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ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2008 ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄ 
 

Ἀγαπητά μου παιδιά, 
Ἀπό ἐκείνη τή φωταγωγημένη μέ τρόπο μοναδικό νύχτα, ὅταν τό ἄστρο τῆς Ἀνατολῆς ὑπέδειξε τόν τόπο ὅπου 

γεννήθηκε ἡ ἐλπίδα καί πῆρε μορφή ἡ παρηγοριά τῶν ἀνθρώπων, μέχρι σήμερα, τό σκοτάδι συνεχίζει, δυστυχῶς, τήν ἀέναη 
προσπάθεια νά καταπιεῖ τό φῶς.  

Ὅμως τό Φῶς νίκησε καί θά νικᾶ πάντοτε. Στό πέρασμα τῶν αἰώνων, οἱ δυνάμεις τοῦ κακοῦ ἐπιχειροῦν ἀδιάκοπα νά 
συσκοτίσουν τό γεγονός ὅτι, ἀπό τότε πού ἡ Οἰκουμένη ἑόρτασε στήν ταπεινή Φάτνη τά πρῶτα Χριστούγεννα, ὁ Θεός 
παραμένει ἀδιαλείπτως καί ἐμφανῶς μεθ’ ἡμῶν: Τό γεγονός ὅτι γεννήθηκε ἀνάμεσά μας ὁ «……Ἐμμανουήλ, ὅ ἑστι 
μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός.» (Ματθ. 1,23-24) 

Στό διάβα τῆς Ἱστορίας, οἱ ὑπηρέτες τοῦ σκότους συνεχίζουν τό ἐρεβῶδες ἔργο τους, προσωποποιημένοι στούς ἑκάστοτε 
ἐκφραστές ἀνόμων συμφερόντων, στούς ἐκμεταλλευτές τῶν φτωχῶν καί τῶν ἀδυνάτων, σέ ὅσους, ἐντέλει, ἐπιβάλλουν τά 
πάθη τους καί τήν ἁμαρτία ὡς ρυθμιστές τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων καί πνίγουν στά δάκρυα ἤ στό αἷμα τήν ἐλπίδα τους. Ὅμως 
τίποτα ἀπό αὐτά τά ἀπεχθῆ καί ὀδυνηρά δέν μποροῦν πιά νά σκιάσουν τήν ἀναστάσιμη ἐλπίδα πού ἀνέτειλε ἐκ τῶν ἁγνῶν 
αἱμάτων τῆς Παρθένου Μαρίας. Τίποτα δέν μπορεῖ νά ἀνατρέψει τόν ροῦ τῆς Ἱστορίας καθώς «Χριστός γεννᾶται, τήν πρίν 

πεσοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα» (προεόρτιον ἀπολυτίκιον).  
Ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ζήσει χωρίς τόν Θεό. Καί ὁ Θεός δέν ἐγκατέλειψε ποτέ τό πλάσμα Του. Γι’ αὐτό «καί ὁ Λόγος σάρξ 

ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰωάνν. 1,14). Γι’ αὐτό ὁ πρό αἰώνων Θεός, ἀπό ξεχείλισμα ἀγάπης, γίνεται ἄνθρωπος ὥστε νά μπορεῖ 
νά γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός. Ὁ Δεσπότης τοῦ Σύμπαντος γεννᾶται ὡς παιδί ἀδύναμο σέ ἕνα ταπεινό σταύλο, ἀλλά ἡ ἀδυναμία του 
κατατροπώνει ὅλες τίς σκοτεινές δυνάμεις, πού ἀδιάντροπα ἐπιχειροῦν νά σβήσουν τό φῶς καί τή χαρά ἀπό τίς καρδιές τῶν 
ἀνθρώπων. Ἡ ζωή μετρᾶται πλέον ὡς πρό καί μετά Χριστόν. 
Ἀγαπητά μου παιδιά ἐν Κυρίῳ, 

Ἀφῆστε τό φῶς τῶν Χριστουγέννων νά πλημμυρήσει τήν ὕπαρξή σας. «Ἡ Παρθένος σήμερον τόν ὑπερούσιον τίκτει». Τό σκότος 
δέν ἔχει πιά καμία ἐξουσία, «δι’ ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη Παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων Θεός». Τώρα πιά ὁ Χριστός φωτίζει τήν Οἰκουμένη καί 
ἑορτάζουμε πανηγυρικά τόν ἐρχομό του ἀνάμεσά μας ὡς «φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα 
δι’ οὗ τά πάντα ἐγένετο» (Σύμβολον τῆς Πίστεως). 

Εἶναι γεγονός ὅτι οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι. Ἔχουμε ἐπίγνωση τῆς κρισιμότητας τῶν στιγμῶν πού διέρχεται ἡ Οἰκουμένη καί τῶν 
σοβαρότατων προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας. Ἔχουμε, ἐπίσης, συναίσθηση τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί ποιμαντικῶν 
εὐθυνῶν μας, καί ἐπιθυμοῦμε, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά σταθοῦμε στό ὕψος τῶν περιστάσεων, ἀνταποκρινόμενοι στά καθήκοντά 
μας. Ὁ ὑλικός κόσμος καί ἡ πολιτισμική μας κληρονομιά ἀπειλοῦνται ὅλο καί περισσότερο ἀπό τίς συνέπειες τῆς ἀπληστίας μας. Ἡ 
πορεία τῆς Οἰκουμένης ἀπειλεῖται ἀπό τό σκοτάδι πού γεννοῦν ἡ διαφθορά, ἠ ἐκμετάλλευση, ἡ βία, ἡ φτώχια καί ἡ δυστυχία.

Ἡ ἀνθρωπότητα ὑφίσταται τίς συνέπειες τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπό τόν 
Θεό, ἐπιτρέποντας τήν ἐπικράτηση τῆς ἁμαρτίας καί τόν ἐξοστρακισμό τῆς 
ἀγάπης καί τῆς δικαιοσύνης. Ὅμως μήν ἀπελπίζεστε! Ἰδού! Ὁ ἀστέρας τῆς 
Βηθλεέμ ἀνατέλλει. «Χριστός γεννᾶται» καί ὁ λαός ὁ πορευόμενος ἐν 
σκότει βλέπει καί πάλι Φῶς μέγα. Ἄς ἑνώσουμε τίς φωνές μας 
τραγουδώντας εὐφρόσυνα τή νίκη τοῦ φωτός! Ἄς χαροῦμε γιατί ἀνατέλλει 
ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης! Ἐλᾶτε νά ἑνώσουμε τίς καρδιές μας καί τά χέρια 
μας γύρω ἀπό τή Φάτνη! Ἐλᾶτε νά συντονίσουμε τίς δυνάμεις μας, ὥστε, 
ἄν αὐτός ὁ κόσμος δέν μπορεῖ νά εἶναι Παράδεισος, τοὐλάχιστον νά μήν 
τόν κάνουμε κόλαση. Ἰδού λοιπόν: «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε». 

Ἄς ἀφήσουμε πίσω τά μίση καί ὅτι μᾶς χωρίζει καί ἄς εὐχηθοῦμε ὁ 
ἕνας στόν ἄλλον δοξολογικά: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία». 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ 
Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  
 Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 

 

«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 2009. 
Αφιερωμένο στην Παναγία μας, με εικόνα της Παναγίας της 
Οστρομπράμσκας και σκηνές από την ζωή της Θεοτόκου, 
κυκλοφόρησε από την Ενορία μας το νέο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 
2009. Προμηθευτείτε το ημερολόγιο αντί του ποσού €3,00, ενισχύοντας 
το ενοριακό μας έργο. Είναι όμορφο δώρο σε φίλους και γνωστούς.  
Ακόμα κυκλοφόρησε και το τύπου πυραμίδας ημερολόγιο με κόστος 
€5,00,  που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τοίχου και επιτραπέζιο που 
περιλαμβάνει καθημερινά τις εικόνες των εορταζομένων αγίων έχει 
πληροφορίες για τις νηστείες και τα Αγιογραφικά αναγνώσματα. 
Προμηθευτείτε τα ημερολόγια από τους υπευθύνους στο Ναό ή την κα 
Ελένη στο Κοιμητήριο. Είναι όμορφο δώρο σε φίλους και γνωστούς 

 

Το φλουρί της Αγιοβασιλειόπιτας  
Η ενορία μας παρέλαβε αυτό το φλουρί, που είναι ασημένιο 
αμφίπλευρο κόσμημα, με τις εικόνες του Αγίου Βασιλείου και της 
Παναγίας, Θα τα διαθέτει υπέρ του Ναού, αντί του ποσού των 
€10,οο (δέκα ευρώ).  Λόγο περιορισμένου αριθμού όσοι επιθυμείτε, να 
το παραλάβετε εγκαίρως από την κα Σπανάκη στο παγκάρι, ή τον κ. 
Παπουτσή στο βιβλιοπωλείο της ενορίας μας, για να είναι ευλογία για 
κάθε έναν που θα το λάβει από την Αγιοβασιλειόπιτα ή θα του το κάνετε 
δώρο.  
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
Εφημέριος Εβδομάδος: πρεσβύτερος Σεραφείμ Δημητρίου   

πρωινή εφημερία 9-12 Πρεσβύτερος Βασίλειος Ταξιαρχιώτης  
Πρόγραμμα ακολουθιών εβδομάδος 

Σύμφωνα με το εκδοθέν πρόγραμμα του Αγίου 12ημέρου.  
Μέχρι τις 9/1/2009 δεν θα γίνουν παράκληση & απόδειπνο την Τετάρτη 
και παράκληση την Παρασκευή με τις σχετικές ομιλίες.  

Αγρυπνία στο Ναό μας τήν Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, 
7:00-12:00, θα ψαλλούν Μ. Ώρες, με λιτή Εικόνος 
της Γεννήσεως &  Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου  

Τα Χριστούγεννα δύο Θ. Λειτουργίες  
από τις 5:30 η πρώτη  & από τις 8:30 η δεύτερη. 

       Κάθε Κυριακή 2 Θείες Λειτουργίες 
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ. Ναός Αγ. Μαρίνης,   

Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ Παρεκκλήσι Αγ. Νεκταρίου  
======== Κάθε Τετάρτη εκτός 24/12, 31/12 /2008 & 7/1/2009 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ 7:30 – 22:00  

 

Ανάπαυσον Κύριε … σήμερα προσευχόμαστε για την ανάπαυση  
Αριστέας Τσάνου 9:45 π.μ., Δήμου Αθάνασίου 10:15 π.μ. & Ελένης Γιαβρή 10:45 

 

Την διακονίαν σου πληροφόρησον… 
...πού λειτουργήσατε;  Και άλλα επίκαιρα                   

 Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, λειτούργησαν στην Αγία Μαρίνα οι π, 
Σεραφείμ, Εμμανουήλ, Σπυρίδων & Βασίλειος, στον Άγιο Νεκτάριο π. 
Λάμπρος & ο π. Ιωάννης στο Κοιμητήριο Ηλιουπόλεως.  

 

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2008 
Μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2009, θα διεξαχθεί και στην ενορία μας, ο έρανος 
της Αγάπης. Στην είσοδο του Ναού θα διατίθενται κουπόνια του Εράνου 
μετά τις Λειτουργίες των Κυριακών και των Εορτών.  

ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ κάντε τους ένα γεύμα στην μνήμη των δικών σας … 

 

ΚΑΘΕ ΧΑΡΤΙ ΑΧΡΗΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΑΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΕΙ! 
 

Χαρτί πλαστικό αλουμίνιο μπαταριές πάντα ανακύκλωση 
 


