Δὲν ἦλ-
θε γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν κακία 
μας, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὴν ἀφανίσει. 
«Διὰ γὰρ τοῦτο ἦλθεν, οὐχ ἵνα 
φύγῃ τὰ ἡμέτερα, ἀλλ’ ἵνα αὐ-
τὰ ἀνέλῃ», παρατηρεῖ ὁ ἱερὸς 
Χρυσόστομος (P.G. 57, 33 & 
35). Ἦλθε γιὰ νὰ φέρει στὴν 
ἀνθρωπότητα τὴ σωτηρία καὶ 
τὴ λύτρωση. Ἦλθε νὰ ζητή-
σει καὶ νὰ σώσει τὸ ἀπολωλός 
(Λουκ. ιθ΄ 10).

Ἡ εὐεργεσία ποὺ μᾶς προσ-
φέρει εἶναι μοναδικὴ εὐεργε-
σία, διότι ὁ Χριστὸς εἶ ναι ὁ μο-
ναδικὸς Σωτὴρ τοῦ κόσμου. 
Μᾶς προσφέρει αὐτὸ ποὺ 
κα   νεὶς ἄλλος δὲν μπορεῖ νὰ 
 προσφέρει. Μᾶς σώζει ἀπὸ τὸ 
χειρότερο κακό, τὴν ἁμαρτία. 
Μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὶς τύ-
ψεις τῆς συνει δή σεως. Μᾶς ἀ -
να κουφίζει ἀπὸ τὸ τυραννικὸ 
αἴσθημα τῆς ἐνοχῆς. Μᾶς ἐ  -
λευ  θερώνει ἀπὸ «τὴν χαλεπω-
τάτην δου   λείαν τοῦ σατανᾶ», 
ἀπὸ τὰ δίχτυα τῆς ἀ   θεΐας, τῆς 
πλάνης καὶ τῆς κακοδοξίας.  
Μᾶς θεραπεύει ἀπὸ τὴ δια-
στρο φὴ καὶ τὴ διαφθορὰ τῆς 
καρδιᾶς. Μᾶς λυτρώνει ἀπὸ 
τὸν πνευματικὸ θάνατο, ποὺ 

Σὲ λίγες ἡμέρες θὰ χτυπήσουν γλυ κόλαλες οἱ 
καμπάνες τῶν Χριστουγέννων, γιὰ νὰ μηνύ-
σουν τὸν ἐρχομὸ τοῦ Λυτρωτῆ μας στὴ γῆ. 

Χαρ μόσυνα καὶ πανηγυρικὰ θὰ χτυπήσουν καὶ θὰ 
ξαναχτυπήσουν, γιὰ νὰ μᾶς καλέσουν νὰ ἑορτά-
σουμε «θεοπρεπῶς» τὴν κατὰ σάρκα Γέννηση τοῦ 
Σωτῆρος Χρι στοῦ, νὰ προσκυνήσουμε μὲ πίστη τὸ 
μυ στήριο, νὰ ἀνυμνήσουμε τὸ θαῦμα, νὰ δοξολο-
γήσουμε μαζὶ μὲ τοὺς ἀγγέλους τὸν κοσμοπόθητο 
Κύριο!

Δὲν εἶναι ἁπλὸ γεγονὸς ἡ ἐνανθρώπη ση τοῦ Θε-
οῦ. Εἶναι μυστήριο μέγα καὶ παράδοξο. «Ὁμολο γου-
μένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θε ὸς 
ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄ Τιμ. γ΄ 16). Ὁ Υἱὸς καὶ Λό-
γος τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄν θρωπος! Ὁ Θεὸς ἔρχεται 
στὴ γῆ μας! «Ἦλθον», λέει ὁ Κύριος!

Γιὰ ποιὰ αἰτία ἦλθε στὴ γῆ μας; Ὅπως ὁ Ἴδιος μᾶς 
βεβαι ώνει, κατὰ τὴν πρώτη παρου σία του δὲν ἦλθε 



εἶναι ὁ χωρισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ 
τὸν Θεό.

Ἐπίσης ἡ εὐεργεσία ποὺ μᾶς προσφέ-
ρει εἶναι ὑψίστη εὐεργεσία, διότι ὁ Χρι -
στὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς Σωτὴρ τοῦ κό    σμου. 
Μᾶς χαρίζει ζωὴ ἀληθινῆς ἐλευθε ρίας
καὶ λυτρώσεως· ζωὴ χάριτος  καὶ εὐσε-
βείας· ζωὴ καθαρότητος καὶ ἁγιασμοῦ.  
Μᾶς χαρίζει παρηγοριὰ καὶ ἐνί σχυση, 
χαρὰ καὶ εἰρήνη, ζωὴ καὶ «περισ σὸν» 
ζωῆς (Ἰω. ι΄ 10)! Μᾶς δωρίζει τὴ θρι αμ-
βευτικὴ κατανίκηση τοῦ θανάτου, τὴ δό-
ξα τοῦ οὐρανοῦ, τὴ μακαριότητα τοῦ Πα-
ραδείσου! 

Ποιὸς ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἰσχυρι  -
στεῖ ὅτι ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν δικαί -
ων; Ὅλοι ἀνεξαιρέτως εἴμαστε ἁμαρτω -
λοί! Γι’ αὐτὸ καὶ ὅλοι ἀνεξαιρέτως ἔχου  -
   με ἀνάγκη τῆς σωτηρίας ποὺ προσφέ-
ρει ὁ Κύριος. Νὰ μὴ δικαιώνουμε λοι πὸν 
τὸν ἑαυτό μας, ὅπως τὸν δικαίωναν οἱ 
 γραμ ματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι. Ὅσοι δικαι-
ώνουν τὸν ἑαυτό τους, ἐμποδίζουν τὸν 
Χριστὸ νὰ ἔλθει νὰ τοὺς λυτρώσει.

Ἐπίσης νὰ μὴν καλλιεργοῦμε αἰσθήμα-
τα αὐταρκείας. Δηλαδή, νὰ μὴ λέμε: Δὲν 
ἔχω ἀνάγκη γιατροῦ. Ἂν λέμε· δὲν ἔχω 
ἀνάγκη γιατροῦ, ἐμποδίζουμε τὸν Χρι-
στὸ νὰ μᾶς θεραπεύσει. Ἑπομένως θὰ 
ἰσχύσει γιὰ μᾶς τὸ «οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ 
ἰσχύοντες ἰατροῦ». Στὸ γιατρὸ δὲν πη-
γαίνουν οἱ ὑγιεῖς, ποὺ αἰσθάνονται καλά. 
Πηγαίνουν αὐτοὶ ποὺ νιώθουν πὼς εἶναι 
ἄρρωστοι.

Γνώρισμα στοιχειώδους αὐτογνωσίας 
εἶναι νὰ παραδεχόμαστε τὴν ἔνδεια καὶ 
τὴν ἀδυναμία μας, νὰ συναισθανόμαστε 
τὴν ἁμαρτωλότητά μας, νὰ ὁμολογοῦμε 
τὴν ἀναξιότητά μας, νὰ ἐπικαλούμαστε 
τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ δίνουμε τὴ δυ-
νατότητα στὸν Χριστὸ νὰ μᾶς θεραπεύ-
σει. Γνώρισμα ἀληθινῆς αὐτογνωσίας εἶ -
ναι νὰ καλλιεργοῦμε φρόνημα ταπεινό, 
γιὰ νὰ ἀνοίξουν καὶ γιὰ μᾶς οἱ πύλες τῆς 
μετανοίας. 

Ἐπίσης εἶναι δίκαιο νὰ εἴμαστε εὐγνώ-
μονες πρὸς τὸν Εὐεργέτη μας. Νὰ ἀνα-
γνω ρίζουμε τὴν ὑψίστη εὐεργεσία τῆς 
σω τηρίας, ποὺ μᾶς χάρισε μὲ τὴν ἐναν-
θρώπηση, τὴ σταυρικὴ θυσία καὶ τὴν 
ἀνάστασή του! Νὰ Τὸν εὐχαριστοῦμε 
γιὰ τὸ ὅτι ποθεῖ σφόδρα, ἂν εἶναι δυνα-
τόν, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ σωθοῦν. Δὲν 
θέλει τὸ θάνατο τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ἀλλὰ 
«πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι 
καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ 
Τιμ. β΄ 4). Τόσο πολὺ μᾶς ἀγαπᾶ, ὥστε 
σὰν καλὸς βοσκὸς ἔρχεται νὰ μᾶς βγά-
λει ἀπὸ τὸν γκρεμὸ στὸ ξέφωτο τῆς 
ἀληθινῆς ἐλευθερίας. Τόσο πολὺ ποθεῖ 
τὴ σωτηρία μας, ὥστε σὰν ναυαγοσώ-
στης ἔρχεται νὰ μᾶς πιάσει ἀπὸ τὰ μαλ-
λιὰ καὶ νὰ μᾶς βγάλει ἀπὸ τὴ θάλασσα 
τῶν παθῶν στὴν ὁποία πνιγόμαστε. Δὲν 
θέλει νὰ μᾶς βλέπει μὲ τὰ στίγματα τῶν 
πταισμάτων, ἀλλὰ σὰν καλὸς Σαμαρεί-
της ἔρχεται νὰ περιποιηθεῖ τὶς πληγές 
μας, νὰ μᾶς μεταβάλει, νὰ μᾶς κάνει κα-
λύτερους ἀπ’ ὅ,τι εἴμαστε. «Ὥστε μετα-
βαλέσθαι καὶ γενέσθαι βελτίους», γρά φει 
ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Ἔρχεται νὰ μᾶς 
ἁγιάσει, νὰ μᾶς ἀνυψώσει καὶ νὰ μᾶς δο-
ξάσει! 

Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ ἅγιος Θεὸς θέλει τὴ σω-
τηρία μας, νὰ μαλακώνουν οἱ σκληρὲς 
καρδιές μας, γιὰ νὰ γινόμαστε μέτοχοι  
τῶν ἀνεκτιμήτων δωρεῶν τῆς θείας ἐν-
αν θρωπήσεως τοῦ Κυρίου. Νὰ κάνου-
με φάτνη τὴν ἀγωνιστικὴ ψυχή μας, γιὰ 
νὰ ἔλθει νὰ κατοικήσει τὸ θεῖο Βρέφος 
τῆς Βηθλεέμ. Νὰ μετανοοῦμε βαθύτε-
ρα, γιὰ νὰ ἀνθεῖ μέσα μας ἡ «καινὴ κτί-
σις» (Β΄ Κορ. ε΄ 17), ἡ καινούργια ζωὴ 
τῆς ἐν Χριστῷ ἀναγεννήσεως. Νὰ προσ-
πίπτουμε ταπεινὰ στὸ θρόνο τῆς Χάρι-
τός του, γιὰ νὰ λαμβάνουμε χάρη καὶ 
ἔλεος. Τέλος, νὰ εἴμαστε συμπαθεῖς καὶ 
πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας ποὺ ἁ  -
μαρτάνουν, γιὰ νὰ μᾶς σκεπάζει ὅλους 
τὸ μέγα καὶ πλούσιο ἔλεος τοῦ Θεοῦ. 
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«� �ριστὸς ἢ χάος»!
Δημοσιεύθηκε στὸ «Βῆμα τῆς Κυ ρια -

κῆς» (7-11-2010) ἄρθρο ποὺ προσ πα θεῖ 
νὰ δώσει ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: «Τί 
ὁδηγεῖ τοὺς 20άρηδες νὰ γίνουν τρο -
μοκράτες;». Μεταξὺ ἄλλων διαβά ζου με:   
«Ἂν δὲν γίνεις τρομοκράτης στὰ 20 χρόνια 
σου, δὲν θὰ γίνεις ποτέ. Γιατὶ τὸν δρόμο 
τοῦ ἔνοπλου ἀγώνα θὰ τὸν ἀκολουθήσεις 
εἴτε γιατί σὲ πνίγει ἡ ἀ   πελ πισία εἴτε ἐπειδὴ 
ξεχειλίζει μέσα σου μίσος ποὺ γεννᾶ βία. 
(...) Ἀλλὰ ἡ ἀπελπισία ἢ τὸ περίσσευμα μί-
σους καὶ βίας δὲν γίνονται ἀντιληπτὰ ἀπὸ 
τοὺς ἴδιους τοὺς νεαροὺς ὡς αἴτια γιὰ τὴ 
συμ περιφορά τους (...). Κατὰ τὴ δική τους 
ἄποψη ἀποτελοῦν τὴν πρωτοπορία γιὰ 
τὴν ἐπαναστατικὴ ἀλλαγή. (...) Δηλαδή, 
ἡ πικρὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ εἰκοσάρηδες 
τρομοκράτες ἔχουν μεγαλώσει σὲ περι-
βάλλον ποὺ εὐνοεῖ τὴ βία. Ἡ μορφὴ τοῦ 
πολεμικοῦ ἥρωα κυριαρχεῖ στὴν ἑλ    λη νικὴ 
κουλτούρα, τὴ λαϊκὴ καὶ τὴν ἐπί  σημη». 
Καὶ παρακάτω: «Στὴ χώρα μας ὑπάρχει 
μεγάλη ἀνοχὴ ἀ    πέ ναντι στὴν πολιτικὴ βία: 
τὸ νὰ κλείνει κα  νεὶς τὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας 
βασανίζοντας  ἑ    κα τοντάδες χιλιάδες εἶναι 
‘‘εἰρηνικὴ ἐκ δήλωση’’. Τὸ νὰ καίγονται μα-
γαζιὰ καὶ τράπεζες εἶναι ‘‘δίκαιη διαμαρτυ-
ρία’’. Τὸ νὰ καταλαμβάνονται σχολὲς καὶ 
λύκεια καὶ νὰ καταστρέφονται εἶναι ‘‘ἀγώ-
νας γιὰ τὴν Παιδεία’’».

Τὴν ἀπάντηση στοὺς παραπάνω προ-
βληματισμοὺς εἶχε δώσει λίγες ἡμέρες 
νω ρίτερα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος μὲ 
σχε  τικὴ δήλωσή του: «Ὅταν τόσα παιδιὰ 
ἐκ      δηλώνουν αὐτὸ τὸ μίσος κατὰ τῆς ζωῆς 
καὶ τῆς κοινωνίας, εἶναι πλέον καιρὸς νὰ 
διερωτηθοῦμε. Μέχρι πό τε θὰ κρατᾶμε 
τὸ Χριστὸ ἔξω ἀπὸ τὴν καρ διὰ καὶ τὴν 
ψυχή τῶν νέων ἀνθρώπων; Ἡ Πολιτεία μὲ 

‘‘μπαρὰζ’’ νομοσχεδίων ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν 
ἀποπνευματοποίηση τῆς καθημερινότητος καὶ 
ἡ Ἐκκλησία ἐπιμένον τας νὰ εἶναι νομικὸ πρό-
σωπο μὲ τὶς παρενέργειες καὶ ἀντενδείξεις του, 
χρειάζεται  νὰ προβληματισθοῦμε σοβαρὰ καὶ 
νὰ διε   ρωτηθοῦμε: Αὐτὰ τὰ παιδιὰ σὲ τί οἰκογέ-
νεια μεγάλωσαν, σὲ ποιὰ σχολεῖα φοίτησαν, σὲ 
ποιὰ ἐνορία ἀνῆκαν; Ἂν οἱ ἀπαν τήσεις στὰ πα-
ραπάνω ἐρωτήματα δὲν εἶναι ἀρ  κούν τως δρα-
στικές, τότε ἡ κατω φερὴς πορεία μας δὲν θὰ 
εἶναι ἀναστρέ ψιμη. Ἂς τὸ παραδεχθοῦμε: Ἂν 
ὁ Χριστὸς δὲν ἐπι  στρέψει στὴν Ἑλλάδα, τότε 
ματαίως θὰ ἐλε εινολογοῦμε τὰ νέα παιδιὰ καὶ 
ἀφελῶς θὰ μεμψιμοιροῦμε (...)» (Πρακτορεῖο 
«Ρομφαία» 3-11-2010).

Λοιπόν, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες πρέ  πει 
νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἔχουμε ἐ   πι τα κτικὸ 
καθῆκον νὰ ἀπαιτήσουμε ἀπὸ τοὺς ἡγέτες 
μας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς μας αὐτὸ 
ποὺ τονίζει ὁ Σεβασμιώτατος: «Ὁ Χριστὸς νὰ 
ἐπιστρέψει στὴν Ἑλλάδα»· στὴν οἰκογένεια, 
στὸ σχολεῖο, παντοῦ. Ἂς θυ μηθοῦμε τὴν ἐπι-
γραμματικὴ φράση: «Ἢ Χριστὸς ἢ χάος»!

�άνδαλοι καὶ βέβηλοι
Στὶς 29 Ὀκτωβρίου 2010, ἡμέρα ἐθνικῆς 

ἑορτῆς στὴν Τουρκία, ἐπέτειο τῆς ἱδρύσεως 
τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας κατὰ τὸ ἔτος 1923, 
κάποιοι «γνωστοὶ ἄγνωστοι» Τοῦρκοι θέλησαν 
νὰ «τιμήσουν» τὴν ἐθνικὴ ἑορτή τους μ’ ἕναν 
ἰδιαίτερα φρικιαστικὸ τρόπο.  Κατέστρεψαν 78 
τάφους στὸ ἑλληνορθόδο ξο κοιμητήριο τῆς 
Παναγίας στὴ χώρα τῆς Ἴμβρου.

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ βεβηλώνον-
ται τὰ κοιμητήρια τῆς Ἴμβρου. Τὸ 1974 κατα-
στράφηκε ὁλοσχερῶς τὸ κοιμητήριο στὸ χω-
 ριὸ Κάστρο τοῦ ἴδιου νησιοῦ. Τὸ πρόσφατο   
περιστατικὸ ἔλαβε μεγάλη δημοσιότη τα· ἔ      -
γραψαν καὶ οἱ τουρκικὲς ἐφημερίδες, ἀ    ποδί-
δοντάς το «σὲ σκοτεινὲς δυνάμεις». Τὸ ἑλλη-
νικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξω τερικῶν προέβη  σὲ διά-
βημα διαμαρτυρίας, τὸ δὲ τουρκικὸ Ὑπουργεῖο 
Ἐξωτερικῶν ἐξ έφρασε τὴ λύπη του γιὰ τὸ γε-
γονὸς καὶ δήλωσε ὅτι «ξεκίνησε ἀμέσως σχε-
τικὴ ἔρευνα γιὰ τὴ σύλληψη καὶ τιμωρία τῶν 
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Φοροκάρτα) ἀπὸ τὸ 2011 εἶναι πολυσύνθε-
το. Ἔχουμε ἤδη τονίσει σὲ ἄλλα σχόλια τοὺς 
κινδύνους ποὺ συνεπάγεται, εἴτε προσβολῆς 
τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως εἴτε ἐλέγχου 
τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν. Ἡ Κυβέρ-
νηση, ποὺ προωθεῖ ἐπιμόνως αὐτὰ τὰ συ-
στήματα, δὲν παύει νὰ διαβεβαιώνει ὅτι ἡ 
συγκέν τρωση ὅλων τῶν προσωπικῶν μας 
δεδομένων σὲ μία κάρτα θὰ εἶναι ἀπολύτως 
ἀσφαλὴς καὶ δὲν θὰ ὑπάρχει δυνατότητα 
αὐτὰ νὰ περιέλθουν σὲ χέρια ἄλλων.

Πόσο ἐσφαλμένη εἶναι μιὰ τέτοια ἀντί-
ληψη φαίνεται ξεκάθαρα ἀπὸ τὸ παρακάτω 
πρόσφατο περιστατικό.

Ὁ Στὴβ Μπόγκαν, δημοσιογράφος τῆς
Βρετανικῆς ἐφημερίδας Daily Mail (Ντέ ιλυ 
Μέιλ), προκειμένου νὰ κάνει σχε τικὴ ἔρευνα 
στὴν ἐφημερίδα ζήτησε  ἀπὸ κά  ποιους «χά-
κερς» (οἱ χάκερς εἶ ναι ἱκα νό τατοι χρῆστες 
ὑπολογιστῶν ποὺ κα τα φέρνουν νὰ παρα-
βιάζουν τοὺς κωδι κοὺς ἀσφα λείας καὶ νὰ 
εἰσέρχονται σὲ ἀπόρ ρητες βάσεις δεδο-
μένων) νὰ βροῦν ἐντὸς μιᾶς ἡμέρας πλη-
ροφορίες γιὰ τὴ φίλη του Σουζάνα Χάλεμ, 
μὲ τὴν ὁποία συνεργάζονται τὰ τελευταῖα 
12 χρόνια στὴ Βρετανικὴ ἐφημερίδα. Εἶχε 
μᾶλλον τὴν ἐντύπωση ὅτι τὰ στοιχεῖα ποὺ 
θὰ συνέλεγαν θὰ ἦταν ἐλάχιστα. Γι᾿ αὐτὸ καὶ 
ἔμει νε ἐμβρόντητος, ὅταν τὴν ἑπόμενη μέρα 
βρῆκε στὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο του μιὰ 
15σέλιδη ἔκθεση μὲ πληροφορίες τὶς ὁποῖες 
δὲν γνώριζε οὔτε ὁ ἴδιος!

Οἱ χάκερς χρειάστηκαν μόλις μιὰ ὥρα 
προκειμένου νὰ συλλέξουν πληροφορίες  
γιὰ τὴν προσωπική της ζωή, ὅπως καὶ φω-
τογραφίες ποὺ μοιράζεται μὲ φίλους της. 
Κα τάφεραν νὰ μάθουν μὲ κάθε λεπτομέρεια 
σχεδὸν τὰ πάντα. Βρῆκαν καὶ ὅλα τὰ ταξί-
δια στὴν Εὐρώπη, στὴν Ἀσία ἀλλὰ καὶ στὴν 
Καραϊβικὴ ποὺ εἶχε κάνει. Ἔτσι ἔφτασαν νὰ 
ἑτοιμάσουν μιὰ λίστα μὲ τὶς 41 χῶρες ποὺ 
ἐκείνη εἶχε ἐπισκεφθεῖ!            ➙

δραστῶν ἔπειτα ἀπὸ καταγγελία τοῦ Μητρο-
πολίτου Ἴμβρου στὴν εἰσαγγελία». Πρόσ-
θεσε ἐπίσης ὅτι «οἱ Ἀρχὲς ἔλαβαν τὰ ἀνα-
γκαῖα μέτρα γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ ἡ ἐπανάληψη 
παρόμοιων περιστατικῶν» («Ἐλεύθερος» 1-
11-2010).

Ἡ ἀπάντηση αὐτὴ τῆς Τουρκίας τὸ λιγότε-
ρο θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὡς εἰρωνεία. 
Ἀφοῦ ἐξαναγκάσθηκαν οἱ Ἕλληνες τῆς Ἴμ-
βρου, μὲ διάφορα μέτρα ἐναντίον τους καὶ μὲ
τὴν τρομοκρατία ποὺ ἐπικρατεῖ ἐκεῖ, νὰ ἐγ-
καταλείψουν τὸ νησὶ ἀφήνοντας πίσω στὴ γῆ 
τους μόνο 200 ἀνήμπορους γέρον τες, βεβαι-
ώνει τώρα ἡ ἐπίσημη Τουρκία ὅτι θὰ φρον-
τίσει νὰ μὴν ἐπαναληφθοῦν παρόμοια πε-
ριστατικά! Μᾶς θεωρεῖτε λοιπόν, κύριοι τοῦ 
τουρκικοῦ Ὑπουργείου, ἀφελεῖς; Δὲν ἔμεινε 
τίποτε ὄρ θιο στὸ ἀπὸ αἰώνων ἑλληνικὸ νησί, 
τὰ ὄργανά σας κατέσκαψαν ἀκό μη καὶ τοὺς 
τάφους τῶν Ἑλλήνων ποὺ εἶναι θαμμένοι 
ἐκεῖ, καὶ δηλώνετε ὅτι θὰ φροντίσετε νὰ μὴν 
ἐπαναληφθεῖ κάτι τέτοιο! Εἶναι ζήτημα ἂν θὰ 
ὑπάρχουν ἄλλοι ἑλληνικοὶ τάφοι στὸ νησί!

Δὲν εἶναι ἀσυνήθιστο γεγονὸς τὸ νὰ ξε-
σπᾶ ἡ ἀγριότης καὶ μανία τῶν Τούρκων 
στὰ ἑλληνικὰ κοιμητήρια. «Βανδαλισμοὶ στὰ 
νεκροταφεῖα τῆς ἑλληνορθόδοξης μειονότη-
τας στὴν Τουρκία εἶχαν σημειωθεῖ καὶ πρὶν 
ἀ   πὸ δύο χρόνια στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Μπα-
λουκλὶ στὴν Κωνσταντινούπολη» («Ἐλεύθε-
ρος», ὅ.π.). Ἡ Ἱστορία εἶναι γεμάτη ἀπὸ πα -
ρόμοιους βανδαλισμοὺς ἐκ μέρους τῶν Τούρ-
κων. Οἱ κατεστραμμένοι ἑλληνικοὶ τάφοι στὴν 
κατεχόμενη Κύπρο τὸ ἐπιβεβαιώνουν.

Ὁ σεβασμὸς στοὺς τάφους τῶν νεκρῶν 
εἶναι δεῖγμα πολιτισμοῦ. Καὶ θέλουν οἱ 
Τοῦρκοι – ἔπειτα ἀπὸ τέτοιες ἐνέργειες – νὰ 
μποῦν στὴν οἰκογένεια τῶν πολιτισμένων 
κρατῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως! Ἂς τοὺς 
χαίρονται οἱ Ἄγγλοι, οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ ὅσοι 
ἄλλοι τοὺς ὑποστηρίζουν.   

- ἐφιαλτικὸς ἔλεγχος!
Τὸ πρόβλημα τῆς καθιερώσεως ἔξυ πνων 

ἠλεκτρονικῶν καρτῶν (Κάρτα τοῦ Πολίτη, 
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Ὁ Στὴβ δὲν πίστευε στὰ μάτια του, διαπι-
στώνοντας ὅτι εἶναι τόσο εὔκολο νὰ μάθει 
κανεὶς τὴν προσωπική σου ζωὴ σὲ μιὰ μό-
λις ὥρα, ἔχοντας ἁπλὰ μόνο ἕνα ὄνομα!

Ἑπομένως γιὰ ποιὰ ἀσφάλεια μιλᾶμε! Δὲν 
ὑπάρχει καμία ἀπολύτως ἀσφάλεια στὸν ἠ  -
λεκτρονικὸ κόσμο τοῦ Διαδικτύου. Καὶ ἂν ἡ 
προσωπική μας ζωὴ τόσο εὔκολα περιέρ-
χεται σὲ χέρια ἰδιωτῶν, ἀντιλαμβανόμαστε τί 
σημαίνει νὰ τὰ ἔχει ὅλα αὐτὰ ὑπὸ ἔλεγχον μιὰ 
κεντρικὴ δικτατορικὴ ἐξουσία;

Λοιπόν, οἱ κυβερνῆτες μας δὲν καταλαβαί-
νουν ὅτι ἔτσι μᾶς ὁδηγοῦν σὲ μιὰ ἐφιαλτικὴ 
κοινωνία ἐλέγχου τῶν πάντων; Τουλάχιστον 
ἂς κατανοήσουν ὅτι σὲ καμία ὑποτιθέμενη 
ἐξυπηρέτηση δὲν μπορεῖ νὰ προσφερθεῖ 
ὡς ἀντάλλαγμα τὸ πολυτιμότερο ἀγαθὸ τοῦ 
ἀνθρώπου: Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ!

�ασίλισσα καὶ 5ρχιεπίσκοπος τῆς 
�ρετανίας εἶναι εἰδωλολάτρες!...

Ἡ Βρετανία ἔπαυσε ἀπὸ καιρὸ νὰ εἶναι 
χριστιανικὴ χώρα. Κάποτε ἦταν ἡ χώρα τῆς 
Βίβλου. Τὸν χριστιανισμὸ διέδωσε στὴ Βρετα-
νία ὁ ἅγιος Ἀριστόβουλος ὁ Κύπριος, συνερ-
γάτης τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἀδελφὸς τοῦ 
ἀποστόλου Βαρνάβα, ἱδρυτοῦ καὶ προστάτου 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ὁ Ἀριστόβου-
λος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑβδομήκοντα Ἀπο-
στόλους, γιὰ τοὺς ὁποίους κάνει λόγο τὸ κατὰ 
Λουκᾶν Εὐαγγέλιο (Λουκ. ι΄ 17). Ἡ Ἐκκλησία 
μας τιμᾶ τὴ μνήμη του στὶς 15 Μαρτίου καὶ 31 
Ὀκτωβρίου.

Ἀλλ’ ἡ Βρετανία ἀπομακρύνθηκε σταδιακὰ 
ἀπὸ τὴ σώζουσα ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελί ου, τὸ 
ὁποῖο τῆς κήρυξε μὲ ἀφάνταστες  θυ  σί ες ὁ ἅγι-
ος Ἀριστόβουλος, ὅταν στὴ χώρα  κατοικοῦ-
σαν ἄγριες εἰδωλολατρικὲς  φυ     λές. Μετὰ τὸ 
σχίσμα τοῦ 11ου αἰῶνος, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τότε 
ποὺ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀγ γλίας χωρίσθηκε ἀ   -
πὸ τὸν Παπισμό, πλήθυναν οἱ αἱρετικὲς ὁ   μο-
λογίες τοῦ λεγόμενου Ἀγγλικανισμοῦ. Ἤδη ὅ    -
μως προχώρησε ἀκόμη περισσότερο. Πέραν  
τοῦ ὅτι καλλιεργεῖ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν τὴ μα-
γεία, τώρα ἀποδέχεται καὶ ἐπισήμως τὴν... εἰ -
δωλολατρία!

Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ ἀμερικανικὸ Πε-
ριοδικὸ «Τime», «γιὰ πρώτη φορὰ ἡ ἀρχαία 
παγανιστικὴ παράδοση - δοξασία τοῦ Δρυ-
ϊδισμοῦ ἔχει ἀναγνωρισθεῖ» στὴ Βρετανία «ὡς 
ἐπίσημη θρησκεία. Ἡ (δέ) ἐπιτροπὴ φι λαν-
θρωπικῶν ὀργανώσεων γιὰ τὴν Ἀγγλία καὶ τὴν 
Οὐαλλία παρεχώρησε στὸ Δίκτυο τῶν Δρυϊ-
δῶν (Druid Network), μιὰ ὁμάδα 350 μελῶν», 
προνομιακό φορολογικὸ καθεστώς. Ἔτσι ὁ 
Δρυϊσμὸς ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τοὺς φόρους ἐπὶ 
τῶν δωρεῶν, ὅπως καὶ ἄλλες θρησκευτικὲς 
ὁ   μάδες. Στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ὑπάρχουν 
σήμερα περὶ τούς 10.000 Δρυΐδες («Time» 
18-10-2010, σελ. 13). Καθὼς ὅμως ἔχει ἁ-
πλωθεῖ καὶ σ’ ἄλλες χῶρες ἡ εἰδωλολατρικὴ 
αὐ τὴ θρησκεία, ἀριθμεῖ κάποια ἑκατομμύρια 
πι στῶν.

Ὁ Δρυϊσμὸς εἶναι εἰδωλολατρική δοξασία 
ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἰρλανδία καὶ Βρετανία 
καὶ κηρύσσει τὴν ἁρμονία στὸν ἄνθρωπο καὶ 
στὴ φύση. Τὰ μέλη της τιμοῦν ὡς θεότητες τὸν 
κεραυνό, τὸν ἥλιο, τὴ γῆ, καθὼς καὶ τὰ πνεύμα-
τα ποὺ κατοικοῦν στὰ βουνά, στὰ ποτάμια κλπ. 
Οἱ Δρυΐδες πρόσφεραν καὶ ἀνθρωποθυσίες, 
ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἱστορικοὶ Πλίνιος ὁ Πρε-
σβύτερος καὶ Τάκιτος. 

Τὸ κατεξοχὴν θλιβερὸ γιὰ τὴν Ἀγγλία εἶναι 
ὅτι σήμερα Δρυΐδες εἶναι τόσο ὁ Ἀγγλικανὸς 
Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρυ Δρ Ρόουαν 
Οὐΐλλιαμς, ὅσο καὶ ἡ κεφαλὴ τῆς Ἀγγλικανικῆς 
«Ἐκκλησίας» βασίλισσα Ἐλισάβετ ἡ Β΄!... Ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρυ «ἔγινε ἐ  -
πίτιμο μέλος τῆς Ἀδελφότητος τῶν Δρυΐδων τῆς 
Οὐαλλίας» τὸν Αὔγουστο τοῦ 2002, δύο μῆνες 
πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἀνάληψη τῶν καθη-
κόν των του ὡς Ἀρχιεπισκόπου. Τότε ἐχρίσθη 
«Δρυΐδης - Βάρδος» ἀπὸ τὸν Ἀρχιδρυΐδη τῆς 
Βρετανίας Ρόμπιν Λιούζ. Στήν ἴδια τελετὴ ἔγι-
ναν Δρυΐδες καὶ ἄλλα 50 μέλη.

Ἐκεῖ κατάντησε ἡ Βρετανία! Νὰ ἔχει Ἀρχιε-
πίσκοπο καὶ βασίλισσα εἰδωλολάτρες στὸν 
21ο αἰώνα! Κατήντησε ἐκεῖ, διότι ἀπώθησε 
τὸν ἀληθινὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης καὶ στήριξε τὴν 
ἐλπίδα της στὸ πλῆθος τοῦ πλούτου της, τὴ 
δύναμη καὶ ἐπιρροή της, στὴ ματαιότητά της. 
Ἢ ὅπως τὸ λέγει ὁ θεοκίνητος Δαβίδ: «Ἰδοὺ 
ἄνθρωπος (ἐν προκειμένῳ, ἰδοὺ λαός), ὃς οὐκ 
ἔθετο τὸν Θεὸν βοηθὸν αὐτοῦ, ἀλλ’ ἐπήλπισεν 
ἐπὶ τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου αὐτοῦ καὶ ἐνε-
δυναμώθη ἐπὶ τῇ ματαιότητι αὐτοῦ» (Ψαλ. να΄ 
[51] 9).     
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Τὴν Κυριακὴ μετὰ τὰ Χριστούγεννα ἡ 
Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου 
Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Γι’ αὐτὸ καὶ 
τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τελειώνει μὲ 
μία ἀναφορὰ στὸν μεγάλο αὐτὸ Ἅγιο. 

Λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: Μάθετε,  
ἀδελ φοί, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ σᾶς κή-
   ρυ ξα, δὲν ἀποτελεῖ ἀνθρώπινη ἐπι νό  -
ηση. Διότι ὄχι μόνο οἱ ὑπόλοιποι Ἀ      πό-
στολοι ἀλλὰ κι ἐγὼ ὁ ἴδιος δὲν τὸ πα ρέ -
λαβα οὔτε τὸ διδάχθηκα ἀπὸ κάποιον   
ἄνθρωπο· ἀλλὰ τὸ παρέλαβα κα  τευ-
θείαν μὲ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁ  ποῖ-
ος ἀπευθείας μοῦ φανέρωσε καὶ μοῦ 

ἀποκάλυψε τὸν Κύριο Ἰησοῦ. Κι αὐ τὸ 
ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὴ δράση  μου 
στὸ παρελθόν. Διότι ἀσφαλῶς ἔχετε 
ἀ    κούσει γιὰ τὴ διαγωγὴ ποὺ ἔδειξα κά-
ποτε, ὅταν ἀκολουθοῦσα τὸ νόμο καὶ 
τὰ ἔθιμα τῶν Ἰουδαίων. Ἀκούσατε δη-
λαδὴ ὅτι καταδίωκα ὑπερβολικὰ τὴν 
Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ καὶ προσπαθοῦ-
σα νὰ τὴν καταστρέψω. Καὶ προόδευα 
στὸν Ἰουδαϊσμὸ περισσότερο ἀπὸ πολ-
λοὺς  συνομήλικους συμπατριῶτες μου 
καὶ ἔδειχνα περισσότερο ζῆλο ἀπ’ αὐ -
τοὺς γιὰ τὶς παραδόσεις ποὺ κληρονο-
μήσαμε ἀπὸ τοὺς πατέρες μας. 

Ὅταν ὅμως εὐαρεστήθηκε ὁ Θεός, 

A  δελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι 
κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε 
ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾿ ἀποκαλύψεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ᾿Ηκούσατε γὰρ τὴν 

ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν 
ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ ᾿Ιουδαϊσμῷ 
ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρ-
χων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.  Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας 
με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ 
προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς ῾Ιεροσόλυμα πρὸς τοὺς 
πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς ᾿Αραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς 
Δαμασκόν. ̓́ Επειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς ̔ Ιεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, 
καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ 
εἶδον εἰ μὴ ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.
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πιστολῆς ποὺ φέρει τὸ ὄνομά του. Γιατί 
ὅμως ὀνομάστηκε Ἀδελφόθεος; Διότι 
ἦταν γυιὸς τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστο ρος 
τῆς Παρθένου, ἀπὸ τὴ σύζυγο  ποὺ εἶχε 
πρὶν μνηστευθεῖ τὴν Ἀ   ειπάρθενο Μαρι-
άμ. 

Πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀνά σταση τοῦ Κυρίου  
μας βέβαια, βλέ ποντας τὴν ταπεινὴ 
ἀναστροφὴ τοῦ Κυρίου, δὲν εἶχε πιστέ-
ψει στὴ θεία καταγωγὴ καὶ ἀποστολή 
του. Ὅταν ὅμως εἶδε τὸν Κύριο ἀνα-
στη μένο, ὄχι ἁπλῶς πίστεψε σ’ Αὐτὸν 
ὡς Θεὸ καὶ Μεσσία, ἀλλὰ καὶ ἐργά-
σθηκε μὲ ζῆλο γιὰ τὴν πίστη τοῦ Εὐαγ-
γελίου. Καὶ εἶχε τόσο μεγάλη ἀρετὴ 
καὶ ἁγιότητα, ὥστε νὰ ἀποκτήσει σύν-
τομα καθοριστικὸ ρόλο στὴν πρώτη  
Ἐκκλησία. Ἔτσι ἐξηγεῖται τὸ ὅτι ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος, ὅπως ὁμολογεῖ στὸ 
ἀποστολικὸ αὐτὸ ἀνάγνωσμα, ὅ   ταν 
ἐπέστρεψε στὸν Χριστὸ καὶ ἐπι  σκέ-
φθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὰ Ἱερο σόλυ-
μα μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια ἀπου σίας 
στὴν ἔρημο τῆς Ἀραβίας, ἐπι δίωξε νὰ 
συναντήσει ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀπόστο-
λο Πέτρο, καὶ τὸν Ἰάκωβο. Αὐτὸ ἀκρι -
βῶς ὑποδηλώνει τὴν ἐξέχουσα θέση 
ποὺ εἶχε ὁ Ἰάκωβος στὴν πρώτη Ἐκ-
κλησία. Ἀλλὰ καὶ ἀργότερα, ὅταν ὁ 
ἀ   πόστολος Παῦλος ἐπέστρεψε ἀπὸ 
μία ἱεραποστολική του περιοδεία, συν-
άντησε καὶ πάλι τὸν Ἰάκωβο μαζὶ μὲ 
τὸν Πέτρο καὶ τὸν Ἰωάννη, γιὰ νὰ τοὺς 
ἐκθέσει τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ δίδασκε, δι-
ότι οἱ τρεῖς αὐτοὶ ἄνδρες θεωροῦνταν 
στύλοι τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἀργότερα, 
στὴν Ἀπο στολικὴ Σύνοδο τῶν Ἱεροσο-
λύ μων, δὲν προήδρευσε ὁ ἀπόστολος 
Πέτρος ἢ ὁ Ἰωάννης, ἀλλὰ ὁ Ἰάκωβος, 
ὡς Ἀδελφόθεος, ὁ ὁποῖος ἐπισφράγι -
σε τὰ ὅσα ἀποφασίστηκαν. 

Ὡς ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων ὁ ἅγιος 
Ἰά κω  βος διακρίθηκε γιὰ τὴ μεγάλη του 

ὁ Ὁποῖος μὲ ξεχώρισε καὶ μὲ διάλε-
ξε ἀπὸ τὸν καιρὸ ἀκόμη ποὺ ἤμουν 
στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας μου, χωρὶς νὰ 
εἶμαι ἄξιος γιὰ μία τέτοια ἐκλογή, γιὰ 
νὰ ἀποκαλύψει στὸ βάθος τῆς ψυχῆς 
μου τὸν Υἱό του, γιὰ νὰ Τὸν κηρύττω 
στὰ ἔθνη, ἀμέσως δὲν συμβουλεύθηκα 
κάποιον ἄνθρωπο. Οὔτε ἀνέβηκα στὰ 
Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ συναντήσω τοὺς 
Ἀποστόλους, ποὺ εἶχαν κληθεῖ πρὶν ἀ  -
πὸ μένα στὸ ἀπο στολικὸ ἀξίωμα, ἀλλὰ 
πῆγα στὴν Ἀρα βία καὶ πάλι ἐπέστρε  -
ψα στὴ Δαμασκό. Ἔπειτα, μετὰ ἀπὸ 
τρία χρόνια, ἀνέβηκα στὰ Ἱεροσόλυμα 
γιὰ νὰ γνωρίσω ἀπὸ κοντὰ τὸν Πέτρο, 
κι ἔμεινα κοντά του δεκαπέντε ἡμέρες. 
Ἄ   λλον ὅμως ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους 
δὲν εἶδα, παρὰ μόνο τὸν Ἰάκωβο τὸν ἀ   -
δελφό του Κυρίου.

Ποιὸς ὅμως ἦταν αὐτὸς ὁ Ἰάκωβος ὁ Ποιὸς ὅμως ἦταν αὐτὸς ὁ Ἰάκωβος ὁ 
ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου;ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου; 

Ἦταν στύλος τῆς πρώτης ἀπο στο-
λικῆς Ἐκκλησίας καὶ πρῶτος ἐπί σκο-
πος τῶν Ἱεροσολύμων. Δὲν ἀνῆκε 
στοὺς δώδεκα μαθητὲς τοῦ Κυρίου. 
Εἶ      ναι ὁ συγγραφέας τῆς Καθολικῆς Ἐ  -



ἁ    γιότητα καὶ τὴ δικαιοσύνη, καὶ γι’ αὐ τὸ 
ὀνομαζόταν δίκαιος. Ἦταν ἐπί  σης ἄν-
θρωπος ἀσκήσεως καὶ πολλῆς  προσ-
ευχῆς. Τὰ γόνατά του εἶχαν σκληρυν-
θεῖ πάρα πολύ, διότι  προσ ευχόταν  
δι αρκῶς γονατιστὸς ζη  τών τας τὸ ἔ λε  ος 
τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ λαό του. Μέσα ἀ         πὸ 
τὴ θε όπνευστη Ἐπι στο λή του ἄλ λωσ-
τε ἀπο καλύπτεται ἡ ἁγιότητα καὶ ἡ 
πνευμα τικότητά του καὶ ἀ    να  βλύζουν 
νάματα θείας σοφίας, τὰ ὁ    ποῖα ἀξίζει 
νὰ μελετοῦμε καὶ νὰ ἐ   φαρμόζουμε. 

Ἡ ἀπαστράπτουσα ὅμως ἁγιότητα 
καὶ ἡ ὅλη ἀκτινοβολία του προκάλεσε 
τὴ μανία τῶν Ἰουδαίων. Αὐτοί, λίγο πρὶν 
ἀπὸ τὴν ἅλωση τῶν Ἱεροσολύμων, τὸν 
ἀνέβασαν στὸ πτερύγιο τοῦ Ναοῦ τοῦ 
Σολομῶντος καὶ τοῦ ζήτησαν νὰ μι-
λήσει ὑβριστικὰ ἐναντίον τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Ἐκεῖνος ὅμως ἀνεφώνησε: 
«Αὐτὸς εἶ ναι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
κάθεται στὸν οὐρανὸ ‘ἐκ δεξιῶν τῆς με-
γάλης δυνάμεως’. Αὐτὸς θὰ ἔλθει καὶ 
πάλι ‘ἐ   πὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ’». 
Αὐτὴ ἡ δια κήρυξή του ἐξαγρίωσε τὰ 
μανιασμέ να πλήθη, τὰ ὁποῖα τὸν ἔρι-
ξαν ἀπὸ τὸ πτερύγιο κάτω καὶ ἄρχι -
σαν νὰ τὸν λι θοβολοῦν. Κάποια στι    -
γ  μὴ ἕ       νας «γναφεύς»  (τε χνίτης ποὺ κα  -
τερ γά   ζεται μάλλινα ὑφά σματα) τοῦ ἔ  -
δω σε  ἕνα ἰσχυρὸ τελει ω τικὸ πλῆγμα 
μὲ ξύλο πάνω στὴν τιμία του κεφαλή. 
Οἱ τελευταῖες του λέξεις ἦταν: «Κύριε, 
Θεέ, Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι 
τί ποιοῦσι». 

Ἂς μαθητεύσουμε λοιπὸν στὴν ἁγια-
σμένη βιοτὴ τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ 
Ἀδελφοθέου καὶ ἂς τὸν μιμηθοῦμε στὴν 
ἀσκητικότητά του, στὴν προσευχή του, 
στὴν ἀρετή του, στὴν ἀφοσίωσή του. 
Γιὰ νὰ γίνουμε κι ἐμεῖς ἀδελφόθεοι 
κατὰ χάριν, φίλοι καὶ ἀδελφοὶ τοῦ Κυ-
ρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
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➤➤  Πολύχρωμος...
➤➤ πλούσια εἰκονογραφημένος...
➤➤ μὲ ποικιλία ὕλης...
➤➤ μὲ γνώσεις ἄφθονες...
➤➤ μὲ τὴ δροσιὰ τῶν ἰδανικῶν...!

✔✔      Περιλαμβάνει τὰ τεύχη τοῦ 2010
σὲ ψηφιακὴ μορφή.

✔  ✔   Ἀρχεῖο εὔκολης ἀναζήτησης
στὰ περιεχόμενα τοῦ τόμου.

✔ ✔     Σύντομες ὁδηγίες.
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Δῶστε τὸ χρόνο σαςΔῶστε τὸ χρόνο σας
στὰ παιδιά!στὰ παιδιά!

12ο

Σ ύμφωνα καὶ μὲ τὸ ἀρχαῖο ρητὸ εἶ -
ναι καλύτερα νὰ προλαμβάνεις πα-
ρὰ νὰ θεραπεύεις. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀ  -

γωγὴ ποὺ θωρακίζει τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς 
νέους ἀπέναντι στὶς τόσες ἐκτροπὲς καὶ 
τοὺς κινδύνους ἀπὸ τὰ σύγχρονα βιντε-
οπαιχνίδια, ξεκινᾶ ὄχι μόνο πολὺ πρὶν 
ἐμφανισθεῖ τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ πολὺ 
πρὶν τὸ παιδὶ ἀρχίσει νὰ ἀσχολεῖται μὲ 
τὸν ὑπολογιστὴ καὶ νὰ παίζει σ’ αὐτόν. 
Ἄλ λωστε ἡ σύγχρονη παιδαγωγικὴ ὑπο-
στηρίζει ὅτι ἡ ἀγωγὴ γενικὰ τῶν παιδιῶν 
δὲν ξεκινᾶ νὰ ἐφαρμόζεται στὶς διάφο ρες 
φάσεις ἀναπτύξεως τοῦ παιδιοῦ ἀλλὰ 
πολὺ πρίν. Ἀπὸ αὐτὴ τὴ στιγμὴ τῆς συλ-
λήψεώς του καὶ τὴν ἐνδομήτρια φάση 
τῆς ζωῆς του. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν θὰ πρέπει 
σὲ καμία περίπτωση τὰ ὅσα θὰ λεχθοῦν 
σ’ αὐτὴν τὴν ἑνότητα νὰ δημιουργήσουν 
τὴν αἴσθηση τῆς γενικολογίας ποὺ δὲν 
ἀναφέρεται σὲ αὐτὸ καθαυτὸ τὸ θέμα 
τῶν σύγχρονων βιντεοπαιχνιδιῶν καὶ τῆς 
ἐνασχολήσεως τῶν παιδιῶν μὲ αὐτά.

Γιατὶ ὅταν ἕνα παιδὶ ἢ ἔφηβος ἔρχεται 
σ’ ἐπαφὴ μὲ τὸν δελεαστικὸ καὶ σαγηνευ-
τικὸ κόσμο τῶν βιντεοπαιχνιδιῶν, ὅταν 
ἐντυπωσιάζεται καὶ μαγνητίζεται  ἀπὸ 
αὐτά, ὅσες ἀπαγορεύσεις καὶ περιορι-
σμοὺς κι ἂν τοῦ θέσουν τότε οἱ γονεῖς, 
ἂν μέσα του δὲν ἔχουν ἀναπτυχθεῖ ὑ  -
γιὴ ἀντισώματα, δὲν μπορεῖ μὲ τίποτα  
νὰ διαχειρισθεῖ τὴν κρίση καὶ τὴν πρό-
κλη ση ποὺ ὑφίσταται. Καὶ τὰ ὑγιὴ αὐτὰ 
ἀντισώματα δὲν ἀναπτύσσονται μονο-

μιᾶς, οὔτε ἔχουν νὰ κάνουν ἀποκλειστι-
κὰ μὲ τὸ χαρακτήρα τοῦ παιδιοῦ ἢ τὴν 
ἐ   πο χὴ στὴν ὁποία ζεῖ, ὅπως πολὺ εὔκο-
λα κάποιοι ὑποστηρίζουν, γιὰ νὰ ἐξου-
δετερώσουν τὶς εὐθύνες ποὺ ἔχουν οἱ 
γονεῖς του γιὰ τὴν ἀγωγή του. Πάντα βέ-
βαια θὰ ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις – ἀπὸ κά-
ποιο ρόδο θὰ προβάλει ἕνα ἀγκάθι, κατὰ 
τὸν λαό μας – ἀλλὰ αὐ τὲς δὲν καταργοῦν, 
ἀλλὰ ἐπιβεβαιώνουν τὸν γενικὸ κανό-
να. 

Στὶς σύγχρονες οἰ   κο    γέ νειες, μὲ τοὺς 
δύο ἐργαζόμενους σὲ ἀρκετὲς ἀπὸ αὐτὲς 
γονεῖς, μὲ τὰ ἐξ  αν τλη τικὰ παρατεταμένα 
ἐργασιακὰ προ   γράμματα, τὰ παιδιὰ με-
γαλώνουν σὲ ἄλλα χέρια, ποὺ ἀρκετὲς 
φορὲς δὲν εἶ    ναι οὔτε αὐτὰ τῶν παππού-
δων τους. Τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴ βρεφικὴ ἡλι-
κία ἀπο ζητοῦν τοὺς γονεῖς. Μεγαλώνουν 
μὲ τὴν τραυματικὴ ἐμπειρία τοῦ λιγοστοῦ 
χρό νου ποὺ ἀφιερώνουν οἱ γονεῖς σ’ αὐ-
τά. Στὰ πρῶτα τους βήματα, στὶς πρῶ τες 
τους λέξεις δὲν εἰσπράττουν τὴν ἐπι  δο  -
κιμασία καὶ τὴ στήριξη τῶν γονιῶν τους. 
Μεγαλώνουν ἔτσι μὲ τὴ συνείδηση ὅτι 
οἱ γονεῖς τους δὲν μποροῦν νὰ τὰ στη-
ρίξουν καὶ ἑπομένως οὔτε θὰ πρέπει, 
ὅποτε κάτι τὰ ἀπασχολεῖ, νὰ καταφύ-
γουν σ’ αὐτοὺς γιὰ στήριξη ἢ συμβουλή.  
Οἱ γονεῖς εἶναι χαμένοι γι’ αὐτά. Καὶ στὸ 
λιγοστὸ χρόνο ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ 
παι διὰ δὲν ὑπάρχουν περιθώρια γιὰ κά   τι 
πέρα ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα. Ἤδη ὅμως ἔτσι 
ἔχουν γκρεμιστεῖ οἱ πρῶτες γέφυρες  ἐπι-

Παιχνίδια νέου τύπουΠαιχνίδια νέου τύπου
ἢ ναρκωτικὰ γιὰ κάθε τύπο;ἢ ναρκωτικὰ γιὰ κάθε τύπο;

ΤΙ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΞΕΡΟΥΝ  ΟΙ  ΓΟΝΕΙΣ



523ΑΡΙΘ. 2013, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

κοινωνίας. Ὅταν ὁ γονιὸς εἶναι ἀπα σχο-
λημένος καὶ «ἀγνοεῖ» τὶς πρῶ τες χαρὲς ἢ 
τὸ κλάμα τοῦ παιδιοῦ του λόγῳ ἐργασίας 
ἢ προσωπικῆς ξεκούρασης ἀπὸ αὐτήν, 
τὸ παιδὶ βεβαιώνεται ὅτι ὁ γονιός του δὲν 
εἶναι γι’ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος στὸν ὁποῖο θὰ 
πρέπει νὰ καταφύγει γιὰ νὰ πεῖ τὸν πό-
νο, τὴ χαρά, τὸν προβληματισμό του.

«Ἤμουν τετάρτη δημοτικοῦ, θυμᾶται 
ἕνα μεγάλο πλέον παιδί, καὶ ρώτησα 
τὸν μπαμπά μου γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσω 
τὴν ἀδιαφορία του γιὰ μένα. “Μπαμπά, 
τί τάξη πάω;”. “Τρίτη”, μοῦ εἶπε καὶ μοῦ 
ἔ   δω σε ἕνα φιλάκι. Δὲν θὰ ξεχάσω ποτὲ 
τὴν ἀπογοήτευση ποὺ ἔνιωσα. Κι οὔτε 
ποτὲ τὴν ξέχασα ὅταν χρειάστηκε νὰ 
ἐκμυ στηρευτῶ ἢ νὰ συμβουλευτῶ γιὰ 
κάτι κάποιον. Ποτὲ δὲν ἦταν ὁ πατέρας 
μου»... 

Τὰ παιδιὰ θέλουν χρόνο. Θέλουν ἔ  -
γνοια, ζητοῦν νὰ τὰ ἀκούσουμε. Ἀπὸ πο   -
 λὺ μικρά. Ἀπὸ τότε ποὺ ἀρχίζουν νὰ λέ   -
νε καὶ νὰ περιγράφουν ὅλα αὐτὰ τὰ κου    -
ραστικὰ γιὰ μᾶς τοὺς μεγάλους ποὺ ἀ-
φο  ροῦν τὸν παιδικό τους κόσμο. Καὶ εἶ -
ναι ἀκριβῶς τότε ποὺ δὲν πρέπει νὰ τὰ 
ἀποπάρουμε. Ποὺ μὲ προσοχὴ καὶ ἐν-
δια φέρον πρέπει νὰ τ’ ἀκούσουμε. Νὰ 
ἀπαντήσουμε στὶς ἐρωτήσεις τους καὶ 
νὰ ἐκδηλώσουμε τὸ ἐνδιαφέρον μας στὰ 
λεγόμενά τους. Ὄχι γιατὶ εἶναι ση  μαντικὰ 
αὐτὰ ποὺ ἐνδεχομένως λένε. Ἀλλὰ γιατὶ 
εἶναι σημαντικὸ τὸ ὅτι τὰ λένε. Κι ὅταν τὰ 
χρόνια περάσουν κι ἔρθουν τὰ δύσκο-
λα χρόνια τῆς ἐφηβείας καὶ τῆς νεανικῆς 
ἐπαναστάσεως, τότε συνειρμι κὰ καὶ πη-
γαῖα θὰ ἀναδευτεῖ ἀπὸ μέσα τους: «Ἔχω 
κάποιον νὰ ρωτήσω. Ἔχω κά ποιον  νὰ 
συμβουλευθῶ. Ἔχω κάποιον  στὸν ὁ ποῖο  
μπορῶ νὰ ἐξιστορήσω τί μοῦ συμβαί     -
νει, τί μὲ προ βληματίζει, τί μὲ ἐρεθίζει καὶ 
δελε ά ζει.  Εἶναι ὁ πατέρας μου. Εἶναι ἡ 
μάν  να μου. Γιατὶ πάντα μὲ ἄκου  γαν. Για  τὶ 
 πάντα συμπλήρωναν τὴ σκέψη μου. Για-
τὶ πάντα εἶχαν χρόνο γιὰ μένα».

Φτάνοντας στὸ πρόβλημα τῶν βιντε-
ο παιχνιδιῶν θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε 
ὅτι ὁ χρόνος ποὺ ἀφιερώνουν τὰ παιδιὰ 
στὰ βιντεοπαιχνίδια μπορεῖ νὰ εἶναι ἀντι-
στρόφως ἀνάλογος πρὸς αὐτὸν ποὺ ἀ   -
φι  έρωναν καὶ ἀφιερώνουν οἱ γονεῖς τους 
σ’ αὐτά. Γιὰ πολλὰ παιδιὰ τὰ βιντεοπαι-
χνίδια εἶναι μιὰ φυγή. Μιὰ παρηγοριά. 
Ἕνας κόσμος ἄλλος. Φαντασμαγορικός.  
Πολὺ πιὸ δελεαστικὸς ἀπὸ τὸν σκληρὸ 
καὶ μοναχικὸ κόσμο τῆς πραγματικότη-
τος. Ἕνας κόσμος βίας γιὰ νὰ ἐκτονώ-
νουν τὴ νεανική τους ἔνταση καὶ τὴ βία 
ποὺ ἀσυναίσθητα ὑφίστανται καθημε-
ρινά.  Ἕ     νας κόσμος μεταφυσικοῦ καί δαι-
μονικοῦ   μυστηρίου σὰν τὸ μυστήριο τοῦ 
ἀνερ  μή νευτου κόσμου ποὺ καθημε ρινὰ 
κινεῖται.

Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Τὸ παιδὶ βρίσκει τὴν 
ἄνεση, τὸ ὑπόβαθρο καὶ τὴν κατανόη-
ση νὰ συζητήσει μὲ τοὺς γονεῖς του ὅλα 
αὐτὰ ποὺ αἰσθάνεται, νιώθει καὶ σκέ-
φτεται; Ὑπάρχει αὐτὴ ἡ διαπροσωπικὴ 
ἐπι κοι νωνία; Θὰ εἰσπράξει κατανόηση, 
ἀνοχή, ἐνδιαφέρον στὴ σκέψη καὶ τὰ λε-
γόμενά του; Θὰ νιώσει ὅτι κάποιος τὸν 
ἀκούει, ὄχι γιὰ νὰ τὸν κατατροπώσει μὲ 
τὰ δικά του ἐπιχειρήματα, ἀλλὰ γιατὶ τὸν 
ἐνδια φέρει ἡ σκέψη του καὶ ὁ τρόπος 
ποὺ φτά νει σ’ αὐτήν; Θὰ βρεῖ ἕνα φιλικὸ 
περιβάλλον μέ σα στὸ σπίτι, πιὸ φιλικὸ 
ἀπὸ ἐκεῖνο τῶν «φίλων» του, ὥστε νὰ 
ἀποταθεῖ στοὺς γονεῖς κι ὄχι στοὺς φί-
λους; 

Ἂν τὸ παιδί, τὸ ὅποιο παιδί, σ’ ὅποιο 
σπί τι, συναντήσει αὐτὴ τὴν ἐπικοινω νία, 
ἕνα τέτοιο φιλικὸ περιβάλλον ἀπὸ τοὺς 
γονεῖς γεμάτο κατανόηση καὶ ἀγάπη, 
τότε δὲν κινδυνεύει ἀπὸ ὁποιαδήποτε 
μορφὴ ἐξαρτήσεως. Ὄχι ὅτι κάποτε δὲν 
μπορεῖ νὰ τὸ ἀγγίξει τὸ ὅποιο πρόβλη-
μα. Θὰ εἶναι ὅμως πολὺ δύσκολο νὰ τὸ 
καταβάλει. Νὰ τὸ αἰχμαλωτίσει. Γιατὶ τὸ 
παιδὶ θὰ ξέρει ποιοὺς νὰ ρωτήσει. Θὰ 
ξέρει ποιοὶ θὰ τὸ στηρίξουν.



Σὰν σιγανὴ βροχή…  

Ετσι θά ’ρθεῖ ὁ Θεὸς στὸν κόσμο. Σὰν 
ὅταν πέφτει ἡ νύχτα πάνω στὴν ξερή, 
ἄνυδρη γῆ, τὴ φρυγμένη ἀπὸ τὴ λά-

βα τοῦ καλοκαιριοῦ, καὶ ἡ πρώτη ἀκτίνα 
τοῦ ἥλιου ποὺ ἀνατέλλει τὴν ἄλλη μέρα 
τὴ συναντᾶ νοτισμένη, μουσκεμένη ὰπὸ 
τὶς δροσοσταλίδες ποὺ παρέμειναν ἀπὸ 
τὴ βραδινὴ ποτιστικὴ βροχούλα. Ὅλη τὴ 
νύχτα ἔβρεχε, ἔβρεχε. Κανεὶς δὲν τὸ πῆρε 
εἴδηση. Ἡ γῆ ὅμως ποτίστηκε, δροσίστη-
κε, ξεκουράστηκε...

Ἔτσι θά ’ρθεῖ ὁ Θεὸς στὴ γῆ. «Καταβή-
σεται ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡσεὶ στα-
γὼν ἡ στάζουσα ἐπὶ τὴν γῆν» (Ψαλμ. οα΄ 
[71] 6). Θὰ κατεβεῖ σὰν βροχὴ πάνω σὲ 
τούφα μαλλί, καὶ σὰν σταγόνα πού πέφτει 
μιά-μιὰ πάνω στὸ χῶμα, κι ἀμέσως κατα-
πίνεται ἀπ’ αὐτό.

Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο προφητεύεται στὸν 
71ο Ψαλμὸ ἡ ἔλευση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ 
στὸν κόσμο. Λόγια τόσο ἁπλά, τόσο ἁ  -
παλά. Λόγια ποὺ προδίδουν παρουσία 
Θεοῦ ὄχι σὰν τὶς θεϊκὲς ἐμφανίσεις τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης, ποὺ συνοδεύονταν 
μὲ βροντὲς καὶ ἀστραπές, γνόφο, θύελλα, 
ἤχους ἐκκωφαντικούς, φόβο καί τρόμο· 
ὄχι ἔτσι, ἀλλὰ παρουσία Θεοῦ ἥσυχη, 
λε πτή, διακριτική, σχεδὸν ἀπαρατήρητη. 
Σὰν σιγανὴ βροχὴ νυχτερινή, σὰ σταλα-
γματιὲς πάνω στὴ γῆ, δροσοσταλίδες στὸ 
χῶμα.

Ἔτσι αἰσθητοποίησε τὴν ἐπὶ γῆς παρου-
σία του ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ. «Καθάπερ πόκος δεχόμενος 
ὑετὸν οὐδένα κτύπον ἀποτελεῖ, καὶ ψεκά-
δες εἰς γῆν δροσώδεις φερόμεναι αἴσθη-
σιν ταῖς ἀκοαῖς οὐδεμίαν παρέχουσιν, 
οὕ τως ἡ δεσποτικὴ γεγένηται σύλληψις». 

Ὅπως δηλαδὴ ἕνα ποκάρι δὲν κάνει καν -
ένα θόρυβο καθὼς δέχεται τὴ βροχή, καὶ 
οἱ δροσοσταλίδες ποὺ πέφτουν στὸ χῶ -
μα δὲν διεγείρουν καθόλου τὸ ἀκουστικὸ  
αἰσθητήριο, ἔτσι ἀθόρυβα καὶ ἥσυχα ἦλ  -
θε ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ στοὺς παρ-
     θενικοὺς κόλπους τῆς Ὑπεραγίας  Θε    ο -
τόκου, καὶ ἔγινε ἡ σύλληψή του (Θεοδώ-
 ρητος Κύρου, PG 80, 1433).

Μυστικὰ ἡ σύλληψη, μυστικὰ καὶ ἡ γέν-
νηση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Χωρὶς πομπές, 
κώδωνες καὶ τυμπανοκρουσίες. Χωρὶς 
ἀκολουθία ὑπηρετῶν καὶ δορυφόρων. 
Χωρὶς ἀνάκτορα βασιλικὰ καὶ σαλόνια 
στρωμμένα μὲ βαρύτιμα ὑφάσματα. Ἕνας 
στάβλος, τὰ χνῶτα κάποιων ζώων, λίγα 
φτωχικὰ σπάργανα, μερικοὶ ποιμένες ἀ  -
γραυλοῦντες καὶ μιὰ πτωχὴ Μητέρα. Αὐ-
τὰ ἦταν τὰ γενέθλια τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ.

Ἀλλὰ καὶ ἡ σωματική του παρουσία 
ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους καὶ ἡ ἐν γέ-
νει πολιτεία καὶ διατριβή του ἐπάνω στὴ 
γῆ δὲν εἶχε κανένα ἐξωτερικὸ γνώρισμα 
ἐπιδείξεως καὶ φαντασμαγορίας. Κι ἂν 
κάποτε τὰ θεῖα του λόγια προκαλοῦσαν 
σεισμὸ στὶς συνειδήσεις καὶ διχασμὸ 
ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, αὐτὸ δὲν 
ὠφείλετο σὲ ἐξωτερικὰ σχήματα ρητορι-
σμοῦ καὶ πομπώδους ἐκφράσεως, οὔτε 
στὴ συγκρότηση ταραχωδῶν λαοσυνά-
ξε ων ἐκ μέρους του, ἀλλὰ στὴν ἀπαστρά-
πτουσα ἁγιότητα τοῦ προσώπου του καὶ 
τὴν ἀκραιφνὴ ἀλήθεια τοῦ κηρύγματός 
του. Ἄλλωστε γι’ Αὐτὸν εἶχε προφητευθεῖ 
στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὅτι «οὐκ ἐρίσει 
οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς 
πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ» (Ἡσ. μβ΄ 
2, Ματθ. ιβ΄ 19). Ζοῦσε ὁ Ἴδιος μὲ ἄκρα 
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πτω χεία, τόσο, ὥστε νὰ μὴν ἔχει «ποῦ 
τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Ματθ. η΄ 20) καὶ 
νὰ συντηρεῖται ἀπὸ τὶς συνεισφορὲς κά-
ποιων μαθητριῶν, ποὺ Τὸν συνόδευαν 
μαζὶ μὲ τὸν ὅμιλο τῶν μαθητῶν του στὶς 
περιοδεῖες ποὺ ἔκανε.

Καὶ αὐτὸ τὸ ὕψιστο ἔργο ποὺ ἦλθε νὰ 
φέρει εἰς πέρας στὴ γῆ, τὴ σωτηρία τῶν 
ἀνθρώπων, δὲν τὸ ἐπετέλεσε μὲ δύνα-
μη καὶ ἐπιβολὴ κοσμική, μὲ στρατοὺς 
ὑ      πηκόων καὶ ὑπηρετῶν, μὲ ἐξουσία ἐγ-
κοσμιοκρατική, ἀλλὰ ὁδηγώντας τὸν Ἑ  -
αυτό του στὸ ἔσχατο ὅριο τῆς ταπεινώ-
σεως καὶ κενώσεως, στὸν ἐπώδυνο καὶ 
ἐπονείδιστο θάνατο τοῦ σταυροῦ.

Ἔργα ὅλα αὐτὰ «κραυγῆς, ἅτινα ἐν 
ἡ   συχίᾳ Θεοῦ ἐπράχθη» (Ἰγνατίου Ἀντιο-
χείας, Πρὸς Ἐφεσίους, ΕΠΕ 4, 88). Μεγα-
λειώδη ἔργα, ποὺ ὅμως συντελέστηκαν 
μέσα σὲ ἡσυχία Θεοῦ.

Γιατὶ τέτοια εἶναι τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ. Καὶ 
ἡ βασιλεία του ποὺ ἦλθε νὰ ἐγκαθιδρύ -
σει, πάλι τέτοιας λογῆς εἶναι. Ἔτσι ἔρχεται 
στὸν κόσμο: «οὐ μετὰ παρατηρήσεως» 
ἀλλὰ ἥσυχα, ἀθόρυβα, διακριτικά. Σὰν τὴ 
μικρὰ ζύμη, τὸ λίγο προζύμι ποὺ μπαίνει 
μέσα στὸ ζυμάρι καὶ τελικὰ τὸ ἀναζυμώ-
νει ὁλόκληρο· σὰν τὸν κόκκο τοῦ σινα -
πι οῦ, ποὺ εἶναι ὁ μικρότερος σπόρος ἀπ’ 
ὅλους, καὶ θάβεται κάτω ἀπ’ τὸ χῶμα, μὲς 

στὴ γῆ, χάνεται, θά ’λεγε κανείς, κι ὅμως 
τελικὰ φυτρώνει καὶ γίνεται φυτὸ μεγάλο 
πολύ, ὥστε στοὺς κλάδους του νὰ βρί-
σκουν καταφύγιο τὰ πουλιὰ τοῦ οὐρανοῦ 
(βλ. Ματθ. ιγ΄ 31-33).

Ἔτσι ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μὲς 
στὸν κόσμο. Ἔτσι καὶ μὲς στὴν ψυχὴ τοῦ 
κάθε ἀνθρώπου ἡ θεία Χάρις. Ἥσυχα, ἁ  -
παλά, διακριτικά, εὐγενικά. Καὶ δροσίζει 
τὴν καρδιά, τὴν ἀναψύχει, τὴν ξεκουρά-
ζει, τὴν παρηγορεῖ, τὴν ἐνισχύει. Ὅπως οἱ 
δροσοσταλίδες τὴ γῆ!

Ἀληθινά, εἶναι ἐξαίσιο τὸ θέαμα τῆς πο-
τισμένης γῆς τὴν αὐγὴ τῆς ἡμέρας. Ἂν 
ποτὲ συμβεῖ νὰ προσπέσει στὸ μάτι σου 
μιὰ ἀκτίνα τοῦ ἥλιου ἀνακλασμένη μέ-
σα ἀπὸ πρωινὴ δροσοσταλίδα, θυμήσου 
τὸν δωρεοδότη Κύριο ποὺ ἦρθε στὸν κό-
σμο σὰν σιγανή, ποτιστικὴ βροχή, «ὡσεὶ 
σταγὼν ἡ στάζουσα ἐπὶ τὴν γῆν». Αὐτὸν 
ποὺ ἔρχεται καὶ στὴ δική σου ψυχὴ σὰν 
πρωινὴ δροσιά, γιὰ νὰ τὴ γεμίσει μὲ τὶς 
θεῖες δωρεές του.

Καὶ παρακάλεσέ Τον μὲ τοῦτα τὰ προσ-
ευχητικὰ λόγια: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ 
Θεός μου, βρέξον εἰς τὴν καρδίαν μου τὴν 
δρόσον τῆς χάριτός σου. Ποτισάτω μου 
αὕτη τὴν διάνοιαν καὶ κοσμησάτω αὐτὴν 
τοῖς ἄνθεσι τῆς κατανύξεως, τῆς ταπεινώ-
σεως, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς»...

Γιατί φεύγει ὁ νοῦς μας συχνὰ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς προσευχῆς; Για-
τί δὲν μποροῦμε νὰ τὸν δαμάσουμε; Καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ τὸν 
συγκρατοῦμε, νὰ μιλοῦμε στὸν Θεὸ μὲ τὸ νοῦ μας συγκεντρωμένο καὶ 
στα θερὰ στραμμένο σ’ Ἐκεῖνον, ὥστε ἡ προσευχή μας νὰ εἶναι καθαρὴ 
καὶ νὰ φέρνει καρπὸ πολύ, εἰρήνη καὶ χαρὰ στὴν ψυχή μας; 

Σ’ αὐτὰ τὰ ἐνδιαφέροντα ἐρωτήματα ἀπαντᾶ τὸ μικρὸ αὐτὸ φυλλά -
διο. Σελίδες 30. Τιμᾶται 1  ̦.

Ἀρχιμ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ Σ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Νέα Ἔκδοση

Πῶς συγκεντρώνεται ὁ νοῦς στὴν προσευχή;Πῶς συγκεντρώνεται ὁ νοῦς στὴν προσευχή;




