Σελίδα 6						

ΕΡΕΤΡΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ		

Ποιοι ήταν οι σοφοί
αυτοί άνθρωποι που
ήρθαν από ανατολών;
Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, Τον
προσκύνησαν πρώτοι οι ποιμένες και οι σοφοί (οι αστρονόμοι)
από ανατολών, δηλαδή οι πιο απλοί και οι πιο σοφοί άνθρωποι
του κόσμου τούτου!
Ποιοι ήταν οι σοφοί αυτοί άνθρωποι που ήρθαν από ανατολών;
Το ερώτημα μελέτησε επισταμένως ο Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ. Λέει, λοιπόν, ότι την εποχή εκείνη υπήρχαν κάποιοι βασιλείς
ορισμένων μικρότερων περιοχών ή και μεμονωμένων πόλεων στην
Περσία, την Αραβία και την Αίγυπτο. Αυτοί ήταν επίσης και ειδήμονες αστρονόμοι. Το λαμπρό άστρο, που είδαν, τους φανερώθηκε
για να αναγγείλει τη γέννηση του Νέου Βασιλέως.
Κατά τον Άγιο Δημήτριο του Ροστώφ το αστέρι αυτό εμφανίστηκε σ’ αυτούς εννέα μήνες πριν από τη γέννηση του Ιησού
Χριστού, ήτοι κατά τον χρόνο της υπερφυούς συλλήψεως Αυτού
στην παρθενική μήτρα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι σοφοί αστρονόμοι πέρασαν εννέα μήνες μελετώντας αυτό το αστέρι και προ-

•Υπεύθυνος:
Ιερέας Θεοφάνης
Παπαγεωργίου
Τηλ.: 22290-62786

1. Μέρη κατάλληλα για διακο-

Καθηγήτρια Φιλόλογος

•Ελένη ΠαπαγεωργίουΗλιάδη
Σχεδιάστρια δομικών έργων

•Νικολέττα
Κυριακοπούλου

Ιδιωτική Υπάλληλος

•Βασιλική Ψωμά

Καθηγήτρια Φιλόλογος

ΚΑΘΕΤΑ

πές.
2. Αέρας της δημοτικής-Άλλη
ονομασία για τις δεντρογαλιές.
3. Μας φέρνει λαμπάδα κάθε
Πάσχα (θηλ.)-Πρόχειρο στρατιωτικό κατάλυμα (ξ.λ.)-Άντονι της
οθόνης μας.
4. Αρχή… ονείρων-Μικρός άνθρωπος (υποκ.)-Ο αριθμός 71.
5. Ροζ τριανταφυλλένια (ουδ.)Πασίγνωστο και το γεωγραφικό.
6. Άδολα, αγνά - Όργανο σχε-

•Την ευθύνη των άρθρων
φέρουν οι συντάκτες τους

διαστών.

Ιστοσελίδα Ιερού Ναού
www.agios-nikolaos-eretrias.gr
e-mail Ιερού Ναού
agnikolaoseretrias@yahoo.gr

σωπο-Ενέργεια, πράξη-Διπλό …

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: QUICK PRESS
Δούκα 1 Χαλκίδα, Τ 22210-23382
e-mail:theopress@otenet.gr

9. Άκακοι, αγαθοί-Βελγική πόλη-

Τιμή φύλλου 0,003 ΕΥΡΩ
Δεκτές φιλικές συνδρομές στη
διεύθυνση:
π. Θεοφάνης Παπαγεωργίου

Κανάρη 5, ΕΡΕΤΡΙΑ Τ.Κ. 34008

7. Αγαπημένο συγγενικό πρόηχεί στη ζούγκλα.
8. Παιδική

ομάδα

αρχαίων

Σπαρτιατών-Τρυφερή εκδήλωση.
Χειροπιαστό.
10. Τα βλέπουμε στον ύπνο
μας-Διπλό …θυμίζει

ναζιστές-

Παράνομος ιρλανδικός στρατός.
11.

Οι σκανδιναβικές

αερο-

γραμμές-Όνομα βασιλιάδων της
Σπάρτης.
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ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ 2016

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς-«Ο Πρόλογος της Αχρίδος»-Δεκέμβριος, εκδ. Άθως
Επιμέλεια: Ιερ. Θ.Π.

Υλικά:

•Δρ. Γεώργιος Ν.
Αικατερινίδης

•Τριάδα Μπασινά-Κατσή

Μπορούμε επίσης να πούμε ότι οι τρεις αυτοί σοφοί άνδρες
εκπροσωπούσαν τις τρεις κύριες φυλές των ανθρώπων, που κατάγονταν από τους τρεις γιους του Νώε: Σημ, Χαμ, και Ιάφεθ. Ο
Πέρσης σοφός εκπροσωπούσε τους Ιαφεθίτες, ο Άραβας τους Σημίτες και ο Αιγύπτιος τους Χαμίτες. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι
διά μέσου των τριών αυτών, τρόπον τινά, ολόκληρο το ανθρώπινο
γένος προσκύνησε τον Ενανθρωπήσαντα Θεό και Κύριο!

Πρωτοχρονιάτικη
Κρεατόπιτα
Θεσπρωτίας

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

τ. Δ/ντής Ερευνών
Κέντρου Λαογραφίας
Ακαδημίας Αθηνών

Ο ένας εξ αυτών ονομαζόταν Μελχιώρ. Ήταν γέροντας με κατάλευκα μαλλιά και γένια. Αυτός πρόσφερε το χρυσάφι ως δώρο
στον Κύριο. Ο δεύτερος ονομαζόταν Γάσπαρ˙ ήταν νέος με ροδαλό πρόσωπο και αγένειος. Αυτός πρόσφερε το λιβάνι ως δώρο
στον Κύριο. Ο τρίτος ονομαζόταν Βαλτάσαρ˙ είχε μελαχρινή επιδερμίδα και δασύτριχη γενειάδα. Αυτός πρόσφερε ως δώρο στον
Κύριο το μύρο. Αυτοί ήταν οι «μάγοι με τα δώρα».

ΝΟΣΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

•Συντακτική Επιτροπή:

Κωδικός:2284

ετοιμαζόμενοι για το ταξίδι, το οποίο τελικώς πραγματοποίησαν.
Έφτασαν στη Βηθλεέμ λίγο αφότου γεννήθηκε ο Σωτήρας του
κόσμου.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΝΟΕΜΒΡ.-ΔΕΚΕΜΒΡ.

«ΕΡΕΤΡΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ»
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πνευματικού Κέντρου
Ιερού Ναού Αγίου
Νικολάου
Ερέτριας - 34008
ΕΤΟΣ 25ο ΝΟΕΜΒ.-ΔΕΚ. 2016
Αρ. Φύλλου 287

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016

1. Τόπος με θέα σε ανοιχτό
ορίζοντα.
2. Στείρο, άκαρπο-Ξέφραγο οικόπεδο.
3. Σκακιστική ...βασίλισσα (ξ.λ.)Νεαρές αγελάδες.
4. Νόστιμα φιστίκια-Αρσενικό
άρθρο (πληθ.).
5. Μόριο του Μέλλοντα -Απαρχαιωμένη πρόθεση-Ζιζάνιο των
σιτηρών.
6. Αυτές που αναφέρονται σε
αρχαία θεά-Αρχή …αγοράς.
7. Μισή ...οδός-΄Εγχορδο μουσικό όργανο.
8. Η θρησκεία των μουσουλμάνων-Χαδιάρικα τετράποδα.
9. Δικά σου (αρχ.)-Ένα τέτοιο
είναι και η φάλαινα-Μουσική
νότα.
10. Ηρωίδα των «Αθλίων» του
Ουγκώ-Ορκωτικό μόριο.
11. Αναμορφωτής της ΙαπωνίαςΚάθε ιδέα που απέχει πολύ από
την πραγματικότητα.
12. Άδειος, χωρίς περιεχόμενοΤο έχουν …χαρισματικές προσωπικότητες (μτφ).
13. Αχανής ήπειρος-Όμοια σύμφωνα-Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών.

4 φύλλα ( τα 2 τα ροδίζουμε ελαφρά στο γκριλ
του φούρνου)
1,5 κιλό κρέας σε μικρά κομμάτια
½ κιλό κρεμμύδια ψιλοκομμένα
4-5 κουταλιές ελαιόλαδο
½ ποτήρι ρύζι
5-6 αβγά
2 ποτήρια ζωμό του κρέατος
δυόσμο, βασιλικό
αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:
Τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια στο ελαιόλαδο, προσθέτουμε το κρέας, αλάτι, πιπέρι και 1 λίτρο νερό
και το βράζουμε μέχρι να μαλακώσει. Παίρνουμε
1 ποτήρι ζουμί κρέατος και βράζουμε το ρύζι με
λίγο αλάτι να μισοψηθεί.
Σε ταψί στρώνουμε 2 φύλλα λαδωμένα να πάνε
και στα τοιχώματα για να σκεπάσουμε λίγο το κρέας. Απλώνουμε το κρέας (κρατάμε 5-6 κομματάκια)
στην περιφέρεια του ταψιού και σκεπάζουμε λίγο
με τα φύλλα να σχηματιστεί κόθρος.
Ανακατεύουμε το ρύζι με τα ψημένα φύλλα σπασμένα, το κρέας που κρατήσαμε σε πολύ μικρά
κομμάτια, τα αβγά χτυπημένα, τον δυόσμο και το
βασιλικό και το στρώνουμε στη μέση του ταψιού.
Περιχύνουμε το ρύζι με 1 ποτήρι ζουμί επιπλέον,
αλείφουμε τα φύλλα του κόθρου με ελαιόλαδο και
ψήνουμε στο φούρνο για 1 ώρα περίπου.
Από το βιβλίο: Νίκου και Μαρίας Ψιλάκη, Το ψωμί
και τα γλυκίσματα των Ελλήνων, εκδ. Καρμάνωρ 2001

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Πρὸς
Τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ἱστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων.

Ἀγαπητὰ μου πνευματικὰ τέκνα,
Γιορτάζουμε καὶ πάλι Χριστούγεννα! Τὴν
σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ
τὴν εἴσοδό Του στὴν Ἱστορία, τῆς ὁποίας τὰ
ἡνία κρατεῖ ἡ τρισήλιος Θεότης.
Ὁ Χριστὸς γεννήθηκε, ὅπως μᾶς λέγει ἕνα
δοξαστικό, τὴν ἐποχὴ πού ὁ Ὀκτάβιος, υἱοθετημένος υἱὸς τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος, ἔχει
συγκεντρώσει στὰ χέρια του ὅλη τὴν Ρωμαϊκή ἐξουσία καί, ὡς ἀπόλυτος μονάρχης καὶ
πλανητάρχης τῆς ἐποχῆς, ἔχει διατάξει ἀπογραφὴ τῶν ὑπηκόων του. Θέλει νὰ γνωρίζει
αὐτοὺς ποὺ ἔχει κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία του
καὶ νὰ καταστήσει σὲ ὅλους σαφὲς ὅτι ἄρχει,
κυβερνᾶ καὶ ἀποφασίζει ἐπὶ τῆς γῆς. Ἔχει
μάλιστα δεχθεῖ καὶ αὐτός, ὅπως ὁ πατριός
του, τὸν τίτλο «αὔγουστος», ποὺ μέχρι τότε
ἐδίδετο μόνο στοὺς θεοὺς καὶ σημαίνει σεβαστός, θεῖος. Καὶ ὡς «υἱὸς τοῦ θεοῦ», καὶ
θεὸς ἀπαιτεῖ τὴν λατρεία τῶν ἀνθρώπων! Οἱ
ὑπήκοοί του λυγίζουν κάτω ἀπὸ τὴν καταπιεστική ἐξουσία καὶ τὴν βαρειὰ φορολογία καὶ
ἀντ' αὐτῶν ἀπολαμβάνουν, ὡς ἀντίδωρο καὶ
παροχή, ἄρτον καὶ θεάματα.
Ὁ Χριστὸς γεννᾶται γιὰ νὰ λυτρώσει ὅλο τὸ
ἀνθρώπινο γένος, ὄχι ἀπό τήν αὐτοκρατορική δυναστεία, ἀλλά ἀπὸ τὴν φοβερὴ τυραννία τοῦ ἀπανθρώπου διαβόλου, στὴν ὁποία
ἀσύνετα καὶ ἠθελημένα ὑποτάχθηκε μόνος
του ὁ ἄνθρωπος καὶ ὑπέταξε καὶ ὁλόκληρη
τὴν πλάση.

Ἀπέναντι, λοιπόν, στὴν πρώτη παγκοσμιοποίηση, ποὺ ἐπραγματοποιήθη ἐπὶ Καίσαρος Αὐγούστου, καὶ εἶχε μάλιστα καὶ κοινὸ
νόμισμα καὶ στὴν ὁποία ἀπεγράφησαν μαζὶ
μὲ τοὺς λαοὺς ὁ μνήστωρ Ἰωσὴφ καὶ ἡ Παρθένος Μαριάμ, ὁ Χριστὸς φανερώνει τὴν
δική Του Βασιλεία τὴν οὐράνια, στὴν ὁποία
ὁ ἀληθινὸς καὶ μόνος καὶ αἰώνιος Βασιλεὺς
τῶν ὅλων ὑπηρετεῖ τοὺς ὑπηκόους Του σὰν
δοῦλος καὶ δὲν ὑπηρετεῖται, καίτοι ὡς Θεός
τὸ δικαιοῦται!
Ὁ Χριστὸς δὲν ἔρχεται νὰ κάνει τὶς ἀνατροπές, ποὺ ἤθελε ὁ καταπιεσμένος ἀπὸ τὴν
θεοποιημένη ἐπίγεια ἐξουσία λαός. Θέλει
νὰ καταλάβουν οἱ πάντες καὶ ὁ λαός, ποὺ
διαχρονικὰ καί, δυστυχῶς ὄχι σπάνια, βλέπει ἀλλοιθωρικὰ τὸν Θεὸ στὰ πρόσωπα των
ἀρχόντων, ὅτι ἡ δική Του Βασιλεία δὲν εἶναι
ἐκ τοῦ κόσμου τούτου!1Εἶναι οὐράνια! Καὶ σ'
αὐτὴν χωροῦν οἱ πάντες, ἐν ἐλευθερίᾳ καὶ πίστει καὶ ἀγάπη.
Ὁ Χριστός, ὡς Ἐμμανουήλ, ὡς Θεός δηλαδή ἀνάμεσά μας, ἔρχεται νὰ θεραπεύσει τὸ
θανάσιμο τραῦμα τοῦ Ἀδάμ, τὸ ὁποῖο ὀφείλεται στὴν ἀπόπειρα ποὺ ἔκαμε τὸ ζεῦγος
τῶν πρωτοπλάστων νὰ ἁρπάξει τὴν θεότητα,
κατὰ τὴν πονηρή ὑπόδειξη τοῦ πλανῶντος
τὴν οἰκουμένην διαβόλου.
Καὶ σήμερα τί γιορτάζουμε, πατέρες καὶ
ἀδελφοί μου καὶ τέκνα μου ἀγαπητά; Τὸ ὅτι,
ὁ παντέλειος καὶ παντοδύναμος Θεὸς ἔρχεται
νὰ βρεῖ καὶ νὰ προσλάβει τὸν ἀποστάτη τῆς
χάριτός Του. Καί γίνεται ἄνθρωπος! Ταπεινώνεται δι' εὐσπλαγχνίαν καί, ὅπως λέγει ὁ
ἱερὸς ὑμνῳδός, «σπλάγχνον ὁρᾶται πλάσματος»2!!!
Αὐτὸς ὁ ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων ἀπευθύνει μὲ τὸν ἐρχομὸ Του πρόσκληση σὲ ὅλους
νὰ Τὸν προσλάβουμε στὴν καρδιά μας καὶ
στὴν ζωή μας! Κάμει τὴν δική Του ἀπογραφή!
Ἀναζητεῖ καὶ μετράει ὅσους θὰ Τὸν ἐμπιστευθοῦν, θὰ Τὸν ἀγαπήσουν καὶ θὰ Τὸν
ἀκολουθήσουν!
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Πολλὰ κοινὰ φαίνεται νὰ ἔχει ἡ ἐποχὴ τῆς
γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν δική μας.
Καινούργια παγκοσμιοποίηση προβάλλει στίς ἡμέρες μας, πολλὰ ὑποσχόμενη καὶ
πολλὰ περισσότερα ἀπαιτοῦσα! Κέντρο της
ὁ ἄνθρωπος! Αὐτὸ ἰσχυρίζεται. Ἡ ἑνότητα
καὶ ἡ εἰρήνη τῶν λαῶν διακηρύσσεται ὡς
στόχος της. Ὅμως στὴν παγκόσμια σκηνὴ ὁ
ἄνθρωπος φαίνεται νὰ ἔχει καταντήσει τὸ

εὐτελέστερον εἶδος. Προτεραιότητα ἔχουν
οἱ ἐδαφικὲς καὶ ἄλλες διεκδικήσεις, οἱ πόλεμοι, οἱ ξεριζωμοί, οἱ ἀριθμοὶ τῆς ἀνάπτυξης
καὶ φυσικὰ οἱ ἀγορές, ποὺ ἀποτελοῦν τὴν νέα
θεότητα. Πρὸς αὐτὴν ἀτενίζουν ἐναγώνια τὰ
ἀνθρώπινα μάτια παγκοσμίως καὶ τείνουν
ἱκετευτικὰ τὸ χέρι τῆς ἐπετείας. Πίσω δὲ ἀπὸ
τὰ παρασκήνια καγχάζει καί ἐμπαίζει ὁ κοσμοφθόρος ἀντίχριστος σκηνοθέτης!
Εὐθύνη γιὰ τὴν ἐπικίνδυνη αὐτὴ κατάσταση
ἔχουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, γιατί μᾶλλον περιφρονήσαμε τὸν μοναδικὸ Σωτῆρα Χριστὸ
καὶ στὴν θέση Του βάλαμε τὸν ἑαυτό μας ἢ
καὶ ἄλλους ἐπίγειους σωτῆρες, λησμονώντας
ὅτι ἡ σωτηρία ἔρχεται ἐκ τῶν ΑΝΩ!
Ὡστόσο, οἱ Χριστιανοί, τὰ μέλη τῆς Ἁγίας
μας Ἐκκλησίας, μὲ τὸ βάπτισμά μας, ἔχουμε
ἀπογραφεῖ στὸν Οὐρανό! Νὰ χαίρεσθε, μᾶς
προέτρεψε ὁ Κύριος, γιατί τὰ ὀνόματά σας
ἐγράφησαν εἰς τοὺς οὐρανούς3. Μᾶς ζήτησε,
ὡστόσο, νὰ εἴμαστε τὸ ἁλάτι τῆς γῆς4, ποὺ θὰ
τήν προφυλάξει ἀπὸ τὴν διαφθορὰ καὶ τὴν
σαπίλα. Τὸ φῶς τοῦ κόσμου,5 ὥστε μὲ τὰ καλὰ
καὶ θεάρεστα ἔργα μας, νὰ δοξάζεται ὁ Θεὸς
εἰς τὰ ἔθνη. Μᾶς ἔχει ἄλλοτε ἐξομολογηθεῖ μὲ
παράπονο, ὅτι ἐξ' αἰτίας μας βλασφημεῖται τὸ
ἅγιο Ὄνομά Του6. Περιγράφοντας, λοιπόν,
τὴν ζοφερὴ σύγχρονη πραγματικότητα, ἂς
μὴν λησμονήσουμε αὐτὸ ποὺ εἶναι πιὸ δύσκολο, ἀλλὰ καὶ πιὸ ὠφέλιμο. Νὰ κρίνουμε τὸν
ἑαυτό μας καὶ νὰ μετανοήσουμε, ἐπιστρέφοντας ἀληθινὰ στὸν Κύριο καὶ Θεό μας. Στὴν
ἁγία μας Ἐκκλησία ποὺ εἶναι τὸ σῶμα Του.
Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή διέξοδος στά φοβερά
ἀδιέξοδα ὅπου περιήλθαμε!
Ἂς δοξάσουμε, λοιπόν, μὲ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ
σῶμα μας, ποὺ εἶναι τοῦ Θεοῦ, τὰ λόγια καὶ
τὰ ἔργα μας τὸν τεχθέντα Βασιλέα καὶ ἂς
εἴμαστε, μὲ τὴν ταπεινὴ ὅσο καὶ θυσιαστικὴ
ἀγάπη μας, ἡ ὀμορφιά, ἡ νοστιμιά, τὸ φῶς
καὶ ἡ ἐλπίδα τοῦ κόσμου, προσκαλώντας σ'
αὐτὴ τὴ χαρὰ ΟΛΟΥΣ τοὺς ἀνθρώπους,
«ἐπιφανεῖς» καὶ «ἄσημους», πού, εἴτε τὸ κατανοοῦν εἴτε ὄχι, εἶναι πλάσματά Του ἰσότιμα
καὶ ἱερὲς ἔμψυχες εἰκόνες Του, ἐπίσημοι δικοί
Του προσκεκλημένοι στὴν Βασιλεία Του.
Μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν στοργὴ τοῦ Σαρκωθέντος Κυρίου μας

Ο    ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

1 Ἰωάν. ιη΄, 36

2 Τροπάριον τῆς Στ΄ Ὥρας τῶν Χριστουγέννων.
3 Λουκ. ι΄, 20

4 Ματθ. ε΄, 13
5 Ματθ. ε΄, 13
6 Ἡσ. νβ΄, 5
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ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ
Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν πριν από
τον υλικό κόσμο. Ο σκοπός της δημιουργίας των αγγέλων δεν έχει να κάνει με
κάποια ανάγκη του Θεού. Τους έδωσε
ύπαρξη και ζωή γι’ αυτούς τους ίδιους,
με σκοπό να μετέχουν στη θεία μακαριότητα. Είναι φύσεις νοερές, αεικίνητες,
αυτεξούσιες, ασώματες. Οι άγγελοι τρέφονται με τη διαρκή θέα του προσώπου
του Θεού. Οι άγγελοι ως προς την προαίρεση ήταν ελεύθεροι και τρεπτοί, δηλαδή
είχαν τη δυνατότητα να προκόπτουν στο
αγαθό, αλλά και να τρέπονται στο κακό.
Αποτέλεσμα της ελευθερίας τους ήταν
και η πτώση του τάγματος του Εωσφόρου, ο οποίος υπερηφανεύθηκε κατά του
Θεού και τόλμησε να πει ότι θα βάλει
τον θρόνο του επάνω στις νεφέλες και
ότι θα γίνει όμοιος με τον Ύψιστο Θεό.
Γι' αυτό το τάγμα του εξέπεσε από τον
Ουρανό στα καταχθόνια – σαν αστραπή
– και από τότε αντιμάχεται τη σωτηρία
των ανθρώπων. Ο Μιχαήλ συγκέντρωσε
τους χορούς των αγγέλων και φώναξε
το «Πρόσχωμεν» που σημαίνει «ας προσέξουμε» να μην πέσουμε από το φως
στο σκοτάδι, όπως έπεσε πριν λίγο το δέκατο τάγμα των αγγέλων για την πολλή
του υπερηφάνεια. Τότε ο Θεός έταξε τον
Μιχαήλ να είναι ο πρώτος ανάμεσα στα
αγγελικά τάγματα, για την πολλή του κηδεμονία που επέδειξε προς το γένος των
ανθρώπων και για την πολλή πιστότητα προς τις βουλές και τα προστάγματα Του. Οι άγγελοι που δεν παρασύρθηκαν απέκτησαν το χάρισμα της τέλειας
ατρεψίας και ακινησίας προς το κακό.
Αυτό συνέβη με την ενανθρώπηση, τη
σταυρική θυσία και την Ανάσταση του
Χριστού, αφού έμαθαν ότι ο δρόμος που
οδηγεί στην ομοίωση με τον Θεό δεν
είναι η έπαρση, αλλά η ταπείνωση. Το
ότι οι άγγελοι πλέον δεν τρέπονται προς
το κακό δεν σημαίνει ότι καταργείται το
αυτεξούσιό τους, αλλά ότι εξαγιάζεται με
τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Ο αριθμός των αγγελικών όντων είναι ανυπολόγιστος και απροσμέτρητος.
Ο ίδιος ο Ιησούς ομιλεί στη Γεσθημανή
για περισσότερες από δώδεκα λεγεώνες
αγγέλων. Τα τάγματα των αγγέλων είναι
εννέα, τα οποία ταξινομούνται σε τρεις
τρίχορες ιεραρχίες ή ταξιαρχίες, κατά τον
ακόλουθο τρόπο: Σεραφείμ, Χερουβείμ,
Θρόνοι - Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες Αρχές, Αρχάγγελοι, Άγγελοι. Ιδίωμα της
πρώτης ιεραρχίας είναι η πύρινη σοφία
και η γνώση των ουρανίων, ενώ έργο
τους είναι ο θεοπρεπής ύμνος του «γελ».
Η δεύτερη ιεραρχία έχει ως ιδίωμα τη
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διευθέτηση των μεγάλων πραγμάτων και
τη διενέργεια των θαυμάτων, ενώ έργο
τους είναι ο τρισάγιος ύμνος «Άγιος,
Άγιος, Άγιος». Τέλος ιδίωμα της τρίτης
ιεραρχίας είναι να εκτελούν θείες υπηρεσίες και έργο τους αποτελεί ο ύμνος
«Ἀλληλούϊα».

Πέρα από τα ονόματα των εννέα τάξεων, η Αγία Γραφή μάς φανερώνει και τα
προσωπικά ονόματα ορισμένων αγγέλων.
Ήδη αναφερθήκαμε στον Μιχαήλ, που
σημαίνει «τις ως ο Θεός ημών», δηλαδή
«Ποιος είναι όμοιος με τον Θεό μας;».
Εμφανίζεται πολλές φορές στην Παλαιά
Διαθήκη. Γνωρίζουμε τον Γαβριήλ, που
σημαίνει «ήρωας του Θεού», από την εμφάνισή του στον προφήτη Δανιήλ, στον
προφήτη Ζαχαρία και στη Θεοτόκο.
Σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία
πέρα των δύο αγίων Αρχαγγέλων, Μιχαήλ και Γαβριήλ, υπάρχουν και απεικονίζονται στις τοιχογραφίες και δύο ακόμα
άγιοι Αρχάγγελοι, ο Ραφαήλ και ο Ουριήλ. Τι γνωρίζουμε αλήθεια γι’ αυτούς;
Το όνομα του ενός, Ραφαήλ, σημαίνει ο
Κύριος θεραπεύει, ικανοποιεί τα αιτήματα. Στο βιβλίο της Αγίας Γραφής «Τωβίτ», διαβάζουμε πως ο γέροντας Τωβίας
έστειλε τον γιο του Τωβίτ στους Ράγους
της Μηδίας, για να ζητήσει από τον Γαβαήλ τα δανεικά που του είχε δώσει, έτσι
ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις
δυσκολίες της ζωής, καθώς εκείνος θα
πέθαινε. Το μακρύ αυτό ταξίδι ο Τωβίτ
το έκαμε με έναν υπέροχο συνοδό, που
του στάθηκε ως το τέλος απαραίτητος
βοηθός, τον Ραφαήλ. Κατά τη Γραφή ο
Ραφαήλ ήταν «άγγελος Κυρίου» που συμπορεύτηκε μαζί του και που τον βοήθησε να επιστρέψει πίσω σώος και αβλαβής (Τωβ. κεφ. 5 & 12)! Ως Αρχάγγελος ο
Ραφαήλ χαρακτηρίζεται στον εξωβιβλικό
χώρο, σε πατερικά ή ασκητικά κείμενα.
Αξίζει να θυμίσουμε – για να δικαιολογήσουμε και τη σημασία του ονόματός
του - πως ο Ραφαήλ γιάτρεψε σε κάποια
δεδομένη στιγμή τη γυναίκα του Τωβίτ,
τη Σάρρα, και προς το τέλος όλης αυτής
της υπόθεσης, ξανάδωσε το φως στον πιστό τυφλό γέροντα Τωβία! Ο Ραφαήλ
θεωρείται ως ένας «εκ των επτά αγγέλων» της Αποκάλυψης του Ιωάννη, που
κρατώντας χρυσό θυμιατήρι προσφέρει
στον θρόνο του Θεού τις προσευχές του
λαού (Αποκ. 8, 3-5). Στο απόκρυφο δε βιβλίο του Ενώχ, γίνεται μεγάλη αναφορά
σ’ αυτόν.
Ως τέταρτος Αρχάγγελος αναφέρεται
ο Ουριήλ. Η ονομασία του σημαίνει πως
ο Θεός είναι φως! Γεγονός είναι πως
γι’ αυτόν δεν έχουμε καμία αγιογραφική τεκμηρίωση, όμως αντλούμε αρκετές
σχετικές πληροφορίες από την ιουδαϊκή
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και τη χριστιανική παράδοση. Προβάλλεται ως ο Αρχάγγελος του Άδη, με ειδική μάλιστα αποστολή και λειτούργημα
την επιμέλεια των ψυχών. Σε όραμα που
είδε ο Άγιος Νήφων, επίσκοπος Κωνσταντινιανής «τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν» ( 4ος
αιώνας μ.Χ.), ο Ουριήλ ήταν «αρχηγός
αγγελικής παράταξης, λευκός σαν το χιόνι, ολοφώτεινος και σαγηνευτικός» (βλ.:
«Ένας ασκητής επίσκοπος», Έκδοση Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπού, 2004).
Είναι ο Αρχάγγελος που ζει τη δυστυχία
των κολασμένων και με βαθιά συμπόνια
γι’ αυτούς ψάλλει τον όγδοο στίχο του
81ου ψαλμού «Ἀνάστα ὁ Θεός κρῖνον
τὴν γῆν». Προσεύχεται να έλθει γρήγορα η ημέρα της Κρίσεως. Η Εκκλησία
μας τιμά ιδιαιτέρως τους Αγγέλους κατά
την 8η Νοεμβρίου.

Επιμέλεια Β.Ψ.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ (Γ.Π.Σ.
- ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ)
Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις που αφορούν άμεσα και την περιοχή μας στους
τομείς της οικιστικής ανάπτυξης και την
κύρωση των Δασικών χαρτών. Συγκεκριμένα:
Α) σε τελική φάση έγκρισης βρίσκεται
το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που αφορά τις χρήσεις γης των σημερινών εκτός
σχεδίου περιοχών (οικιστικές – Γεωργικές, βιοτεχνικές κλπ.) στον Δήμο Ερέτριας και η εφαρμογή τους θα καθορίσει
στο μέλλον τις ανάλογες χρήσεις τους
από τους ιδιοκτήτες των.
Β) Σύντομα αναμένονται και στην
περιοχή μας μετά από σχετική πληροφόρηση που μας έγινε, η ανάρτηση των
Δασικών Χαρτών που καθορίζουν τον
χαρακτήρα της έκτασης των ιδιοκτησιών
(Δασική, αγροτική κλπ.).
Κατά των χαρτών επιτρέπεται εντός
τακτής προθεσμίας που θα καθορισθεί η
υποβολή ενστάσεων – αντιρρήσεων από
τους θιγόμενους ιδιοκτήτες. Η σημασία
των διαδικασιών αυτών είναι μεγάλη και
οι ιδιοκτήτες αλλά και οι φορείς του
τόπου θα πρέπει να αποδώσουν την
ανάλογη προσοχή και να προβούν σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Επιμέλεια – Ενημέρωσης
Πέτρος Κυριαζής
Γ.Γ. Αγροτικού Συλόγου Ερέτριας
τηλ. 6932.860599
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚ
ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
αποσπάσματα κειμένων από το βιβλίο
του Αρχιμανδρίτου Χρυσόστομου Παπαθανασίου

δωρεές που χορηγεί το Άγιο
Πνεύμα. Μάλιστα, η παρασκευή
Τι συμβολίζει το Χρίσμα;
και ο καθαγιασμός του Αγίου
Μύρου,
τελείται
με
ειδική
Συμβολίζει τις δωρεές του Αγίου
σπουδαιοτάτη Τελετή (Ειδική
Πνεύματος.
Ο
νεοφώτιστος Ακολουθία) στο Οικουμενικό
λαμβάνει την σφραγίδα του Πατριαρχείο
απ’ όπου
το
Παναγίου
Πνεύματος, την λαμβάνουν ἐν συνεχείᾳ όλες οι
σφραγίδα της υιοθεσίας (Ρωμ. κατά τόπους Εκκλησίες (βλ. Τὸ
8,15), « τὴν κατασκήνωση» μέσα ἔλαιον Μύρον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ
του του Αγίου Πνεύματος Ἐκκλησίᾳ,
ἔκδ. Οἰκουμενικοῦ
(Α΄. Κορ. 3, 17), την πανοπλία Πατριαρχείου Κων/λις 2012).
του Θεού ( Ἐφεσ. 6,11 και 13).
Επισφραγίζεται η είσοδος του Ποια είναι τα αισθητά σηνέου μέλους στην Εκκλησία μεία της τελέσεως του Χρίτου Χριστού. Κατά τον άγιο
Συμεών Θεσ/κης «Τὸ χρῖσμα τὴν σματος;
σφραγίδα τὴν πρώτην καὶ τὸ Το αισθητό ορατό σημείο τους
κατ’εἰκόνα ἐντίθησιν, ὅπερ διὰ πρώτους χριστιανικούς χρόνους
παρακοὴν ἀπωλέσαμεν. ˙ ἔτσι δὲ ήταν η επίθεση των χειρών των
καὶ τὴν χάριν, ἥν ἐν τῇ ψυχῇ Αποστόλων επί της κεφαλής των
τῇ θείᾳ ἐμπνεύσει ἐλάβομεν, Διὸ νεοφωτίστων (Πράξ. 8, 14,17). Από
καὶ τὴν τοῦ Πνεύματος φέρει τον 2ο αιώνα για πρακτικούς
δύναμιν, καὶ τὴν εὐωδίαν αὐτοῦ λόγους (ένεκεν της αυξήσεως των
πλουτεῖ καὶ σημείωσις Χριστοῦ βαπτιζομένων) αντικαταστάθηκε
ἔστι καὶ σφραγίς» (P.G. 155,177). η επίθεση των χειρών με το άγιο
Το Άγιο Μύρο είναι «ενεργητικό Μύρο, δηλαδή την Χρίση, μ’ αυτό,
της
παρουσίας
του
Αγίου κεντρικών μελών του σώματος.
Πνεύματος, και καταξιώνεται ο Μετά τη σχετική ευχή του Αγίου
βαπτιζόμενος της χριστιανικής Μύρου, την οποία αναγιγνώσκει
ιδιότητος», όπως γράφει στη ο ιερεύς «χρίει τον βαπτισθέντα,
Μυσταγωγική του Κατήχηση ο ποιῶν τοῦ Σταυροῦ Τύπον, ἐπὶ
άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, τοῦ μετώπου, τῶν ὀφθαλμῶν,
και έτσι λαμβάνει δύναμη για τῶν μυκτήρων (=ρουθούνια), τοῦ
τον πνευματικό του αγώνα.
στόματος, τῶν δύο ὤτων, τοῦ
στήθους, τῶν χειρῶν και τῶν
Έχοντας συνεπώς ο βαπτισμένος
ποδῶν» ( βλ. Ακολουθία αγίου
άνθρωπος, ο Χριστιανός, το Βαπτίσματος).
«τέλειον αὐτὸ φυλακτήριον»,
όπως αποκαλεί το Χρίσμα, ο
Πού φυλάσσεται γενικώς το
Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, την
«εὐωδίαν τῆς ἁγιωσύνης τοῦ Άγ. Μύρο;
ἁγίου Πνεύματος», όπως γράφει Εἰς σεβάσμιους και ιερούς χώρους,
ο άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης, τόσο στο Συνοδικό Μέγαρο της
δεν έχει τίποτα απολύτως να Εκκλησίας της Ελλάδος όσο
φοβηθεί στη ζωή του, κανένα και στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο
πονηρό ή κοσμικό «σφράγισμα». Αθηνών (Υπάρχουν αντίστοιχα
παρεκκλήσια
Ι. Χρυσοστόμου
Από τι αποτελείται το Άγιο και Απ. Παύλου). Από εκεί
προμηθεύονται
οι
ενοριακοί
Μύρο;
ναοί και φυλάσσουν το άγιο
Αποτελείται από ευώδη υλικά Μύρο σε ειδική δοχή (ἀγγεῖον ἤ
(αρωματικές ουσίες) τα οποία ἀλάβαστρον).
συμβολίζουν τα πολλά και
συνεχίζεται….
ποικίλλα χαρίσματα και τις
Επιμέλεια: Ιερ. Θ.Π.
συνέχεια από το προηγούμενο…

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ –ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Χρονικό των Σπορ 1991
1/11/1991
Χάλκινο μετάλλιο κέρδισε η 17χρονη Μόρφω Δροσίδου στο ταεκβοντό στα 65 κιλά. Είναι η πρώτη
φορά στην ιστορία σε παγκόσμιο πρωτάθλημα που
πήρε χάλκινο μετάλλιο το ελληνικό ταεκβοντό.
1/11/1991
Ένα ακόμα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ένα κορίτσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ταεκβοντό ανδρών
και γυναικών που γίνεται στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας. Η 18 χρονη Θεανώ Κετεσίδου κατέκτησε το
δεύτερο ελληνικό χάλκινο μετάλλιο στα 70 κιλά.
21/11/1991
Η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ νίκησε με 83-72
την αντίστοιχη της Ρουμανίας και πήρε το εισιτήριο
για τους τελικούς του Ευρωμπάσκετ ’92.
Η πρωταθλήτρια της συγχρονισμένης κολύμβησης
Χριστίνα Θαλασσινίδου πήρε την έκτη θέση στην
Ολυμπιάδα και ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη Ελληνίδα αθλήτρια για το 1991.
Ο πρωταθλητής Ηρακλής Δεσκουλίδης κατέκτησε
το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Πάλης.
Ολυμπιάδα στη Βαρκελώνη
Η Βούλα Πατουλίδου ήρθε πρώτη στα 100 μ.
εμπόδια με 12.64. Ο Πύρρος Δήμας κατέκτησε την
πρώτη θέση στην άρση βαρών στα 82.5 κιλά (157.5
στο αρασέ και 202.5 στο ζετέ). Ο Βαλέριος Λεωνίδης ήρθε πέμπτος στην Άρση Βαρών στα 60 κιλά
(132.5 στο αρασέ και 162.5 στο ζετέ).
Ελένη Παπαγεωργίου-Ηλιάδη

λυση σταυρολ. σεπτ.-οκτωβΡ.
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ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΔΕΝΔΡΟ*
Όπως γενικά πιστεύεται, το γνωστό
έθιμο του χριστουγεννιάτικου δένδρου
προέρχεται από τη Δυτική Ευρώπη, ένα
όμως χειρόγραφο στο Βρεττανικό Μουσείο αποκαλύπτει ότι ο Βυζαντινός αυτοκράτορας, Αναστάσιος Α΄(6ος αι.), πρόσφερε ως δώρο δύο ορειχάλκινα δένδρα
σε ναό της Βόρειας Συρίας, στολισμένα
με πολλά κεριά και μεταλλικές αλυσίδες,
από τις οποίες κρέμονταν διάφορα μεταλλικά αντικείμενα (ζώα, πουλιά, σταυροί,
αβγά).
Στο γνωστό επίσης έργο « Έκφρασις
της αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως»
που συνέταξε ο Παύλος Σιλεντάριος (βυζαντινός συγγραφέας, 6ος αι.) γίνεται λόγος για τα μανουάλια του εικονοστασίου
και του άμβωνα της Αγίας Σοφίας, που
έμοιαζαν με δένδρα, καθώς τα κεριά ήταν
τοποθετημένα σε κύκλους και στένευαν
όσο ανέβαιναν προς τα πάνω, όπως βλέπουμε στα χριστουγεννιάτικα δένδρα των
δρόμων.
Σχηματοποιημένα δένδρα, επομένως,
υπήρχαν στην παλαιοχριστιανική Ανατολή,
όπου μπορούσε να δει κανείς δένδρα,
με ή χωρίς κεριά, μπροστά από την
Ιερά Πύλη ή ζωγραφισμένα στην άκρη
της κόγχης ή στο δάπεδο του ιερού
σε ψηφιδωτό. Πολλά μάλιστα πολυκάνδη-

λα (μανουάλια) σε εκκλησίες μας έχουν
μορφή δένδρου.
Ένα άλλο γεγονός που αποδεικνύει
τη σχέση του χριστουγεννιάτικου δένδρου με την παράδοση της Ανατολής
και όχι με τη Δύση, είναι ότι στο Λιτόχωρο της Μακεδονίας υπάρχει το έθιμο
να στήνουν δύο λεμονιές μπροστά από
το Ιερό της εκκλησίας και ιδιαίτερα δίπλα στην εικόνα της Βαπτίσεως του
Χριστού στην εορτή των Θεοφανείων,
όπου κρεμούν πορτοκάλια, τα οποία διανέμονται στο εκκλησίασμα μετά την
τελετή του αγιασμού των υδάτων.
Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι το
χριστουγεννιάτικο δένδρο έχει ανατολική
προέλευση και ότι στη Δύση απλώς
υιοθετήθηκε αντικαθιστώντας παλαιότερα εκεί δενδρολατρευτικά έθιμα, ήρθε
δε στη χώρα μας ως αντιδάνειο με τη
σύγχρονη μορφή του.
*Σύντομη περίληψη της μελέτης του καθηγητού Κωνστ. Α. Καλοκύρη «Τα ιερά δένδρα
και το εξ Ανατολής καταγόμενον δένδρον
των Χριστουγέννων», που δημοσιεύθηκε στον
ΙΗ΄ τόμο (1973) της Επιστημονικής Επετηρίδας της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
Επιμέλεια: Διδάκτωρ
Γεώργιος Ν. Αικατερινίδης

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ερετρίας εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους εκλεκτούς Ερετριείς:
1)την Δήμαρχο Αμφιτρίτη Αλημπατέ και τους Αντιδήμαρχους για τον καθαρισμό του
περιβάλλοντος χώρου του Ιερού μας Ναού
2)Τον Ναύαρχο Νικόλαο Φατούση, που εξασφάλισε τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του
Πολεμικού Ναυτικού που λάμπρυνε την πανήγυρη, καθώς και τον Αρχηγό του Πολεμικού
Ναυτικού για τη συγκατάθεσή του
3)τον Αντιδήμαρχο Δημήτριο Μίγκο για τη προσφορά 60 κιλών καλαμαριών για το
γεύμα μετά την ολονυκτία της 1ης Δεκεμβρίου
4)τον κ. Κώστα Καλογιάννη που επί σειρά ετών προσφέρει το τριμμένο αμύγδαλο(30
κιλά) για την παρασκευή των αμυγδαλωτών που προσφέρονται στην πανήγυρη
5)τον φούρνο ‘‘ΑΣΗΜΑΚΟΣ’’ για τα 15 καρβέλια ψωμιού που παρέχει καθημερινά συνοδεύοντας τις 35 μερίδες φαγητού που προσφέρονται στους απόρους της ενορίας μας
6)τον Σύλλογο ‘‘ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ’’ για την παρασκευή του φαγητού που προσφέρεται
καθημερινά
7)τα καταστήματα ‘‘ΚΡΗΤΙΚΟΣ’’ για την προσφορά 30 κιλών μανέστρας για το δείπνο
μετά την ολονυκτία
8)την κ. Φιλιώ Δημολά για όλα τα υπόλοιπα της παρασκευής του φαγητού της ολονυκτίας
9)τον κ. Τσώκο για τα λουλούδια που προσέφερε για τον στολισμό της εικόνας του
Αγίου και τέλος
10)τις κυρίες που επί 15 ημέρες αγόγγυστα βοήθησαν στον καθαρισμό του Ναού και
τον στολισμό.
Στις εγκάρδιες ευχαριστίες του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου με ευχές για υγεία και παν
αγαθό προστίθενται και τα θερμά συγχαρητήρια των Μελών της Συντακτικής Επιτροπής
των ‘‘Ερετρικών Παλμών’’ προς τους άνω αναφερομένους δωρητές, των οποίων η προσφορά σε έργα αγάπης και ευποιΐας σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας παίρνει όλως
ιδιαιτέρως μεγίστη αξία.
Η ευλογία του Αγίου μας μαζί τους.
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Σελίδα 4

Ο εορτασμός των Χριστουγέννων…*

ΝΗΣΤΕΙΟΔΡΟΜΙΟΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
• Από
έως 4ης και 6ην
κατάλυσις εις πάντα.
• Την 5ην και 13ην νηστεία.
• Την 11ην, 18ην, 20ήν, 25ην και 27ην,
κατάλυσις οίνου και ελαίου.
1ην

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
• Την 1ην, 3ην και 15ην νηστεία.
• Την 8ην, 10ην, κατάλυσις
εις πάντα (πρώτη εβδομάδα
Τριωδίου).
• Την 17ην κατάλυσις οίνου και
ελαίου.
• Από 20ής έως και 26ης,
κατάλυσις εις πάντα, πλην
κρέατος (εβδομάδα Τυρινής).
Περίοδος Μεγάλης
Τεσσαρακοστής
(27 - 2 έως 7 - 4)
• Από Δευτέρα έως Παρασκευής:
νηστεία (δεν καταλύεται έλαιον)
Σάββατο και Κυριακάς: κατάλυσις
μόνο οίνου και ελαίου.

2017

Από την εκκλησιαστική άποψη είναι γνωστό ότι τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η Γέννηση του Κυρίου δεν εορταζόταν σε μία ορισμένη ημερομηνία για ολόκληρη τη χριστιανοσύνη και ότι στην Ανατολή εισήχθη στο τελευταίο τέταρτο
του Δ΄ αιώνα, αφού πριν εορταζόταν μαζί με τα Θεοφάνεια,
κατά την 6η Ιανουαρίου. Στα ίδια μάλιστα τα Ιεροσόλυμα,
ιδιαίτερη εορτή για τα Χριστούγεννα καθιερώθηκε μόλις το
433. Στην Βασιλεύουσα, τα Χριστούγεννα εορτάσθηκαν στις
25 Δεκεμβρίου, για πρώτη φορά, το 378, και η παγίωση του
εορτασμού οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις ενέργειες δύο
κορυφαίων Ιεραρχών, των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως
και Αγίων, Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Γρηγορίου του
Θεολόγου. Ο δεύτερος μάλιστα εξεφώνησε τον πρώτο ἐν
Κωνσταντινουπόλει λόγο του στις 25 Δεκεμβρίου του 380,
αρχίζοντας με το «Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε, Χριστὸς ἐξ
οὐρανῶν ἀπαντήσατε, Χριστὸς ἐπὶ γῆς ὑψώθητε».
Στους ναούς της Πόλης όπως και σε όλους τους ορθόδοξους ναούς της αυτοκρατορίας, κατασκεύαζαν παράσταση
σπηλαίου, όπου τοποθετούσαν στρωμνή και πάνω της μικρό
παιδί, το οποίο παρίστανε τον νηπιάσαντα Ιησού. Στην λειτουργική αυτή συνήθεια αναφέρεται σαφώς ο άγιος Ιωάννης
ο Χρυσόστομος, σε λόγο που εξεφώνησε στις 20 Δεκεμβρίου 386, ενώ την καταδικάζει, τον 12ο αιώνα, ο Θεόδωρος
Βαλσαμών, σχολιάζοντας τον 83ο κανόνα της ἐν Τρούλλῳ
Συνόδου. Η συνήθεια αυτή εξέλιπε σταδιακά, σήμερα δε έχει

μερικώς αντικατασταθεί από τις φάτνες που στήνονται σε
σπίτια και δημόσιους χώρους κατά τους χριστουγεννιάτικους
εορτασμούς…
Από τις παραμονές των Χριστουγέννων, με διαταγή του
επάρχου της πόλεως, καθαρίζονταν οι δρόμοι και στολίζονταν
εορταστικά τα εξωτερικά των σπιτιών και τα υπέρθυρά τους.
Στήνονταν μάλιστα κατά διαστήματα στύλοι με δενδρολίβανο, μυρτιά και άνθη της εποχής, προς στολισμό των δρόμων
και των δημοσίων χώρων. Τα παιδιά «ἀπὸ βαθείας πρωίας
μέχρι δείλης ὀψίας», με αυλούς και σύριγγες, περιέρχονταν
τα σπίτια και τραγουδούσαν τα κάλαντα, όπου περιλαμβάνονταν το θρησκευτικό ιστορικό της εορτής, ευχές επίκαιρες και
εγκώμια για τους ενοίκους του σπιτιού, αλλά και εκζήτηση
αμοιβής, όμως και στα σημερινά χριστουγεννιάτικα κάλαντα
και τα ανάλογα δημοτικά αγυρτικά τραγούδια.
Τον 12ο αιώνα γράφει, σχετικά, ο Ιωάννης Τζέτζης:
καὶ ὅσοι κατ’ ἀρχίμηνον τὴν Ἰανουαρίου
καὶ τῇ Χριστοῦ γεννήσει δὲ καὶ Φώτων τῇ ἡμέρᾳ
ὁπόσοι περιτρέχουσι τὰς θύρας προσαιτοῦντες
μετὰ ὠδῶν καὶ ἐπῳδῶν καὶ λόγους ἐγκωμίων.
*Αποσπάσματα με επιμέλεια Γ.Ν. Αικατερινίδη από τον τόμο:
Μ.Γ. Βαρβούνης, Λαογραφικά Μελετήματα της Ρωμηοσύνης, ‘‘Εκδόσεις Άθως’’, Αθήνα 2010 (σελ. 331-336: Ο εορτασμός των Χριστουγέννων στην Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη) .

« Ὁ ἀχώρητος παντί πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί ».
Αρχιμ. Κωνσταντίνου Χαραλαμπόπουλου, Εφημ. Ι.Ν. Αγ. Δημ. Παλ. Ψυχικού
Ἡ ἀπορία τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου, διά
τῆς ὁποίας ἄρχεται τό κάθισμα, τό ὁποῖο
ψάλλεται κατά τόν ὄρθρο εἰς τήν ἑορτήν τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως, εἶναι καί
ἀπορία «τοῦ σύμπαντος κόσμου». Ἀκατανόητο εἰς τήν διάνοια τοῦ ἀνθρώπου, τό
μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας, ἡ Σάρκωσις. Ὅμως, πραγματικότης σωτήρια διά
τόν ἄνθρωπον. Μόνον ὁ ἀνιστόρητος καί
ὁ ἀνεπιστήμων εἶναι δυνατόν νά παραμείνη ψυχρός καί ἀδιάφορος πρό τοῦ μεγάλου τούτου γεγονότος. Καί εἶναι μέγα
καί ἐπιφανές τό γεγονός, διότι εὑρίσκεται
εἰς τό μεταίχμιον δύο κόσμων καί ἀποτελεῖ τέρμα καί ἀφετηρίαν. Ὁ ἕνας κόσμος,
λαβυρινθώδης, ἄνικμος. Ὁ ἕτερος, φωτεινός, σωστικός, ἐγκαινιάσθη ὑπό τῆς γεννήσεως τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ. Πολλές οἱ
προφητεῖες εἰς τήν Π. Διαθήκην, οἱ ὁποῖες
ἔθιγον τήν ἔλευσιν τοῦ Μεσσίου. «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν,υἱός καί ἐδόθη ἡμῖν.
Καί καλεῖται τό ὄνομα αὐτοῦ Μεγάλης
βουλῆς Ἄγγελος, θαυμαστός Σύμβουλος,
θεός ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, Ἄρχων εἰρήνης, Πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» (Ἠς.
θ΄6 ). Κατόπιν, ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν
Παῦλος θά εἴπη στήν πρός Γαλάτας ἐπιστολήν του «Ὅτε δέ ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν
Υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός,γε-

νόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τούς ὑπό νόμον
ἐξαγοράση, ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ.4,4-5). Διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου λέγει ὁ ἱ. Χρυσόστομος,
«οὐρανός ἀνεώχθη, πνεῦμα κατεπέμφθη,
τά διεστῶτα ἡνώθη», τό σκότος ἐσβέσθη,
φῶς ἔλαμψε…. θάνατος λέλυται, παράδεισος ἠνέωκται, κατάρα ἠφάνισται». Ὁ περιπατῶν ἐπί πτερύγων ἀνέμων, καταδέχεται
νά κατέλθη πρός τούς εὐτελεῖς καί νά
παράσχη «ὑπέρ ἡμῶν τήν θείαν αὐτοῦ
καρδίαν».
Ἦλθεν, «ἰάσασθαι τούς συντετριμμένους τῇ καρδίᾳ κηρύξαι αἰχμαλώτοις
ἄφεσιν καί τυφλοῖς ἀνάβλεψιν» (Λουκ.
4,18).Ὁ Εὐαγγελιστής τῆς ἀγάπης Ἰωάννης, περικλείει τό μέγα μήνυμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Ἰησοῦ εἰς τούς λόγους
του, «ὁ λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάν. 1, 14), οἱ ὁποῖοι
ἀποτελοῦν τήν βάσιν τῆς θεολογίας. Πρό
τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Θεοῦ - Λόγου στόν
κόσμον, ἡ ἀνθρωπότης εὑρίσκετο εἰς κατάστασιν ὀδυνηράν καί ἐνοστάλγει ἐλευθερωτήν καί σωτῆρα «…Ἐζήτει τόν λυτρωτήν ὁ αἰχμάλωτος τόν ἐλευθερωτήν
ὁ ἐν τῷ ζυγῷ τῆς δουλείας κατεχόμενος»,
λέγει ο θείος πατήρ της εκκλησίας Γρηγόριος ο Νύσσης.
Ἡ μεγίστη ἑορτή τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀσφαλῶς καί πρέπει νά συνεγείρη κάθε ἀνθρώπινη καρδία πού ἔχει ὑποπέσει στήν ἀδράνειαν

καί τήν φθοράν. Τό θεῖον βρέφος, «μετέσχε τοῦ ἡμετέρου φυράματος» διά νά
ἀποδείξη στήν ἀνθρωπότητα, τήν μεγίστη εἰς ἔκτασιν καί βάθος θεία Ἀγάπη.
Ὁ παντέλειος Θεός, ὑποδέχεται ἐκ τοῦ
κόσμου τούτου διά Σπηλαίου και φάτνης. Διά καρδίας ὅμως ἀνθρωπίνης, δέν
ὑποδέχεται. Αὐτό τό τεράστιο σφάλμα
διαπράττει ὁ ἄνθρωπος. Ὁ Θεός σαρκώνεται γιά νά τόν σώση καί ἐκεῖνος
δέν ἀποδέχεται τήν σωτήρια πρόσκλησιν.
«Ἦλθεν ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν» καί οἱ
ἄνθρωποι ἀδιαφόρησαν. «Ἦλθεν ἐν μήτρᾳ
παρθενικῇ καί ταπεινούς ὕψωσεν» καί οἱ
ἄνθρωποι ἐχλεύαζον. «Ἦλθεν ἐνδεδυμένος
εὐπρέπειαν» καί οἱ ἄνθρωποι διεφθάρησαν
περισσότερον. Ἐξῆλθεν «ἄνθος ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί» καί ἡ θεία ὀσμή του δέν
συνήγειρε τήν καρδίαν μας. «Τί σοί προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπί γῆς
ὡς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς;». Μῖσος, παραφροσύνη, ἐκβιασμούς, πνευματική νέκρωση,
σκληροκαρδίαν, πορνείαν, ἐξευτελισμόν
ὑψηλῶν ἰδανικῶν. Προσέφερες μάννα
καί ἔλαβες ὄξος. Προσέφερες ζωήν καί
ἔλαβες θάνατον. Προσέφερες ἀγάπην καί
ἔλαβες μῖσος. Πότε θά ἰδεῖ ἡ ἀνθρωπότης
τόν Ἀστέρα τῆς Βηθλεέμ; Πότε θά ἀκούση «τούς ἀγραυλοῦντας ποιμένας»; Πότε
θά ψάλλη μετ’ αὐτῶν τόν δοξολογικόν
ὕμνον, «Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί
γῆς εἰρήνην ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»;
Από το περιοδικό «Εφημέριος», τεύχ. 11, Δεκ. 2013

