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ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ 

ΦΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ!!!!!! 

Σνπ Πξσηνζπγθέιινπ ηεο Η. Κ. Φσθίδνο, Γέξνληνο 

Λεθηαξίνπ Κνπιαηζηώηε 

αλ ζήκεξα πξν 2018 εηώλ γελλήζεθε ν Υξηζηόο καο, 

γη’ απηό θη εκείο πνπ Σνλ αθνινπζνύκε, νλνκαζηήθακε 

ρξηζηηαλνί. Όζνη όκσο εθ ησλ Ηνπδαίσλ δελ δέρηεθαλ 

όηη ν Ηεζνύο είλαη ν Υξηζηόο, δειαδή ν Κεζζίαο, απηνί 

καο απνθαινύλ έσο θαη ζήκεξα Λαδαξελνύο. Καο 

νλνκάδνπλ δειαδή νπαδνύο ηνπ Ηεζνύ από ηε Λαδαξέη. 

Γηόηη εάλ καο απνθαιέζνπλ ρξηζηηαλνύο, είλαη ζαλ λα 

απνδέρνληαη όηη ν Υξηζηόο, ν Κεζζίαο ηνπο, ήιζε. 

Γπζηπρώο, ν πάιαη πνηέ επινγεκέλνο ιαόο ηνπ Θενύ, 

ην Ηζξαήι, ζην ζύλνιό ηνπ δελ απνδέρζεθε όηη ν 

Ηεζνύο από ηε Λαδαξέη, ν πηόο ηεο Παξζέλνπ Καξίαο, 

ήηαλ ν Υξηζηόο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο πιάλεο ηνπο 

είλαη, όηη έσο θαη ζήκεξα αλακέλνπλ αθόκε ηε γέλλεζε 

ηνπ Υξηζηνύ, ηνπ ιπηξσηή ηνπ Ηζξαήι. 

Πνιιά ζπλέβαιιαλ ζην λα δεκηνπξγεζεί απηή ε 

εζθαικέλε αληίιεςε ζηηο ςπρέο ηεο πιεηνλόηεηαο ηνπ 

ηζξαειηηηθνύ ιανύ. Σν θύξην ήηαλ ν εγσηζκόο, ε 

ππεξνςία θαη ε ζθιεξνθαξδία ηνπο. Δπρόκεζα θαη 

πξνζεπρόκεζα ζύληνκα λα έιζεη ε ώξα πνπ όινη νη 

Ηνπδαίνη καδί ζα αλαθσλήζνπλ ην «επινγεκέλνο ν 

εξρόκελνο ελ νλόκαηη Θπξίνπ» θαη ζαλ ηνλ Απόζηνιν 

Θσκά ζα πξνζθπλήζνπλ ηνλ Ηεζνύ Υξηζηό, ιέγνληαο 

«ν Θύξηόο κνπ θαη ν Θεόο κνπ». 

Πώο όκσο ενξηάδνπκε θαη πώο ηηκνύκε ηε Γέλλεζε ηνπ 

Υξηζηνύ εκείο νη ρξηζηηαλνί; Αλ θνηηάμνπκε κέζα καο, ε 

θαξδηά καο από ηα πάζε θαη ηηο ακαξηίεο καο κνηάδεη κε 

έλα βνύξθν θαη όρη κε κηα θάηλε πνπ ζα δερζεί κέζα 

ηεο ηνλ Ηεζνύ Υξηζηό. Αλ εξεπλήζνπκε κέζα ζηελ νηθία 

καο, εδώ ζα βξνύκε δέληξα ζηνιηζκέλα, ιακπηόληα, 

δώξα, θαγεηά θαη γιπθά, εηνηκαζκέλα όια γηα ηελ 

κεγάιε ενξηή ηνπ Υξηζηνύ καο. Αιιά αλ αλαδεηήζεηο 

ηνλ Υξηζηό, δελ ζα Σνλ βξεηο πνπζελά, δηόηη δελ 

βξέζεθε γη’ Απηόλ θαηάιιεινο ρώξνο. Σν ζύγρξνλν 

ζπίηη ζρεδόλ πνηέ δελ γίλεηαη κηα θαη’ νίθνλ Δθθιεζία. 

Οη έλνηθνί ηνπ δπζηπρώο δελ έκαζαλ νη ίδηνη, αιιά νύηε 

θαη δηδάζθνπλ πηα ζηα παηδηά ηνπο λα γνλαηίδνπλ 

επιαβηθά κπξνζηά ζην εηθνλνζηάζη, γηα λα δνμάζνπλ 

ηνλ Θύξην θαη λα δεηήζνπλ ην έιεόο Σνπ. 

Αλ θνηηάμνπκε έμσ από ηελ πόξηα καο, ππάξρεη κηα 

θνζκηθή ενξηαζηηθή αηκόζθαηξα. Σελ εκπινπηίδεη ν 

ππεξθαηαλαισηηζκόο, ε εκπνξηθή αγνξά, πνπ έρεη 

πιένλ αθεληάζεη. Αθνύγνληαη αθόκα θαη νη θακπάλεο 

πνπ ερνύλ ραξκόζπλα, αιιά ηίπνηα δελ ζπκίδεη ηνλ 

Υξηζηό. Θάπνηνη γέξνληεο θαη γεξόληηζζεο κέζα ζηα 

ραξάκαηα πεγαίλνπλ, θαηά ηελ παιηά ζπλήζεηα ληπκέλνη 

κε ηα «θαιά» ηνπο ξνύρα, ζηελ Δθθιεζία. Ιίγν πην 

πέξα όκσο, ηα λπθηεξηλά θέληξα δηαζθεδάζεσο θαη ηα 

λεαληθά θιάκπ ζθύδνπλ από δσή, γιέληηα, ηξαγνύδηα, 

πνηά μελύρηηα θαη ακαξηίεο. Σίπνηα δελ ζπκίδεη ζηνπο 

ρώξνπο απηνύο όηη ζήκεξα νη άγγεινη πκλνύλ ηνλ 

λενγέλλεην Υξηζηό, ςάιινληαο ην «Γόμα ελ Τςίζηνηο 

Θεώ…». 

Σαπηόρξνλα ζηνπο δξόκνπο ηεο γεηηνληάο, ηεο πόιεο 

καο, βιέπνπκε λα θνηκνύληαη ζηα πεδνδξόκηα άζηεγνη 

θαη πεηλαζκέλνη ζπλάλζξσπνί καο. Πην πέξα θάπνηνη 

λένη θάλνπλ ρξήζε εξσίλεο θαη άιισλ λαξθσηηθώλ 

νπζηώλ, ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα δήζνπλ γηα ιίγν ζε 

έλαλ σξαίν, έζησ θαη θαληαζηηθό θόζκν πνπ θάπνηνη 

άιινη ηνπο ζηέξεζαλ.  

Ο Λένο  Ηκβξηαθόο Παικόο, εύρεηαη  ζηνπο, 

ζπλδξνκεηέο ηνπ θαη ηνπο απαληαρνύ Ηκβξίνπο θαη 

θίινπο, θαιό θαη επινγεκέλν ην λέν έηνο 2019 κε 

πινύζηα ηελ Υάξε ηνπ γελλεζέληνο σηήξνο  

Υξηζηνύ ζηε δσή όισλ καο.   
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Ο Υξηζηόο δελ θαίλεηαη πνπζελά. 

Αθήλνληαο ηε καηηά καο λα ηξέμεη θαη λα αλαδεηήζεη 

ηνλ λενγέλλεην Υξηζηό κέζα ζηα κεγάια ζαιόληα ησλ 

πινπζίσλ, ησλ ππνπξγώλ, ησλ πξσζππνπξγώλ θαη ησλ 

ηζρπξώλ ηεο γεο, ζα Σνλ αλαδεηήζνπκε κάηαηα. Δδώ 

δελ ζπλαληάο κόλν έλαλ Ζξώδε. Αλαθαιύπηεηο όηη, 

εθηόο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, ε πιεηνλόηεηα ηεο ηάμεσο 

ησλ αλζξώπσλ απηώλ έρεη ππνθύςεη ζηνλ δηάβνιν, 

πξνζθπλώληαο ηνλ ηξίην πεηξαζκό πνπ πείξαμε θαη ηνλ 

Ηεζνύ Υξηζηό ζηελ έξεκν ιέγνληάο Σνπ: «Δάλ κε 

πξνζθπλήζεηο, όια ηα βαζίιεηα ηεο γεο ζα γίλνπλ δηθά 

ζνπ». (Καηζ. Γ΄8-9). 

Πξνζθύλεζαλ ηνπο δαίκνλεο νη κεγηζηάλεο απηνύ ηνπ 

θόζκνπ· θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο, ράξηζαλ ηα 

βαζίιεηα ηεο γεο θαη θάζε εμνπζία ζε απηνύο. Γη’ απηό 

θαη κε ηε δύλακε ηεο εμνπζίαο, σο λένη Ζξώδεο, 

πνιεκνύλ αλά κέζσ ησλ αηώλσλ ην δέληξν ηνπ 

ρξηζηηαληζκνύ. Εεηνύλ λα εμαθαλίζνπλ έσο θαη ζήκεξα 

ηνλ Υξηζηό θαη ηελ Δθθιεζία Σνπ. Αγσλίδνληαη κε 

πνηθίινπο ηξόπνπο θαη ζθνηεηλέο κεζόδνπο λα 

εμνβειίζνπλ ό,ηη ζπκίδεη Υξηζηό θαη Οξζνδνμία, κέζα 

από ηηο νηθνγέλεηεο, από ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, από ηα 

ζρνιεία, ηα παλεπηζηήκηα, από ηηο θαζεκεξηλέο 

παξαζηάζεηο ησλ αλζξώπσλ. Καηαηνπνλνύλ εληνύηνηο 

θαη πιαλώληαη, μερλώληαο όηη θαη νη ηόηε άξρνληεο ηνπ 

Ηζξαήι πνιέκεζαλ θαη ζηαπξηθά ζαλάησζαλ ηνλ Ηεζνύ 

Υξηζηό, αιιά Δθείλνο Αλέζηε εθ λεθξώλ θαη δεη εηο ηνπο 

αηώλεο! 

Απνζύξνληαο ηελ πξνζνρή καο από ηνπο άξρνληεο θαη 

ηνπο ηζρπξνύο, δηαζρίδνπκε ηα εζληθά ζύλνξά καο 

αλαδεηώληαο ζην εμσηεξηθό ηνλ λενγέλλεην Υξηζηό 

καο, αιιά ζπλαληνύκε παληνύ ηα ίδηα θαη ρεηξόηεξα. 

Θιίςε, πάζε, πόλνο, πόιεκνη, πείλα, ζάλαηνη. Πνπζελά 

δελ ππνδέρνληαη επιαβηθά ην Θείν Βξέθνο, πνπζελά δελ 

θαίλεηαη λα δέρνληαη νη θαξδηέο ηνλ λενγέλλεην Υξηζηό. 

Θη όκσο ε αλζξσπόηεηα γηα 2018 ρξόληα ενξηάδεη 

Υξηζηνύγελλα! Υξηζηνύγελλα, ρσξίο Υξηζηό! 

Έηζη ινηπόλ εμεγνύληαη όια. Γηνξηάδσ ρσξίο Υξηζηό, 

δηόηη ηνλ έδησμα δείρλνληάο Σνπ όηη δελ ππάξρεη ρώξνο 

γηα Δθείλνλ ζηελ θαξδηά κνπ, πνπ γέκηζε από ηα πάζε 

κνπ θαη ηηο πξνζσπηθέο κνπ ακαξηίεο. Αξλνύκαη 

νπζηαζηηθά λα κεηαηξέςσ θαη λα κεηακνξθώζσ ηελ 

ςπρή κνπ ζε κηα λέα θάηλε, θαηάιιειε λα δερζεί κέζα 

ηεο ηνλ λενγέλλεην Υξηζηό. 

Όπνπ θη αλ αλαδεηήζεηο ηνλ λενγέλλεην Υξηζηό, δελ ζα 

Σνλ βξεηο, αθνύ ν θαζέλαο καο γηα ηνπο δηθνύο ηνπ 

ιόγνπο ηνλ έρεη δηώμεη. Όπσο ιέγεη θαη ε Αγία Γξαθή 

«νπθ ελ ηόπνο δη’ απηόλ». Γελ βξέζεθε αμηνπξεπήο 

ρώξνο γηα λα γελλεζεί ν Ηεζνύο Υξηζηόο, παξά κόλν ν 

ζηάβινο ησλ δώσλ. Υσξίο Υξηζηό όκσο, λα πνπ ε δσή 

καο κεηαηξάπεθε, από Παξάδεηζνο πνπ ήηαλ ζε κηα 

ζιηβεξή θόιαζε. 

Αδειθνί κνπ, ζ’ αλαδεηήζνπκε μαλά ηνλ Παξάδεηζν πνπ 

ράζακε δηώρλνληαο ηνλ Υξηζηό από ηε δσή καο ή ζα 

ζπλερίζνπκε λα βηώλνπκε από ηώξα ηελ θόιαζε, 

γηνξηάδνληαο ηα Υξηζηνύγελλα ρσξίο Δθείλνλ; Απηά ηα 

Υξηζηνύγελλα είλαη επθαηξία λα γπξέςνπκε μαλά ηνλ 

ρακέλν καο Παξάδεηζν. Θιαίγνληαο λα δεηήζνπκε 

ζπγγλώκε από ηνλ Θεό γηα ηηο ηόζεο θνξέο πνπ 

δηώμακε ηνλ Κνλνγελή Σνπ Τηό από ηελ θαξδηά καο, 

πνπ δελ αθήζακε λα γίλεη θηιόμελε θάηλε. 

Όζνη πνζνύκε εηιηθξηλά λα επηζηξέςεη ν Υξηζηόο ζηηο 

θαξδηέο καο, ζηηο νηθίεο καο, ζην θξάηνο καο θαη ζηνλ 

θόζκν νιόθιεξν, αο Σνπ πξνζθέξνπκε από ζήκεξα ηηο 

θαξδηέο καο, ζαλ κηθξέο θάηλεο πνπ ζα Σνλ θηινμελνύλ 

γηα πάληα. Αο είκαζηε βέβαηνη πσο θαη πάιη νη άγηνη 

άγγεινη ηνπ νπξαλνύ ζα ςάιινπλ ηόηε καδί καο ην 

«Γόμα ελ Τςίζηνηο Θεώ θαη επί γεο Δηξήλε…», 

θσηίδνληαο ηηο ςπρέο καο ζαλ κνλαδηθά θνκκάηηα ηνπ 

Παξαδείζνπ. Ακήλ.  

https://agioskosmasoaitolos.wordpress.com 

----------------------------------------------------------------- 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 

Σν Ηεξόλ Παηξηαξρηθόλ ηαπξνπήγηνλ Παλαγίαο 

Ηκβξησηίζζεο, δηνξγάλσζε πξνζθπλεκαηηθή εθδξνκή 

ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε, από 28 Λνεκβξίνπ έσο 3 

Γεθεκβξίνπ 2018, επί ηε   Θξνληθή ενξηή ηεο Κεγάιεο 

 
 ηνπ Υξηζηνύ Δθθιεζίαο, επί ηε κλήκε  ηνπ Αγίνπ 

Απνζηόινπ Αλδξένπ ηνπ Πξσηνθιήηνπ. 

 

https://agioskosmasoaitolos.wordpress.com/
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Οη ζπκκεηερόληεο ζηελ εθδξνκή, παξεπξέζεθαλ ζηνλ 

Δζπεξηλό θαη ηελ Θεία Ιεηηνπξγία ζηηο νπνίεο, 

ρνξνζηάηεζε θαη ιεηηνύξγεζε ν Παλαγηόηαηνο 

Παηξηάξρεο θ.θ. Βαξζνινκαίνο από ηνλ νπνίν πήξακε 

ηηο επρέο θαη επινγίεο ηνπ. 

Δλ ζπλερεία επηζθεθηήθακε θαη πξνζθπλήζακε ηνλ άγην 

Γεώξγην ζην Edirne Kapi, όπνπ καο ππνδέρηεθε ν  

 
Θενθηιέζηαηνο επίζθνπνο Δξπζξώλ, θ. Θύξηιινο 

(πλεπκαηηθόο ηνπ νηθνπκεληθνύ ζξόλνπ) ν νπνίνο, κεηά 

από ηελ επιόγεζε ηεο αξηνθιαζίαο, καο εμηζηόξεζε ηα 

ζρεηηθά κε ηνλ Ηεξό Λαό θαη απνρσξήζακε πέξλσληαο 

ηελ επρή ηνπ. 

Δπηζθεθηήθακε αθόκε  ην λαό θαη ην αγίαζκα ηεο 

 
  Παλαγίαο  ηνπ Κπαινπθιή όπνπ θαη νη ηάθνη ησλ 

 

 
 Παηξηαξρώλ θαη θάλακε δέεζε κπξνζηά ηνλ ηάθν ηνπ 

παηξηάξρνπ θπξνύ Γεκεηξίνπ. 

Δπηζθεθηήθακε αθόκε ηελ Παλαγία ησλ Βιαρεξλώλ 

όπνπ καο ππνδέρηεθε εγθαξδίσο  ν Θενθηιέζηαηνο 

 
 επίζθνπνο Αιηθαξλαζνύ θ. Αδξηαλόο (Ίκβξηνο ηελ 

θαηαγσγή) θαη αθνύ καο μελάγεζε θαηαιιήισο πήξακε 

ηελ επρή ηνπ θαη απνρσξήζακε. 

Δμππαθνύεηαη όηη ην πξνζθύλεκα ηεο Αγηάο νθηάο δελ  

 
ζα κπνξνύζε λα ιείςεη  από ην παξαπάλσ πξόγξακκα. 

Δπηζθεθηήθακε επίζεο θαη ηελ κνλή ηεο Υώξαο.  

Σν πξνζθύλεκα ζε Υάιθε – Πξίγθεπν ιόγνπ 

θαθνθαηξίαο δελ έγηλε. 

Έηζη αθνύ γεκίζακε ηεο πλεπκαηηθέο κπαηαξίεο καο, 

πήξακε ηνλ δξόκν ηεο επηζηξνθήο κέζνπ ηεο 

Αδξηαλνπόιεσο όπνπ ιεηηνπξγεζήθακε ηελ Θπξηαθή 

 
 

 
 πξσί ζηνλ Η. Λαό ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ όπνπ 

ρνξνζηάηεζε θαη θαζαγίαζε ηα ηίκηα Γώξα ν εβ. 

Κεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο  θ. Ακθηιόρηνο. Δλ 

ζπλερεία αθνύ επηζθεθηήθακε ηελ αγνξά ηεο  

πλέρεηα ζηε 4ε ζει. 
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Εσταριζηούμε εκ βαθέων ηοσς παρακάηω 

δωρηηές. 

Θνύθνπλαο Γεκήηξηνο  (εηο κλήκε Αζαλαζίνπ & 

Βαζηιηθήο Θνύθνπλα )                                      50,00€ 

Γνπθάθε Ληίλα (γηα Λ.Η. Παικό)                       10,00€ 

Θαπάδαε Καξθέια (εηο κλήκε ησλ γνλέσλ ηεο   

Ληθνιάνπ & Πειαγίαο)                                      50,00€ 

Αλώλπκε                                                        50,00€ 

πλαξέιε Καξία (γηα Λ.Η. Παικό)                      20,00€ 

Ιαθηαηή Άλλα (γηα Λ.Η. Παικό)                         20,00€ 

Παληέξε Αηθαηεξίλε (γηα Λ.Η. Παικό)                 20,00€ 

Κπνπηάξα Γέζπνηλα (γηα Λ.Η. Παικό)                 10,00€ 

Κπνπηάια Αηθαηεξίλε  (γηα Η.Λαό)                      30,00€ 

Παληέξε Αηθαηεξίλε (γηα Α. Άλλα)                    100,00€ 

Παληειή Γεσξγία ( γηα Γεξνθ.)                          30,00€ 

Παπαλησλίνπ Ληθόιανο (εηο κλήκε ηεο              

ζπδύγνπ ηνπ Θσλ/λαο Θαξάκπεια )                 300. 00€ 

Γνπθάθεο Θπξηάθνο (εηο κλήκε ηεο                     

ζπδύγνπ ηνπ Άλλεο )                                      100,00€ 

 

πλέρεηα από ηελ 3ε ζει. 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 

 

Αδξηαλνύπνιεο , πεξάζακε ηα ζύλνξα θαη ζηακαηήζακε 

ζηελ Οξεζηηάδα θαη επηζθεθηήθακε ηνλ 

 
 Κεηξνπνιηηηθό Λαό ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ, όπνπ καο 

μελάγεζε θαη καο θέξαζε θαθέ, ν παλνζηνινγηόηαηνο π. 

Βαξζνινκαίνο Αζηεξηάδεο.  

Σελ Θπξηαθή  30 Γεθεκβξίνπ 2018 παξεπξέζεθε ζηνλ 

λαό καο , ρνξνζηάηεζε θαη ιεηηνύξγεζε  

 
ν εβ. Κεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππόιεσο θ. Ακθηιόρηνο 

πιαηζηνύκελνο από ηνλ αξρηκαλδξίηε ηνπ λανύ καο  π. 

ππξίδσλα Θαηζηκπξί θαη ηνλ δηάθνλν π. Δπθεκηαλό 

Παξαζθεπόπνπιν θαη καο νκίιεζε θαηαιιήισο γηα ηηο 

εκέξεο ησλ ενξηώλ.   

  ------------------------------------------------------------------ 

ΑΛΑΘΟΗΛΩΖ – ΠΡΟΘΙΖΖ 

Αλαθνηλνύηε όηη ηελ Θπξηαθή 03/02/2019 θαη ώξα 

10,30 π.κ. ζα γίλεη ην θόςηκν ηεο Αγηνβαζηιόπηηαο 

ζηελ αίζνπζα ηνπ Πλεπκαηηθνύ καο  Θέληξνπ 

θάησζελ ηνπ Ηεξνύ καο Λανύ. 

Δλσξίηεξα θαηά ηελ Θεία Ιεηηνπξγία (ην 

πηζαλόηεξσ αξρηεξαηηθή ) ζα ηειεζηεί  ην 

θαζηεξσκέλν κλεκόζπλν ππέξ ησλ ελ Ίκβξσ θαη 

ώδε καθαξία ηε ιήμεη γηλνκέλσλ  αξρηεξέσλ , 

ηεξέσλ , δηδαζθάισλ επεξγεηώλ, θηεηόξσλ  ησλ 

ηεξώλ καο λαώλ θαη ινηπώλ επαγώλ ηδξπκάησλ.  Ζ 

ζπκκεηνρή όισλ καο ζηε ελ ιόγσ Ιεηηνπξγία θαη 

επηκλεκόζπλν δέεζε, απνηειή ειάρηζηε πξνζθνξά 

ηηκήο , ζ΄απηνπο πνπ νθείινπκε ην εύ δήλ.  
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