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Τό «παιδίον νέον» καί τά παιδιά*
Πρός τούς Κληρικούς καί λαϊκούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπ ητοί μου ἀδελφοί,
Τήν ἑορτ ή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ μητρόπολη τῶν
ἑορτῶν, ἀξιωνόμ αστε ἀπό τόν Θεό νά ἑορτάσουμ ε καί ἐφέτος καί γι’
αὐτό Τόν εὐγ νωμονοῦμ ε, Τόν δοξολογοῦμ ε καί Τόν εὐχαριστοῦμ ε ἀπό
τήν καρδιά μας.
Ἡ ἑορτ ή τῶν Χριστουγέννων ἔχει βαθύτατο θεολογ ικό περιεχόμ ενο,
ἀλλ ά συγχρόνως ἔχει καί μιά ζεστασιά, ἐπειδή συνδέεται μέ τήν Γέν
νησ η τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀνθρώπου. Γεννήθ ηκ ε τό «παιδίον νέον, ὁ πρό
αἰώνων Θεός», κατά τόν θεσπέσ ιο ποιητ ή, τόν Ρωμ ανό τόν Μελ ωδό.
Κέντρο τῆς ἑορτ ῆς εἶναι ἕνα παιδί, ἕνας νέος ἄνθρωπος, πού εἶναι ὁ
νέος Ἀδ άμ, ὁ Ὁποῖος ἀνεκ αίνισε τόν ἄνθρωπο καί τοῦ ἔδ ωσε τήν δυ
νατότ ητα νά θεωθ ῆ. Αὐτό τό «Παιδίον» δημιουργεῖ μιά ἀνθρώπ ιν η
ζεστασ ιά, μιά ἀγαλλίασ η καρδιακ ή. Κάθε παιδί μᾶς δημιουργεῖ ἐλ
πίδ α, ὅραμ α, χαρά. Κάθε παιδί ἐκφράζει τήν ἁγ νότ ητα καί τήν ἐλ
πίδ α, πού ἀντ ιπ αραβάλλονται μέ τήν σκληρότ ητα τῆς καρδιᾶς καί τήν
ἀπελπισ ία τῶν μεγάλ ων στήν ἡλικ ία ἀνθρώπ ων. Ἄν αὐτό γίνεται γιά
κάθε παιδί, πολύ περισσότερο αὐτό συμβαίνει μέ τόν Χριστό.
Ὅμ ως, αὐτό τό «Παιδίον νέον» γεννήθ ηκ ε μέσα σέ δύσκολ ες συν
θῆκ ες, σέ ποικ ίλ ες ταλ αιπ ωρίες καί πειρασμούς, μέσα σέ φρικ τές καί
ὀδυνηρές καταστάσεις.
Γεννήθ ηκ ε μέσα σέ ἕνα Σπήλ αιο, σέ μιά Φάτ νη ἀλόγων ζώων, διό
τ ι «οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύμ ατ ι» (Λουκ. β΄, 7). Οἱ ἀφιλόξε
νοι καί σκληροί ἄνθρωποι δέν συγκινήθ ηκ αν ἀπό μιά ἔγκυο καί ἑτοι
μόγεννη γυναίκ α. Πόσο σκληρή καρδιά πρέπει νά ἔχη κανείς γιά νά
ἐγκαταλ είψ η μιά γυναίκ α μέσα σέ μιά κρύα σπηλιά, καί μάλιστα ὅταν
βρισκόταν στήν ὥρα τῆς γέννας της; Ὁ Χριστός γενν ήθ ηκ ε μεταξύ
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τῶν ἀλόγων ζώων. Δέν εἶχε καμμιά βοήθεια καί ἐξυπ ηρέτ ησ η ἀπό κλι
νικ ές, ἰατρούς, ἰατρικ ές παρακολουθ ήσεις, στοιχειώδεις περιποιήσεις.
Μόνον μιά γυναίκ α πού πέρασε αὐτές τίς στιγμές τοῦ τοκ ετοῦ μπορεῖ
νά καταλ άβη τό μέγεθος τῆς ταλ αιπ ωρίας τῆς Παναγ ίας καί τοῦ μι
κροῦ Χριστοῦ.
Ὁ Χριστός ἀμ έσ ως μετά τήν γέννησ ή Του ἀντ ιμ ετώπισε τήν θηριώ
δη μανία τοῦ Ἡρώδη. Ὁ Ἄγγελ ος Κυρίου διαμήνυσε στόν Ἰωσ ήφ νά
πάρη τό «Παιδίον» καί νά φύγ η στήν Αἴγ υπτο καί νά παραμ είνη ἐκ εῖ
μέχρι νεωτέρας ἐντολῆς, γιατ ί ἐπρόκ ειτο ὁ Ἡρώδης νά τό ἀναζητ ήσ η
καί νά τό σκοτώσ η (Λουκ. β΄, 13). Μάλιστα ὁ Ἡρώδης, φοβούμ ενος τήν
ἀπ ώλ εια τῆς ἐξουσ ίας του, σκότωσε ὅλ α τά παιδιά πού ζοῦσαν στήν
Βηθλεέμ καί τά περίχωρά της καί ἦταν σέ ἡλικ ία κάτω ἀπό δύο ἐτῶν.
Ἔτσι, ἐκ τός ἀπό τήν ἀφιλ οξενία τῶν ἀνθρώπ ων, ὁ Χριστός δέχθηκ ε
ἀμ έσ ως μετά τήν γέννησ ή Του τήν μανία καί τόν θυμό τῆς φοβισμένης
κοσμικ ῆς ἐξουσ ίας.
Ἔπειτα, ὁ Ἰωσ ήφ παρέλ αβε τόν Χριστό καί τήν Παναγ ία καί τούς
ὁδήγ ησε στήν Αἴγ υπτο. Ἔτσι, ὁ Χριστός ἀπό μικρός γνώρισε καί τήν
προσφυγ ιά, τήν ξενιτειά, τήν ἐξορία. Καί, βεβαίως, ἡ πορεία ἀπό τήν
Βηθλεέμ στήν Αἴγ υπτο μέ τά μέσα τῆς ἐποχῆς ἐκ είνης καί μάλιστα σέ
μιά κρίσιμη κατάστασ η τῆς Παναγ ίας καί τοῦ Χριστοῦ ἦταν μιά ὀδυ
νηρή περιπέτεια.
Ἔτσι, ὁ Χριστός ἀπό τήν πρώτ η στιγμή τῆς γεννήσεώς Του γνώρισε
τόν πόνο, τήν ἀνθρώπινη ταλ αιπ ωρία, δηλ αδή τήν ἀφιλόξενη διαγωγ ή
τῶν ἀνθρώπ ων, τήν θηριωδία τῆς ἐξουσ ίας, τήν τραγ ικότ ητα τῆς προ
σφυγ ιᾶς. Ἀλλ ά τά ἴδια ἔζησε καί στό τέλος τῆς βιολογ ικ ῆς Του ζωῆς,
ἀφ οῦ καί τότε ἀντ ί τοῦ Σπηλ αίου συνάντ ησε τόν Γολγοθᾶ, ἀντ ί τῆς
θηριωδίας τοῦ Ἡρώδου ἀντ ιμ ετώπισε τήν μανία τοῦ πλήθους καί τήν
ἀβουλία τοῦ τότε Ἡρώδου καί τοῦ Πιλ άτου, καί ἀντ ί τῆς ἐξορίας καί
τῆς προσφυγ ιᾶς βίωσε τήν ἐγκατάλ ειψ ή ἀκόμη καί ἀπό τούς Μαθ ητές
Του, πλήν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰω ά νν η, καί τόν ἐνταφιασμό Του στόν
κῆπο τοῦ Κεραμ έως, πού προοριζόταν γιά τόν ἐνταφιασμό τῶν ξένων.
Ὁ Χριστός ἦλθε στήν γῆ ὡς ξένος, πέθανε καί ἐνταφιάσθηκ ε ὡς ξένος,
ἀλλ ά μᾶς γέμισε μέ εὐλογ ίες, ἀφοῦ ἔγ ινε ὁ πιό δικός μας ἄνθρωπος,
ὁ Κύριός μας καί ὁ Θεός μας.
Ὅλ α, ὅμ ως, ὅσα ἔγ ιναν στήν ζωή τοῦ Χριστοῦ ἐπ αναλ αμβάνονται,
τηρουμ ένων τῶν ἀναλογ ιῶν, σέ ὅλους τούς αἰώνας, ἑπομ ένως καί σή
μερα. Γιορτάζουμ ε αὐτές τίς ἡμ έρες τήν Γέννησ η τοῦ «Παιδίου νέου»,
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τοῦ Χριστοῦ, μέ πολλ ές ἐκδηλ ώσεις χαρᾶς, μέ ὕμνους καί τραγούδια,
μέ δῶρα καί εὐχαριστιακ ές συνάξεις, ἀλλ ά ταυτοχρόνως εἴμ αστε ἕτοι
μοι νά πράξουμ ε στά παιδιά πού γεννιῶνται καί σήμ ερα μέσα στίς
οἰκογένειες καί τίς κοινωνίες μας ὅ,τι καί στόν Χριστό. Δυστυχῶς καί
σήμ ερα τά παιδιά ἀντ ιμ ετωπ ίζουν τίς ἐκδηλ ώσεις τῶν παθῶν τῶν με
γάλ ων ἀνθρώπ ων.
Ὑπ άρχουν καί σήμ ερα παιδιά πού γεννιοῦνται μέσα σέ δύσκολ ες
καί τραγ ικ ές συνθ ῆκ ες, χωρίς νά ὑπ άρχουν τά μέσα πού ἔχει δημιουρ
γήσει ἡ πολιτ ισμένη κοινωνία μας, μέ τά ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης,
χωρίς γιατρούς καί χωρίς τίς περιποιήσεις μιᾶς καλῆς ὀργανωμ ένης
Γυναικολογ ικ ῆς Κλινικ ῆς. Ὑπάρχουν παιδιά πού γεννιοῦνται σέ χῶρες
πού γίνονται πόλεμοι μέ ὅλες τίς συνέπειές τους. Ἀκόμη, ὑπ άρχουν
παιδιά πού μεγαλ ώνουν σέ δύσκολ ες καταστάσεις, μέ πείνα καί στέ
ρησ η, χωρίς τροφή καί ζεστασιά. Καθ ημ ερινῶς μαθαίνουμ ε, βλέπουμ ε
καί ἀκοῦμ ε περιστατ ικ ά, σύμφ ωνα μέ τά ὁποῖα παιδιά βασανίζονται
ἀπό ἀνάλγ ητους ἀνθρώπους, ἐξαναγκάζονται νά γίνουν πρόσφυγες,
παιδιά πού βιάζονται, πού γίνονται ἀντ ικ είμ ενα ποικ ίλης ἐκμετάλλ ευ
σης, πού ἐξαναγκάζονται νά ἐργάζωνται σέ βαριές χειρωνακ τικ ές ἐρ
γασ ίες γιά νά μπορέσουν νά ζήσουν καί αὐτά, ἀλλ ά καί νά θρέψουν
καί τά μέλη τῶν οἰκογενειῶν τους, παιδιά πού πιέζονται νά κρατοῦν
ὅπλα καί νά πολ εμοῦν στίς διε νέξεις τοῦ μίσους, πού δέχονται ὅλ ες
τίς πιέσεις τῶν οἰκογενειακῶν καί συζυγ ικῶν συγκρούσεων. Πληρο
φορούμ αστε γιά παιδιά πού δέν κατορθ ώνουν νά γενν ηθοῦν καί νά
δοῦν τό φῶς τῆς ζωῆς, πού γίνονται πειραμ ατόζωα, θύμ ατα τῆς εὐδ αι
μονίας καί τοῦ οἰκονομικοῦ κέρδ ους μερικῶν μεγάλ ων στήν ἡλικία
καί ἰσχυρῶν στήν δύναμη ἀνθρώπων. Δυστυχῶς καί σήμ ερα ὁ Χριστός
ἐξακολουθεῖ νά ὑποφέρη στά πρόσ ωπ α ὅλ ων αὐτῶν τῶν ἀδελφῶν Του
«τῶν ἐλ αχίστων», στά πρόσ ωπ α τῶν παιδιῶν ὅλ ου τοῦ κόσμου πού
ταλ αιπ ωροῦνται ἀπό σύγχρονες μάστιγες.
Δέν ἔχει τελ ειωμό ὅλη αὐτ ή ἡ ἀπ αρίθμησ η τῶν συγχρόνων σπη
λαίων, τῶν σημ ερινῶν διαδόχων τοῦ Ἡρώδη καί τῆς καθ ημ ερινῆς προ
σφυγ ιᾶς, μέ τά ὁποῖα βασανίζονται τά παιδιά. Βλέπ ει κανείς τά μα
τάκ ια πολλ ῶν παιδιῶν, τά ὁποῖα στήν ἀρχή τῆς ζωῆς τους εἶναι γεμάτα
ἀπό ἀπορία γιά τήν κατάστασ η πού συναντοῦν, εἶναι γεμ άτα ἀπό πό
νο καί ἐρωτ ημ ατ ικ ά γιά τήν ἀνθρώπ ιν η θηριωδία καί γιά τήν σύγ
χρονη σκληρή καί ἀπ άνθρωπ η νοοτροπία τῶν μεγάλ ων. Καί καθ ώς τά
πρόσ ωπ ά τους εἶναι ἁγ νά καί καθ αρά, προβ άλλ εται μέσα ἀπό αὐτά
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ἐντονώτερα καί μέ καθ αρότερο τρόπο τό βάθος τῶν ὀφθαλμῶν τους
καί φαίνεται καλύτερα ὁ πόνος τους, ἡ ἀγωνία τους, ἡ ἀπορία τους,
τά ἐρωτ ημ ατ ικ ά τους, ἴσ ως καί ἡ ἀγανάκ τησ ή τους γι’ αὐτά πού συ
ναντοῦν.
Ἡ ἑορτ ή τῶν Χριστουγέννων, πού εἶναι ἑορτ ή τοῦ «Παιδίου νέου»,
θά πρέπει νά μᾶς δώσ η ἀφορμή νά στρέψουμ ε τήν προσοχή μας στόν
παιδικό πόνο, στά ὀρφ ανά παιδιά, τά ἐγκαταλ ελ ειμμ ένα, τά προσφυ
γόπουλ α, τά περιφρον ημ ένα, τά φτωχά, τά ἀδικ ημ ένα, τά ἀπ ελπ ι
σμένα, τά ποικ ιλοτρόπ ως ταλ αιπ ωρημ ένα καί νά τά βοηθ ήσουμ ε ἀπο
τελ εσματ ικ ά, ὥστε νά σταμ ατ ήσ η ἡ ὀδύνη καί ἡ ταλ αιπ ωρία τους.
Ἔχουν πῆ ὅτ ι τά παιδιά καί οἱ ἅγ ιοι, μέσα στόν σύγχρονο κόσμο
τῆς ἀδικ ίας καί τοῦ ἀτομικοῦ συμφέροντος, ὁμοιάζουν μέ τούς ἀγγέ
λους τοῦ Παραδ είσου, εἶναι τά παράθυρα πού δείχ νουν τόν ἴδιο τόν
Παράδ εισο. Ὅμ ως, αὐτά τά παιδιά σήμ ερα μέ τίς ταλ αιπ ωρίες πού
ἀντ ιμ ετωπ ίζουν, μέ τόν πόνο τους καί τήν ἀγωνία τους, εἶναι καί ἕνα
ἄλλο παράθυρο τῶν παθῶν πού ἐκφράζονται ἀπό συγχρόνους ἀνθρώ
πους.
Ἡ ἑορτ ή τῶν Χριστουγέννων θά πρέπ ει νά μᾶς κάν η νά ἀγαπ ή
σουμ ε ἀληθινά ἀκόμη περισσότερο τά νέα παιδιά, νά μή τά τραυμ ατ ί
ζουμ ε ψυχικ ά καί σωμ ατ ικ ά, ἀλλ ά νά τούς δημιουργοῦμ ε καλ ές συν
θῆκ ες γιά νά μεγαλ ώνουν μέ τόν καλύτ ερο δυνατό τρόπ ο, ὥστε ἡ
κοινωνία μας νά εἶναι ἀνθρωπινότερη.
Εὔχομ αι σέ ὅλους σας χρόνια πολλ ά καί τό «Παιδίον νέον» νά προ
στατεύσ η ὅλ α τά παιδιά του κόσμου, νά λιγοστεύη τόν πόνο τους καί
τήν ἀγωνία τους.
Εὐχέτ ης πρός Κύριον
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

