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Τό «παιδίον νέον» καί τά παιδιά*

Πρός τούς Κλη ρι κούς καί λα ϊ κούς τῆς Ἱ ε ρᾶς Μη τρο πό λε ως

Ἀ γα πη τοί μου ἀ δελ φοί,

Τήν ἑ ορ τή τῆς Γεν νή σε ως τοῦ Χρι στοῦ, πού εἶ ναι ἡ μη τρό πο λη τῶν 
ἑ ορ τῶν, ἀ ξι ω νό μα στε ἀ πό τόν Θε ό νά ἑ ορ τά σου με καί ἐ φέ τος καί γι’ 
αὐ τό Τόν εὐ γνω μο νοῦ με, Τόν δο ξο λο γοῦ με καί Τόν εὐ χα ρι στοῦ με ἀ πό 
τήν καρ διά μας. 

Ἡ ἑ ορ τή τῶν Χρι στου γέν νων ἔ χει βα θύ τα το θε ο λο γι κό πε ριε χό με νο, 
ἀλ λά συγ χρό νως ἔ χει καί μιά ζε στα σιά, ἐ πει δή συν δέ ε ται μέ τήν Γέν
νη ση τοῦ Χρι στοῦ ὡς ἀν θρώ που. Γεν νή θη κε τό «παι δί ον νέ ον, ὁ πρό 
αἰ ώ νων Θε ός», κα τά τόν θε σπέ σι ο ποι η τή, τόν Ρω μα νό τόν Με λω δό. 
Κέ ν τρο τῆς ἑ ορ τῆς εἶ ναι ἕ να παι δί, ἕ νας νέ ος ἄν θρω πος, πού εἶ ναι ὁ 
νέ ος Ἀ δάμ, ὁ Ὁ ποῖ ος ἀ νε καί νι σε τόν ἄν θρω πο καί τοῦ ἔ δω σε τήν δυ
να τό τη τα νά θε ω θῆ. Αὐ τό τό «Παι δί ον» δη μι ουρ γεῖ μιά ἀν θρώ πι νη 
ζε στα σιά, μιά ἀ γαλ λί α ση καρ δι α κή. Κά θε παι δί μᾶς δη μι ουρ γεῖ ἐλ
πί δα, ὅ ρα μα, χα ρά. Κά θε παι δί ἐκ φρά ζει τήν ἁ γνό τη τα καί τήν ἐλ
πί δα, πού ἀ ν τι πα ρα βάλ λο ν ται μέ τήν σκλη ρό τη τα τῆς καρ δι ᾶς καί τήν 
ἀ πελ πι σί α τῶν με γά λων στήν ἡ λι κί α ἀν θρώ πων. Ἄν αὐ τό γί νε ται γιά 
κά θε παι δί, πο λύ πε ρισ σό τε ρο αὐ τό συμ βαί νει μέ τόν Χρι στό.

Ὅ μως, αὐ τό τό «Παι δί ον νέ ον» γεν νή θη κε μέ σα σέ δύ σκο λες συν
θῆ κες, σέ ποι κί λες τα λαι πω ρί ες καί πει ρα σμούς, μέ σα σέ φρι κτές καί 
ὀ δυ νη ρές κα τα στά σεις.

Γεν νή θη κε μέ σα σέ ἕ να Σπή λαι ο, σέ μιά Φά τνη ἀ λό γων ζώ ων, διό
 τι «οὐκ ἦν αὐ τοῖς τό πος ἐν τῷ κα τα λύ μα τι» (Λουκ. β ,́ 7). Οἱ ἀ φι λό ξε
νοι καί σκλη ροί ἄν θρω ποι δέν συ γκι νή θη καν ἀ πό μιά ἔγκυ ο καί ἑ τοι
μό γεν νη γυ ναί κα. Πό σο σκλη ρή καρ διά πρέ πει νά ἔ χη κα νείς γιά νά 
ἐ γκα τα λεί ψη μιά γυ ναί κα μέ σα σέ μιά κρύ α σπη λιά, καί μά λι στα ὅ ταν 
βρι σκό ταν στήν ὥ ρα τῆς γέν νας της; Ὁ Χρι στός γεν νή θη κε με τα ξύ 
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τῶν ἀ λό γων ζώων. Δέν εἶ χε καμ μιά βο ή θει α καί ἐ ξυ πη ρέ τη ση ἀ πό κλι
νι κές, ἰ α τρούς, ἰ α τρι κές πα ρα κο λου θή σεις, στοι χει ώ δεις πε ρι ποι ή σεις. 
Μό νον μιά γυ ναί κα πού πέ ρα σε αὐ τές τίς στι γμές τοῦ το κε τοῦ μπο ρεῖ 
νά κα τα λά βη τό μέ γε θος τῆς τα λαι πω ρί ας τῆς Πα να γί ας καί τοῦ μι
κροῦ Χρι στοῦ.

Ὁ Χρι στός ἀ μέ σως με τά τήν γέν νη σή Του ἀ ν τι με τώ πι σε τήν θη ριώ
  δη μα νί α τοῦ Ἡ ρώ δη. Ὁ Ἄγ γε λος Κυ ρί ου δι α μή νυ σε στόν Ἰ ω σήφ νά 
πά ρη τό «Παι δί ον» καί νά φύ γη στήν Αἴ γυ πτο καί νά πα ρα μεί νη ἐ κεῖ 
μέ χρι νε ω τέ ρας ἐ ν το λῆς, γι α τί ἐ πρό κει το ὁ Ἡ ρώ δης νά τό ἀ να ζη τή ση 
καί νά τό σκο τώ ση (Λουκ. β ,́ 13). Μά λι στα ὁ Ἡ ρώ δης, φο βού με νος τήν 
ἀ πώ λει α τῆς ἐ ξου σί ας του, σκό τω σε ὅ λα τά παι διά πού ζοῦ σαν στήν 
Βη θλε έμ καί τά πε ρί χω ρά της καί ἦ ταν σέ ἡ λι κί α κά τω ἀ πό δύ ο ἐ τῶν. 
Ἔ τσι, ἐ κτός ἀ πό τήν ἀ φι λο ξε νί α τῶν ἀν θρώ πων, ὁ Χρι στός δέ χθη κε 
ἀ μέ σως με τά τήν γέν νη σή Του τήν μα νί α καί τόν θυ μό τῆς φο βι σμέ νης 
κο σμι κῆς ἐ ξου σί ας.

Ἔ πει τα, ὁ Ἰ ω σήφ πα ρέ λα βε τόν Χρι στό καί τήν Πα να γί α καί τούς 
ὁ δή γη σε στήν Αἴ γυ πτο. Ἔ τσι, ὁ Χρι στός ἀ πό μι κρός γνώ ρι σε καί τήν 
προ σφυ γιά, τήν ξε νι τειά, τήν ἐ ξο ρί α. Καί, βε βαί ως, ἡ πο ρεί α ἀ πό τήν 
Βη θλε έμ στήν Αἴ γυ πτο μέ τά μέ σα τῆς ἐ πο χῆς ἐ κεί νης καί μά λι στα σέ 
μιά κρί σι μη κα τά στα ση τῆς Πα να γί ας καί τοῦ Χρι στοῦ ἦ ταν μιά ὀ δυ
νη ρή πε ρι πέ τει α.

Ἔ τσι, ὁ Χρι στός ἀ πό τήν πρώ τη στι γμή τῆς γεν νή σε ώς Του γνώ ρι σε 
τόν πό νο, τήν ἀν θρώ πι νη τα λαι πω ρί α, δη λα δή τήν ἀ φι λό ξε νη δι α γω γή 
τῶν ἀν θρώ πων, τήν θη ρι ω δί α τῆς ἐ ξου σί ας, τήν τρα γι κό τη τα τῆς προ
σφυ γι ᾶς. Ἀλ λά τά ἴ δι α ἔ ζη σε καί στό τέ λος τῆς βι ο λο γι κῆς Του ζω ῆς, 
ἀ φοῦ καί τό τε ἀ ν τί τοῦ Σπη λαί ου συ νά ν τη σε τόν Γολ γο θᾶ, ἀ ν τί τῆς 
θη ρι ω δί ας τοῦ Ἡ ρώ δου ἀ ν τι με τώ πι σε τήν μα νί α τοῦ πλή θους καί τήν 
ἀ βου λί α τοῦ τό τε Ἡ ρώ δου καί τοῦ Πι λά του, καί ἀ ν τί τῆς ἐ ξο ρί ας καί 
τῆς προ σφυ γι ᾶς βί ω σε τήν ἐ γκα τά λει ψή ἀ κό μη καί ἀ πό τούς Μα θη τές 
Του, πλήν τοῦ Εὐ αγ γε λι στοῦ Ἰ ω άν νη, καί τόν ἐ ν τα φι α σμό Του στόν 
κῆ πο τοῦ Κε ρα μέ ως, πού προοριζόταν γιά τόν ἐν ταφιασμό τῶν ξένων. 
Ὁ Χρι στός ἦλ θε στήν γῆ ὡς ξέ νος, πέ θα νε καί ἐ ν τα φιά σθη κε ὡς ξέ νος, 
ἀλ λά μᾶς γέ μι σε μέ εὐ λο γί ες, ἀ φοῦ ἔ γι νε ὁ πιό δι κός μας ἄν θρω πος, 
ὁ Κύ ριός μας καί ὁ Θε ός μας.

Ὅ λα, ὅ μως, ὅ σα ἔ γι ναν στήν ζω ή τοῦ Χρι στοῦ ἐ πα να λαμ βά νο ν ται, 
τη ρου μέ νων τῶν ἀ να λο γι ῶν, σέ ὅ λους τούς αἰ ώ νας, ἑ πο μέ νως καί σή
με ρα. Γι ορ τά ζου με αὐ τές τίς ἡ μέ ρες τήν Γέν νη ση τοῦ «Παι δί ου νέ ου», 
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τοῦ Χρι στοῦ, μέ πολ λές ἐκ δη λώ σεις χα ρᾶς, μέ ὕ μνους καί τρα γού δι α, 
μέ δῶ ρα καί εὐ χα ρι στι α κές συ νά ξεις, ἀλ λά ταυ το χρό νως εἴ μα στε ἕ τοι
μοι νά πρά ξου με στά παι διά πού γεν νι ῶ ν ται καί σή με ρα μέ σα στίς 
οἰ κο γέ νει ες καί τίς κοι νω νί ες μας ὅ,τι καί στόν Χριστό. Δυ στυ χῶς καί 
σή με ρα τά παι διά ἀ ν τι με τω πί ζουν τίς ἐκ δη λώ σεις τῶν πα θῶν τῶν με
γά λων ἀν θρώ πων.

Ὑ πάρ χουν καί σή με ρα παι διά πού γεν νι οῦ ν ται μέ σα σέ δύ σκο λες 
καί τρα γι κές συν θῆ κες, χω ρίς νά ὑ πάρ χουν τά μέ σα πού ἔ χει δη μι ουρ
γή σει ἡ πο λι τι σμέ νη κοι νω νί α μας, μέ τά ἐ πι τεύ γμα τα τῆς ἐ πι στή μης, 
χω ρίς γι α τρούς καί χω ρίς τίς πε ρι ποι ή σεις μι ᾶς κα λῆς ὀρ γα νω μέ νης 
Γυ ναι κο λο γι κῆς Κλι νι κῆς. Ὑ πάρ χουν παι διά πού γεν νι οῦ ν ται σέ χῶρες 
πού γίνον ται πόλεμοι μέ ὅλες τίς συνέπειές τους. Ἀ κό μη, ὑ πάρ χουν 
παι διά πού με γα λώ νουν σέ δύ σκο λες κα τα στά σεις, μέ πεί να καί στέ
ρη ση, χω ρίς τρο φή καί ζε στα σιά. Κα θη με ρι νῶς μα θαί νου με, βλέ που με 
καί ἀ κοῦ με πε ρι στα τι κά, σύμ φω να μέ τά ὁ ποῖ α παι διά βα σα νί ζο ν ται 
ἀ πό ἀ νάλ γη τους ἀν θρώ πους, ἐ ξα να γκά ζο ν ται νά γί νουν πρό σφυ γες, 
παι διά πού βιά ζο ν ται, πού γί νο ν ται ἀ ν τι κεί με να ποι κί λης ἐ κμε τάλ λευ
σης, πού ἐ ξα να γκά ζο ν ται νά ἐρ γά ζω ν ται σέ βα ρι ές χει ρω να κτι κές ἐρ
γα σί ες γιά νά μπο ρέ σουν νά ζή σουν καί αὐ τά, ἀλ λά καί νά θρέ ψουν 
καί τά μέ λη τῶν οἰ κο γε νει ῶν τους, παι διά πού πι έ ζο ν ται νά κρα τοῦν 
ὅ πλα καί νά πο λε μοῦν στίς δι ε νέ ξεις τοῦ μί σους, πού δέ χο ν ται ὅ λες 
τίς πι έ σεις τῶν οἰ κο γε νει α κῶν καί συ ζυ γι κῶν συ γκρού σε ων. Πλη ρο
φο ρού μα στε γιά παι διά πού δέν κα τορ θώ νουν νά γεν νη θοῦν καί νά 
δοῦν τό φῶς τῆς ζω ῆς, πού γί νο ν ται πει ρα μα τό ζω α, θύ μα τα τῆς εὐ δαι
μο νί ας καί τοῦ οἰ κο νο μι κοῦ κέρ δους με ρι κῶν με γά λων στήν ἡλικία 
καί ἰ σχυ ρῶν στήν δύναμη ἀνθρώπων. Δυ στυ χῶς καί σή με ρα ὁ Χρι στός 
ἐ ξα κο λου θεῖ νά ὑ πο φέ ρη στά πρό σω πα ὅ λων αὐ τῶν τῶν ἀ δελ φῶν Του 
«τῶν ἐ λα χί στων», στά πρό σω πα τῶν παι δι ῶν ὅ λου τοῦ κό σμου πού 
τα λαι πω ροῦ ν ται ἀ πό σύγ χρο νες μά στι γες.

Δέν ἔ χει τε λει ω μό ὅ λη αὐ τή ἡ ἀ πα ρί θμη ση τῶν συγ χρό νων σπη
λαί ων, τῶν ση με ρι νῶν δι α δό χων τοῦ Ἡ ρώ δη καί τῆς κα θη με ρι νῆς προ
σφυ γι ᾶς, μέ τά ὁ ποῖ α βα σα νί ζο ν ται τά παι διά. Βλέ πει κα νείς τά μα
τά κι α πολ λῶν παι δι ῶν, τά ὁ ποῖ α στήν ἀρ χή τῆς ζω ῆς τους εἶ ναι γε μά τα 
ἀ πό ἀ πο ρί α γιά τήν κα τά στα ση πού συ να ν τοῦν, εἶναι γε μά τα ἀ πό πό
νο καί ἐ ρω τη μα τι κά γιά τήν ἀν θρώ πι νη θη ρι ω δί α καί γιά τήν σύγ
χρο νη σκλη ρή καί ἀ πάν θρω πη νοοτροπία τῶν με γά λων. Καί κα θώς τά 
πρό σω πά τους εἶ ναι ἁ γνά καί κα θα ρά, προ βάλ λε ται μέ σα ἀ πό αὐ τά 
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ἐ ν το νώ τε ρα καί μέ κα θα ρό τε ρο τρό πο τό βά θος τῶν ὀ φθαλ μῶν τους 
καί φαί νε ται κα λύ τε ρα ὁ πό νος τους, ἡ ἀ γω νί α τους, ἡ ἀ πο ρί α τους, 
τά ἐ ρω τη μα τι κά τους, ἴ σως καί ἡ ἀ γα νά κτη σή τους γι’ αὐ τά πού συ
να ν τοῦν.

Ἡ ἑ ορ τή τῶν Χρι στου γέν νων, πού εἶ ναι ἑ ορ τή τοῦ «Παι δί ου νέ ου», 
θά πρέ πει νά μᾶς δώ ση ἀ φορ μή νά στρέ ψου με τήν προ σο χή μας στόν 
παι δι κό πό νο, στά ὀρ φα νά παι διά, τά ἐ γκα τα λε λειμ μέ να, τά προ σφυ
γό που λα, τά πε ρι φρο νη μέ να, τά φτω χά, τά ἀ δι κη μέ να, τά ἀ πελ πι
σμέ να, τά ποι κι λο τρό πως τα λαι πω ρη μέ να καί νά τά βο η θή σου με ἀ πο
τε λε σμα τι κά, ὥ στε νά στα μα τή ση ἡ ὀ δύ νη καί ἡ τα λαι πω ρί α τους. 

Ἔ χουν πῆ ὅ τι τά παι διά καί οἱ ἅ γι οι, μέ σα στόν σύγ χρο νο κό σμο 
τῆς ἀ δι κί ας καί τοῦ ἀ το μι κοῦ συμ φέ ρο ν τος, ὁ μοιά ζουν μέ τούς ἀγ γέ
λους τοῦ Πα ρα δεί σου, εἶ ναι τά πα ρά θυ ρα πού δεί χνουν τόν ἴ δι ο τόν 
Πα ρά δει σο. Ὅ μως, αὐ τά τά παι διά σή με ρα μέ τίς τα λαι πω ρί ες πού 
ἀ ν τι με τω πί ζουν, μέ τόν πό νο τους καί τήν ἀ γω νί α τους, εἶ ναι καί ἕ να 
ἄλ λο πα ρά θυ ρο τῶν παθῶν πού ἐκφράζον ται ἀπό συγχρόνους ἀνθρώ
πους.

Ἡ ἑ ορ τή τῶν Χρι στου γέν νων θά πρέ πει νά μᾶς κά νη νά ἀ γα πή
σου με ἀ λη θι νά ἀ κό μη πε ρισ σό τε ρο τά νέ α παι διά, νά μή τά τραυ μα τί
ζου με ψυ χι κά καί σω μα τι κά, ἀλ λά νά τούς δη μι ουρ γοῦ με κα λές συν
θῆ κες γιά νά με γα λώ νουν μέ τόν κα λύ τε ρο δυ να τό τρό πο, ὥ στε ἡ 
κοινωνία μας νά εἶναι ἀνθρωπινότερη.

Εὔ χο μαι σέ ὅ λους σας χρό νι α πολ λά καί τό «Παι δί ον νέ ον» νά προ
στα τεύ ση ὅ λα τά παι διά του κό σμου, νά λι γο στεύ η τόν πό νο τους καί 
τήν ἀ γω νί α τους.

Εὐ χέ της πρός Κύ ρι ον

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος


