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ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:                 τηλ. 210-34.76.090

Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο, οἱ Κυρίες τοῦ «Ἐνοριακοῦ 
Ταμείου Ἀλληλεγγύης», οἱ Ἱεροψάλτες καί 

ὅλοι οἱ συνεργάτες μας, εὔχονται «ὁ ἐν σπηλαίῳ 
γεννηθεῖς καί κατά τόν Νόμον περιτμηθείς καί ἐν 
Ἰορδάνη ὑπό Ἰωάννου Βαπτισθείς» Σωτήρας τοῦ 
Κόσμου, νά ἀποτελέσει γιά ὅλους πηγή ἔμπνευσης, 
δημιουργίας, δύναμης καί ἐλπίδας γιά ὁλόκληρη 
τήν νέα χρονιά.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ÊïíôÜêéïí ÍÝïõ  Ἔôïõò

Ἦ÷ïò ä´. Ὁ Ὑøùèåßò ἐí ôῷ Óôáõñῷ

ôῶí áἰþíùí ÐïéçôÞò êáß Äåóðüôçò, ÈåÝ ôῶí ὅëùí, 
ὑðåñïýóéå ὄíôùò, ôÞí ἐíéáýóéïí åὐëüãçóïí ðåñßïäïí, 
óþæùí ôῷ ἐëÝåé óïõ ôῷ ἀðåßñῳ, ïἰêôßñµïí, ðÜíôáò 

ôïýò ëáôñåýïíôáò óïß ôῷ µüíῳ Äåóðüôῃ, êáß ἐêâïῶíôáò 
öüâῳ ëõôñùôÜ· Åὔöïñïí ðᾶóé ôü ἔôïò ÷ïñÞãçóïí.

Εὐχαριστοῦµε 
τήν οἰκογενειακή Ἐπιχείρηση Μαρµάρου Ἀδελφῶν Μιχαήλ Κίτσου 

(3ο Χιλιόµ. Θηβῶν-Μουρικίου 22620 29838) γιά τήν χορηγία 
τοῦ παρόντος τεύχους.



Μέσα στήν ἑορταστική ἀτμόσφαιρα μέ τούς φωτι-
σμένους δρόμους, τίς στολισμένες βιτρίνες, τά Χρι-

στουγεννιάτικα δένδρα πού ἀναβοσβήνουν, ἡ Ἐκκλησία μᾶς 
προσκαλεῖ νά ἀφήσουμε τά ἀνάκτορα τοῦ Ἡρώδη καί νά 
βρεθοῦμε κοντά στήν Ταπεινή Φάτνη προσπαθώντας νά 
ζήσουμε τήν Μεγάλη Ἑορτή καί τή ζωή μας μέ τέτοιο τρό-
πο ὥστε ἄν κάποιος μᾶς ρωτήσει γιά τό Ἀστέρι τῶν Μά-
γων ἤ παρατηρήσει τήν δική μας πορεία νά βρεῖ τό σωστό 
δρόμο. Αὐτό θά σημαίνει ὅτι ἡ χαρά τῶν Χριστουγέννων 
θά ἔχει βρεῖ τό νόημα καί τήν αὐθεντικότητά της. Τότε, 
ἴσως σταθοῦμε ἱκανοί νά ἀπολαύσουμε τήν εὐφρόσυνη 
καί βιωματική μας συμμετοχή στόν κοσμοχαρμόσυνο ὕμνο 
«Χριστός γεννᾶται δοξάσατε». Τότε τά Χριστούγεννα δέν 
θά εἶναι μία εὐκαιρία γιά ξεκούραση, γιά φαγητό, δῶρα καί 
διασκεδάσεις, ἀλλά θά εἶναι μία πορεία συναντήσεως καί 
εὑρέσεως τοῦ παιδίου Ἰησοῦ, τό ὁποῖο δέν ἦλθε ἁπλά γιά 
νά διορθώσει τήν ζωή μας ἀλλά ἦλθε νά γίνει τό ἴδιο ἡ 
ζωή μας καί νά μᾶς δώσει τήν δυνατότητα νά ἑνωθοῦμε 
μέ τόν Θεό.

Ὅλοι μας λοιπόν ξεκινήσαμε τήν πορεία καί τώρα λί-
γες ἡμέρες μόνον ἀπομένουν γιά νά βρεθοῦμε ταπεινοί 

προσκυνητές μπροστά στήν Φάτνη μαζί μέ τούς ποιμένες 
τούς Ἀγγέλους καί τούς Μάγους.

Ἡ Ἐνορία σέ προσκαλεῖ στήν Χριστουγεννιάτικη Θυ-
σία γιά νά βιώσουμε ὅλοι μαζί τό Μυστήριο τῆς 

Ἐνανθρωπήσεως καί νά ἐπιτρέψουμε στόν Νεογεννημένο 
Σωτῆρα μέ τήν Θ. Κοινωνία νά ἐπισκεφθεῖ τήν σκοτεινή 
καρδιακή μας φάτνη καί νά τήν μετατρέψει σέ φωτόλου-
στο δωμάτιο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἡχαρά μας θά γίνει ἀκόμη μεγαλύτερη μέ τήν συμμετοχή 
σου στή λατρεία τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Ἁγίου 

∆ωδεκαημέρου.
Ἡ Ἐνορία σου

Ἕνα γράμμα γιά σένα 

τόν Ἐνορίτη μας
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Χ ριστιανική Ἀγωγή εἶναι ἡ ἔννοια 
ἐκείνη, ἡ ὁποία ἔχει σκοπό νά 
συντελέσει στήν ἀνάπτυξη καί 

διαμόρφωση τῆς προσωπικότητας τοῦ 
ἀνθρώπου, ἰδιαιτέρως τοῦ νέου. Γιά 
νά κατανοήσουμε ὅμως καλύτερα τήν 
ἀξία καί τόν ρόλο αὐτῆς εἶναι σκόπι-
μο νά δοῦμε πρῶτα τό φαινόμενο τῆς 
ἀγωγῆς γενικότερα.

Ὅταν λέμε ἀγωγή, ἐννοοῦμε τήν 
βοήθεια τήν ὁποία παρέχουμε στόν νέο 
ἄνθρωπο γιά νά ἀναπτυχθεῖ σωματικά 
(σωματική ἀγωγή) καί ψυχικά (ψυχική 
ἀγωγή) καί νά γίνει ὁλοκληρωμένος 
καί ἄξιος τοῦ προορισμοῦ του. Γιά 
νά γίνει προσωπικότητα, ἡ ὁποία θά 
γνωρίζει τόν σκοπό τῆς ζωῆς καί θά 
χρειαστεῖ νά συμβάλει στήν κανονική 
συγκρότηση καί στήν ὁμαλή ἀνάπτυξη 
τῆς κοινωνίας. Ἡ ἀνάγκη τῆς ἀγωγῆς 
εἶναι προφανής ἰδίως στήν παιδική καί 
ἐφηβική ἡλικία. Ἐν τούτοις πρέπει νά 
γνωρίζουμε ὅτι τό ἔργο τῆς ἀγωγῆς 
συνεχίζεται καί ὁλοκληρώνεται καί 
στήν νεανική ἡλικία. Ἀλλά οὔτε καί 
τότε οὐσιαστικά τελειώνει.

Ἡ ἀγωγή εἶναι ἔργο ἰσόβιο. Ἀπό 

τά ἀνωτέρω συνάγεται ὅτι τό ἔργο 
τῆς ἀγωγῆς εἶναι ἀπαραίτητο γιά κάθε 
ἄνθρωπο ἀλλά καί δυσχερές. Ἡ δυσχέ-
ρεια συνίσταται στό ὅτι ἐπικρατοῦν 
δυσμενεῖς ἐπιδράσεις πού προσβάλ-
λουν τήν εὔπλαστη νεανική ψυχή καί 
συντελοῦν πολλές φορές στήν παρα-
μόρφωσή της μέ θλιβερές συνέπει-
ες τόσο γιά τό ἄτομο ὅσο καί γιά τήν 
κοινωνία. Τίς συνέπειες αὐτές μόνο μία 
ὀρθή ἀγωγή δύναται νά ἀντιμετωπίσει 
καί νά συγκρατήσει τό νέο ἄνθρωπο 
στόν ἐπικίνδυνο καί ὀλισθηρό δρόμο, 
τόν ὁποῖο ἀκολουθεῖ. Καί γιά νά γίνει 
περισσότερο κατανοητή ἡ ἀνάγκη τῆς 
ἀγωγῆς, πρέπει νά γνωρίσουμε βαθύ-
τερα τήν ἔννοιά της. 

Ἡ λέξη ἀγωγή παράγεται ἀπό τό 
ρήμα ἄγω, τό ὁποῖο σημαίνει ὁδηγῶ. 
Ἑπομένως ἡ ἀγωγή σημαίνει ἀρχικά 
τήν ὁδήγηση, ἀργότερα ἀπέκτησε 
εὐρύτερο περιεχόμενο καί σημαίνει 
γενικῶς τήν καθοδήγηση. Οἱ τρεῖς ἀπα-
ραίτητοι παράγοντες πού συμβάλλουν 
στήν καθοδήγηση τοῦ παιδιοῦ εἶναι α) 
ὁ παιδαγωγός, ὁ μορφωτής, β) ἐκεῖνος 
ὁ ὁποῖος θά ὁδηγηθεῖ, θά μορφωθεῖ, ὁ 
παιδαγωγούμενος, καί γ) παράγοντας 
εἶναι τό ὑλικό, τό μέσο μέ τό ὁποῖο 
θά ἐπιτευχθεῖ ἡ μόρφωση, ἡ διαπαι-
δαγώγηση. Τό ὑλικό αὐτό ὀνομάζεται 
μορφωτικό ἀγαθό. Ἄν προσέξουμε κα-
λύτερα τούς παράγοντες αὐτούς τῆς 
ἀγωγῆς, θά ἀντιληφθοῦμε ὅτι καί οἱ 
τρεῖς εἶναι ἀπαραίτητοι καί ἔχουν βασι-
κή σημασία. Γιά νά ἔχουμε ὀρθή ἀγωγή 

Ὀρθή Ἀγωγή
Μαρία Γκούμπλια
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τό Διοικητικό Συµβούλιο τοῦ «Ἐνοριακοῦ Ταµείου Ἀλληλεγγύης» 
τιµᾶ καί ἑορτάζει τήν Τρίτη 3 Ἰανουαρίου 2006 τόν Προστάτη τῶν 
ἔργων τῆς Ἀγάπης, τῆς Φιλανθρωπίας καί τῆς Ἀλληλεγγύης τῆς 

Ἐνορίας µας, Ὁσιοµάρτυρος Ἐφραίµ τοῦ νεοφανοῦς τοῦ ὁποίου τµῆµα ἀπό 
τό λείψανο φυλάσσεται στόν Ναό µας. 

Τό λατρευτικό πρόγραµµα τοῦ Ἑορτασµοῦ ἔχει ὡς ἑξῆς:

Δευτέρα 2/1/06 ὥρα 5.00 µ.µ.
Μεγάλος Ἑσπερινός καί Παράκληση.

Τρίτη 3/1/06 ὥρα 7.00 π.µ.
Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία, ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν µελῶν τοῦ «ΕΤΑ».

Ἐκδήλωση γιά τή συµπλήρωση 10 χρόνων Φιλανθρωπικῆς καί 
κοινωνικῆς προσφορᾶς τῆς Ἐνορίας (1995-2005). 

Βράβευση ὅλων τῶν Κυριῶν πού διακόνησαν κατά τήν δεκαετία.

Σᾶς προσκαλοῦµε νά συνεορτάσουµε ὅλοι µαζί τόν προστάτη µας καί τήν 
ἐπέτειο αὐτή.

Τό Δ.Σ.  «ΤΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ἐπιβάλλεται νά ὑπάρχουν καί οἱ τρεῖς 
αὐτοί παράγοντες. 

Τόν πρῶτο ἀποφασιστικό ρόλο 
στό μορφωτικό ἀποτέλεσμα παίζουν 
οἱ παράγοντες παιδαγωγός καί μορ-
φωτικό ἀγαθό. Εἶναι γνωστό ὅτι, 
ὅταν ἔχουμε παιδαγωγούς ἄξιους τῆς 
ἀποστολῆς τους, δηλαδή ἀνθρώπους 
ἐμπνευσμένους ἀπό ἕνα ἀνώτερο 
ἰδανικό καί μέ συνέπεια στή ζωή 
τους, καί δεύτερον ἀνώτερο μορφω-
τικό ἀγαθό, τότε καί τό ἀποτέλεσμα 
τῆς ἀγωγῆς θά εἶναι καλό. Βεβαίως 
θά παίξει ρόλο καί ὁ τρίτος παράγο-
ντας, ὁ παιδαγωγούμενος. Ἀπό ὅσα 
ἤδη ἀναφέρθηκαν εἶναι προφανές ὅτι 
ἡ ὀρθή ἀγωγή ἔχει σκοπό νά βοηθή-
σει τούς νέους στήν διαμόρφωση τοῦ 
καλοῦ χαρακτῆρα καί νά ὑποδείξει τό 
ἄριστο μέσο πρός πραγματοποίησή 

του. Προβάλλεται ἔντονα καί ἄμεσα ἡ 
ἀνάγκη μιᾶς ὀρθῆς ἀγωγῆς, πού μπορεῖ 
νά βοηθήσει τόν σύγχρονο ἄνθρωπο 
νά γνωρίσει καλύτερα τόν ἑαυτό του, 
τόν προορισμό του καί νά κατακτήσει 
τήν εὐτυχία ὡς ἄτομο καί ὡς κοινωνικό 
σύνολο. Καθημερινῶς πολλα-
πλασιάζονται οἱ ἄνθρωποι 
ἀπό ὅλα τά μέρη τοῦ κό-
σμου καί εἶναι χρήσιμο 
τό πνεῦμα τοῦ νέου 
νά μεγαλώνει 
δυναμικά καί 
μέ γερά θεμέ-
λια.
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Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὁποιασδήποτε ἐποχῆς, 
ὅπου καί ἄν κατοικοῦν στή γῆ καί σέ 

ὁποιαδήποτε θρησκεία καί ἄν ἀνήκουν, 
ἔχουν καθορίσει γιορτές καί πανήγυρεις, 
ἀφιερωμένες πρός τιμήν κάποιου ἤ κάποιων 
θεῶν. Καί αὐτό γιατί ἡ γιορτή εἶναι αἴτημα τῆς 
ψυχῆς του καί ἕνα μέσον νά ἐπικοινωνήσει ὁ 
ἄνθρωπος μέ τόν Θεόν.

Ὁ Δημόκριτος ὁ Θρακιώτης πολύ σωστά 
μᾶς πληροφορεῖ ὅτι «Βίος ἀνεόρταστος μα-
κρά ὁδός ἀπανδόκευτος» δηλαδή: Ἡ ζωή πού 
δέν ἔχει γιορτές μοιάζει μέ μακρύ δρόμο 
πού δέν ἔχει πανδοχεῖο γιά ἀνάπαυση.

Ὁ Χριστιανισμός διδάσκει, ὅτι ἡ 
ζωή τοῦ Χρι στιανοῦ πρέπει νά 
εἶναι συνεχής εὐχαριστία καί 
δοξολογία πρός τόν Θεό ὁ 
ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος γιά 
νά σώσει τόν ἄνθρωπον.

Ὁ μεγάλος Πατήρ τῆς 
Ἐκκλησίας, ὁ Ὡριγένης, 
ἀναφέρει ὅτι «ἑορτή οὐδέν ἄλλο ἐστίν ἤ 
τό τά δέοντα πράττειν» (Κατά Κέλσου 8,21 
ΒΕΠΕΣ 10,191,3).

Οἱ πρῶτοι χριστιανοί ἐπιδίδονταν πραγ-
μα τικά στό νά πράττουν ἐκεῖνα πού ἁρμόζει 
καί πρέπει, δείχνοντας τήν ἀγάπη τους πρός 
τόν Θεόν καί τόν συνάνθρωπο, μέ ἔργα πίστε-
ως,  ἀρετῆς καί ἀνυπόκριτης ἄδολης ἀγάπης.

Ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέννων γιά πρώ-
τη φορά γιορτάστηκε γύρω στό 300 μ.Χ. καί 
μάλιστα στίς 6 Ἰανουαρίου μέ συνδυασμό μέ 
τήν γιορτή τῆς Βαπτίσεως τοῦ  Ἰ. Χριστοῦ. 
Ἡ γιορτή αὐτή ἤταν γνωστή μέ τό ὄνομα 
«Ἐπιφάνεια» καί τό τελετουργικό της μέρος 
ἄρχιζε ἀπό τό βράδυ τῆς 5ης Ἰανουαρίου.

Ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέννων ὡς αὐτο-
τελής γιορτή, ἀφιερωμένη στό γεγονός τῆς 
γεννήσως τοῦ  Ἰ. Χριστοῦ γιορτάστηκε γιά 
πρώτη φορά στή Ρώμη γύρω στό 335 μ.Χ.

Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐκκλησία ὥρισε 
νά γιορτάζεται ἡ γιορτή τῶν Χριστουγέν-
νων τήν 25η Δεκεμβρίου γιατί ἤθελε νά 
ἀποτρέψει τούς Χριστιανούς νά συμμετέχουν 
στήν εἰ δωλολατρική γιορτή τοῦ ἡλίου ἡ ὁποία 
γιορτάζετο τήν ἴδια ἡμέρα (25 Δεκεμβρίου).

Ἀπό τήν Δύση ἡ αὐτο τελής πλέον 
γιορτή τῶν Χρι στουγέννων εἰσῆλθε καί

στήν Ἀνατολή.
Σύμφωνα δέ μέ μία πληροφορία 
γιορτάστηκε γιά πρώτη φορά 

ἀπό τόν Μέγα Βασίλειο στήν 
Ἐκκλησία Καισαρείας Καπα-
δοκίας. Μία ἄλλη πληροφο-
ρία μᾶς λέει ὅτι ἡ γιορτή 
τῶν Χριστουγέννων γιά 
πρώτη φορά γιορτάστη-

κε στήν Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας, καί 
ἀργότερα καί σέ ἄλλες Ἐκκλησίες, ὅπως 
στήν Κωνσταντινούπολη, ἀπό τό Γρηγό-
ριο τόν Ναζιανζηνόν, στήν Ἀλεξάνδρεια 

ἀπό τόν Κύριλλον Ἀλεξανδρείας τό 433 καί 
τέλος στά Ἱεροσόλυμα στά τέλη τῆς 6ης 
ἑκατονταετίας.

Ἐκεῖνο πού ἔχει σημασία γιά μᾶς τούς 
Ὀρθόδοξους Χριστιανούς εἶναι τό πῶς πρέ-
πει νά προσεγγίσουμε καί νά δεχθοῦμε τά 
μηνύματα τῆς γιορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος 
Ἱ. Μ. Θηβῶν & Λεβαδείας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Σύντομη Ἱστορική ἀναφορά στήν μεγάλη γιορτή
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Ὁσηµερινός ἄνθρωπος ἐµφανίζεται 
νά νοσταλγεῖ καί νά ἀναζητᾶ τήν 
αἰωνιότητα. Ἐπιθυµεῖ νά βρεθεῖ 

στήν Βασιλεία τῆς Χαρᾶς καί τῆς Εἰρήνης, 
πού ἀρχίζει ἀπό τή ζωή αὐτή καί συνε-
χίζεται στήν ἄλλη, τήν αἰώνια καί παντο-
τεινή.

Γιά νά φθάσει ὅµως στόν προορισµό 
του πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἀκολουθήσει 
τόν δρόµο τῆς ἀγάπης ὁ ὁποῖος δέν ὁδηγεῖ 
µόνο τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό ἀλλά 
φέρνει καί τόν οὐρανό ἀνάµεσα στούς 
ἀνθρώπους.

Ἕνα ἀπό τά θλιβερά φαινόµενα τῆς 
ἐποχῆς µας εἶναι καί ἡ «φιλολογία τῆς 
ἀγάπης» ὅπου πολλοί µιλοῦν γιά ἀγάπη, 
καµουφλάρονται 
πίσω ἀπ’ αὐτήν, καί 
ταυτόχρονα τήν ἐκµε-
ταλλεύονται γιά δι-
κούς τους σκοπούς, 
γιά ἐπίδειξη, γιά δηµι-
ουργία ἐντυπώσεων 
ἤ καί γιά νά πείσουν τούς ἀνθρώπους ὅτι 
ἔκαναν τό καθῆκον τους ἀπέναντι στόν 
«ἐλάχιστο ἀδελφό». Εἰδικά τίς ἡµέρες πού 
ἔρχονται δέν θά εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού θά 
εὐαισθητοποιηθοῦν γιά τόν ἀνθρώπινο 
πόνο πού ὑπάρχει γύρω µας, γιά τούς 
ἀρρώστους, τούς γέροντες, τούς φυλακι-
σµένους, τούς ἀνήµπορους, τά ὀρφανά, 
τούς ὁποίους θά ξεχάσουν µετά τίς Ἑορτές 
γιά νά τούς ξαναθυµηθοῦν τοῦ χρόνου τέ-
τοιο καιρό. Ὅµως ἡ γνήσια ἀγάπη, ἡ ἀγάπη 
πού µᾶς δίδαξε ὁ Χριστός δέν ἔχει συγκε-
κριµένες ἡµέρες γιά νά ἐφαρµόζεται ἀλλά 
χαρακτηρίζεται ἀπό µία ἀσταµάτητη πορεία 
πρός τόν «ἐλάχιστο ἀδελφό» µέ τό ἴδιο 
ἐνδιαφέρον, τόν ἴδιο ρυθµό, τήν ἴδια ζε-
στασιά ὅλον τόν χρόνο. Ἐπιπλέον ἡ ἀγάπη 

δέν περιµένει νά κτυπήσουν τήν πόρτα της 
ἐκεῖνοι πού πονοῦν καί ὑποφέρουν ἀλλά 
βγαίνει ἡ ἴδια καί τούς ἀναζητᾶ, κτυπᾶ 
τίς πόρτες τους καί τούς παρηγορεῖ, τούς 
ἐνισχύει καί τούς στηρίζει, χωρίς προτιµή-
σεις, χωρίς ἐξαιρέσεις, χωρίς ἐπιλογές.

Στήν Ἐνορία µας ἐδῶ καί χρόνια γίνεται 
µία οὐσιαστική προσπάθεια καί ὡς πρός 
τήν κατεύθυνση αὐτή.

Μία προσπάθεια ἡ ὁποία ἀποδίδει 
καρπούς χάρη στήν εὐαισθησία τῶν 
Ἐνοριτῶν καί φίλων τῆς Ἐνορίας. Φορέας 
ἐντεταλµένος γιά τόν σκοπό αὐτό εἶναι τό 
«Ἐνοριακό Ταµεῖο Ἀλληλεγγύης» τό ὁποῖο 
συµπαρίσταται µέ συµπάθεια καί ζεστασιά 
στήν ἀσθένεια, στήν ἀναπηρία, στά γερά-

µατα, στήν ἀνεργία, 
στήν φτώχεια καί 
στήν ἀνέχεια πού 
δυσκολεύουν τή ζωή 
πολλῶν «ἐλαχίστων» 
τῆς διπλανῆς πόρτας. 
Ὁ µισθός ἀπό τό ἔργο 

αὐτό ἀνήκει σέ ὅλους. Καί σέ κείνους πού 
προσφέρουν καί σέ ἐκείνους πού διαχει-
ρίζονται. Παράλληλα ὅµως θά πρέπει νά 
καλλιεργοῦµε καί τήν ἀγάπη τῆς καρδιᾶς. 
Μήν ξεχνᾶµε ὅτι δέν ὑπάρχουν µόνο ἄδεια 
στοµάχια ἀλλά ὑπάρχουν καί ἄδειες ψυχές 
πού τίς πνίγει ἡ µοναξιά, ἡ ἀποµόνωση, ἡ 
ἔλλειψη ἑνός ἀνθρώπου, ἑνός φίλου.

Μία ἐπίσκεψή µας σ’ αὐτούς τούς 
ἀνθρώπους, ἕνας καλός µας λόγος δίνει 
χαρά καί ἐλπίδα.

Ἄς ἐφαρµόζουµε πάντοτε, ὅλον τόν 
χρόνο τήν Κυριακή Ἐντολή τῆς Ἀγάπης, 
ἡ ὁποία θά «καλύψει πλῆθος ἁµαρτιῶν», 
ἐν ἡµέρᾳ κρίσεως καί µέ αὐτόν τόν τρόπο 
ἄς βαδίσουµε τόν δρόµο πρός τόν οὐρανό 
πού ἀνοίγεται µπροστά µας.

Ὁ ἀνοικτός δρόμος

Τοῦτες τίς  Ἡµέρες τοῦ Χριστοῦ 

πού χαίρετ’ ὅλη ἡ γῆ

τῆς φτώχειας τά καρφώµατα 

πονᾶνε πιό πολύ
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Χριστούγεννα! 
Ἡ μητρόπο-

λη τῶν ἑορτῶν. Ἡ 
εὐλογημένη ἀρχή 
μοναδ ικῶν κα ί 
ἀνεπα νάληπτων 
στήν ἱστορία τοῦ 
κόσμου γεγονότων. 
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος 
ὁ Θεολόγος, βαθύς 
μελετητής τοῦ Μυ-
στηρίου τῆς Θείας 
Ἐνανθρωπήσεως, 
πιστός δέ καί εὐλα-

βής λάτρης τοῦ γεννηθέντος Σωτῆρος, ἐπι-
γραμματικά ἐκφράζει τό ἀσύλληπτο μεγαλεῖο, 
τό ὕψος καί βάθος τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας 
Ἐνσαρκώσεως ἀλλά καί τήν τιμή πού ἔγινε 
στό ἀνθρώπινο γένος μέ τό μοναδικό αὐτό 
γεγονός. Ἡ Γέννηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι 
ἡ ὕψιστη ἐκδήλωση, ἡ συγκινητική ἔκφραση 
τῆς ἄπειρης ἀγάπης τοῦ Οὐράνιου Πατέρα 
πρός τό ἀνθρώπινο γένος. Εἶναι ἡ ἀδιάψευστη 
ἀπόδειξη ὅτι περιβάλλει μέ τήν Εὐδοκία του 
ἰδιαιτέρως τήν ἀνθρωπότητα καί προσωπικά 
τόν κάθε ἄνθρωπο.

Στήν προσπάθειά μας γιά ἀνάλυση 
ὁρισμένων ὕμνων ἀπό τό ἅγιο Δωδεκαήμερο 
σταθήκαμε ἰδιαιτέρως στό ὑπέροχο ἰδιόμελο 
«Τί σοί προσενέγκωμεν Χριστέ...».

Σ’ αὐτό παρουσιάζονται τά δῶρα πού πρό-
σφερε ὁ κόσμος στό Σωτῆρα Χριστό κατά τή 
Γέννησή Του. Σέ ἀναπαράσταση δέ αὐτοῦ τοῦ 
ἰδιομέλου ὑπάρχει μία μεγάλη καί ὑπέροχη 

«Ὁ λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (  Ἰωάν. α΄ 14)

ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΜΝΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

εἰκόνα πάνω ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ Καθολικοῦ 
τῆς Μονῆς Δοχειαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους πού 
λέγεται: «Τί σοί προσενέγκωμεν, Χριστέ;». 
Αὐτή παρουσιάζει τά διάφορα κτίσματα τοῦ 
τεχθέντος Θείου Δημιουργοῦ, γύρω ἀπό τή 
φάτνη Του, νά Τοῦ προσφέρουν τά δῶρα 
τους. Καί ἔτσι ἀκριβῶς ἔγινε τότε, κατά τή 
Γέννηση τοῦ Σωτῆρος. Αὐτά τοῦ προσέφε-
ραν ἐκεῖνοι, Ἄγγελοι καί ἄνθρωποι, λογικά 
καί ἄλογα κτίσματα. Ποιά θά εἶναι ἡ δική μας 
προσφορά τώρα στό Θεῖο Λυτρωτή; Νά τοῦ 
προσφέρουμε ὅ,τι μᾶς ζητάει. Τήν καρδιά μας 
καθαρή ἀπό τίς ἁμαρτίες μας. «Καρδίαν κα-
θαράν... καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπει-
νωμένην». Αὐτό εἶναι τό πλέον εὐχάριστο καί 
τερπνό δῶρο γιά τό Χριστό μας.

Ἀντιπροσωπευτικό τροπάριο τῆς μεγά-
λης Δε σποτικῆς Ἑορτῆς τῆς κατά σάρκα 

Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τό προσόμοιο 
«Φέρει Περιτομήν...» πού ψάλλεται στούς 
αἴνους τῆς ἑορτῆς. Στό τροπάριο αὐτό κατα-
φαίνεται καί διδάσκεται τό νόημα τῆς ἑορτῆς. 
Ἡ συγκατάβαση δηλαδή καί ἡ μακροθυμία τοῦ 
πτωχεύσαντος καί νηπιάσαντος γιά ἐμᾶς 
τούς ἀνθρώπους Κυρίου, πού μᾶς ὁδηγεῖ 
καί ἐμπνέει τήν ταπείνωση καί τήν ἠθική 
καθαρότητα καί περιτομή τῆς ψυχῆς. Φέρει 
περιτομή σαρκική Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ὡς Λό-
γος Θεοῦ καί Θεός ἐτέχθη μυστηριωδῶς ἀπό 
τόν Πατέρα, χωρίς διαίρεση καί ἀνθρώπινη 
ἐνέργεια, ἀλλά ἔμεινε Θεός ἀληθινός, χω-
ρίς μετατροπή. Γι’ αὐτό ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος 
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ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΥΜΝΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

γεννήθηκε καί ὡς ἄνθρωπος ἔξω ἀπό τούς 
φυσικούς νόμους, σύμφωνα μέ τό νόμο τοῦ 
Θεοῦ περιτέμνεται, ἀπολυτρώνει ὅλους τούς 
ἀνθρώπους ἀπό τήν κατάρα τοῦ νόμου καί 
δωρίζει τήν ἄνωθεν εὐλογία. Ἐλᾶτε, λοιπόν, 
νά ἐξάρουμε τήν Ὑπεράγαθο Συγκατάβασή 
Του, νά Τήν ἀνυμνήσουμε καί μέ εὐχαρίστηση 
νά δοξάσουμε Αὐτόν, παρακαλώντας νά δώ-
σει στίς ψυχές μας τό μέγα ἔλεος.

Γ ιά τή λαμπρή ἑορτή τῶν Θεοφανείων 
σταθήκαμε στό ἰδιόμελο ἀπό τούς αἴνους 

τῆς ἑορτῆς σέ ἦχο πρῶτο «Τό ἀληθινόν φῶς 
ἐπεφάνη...».

Ἡ ἑορτή αὐτή μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά 
ἀνατρέξουμε στίς πρῶτες μέρες τῆς ζωῆς 
μας καί νά ἀναλογιστοῦμε καί τό δικό μας σω-
τήριο Βάπτισμα. Ὁ Κύριος εἶναι ἀναμάρτητος, 
πανάσπιλος, πανάμωμος, Υἱός τοῦ Θεοῦ. Γι’ 
αὐτό δέν εἶχε καμία ἀνάγκη νά βαπτισθεῖ. Κι 
ὅμως «βαπτίζεται Χριστός μεθ’ ἡμῶν ὁ πάσης 
ἐπέκεινα καθαρότητος». Γιά νά δώσει σ’ ἐμᾶς 
τόν τύπο τοῦ βαπτίσματος. Γιά νά ἀφήσουμε 
τήν παλαιά ζωή τῆς σάρκας καί νά λάβουμε 

Θεία Δύναμη καί Χάρη, νά περπατήσουμε τήν 
καινούργια κατά Θεόν ζωή. Αὐτό τό νόημα το-
νίζεται καί στό προαναφερθέν ἰδιόμελο λέγο-
ντας ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός πού εἶναι 
τό φῶς τό ἀληθινό φανερώθηκε, καί σέ ὅλους 
δίνει ὡς δῶρο τόν φωτισμό τῶν ψυχῶν τους. 
Βαπτίζεται ὁ Χριστός μαζί μέ ἐμᾶς, ὁ ὁποῖος 
εἶναι πάνω ἀπό κάθε καθαρότητα, δηλαδή 
πανάγιος. Εἰσάγει τόν ἁγιασμό στά ὕδατα καί 
τό ὕδωρ αὐτό γίνεται καθάρσιο πού καθαρίζει 
τίς ψυχές. Ἐπίγειο εἶναι τό φαινόμενο τῆς Βα-
πτίσεως, ἀλλά ἐπάνω ἀπό τούς οὐρανούς τό 
νοούμενο διά τοῦ φαινομένου. Μέ τό λουτρό 
τοῦ βαπτίσματος ἔρχεται στόν ἁμαρτωλό ἡ 

σωτηρία, μέσω τοῦ ὕδατος δίνεται στόν βα-
πτιζόμενο τό Ἅγιον Πνεῦμα. Μέ τήν τριπλή 
κατάδυση τοῦ βαπτιζομένου γίνεται ἡ δική 
μας ἄνοδος πρός τόν Θεό. Θαυμάσια εἶναι τά 
ἔργα σου, Κύριε, δόξα σοι!

Ἀνδρέας Π. Ἰωακείμ
Φιλόλογος-Μουσικός 

Πρωτοψάλτης  
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Μεταξύ τῶν ποικίλων θησαυρῶν καί πολυ-
τίμων κειμηλίων, πού μέ πολλή εὐλάβεια 

φυλάσσονται στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Παύ-
λου στό  Ἅγιον  Ὄρος, τήν πρώτη θέσι κατα-
λαμβάνουν, χωρίς ἀμφιβολία, τά Τίμια Δῶρα 
πού προσέφεραν οἱ τρεῖς ἐξ’ Ἀνατολῶν Μά-
γοι στόν ὡς βρέφος ἐνανθρωπήσαντα Κύριο.

Τά Δῶρα αὐτά ὡς γνωστόν εἶναι χρυ-
σός, λίβανος καί σμύρνα. Ὁ χρυσός βρίσκε-
ται ὑπό τήν μορφή εἴκοσι ὀκτώ ἐπιμελῶς 
σκαλισμένων ἐπιπέδων πλακιδίων, ποικίλων 
σχημάτων (παραλληλογράμμων, τρα-
πεζοειδῶν, πολυγώνων κ.τ.λ) καί 
διαστάσεων περίπου 5x7 ἑκ. 
Κάθε πλακίδιο ἔχει διαφορε-
τικό σχέδιο πολύπλοκης 
καλ λι τεχνικῆς λεπτουργίας.
Ὁ λίβανος καί ἡ σμύρνα 
διατηροῦνται ὡς μεῖγμα μέ 
τή μορφή ἑβδομήκοντα περί-
που σφαιρικῶν χανδρῶν μεγέ-
θους μικρῆς ἐλιᾶς.

Ἐπειδή ἡ πνευματική κυρίως, ἀλλά καί 
ἡ ὑλική, ἱστορική καί ἀρχαιολογική ἀξία τῶν 
Τιμίων Δώρων εἶναι ἀνυπολόγιστη, φυλάσσο-
νται μέ ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια στό σκευοφυλάκιο 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου. 

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς γράφει γιά τήν 
Παναγία ὅτι «διετήρει πάντα τά ρήματα ταῦτα 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς» (Λουκ. β΄ 19 καί 51). Πι-
στεύεται δέ ἀπό τούς Θεολόγους ἑρμηνευτές 
ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος ἀπό αὐτά τά «ρήματα», 
τά λόγια δηλαδή καί τά γεγονότα τῆς ζωῆς 
τοῦ Κυρίου, ἡ Θεοτόκος τά ἐκμυστηρεύθηκε 
στόν ἅγιο Ἀπόστολο Λουκᾶ, ὁ ὁποῖος καί τά 

συμπεριέλαβε στό Εὐαγγέλιό του. Δέν χωρεῖ 
καμμία ἀμφιβολία ὅτι παράλληλα μέ τά ἅγια 
«ρήματα» τοῦ Κυρίου, ἡ Ὑπεραγία Θεοτό-
κος «διετήρει» καί ὅ,τι ἄλλο σχετικό μέ τήν 
ἐπίγεια ζωή Του καί φυσικά τά Τίμια Δῶρα.

Σύμφωνα μέ τήν ἱστορική καί θρησκευτική 
μας παράδοσι, ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου, 
πρό τῆς Κοιμήσεώς της, τά παρέδωσε μαζί μέ 
τήν τιμία Ἐσθῆτα καί τήν ἁγία της Ζώνη στήν 
Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ὅπου κάι παρέ-
μειναν μέχρι τό ἔτος 400 περίπου.

Κατά τό ἔτος τοῦτο, ὁ αὐτοκράτορας 
Ἀρκάδιος τά μετέφερε στήν Κων-

σταντινούπολι πρός ἁγιασμόν 
τοῦ λαοῦ καί προβολή καί 
ἀρωγή τῆς Βασιλευούσης, 
ὅπου καί παρέμειναν μέχρι 
τῆς ἁλώσεώς της ἀπό τούς 
Φράγκους τό ἔτος 1204. Στή 

συνέχεια καί γιά ἑξήντα περί-
που χρόνια μεταφέρθηκαν, γιά 

λόγους ἀσφαλείας, μαζί μέ ἄλλα κει-
μήλια καί θησαυρούς στή Νίκαια τῆς Βιθυνί-

ας, τήν προσωρινή πρωτεύουσα τοῦ Βυζαντίου. 
Μετά τήν ἀποχώρησι τῶν σταυροφόρων, ἐπί 
αὐτοκράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου, ἐπε στρά-
φησαν στή Κωνσταντινούπολι ὅπου παρέ-
μειναν μέχρι τῆς ὑποδουλώσεώς της στούς 
Τούρκους τό 1453.

Μετά τήν ἅλωσι τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως, ἡ εὐλαβέστατη Χριστιανή μητέρα τοῦ 
Μωάμεθ τοῦ κατακτητοῦ Μάρω τά μετέφερε 
αὐτοπροσώπως στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Παύ-
λου στό Ἅγιον Ὄρος. Ἡ Μονή αὐτή τῆς ἦταν 
γνωστή καθόσον ὁ πατέρας της, Γεώργιος, ὁ 

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ
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βασιλεύς τῆς Σερβίας, ἔκτισε τόν καθολικό 
ναό της, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυ-
ρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

Κατά τήν ἁγιορείτικη παράδοσι, κα-
θώς ἡ Μάρω ἀνέβαινε ἀπό τόν ἀρσανᾶ 
(λιμάνι) στή Μονή, ἡ Κυρία Θεοτόκος 
μέ ὑπερφυσικό τρόπο τήν ἐμπόδισε νά 
πλησιάση στή Μονή καί νά παραβιά-
ση τό ἄβατον τοῦ Ἁγίου  Ὄρους. Αὐτή 
ὑπάκουσε καί παρέδωσε ταπεινά τά Τίμια 
Δῶρα στούς εὐλαβεῖς μοναχούς, οἱ ὁποῖοι καί 
ἔστησαν στό σημεῖο ἐκεῖνο τῆς θεομητορικῆς 

παρουσίας ἕνα Σταυρό πού σώζεται μέχρι σή-
μερα καί λέγεται «Σταυρός τῆς Βασιλίσσης». 

Ἡ αὐθεντικότητα τῶν Τιμίων Δώρων στη-
ρίζεται κατά ἕνα μέρος στή προφορική 
παράδοσι καί κατά τό ὑπόλοιπο στήν 
ἱστορία. Ἐκεῖνο ὅμως πού ἀκράδαντα 
βεβαιώνει τή γνησιότητα τῶν Τιμίων 
Δώρων εἶναι ἡ ἄρ ρητη εὐωδία πού 
ὡρι σμένα ἀπό αὐτά ἀδιαλείπτως καί 

ὡρισμένα κατά καιρούς, ἀναδί δουν καί ἡ 
πλούσια ἰαματική καί θαυματουργική χάρις 
πού μέχρι τῶν ἡμερῶν μας ἀναβλύζουν.

Τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημα ἐάν μποροῦμε νά κρατήσουμε τόν 
Μεγάλο Ἁγιασμό στά σπίτια μας, μᾶς τή δίνει ὁ Ἱερός Χρυ-
σόστομος· «Αὐτή εἶναι ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποίαν ὁ Χριστός 

ἐβαπτίσθη καί ἁγίασε τήν φύση τῶν ὑδάτων. Γι’ αὐτό τό μεσονύκτιο 
αὐτῆς τῆς Ἑορτῆς ὅλοι λαμβάνουν τό ἁγιασμένο νερό καί τό ΦΥΛΑΤ-
ΤΟΥΝ ὅλο τόν χρόνο. Καί δέν ἀλλοιώνεται ἡ φύση τοῦ νεροῦ αὐτοῦ 

μέ τό μῆκος τοῦ χρόνου» (P.G. 49, 366). Συμπλη-
ρωματικά πρέπει νά προσθέσουμε ὅτι δέν ὑπάρχει 
ἁγιαστική διαφορά μεταξύ Μικρού καί Μεγά-
λου Ἁγιασμοῦ, οὔτε διαφορά τοῦ Ἁγιασμοῦ τῆς 
παραμονῆς μέ ἀνήμερα τῶν Θεοφανείων, καί ὅτι 
ἡ νηστεία πού γίνεται τήν παραμονή δέν ἀφορᾶ 
τόν Μεγάλο Ἁγιασμό ἀλλά τήν συμμετοχή μας 

στήν Θ. Μετάληψη τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Οἱ παραπάνω ὁδηγίες 
ὑπαγορεύονται ἀπό τήν ἴδια τήν Ἀκολουθία. Ἐμεῖς νά χρησιμοποιοῦμε 
τό ἁγιασμένο νερό μέ πίστη, μέ εὐλάβεια καί μέ τήν ἀκράδαντη πεποί-
θηση ὅτι μᾶς θεραπεύει καί μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό κάθε κακό.

Ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός: 
Τί πρέπει νά γνωρίζουμε!
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Ἀδιαμφισβήτητο γεγονός γιά 
μᾶς τούς Χριστιανούς εἶναι 
ὅτι λατρεύουμε τόν Θεό τῆς 

ἀγάπης, Αὐτοῦ πού ἔμπρακτα μᾶς τό 
ἔδειξε μέ τή θυσία του πάνω στόν 
Σταυρό. Γιά μᾶς ἡ ἀγάπη δέν 
εἶναι μία ἀφηρημένη ἰδέα 
ἀλλά πρόσωπο μέ σάρκα καί 
ὀστά. Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός. Παραδειγματιζόμενοι 
λοιπόν ἀπό τό παράδειγμά 
του μεταλαμπαδεύουμε τό
βίωμά μας καί στούς συν-
αν θρώπους μας καί μηχα-
νευόμαστε χίλιους δύο 
τρόπους νά κατακτή-
σουμε τόν κόσμο μέ 
τήν ἀγάπη.

Ἄς πάρουμε μία 
ἱστορία ἀπό τά πα-
λιά. Ἄς πᾶμε στό Βυ-
ζάντιο τόν 4ο αἰώ-
  να στά μέρη τῆς 
Καπ πα δοκίας ὅπου 
ἐπίσκοπος Καισα-
ρείας ἦταν ὁ Μ. 
Βασίλειος. Ὁ ἅγιος 
αὐτός τῆς Ἐκκλησίας 
μας ἀγαποῦσε ὑπερβολικά τούς φτω-
χούς καί ἔμεινε στήν ἱστορία γιά τήν 
«Βασιλειάδα», μία πόλη μέ φιλαν-

θρωπικά ἱδρύματα. Αὐτός λοιπόν 
γιά νά ἀντιμετωπίσει μία χρονιά τήν 
φτώχεια πού προκάλεσε μία κακή 
σοδειά μηχανεύθηκε τόν ἑξῆς τρόπο 
ὥστε νά βοηθήσει τό ποίμνιό του μέ 

διάκριση. 
Μαζί μέ τούς συνεργάτες 

του λοιπόν παρασκεύασε 
ψωμάκια καί μέσα σ’ αὐτά 
ἔβαλε χρήματα καί μοιράστη-
καν σ’ ὅλους τούς κατοίκους 

τῆς Καισάρειας. Μέ τήν 
πράξη αὐτή ἔδωσε χαρά, 
ἀγάπη καί εὐτυχία σ’ 
ὅλους καί αὐτά ἀκριβῶς 
ἀποζητοῦμε καί ἐμεῖς 
σήμερα κόβωντας τήν 
βασιλόπιττα.

Ἄς γεμίσουμε λοι -
πόν μέ ἀγάπη τίς καρ-
διές μας καί ἄς κοι-
τάξουμε λίγο τούς δι-
πλανούς μας. Πάντα 

κάποιοι ἔχουν τήν 
ἀνάγκη μας. Ὁ Μ. 
Βασίλειος θυμίζει 
αὐτές τίς ἡμέρες ἀλ-

λά καί πάντοτε ὅτι 
μποροῦμε νά εἴμαστε περισσότερο 
ἀνθρώπινοι.

Δημ. Τζαφέρης

Β ασι λόπιττα
Ἕνα ἔθιμο μέ πολλά μηνύματα 

ἔδειξε μέ τή θυσία του πάνω στόν 
Σταυρό. Γιά μᾶς ἡ ἀγάπη δέν 
εἶναι μία ἀφηρημένη ἰδέα 
ἀλλά πρόσωπο μέ σάρκα καί 
ὀστά. Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χρι-
στός. Παραδειγματιζόμενοι 
λοιπόν ἀπό τό παράδειγμά 
του μεταλαμπαδεύουμε τό
βίωμά μας καί στούς συν-
αν θρώπους μας καί μηχα-
νευόμαστε χίλιους δύο 
τρόπους νά κατακτή-
σουμε τόν κόσμο μέ 

Ἄς πάρουμε μία 

ὥστε νά βοηθήσει τό ποίμνιό του μέ 
διάκριση. 

Μαζί μέ τούς συνεργάτες 
του λοιπόν παρασκεύασε 
ψωμάκια καί μέσα σ’ αὐτά 
ἔβαλε χρήματα καί μοιράστη-
καν σ’ ὅλους τούς κατοίκους 

τῆς Καισάρειας. Μέ τήν 
πράξη αὐτή ἔδωσε χαρά, 
ἀγάπη καί εὐτυχία σ’ 
ὅλους καί αὐτά ἀκριβῶς 
ἀποζητοῦμε καί ἐμεῖς 
σήμερα κόβωντας τήν 
βασιλόπιττα.

πόν μέ ἀγάπη τίς καρ-
διές μας καί ἄς κοι-
τάξουμε λίγο τούς δι-
πλανούς μας. Πάντα 
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Θ εωροῦµε ἱερή ὑποχρέωση πρός τό πρόσωπο τοῦ µακαριστοῦ 
ἱερέως π. Ἀλεξάνδρου Αγγουριᾶ τήν ἀναφορά µας σ’ αὐτόν 
µιά πού σάν αὐτές τίς ἡµέρες στίς 27 Δεκεµβρίου 1996 ἔφυγε 

ἐντελῶς ξαφνικά ἀπό κοντά µας, συνεπεία αὐτοκινητιστικοῦ δυστυχήµατος.
Ὁ µακαριστός γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό 1957 καί ἀφοῦ περάτωσε τίς 

ἐγκύκλιες σπουδές του φοίτησε στό Ἐκκλ. Λύκειο Ἀθηνῶν στήν Θεολογική 
Σχολή τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν καί στή Νοµική Σχολή Θεσσαλονίκης. 
Μετά τήν ἐκπλήρωση τῶν στρατιωτικῶν του Ὑποχρεώσεων νυµφεύθηκε µέ 
τήν Γεωργία Καραγιάννη καί ἀπό τό γάµο του ἀπέκτησε δύο παιδιά τόν Γερά-
σιµο καί τόν Σεραφείµ. Παράλληλα ἐργαζόταν στίς οἰκονοµικές ὑπηρεσίες 
τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ». Στίς 7 Ἰουνίου 1992 χειροτονή-
θηκε ∆ιάκονος στήν Ἱ. Μονή «Μαζαράκι» καί στίς 8 Ἰουνίου Πρεσβύτερος 
στόν Ναό µας, ὅπου παρέµεινε ὡς ἐφηµέριος. Καί τίς δύο χειροτονίες τέλε-
σε ὁ Σεβ. κ. Ἱερώνυµος. ∆ιακόνησε µέ ζῆλο τόσο τήν Ἐνορία του ὅσο καί τό 
Ἀρχιερατικό Γραφεῖο Θηβῶν ὡς γραµµατέας ὑπό τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως Ἀρχιµ. π. Φιλόθεο Θεοδωρόπουλο.

Ἐπί τῆς ἐφηµερίας του κτίσθηκε, ἀποπερατώθηκε καί ἐγκαινιάσθηκε τό 
Ἐνοριακό µας Κέντρο.

Ὁ π. Ἀλέξανδρος αἰφνιδίως ἔφυγε ἀπό τήν ἐπίγεια Ἐκκλησία γιά τόν 
Καθεδρικό Ναό τοῦ Οὐρανοῦ γιά νά τελεῖ ἐκεῖ τήν Ὑπερκόσµια Θυσία µαζί 
µέ τόν Μεγάλο Ἀρχιερέα, τόν ὁποῖο πολύ ἀγάπησε καί λάτρεψε κατά τή 
σύντοµη πορεία του σ’ αὐτή τή ζωή.

Αἰωνία του ἡ µνήµη!
Ἄς ἔχουµε τήν εὐχή του.

Εἰς τιµήν καί 

µνήµην 

Ἀλεξάνδρου 

Ἱερέως



Ç  ÙÑÁ  
ÔÏÕ  ÐÁÉÄÉÏÕ!

 Ἕνα ἀεροπλάνο μετέφερε μιά ὁμάδα 
τρελῶν. Ὁ πιλότος πού δέν μποροῦσε νά 
συγκεντρωθεῖ ἀπό τή φασαρία πού ἔκαναν 
βρῆκε ἕναν ἀπό αὐτούς, πού φαινόταν κάπως 
πιό λογικός καί τοῦ εἶπε:
— Σέ παρακαλῶ, κάνε τούς φίλους σου νά ἡσυχάσουν, γιατί 
ἀλλιῶς τό ἀεροπλάνο θά πέσει.

Μετά ἀπό μισή ὥρα παραξενεμένος ὁ πιλότος γιά τήν ἡσυχία 
πού ἐπικρατοῦσε στό ἀεροπλάνο, φωνάζει πάλι τόν ἴδιο τρελλό:
— Μπράβο, του λέει, μέ γλίτωσες: Πές μου ὅμως τώρα, τί τούς 
εἶπες καί ἡσυχάσανε;
— Α! Τίποτα σπουδαῖο, ἀπαντᾶ ὁ τρελός. Τούς εἶπα νά ἀνοίξουν 
τήν πόρτα καί νά πέσουν στήν αὐλή.

 — Καί γιατί δέν πᾶς σχολεῖο Γιαννάκη;
— Γιατί ἡ δασκάλα δέν ξέρει τίποτα. Προχτές 
ρωτοῦσε ἑμᾶς, τί εἶναι τό οὐράνιο τόξο.

 Μεταξύ γιατρῶν:
— Φρονεῖτε λοιπόν, ἀγαπητέ συνάδελφε, ὅτι πρέπει νά γίνει 

συμβούλιο;
— Ἀσφαλῶς! Ὁ ἀσθενής εἶναι... πολύ πλούσιος!

 Στό συνεργεῖο:
— Λοιπόν, μοῦ τά ‘φτιαξες τά φρένα; Ρωτάει ὁ πελάτης.
—  Ὄχι, ἀλλά μήν ἀνησυχεῖς, δέν θά’χεις πρόβλημα.
— Πῶς δέ θἄχω πρόβλημα χωρίς φρένα;
— Σοῦ δυνάμωσα τήν κόρνα!

Ἐπιμέλεια
Γιώργος Ε. Ρουσέτης
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 Ξεκίνησαν οἱ Ποιµαντικές Ἐπισκέψεις 
στό Νηπιαγωγεῖο µας ὅπου µέ ἀνάλογο 
τρόπο διδάσκεται στά παιδιά ἡ πίστη 
καί βοηθιοῦνται στήν λατρευτική τους 
ἀγωγή. Οἱ ἐπισκέψεις αὐτές γίνονται κάθε 
µήνα ἐνῶ ἡ ὑποδοχή µας ἐκ µέρους τῶν 
παιδιῶν καί τῶν διδασκαλισσῶν εἶναι συ-
γκινητική καί ἐνθαρρυντική.

 Ἀπό τόν θρησκευτικό Σύλλογο «Ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Καλοκτένης» (Τµῆµα ἐξωτερι-
κῆς ἱεραποστολῆς) λάβαµε εὐχαριστήρια 
ἐπιστολή τήν ὁποία ὑπογράφει γιά τόν 
Δ.Σ. ὁ κ. Θεόδωρος Ματσαγγούρας. Ἡ 
ἐπιστολή ἀναφέρεται σέ διάφορα πράγ-
µατα πού ἀποστέλει τακτικά ἡ Ἐνορία µας 
(ροῦχα, παπούτσια, εἴδη Θ. Λατρείας κ.ἄ.) 
γιά τίς πολλές ἀνάγκες τοῦ Ἱεραποστολι-
κοῦ ἔργου.

 Ἀπογευµατινό προσκύνηµα στήν  Ἱ. Μ. 
Ἁγίας Παρασκευῆς Σωληναρίου δι-
οργώνωσαν οἱ Κυρίες τοῦ «Ἐνοριακοῦ 
Ταµείου Ἀλληλεγγύης» τήν Κυριακή 20 
Νοεµβρίου 2005 σάν ἐκδήλωση ἐν ὄψει 
τῶν Ἁγίων Ἡµερῶν. Στό Κατανυκτικό Κα-
θολικό τῆς Μονῆς ἐψάλη ἡ Παράκληση 
καί στό Ἀρχονταρίκι ἡ Γερόντισσα Ἀγάπη 
προσέφερε πνευµατικό λόγο στούς πα-
ρισταµένους. Κατά τήν ἐπιστροφή µέσα 
στό πούλµαν ἔγινε κλήρωση µέ δῶρο 
µία ὄµορφη εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἡ ὁποία 
προσφέρθηκε στήν Ἐπιτρόπισσα τοῦ Ναοῦ 
µας κ. Κυριακή Τοκουτζῆ.

 Τήν Κυριακή 27 Νοεµβρίου 2005 µε-

θεόρτιο Ἡµέρα τῆς µνήµης τοῦ Ὁσίου 
Στυλιανοῦ προσκαλέσαµε ἰδιαιτέρως 
τά νεοφώτιστα ἀλλά καί ὅλα τά παιδιά 
τῆς Ἐνορίας γιά νά τιµήσουµε τήν µνήµη 
τοῦ προστάτη τους. Μαζί µέ τό πνευ-
µατικό δῶρο τῆς Θ. Κοινωνίας καί τῆς 
ἀρτοκλασίας προσφέρθηκαν στά παιδιά 
καί ὑλικά δώρα τά ὁποῖα ἡ ἀγάπη τῆς 
Ἐνορίας προετοίµασε. Ὁµολογουµένως 
ἡ παρουσία τῶν παιδιῶν καί τῶν γονέ-
ων τους ἦταν ἐντυπωσιακή ἀφοῦ πάνω 
ἀπό ἑβδοµήντα νήπια ἐκκλησιάστηκαν 
καί συµµετεῖχαν στήν Λατρευτική Ἐκδή-
λωση.

 Τήν Πέµπτη 1 πρός Παρασκευή 2/12/05 
ἔγινε στό Ναό µας Ἀγρυπνία γιά τήν Ἑορτή 
τῆς Παναγίας τῆς Γερόντισσας. 

 Ἡ κ. Σίσσυ (Χρυσούλα) Ζήκα Φαρµακο-
ποιός, προσέφερε σεβαστό χρηµατικό 
ποσό γιά τήν φιλανθρωπική κίνηση τῆς 
Ἐνορίας µας ἐνώ τό ζεῦγος Κ. καί Ε.Κ. κα-
θώς καί ὁ Ἐκκλ. Ἐπίτροπος κ. Β. Παρθέ-
νης, προσέφεραν ποσότητα κρέατος γιά 
τήν διάθεσή του τίς Ἡµέρες αὐτές. Παράλ-
ληλα, δύο νέοι ἄνθρωποι, ὁ κ. Στέφανος 
Ροβολῆς καί ὁ κ. Δηµήτρης Δηµοβέ-
λης προσέφεραν διάφορα ἀγαθά γιά τίς 
ἀνάγκες τῆς «Τράπεζας Τροφίµων». Πολ-
λοί ἀπό τούς ἀνωτέρω δέν ἀνήκουν στήν 
Ἐνορία µας ὅµως ἔχουν πληροφορηθεῖ 
τήν φιλανθρωπική ἐργασία πού γίνεται καί 
σπεύδουν ἐπανειληµµένα νά βοηθήσουν. 
Τούς εὐχαριστοῦµε ὅλους «ἐκ βαθέων».

Ἀðü ôÞí  ἘíïñéáêÞ µáò æùÞÇ  ÙÑÁ  
ÔÏÕ  ÐÁÉÄÉÏÕ!

Θά µιλάω πάντοτε:
Μέ ἀγάπη

Μέ καλωσύνη
Μέ εὐγένεια
Μέ σύνεση
Μέ ἡρεµία

Μέ µετριοφροσύνη
Μέ αὐτοκυριαρχία

Ἀληθινά
Εὐχάριστα

Οἱκοδοµητικά

Δέν θά µιλήσω ποτέ:
Μέ αὐθάδεια

Μέ ἐπιπολαιότητα
Μέ ἀποτοµία

Μέ ζήλεια
Μέ ἐλαφρότητα
Μέ κοµπασµό
Μέ περιέργεια
Μέ ἀνακρίβειες

Μέ εἰρωνία
Μέ ὑπονοούµενα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ



 

Ἐíïñéáêü Ëåéôïõñãéêü Ðñüãñáµµá
19 Äåêåµâñßïõ 2005 – 22  Ἰáíïõáñßïõ 2006

Δευτέρα 19, Τρίτη 20, Τετάρτη 21, Πέµπτη 22/12/05      Θ. Λειτουργία

Τήν Πέµπτη Μετάληψη ἀσθενῶν, γερόντων, Α.Μ.Ε.Α., κ.ἄ.

Παρασκευή 23/12/05 Οἱ Μεγάλες  Ὧρες (δέν τελεῖται Θ. Λειτουργία)

Σάββατο 24/12/05 Ἁγ. Εὐγενίας (Παραµονή) Θ. Λειτουργία

Ὥρα 5.00 µ.µ. Μεγάλος Ἑσπερινός - «Ὑποδοχή  Ἱ. Εἰκόνος τῆς Γεννήσεως»

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/12/05 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ

 6.00 π.µ. Ἡ Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία

( Ἀπό σήµερα ξεκινᾶ τό « Ἅγιο Δωδεκαήµερο» κατά τό ὁποῖο καταλύουµε ἀπ’ ὅλα 
τά φαγητά καί τίς Τετάρτες καί τίς Παρασκευές. Νηστεία χωρίς λάδι ἔχουµε τήν Πέµπτη 
5/1/06 Παραµονή τῶν Θεοφανείων γιά τήν Θεία Μετάληψη τῆς Ἐπαύριον Ἑορτῆς).

Δευτέρα 26/12/05 Ἡ Σύναξη τῆς Θεοτόκου Ἐποπτική Θ. Λειτουργία

Τρίτη 27/12/05 Ἁγίου Πρωτοµ. Στεφάνου Θ. Λειτουργία

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/1/06 Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ – ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
Θ. Λειτουργία – Δοξολογία – Εὐλογία Ἐνοριακῆς Βασιλόπιττας

Βράβευση τῶν φοιτητῶν

Τρίτη 03/1/06  Ὁσιοµ. Ἐφραίµ: Θ. Λειτουργία

Πέµπτη 05/1/06  Μεγ. Ὧρες - Ἑσπερινός καί Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/1/06 ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Πανηγυρική Θ. Λειτουργία
Ὁ Μεγάλος  Ἁγιασµός στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ µας

Σάββατο 07/1/06 Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου Θ. Λειτουργία

Κυριακή  08/1/06 (ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ) Θ. Λειτουργία

Σάββατο 14/1/06 Ἁγιοσαββαϊτῶν Πατέρων Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα

Κυριακή 15/1/06 Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου Θ. Λειτουργία

Τρίτη 17/1/06 Ὁσίου Ἀντωνίου Θ. Λειτουργία

Τετάρτη 18/1/06 Ἁγ. Ἀθανασίου καί Κυρίλλου Θ. Λειτουργία

Παρασκευή 20/1/06 Ὁσίου Εὐθυµίου Θ. Λειτουργία

Σάββατο 21/1/06 Ὁσίου Μαξίµου τοῦ Ὁµολ. Θ. Λειτουργία µέ κόλλυβα

Κυριακή 22/1/06 Ὁσιοµ. Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου Θ. Λειτουργία 

Ἀπό τήν Τετάρτη 11 Ἰανουαρίου 2006 ὥρα 5.00 µ.µ. θά ξεκινήσει καί πάλι ἡ τέλε-
ση τῆς Παράκλησης τοῦ Ἁγίου µας καί τό Ἑσπερινό κήρυγµα µέ θέµα «Ὁ Χριστός 
θαυµατουργῶν».  Σᾶς περιµένουµε καί πάλι στήν λειτουργική καί κατηχητική αὐτή 
ἐκδήλωση τῆς Ἐνορίας µας.


