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Προ Χριστού -  Μετά Χριστόν
Ὅλη ἡ πρὸ Χριστοῦ ἱστορία σφραγίζεται ἀπὸ τὴν προσδοκία Του. 

Ὅπως γράφει στὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως «οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ἰού-
δα καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἐὰν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα 

αὐτῷ, καὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν» (Γέν. μθ΄ 10). 
 

Στὴ μετὰ Χριστὸν ἐποχὴ ἡ προσδοκία τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου με-
τεστράφη σὲ προσδοκία συναντήσεως καὶ κοινωνίας μαζί Του. Ἐμεῖς 
δὲν περιμένουμε νὰ ἔρθει∙ περιμένουμε νὰ Τὸν συναντήσουμε. Αὐτὸ 

εἶναι τὸ νόημα τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων. Ἡ συνάντηση μαζί 
Του θὰ φωτίσει κατ’ ἀρχὴν τὸν νοῦ μας, ἔπειτα θὰ φέρει τὴν εἰρήνη 
στὶς καρδιές μας καὶ τὴ χαρὰ τῶν ἀγγέλων στὴ ζωή μας καὶ τέλος 

τὴν πολυπόθητη σωτηρία μας. 

Χριστούγεννα 2012

Ο Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Α. Ένα άστρο 
(Λκ 1,78-79: ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμᾶς 

ἀνατολή ἐξ ὕψους)

Ο ύμνος του Ζαχαρία (Λκ 1,67-79) κατα-
λήγει σε μια υποβλητική εικόνα: την επίσκε-
ψη του φωτεινού άστρου «από τα ύψη του 
ουρανού». Η εμπειρία μάς λέει ότι ο ήλιος 
προβάλλει από χαμηλά. Το θρησκευτικό συ-
ναίσθημα των Αιγυπτίων, για παράδειγμα, 
υμνεί τον ήλιο, που κοπιάζει καθημερινά να 
βγει στον ορίζοντα, αφού έχει συναντήσει 

μεγάλες δυσκολίες στο ταξίδι του μέσα απ’ τα 
βάθη του ωκεανού. Αλλά το άστρο που υμνεί 
ο Ζαχαρίας εμφανίζεται από ψηλά. Δηλαδή 
κατεβαίνει. Ο Θεός έρχεται να επισκεφθεί 
την γη, σαρκώνεται στο πρόσωπο του Ιη-
σού και μας αποκαλύπτει το πρόσωπό Του. 
Αυτή η απότομη εμφάνιση του φωτός του 
Μεσσία πραγματοποιεί την προφητεία του 
Ησαΐα (Ησ. 9,1): «Ο λαός που βάδιζε μες στα 
σκοτάδια είδε ένα φως λαμπρό· και λάμπει 
φως πάνω σ’ αυτούς που κατοικούνε σε τόπο 
σκοτεινό».

Χριστουγεννιάτικες 
«επεξηγήσεις»

Πολλά χρόνια πέρασαν με ασάφεια και άγνοια για τα γεγονότα και τα έθιμα που σχετίστηκαν 
με την γιορτή των Χριστουγέννων. Θεωρήσαμε λοιπόν χρήσιμες μερικές επεξηγήσεις που 
θα δώσουν την δυνατότητα πληρέστερης κατανόησης των συμβαινόντων. Ας τις δούμε.
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B. Η φάτνη

Οι θρησκευτικές συνήθειες που διαδρα-
ματίζονταν στις Εκκλησίες και στα προαύ-
λιά τους απ’ τον 11ο αιώνα, μετατράπηκαν 
λίγο-λίγο σε ποιμενικές συνήθειες και σε 
ζωντανές φάτνες, περισσότερο εκφραστικές 
και δημοφιλείς. Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα, 
για τη Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία του 
1223, ο Φραγκίσκος της Ασίζης μάζεψε τους 
κατοίκους του Greccio, στην Ombrie, μέσα σ’ 
ένα σπήλαιο, όπου τοποθετήθηκε μια φάτνη 
με σανό, ένα βόδι κι ένα γαϊδούρι. Ο Φραγκί-
σκος της Ασίζης ήθελε προπαντός να γίνει 
ορατή και κατανοητή η ταπείνωση του Θεού 
που έγινε άνθρωπος. Έτσι γεννήθηκε η φάτ-
νη. Λίγο-λίγο έγινε συνήθεια να φτιάχνεται 
μέσα στα σπίτια.

Η διακόσμηση της φάτνης είναι πάντα 
πολύ απλή: ο Ιωσήφ και η Μαρία είναι δί-
πλα στο παιδί. Αν παριστάνονται γονατιστοί, 
είναι για να δηλώσουν καλύτερα το μυστή-
ριο αυτής της γέννησης. Γιατί στο πρόσωπο 
αυτού του παιδιού, η πίστη αναγνωρίζει τον 
Υιό του Θεού. Το βόδι και το γαϊδούρι προέρ-
χονται απ’ τις Γραφές: «Το βόδι γνωρίζει τον 
αφέντη του, και το γαϊδούρι ξέρει το παχνί 
εκείνου που το ορίζει. Μα ο Ισραήλ σε ποιον 
ανήκει δεν το ξέρει· ο λαός μου τίποτα δεν 
κατανοεί» (Ησ. 1,3). Οι βοσκοί με τα αρνιά 
θυμίζουν την παρουσία τους εκείνη τη νύχτα 
στη Βηθλεέμ. Επίσης, μας διαβεβαιώνουν για 
την παρουσία των φτωχών, πριν απ’ τους 
μάγους, γεγονός που συμβολίζει το άνοιγμα 
του μυστηρίου προς όλους και την καθολι-
κότητα της δωρεάς του Θεού.

 

Γ. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι ένα 
έθιμο χριστιανικών αρχών. Προέρχεται απ’ 
τον Μεσαίωνα, απ’ τα μυστήρια που διαδρα-
ματίζονταν στο προαύλιο των Εκκλησιών, 
στη διάρκεια της νύχτας των Χριστουγέν-
νων, ως προοίμιο της θρησκευτικής γιορτής. 
Σκηνοθετούσαν την πτώση του Αδάμ και της 
Εύας, που εξαγόρασε ο Χριστός με την έλευ-
σή Του. Κοντά τους, ένα δέντρο φορτωμένο 
με φρούτα, θύμιζε εκείνο των προπατόρων. 
Και το δέντρο, στολίζεται λίγο-λίγο με μήλα 
και αφιερώματα, για να φανεί καλύτερα ότι 
η σάρκωση του Χριστού, που γιορτάζουμε 

τα Χριστούγεννα, εξαγοράζει την ανθρώπινη 
αμαρτία. Απ’ το προαύλιο των Εκκλησιών, το 
έλατο περνάει, τον 16ο αιώνα, στα σπίτια. 
Κρεμάνε πάνω 
του μήλα (εις 
ανάμνηση του 
προπατορικού 
αμαρτήματος), 
άλλοτε κρεμάνε 
χάρτινα τριαντά-
φυλλα σε πολλά 
χρώματα, που 
θυμίζουν το δέ-
ντρο του Ιεσσαί, 
το οποίο αναφέ-
ρει ο Ησαΐας (Ησ. 11), άλλοτε χουρμάδες, 
καρύδια, χρυσάφι «που κάνει θόρυβο» (λε-
πτά μεταλλικά φύλλα επιχρυσωμένα, που 
θυμίζουν το χρυσάφι των μάγων). Τα δώρα 
που τοποθετούνται κάτω απ’ το έλατο μάς 
υπενθυμίζουν ότι ο Θεός δίνεται και ότι ο 
άνθρωπος μαθαίνει κι αυτός να δίνει. Οι 

Τα δώρα που
τοποθετούνται κάτω
απ’ το έλατο μάς
υπενθυμίζουν ότι ο
Θεός δίνεται και ότι ο 
άνθρωπος μαθαίνει κι 
αυτός να δίνει. 
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χριστουγεννιάτικες μπάλες αντικατέστησαν 
τα μήλα, αλλά με το ίδιο σκεπτικό. Γίνονται 
γυάλινες τον 18ο αιώνα, θυμίζοντας ότι ο 
Χριστός είναι «το φως που έλαμψε μέσα στου 
κόσμου το σκοτάδι» (Ιω. 1,5).

 Δ. Στο ύψος του γεγονότος!

Το γεγονός είναι αυτό που διακηρύσσει 
ο προφήτης Ησαΐας και που φανερώνεται 
με λαμπρότητα στη γιορτή των Χριστουγέν-
νων: «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱός καί ἐδόθη 
ἡμῖν» (Ησ. 9,6-7). Αυτή η γέννηση δημιουρ-
γεί στον χριστιανό έκπληξη και θαυμασμό. 
Έκπληξη, γιατί κάτι ασυνήθιστο πραγματο-
ποιείται: Ένας Σωτήρας γεννήθηκε «σπαργα-

νώθηκε και ανε-
κλίθη σε παχνί». 
Θαυμασμό, γιατί 
αποτελεί χαρμό-
συνο άγγελμα, 
που θα γεμίσει 
με «χαρά μεγάλη 
όλο τον κόσμο». 
Ο Θεός γεννιέται 
στον κόσμο μας, 
για να γεννηθεί 
ο άνθρωπος εν 
Θεώ. Δεν πρόκει-

ται απλά και μόνο για ένα γεγονός που έγινε 
σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο ή απλώς 
για κάτι σαν κι αυτά «που συμβαίνουν κα-
θημερινά στη Βηθλεέμ». Τα Χριστούγεννα, 
αυτό που γιορτάζουμε είναι η ενθύμηση 
τις ελπίδας μας. Ο Θεός έρχεται κοντά μας, 
τόσο κοντά που μπορεί να μας κοιτάζει με 
τα μάτια ενός παιδιού. Και στο πρόσωπο 
αυτού του Παιδιού, ο Θεός γίνεται ένα 
πρόσωπο ορατό, ένα βλέμμα με το οποίο 
διασταυρώνεται το δικό μας, ένας λόγος 
προς ακρόαση. Με τη γέννησή Του στον 
κόσμο, ο Θεός δεσμεύει τον άνθρωπο στον 
κόσμο ν’ αναλαμβάνει τις ευθύνες του για 
τη δόξα του Θεού και για την εξυπηρέτηση 
των άλλων: να είναι ειρηνοποιός, να οικο-
δομεί πόλεις με δικαιοσύνη, να δημιουργεί 
δεσμούς που ευνοούν τη συμφιλίωση. Είναι 
μια βαρειά αποστολή για κάθε άνθρωπο. Το 
δεδομένο όνομα του Ιησού είναι «Άρχοντας 
ειρήνης». Ο Ιησούς γεννήθηκε μέσα στον 
κόσμο, αλλά κυρίως θα γεννιέται στον κόσμο, 
ανάμεσά μας. Τα Χριστούγεννα είναι η πα-
ραβολή του μέλλοντός μας. Μια πρόσκληση 

για την αληθινή γέννηση, μια πρόγευση του 
καινούργιου κόσμου, όπου ο Θεός και ο άν-
θρωπος θα αναγνωρίζονται γι’ αυτό που εί-
ναι. Τέλος, η γέννηση του Θεού δεν είναι 
πίσω μας, είναι μπροστά μας, κι αυτό 
είναι που μας αφορά. Ας μη μένουμε λοι-
πόν θεατές της φάτνης. Ας δεσμευθούμε να 
γεννηθεί ο Θεός μέσα μας, γύρω μας και θα 
σταθούμε τότε στο ύψος του γεγονότος που 
γιορτάζουμε.

 

Ε. Γιατί γιορτάζουμε τη Γέννηση την 
25η Δεκεμβρίου;

Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, η γιορτή 
των Χριστουγέννων δεν υπήρχε. Γιορτα-
ζόταν μόνο η Ανάσταση του Χριστού. Απ’ 
τον 4ο αιώνα, με προώθηση του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, η Εκκλησία ξεκίνησε να γιορ-
τάζει τη Γέννηση, την 25η Δεκεμβρίου, όχι 
ως επέτειο των γενεθλίων του Ιησού, αλλά 
ως ακτινοβολία του Κυρίου που ήρθε στον 
κόσμο. Στην Aνατολή, αυτή η γιορτή λάμ-
βανε χώρα την 6η Ιανουαρίου, γιορτή των 
Θεοφανείων, γιορτή στο ίδιο πνεύμα. Αυτή 
την περίοδο του χρόνου, οι Ρωμαίοι είχαν 
πολλές γιορτές: τα Σατουρνάλια, προς τιμή 
του Saturne (θεού Κρόνου), θεού της σπο-
ράς και της γονιμότητας, και τη γιορτή την 
αφιερωμένη στον Sol invictus τον αήττητο 
ήλιο. Στην Ανατολή, την ίδια ημερομηνία τε-
λούσαν τη λατρεία στον Μίθρα, τον θεό-ήλιο 
των Περσών. Στο χειμερινό ηλιοστάσιο, κατά 
το οποίο οι μέρες είναι πιο μικρές, γιόρταζαν 
το φως και τη γονιμότητα, για να εξορκίσουν 
τη νύχτα και την αγωνία.

Αυτές τις γιορτές, και κυρίως αυτήν 
του Sol invictus, ήρθαν να αντικαταστήσουν 
τα Χριστούγεννα. Γιατί, αν και τα Ευαγγελία 
δεν λένε τίποτα για την ημερομηνία γέννη-
σης του Ιησού, οι χριστιανοί αντιλαμβάνο-
νται καλά ότι ο Χριστός είναι το «Φως των 
εθνών» (Λκ 2,32) και το μόνο «αληθινό φως» 
(Ιω. 1,9). Κι αυτό είναι η κεντρική ιδέα που 
διέπει τα Ευαγγελία.

Με την ευχή και την ελπίδα να γεννηθεί ο 
Χριστός και μέσα μας

π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος

πηγή: www.enoriako.info 

Τα Χριστούγεννα, αυτό 
που γιορτάζουμε είναι 
η ενθύμηση τις ελπίδας 
μας. Ο Θεός έρχεται 
κοντά μας, τόσο κοντά 
που μπορεί να μας 
κοιτάζει με τα μάτια 
ενός παιδιού.
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[...] Οι μοντέρνοι ειδήμονες, που βλέπουν τα 

Χριστούγεννα αφ’ υψηλού, δεν παύουν παρ’ όλα 
αυτά να τονίζουν και να  ξανατονίζουν πόσο 
σημαντική είναι για τη ζωή η μόρφωση και η 
παιδαγωγική ψυχολογία. Στιγμή δεν σταμα-
τούν να επαναλαμβάνουν ότι, σύμφωνα με τους 
νόμους της αιτιότητας, οι πρώιμες παιδικές 
εντυπώσεις είναι εκείνες που διαμορφώνουν 
το χαρακτήρα του ανθρώπου. Θυμώνουν μάλι-
στα όταν βλέπουν την όραση ενός μικρού παι-
διού να «δηλητηριάζεται» από τα κακόγουστα 
χρώματα μιας κούκλας, ή όταν το νευρικό του 
σύστημα ταλαιπωρείται από κάποια κακόηχη 
κουδουνίστρα. Ε, λοιπόν αυτοί οι ίδιοι άνθρω-
ποι μάς θεωρούν, εμάς, «στενόμυαλους» και 
«φανατικούς» όταν λέμε ότι, γι’ αυτούς ακριβώς 
τους λόγους, είναι διαφορετικό να αναθρέφε-
ται ένα παιδί ως Χριστιανός και διαφορετικό 
να μεγαλώνει ως Μουσουλμάνος, Ιουδαίος ή 
Άθεος. Όμως αυτή η διαφορά υπάρχει και είναι 
ότι, μέσα από εικόνες και ιστορίες, το κάθε χρι-
στιανόπουλο διδάσκεται και αφομοιώνει αυτόν 
ακριβώς τον ασύλληπτο συνειρμικό συνδυασμό 
αντίθετων μεταξύ τους ιδεών.

 Δεν πρόκειται για μια θεολογική απλώς δι-
αφορά. Πρόκειται για μια ψυχολογική διαφορά, 
που παραμένει εντυπωμένη στο νου ακόμα κι 
όταν φύγουν από τη μέση οι θεολογίες. Είναι 
«αθεράπευτη», όπως θα έλεγαν οι μοντέρνοι ει-
δήμονές μας. Κάθε αγνωστικιστής ή άθεος, που 
σαν παιδί γιόρτασε τα Χριστούγεννα, διατηρεί 
μέσα στο νου του, είτε του αρέσει είτε όχι, την 
ικανότητα να συνδυάζει συνειρμικά δυο ιδέες 
που η υπόλοιπη ανθρωπότητα θεωρεί εντελώς 
ξένες μεταξύ τους: την ιδέα ενός μωρού και την 
ιδέα μιας άγνωστης δύναμης που βαστάζει τα 

αστέρια. Τα ένστικτα και η φαντασία του εξα-
κολουθούν να συνδυάζουν αυτές τις δυο ιδέες, 
ακόμα κι αν η λογική του δεν βλέπει για ποιο 
λόγο να κάνει ένα τέτοιο συνειρμό. Γι’ αυτόν, η 
εικόνα μιας μητέρας που κρατάει στην αγκα-
λιά της ένα μωρό θα παραπέμπει πάντοτε σε 
κάποιον σωτήρα και θα συνδυάζει το τρομερό 
όνομα Θεός με το έλεος και τη γλυκύτητα. Ας το 
προσέξουμε: αυτές οι δυο ιδέες δεν είναι από τη 
φύση τους, αυτονόητα και αναπόφευκτα συν-
δεδεμένες μεταξύ τους. Ένα τέτοιο συνδυασμό 
δεν τον κάνει ούτε ο αρχαίος Έλληνας, ούτε ο 
Κινέζος, ούτε ο Αριστοτέλης, ούτε ο Κομφού-
κιος. Όπως δεν συνδυάζονται υποχρεωτικά οι 
έννοιες βαρύτητα και γατάκι, έτσι δεν συνδυ-
άζονται κατ’ ανάγκην ούτε οι έννοιες Θεός και 
μωράκι. Τις συνέδεσαν μέσα στο νου μας τα 
Χριστούγεννα επειδή είμαστε Χριστιανοί, επει-
δή είμαστε ψυχολογικά Χριστιανοί έστω κι αν 
δεν είμαστε θεολογικά Χριστιανοί. Κοντολογίς, 
αυτός ο συνδυασμός αλλοίωσε, με τον πιο συ-
ζητήσιμο τρόπο, την ανθρώπινη φύση.

Υπάρχει πραγματικά μια διαφορά ανάμεσα 
στον άνθρωπο που το γνωρίζει αυτό και σ’ εκεί-
νον που δεν το γνωρίζει. Αυτή η διαφορά δεν εί-
ναι απαραιτήτως διαφορά ηθικού βάρους. Ένας 
Μουσουλμάνος ή ένας Ιουδαίος μπορεί κάλλι-
στα να έχουν μεγαλύτερη ηθική ακεραιότητα 
από ένα Χριστιανό. Είναι όμως μια διαφορά που 
αφορά στο απλό και ξεκάθαρο γεγονός της δια-
σταύρωσης δυο διαφορετικών ακτίνων φωτός, 
στο συνδυασμό δυο διαφορετικών άστρων στο 
δικό μας «ζωδιακό χάρτη»: Ο συνδυασμός της 
παντοδυναμίας με την αδυναμία, ή της θεότη-
τας με την παιδικότητα, αποτελούν στ’ αλήθεια 
το επίγραμμά μας − και τίποτα, ούτε καν οι 
εκατομμύρια επαναλήψεις, δεν μπόρεσαν να 
το μετατρέψουν σε βαρετή κοινοτοπία. Έχουμε 
λοιπόν κάθε λόγο να μιλάμε για ένα μοναδικό 
χαρακτηριστικό του Χριστιανισμού. Η Βηθλεέμ 
είναι ο τόπος όπου συναντιώνται τα άκρα. [...]

C.K.Chesterton 
πηγή: www.enoriako.info 

Ο Αιώνιος 
Άνθρωπος
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Το Φθινόπωρο του 2001, αγιογραφήθηκε 
και εξοπλίστηκε το βόρειο παρεκκλήσιο του 
ισογείου ναού, και αφιερώθηκε στη μνήμη 
του Οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία, ενώ την 
ίδια περίοδο έγιναν και τα θυρανοίξια του 
από τον τότε μητροπολίτη Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής κο Αγαθόνικο.

Το Μάρτιο του 2002 επικεραμώθηκε η 
στέγη του καμπαναριού, ενώ τον Οκτώβριο 
του ίδιου έτους τοποθετήθηκαν σιδερένιοι 
σταυροί (προερχόμενοι εξ Αμερικής Δω-
ρεά) στο καμπαναριό και τις στέγες των ει-
σόδων του ναού. Το Σεπτέμβριο του 2003, 
μετά από εργασίες 11 μηνών ολοκληρώθηκε 
η κατασκευή του τρούλου από οπλισμένο 
σκυρόδεμα (μπετά), και ενάμισυ χρόνο αρ-
γότερα, το Μάρτιο του 2005, τελείωσε και η 
επικεράμωσή του. Τον Ιανουάριο του 2006 

τοποθετήθηκαν τα 24 παράθυρα του τρούλου, 
και το Νοέμβριο του ίδιου έτους ξεκίνησαν 
οι εργασίες στεγανοποίησης του φέροντος 
οργανισμού.

Στις 25/1.2007με το προεδρικό Διάταγ-
μα18/07(ΦΕΚ Α25-1 -2007) Ιδρύεται Ενορία 
του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στον Δήμο 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας του Νομού Αττι-
κής, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας & 
Λαυρεωτικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι 
η δεύτερη ενορία του Μαρκοπούλου ύστερα 
από 103 Χρόνια και έγινε μετά από μεγάλες 
δυσκολίες.

Τον Νοέμβριο του 2007 ολοκληρώθηκε 
η κατασκευή του εξωνάρθηκα και ξεκίνη-
σαν οι εργασίες εσωτερικών επιχρισμάτων, 
τοποθέτησης παραθύρων και υαλοπινάκων, 
δαπεδόστρωσης, και κατασκευής ηλεκτρικών, 

Η ανέγερση του Ναού 
του Αγίου Νικολάου

Περίληψη από το 5ο και τελευταίο μέρος:   
Από  τον πρώτο εσπερινό του 2001  

στα εγκαίνια του  Αγίου Νικολάου το 2010.

Παρεκκλήσιο οσίου Δαβίδ Σταυροί σιδερένιοι (του Ναού) από Αμερική
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υδραυλικών, αποχετευτικών και κλιματιστι-
κών δικτύων, οι οποίες διήρκεσαν έως τις 
αρχές του 2010.

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2010 

τοποθετήθηκε το ψηφιδωτό κάτω από τον 
τρούλο του ναού, οι πολυέλαιοι σε κυρίως 
ναό και γυναικωνίτη, ο μαρμάρινος άμβω-
νας, το μαρμάρινο δεσποτικό, και το μαρ-

μάρινο τέμπλο.
Ο Ναός έτοιμος πλέον εγκαινιάστηκε την 

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010 από το Μη-
τροπολίτη Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κο 
Νικόλαο, και το εκκλησιαστικό συμβούλιο 
με πρόεδρο τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωάν-
νη Ορφανό, και μελη τους Κων/νο Πλιάκο, 
Ηλία Ράγκο, Δημητρίο Λάμπου και Νικολάου 
Κολιαβασίλη. Έτσι ο ναός παραδόθηκε για 
εκκλησιαστική λατρεία προς δόξαν Θεού και 
τιμή του εν αγίοις πατρός ημών Νικολάου 
αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας.

Επικεράμωση τρούλου

Παράθυρα τρούλου

Εξωνάρθηκα και δάπεδο

Εγκαίνια
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Πρακτικά  
από τα εγκαίνια

ΠΡΑΞΙΣ 10η

‘Εν Μαρκοπούλω  σήμερον τή 8η Δεκεμ-
βρίου 2010, ήμέρα Τετάρτη καί ώρα 11η π.μ. 
συνήλθεν είς συνεδρίασιν,μετά άπό πρόσκλη-
σιν τού προέδρου του, Πρωτοπρ.’Ιωάννου 
‘Ορφανού,τό ‘Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον 
τού `Ιερού Ναού `Αγίου Νικολάου Μαρκο-
πούλου.

Τόπος τής συνεδρίασης τό γραφείον τού 
`Ιερού Ναού ̀ Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου 
καί παρόντες,πλήν τού προέδρου,τά μέλη τού 
‘Εκκλησιαστικού

Συμβουλίου κ.κ. Νικόλαος Κολιαβασίλης, 
Δημήτριος Λάμπου, Κων/νος Πλιάκος καί 
‘Ηλίας Ράγκος.

Μοναδικόν θέμα πρός συζήτησιν :
“Την καταγραφή του  Χρονικού των Εγκαι-

νίων του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Νι-
κολάου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ώστε εις 
αιώνας αιώνων να υπάρχει εκτενής μαρτυρία 
περί του σπουδαίου  αυτού γεγονότος για την 
Ενορία και την πόλη του Μαρκοπούλου.   ”

Μετά από εκτενή συζήτηση και κατάθεση 
απόψεων παρά του κ. Προέδρου και των Με-
λών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, αποφα-
σίστηκε η σύνταξη του  παρόντος Πρακτικού, 
για την περιγραφή των Εγκαινίων του Ιερού 
Ναού Αγίου Νικολάου Μαρκοπούλου :

Ήδη από του έτους 2009 ήταν εμφανές 
ότι πλησίαζε η ημέρα της ολοκλήρωσης των 
περισσοτέρων εργασιών για την αποπερά-
τωση του Ναού. Ο Σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος, πρότεινε αντί των 
Θυρανοιξίων, να τελεσθούν κατευθείαν τα 

Εγκαίνια, αφού ο Ιερός Ναός ήταν κατά πάντα 
ολοκληρωμένος.

Η ημερομηνία η οποία ορίστηκε για την 
τέλεση των Εγκαινίων ήταν η Κυριακή 5η 
Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Μνήμης του Αγίου 
Σάββα του Ηγιασμένου και Προεόρτιος της 
Μνήμης του Αγίου Νικολάου.

Και έφτασε πλέον η Ευλογημένη ημέρα 
των Εγκαινίων.

Ήδη από την 3η Δεκεμβρίου 2010 και 
σύμφωνα με την Εκκλησιαστική Τάξη, προ-
σήλθαν στο Ναό οι ορισθέντες από τον Σε-
βασμιότατο υπεύθυνοι επί των Εγκαινίων 
Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Σχίζας εκ Παλλή-
νης και Οικονόμος Παναγιώτης Ευσταθίου εκ 
Σπάτων, οι οποίοι διαπίστωσαν την αρτιότητα 
της προετοιμασίας για τα Εγκαίνια και συνε-
χάρησαν τον Προιστάμενο και το περί αυτόν 
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού.

Το Σάββατο, 4η Δεκεμβρίου 2010 και περί 
ώρα 6η μ.μ. έγινε η υποδοχή των Ιερών Λει-
ψάνων, τα οποία μετέφερε ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος και τοποθε-
τήθηκαν στον ήδη υπάρχοντα και λειτουρ-
γούντα   υπόγειο Ναό του Αγίου Νικολάου.

Επρόκειτο περί Αποτμήματος των Ιερών 
Λειψάνων των Αγίων Πατέρων των εν τη 
Μονή του Αγίου Σάββα  αναιρεθέντων, προ-
σφερθέντος υπό του Σεβασμιότατου και περί 
Αποτμημάτων των Ιερών Λειψάνων του Αγίου     
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Μεγαλομάρτυρος     Παντελεήμονος   του 
Ιαματικού,    της Αγίας 

Οσιοπαρθενομάρτυρος  Παρασκευ-
ής της Αθλοφόρου, του Αγίου Ιερομάρτυρος 
Χαραλάμπους και του Αγίου Νεομάρτυρος 
Παναγιώτου του Ιεροσολυμίτου, τα οποία 
προσέφερε ο Αρχιμανδρίτης  Ιερώνυμος Σχί-
ζας.

Τελέστηκε αρχικά η Ακολουθία του Ευ-
πρεπισμού των Αγίων Λειψάνων και μετά 
ο Εσπερινός των Εγκαινίων. Χοροστάτησε ο 
Σεβασμιότατος κ. Νικόλαος, ο οποίος ομίλησε 
σχετικά με την ακολουθία και έλαβαν μέρος 
οι Αρχιμανδρίτες  Πολύκαρπος  Κοροβέσης, 
Νεκτάριος Παρασκευάκος, Ιερώνυμος Σχί-
ζας, Γρηγόριος Λέπουρης, Εφραίμ Φράγκου, 
Νικόδημος Ηλιόπουλος, οι Ιερομόναχοι Χρι-
στοφόρος Μήλας και Αγγελος Πουλάκης, οι 
Πρωτοπρεσβύτεροι  Ιωάννης Γκίνης, Ιωάννης 
Μωραίτης, Σταύρος Γούλας, Προκόπιος Ορφα-
νός, Ιωάννης Ορφανός, Γεώργιος Σταμούλης, 
Γεώργιος Χρόνης , ο Οικονόμος Παναγιώτης 
Ευσταθίου, οι Πρεσβύτεροι  Σταμάτιος Νι-
κολάκης, Βελισσάριος Καραμήτρος, Σταύρος 
Μπόζος, Νικόλαος Καπνιάς, Απόστολος Σα-
γώνας, Χρήστος Μαρίνης, Γεώργος Καλτσάς 
και οι Διάκονοι  Τιμόθεος Αγγελής, Αθανάσιος 
Μώλος και Νικόλαος Παπαδόπουλος.

Έψαλε χορός ιεροψαλτών υπό την διεύθυν-
ση του Πρωτοψάλτου κ. Αναστασίου Μπόκου.

Μετά το πέρας των ακολουθιών προσφέρ-
θηκε πλούσιο κέρασμα.

Την Κυριακή 5η Δεκεμβρίου 2010 “   λίαν 
πρωi  “  άρχισε στον υπόγειο Ναό η  Ακολου-
θία του Όρθρου. Στην διατεταγμένη στιγμή 
των Κατεβασιών, προσήλθε Ο Σεβασμιότατος, 
ό οποίος χοροστάτησε του Όρθρου και ανέ-
γνωσε γονυκλινής τις προπαρασκευαστικές 
της Ακολουθίας των Εγκαινίων Ευχές.

Μετά το πέρας του Όρθρου ξεκίνησε η 

Ακολουθία των Εγκαινίων.
Σχηματισθείσης μεγαλειώδους πομπής, 

πραγματοποιήθηκαν οι τρεις λιτανείες κύ-
κλω του Ναού και οι τρεις αντίστοιχες στά-
σεις μπροστά στην κεντρική πύλη. Μετά την 
ολοκλήρωσή τους, πρώτος ο Σεβασμιότατος, 
φέρων τα Μαρτυρικά Ιερά Λείψανα, εισήλ-
θε στον Εγκαινιαζόμενο Ναό. Ακολούθησε 
η κατάθεση των Ιερών Λειψάνων εντός της 
Αγίας Τραπέζης, η τριπλή νίψη αυτής, καθώς 
και ο καθαγιασμός εβδομήκοντα δύο Ιερών 
Αντιμηνσίων. Τοποθετήθηκαν οι τέσσερις Ευ-
αγγελιστές και αμέσως το Κατασάρκιο.

Σε ανάμνηση των Εγκαινίων επί του Κα-
τασαρκίου είχε προετοιμαστεί η επιγραφή:

 « Έγένοντο τα εγκαίνια του εν Μαρκοπού-
λω Μεσογαίας πανσέπτου Ναού του εν Αγί-
οις πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου 
Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, τη 
Κυριακή 5η Δεκεμβρίου του σωτηρίου έτους 
2010 υπό Νικολάου Ελέω Θεού Άρχιθύτου 
της κατά Μεσογαίαν και Λαυρεωτικήν Εκ-
κλησίας.» 

Σε πίστωση δε της επιγραφής επί του Κα-
τασαρκίου υπέγραψε ο Σεβασμιότατος.

Ακολούθησε η ένδυση της Αγίας Τράπε-
ζας με καλύμματα τα οποία επιμελήθηκε η κ. 
Παναγιώτα Κατσίκη και με την καθοδήγηση 
της οποίας φιλοτέχνησε ομάδα ευλαβών γυ-
ναικών εκ Μαρκοπούλου.

Κατόπιν ο Σεβασμιότατος άναψε την Ακοί-
μητη Κανδύλα και έχρισε τον Ναό με Άγιο 
Μύρο.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής των 
Εγκαινίων και σύμφωνα με το τυπικό, ει-
σήλθαμε στην πρώτη Θεία Λειτουργία στο 
σημείο του Τρισαγίου Ύμνου. Πανηγυρικώ-
τατα ολοκληρώθηκε η Θεία Λειτουργία και 
πλήθος πιστών προσήλθε στη Μετάληψη των 
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Αχράντων Μυστηρίων.
Στις Ακολουθίες έλαβαν μέρος οι Αρχιμαν-

δρίτες Ιερόθεος Καλογερόπουλος, Πολύκαρ-
πος Κοροβέσης, Νεκτάριος Παρασκευάκος, 
Ιερώνυμος Σχίζας, Νικόδημος Ηλιόπουλος, 
ο Ιερομόναχος Άγγελος Πουλάκης, οι Πρω-
τοπρεσβύτεροι  Ιωάννης Μωραίτης, Σταύρος 
Γούλας, Προκόπιος Ορφανός, Ιωάννης Ορ-
φανός, ο Οικονόμος Παναγιώτης Ευσταθίου, 
οι Πρεσβύτεροι Σταύρος Μπόζος, Σταμάτιος 
Νικολάκης και οι Διάκονοι Τιμόθεος Αγγε-
λής, Νικόλαος Παπαδόπουλος και Αθανάσιος 

Μώλος.
Έψαλε πο-

λυμελής χορός 
ι εροψαλτών 
υπό τη διεύ-
θ υ νσ η  τ ο υ 
Πρωτοψάλτου  
κ. Κωνσταντί-
νου Αγγελίδη.

Πριν από το 
< Δι’ Ευχών …. 
> ο Σεβασμιό-
τατος ομίλησε 
ε υ χ α ρ ι σ τ ώ -
ντας  όλους 
τους δωρητές 
και  ευεγέρτες, 
τον αρχιτέκτο-

να του Ναού κ. Νικόλαο Παπαγιαννάκο, την 
ανεγερτική επιτροπή, καθώς και όλους τους 
κοπιάσαντας για την ανέγερση του Ναού και 
την άριστη οργάνωση των Εγκαινίων.

Επί τη ευκαιρία της Εορτής και εις διη-
νεκή Ευλογία προσέφερε ως δώρο στον νέο 
Ναό μεγάλη εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου 
της Παραμυθίας, έργον της αγιορείτικης αδελ-
φότητας των Δανιηλαίων.

Επίσης εύγνωμόνως  προσέφερε στον 
Προιστάμενο του Ναού, Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωάννη Ορφανό, Αργυρό Επιστήθιο Σταυρό.

Μετά το πέρας των ακολουθιών, ακο-
λούθησε πανηγυρική τράπεζα στην οποία ο 
Σεβασμιότατος, το ιερατείο και ο χορός των 
ιεροψαλτών προσήλθαν εν πομπή και ψάλ-
λοντας το Απολυτίκιο του Αγίου Νικολάου.

Το απόγευμα της 5ης Δεκεμβρίου τελέ-
στηκε ο πρώτος Πανηγυρικός Εσπερινός της 
εορτής του Αγίου Νικολάου στον νέο Ναό, 
χοροστατούντος του εορτάζοντος  Σεβασμιο-
τάτου με την συμμετοχή πλήθους Ιερέων και 

Διακόνων.
Έ ψ α λ ε 

πολυμελής 
χορός Ιερο-
ψαλτών υπό 
την διεύθυν-
ση του Πρω-
τοψάλτου κ. 
Κωνσταντί-
νου Μάρ-
κου.

Το Εκ-
κλησιαστικό 
Συμβούλιο 
με μεγάλη 
συγκίνηση 
και άπειρη 
ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και Τριαδικό 
Θεό και προς τον Άγιο Νικόλαο τον Θαυμα-
τουργό, εκ καρδίας αναφωνεί μαζί με τον λαό 
του Μαρκοπούλου :

“ Είη το Όνομα Κυρίου Ευλογημένο από 
του νυν και έως του αιώνος “ εν πρώτοις δια 
την ανέγερση του Ναού και κατά δεύτερον δια 
τη Μέγιστη Ευλογία του Εγκαινιασμού του.

“ Είη αιωνία η μνήμη “  των αοιδίμων 
κτητόρων, αφιερωτών, δωρητών και ευεργε-
τών του νέου αυτού Ναού.

Προς Δόξα Θεού, εις τιμήν του εν Αγίοις 
πατρός ημών Νικολάου του Θαυματουργού, 
σε ανάμνηση των Εγκαινίων και προς απο-
φυγή της λησμοσύνης που επιφέρει ο παν-
δαμάτωρ χρόνος, 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙ-
ΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗ 
8η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010.
 
 Ο πρόεδρος Τα μέλη
 πρωτοπρ. Ιωάννης Ορφανός Κων/νος Πλιάκος
  Νικ. Κολιαβασίλης
  Δημ. Λάμπου
  Ηλίας Ράγκος
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Ο ΑΓΙΟΣ Βασίλης σαν περάσανε τα Χρι-
στούγεννα, πήρε το ραβδί του και γύριζε σ’ 
όλα τα χωριά να δη ποιος θα τον γιορτάση 
με καθαρή καρδιά. Πέρασε από λογιών, λο-
γιών πολιτείες, κι από κεφαλοχώρια, μα σ’ 
όποια πόρτα κι αν χτύπησε δεν τ’ ανοίξανε, 
επειδή τον πήρανε για διακονιάρη. Κι έφευγε 
πικραμένος, γιατί ο ίδιος δεν είχε ανάγκη 
από τους ανθρώπους, μα ένιωθε το πόσο θα 
πονούσε η καρδιά κανενός φτωχού από την 
απονιά που του δείξανε κείνοι οι άνθρωποι. 

Μια μέρα έφευγε από ένα τέτοιο άσπλαγ-
χνο χωριό, και πέρασε από το νεκροταφείο, 
κι είδε τα κιβούρια πως ήτανε ρημαγμένα, 
οι ταφόπετρες σπασμένες κι αναποδογυρι-
σμένες, και τα νιόσκαφτα μνήματα ήτανε 
σκαλισμένα από τα τσακάλια. Σαν άγιος που 
ήτανε, άκουσε πως μιλούσανε οι πεθαμένοι 
και λέγανε: «Τον καιρό που ήμαστε στον επά-
νω κόσμο, δουλέψαμε, βασανισθήκαμε, κι 
αφήσαμε πίσω μας παιδιά κι εγγόνια να μας 
ανάβουνε κανένα κερί, να μας καίγουνε λίγο 
λιβάνι· μα δεν βλέπουμε τίποτα, μήτε παπά 
στο κεφάλι μας να μας διαβάση παραστάσι-
μο, μήτε κόλλυβα, παρά σαν να μην αφήσαμε 
πίσω μας κανέναν». Κι ο άγιος Βασίλης πάλι 
στενοχωρήθηκε κι είπε· «Τούτοι οι χωριάτες 
ούτε σε ζωντανό δεν δίνουνε βοήθεια, ούτε 
σε πεθαμένον», και βγήκε από το νεκροτα-
φείο και περπατούσε ολομόναχος μέσα στα 
παγωμένα χιόνια.

Παραμονή της Πρωτοχρονιάς έφταξε σε 
κάτι χωριά που ήτανε τα πιο φτωχά ανάμεσα 
στα φτωχοχώρια, στα μέρη της Ελλάδας. Ο 
παγωμένος αγέρας βογγούσε ανάμεσα στα 
χαμόδενδρα και στα βράχια. Ψυχή ζωντανή 
δεν φαινότανε. Νύχτα πίσσα! Είδε μπροστά 
του μια ραχούλα, κι από κάτω της ήτανε μια 
στρούγκα τρυπωμένη. Ο άγιος Βασίλης μπή-
κε στη στάνη και χτύπησε με το ραβδί του 
την πόρτα της καλύβας και φώναξε: «Ελεήστε 
με τον φτωχό, για την ψυχή των αποθαμένων 
σας. Κι ο Χριστός μας διακόνεψε σε τούτον 

τον κόσμο». Τα σκυλιά ξυπνήσανε και χυ-
θήκανε απάνω του, μα σαν πήγανε κοντά 
του και τον μυριστήκανε, πιάσανε και κου-
νούσανε τις ουρές τους και πλαγιάζανε στα 
ποδάρια του και γρούζανε παρακαλεστικά και 
χαρούμενα. Απάνω σ’ αυτά, άνοιξε η πόρτα 
και βγήκε ένας τσοπάνης ως είκοσι πέντε 
χρονών παλληκάρι, με μαύρα στριφτά γένεια, 
ο Γιάννης ο Μπαρμπάκος, άνθρωπος αθώος 
κι απελέκητος, προβατάνθρωπος, και πριν 
να καλοϊδή ποιος χτύπησε, είπε: «Έλα, έλα 
μέσα. Καλή μέρα, καλή χρονιά!».

Μέσα στο κα-
λύβι έφεγγε ένα 
λυχνάρι, κρεμα-
σμένο από πάνω 
από μια κούνια, 
που ήτανε δε-
μένη σε δυο πα-
λούκια. Δίπλα στο 
τζάκι ήτανε τα 
στρωσίδια τους 
και κοιμότανε 
η γυναίκα του 
Γιάννη. Αυτός, 
σαν μπήκε μέσα 
ο άγιος Βασίλης, κι είδε πως ήτανε γέρος 
σεβάσμιος, πήρε το χέρι του και το φίλησε 
κι είπε: «Να ’χω την ευχή σου, γέροντα», και 
το ’λεγε σαν να τον γνώριζε κι από πρωτύ-
τερα, σαν να ’τανε πατέρας του. Και κείνος 
του είπε: «Βλογημένος να ’σαι, εσύ κι όλο το 
σπιτικό σου και τα πρόβατά σου. Η ειρήνη 
του Θεού να ’ναι απάνω σας».

Σηκώθηκε κι η γυναίκα και πήγε και 
προσκύνησε και κείνη τον γέροντα, και φί-
λησε το χέρι του και τη βλόγησε. Κι ο άγιος 
Βασίλης ήτανε σαν καλόγερος ζητιάνος, με 
μια σκούφια παλιά στο κεφάλι του, και τα 
ράσα του ήτανε τριμμένα και μπαλωμένα 
και τα τσαρούχια του τρύπια, κι είχε κι ένα 
παλιοτάγαρο αδειανό.

Ο Γιάννης ο Βλογημένος έβαλε ξύλα στο 

Γιάννης ο 
βλογημένος
Φώτη Κόντογλου

Ο άγιος Βασίλης ήτανε 
σαν καλόγερος ζητιάνος, 

με μια σκούφια παλιά 
στο κεφάλι του,  

και τα ράσα του ήτανε 
τριμμένα και μπαλωμένα 

και τα τσαρούχια του 
τρύπια, κι είχε κι ένα 

παλιοτάγαρο αδειανό.
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τζάκι. Και παρευθύς φεγγοβόλησε το καλύ-
βι και γίνηκε σαν παλάτι. Και φανήκανε τα 
δοκάρια σαν να ’τανε μαλαμοκαπνισμένα, κι 
οι πιτιές που ήτανε κρεμασμένες, φανήκανε 
σαν καντήλια, κι οι καρδάρες και τα τυρο-

βόλια και τ’ άλλα 
τα σύνεργα που 
τυροκομούσε ο 
Γιάννης, γινήκανε 
σαν ασημένια, και 
σαν πλουμισμένα 
με διαμαντόπε-
τρες φανήκανε 
και τ’ άλλα φτωχά 
πράγματα που ’χε 
μέσα στο καλύβι 

του ο Γιάννης ο Βλογημένος. Και τα ξύλα που 
καιγότανε στο τζάκι τρίζανε και λαλούσανε 
σαν τα πουλιά που λαλούνε στον Παράδεισο, 
και βγάζανε κάποια ευωδία πάντερπνη. 

Τον άγιο Βασίλη τον βάλανε κι έκατσε κο-
ντά στη φωτιά, κι η γυναίκα τού ’θεσε μαξι-
λάρια ν’ ακουμπήση. Κι ο γέροντας ξεπέρασε 
το ταγάρι του από το λαιμό του και το ’βαλε 

κοντά του, κι έβγαλε και το παλιοράσο του, 
κι απόμεινε με το ζωστικό του. Κι ο Γιάννης 
ο Βλογημένος πήγε κι άρμεξε τα πρόβατα 
μαζί με τον παραγιό του, κ’ έβαλε μέσα στην 
κοφινάδα τα νιογέννητα τ’ αρνιά, κι ύστερα 
χώρισε τις ετοιμόγεννες προβατίνες και τις 
κράτησε στο μαντρί, κι ο παραγιός τα ’βγαλε 
τ’ άλλα στη βοσκή. 

Λιγοστά ήτανε τα ζωντανά του, φτωχός 
ήτανε ο Γιάννης μα ήτανε βλογημένος. Κι 
είχε μια χαρά μεγάλη, σε κάθε ώρα, μέρα 
και νύχτα, γιατί ήτανε καλός άνθρωπος κι 
είχε και καλή γυναίκα, κι όποιος λάχαινε και 
περάση από την καλύβα τους, σαν να ’τανε 
αδερφός του τον περιποιότανε. Για τούτο κι 
ο άγιος Βασίλης κόνεψε στο σπίτι τους, και 
κάθησε μέσα, σαν να ’τανε δικό του σπίτι, 
και βλογηθήκανε τα θεμέλιά του. Κείνη τη 
νύχτα τον περιμένανε όλες οι πολιτείες και 
τα χωριά της Οικουμένης, οι άρχοντοι, οι 
δεσποτάδες, κι οι επίσημοι άνθρωποι, μα 
εκείνος δεν πήγε σε κανέναν παρά πήγε και 
κόνεψε στο καλύβι του Γιάννη του Βλογη-
μένου.

Γέροντα, έχω χαρά 
μεγάλη. Θέλω να μας 
διαβάσης τα γράμματα 
τ’ Άη Βασίλη. Εγώ είμαι 
άνθρωπος αγράμματος, 
μα αγαπώ τα γράμματα 
της θρησκείας μας.
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Το λοιπόν, σαν σκαρίσανε τα πρόβατα, 
μπήκε μέσα ο Γιάννης και λέγει στον άγιο: 
«Γέροντα, έχω χαρά μεγάλη. Θέλω να μας 
διαβάσης τα γράμματα τ’ Άη Βασίλη. Εγώ 
είμαι άνθρωπος αγράμματος, μα αγαπώ τα 
γράμματα της θρησκείας μας. Έχω και μια 
φυλλάδα από έναν γούμενο αγιονορείτη, κι 
όποτε τύχει να περάση κανένας γραμματι-
ζούμενος, τον βάζω και μου διαβάζει από 
μέσα από τη φυλλάδα, γιατί δεν έχουμε κοντά 
μας εκκλησιά».

Έπιασε και θαμπόφεγγε κατά το μέρος 
της Ανατολής. Ο άγιος Βασίλης σηκώθηκε 
και στάθηκε κατά την ανατολή κι έκανε το 
σταυρό του, κι είπε: «Εὐλογημένος ὁ Θεός 
ἡμῶν πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶ-
νας τῶν αἰώνων». Κι ο Γιάννης ο Βλογημέ-
νος πήγε και στάθηκε από πίσω του, κι η 
γυναίκα βύζαξε το μωρό και πήγε και κείνη 
και στάθηκε κοντά του με σταυρωμένα χέρια. 
Κι ο άγιος Βασίλης είπε το «Θεός Κύριος» 
και τ’ απολυτίκι της Περιτομής «Μορφήν 
ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες», δί-
χως να πη και το δικό του τ’ απολυτίκι, που 
λέγει «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος 
σου». Η φωνή του ήτανε γλυκειά και ταπει-
νή, κι ο Γιάννης κι η γυναίκα του νιώθανε 
μεγάλη κατάνυξη, κι ας μη καταλαβαίνανε τα 
γράμματα. Κι είπε ο άγιος Βασίλης τον Όρ-
θρο και τον Κανόνα της εορτής «Δεῦτε λαοί 
ᾄσωμεν ᾆσμα Χριστῷ τῷ Θεῷ», χωρίς να πη 
το δικό του τον Κανόνα που λέγει «Σοῦ τήν 
φωνήν ἔδει παρεῖναι, Βασίλειε». Κι ύστερα 
είπε όλη τη λειτουργία κι έκανε απόλυση και 
τους βλόγησε. 

Και σαν καθήσανε στο τραπέζι και φάγα-
νε κι αποφάγανε, έφερε η γυναίκα τη βασι-
λόπιττα και την έβαλε πάνω στο σοφρά. Κι ο 
άγιος Βασίλης πήρε το μαχαίρι και σταύρωσε 
τη βασιλόπιττα κι είπε: «Εἰς τό ὄνομα τοῦ 
Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος», κι έκοψε το πρώτο το κομμάτι κι είπε: 
«Του Χριστού» κι ύστερα «της Παναγίας», 
κι ύστερα είπε: «του νοικοκύρη Γιάννη του 
Βλογημένου». Του λέγει ο Γιάννης: «Γέροντα 
ξέχασες τον άη Βασίλη!». Του λέγει ο άγι-
ος: «Ναι, καλά!», κι ύστερα λέγει: «Του δού-
λου του Θεού Βασιλείου». Κι ύστερα λέγει 
πάλι: «Του νοικοκύρη, της νοικοκυράς, του 
παιδιού, του παραγιού, των ζωντανών, των 
φτωχών».

Τότε λέγει στον άγιο ο Γιάννης ο Βλογη-

μένος: «Γέροντα, γιατί δεν έκοψες για την 
αγιοσύνη σου;». Του λέγει ο άγιος: «Έκοψα 
βλογημένε!». Μα ο Γιάννης δεν κατάλαβε τί-
ποτα, ο μακάριος. Κι ύστερα σηκώθηκε όρθι-
ος ο άγιος Βασί-
λειος κι είπε την 
ευχή του: «Κύριε 
ὁ Θεός μου, οἶδα 
ὅτι οὐκ εἰμί ἄξι-
ος, οὐδέ ἱκανός 
ἵνα ὑπό τήν στέ-
γην εἰσέλθῃς τοῦ 
οἴκου τῆς ψυχῆς 
μου». Κι είπε ο 
Γιάννης ο Βλογημένος: «Πες μου, Γέροντα, 
που ξέρεις τα γράμματα, σε ποιο παλάτι άρα-
γες πήγε σαν απόψε ο άγιος Βασίλειος; Οι άρ-
χοντοι κι οι βασιλιάδες τι αμαρτίες να ’χουνε; 
Εμείς οι φτωχοί είμαστε αμαρτωλοί, επειδής 
η φτώχεια μάς κάνει να κολαζώμαστε». Κι 
ο άγιος Βασίλης δάκρυσε, κι είπε πάλι την 
ευχήν, αλλοιώτικα: «Κύριε ὁ Θεός μου, οἶδα 
ὅτι ὁ δοῦλος σου Ἰωάννης ὁ ἁπλοῦς ἐστίν 
ἄξιος καί ἱκανός ἵνα ὑπό τήν στέγην του εἰ-
σέλθῃς. Ὅτι νήπιος ὑπάρχει, καί τά μυστήριά 
Σου τοῖς νηπίοις ἀποκαλύπτεται». Και πάλι 
δεν κατάλαβε τίποτα ο Γιάννης ο μακάριος, 
ο Γιάννης ο Βλογημένος.

 (από το βιβλίο «ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ  
ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ, Διηγήματα,  

«Τα Γιορτινά μας» 1», της Αποστολικής Διακονίας, 
Έκδοση Β΄ 2010, σελ. 93 – 98) 

 

Σημείωση: Η γλώσσα και η ορθογραφία 
του κειμένου διατηρήθηκαν  

όπως εμφανίζονται στο βιβλίο

Οι άρχοντοι κι οι 
βασιλιάδες τι αμαρτίες 

να ’χουνε; Εμείς 
οι φτωχοί είμαστε 

αμαρτωλοί, επειδής η 
φτώχεια μάς κάνει να 

κολαζώμαστε.
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Όταν το νερό έχει ήδη ευλογηθεί, μυρώ-
νεται με λάδι. Όπως το νερό, έτσι και το λάδι 
υπήρξε ανέκαθεν ένα ουσιαστικό θρησκευ-
τικό σύμβολο(*) και η συμβολική του αξία, 
όπως και στην περίπτωση του νερού, είναι 
ριζωμένη στην πρακτική του σημασία και 
χρήση. Στον αρχαίο κόσμο, το λάδι το χρη-
σιμοποιούσαν κυρίως ως φάρμακο. Ο καλός 
Σαμαρείτης, στο Ευαγγέλιο, χύνει «οἶνον καὶ 
ἔλαιον» στις πληγές του ανθρώπου που βρή-
κε πεσμένο δίπλα στο δρόμο. Το λάδι ήταν 

επίσης μια φυσική πηγή φωτός, και συνεπώς 
χαράς. Ακόμη και σήμερα το πιο μεγαλειώδες 
και χαρούμενο κομμάτι κατά την αγρυπνία 
μιας εορτής καλείται πολυέλε(αι)ος, και ο 
όρος αυτός αναφέρεται συγχρόνως στη λέξη 
έλεος (=συγγνώμη) που επαναλαμβάνεται 
πολλές φορές στον Ψαλμό 135 (136), και στο 
φωτισμό της εκκλησίας με άφθονο λάδι.

Κατά το προ του Βαπτίσματος μύρωμα 
του νερού και του σώματος του κατηχουμέ-
νου, το λάδι είναι πρώτα απ’ όλα το σύμβολο 
της ζωής.

Ακολουθείται η ίδια τάξη. Πρώτα, ο εξορ-
κισμός του ελαίου, η «απελευθέρωσή» του, η 

αποκατάστασή του στην αληθινή λειτουργία 
του, όπως μας την αποκαλύπτει ο «συμβολι-
σμός» του. Αυτή είναι η σημασία του εμφυ-
σήματος πάνω του και η τριπλή ευλογία με 
το σημείο του σταυρού. Κατόπιν, η ανάμνηση 
–η ανακεφαλαίωση του νοήματος του ελαίου 
στην ιστορία της σωτηρίας, και η ευχαριστία. 
Ευχαριστούμε το Θεό πάνω από το λάδι και 
έτσι το ξανακάνουμε αυτό που ο Θεός το 
έκανε, δηλαδή δώρο θεραπείας, δώρο ειρή-
νης, δώρο πνευματικής δύναμης και ζωής.

Το Βάπτισμα δεν ασχολείται μόνο με 
την «ψυχή», αλλά με τον όλο άνθρωπο. Το 
Βάπτισμα είναι ακριβώς η αποκατάσταση 
του ανθρώπου ως ολότητας, η συμφιλίωση 
της ψυχής και του σώματος. «Τὸ ἔλαιον τῆς 
χαρᾶς»: το ίδιο λάδι στο νερό και στο σώμα 
του ανθρώπου για συμφιλίωση με το Θεό 
και «ἐν τῷ Θεῷ» με τον κόσμο.

(*) Για το νόημα και τις χρήσεις του «ελαί-
ου» στον αρχαίο κόσμο βλ. A. S. Pease, Oleum”, 
στο Pauly - Wissowa, Real Encyclopedie der 
Classischen Altertumswisseschaft· στην Παλαιά 
Διαθήκη βλ. A. R. S. Kennedy, Anointing”, στο 
Hasting’s Dictionary of the Bible, New York, 
1909, σελ. 35· L. L. Mitchell, Baptismal Anointing, 
London, 1966. 

(από το βιβλίο «ΕΞ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» 
του π. Alexander Schmemann, 1974, για την ελλη-

νική έκδοση: Εκδόσεις Δόμος, Πρώτη έκδοση 1984, 
σελίδες 71 - 75)

Έλαιον 
Αγαλλιάσεως
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* Τα ανώνυμα χριστιανικά κείμενα του 
2ου αιώνα μ.Χ., αν και δεν συμπεριλαμβά-
νονται στην Καινή Διαθήκη, αποτελούν πο-
λύτιμη πηγή για τους ιστορικούς

Οι βυζαντινές παραστάσεις της Γέννησης 
του Χριστού τοποθετούν το νεογέννητο βρέ-
φος και την Παναγία Μητέρα του μέσα σε 
ένα σπήλαιο, όπου απεικονίζονται επίσης 
δίπλα στο βρέφος και δύο εκπρόσωποι του 
ζωικού κόσμου, ένα βόδι και ένας όνος. Αν 
όμως διαβάσει κανείς τις διηγήσεις των δύο 
Ευαγγελίων της Καινής Διαθήκης που αφη-
γούνται τη Γέννηση (κατά Ματθαίον 2, 1-12 
και κατά Λουκάν 2, 1-20), δεν θα δει πουθενά 
να γίνεται λόγος για σπήλαιο ούτε για βόδι 
και όνο. Δίκαια λοιπόν θα αναρωτηθεί: Από 
πού αντλούν οι βυζαντινοί αγιογράφοι τα 
εικονογραφικά αυτά θέματα;

Τα δύο αυτά γνωστά μας εικονογραφικά 
στοιχεία προέρχονται από άλλα αρχαία κεί-
μενα που δεν αποτελούν μέρος της Καινής 
Διαθήκης, από τα λεγόμενα Απόκρυφα Ευ-
αγγέλια. Τι ακριβώς είναι αυτά; Είναι απα-
ραίτητο να προτάξουμε μερικές εισαγωγικές 
πληροφορίες για τον χαρακτήρα και τον στό-
χο αυτών των κειμένων και γενικότερα για 
τη θέση τους μέσα στη ζωή της Εκκλησίας.

«Απόκρυφα χριστιανικά κείμενα»   ή, 
σύμφωνα με άλλη επικρατούσα ονομασία, 
«Απόκρυφα της Καινής Διαθήκης»   ονομά-
ζονται διάφορα ανώνυμα ή ψευδεπίγραφα 
χριστιανικά κείμενα, γραμμένα από τον 2ο 
αιώνα μ.Χ. και εξής, που δεν συμπεριλαμ-
βάνονται στον «κανόνα» των 27 βιβλίων της 
Καινής Διαθήκης αλλά διαβάζονται απλώς 
ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, απορρίπτονται 
από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς των 
πρώτων αιώνων. Σχετίζονται όμως με την 
Καινή Διαθήκη (και έτσι εξηγείται η επικρα-
τούσα ονομασία τους) τόσο από πλευράς φι-

λολογικού είδους (είναι Ευαγγέλια, Πράξεις, 
Επιστολές, Αποκαλύψεις, αλλά και Διάλογοι, 
Ερωτήσεις) όσο και από πλευράς περιεχομέ-
νου, διότι τα κείμενα αυτά αναφέρονται σε 
γεγονότα ή πρόσωπα που περιέχονται στην 
Καινή Διαθήκη, συνήθως τροποποιώντας τα, 
ή βρίσκονται στην προέκτασή τους.

Ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν στην 
παραγωγή αυτής της απόκρυφης φιλολογίας; 
Πρώτα πρώτα η ευσεβής φαντασία ορισμέ-
νων αγνώστων συγγραφέων, που απέδωσαν 
τα έργα τους σε γνωστά πρόσωπα της Εκκλη-
σίας, θέλησε να καλύψει τα «κενά» της Και-
νής Διαθήκης, ιδιαίτερα της ζωής του Ιησού 
και της Παναγίας καθώς και των Αποστόλων, 
με στόχο συνήθως διδακτικό ή απολογητικό.

Πολλές φορές δευτερεύοντα ή ανώνυμα 
πρόσωπα της Καινής Διαθήκης αναφέρονται 
με συγκεκριμένο όνομα στα Απόκρυφα   όνο-
μα που επικράτησε τελικά στην παράδοση 
της Εκκλησίας, κυρίως τη λειτουργική   και 
γίνονται πρωταγωνιστές ή διαδραματίζουν 
έναν πιο σημαντικό ρόλο σε αυτά. Οι τρεις 
μάγοι, για παράδειγμα, που προσφέρουν 
δώρα στον νεογέννητο Χριστό φέρουν τα 
ονόματα Γασπάρ, Βαλτάσαρ και Μελχιώρ, ο 
ανώνυμος εκατόνταρχος κατά τη σταύρω-
ση του Ιησού ονομάζεται Λογγίνος, οι δύο 
ληστές Γίστας και Δισμάς, η αιμορροούσα 
γυναίκα Βερονίκη. Συνήθως παρουσιάζονται 
μυθώδεις και φανταστικές διηγήσεις για πε-
ριόδους της ζωής του Ιησού, για τις οποίες 
δεν υπάρχουν πληροφορίες στα ευαγγέλια. 
Επίσης γίνεται λόγος για τη γέννηση και την 
παιδική ηλικία της Παναγίας, για τα θαύματα 
της παιδικής ηλικίας του Ιησού, για τη φυγή 
στην Αίγυπτο και την εκεί κατάρρευση των 
ειδώλων, την κάθοδο του Χριστού στον Αδη, 
την Ανάσταση, την ιεραποστολική δραστη-
ριότητα των Αποστόλων, την περιγραφή του 
τέλους του κόσμου κ.ά.π.

Η γέννηση του Χριστού 
και τα Απόκρυφα 

Ευαγγέλια
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Η απόκρυφη γραμματεία έγινε αμέσως 
το όχημα και το μέσο για τη διατύπωση 
και τη διάδοση αιρετικών διδασκαλιών. Για 
τον αιρετικό ή όχι χαρακτήρα ορισμένων 
Αποκρύφων γίνονται συζητήσεις σήμερα 
στην έρευνα. Στη διάρκεια των αιώνων τα 
απόκρυφα κείμενα έτυχαν διαφορετικής 
αντιμετώπισης: άλλοτε καταδικάστηκαν 
από την Εκκλησία (ιδιαίτερα στη Δύση), 
άλλοτε τροφοδότησαν τη λαϊκή ευσέβεια ή 
ενέπνευσαν έργα τέχνης. Η βυζαντινή τέχνη 
παρουσιάζει πλούσια θεματική που η πηγή 

έμπνευσής της βρίσκεται στα Απόκρυφα. 
Αρκεί να αναφέρουμε εδώ για παράδειγμα 
τις τοιχογραφίες σε ναούς της Καππαδοκίας, 
τα ψηφιδωτά του νάρθηκα της Μονής της 
Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, τις τοιχογρα-
φίες του Καθολικού της Μονής Χιλανδαρίου 
(Αγίου Ορους), της Περιβλέπτου του Μιστρά, 
της Santa Maria Maggiore της Ρώμης κ.ά., 
που είναι εμπνευσμένα από το Πρωτευαγγέ-
λιον Ιακώβου και περιέχουν σκηνές από την 
παιδική ηλικία της Παναγίας.

Η έρευνα των Αποκρύφων προωθείται 
σήμερα από μια επιστημονική εταιρεία που 
ιδρύθηκε πρόσφατα, την Εταιρεία για τη Με-
λέτη της Απόκρυφης Χριστιανικής Γραμματεί-
ας, με έδρα τη Λωζάννη και μέλη από πολλά 

άλλα πανεπιστήμια του κόσμου. 
Η πορεία στη Βηθλεέμ, η φυγή στην Αί-

γυπτο και οι αγιογράφοι
Ενα από τα γνωστότερα και σημαντικότε-

ρα Απόκρυφα, το λεγόμενο Πρωτευαγγέλιον 
Ιακώβου (του 2ου αιώνα μ.Χ.), κάνει λόγο 
για το σπήλαιο μέσα στο οποίο γεννήθηκε 
ο Χριστός, πληροφορία που αξιοποιούν οι 
βυζαντινοί αγιογράφοι.

«Καθώς ο Ιωσήφ με την έγκυο Μαρία 
πορεύονται προς τη Βηθλεέμ για να απογρα-
φούν κατόπιν του σχετικού διατάγματος του 

αυτοκράτορα Αυγούστου, ο Ιωσήφ αναλογί-
ζεται: «Εγώ θα απογράψω τους υιούς μου, 
με αυτό το κορίτσι όμως τι να κάνω; Πώς θα 
την απογράψω; Ως γυναίκα μου; Ντρέπομαι. 
Ως θυγατέρα μου; Μα όλοι οι υιοί Ισραήλ 
γνωρίζουν καλά ότι δεν είναι κόρη μου. Αυτή 
είναι η ημέρα του Κυρίου, ας ενεργήσει όπως 
θέλει». Εστρωσε το υποζύγιο, την έβαλε να 
καθήσει και πορεύτηκαν κοντά τρία μίλια έτσι. 
Σε μια στιγμή ο Ιωσήφ στράφηκε και είδε τη 
Μαρία σκυθρωπή και αναλογίστηκε: «Ισως ο 
καρπός της την κάνει να πονά». Γυρίζει πάλι 
ο Ιωσήφ και την είδε να γελά, και είπε: «Μα-
ρία, τι συμβαίνει; Το πρόσωπό σου το βλέπω 
πότε γελαστό και πότε σκυθρωπό». Η Μαρία 
απάντησε: «Είναι επειδή βλέπω ενώπιόν μου 

18 Πλεύση με τον Άγιο Νικόλαο



δύο λαούς, έναν που κλαίει και θρηνεί και 
έναν που χαίρεται και αναγαλλιάζει». Είχαν 
διασχίσει τη μισή διαδρομή και είπε τότε η 
Μαριάμ: «Κατέβασέ με από το υποζύγιο, επει-
δή αυτό που υπάρχει μέσα μου με πιέζει να 
εξέλθει». Την κατέβασε από το υποζύγιο και 
της είπε: «Πού να σε πάω; Ο τόπος είναι έρη-
μος». Εκεί βρήκε ένα σπήλαιο και την έβαλε 
μέσα...» (17, 1 - 18, 1).

Ακολουθεί μια πρωτότυπη και εξόχως εν-
διαφέρουσα περιγραφή της αναστολής λει-
τουργίας του χρόνου και της κίνησης κατά 
την ώρα της γέννησης του Χριστού. Κατά την 
ιστορική στιγμή της γέννησης το Σύμπαν έκ-
θαμβο σταμάτησε τη ροή και την κίνησή του, 
οι φωνές εσίγησαν, οι κινήσεις ανθρώπων 
και ζώων διακόπηκαν, τα πουλιά ακινητοποι-
ήθηκαν στον αέρα, τα μέλη κάθε ζωντανού 
σώματος έμειναν μετέωρα στο σημείο όπου 
βρίσκονταν την ώρα εκείνη. Η αφήγηση γίνε-
ται σε πρώτο πρόσωπο από τον Ιωσήφ: «Εγώ 
ο Ιωσήφ περπατούσα και όμως δεν προχω-
ρούσα, έστρεψα το βλέμμα μου ψηλά και είδα 
τον αέρα πλημμυρισμένο με φως, σήκωσα τα 
μάτια μου στον ουρανό και τον είδα σταμα-
τημένο και τα ουράνια πουλιά ακίνητα. Και 
κοίταξα προς τη γη και είδα χάμω μια σκάφη 
και εργάτες ανασηκωμένους με τα χέρια μέσα 
στη σκάφη. Οσοι έτρωγαν δεν έτρωγαν και 
όσοι σήκωναν το κεφάλι δεν μπορούσαν να 
το κατεβάσουν, όσοι πάλι άνοιγαν το στόμα 
τους δεν μπορούσαν να το κλείσουν, αλλά 
ολωνών τα πρόσωπα ήταν στραμμένα προς 
τον ουρανό. Είδα και πρόβατα να περνούν 
και τα πρόβατα στάθηκαν ακίνητα και, όταν 
σήκωσε το χέρι του ο βοσκός για να τα χτυ-
πήσει, έμεινε ψηλά. Και έριξα τα μάτια μου 
στον χείμαρρο και διέκρινα τα στόματα των 
μικρών προβάτων ανοιχτά χωρίς να πίνουν. 
Και ξαφνικά όλα εξακολούθησαν την πορεία 
τους» (18, 2). Οι μεταφράσεις των απόκρυφων 
αποσπασμάτων που παρατίθενται εδώ είναι 
από το βιβλίο του Ι. Καραβιδόπουλου, Από-
κρυφα Χριστιανικά Κείμενα. Τόμ. Ι: Απόκρυφα 
Ευαγγέλια, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 
1999.

Υστερα από τα αποσπάσματα του Πρω-
τευαγγελίου Ιακώβου που παραθέσαμε είναι 
φανερή η πηγή έμπνευσης των ζωγράφων 
αναφορικά με το σπήλαιο της Γέννησης. Τα 
δύο όμως ζώα στη γνωστή παράσταση της 
Γέννησης; Αυτά προέρχονται από ένα άλλο 

μεταγενέστερο Απόκρυφο, το Ευαγγέλιο του 
Ψευδο-Ματθαίου (8ος αιώνας) που γράφει τα 
εξής: «Και την τρίτη ημέρα από τη γέννηση 
του κυρίου μας Ιησού Χριστού η μακαριοτάτη 
Μαρία βγήκε από τη σπηλιά και μπήκε σ’ 
έναν στάβλο, όπου απέθεσε σε φάτνη τον γιο 
της, τον οποίο προσκύνησαν το βόδι και ο 
όνος. Τότε εκπληρώθηκε ο λόγος του προφήτη 
Ησαΐα: «Το βόδι γνώρισε τον αφέντη του και 
ο όνος τη φάτνη του κυρίου του». Τα ίδια 
λοιπόν τα ζωντανά, το βόδι και ο όνος έχο-
ντας Αυτόν στη μέση αδιαλείπτως τον προ-
σκυνούσαν. Τότε εκπληρώθηκε ο λόγος του 
προφήτη Αββακούμ: «Εν μέσω δύο ζωντανών 
θα φανερωθείς». Στο ίδιο μέρος παρέμεινε ο 
Ιωσήφ με τη Μαρία για τρεις ημέρες» (14).

Το ίδιο κείμενο αφηγείται θαυμαστά γε-
γονότα που έλαβαν χώρα κατά το ταξίδι του 
Ιησού με την κατά κόσμο οικογένειά του στην 
Αίγυπτο. Μιλάει για λιοντάρια, λύκους και 
λεοπαρδάλεις που συνοδεύουν την οικογέ-
νεια χωρίς να βλάψουν κανέναν, καθώς και 
για ένα φοινικόδενδρο που λυγίζει τα κλαδιά 
του, κατόπιν εντολής του μικρού Ιησού, ώστε 
να δροσιστεί η μητέρα του από τον καρπό 
του, πράξη για την οποία αμείβεται το δένδρο 
με τα ακόλουθα λόγια του βρέφους: «Αυτό το 
προνόμιο σου δίνω, φοίνικα, να μεταφερθεί 
από τους αγγέλους μου ένας από τους κλώ-
νους σου και να φυτευθεί στον παράδεισο 
του Πατέρα μου. Και αυτή την ευλογία σού 
δίνω, ώστε σε όλους όσοι θα έχουν νικήσει 
σε κάποιον αγώνα, να λένε: κερδίσατε τον 
φοίνικα της νίκης» (21).

Οταν οι ταξιδιώτες έφθασαν στην Ερμού-
πολη της Αιγύπτου, μπήκαν για να καταλύ-
σουν σε ένα ιερό που ονομαζόταν «Καπιτώλιο 
της Αιγύπτου» και στέγαζε 365 είδωλα. «Και 
συνέβη» αφηγείται το ίδιο κείμενο «όταν η 
Μαρία μαζί με το νήπιο εισήλθε στο ιερό, όλα 
τα είδωλα να γκρεμιστούν στο έδαφος... Οταν 
το ανήγγειλαν αυτό στον Αφροδίσιο, ηγεμόνα 
της πόλης εκείνης, ήρθε στο ιερό με όλο του 
το στράτευμα. Οι ιερείς όμως του ναού, μόλις 
είδαν τον Αφροδίσιο να έρχεται στο ιερό με 
όλο του το στράτευμα, νόμιζαν ότι θα τον δουν 
να παίρνει εκδίκηση από αυτούς εξαιτίας των 
οποίων οι θεοί είχαν καταρρεύσει. Και εκεί-
νος κατά την είσοδό του στο ιερό, μόλις είδε 
όλα τα είδωλα να κείτονται πεσμένα με το 
πρόσωπό τους, πλησίασε τη Μαρία, η οποία 
έφερε στην αγκαλιά της τον Κύριο, και αφού 
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τον προσκύνησε είπε σε όλο το στράτευμα και 
τους φίλους του: Αν αυτός δεν ήταν ο Θεός 
των δικών μας θεών, οι θεοί μας δεν θα είχαν 
πέσει πάνω στα πρόσωπά τους ενώπιόν του, 
ούτε θα κείτονταν σωριασμένοι στη θέα του. 
Αν λοιπόν όλοι μας δεν κάνουμε με μεγαλύτε-
ρη ευλάβεια αυτό που είδαμε να πράττουν οι 
θεοί μας, θα μπορούσαμε να επισείσουμε τον 
κίνδυνο της οργής του και όλοι να χαθούμε, 
όπως συνέβη στον Φαραώ, τον βασιλιά των 
Αιγυπτίων, ο οποίος καταποντίστηκε στη θά-
λασσα μαζί με όλο του το στράτευμα, επειδή 
δεν πίστεψε σε τόσο μεγάλες δυνάμεις. Τότε 
όλος ο λαός της πόλης αυτής πίστεψε στον Κύ-
ριο τον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού» (23-24).

Τα κείμενα αυτά μπορεί σε σύγκριση με 
τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης να υπο-
λείπονται από πλευράς εμβάθυνσης στο μυ-
στήριο της θείας οικονομίας, καθώς επίσης 
και από πλευράς ιστορικών στοιχείων και 
λυτρωτικού μηνύματος, είχαν όμως τη δική 
τους ιστορία στην περιφέρεια της ζωής της 
Εκκλησίας. Εθρεψαν πολλές γενιές απλών 
χριστιανών, αλλά και αναδυόμενα από την 
περιφέρεια στο κέντρο της εκκλησιαστικής 
ζωής ενέπνευσαν υμνογράφους και ιδίως 
καλλιτέχνες και αγιογράφους.

Καιρός είναι πλέον η υποκρυπτόμενη ή 
φανερά εκφραζόμενη από πολλούς άποψη ότι 
τα Απόκρυφα περιέχουν συγκλονιστικές και 
ύποπτες για τη χριστιανική πίστη πληροφορί-
ες, και γι’ αυτό η Εκκλησία και η θεολογία τα 
κρατούν μακριά από το αναγνωστικό κοινό, 
να δώσει τη θέση της σε μια νηφαλιότερη επι-
στημονική αποτίμηση των κειμένων αυτών. 

ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ Οι διαφορές με τα 
«κανονικά» Ευαγγέλια

Συγκρίνοντας τις διηγήσεις των Αποκρύ-
φων με αυτές των «κανονικών» Ευαγγελίων 
(κανονικών, με την τεχνική έννοια ότι ανή-
κουν στον «κανόνα» της Καινής Διαθήκης, 
όπως τον όρισε η Εκκλησία στους πρώτους 
αιώνες) διαπιστώνουμε τα εξής:

1. Τα τέσσερα «κανονικά» Ευαγγέλια 
έχουν βέβαια το καθένα από αυτά τον ιδιαί-
τερο χαρακτήρα του και τις ιδιαίτερα τονιζό-
μενες θεολογικές ιδέες του συγγραφέα του, 
στο σύνολό τους όμως απηχούν την πίστη 
της Εκκλησίας για το πρόσωπο του Χριστού. 
Με άλλα λόγια είναι έργα της Εκκλησίας και 
διαβάζονται στις λατρευτικές συνάξεις της. 

Τα Απόκρυφα, αντίθετα, είναι ατομικά έργα 
μη αναγνωρισμένα από το σύνολο του σώ-
ματος της Εκκλησίας, έστω κι αν επικράτη-
σαν σε ορισμένες ομάδες και διαβάστηκαν 
για κάποια μικρότερα ή μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα.

2. Ενώ στα Ευαγγέλια της Καινής Διαθή-
κης το πρόσωπο της Παναγίας μνημονεύεται 
πάντα σε σχέση με το κεντρικό πρόσωπο της 
Αγίας Γραφής, που είναι ο Ιησούς Χριστός, 
και σε καμία περίπτωση αυτοτελώς και ανε-
ξάρτητα από το μυστήριο της ενανθρώπισης, 
στα Απόκρυφα Ευαγγέλια παρέχονται πλη-
ροφορίες για τη ζωή της Παναγίας, όχι κατ’ 
ανάγκη σε σχέση με τον Χριστό. Οι άγνωστοι 
συγγραφείς αυτών των κειμένων θεωρούν 
λίγες τις πληροφορίες των Ευαγγελίων και, 
αντλώντας από προφορικές παραδόσεις, 
όταν δεν στηρίζονται εξ ολοκλήρου στη φα-
ντασία τους, «συμπληρώνουν» την εικόνα 
της Παναγίας.

3. Οι διηγήσεις των Ευαγγελίων της Και-
νής Διαθήκης διακρίνονται για τη λιτότητά 
τους και έχουν έναν δωρικό χαρακτήρα. Οι 
διηγήσεις των Αποκρύφων δεν αρκούνται 
σε απλές αναφορές ή εξιστορήσεις, κυρίως 
αποσκοπούν στο να πείσουν τον αναγνώ-
στη, δίδοντας πιο εντυπωσιακές διαστάσεις 
στα πρόσωπα και στα γεγονότα και κατα-
φεύγοντας σε λυρικές εξάρσεις. Θέλουν να 
πείσουν, με κάθε τρόπο και με στόχο κυρίως 
απολογητικό, για την υπερφυσική διάσταση 
των γεγονότων.

4. Το θεϊκό σχέδιο για τη σωτηρία του 
κόσμου αποτελεί τον πυρήνα και τον στόχο 
των Ευαγγελίων της Καινής Διαθήκης, ενώ 
η ιστορία, πραγματική ή φανταστική, και ο 
εντυπωσιασμός συνιστούν τον στόχο των 
Αποκρύφων. Πρέπει να προσθέσουμε ότι τα 
κείμενα αυτά, τα απόκρυφα, συγκρινόμενα 
προς τα καινοδιαθηκικά, υπολείπονται σαφώς 
από πλευράς θεολογικής εμβάθυνσης, καθώς 
και από πλευράς ιστορικών στοιχείων, πνευ-
ματικού πλούτου και ηθικού βάθους. Εθρεψαν 
ωστόσο πολλές γενιές πιστών και ενέπνευσαν 
υμνογράφους και αγιογράφους της Εκκλησίας.

Άρθρο του  κ. Ιωάννη  Δ. Καραβιδόπουλου  
( καθηγητή  του Τμήματος Θεολογίας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) που 

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα το «Το Βήμα» στις 
24-12-2000.
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Όταν1* ο Χριστός γεννήθηκε, βρήκε τον 
κόσμο μας σε μια κατάσταση έσχατης, τρα-
γικής σύγχυσης, πικρής και θλιβερής. Τα 
βάσανα των ανθρώπων, υλικά και πνευμα-
τικά, έμοιαζαν με τα σημερινά· οι άνθρωποι 
είχαν χάσει την πίστη τους σε λανθασμένες, 
απατηλές, προκλητικές ιδεολογίες και θε-
ούς. Δεν υπήρχε σταθερό θεμέλιο στο οποίο 
να στηρίζει κανείς τη ζωή του, και υπήρχε 
πολλή πίκρα και δυστυχία στην προσωπική 
ζωή των ανθρώπων. Να πώς περιγράφει ο 
Ιώβ, πολλούς αιώνες πριν από την εποχή του 
Χριστού, την απόγνωση και απελπισία του 
αρχαίου κόσμου: «Αι ημέραι μου παρήλθον 
εν βρόμω, ερράγη δε τα άρθρα της καρδίας 
μου. Εάν γαρ υπομείνω, άδης μου ο οίκος, 
εν δε γνόφω έστρωταί μου η στρωμνή» (Ιώβ 
17, 11 και 13).

Χιλιάδες άνθρωποι και στην εποχή μας 
θα μπορούσαν να πουν το ίδιο: «Δεν υπάρχει 
ελπίδα για μένα στη γη». Ο Ιώβ εκπροσω-
πεί αμέτρητους ανθρώπους. Απογυμνώθηκε 
από όλα τα υπάρχοντά του, έχασε τα παιδιά 
του, το σώμα του ασθένησε, εγκαταλείφθηκε 
από όλους, και η γυναίκα του –«σοφή» κατά 
κόσμον– του συνέστησε να βλασφημήσει 
τον Θεό και να πεθάνει. Ακλόνητος όμως 
ο Ιώβ στην πίστη του, δεν κατηγόρησε τον 
Θεό. Στάθηκε ενώπιον Του με όλο το ανά-
στημα της ανθρώπινης μεγαλοσύνης, όχι 

1 * Ομιλία που εκφωνήθηκε τα Χριστούγεννα του 
1977.

ως είλωτας, όχι με φόβο, αλλά με τη μεγά-
λη αξιοπρέπεια του ανθρώπου εκείνου που 
ζητά, παρακαλεί για μια απάντηση, χωρίς 
την οποία δεν μπορεί να ζήσει.

Καθώς παραθέτει τα επιχειρήματά του 
ενώπιον του Θεού και μιλά για την καθα-
ρότητα της ζωής του, για τη σοφία και την 
ανθρώπινη και ουράνια δικαιοσύνη, ανα-
φωνεί: «Πού είναι λοιπόν κάποιος να σταθεί 
ανάμεσα σ’ εμένα και στον κριτή μου, να 
βάλει το χέρι του στον ώμο μου και στο δικό 
Του ώμο;». Το νόημα των λόγων του θα μπο-
ρούσαμε να το ερμηνεύσουμε ως εξής: «πού 
είναι αυτός ο οποίος, χωρίς να ντρέπεται, 
ακαταίσχυντος, θα μπορέσει να βάλει το χέρι 
του σ’ εμένα, που ο Θεός και οι άνθρωποι 
έχουν απορρίψει, και θα μπορέσει ταυτόχρο-
να να βάλει το χέρι του στον ώμο του Θεού 
και να μας ενώσει, να μας φέρει κοντά και 
να βρει μια λύση σ’ αυτό το προφανώς άλυ-
το πρόβλημα;». 
Προέβλεψε ότι το 
να σταθεί κανείς 
ανάμεσα σ’ αυ-
τόν και στον κρι-
τή του, θα ήταν 
δυνατόν μόνο 
σε κάποιον που 
είναι ίσος και με 
τους δύο, που εί-
ναι μαζί Θεός και 
άνθρωπος.

Πέρασαν αιώ-
νες και πράγματι, 
η ελπίδα του και 
η προσδοκία του 
εκπληρώθηκαν. 
Εκείνος που ήταν 
αληθινός Θεός 
έγινε άνθρωπος, 
ήρθε στον κόσμο και ήταν άξιος να βάλει 
το χέρι του στον ώμο του Θεού· και όντας 
πραγματικός, αληθινός άνθρωπος, μπορούσε 

Χριστούγεννα

Εκείνος που ήταν 
αληθινός Θεός έγινε 

άνθρωπος, ήρθε στον 
κόσμο και ήταν άξιος να 

βάλει το χέρι του στον 
ώμο του Θεού∙ και όντας 

πραγματικός, αληθινός 
άνθρωπος, μπορούσε 

να βάλει το χέρι Του και 
στον ώμο του ανθρώπου, 

χωρίς να τον συντρίψει, 
να ενώσει τα δύο σε ένα 

πρόσωπο και να τα φέρει 
το ένα κοντά στο άλλο. 
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να βάλει το χέρι Του και στον ώμο του αν-
θρώπου, χωρίς να τον συντρίψει, να ενώσει 
τα δύο σε ένα πρόσωπο και να τα φέρει το 
ένα κοντά στο άλλο. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς 
Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να μας συ-
νάψει με τον Θεό ως φίλους Του που έχουν 
φθάσει στο τέλειο μέτρο της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, και άρα μπορούν, μαζί με τον 

Χριστό, να γίνουν 
υιοί και θυγατέ-
ρες του ίδιου του 
Θεού.

Σήμερα ο Χρι-
στός έχει γεννη-
θεί στον κόσμο 
κι εμείς είμαστε 
το ίδιο αμήχανοι 
όσο και οι άν-
θρωποι της προ 
Χριστού εποχής, 
που είχαν χάσει 
την πίστη σε ό,τι 

συνήθιζαν να λατρεύουν και δεν ήξεραν τι 
άλλο να αναζητήσουν. Μα δεν υπάρχει κάτι 
άλλο να αναζητήσουμε! Μόνο ο Θεός, ο ζω-
ντανός Θεός που ενανθρώπισε, που είναι 
ένας από μας, κοντινός μας και αγαπητός 
μας, μόνο Αυτός μπορεί να διαλύσει την τα-

ραχή και την απόγνωση και της κάθε ψυχής 
ξεχωριστά και της σύγχρονης κοινωνίας. Ας 
Τον πλησιάσουμε λοιπόν με εμπιστοσύνη, 
ας πάμε κοντά Του γνωρίζοντας ότι δεν θα 
μείνει μακριά μας την ώρα που εμείς πονάμε 
και θλιβόμαστε εδώ στη γη. Είναι ανάμεσά 
μας!

Στο Βιβλίο του Δανιήλ διαβάζουμε την 
ιστορία του Βασιλιά Ναβουχοδονόσορα και 
των Τριών Παίδων: Αφού τους έρριξε στο 
καμίνι, πήγε κατόπιν να δει αν είχαν κατα-
καεί. Με ιερό τρόμο «εξανέστη εν σπουδή 
και είπε τοις μεγιστάσιν αυτού: ουχί άνδρας 
τρεις εβάλομεν εις το μέσον του πυρός πε-
πεδημένους; Και είπον τω βασιλεί: αληθώς, 
βασιλεύ! Και είπεν ο βασιλεύς· ιδού εγώ ορώ 
άνδρας τέσσαρας λελυμένους και περιπατού-
ντας εν μέσω του πυρός... και η όρασις του 
τετάρτου ομοία υιώ Θεού». Ο Χριστός μπήκε 
μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, πήρε όλο το 
βάρος της επάνω Του, όλη τη θλίψη, όλη τη 
φρίκη, και κατέλυσε και την παραζάλη των 
ανθρώπων και τη θλίψη και τη φρίκη. Μόνο 
προς Αυτόν ας πορευθούμε – είναι η Οδός 
και η Αλήθεια και η Ζωή!

Anthony  Bloom, «Ο ευάλωτος Θεός», εκδόσεις 
Εν Πλώ, Αθήνα 2008, σελ.69-75

Μόνο ο Θεός, ο ζωντανός 
Θεός που ενανθρώπισε, 
που είναι ένας από 
μας, κοντινός μας και 
αγαπητός μας, μόνο 
Αυτός μπορεί να διαλύσει 
την ταραχή και την 
απόγνωση και της κάθε 
ψυχής ξεχωριστά και της 
σύγχρονης κοινωνίας.

Με λόγια που σε κάνουν να δακρύσεις, 
ο Αυγουστίνος περιγράφει την απόγνωση 
στην οποία τον βούλιαξε ο θάνατος του φίλου 
του Νεβρίδιου  (Εξομολογήσεις iv,10). Στη 
συνέχεια καταλήγει σε ένα ηθικό δίδαγμα. 
«Αυτό συμβαίνει, λέει, όταν δίνεις την καρδιά 
σου σε κάτι άλλο εκτός από τον Θεό. Όλα 
τα ανθρώπινα πλάσματα πεθαίνουν. Μην 
αφήσετε την ευτυχία σας να εξαρτάται 

από κάτι που μπορεί να χάσετε. Αν είναι 
σκοπός της αγάπης να είναι ευλογία, και όχι 
δυστυχία, τότε πρέπει να την προορίζουμε 
στον μόνο Αγαπημένο που δεν θα πεθάνει 
ποτέ».

 Φυσικά η σκέψη αυτή είναι πολύ λογική. 
Μην βάζετε τα αγαθά σας σε ένα τρύπιο ασκί. 
Μην ξοδεύεστε στο να φτιάξετε ένα σπίτι 
από το οποίο μπορεί να σας διώξουν. Και 

Φιλανθρωπία

Του C.S.Lewis
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δεν υπάρχει ζωντανός άνθρωπος που να 
συμμερίζεται τόσο φυσικά όσο εγώ τέτοιες 
έξυπνες υπερβολές. Είμαι ο τύπος ανθρώπου 
που πρώτα κοιτάζει την σιγουριά του, την 
ασφάλειά του. Από όλα τα επιχειρήματα 
εναντίον της αγάπης κανένα δεν επικαλείται, 
κανένα δεν δελεάζει,  τόσο έντονα την 
φίλαυτη φύση μου, όσο η προειδοποίηση: 
«Πρόσεχε, μπορεί να σε κάνει να υποφέρεις».

Δελεάζει την φύση μου, την ψυχοσύνθεσή 
μου. Όχι όμως και την συνείδησή μου. Όταν 
δελεάζομαι από το παραπάνω επιχείρημα 
καταλαβαίνω ότι βρίσκομαι χιλιάδες μίλια 
μακριά από τον Χριστό. Αν είμαι σίγουρος 
για κάτι, αυτό είναι πως η διδασκαλία Του 
σε καμία περίπτωση δεν είχε σκοπό να 
επιβεβαιώσει την ορμέμφυτη προτίμηση μου 
για σίγουρες επενδύσεις και περιορισμένες 
υποχρεώσεις. Αμφιβάλλω αν υπάρχει κάτι 
μέσα μου που να τον ευχαριστεί λιγότερο 
απ› ό,τι αυτό. Και ποιος θα μπορούσε να 
ξεκινήσει να αγαπά τον Θεό στηριζόμενος σε 
μια τέτοια συνετή βάση, λόγω της αυξημένης 
θα λέγαμε ασφάλειας; Ποιός θα μπορούσε 
να συμπεριλάβει καν μια τέτοια στάση στον 
χώρο της αγάπης; Θα διαλέγατε την γυναίκα 
σας ή έναν φίλο ή ακόμα και τον σκύλο σας 
με αυτή την λογική;

Νομίζω πως αυτό το απόσπασμα από 
τις εξομολογήσεις είναι λιγότερο, μέρος 
του Χριστιανισμού του Αυγουστίνου και 
περισσότερο αποκύημα των παγανιστικών 
φιλοσοφιών μέσα στις οποίες ανατράφηκε. 
Μοιάζει περισσότερο με την Στωική 
απάθεια ή με τον νεοπλατωνικό μυστικισμό 
παρά με την φιλανθρωπία. Οι χριστιανοί 
ακολουθούμε Κάποιον που έκλαψε πικρά 
για την Ιερουσαλήμ και  έξω από τον τάφο 
του Λαζάρου. Και ενώ τους αγαπούσε 

όλους, ωστόσο αγαπούσε με μία ιδιαίτερη 
έννοια ένα συγκεκριμένο απόστολο. Ο απ. 
Παύλος είναι πιο κοντά στην αλήθεια από 
τον Αυγουστίνο, αφού δεν δείχνει κανένα 
σημάδι, ότι δεν θα υπέφερε, ούτε ότι δεν θα 
έπρεπε να υποφέρει, αν ο Επαφρόδιτος είχε 
πεθάνει (Προς Φιλιππησίους 2:27).

Ακόμα και αν ήταν δεδομένο ότι η 
εξασφάλιση ενάντια στη θλίψη ήταν η 
μεγαλύτερη σοφία μας, ο Θεός μας την 
προτείνει; Προφανώς όχι. Ο Χριστός φτάνει 
να πει «Γιατί με εγκατέλειψες;»

Δεν υπάρχει διαφυγή όπως μας την 
προτείνει ο Αυγουστίνος. Ούτε άλλου είδους 
διαφυγή. Δεν υπάρχει σίγουρη «εξασφάλιση». 
Το να αγαπάς, εξ› ορισμού σημαίνει να είσαι 
ευάλωτος. Αγαπήστε οτιδήποτε και σίγουρα 
θα νιώσετε την καρδιά σας να σφίγγεται.  
Είναι πολύ πιθανό ακόμα να σπάσει. Αν 
θέλετε να βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνει 
ανέπαφη, δεν πρέπει να την δώσετε σε 
κανέναν ούτε καν σε ένα ζώο. Τυλίξτε τη 
προσεκτικά με διάφορα χόμπι και μικρές 
πολυτέλειες, αποφύγετε κάθε μπλέξιμο, 
κλειδώστε τη ερμητικά στο φέρετρο του 
εγωισμού σας. Εκεί όμως, ασφαλής πλέον, 
μέσα στο σκοτάδι, στην ακινησία, χωρίς 
αέρα, η καρδιά σας θ’ αλλάξει. Δεν θα σπάσει, 
αλλά θα γίνει άθραυστη, αδιάτρητη, και θα 
χάσει την ικανότητα να μεταμορφωθεί. Η 
εναλλακτική λύση αντί της τραγωδίας, ή 
τουλάχιστον του ρίσκου της τραγωδίας, 
είναι η καταδίκη. Το μόνο μέρος εκτός 
του Παραδείσου όπου μπορείτε να 
είστε απόλυτα ασφαλείς από όλους 
τους κινδύνους και τις ενοχλήσεις της 
αγάπης, είναι η Κόλαση.

Πηγή: www.enoriako.info
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Η  είσοδος σε ένα καινούριο έτος μας 
δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές 
(«χρόνια πολλά»!, «καλή χρονιά»!) και γεμίζει 
τις καρδιές μας με ελπίδα και αισιοδοξία για 
το μέλλον. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι 
με την ανατολή μιας νέας χρονιάς δεν θα 
λυθούν αυτομάτως τα προβλήματα που μας 
έχουν κληροδοτήσει τα προηγούμενα έτη. Η 
διαίρεση του χρόνου είναι εντελώς συμβα-
τική. Υπάρχουν βεβαίως η περιστροφή της 
γης γύρω από τον άξονά της που χρειάζεται 
περίπου ένα εικοσιτετράωρο και η περιστρο-
φή της γης γύρω από τον ήλιο που χρειάζεται 
περίπου 365 ημέρες. Η περαιτέρω διαίρεση 
σε ώρες, μήνες, αιώνες κλπ. εξυπηρετεί εντε-

λώς πρακτικές 
ανάγκες, ώστε 
να προγραμ-
ματίζουν τις 
δραστηριό-
τητές τους οι 
άνθρωποι και 
να συνεννο-
ούνται μεταξύ 
τους. Συνεχί-
ζουμε βεβαίως 
να ανταλλάσ-
σουμε ευχές 
για το νέο 
έτος, αν και 
γνωρίζουμε 
πολύ καλά ότι 
η κατάσταση 
στην Ελλάδα 
και στην αν-
θρωπότητα 
είναι δύσκολη. 
Ταυτόχρονα, 
η έναρξη μιας 
καινούριας 

χρονιάς μας δίνει την αφορμή να προβλη-
ματισθούμε πάνω στο ερώτημα «τι είναι 

χρόνος και ποια είναι η σημασία του για τη 
ζωή μας». Αυτό το ερώτημα απασχολούσε 
ανέκαθεν τη φιλοσοφική σκέψη.                     

Συνηθίζουμε ιδιαιτέρως τις τελευταίες 
δεκαετίες να γιορτάζουμε την αλλαγή του 
χρόνου. Εάν γιορτή σημαίνει χαρά,  η είσο-
δος ενός νέου έτους  δεν φαίνεται να εί-
ναι κατάλληλη αφορμή για πανηγυρισμούς. 
Όχι μόνο επειδή δεν λύνονται αυτομάτως 
τα προβλήματα του παρελθόντος, αλλά και 
επειδή η έννοια του χρόνου συνδέεται με 
την φθορά και τον θάνατο. Εμείς οι άνθρω-
ποι βιώνουμε αυτήν την συνεχή κίνηση του 
χρόνου που αφήνει πάνω στην ύπαρξή μας 
τα σημάδια  της φθοράς και της μεταβολής.  
Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι «τα πάντα ρει 
και ουδέν μένει».. Όλα αλλάζουν σε αυτόν τον 
κόσμο. Από την παιδική ηλικία ερχόμαστε 
στην εφηβική, αμέσως μετά βρισκόμαστε 
στην νεανική, ακολουθεί η ωριμότητα, δεν 

Χρόνος και άνθρωπος

Οι δείκτες στο ρολόι 
του χρόνου άρχισαν 
να κινούνται με την 
δημιουργία του κόσμου. 
Ο μόνος που υπάρχει 
εκτός χρόνου και πάνω 
από κάθε μεταβολή 
είναι ο Τριαδικός Θεός. 
Αυτός υπήρχε πάντοτε 
και θα υπάρχει πάντοτε. 
Λέγεται άκτιστος, επειδή 
δεν οφείλει την ύπαρξή 
του σε κάποιον άλλο. 
Λέγεται και άναρχος, 
επειδή δεν έχει αρχή. 
Και λέγεται αιώνιος, 
επειδή δεν έχει τέλος.
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θα αργήσουν να έλθουν τα γηρατειά. Στην 
εξόδιο ακολουθία η ανθρώπινη ζωή παρο-
μοιάζεται με λουλούδι που στην αρχή φυ-
τρώνει, στην συνέχεια ανθίζει και στο τέλος 
ξηραίνεται.΄ Όλα είναι παροδικά και προ-
σωρινά και τίποτα δεν είναι μόνιμο.  Αυτή 
η ακάθεκτη ορμή του χρόνου στέλνει τους 
ανθρώπους και τα δημιουργήματά τους στην 
λήθη. Την υγεία διαδέχεται η ασθένεια, την 
ωραιότητα θα σβήσει η ασχήμια, την ζωή 
θα καταπιεί ο θάνατος. Δεν είναι τυχαίο ότι 
η ελληνική λέξη χρόνος προέρχεται από το 
μυθολογικό όνομα Κρόνος, (πατέρα του Δία), 
επειδή κατέτρωγε τα παιδιά του.                                                                         

Αλλά και η διαίρεση του χρόνου σε πα-
ρελθόν, παρόν και μέλλον είναι και πάλι 
σχηματική. Από αυτά τα τρία μόνο το παρόν 
βρίσκεται στη διάθεσή μας, αλλά και αυτό «εν 
ριπή οφθαλμού» γίνεται παρελθόν. Το κάθε 
δευτερόλεπτο είναι ανεπανάληπτο, αλλά και 
χωρίς επιστροφή. ΄Ο,τι έχουμε ζήσει, δεν 
επιστρέφει και δεν αλλάζει. Αλλά και ό,τι πρό-
κειται να έλθει στο μέλλον, είναι αβέβαιο και 
άγνωστο. Δεν γνωρίζουμε τί μας επιφυλάσσει 
και πώς θα ήταν δυνατό να προφυλαχθούμε 
από κινδύνους και αρνητικές εξελίξεις.

Προφανώς το μεγαλύτερος μέρος του 
πληθυσμού της γης (είτε διαβιώνει σε συν-
θήκες ευμάρειας είτε λιμοκτονεί) θα ήθελε 
να λησμονήσει το αναπότρεπτο τέλος της 
εφήμερης βιολογικής μας ύπαρξης. Και ένας 
αποτελεσματικός τρόπος είναι οι εορτασμοί 
της Πρωτοχρονιάς και όλες οι άλλες δυνα-
τότητες που προσφέρει  με αφθονία σε όλες 
τις ηλικίες σήμερα η βιομηχανία του ελεύ-
θερου χρόνου. Που εξακολουθεί να είναι η 
πιο κερδοφόρα.                                                                                                     

Μόνη διέξοδος στην αρνητική αυτή 
εμπειρία της φθοράς, μόνη λύση στο πρό-
βλημα του θανάτου είναι η πίστη στον Θεό. Ο 
Μ. Βασίλειος , του οποίου τη μνήμη εορτάζει 
η Εκκλησία μας την 1η Ιανουαρίου, έγραψε 
ομιλίες «εις την Εξαήμερον», δηλαδή περί 
δημιουργίας του κόσμου. Ο Θεός είναι ο δη-
μιουργός του κόσμου. Οι δείκτες στο ρολόι 
του χρόνου άρχισαν να κινούνται με την δη-
μιουργία του κόσμου. Ο μόνος που υπάρχει 
εκτός χρόνου και πάνω από κάθε μεταβο-
λή είναι ο Τριαδικός Θεός. Αυτός υπήρχε 
πάντοτε και θα υπάρχει πάντοτε. Λέγεται 
άκτιστος, επειδή δεν οφείλει την ύπαρξή 
του σε κάποιον άλλο. Λέγεται και άναρχος, 

επειδή δεν έχει αρχή. Και λέγεται αιώνιος, 
επειδή δεν έχει τέλος. Είναι αναλλοίωτος, 
όπως υπογραμμίζει ο Δαβίδ στον 101 ο ψαλ-
μό και επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος 
στην προς Εβραίους επιστολή: «Κα τ΄  αρχάς 
Συ, Κύριε, την γην εθεμελίωσας και έργα των 
χειρών Σου εισίν οι ουρανοί΄ αυτοί απολού-
νται, συ δε διαμένεις και πάντες ως ιμάτιον 
παλαιωθήσονται…» 

Ο άνθρωπος  είναι το τελειότερο δημι-
ούργημα του Θεού, το οποίο έχει μεν αρχή, 
αλλά δεν έχει τέλος. Δεν είναι άναρχος, όπως 
ο Δημιουργός Θεός, αλλά είναι αιώνιος. Δη-
λαδή είναι προορισμένος για την αιωνιότη-
τα. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Βρέθηκε 
όμως εγκλωβισμένος στα ασφυκτικά όρια του 
χρόνου. Η απομάκρυνση από τον Θεό, την 
Πηγή της Ζωής, οδήγησε στην υποδούλωση 
του ανθρώπου στην φθορά και τον θάνατο. 
Η αμαρτία είναι η αποσύνθεση και η κατα-
στροφή αυτού 
του κόσμου. Ο 
χρόνος διευκο-
λύνει την πλή-
ρη υποταγή 
του ανθρώπου 
στην σκλαβιά 
του θανάτου.                                                                                                                                        

Ελευθερω-
τής από την 
υ π ο δ ο ύ λ ω -
ση αυτή ήλθε 
στον κόσμο ο 
Χριστός. Εί-
ναι ο Υιός του 
Θεού που γίνεται υιός του ανθρώπου. Τα 
Χριστούγεννα εορτάζουμε (μια εβδομάδα 
πριν από την Πρωτοχρονιά) την είσοδο του 
Αιωνίου και Αχρόνου μέσα στον χρόνο και 
την ιστορία. Η Σάρκωση του Θεού θα οδη-
γήσει στην Σταύρωση και την Ανάσταση. 
Όλα αυτά  τα γεγονότα ανοίγουν νέες προ-
οπτικές, προσφέρουν νέες δυνατότητες για 
την ύπαρξη του ανθρώπου. Ο χωρίς Χριστό 
κόσμος είναι ο παλιός χρόνος της αποσύνθε-
σης και του αδιεξόδου. Ο Χριστός εγκαινίασε 
τον καινούριο κόσμο, Ο άνθρωπος που ζει 
σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, είναι 
ο καινός (καινούριος) άνθρωπος. Το τραγικό 
για τους ανθρώπους είναι το ημερολόγιο να 
δείχνει 2000 μετά την γέννηση του Χριστού, 
αλλά  να ζουν σαν να μην έχει γεννηθεί ο 

Η διάρκεια της ζωής 
μας πάνω στη γη είναι 
οπωσδήποτε σύντομη. 

Έχει όμως ιδιαίτερη 
αξία. Το ζητούμενο δεν 
είναι η μεγάλη διάρκεια 

αυτής της ζωής.[…] 
Η  ζωή με τον Θεό ή 

αρχίζει από αυτήν την 
γη ή δεν αρχίζει ποτέ.  
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Σωτήρας του κόσμου.                                                                     
Η διάρκεια της ζωής μας πάνω στη γη 

είναι οπωσδήποτε σύντομη. ΄Εχει όμως ιδι-
αίτερη αξία. Ο τρόπος της ζωής μας θα καθο-
ρίσει ποιο θα είναι το αιώνιο μέλλον μας. Το 
ζητούμενο δεν είναι η μεγάλη διάρκεια αυτής 
της ζωής .Ο Μ. Βασίλειος (330-379μ.Χ.) μέσα 
στη σύντομη διάρκεια της ζωής του πραγμα-
τοποίησε πολλά και σπουδαία έργα για την 
Εκκλησία και την Θεολογία, ώστε να τιμάται 
και εκ μέρους του Θεού και εκ μέρους των 
ανθρώπων. ΄Οσο μεγάλη και να είναι η  ζωή 
μας πάνω στη γη, δεν είναι δυνατόν να συ-
γκριθεί με την αιωνιότητα. Η σταγόνα με τον 
ωκεανό είναι δυνατόν να συγκριθούν, αλλά 
η διαφορά της επίγειας ζωής του οποιου-
δήποτε ανθρώπου με την αιωνιότητα δεν 
περιγράφεται. Είναι, ωστόσο, δυνατόν να 
κερδίσει ή όχι ο καθένας από μας την αιώ-
νια ζωή πλησίον του Θεού. Αυτό όμως είναι 
θέμα της δικής μας ελεύθερης επιλογής και 
σωστής αξιοποίησης του χρόνου . Στην ελ-
ληνική γλώσσα υπάρχει και μια άλλη λέξη, 
ο «καιρός», που σημαίνει την κατάλληλη ευ-
καιρία. «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού 
νυν ημέρα σωτηρίας». Η παράταση της ζωής 
μας (αυτό είναι ο καινούριος χρόνος που 
η αγάπη του Θεού μάς παραχωρεί) είναι η 

δυνατότητα να πλησιάσουμε τον Θεό, η με-
τάνοια. Αυτήν την δυνατότητα δεν θα έχουμε 
μετά τον βιολογικό θάνατο, τον χωρισμό της 
ψυχής από το σώμα. Από το «νυν» εξαρτάται 
το «αεί». Η Εκκλησία μας δέεται συνεχώς 
«τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν 
ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι».

Οι ευχές που συνήθως ανταλλάσσουμε 
κάθε Πρωτοχρονιά, μένουν σχεδόν πάντοτε 
ανεκπλήρωτες. Να μην μείνουμε στις ευχές. 
Χρειαζόμαστε προσευχή. Αυτό είναι το δυ-
σκολότερο και αναγκαιότερο έργο. Η μόνη 
περίπτωση αλλαγής είναι η μετάνοια. Είναι 
μια εκκλησιαστική λέξη που δεν ακούγεται 
ευχάριστα στα αυτιά των σημερινών ανθρώ-
πων. Που νομίζουν ότι η μετάνοια είναι η 
τακτοποίηση των θρησκευτικών υποθέσε-
ων της ζωής και ότι όλες οι υπόλοιπες δρα-
στηριότητές τους είναι κάτι ανεξάρτητο. Εν 
τούτοις επιζητούν (τις περισσότερες φορές 
με λάθος τρόπο) την αλλαγή, την βελτίωση, 
την διόρθωση. Όλα αυτά όμως απαιτούν 
και αυτοκριτική, αλλά και «καρπούς άξιους 
της μετανοίας». Χωρίς αυτά δεν έρχεται το 
καλύτερο μέλλον ούτε κερδίζεται η αιώνια 
σωτηρία. Η αιώνια ζωή με τον Θεό ή αρχίζει 
από αυτήν την γη ή δεν αρχίζει ποτέ.                                           

Αρχιμ. π. Νικόδημος Ηλιόπουλος

O ζητιάνος
Κανείς διαβάτης
δεν άφησε οβολό 
στη ραγισμένη παλάμη μου 

κι ας είχαν όλοι
χέρια γελαστά

Δαυίδ Μπάκας
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Η εορτή  
της Περιτομής του Κυρίου

Ἡ ἑορτὴ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἀπο-
τελεῖ τὸν μεσαῖο κρίκο μιᾶς ἁλυσσίδας τριῶν 
ἑορτῶν ποὺ ἐμφανίζουν τὸν Κύριο ταπεινω-
μένο στὸν ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, σὲ 
τέτοιο βαθμὸ ποὺ θὰ λέγαμε πὼς προκαλεῖ 
τὴ σκέψη καὶ σκανδαλίζει τὴν πίστη μας.

   Ἡ πρώτη εἶναι ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ μόλις 
πρὸ ἑβδομάδος ἑορτάσαμε, ὅπου ὁ Κύριος ἐν-
δυόμενος τὴν ἀνθρώπινη φύση «κενοῦται», 
ταπεινοῦται καὶ «λαμβάνει δούλου μορφήν» 
(Φιλιπ. β΄ 7). Ἡ τρίτη εἶναι αὐτὴ ποὺ σὲ λί-
γες μέρες θὰ ἑορτάσουμε, ἡ Βάπτισις τοῦ 
Κύριου.  Ἐδῶ ἐμφανίζεται νὰ δέχεται ἀκό-
μη μεγαλύτερη ταπείνωση, ἀφοῦ ὁ Κύριος 
ἔχοντας ἤδη φορέσει τὴν ἀνθρώπινη φύση, 
ἀκουμπᾶ ὄχι βέβαια κατὰ τὴν οὐσία ἀλλὰ 
κατὰ τὸν τύπο, καὶ σ’ αὐτὴν τὴ φοβερὴ ἀρ-
ρώστεια της, τὴν πτώση.

Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Περιτομῆς, 

ὅπου ὁ Κύριος δέχεται μιὰ ἐπὶ πλέον ταπεί-
νωση τῆς σαρκός του• εἶναι ἡ ταπείνωση 
ἐνώπιον τοῦ παλαιοῦ νόμου. Οἱ ὑπόλοιπες 
δεσποτικὲς ἑορτές, ἡ Μεταμόρφωσις, ἡ Εἴ-
σοδος εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ἡ Ἀνάστασις καὶ 
ἡ Ἀνάληψις, μὲ ἐξαίρεση αὐτὲς τοῦ πάθους 
ποὺ ὅμως ἀκολουθοῦνται ἀμέσως ἀπὸ τὴν 
Ἀνάσταση, εἶναι ἑορτὲς ποὺ δείχνουν τὴ δόξα 
τῆς θεότητός Του.

Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ εἶναι κάπως δύσκολη στὴν 
κατανόησή της καὶ κλειστὴ στὸ μήνυμά της. 
Ἡ περιτομὴ ἀποτελοῦσε παλαιὰ νομικὴ διά-
ταξη τῶν Ἑβραίων.  Αὐτὸν τὸν νόμο τῆς περι-
τομῆς τῆς σαρκός, ἐν ἄκρᾳ ταπεινώσει, «ἐκ-
πληροῖ»ὁ Κύριος σήμερα. Ἡ περιτομή, ὅμως, 
τῆς σαρκὸς συνδυάζεται μὲ δύο ἄλλες περιτο-
μές• μία πνευματικὴ καὶ μία συμβολική, ποὺ 
ὑπαινίσσονται μία τρίτη, τὴν μυστικὴ γιὰ 
τὴν ὁποία μᾶς ὁμιλεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
στὶς πρὸς Ρωμαίους, πρὸς Γαλάτας καὶ πρὸς 
Κολασσαεῖς ἐπιστολές του.

Ἡ πνευματικὴ περιτομὴ εἶναι ἡ τομή, ἡ 
κατάργηση τοῦ νόμου καὶ ὁ ἐγκαινιασμὸς 
τῆς χάριτος. «Χριστοῦ περιτμηθέντος ἐτμή-
θη νόμος, καὶ νόμου τμηθέντος εἰσήχθη 
χάρις», μᾶς λέγουν οἱ στίχοι τοῦ συναξαρί-
ου.«Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου τῆς χάριτος 
ἐλθούσης» (Δοξαστ. ἑσπερ. β’ ἤχου), τονίζει 
ὁ ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας μας.  Ἀποτέ-
μνεται ὁ νόμος, ἀπογυμνώνεται ἀπὸ κάθε τι 
ἐπουσιῶδες καὶ ἀνελεύθερο καὶ προσφέρεται 
στοὺς πιστοὺς ἡ ἐλευθερία τῆς χάριτος.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ μία τρίτη περιτομὴ 
ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴ τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ νόμου. 
Εἶναι ἡ περιτομὴ ποὺ ἀναφέρεται στὰ τρο-
πάρια τοῦ κανόνος ὡς σχολιασμὸς τοῦ ὅτι 
τὸ γεγονὸς ἔλαβε χώραν τὴν ὀγδόη ἡμέρα 
ἀπὸ τῆς γεννήσεως. Ἡ ὀγδόη ἡμέρα ἀπὸ τῆς 
γεννήσεως τοῦ Κυρίου καὶ τῆς ἀναγεννήσε-
ως τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως αὐτὴ ἀναφέρεται 
στὴν Καινὴ τώρα Διαθήκη, εἶναι σύμβολο τῆς 
αἰωνιότητος. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ ὄνομα δίδεται 
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τὴν ὀγδόη ἡμέρα. Τὸ ὄνομα εἶναι γιὰ τὸν 
καθένα μας τὸ πιστοποιητικὸ τῆς αἰωνιότη-
τος: «Χαίρετε ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Λουκ. ι’ 20).

Σήμερα, λοιπόν, ποὺ ἀλλάζει ὁ χρόνος 
ὡς ἔτος καὶ χρονολογία, καλὸ θὰ εἶναι νὰ 
γνωρίζουμε ὅτι ἀλλάζει ὁ χρόνος καὶ ὡς οὐ-
σία• μπολιάζεται μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τὴ χάρι 
τῆς αἰωνιότητος. Ἡ Περιτομὴ τοῦ Κυρίου 
σημαδεύει καὶ τὴν περιτομὴ τοῦ χρόνου, τὴ 
μεταμόρφωσή του σὲ αἰωνιότητα.

Αὐτὲς οἱ τρεῖς περιτομές, ἀγαπητοί μου 
ἀδελφοί, τῆς σαρκός -ἡ οὐσιαστική-, τοῦ 
νόμου -ἡ πνευματικὴ- καὶ τοῦ χρόνου -ἡ 
συμβολική-, προεικονίζουν τὴν τελεία, τὴ 
μυστικὴ περιτομὴ• εἶναι ἡ «ἀχειροποίη-
τος περιτομὴ» τοῦ σημερινοῦ ἀποστολικοῦ 
ἀναγνώσματος (Κολ. β› 11), ἡ περιτομὴ τῆς 
καρδίας «ἐν πνεύματι οὐ γράμματι» (Ρωμ. β’ 
29) καὶ (Πράξ. ζ’ 51).

Οἱ πρῶτες περιτομὲς στὴν οὐσία σημαί-
νουν μερικὴ τομή• ὅ,τι μολύνει τὴ σάρκα, 
ὅ,τι στενεύει τὸ νόμο, ὅ,τι παχαίνει τὸ χρόνο 
σήμερα κόβεται καὶ ἔτσι μεταμορφώνεται ἡ 
σάρκα σὲ πνεῦμα, ὁ νόμος σὲ χάρι, ὁ χρόνος 
σὲ αἰωνιότητα. Ἡ μυστικὴ ὅμως περιτομὴ 
εἶναι μιὰ ἀπόλυτη ἐκτομὴ τῶν παθῶν καὶ 
τοῦ φρονήματος τῆς ἁμαρτίας. Εἶναι αὐτὴ 

ποὺ τὸν ἄνθρωπο τὸν κάνει ὄχι κυνηγό, ἀλλὰ 
μέτοχο τῆς ζωῆς τοῦ πνεύματος, τῆς χάριτος, 
τῆς αἰωνιότητος, ἀπὸ τώρα ποὺ φοροῦμε 
ἀκόμη τὴ σάρκα, ποὺ ζοῦμε ἐν χρόνῳ, ποὺ 
καλούμεθα νὰ τηροῦμε τὶς ἐντολές. Εἶναι 
αὐτὴ ποὺ μᾶς μεταμορφώνει σὲ θεϊκοὺς 
ἀνθρώπους• ποὺ ἐκτέμνει τὰ πάθη μας, πε-
ριτέμνει τὴ φύση μας καὶ συντέμνει τὸ χρό-
νο μας. Μᾶς κάνει νὰ μὴν ζοῦμε ἔντονα τὴ 
φύση, τὴ σάρκα, τὸν νόμο, τὸν χρόνο.

   Παράξενο αὐτὸ τὸ τελευταῖο. Καὶ ὅμως 
τὸ ἐπιλέγω γιὰ εὐχή. Ὁ χρόνος μας νὰ εἶναι 
συντετμημένος φέτος,«συνεσταλμένος» (Α› 
Κορ. ζ’ 29). Ὄχι βέβαια, συντετμημένος στὸ 
μῆκος. Κάθε ἄλλο. Ἀλλὰ συντετμημένος στὴ 
φυσικὴ οὐσία του. Ὅσο λιγοστεύει σὲ φυσικὴ 
οὐσία καὶ κοσμικὴ σημασία, τόσο χάνει τὴν 
παχύτητά του, λεπτύνεται, μετασχηματίζεται 
σὲ αἰωνιότητα.

   Σᾶς εὔχομαι «χρόνια πολλά», σᾶς εὔ-
χομαι καὶ «χρόνια αἰώνια»• τὰ πολλὰ αὐτῆς 
τῆς ζωῆς ἀλλὰ καὶ τὰ αἰώνια ποὺ ἀρχίζουν 
ἀπὸ σήμερα καὶ δὲν τελειώνουν ποτέ.

Καλὴ χρονιὰ καὶ εὐλογημένη!
Ἰανουάριος 2014

Ο Μεσογαίας και Λαυρεωτικής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τι δώρο!
Τι δώρο ακριβό στο μέγα πανηγύρι
εκεί που τα’ χεις όλα και όλα τα μπορείς 
ν’ αφήνεις την ψυχή σου 

ρούχο μπαλωμένο
στην κρεμάστρα του Θεού.

Δαυίδ Μπάκας 
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Κατά1* την ημέρα των Θεοφανείων όλος 
ο κόσμος ανακαινίζεται και γίνεται μέτο-
χος της αγιότητος του Θεού. Την ίδια όμως 
αυτή μέρα, ο Χριστός μπαίνει στο δρόμο του 
Γολγοθά.

Ήρθε προς τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, 
στον Ιορδάνη, όχι για να καθαρθεί – ήταν 
καθαρός από κάθε αμαρτία και επειδή ήταν 
Θεός αλλά και επειδή η ανθρώπινη φύση Του 
είχε καθαριστεί δια μέσου της ιστορίας του 
Ισραήλ, από εκείνους τους προγόνους Του 
που είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στον Θεό 
και των οποίων η αγιότητα αποκορυφώθηκε 
στην πάναγνη Μητέρα του, την τόσο άσπιλη 
και ακηλίδωτη, ώστε να μπορέσει να οδη-
γηθεί στα Άγια των Αγίων, εκεί όπου και ο 
Αρχιερεύς ακόμη δεν τολμούσε να μπει παρά 
μόνο μία φορά το χρόνο και πάλι μετά από 
ειδικούς καθαρμούς.

Ο Χριστός δεν είχε ανάγκη καθαρμού. 
Αλλά αυτά τα νερά, μέσα στα οποία τόσοι 
αμαρτωλοί άνθρωποι είχαν βαπτιστεί, εξο-
μολογούμενοι στον Ιωάννη την αμαρτωλό-
τητά τους, ήταν, θα λέγαμε, βαρειά από την 
αμαρτία και τη θνητότητα του ανθρώπινου 
γένους. Είχαν γίνει νερά θανάτου και σ’ αυτά 

1 * Ομιλία που εκφωνήθηκε τα Θεοφάνεια του 
1998.

βαπτίζεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός εκείνη 
την ημέρα, παίρνοντας επάνω Του τη θνητό-
τητα – αποτέλεσμα της αμαρτίας του κόσμου.

Έρχεται, αθάνατος κατά την ανθρώπινη 
και θεία φύση Του, και ταυτόχρονα ενδύεται 
με τη θνητότητα του αμαρτωλού κόσμου. 
Αυτό είναι και το πρώτο Του βήμα στο μονο-
πάτι που οδηγεί στο Γολγοθά. Τούτη τη μέρα 
μένουμε έκθαμβοι από την άπειρη αγάπη 
του Θεού. Όπως όμως και σε κάθε άλλη περί-
πτωση, ο άνθρωπος έπρεπε να συμμετάσχει 
με κάθε τρόπο στη σωτηρία που ο Θεός του 
παρείχε. Γι’ αυτό και έρχεται ο Χριστός και 
γίνεται κοινωνός της θνητότητάς μας, για να 
μας σώσει. Το αποκορύφωμα θα συμβεί στο 
Γολγοθά όταν θα πει «Θεέ μου, Θεέ μου, ινατί 
με εγκατέλιπες;». Αυτή θα είναι μια στιγμή 
κατά την οποία, Θεός καθώς ήταν μαζί και 
άνθρωπος, και ακριβώς επειδή μετέσχε της 
μοίρας της ανθρωπότητας, θα χάσει την επι-
κοινωνία με τον Πατέρα Του. Αυτή είναι η 
υπέρτατη πράξη της θείας αγάπης.

Ας χαρούμε λοιπόν σήμερα και ας θαυμά-
σουμε, και ας υμνήσουμε αυτήν την αγάπη 
του Θεού, και ας μάθουμε από Αυτόν· διό-
τι λέει στο Ευαγγέλιο «Υπόδειγμα δέδωκα 
υμίν, ίνα καθώς εγώ εποίησα υμίν, και υμείς 
ποιήτε». Μας καλεί, μέσα στα πλαίσια της 
ανθρώπινης αμαρτωλότητάς μας, να σηκώ-
νουμε ο ένας το φορτίο του άλλου, στη ζωή 
και στο θάνατο.  Ας μάθουμε από αυτό.  Δυ-
σκολευόμαστε τόσο πολύ να σηκώσουμε το 
βάρος ακόμη και εκείνων που αγαπάμε· και 
το βρίσκουμε πρακτικά αδύνατο να δώσουμε 
ένα χέρι στα βάρη εκείνων που δεν αγαπάμε 
με φυσική, άμεση τρυφερότητα. Ας μάθου-
με, γιατί αυτό είναι το πρώτο μάθημα που 
μας δίνει ο Χριστός, καθώς σήμερα ξεκινά 
τη διακονία Του. 

Anthony Bloom, «ο ευάλωτος Θεός»,  
εκδόσεις Εν Πλώ, Αθήνα 2008, σελ. 79-83

Θεοφάνεια
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ΔΙΠΤΥΧΑ
Περίοδος Απριλίου 2010 – Ιουνίου 2010

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

(λόγω του μεγάλου αριθμού βαπτίσεων, σημειώνονται αυτές που 
αφορούν σε ενορίτες Μαρκοπούλου και Πόρτο Ράφτη)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 (συνολικές βαπτίσεις: 6, οι εδώ αναγραφόμενες: 2)
18 Νικόλαος Γιατζόγλου του Παναγιώτη και της Αγγελικής
25 Βανέσα – Βασιλική SHKEMBI του Ευαγγέλου και της RUBIE

ΜΑΪΟΣ 2010 (συνολικές βαπτίσεις: 21, οι εδώ αναγραφόμενες: 10)
2 Ιωάννης Κολιαβασίλης του Δημητρίου και της Μαρίας
8 Απόστολος – Μάριος Αγγέλου του Ιωάννη  
   και της Πηνελόπης – Ελευθερίας
9 Αικατερίνα Ηλιοπούλου του Παναγιώτη και της Αγγελικής
10 Νικόλαος Τσιώτας του Γεωργίου και της Παναγιώτας 
16 Κωνσταντίνος Ορφανός του Ιωάννη και της Δήμητρας
23 Ελένη Κολιαβασίλη του Αλεξάνδρου και της Ζωής
29 Δήμητρα Πλατή του Νικολάου και της Χριστίνας
29 Νικόλαος Σταύρου του Κωνσταντίνου και της Χρυσής
30 Αικατερίνα Μπούφη του Πέτρου και της Ελένης
30 Κωνσταντίνα – Έρρικα Γραμματικού του Ευαγγέλου και της Τζανίνα

ΙΟΥΝΙΟΣ (συνολικές βαπτίσεις: 23, οι εδώ αναγραφόμενες: 12)
5 Κωνσταντίνος Νικολάκης του Μιμίκου και της Μαρίας
5 Αλέξανδρος Διαμαντής του Αθανασίου και της Αικατερίνας
6 Πέτρος Στεφανάκος του Γεωργίου και της Ασημίνας
12 Στυλιανή Παπαδοπούλου του Φωτίου και της Βασιλικής
19 Ευάγγελος Χατζημανίκης του Γεωργίου και της Βασιλικής
19 Σοφία Χατζημανίκη του Γεωργίου και της Βασιλικής
20 Θεόδωρος Πετούρης του Δημητρίου και της Ξανθής
20 Χριστίνα Τράκα του Παντελή και της Σοφίας
26 Βαλέρια Νικολαΐδη του Χαράλαμπου και της Παρασκευής
26 Μαρία – Ελένη Παπαδοπούλου του Αλεξάνδρου και της Ισιδώρας
27 Παρασκευή Σταύρου του Ιωάννη και της Άννας
27 Αιμιλία – Ιωάννα Μεμούσι του Ίμπρο και της Μαρινέλα
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ΓΑΜΟΙ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
17 Εμμανουήλ Μουζουρέλης και Αναστασία Μαρμακεθανάκη 
24 Γεώργιος Κουτσάφτης και Φωτεινή Λάμπου

ΜΑΪΟΣ 2010 
1 Παναγιώτης Μαράντος και Κωνσταντίνα Λαουτάρη
2 Ανδρέας Ανδρέου και Αντιγόνη – Ενόλα Γκαγκατσούδη
22 Δημήτριος Γιαννακάκος και Παναγιώτα Μπούρδα
29 Σωτήριος Σιγάλας και Αγγελική Αγριογιάννη
30 Γεώργιος Γιαννακούρης και Χριστίνα Πάντου

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 
12 Εβρέ – Ντανιέλ – Ζοζέφ – Ογκουστέν Λε Μουέλ 
     και Δήμητρα Μπουκούβαλα 
19 Δημήτριος Ζαχαρίου και Μαρία Λάππα
22 Χρήστος Λαδάς και Αγγελική Παπαγιαννόπουλου
26 Ιωάννης Τσαλδάρης και Μαρίνα Χήρα

ΚΗΔΕΙΕΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 (συμπλήρωση του προηγούμενου τεύχους)
4 Ιωάννης Καραλής, ετών 84
7 Θεόδωρος Κόλιας, ετών 89
9 Δημήτριος Αλλαγιάννης, ετών 69
10 Παναγιώτης Νικολάου, ετών 75
27 Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, ετών 75
30 Ευάγγελος Μαγγανάς, ετών 83

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
2 Μαρία Τζένη, ετών 81
7 Ιωάννης Μερκούρης, ετών 75
9 Αιμίλιος Παντίδης, ετών 81
20 Μιχαήλ Μιλτυνάκης, ετών 75
26 Άγγελος Λαουτάρης, ετών 73
26 Ευαγγελία Αλιπράντη, ετών 72
29 Δέσποινα Καραγιάννη, ετών 63

ΜΑΪΟΣ 2010
2 Αντώνιος Στάγκος, ετών 82
9 Χρήστος Φράγκος, ετών 58
10 Δημήτριος Ορφανός, ετών 88
10 Μαργαρίτα Σταύρου, ετών 88
12 Ελένη Νικολάου, ετών 96

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
19 Αικατερίνη Κοντού, ετών 36
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Για το χριστουγεννιάτικο  
τραγούδι

Στάξε ένα κόμπο απ’ το Πνεύμα Σου
άκρη – άκρη στην πέννα μου
και γράψε το χριστουγεννιάτικο τραγούδι
για να μην πω πως είναι τίποτα δικό μου 
και χάσω το τραγούδι
και χάσω τα Χριστούγεννα.

Βλέπεις είναι ανάγκη
να στάξης ένα κόμπο απ’ το  Πνεύμα Σου
γιατί είν’ η πέννα στέρφα και στεγνή
δίχως ούτε σταλιά ζωή
ούτ’ ένα δάκρυ.

Κι Εσύ κατέχεις τα τραγούδια των αγγέλων
τα τραγούδια των άστρων
και της Σιωπής…

Η έρημος μπορεί να βλαστήση 
απ’ τον ξερό το βράχο να ξεπηδήση
νερό.

Μπορεί να βγάλη λουλούδια ο βάτος
κι η αγριοσυκιά καρπό
όταν στάξης στον κόσμο ένα κόμπο απ’ το Πνεύμα Σου.

Όταν στάξης στην πέννα μου
ένα κόμπο απ’ το Πνεύμα Σου
μπορώ κι εγώ να τραγουδήσω
τα Χριστούγεννα.

Καίτη Χιωτέλλη,

«Ανατολικοί Δρόμοι», εκδ. Δίφρος 1961, σελ.76


