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  Χριστός γίνεται άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο άνθρωπος 
δίχως τον Χριστό γίνεται απάνθρωπος. Ο χριστιανισµός γέννησε τον 
ανθρωπισµό. Ο ανθρωπισµός παραµυθεί την ανθρωπότητα. Ο Χριστός ήλθε 

στον κόσµο γυµνός, όπως ο κάθε άνθρωπος, που όµως δεν το συλλογιέται καλά. Αυτό, 
φρονούµε, είναι το µήνυµα των Χριστουγέννων.Ο νεοελληνικός βίος θέλει να αποµακρυνθεί 
από τον Χριστό. Θεωρεί ότι περιορίζεται, ότι ασφυκτιά η ζωή του µε τον Χριστό. Έτσι, 
ελεύθερος υποδουλώνεται σε διάφορα είδωλα. Η Ορθοδοξία δεν µιλά πια στην καρδιά του 
Νεοέλληνα. Τη γέννηση του Θεανθρώπου εορτάζει στη Β. Ευρώπη ή στην Άπω Ανατολή. Η 
Ευρώπη κι αυτή αποχριστιανισµένη. Ο ανθρωπισµός έγινε απανθρωπισµός.  

 ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, η ασκητικότητα, η οικολογία, η µετά θάνατον ζωή 
συζητιούνται µε πολλά ειρωνικά χαµόγελα. Λησµόνησε ο σύγχρονος 
άνθρωπος και της Νότιας Ευρώπης ότι είναι θνητός, ότι όλοι είµαστε 

µελλοθάνατοι. Νοµίζουµε ότι είµαστε µόνιµοι οικήτορες του παρόντος κόσµου και όχι διαβάτες 
και µουσαφίρηδες. Η αίσθηση της επίγειας αθανασίας οδηγεί τον άνθρωπο στο ασταµάτητο 
κυνηγητό της ηδονής, από τη σάρκα, το χρήµα και τη δόξα. Συχνά το αποτέλεσµα είναι 
οδυνηρό, µα ο άνθρωπος δεν το βάζει κάτω. Ο Χριστός ήλθε στον κόσµο για να µας 
ανασηκώσει και να µας πει πως είµαστε παρεπίδηµοι. Τυφλωµένος και αχόρταγος ο άνθρωπος 
από τις απολαύσεις, έτσι εορτάζει και τις χριστιανικές εορτές και τα Χριστούγεννα. 
Αµφισβητώντας, αγνοώντας ή απορρίπτοντας το επέκεινα, ο άνθρωπος αφοσιώνεται όλος στο 
ενθάδε, στη µοναδικότητα του παρόντος, στην απόλαυση της ζωής. Η καθαρά αυτή υλιστική 
θεώρηση της ζωής δεν µπορεί να είναι µια αποτυχία του χριστιανισµού, που ποτέ κανέναν δεν 
µπορεί να εξουσιάσει, αλλά µια ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου στα γήινα, πρόσκαιρα και 
φθαρτά .Η συρρίκνωση του ορθόδοξου βιώµατος έκανε και τους Νεοέλληνες να εορτάζουν τις 
εορτές ανεόρταστα. Η αγορά, η κατανάλωση, η διαφήµιση, η µόδα, η διατροφή, η ενδυµασία, η 
απόλαυση όλων των υλικών αγαθών άφησε άχαρη την ψυχή. Χριστούγεννα σε µια 
παραµορφωµένη Ελλάδα µε πικρές στατιστικές. Σαρκώνεται ο Χριστός για τη θέωση του 
ανθρώπου. Για την αναστήλωση του ιερού και µοναδικού του προσώπου. Ο Νεοέλληνας 
σφυρίζει αδιάφορα και αρκείται σε καλό φαΐ και κρασί, τηλεόραση, καναπέ ή πολυθρόνα και 
γλυκά. Το νήπιο Ιησούς απορεί για την κατάντια του µεγάλου θαύµατος, του ανθρώπου. Που 
πιστεύει σε ό,τι βλέπει και πιάνει. Παραµελεί την ψυχή του. Αδιαφορεί για τα ερωτηµατικά της 
συνειδήσεώς του. Απάνθρωπος βίος, αγενής συµπεριφορά, ατοµισµός και αδιαφορία.   

ια ποιους σαρκώθηκε ο Χριστός; Για όλους. Οι περισσότεροι τον περιφρονούν 
επιδεικτικά. ∆ηλαδή απέτυχε; Νοµίζω εµείς αποτύχαµε και ακόµη δεν 
ταπεινωθήκαµε. ∆εν καταλάβαµε ότι δεν έχει ανάγκη από δικηγόρους ο 

Χριστός. Από νωρίς κυνηγήθηκε ο Χριστός και έφυγε για την Αίγυπτο. Η εξουσία φοβήθηκε την 
παρουσία του και κύλησε στο αίµα τα νήπια και γέµισε από θρήνους µητέρων η Σιών. 
Νοµίζουµε πως κάτι είµαστε και κάτι κάνουµε. ∆εν καταλάβαµε πως ως τιποτένιοι, 
απορριµµένοι και ταπεινοί κάτι κάποτε µπορούµε να κατορθώσουµε. Ας διακόψουµε τα πολλά 
λόγια και ας αφήσουµε να µιλήσει το παράδειγµα. Έχουµε µεγάλη ανάγκη σήµερα από 
συµπεριφορές και όχι από οµιλίες. Το νήπιο Χριστός στη φάτνη της Βηθλεέµ είναι σιωπηλό κι 
όµως διδάσκει περίτρανα την ταπείνωση. Οι νεοέλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι έχουν µεγάλη 
την ανάγκη της γνήσιας µετάνοιας και της αληθινής ταπείνωσης. Οι καιροί είναι δύσκολοι, µα 
µην τους κάνουµε δυσκολότερους. Ο νεοελληνικός προκλητικός, υπερκαταναλωτικός βίος 
καταντά απαράκλητος και άχαρος. Των Ελλήνων οι κοινότητες κατά τον ∆. Σαββόπουλο αξίζει 
να ξαναθυµηθούν την οµορφιά της συντροφιάς, τη χάρη της παρέας, την ωραιότητα του 
καλαµπουριού. Και κατά τον Κ. Τσιρόπουλο την ευγένεια του πνεύµατος που δίδαξαν µε το βίο 
τους οι άγιοί µας. Παρ’ όλα αυτά, αγαπητοί, “Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών 
απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε τω Κυρίω άσµα καινόν και εν ευφροσύνη 
ανυµνήσατε λαοί ότι δεδόξασται”.              

π.Μωυσής Αγιορείτης 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ        

 

        •ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-12-11 Ώρα  7.00 π.µ: Οι Μεγάλες ∆εσποτικές 

και Βασιλικές Ώρες(δεν τελείται σήµερα Θ.Λειτουργία). 

               •ΣΑΒΒΑΤΟ  24-12-11   7 .00  π.µ : Θ.Λειτουργία.  

            5.00 π.µ : Ο Μεγάλος  Εσπερινός η «Υποδοχή »  της  Εικόνος   

της  Γεννήσεως  κατά  το  Τυπικό της Εκκλησίας  των  Ιεροσολύµων.  

 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 25-12-11 

Η ΚΑΤΑ  ΣΑΡΚΑ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ  ΤΟΥ  

ΚΥΡΙΟΥ KAI  ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ  

ΜΑΣ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ 

Ωρα 5.30 π.µ. : Ο Εόρτιος Όρθρος  

και η Μοναδική  Χριστουγεννιάτικη   

 Θεία  Λειτουργία . 

 

•  ∆ΕΥΤΕΡΑ  26-12-11  Η  Σύναξις  της  Παναγίας  µας:   

                            Θ. Λειτουργία. 

 

•ΤΡΙΤΗ  27-12-11  Του  Αγίου  Πρωτ. Στεφάνου :  Θεία  Λειτουργία- Μνηµόσυνο  

για  τον αείµνηστο π. Αλέξανδρο  Αγγούρια  (+27-12-1996 ) Εφηµέριο του Ναού µας. 

 

 

 

 

 

 

 

• ΚΥΡΙΑΚΗ  1-1-12 Η  Περιτοµή  του  Κυρίου Ιησού –  

Αγίου Βασιλείου  του  Μεγάλου. 

 

Θεία  Λειτουργία – ∆οξολογία –Ευλογία και διαµοίραση  της  

Ενοριακής  Βασιλόπιττας. 

 

 
ΑΓΙΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΗΜΕΡΟΥΑΓΙΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΗΜΕΡΟΥΑΓΙΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΗΜΕΡΟΥΑΓΙΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 

 
Η  ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ  «ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» 

• ΤΡΙΤΗ  3-1-12 Αγίου Εφραίµ του Νεοφανούς Προστάτου  

των έργων της Αγάπης της Ενορίας µας- 

Πανήγυρις ∆εξιού Κλίτους του Ναού µας: 

Θ. Λειτουργία µε αρτοκλασία- ∆εξίωση στο  Ενοριακό  

Κέντρο µας. 

 
Κατά την ακολουθία του Εσπερινού της ∆ευτέρας  2-1-12  ώρα 5.00 µ.µ  θα γίνει η απονοµή  

των  Βραβείων  στους  νέους Φοιτητές  της Ενορίας µας. 

       

               •ΠΕΜΠΤΗ   5-1-12 Αγ.  Θεοπέµπτου & Θεωνά  : 

                         Ώρα  7.00  π.µ.: Oι Μεγάλες  Ώρες-  

Ο  Εσπερινός των  Θεοφανείων  

    µε  την  Θ. Λειτουργία  του  Μ. Βασιλείου –  

 Ο  Μεγάλος  Αγιασµός. 

  Ώρα  5.00 µ.µ : Το   Μεγάλο   Απόδειπνο . 

 

•ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6-1-12 

    ΤΑ ΑΓΙΑ  ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 

 

  Ο  Εόρτιος  Όρθρος  και  η   Πανηγυρική    

     Θεία Λειτουργία. 

                   Η  Τελετή του   Μεγάλου  Αγιασµού . 

 

   • ΣΑΒΒΑΤΟ  7-1-12 Του Τιµ.  Προδρόµου : Θεία Λειτουργία . 

•ΚΥΡΙΑΚΗ (ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ) 8-1-12: Θ.Λειτουργία. 
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