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Ὁμιλία κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Πρωτοχρονιᾶς 2011 

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου 

 

Ἀπόψε ἐδῶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐπιτελοῦμε τὸν 

Ἑσπερινό της μεγάλης ∆εσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ 

καὶ τῆς μνήμης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ παράλληλα ὑποδεχόμαστε τὸ 

νέο σωτήριο ἔτος ποὺ ὑποφώσκει. 

 Ὁ περισσότερος κόσμος παραθεωρεῖ τὶς ἐκκλησιαστικὲς αὐτὲς 

ἑορτὲς καὶ ρίχνει τὸ βάρος στὴν πολιτικὴ ἑορτὴ τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Ἡ 

Ἐκκλησία, ποὺ πάντα εὐλογεῖ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τῶν ἀνθρώπων, 

ἂν καὶ ἔχει τὴν ἰδικὴ τῆς ἐκκλησιαστικὴ Ἴνδικτο τὴν 1η Σεπτεμβρίου, 

εὐλογεῖ καὶ τὴν πολιτικὴ αὐτὴ ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους καὶ κάνει ἐπίσημη 

Τελετὴ καὶ ∆οξολογία, αὔριο τὸ πρωί, ζητώντας τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ 

γιὰ τὸν καινούργιο χρόνο. 

 Ἐκεῖνο βέβαια πού μᾶς λυπεῖ κάθε χρόνο, ὅλες αὐτὲς τὶς ἡμέρες, 

εἶναι ἡ εἰσαγόμενη διακωμώδηση τῆς ἱερῆς μορφῆς τοῦ Μεγάλου Βασι-

λείου, ἀθέλητης ἀπὸ τὰ παιδιά μας, ἠθελημένης ὅμως ἀπὸ τοὺς μεγάλους, 

ποὺ εἶναι ὁ Οὐρανοφάντορας τῆς οἰκουμένης, ἕνας ἐκ τῶν μεγαλυτέρων 

Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. 

 Τὰ σύμβολά μας πρέπει νὰ τὰ σεβόμαστε, νὰ τὰ τιμοῦμε, δὲν τὰ 

ἀποϊεροποιοῦμε καὶ δὲν τὰ ἐκχυδαΐζουμε. Σᾶς ἐρωτῶ. Τί σχέση ἔχει ὁ Ἀϊ 

Βασίλης τῶν δρόμων καὶ τῶν πλατειῶν μὲ τὸν Μέγα Βασίλειο τῆς 

Ἐκκλησίας, ποὺ κατὰ τὸ Συναξάρι ἦταν «μακρὺς τὸ ἀνάστημα, 

ὀλιγόσαρκος, μελαχρινός, ὠχρὸς στὸ πρόσωπο, μὲ λίγες ρυτίδες, μὲ με-

γάλες παρειές, ἡ δὲ γενειάδα του μακριά, μὲ μαῦρες καὶ λευκὲς τρίχες 

ἀναμεμιγμένες». Ἔτσι τὸν εἰκονίζει ὁ ἁγιογράφος στὶς εἰκονογραφικὲς 

παραστάσεις. 

 Γενεὲς τῶν Ὀρθοδόξων τὸν ἀνευφημοῦν ὡς «τὸν βασίλειον κόσμον 

τῆς ἐκκλησίας Χριστοῦ», ποὺ ἂν καὶ ἡ ζωὴ του κράτησε μόνο σαράντα 

ἐννέα χρόνια καὶ ἡ ποιμαντορία του ἐννέα ἀναδείχθηκε τῆς ἀληθείας ὁ 

στύλος, ἔμπλεος παιδείας ἁπάσης, ὁ ἄφθαστος ἑρμηνευτὴς τῆς θείας 

Γραφῆς, ὁ διοργανωτὴς τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καὶ τελετουργίας, ἡ 
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θεία καὶ ἱερὰ τῆς Χριστοῦ Ἐκκλησίας μέλισσα, ποὺ συνέστησε τὴν πε-

ριώνυμη Βασιλειάδα, μέσα στὴν ὁποία νόσος ἐφιλοσοφεῖτο, τὸ γῆρας 

περιεκρατεῖτο καὶ τὸ συμπαθὲς ἐδοκιμάζετο. 

 Ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ τὴν οἰκογένεια ἀρχίζει ἡ προκοπὴ τοῦ 

ἀνθρώπου. Καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος καταγόταν ἀπὸ παλιὰ ἀρχοντικὴ καὶ 

πολυμελῆ οἰκογένεια. Ἡ γιαγιὰ του Μακρίνα ἦταν θυγατέρα μάρτυρα 

καὶ μαθήτρια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θαυματουργοῦ. Ἡ οἰκογένεια 

τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, μὲ δέκα παιδιά, ἔδωσε στὴν Ἐκκλησία τρεῖς 

ἐπισκόπους, δύο μοναχοὺς ἀλλὰ προπάντων πολλοὺς ἁγίους. 

 Ἀγαπητοί μου, 

 Τί εὐχὲς νὰ σᾶς δώσω ἀπόψε; Ἔχουν πολὺ τυποποιηθεῖ οἱ εὐχές 

μας καὶ κουράζουν τοὺς ἀνθρώπους. Κάθε χρόνο τὰ γνωστὰ καὶ τὰ τε-

τριμμένα, τὰ ἴδια λόγια, οἱ ἴδιες εὐχές, μία τεχνητὴ αἰσιοδοξία, τάχα πὼς 

θὰ πᾶνε ὅλα καλὰ τὸν καινούργιο χρόνο καὶ θὰ ξεπεράσουμε τὰ δύσκο-

λα, κι ὅλο μέσα στὸ τοῦνελ εἴμαστε. ∆ὲν πρέπει νὰ ξεγελοῦμε τοὺς 

ἀνθρώπους καὶ νὰ ψευτοφιλοσοφοῦμε γιὰ τὸ χρόνο μὲ τὴν κενὴ ἀπάτη. 

 Τὸ γύρισμα ἑνὸς ρολογιοῦ, σὲ μία συμβατικὴ τομὴ τοῦ χρόνου, δὲν 

μπορεῖ νὰ μᾶς φέρει τίποτε, ὅταν οἱ καρδιές μας εἶναι πληγωμένες, ὅταν 

εἴμαστε μακριὰ ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον, ὅταν μᾶς ἔχουν πάρει τὴν 

ἀποσταμένη ἐλπίδα, ὅταν μὲ αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε καὶ βλέπουμε φοβόμαστε 

γιὰ τὸ αὔριο, γιὰ τὰ δίσεκτα χρόνια τῶν ποικίλων μνημονίων. Ἰδιαίτερα 

λυπούμαστε γιὰ τὴν ἀπαισιοδοξία ποὺ κυριαρχεῖ στὶς καρδιὲς τῶν 

παιδιῶν μας. 

 Μέσα στὴν παγωνιὰ τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων, τῆς ἀστοχίας μας, 

μὲ ἀνεκπλήρωτες ἐπιθυμίες, μὲ τὶς ἀρνήσεις καὶ τὶς κρίσεις πῶς νὰ γιορ-

τάσουμε αἰσίως τὴν διαδοχὴ τῆς χρονικότητας; 

 Τὸ ἅλμα στὸν αἴσιο χρόνο συνιστᾶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἅλμα καρδιακό. 

Μὲ τὴν αὐθυπέρβαση τῆς ἐσωτερικῆς μας ἀντιπαλότητας πρὸς τὸ ἐσύ, 

ἀπὸ τὸ παράφρονο ἐγώ, πού μας ἔδωσε αὐτὸ τὸν ἀμητὸ τῶν κρίσεων στὸ 

φιλάδελφο ἐμεῖς. «Ἀφορμὴ χαρᾶς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ ἄθροισμα κά-

ποιων ὡρῶν, ἡμερῶν ἢ μηνῶν, ἀλλὰ ἡ σχέση ὡς ἄθλημα». Ἡ αὐτοκένωση 

τέμνει τὸν χρόνο καὶ καθορίζει τὸν τρόπο. 
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 Τί μᾶς λέγει τούτη ἡ βραδιά, σ’ αὐτὸ τὸ ὑπερῶο τῆς πίστεως; Ὅτι 

μέσα στὴ χρονικότητα βιώνεται ἡ αἰωνιότητα, τὸ νὰ ζοῦμε ἀχρόνως ἐν 

χρόνῳ. Ὁ Χριστός, «ὁ ὧν ὁ ἢν καὶ ὁ ἐρχόμενος», μᾶς ὑπέδειξε τὴν 

αἰωνιότητα, ὄχι ἔξω ἀπὸ τὸ χρόνο, ἀλλὰ μέσα σὲ αὐτόν, ὅπως ἔστησε τὴ 

ζωὴ μέσα στὰ ταμεῖα τοῦ Ἅδη. Ὁ ἄλλος χρόνος καὶ ὁ ἄλλος αἰώνας δὲν 

εἶναι πέραν τῆς ζωῆς αὐτῆς. Ἂν κάτι καθιστᾶ πραγματικότητα τὸ τώρα, 

αὐτὸ εἶναι τὸ μετά. Ἐν τῷ μετὰ μετριέται ἡ ἀξία τοῦ τώρα. Γι’ αὐτὸ ἡ 

Ἐκκλησία ἔχει αὐτὸν τὸν ἐσχατολογικὸ προσανατολισμό καί ὅλες οἱ 

εὐχές της καταλήγουν εἰς αἰώνας αἰώνων. 

 Ἡ ἀφετηρία ἑνὸς νέου ἡμερολογιακοῦ ἔτους εἶναι ἀφορμὴ κυρίως 

καὶ πρωτίστως γιὰ κριτικὴ καὶ αὐτοκριτική. ∆ιαμορφώσαμε κοσμικό, 

καταναλωτικό, φιλόυλο βίο, φιλήδονο φρόνημα. Μᾶς πῆρε τὸ μυαλὸ ἡ 

χαμαίζηλη ζωὴ τῆς ραστώνης, τῶν ἀπολαύσεων, τῶν παροχῶν. 

Ἐξαπατηθήκαμε ἀπὸ τὰ λαμπιόνια τοῦ κόσμου καὶ ἐγκαταλείψαμε τὸν 

μονότροπο ἐν Χριστῷ βίο. 

 «Ἐπέστη ἀδελφοί μου ἡ εἴσοδος τοῦ ἐνιαυτοῦ. Βοήσωμεν ἐκτενῶς 

Κύριε εὐλόγησον τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου καὶ καταξίωσον ἠμᾶς 

λυσιτελῶς περαιῶσαι τήν τοῦ χρόνου περίοδον». Ἂς ἀκούσουμε ἀπόψε 

τὰ μεσάνυκτα στὸ μεθόριο τοῦ χρόνου τὴν διδακτική, τὴν καθοδηγητικὴ 

αὐτὴ φωνή. Τὴν πατρικὴ καὶ συγχωρητικὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ. Γιὰ νὰ μᾶς 

πεῖ ποὺ θὰ βροῦμε τῆς ζωῆς μας τὸ νόημα καὶ τὴν ὀμορφιὰ τῆς αἰώνιας 

ἀξίας μας. 

 ∆ὲν μπορῶ νὰ σᾶς πῶ ὡς Ἐπίσκοπος ὅτι θὰ ἔλθουν καλύτερες 

ἡμέρες τὸν καινούργιο χρόνο. Γιατί, θὰ μοῦ πεῖτε, «ἐξ ἑμαυτοῦ τὰ λέγει ἢ 

ἄγγελος αὐτῷ λελάληκε»; Ἐκεῖνο ποὺ ἔχω νὰ σᾶς πῶ εἶναι πὼς ἐμεῖς, ὡς 

τοπικὴ Ἐκκλησία, θὰ ἐπιμείνουμε στὸ χρέος μας. Θὰ ἱερουργοῦμε τὴ σω-

τηρία, τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀπαντοχὴ τοῦ κόσμου, θὰ ἐκδαπανώμαστε στὴν 

ἀγάπη, στὴ θυσία, χωρὶς συμφέρον, μόνο γιὰ τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ. 

 Σᾶς παρακαλῶ πατρικὰ τὸ χρόνο τῆς ζωῆς μας ποὺ εἶναι ὀλίγος 

καί πλήρης πόνων καὶ πονηρίας, νὰ μὴν τὸν συντέμνουμε σπαταλώντας 

τον, γιατί θὰ γίνει ὁ ἰσόβιος πόνος μας. Στὴ δίνη τοῦ κυκλοδιώκτου χρό-
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νου ἂς ἐνωτιζόμαστε τὸ ἄγγελμα τῆς αἰωνιότητας. Ἕνα ἀπὸ τὰ πολυτι-

μότερα δῶρα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ χρόνος στὴ ζωή μας. 

 Αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει στὰ μάτια του τὸν ὁραματισμὸ τῆς αἰωνιότητος 

δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ἀντιληφθεῖ τὴν ἀξία τοῦ χρόνου. Ὅσο καλύτερα τὸν 

χρησιμοποιοῦμε, τόσο περισσότερος μᾶς περισσεύει. Ὁ χρόνος δὲν 

ἀποτελεῖται μόνο ἀπὸ ὧρες καὶ λεπτά, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀγάπη καὶ θέληση. 

Ἔχουμε λίγο χρόνο ὅταν ἔχουμε λίγη ἀγάπη. 

 Νὰ εὐχαριστοῦμε τὸ Θεὸ ποὺ παρατείνει φιλάνθρωπα τὸ ἔλεός 

Του σέ μᾶς, ὡς τὴν ἄκαρπον συκῆν καὶ μᾶς δίνει χρόνο, ὡς καιρὸ μετα-

νοίας. Γιὰ μᾶς ποὺ μεγαλώσαμε εἶναι βαθύτερη ἡ συναίσθηση πόσο μικρὴ 

εἶναι ἡ ζωή, ἀλλὰ δὲν στενοχωριόμαστε, γιατί μπορεῖ στὴ ζωή μας νὰ 

ἔχουμε ἕνα ἔτος λιγότερο ἀλλὰ καὶ ἕνα χρόνο περισσότερο νὰ θυμόμα-

στε. Καὶ τὶς μνῆμες μας τὶς ἱερουργοῦμε καὶ τὶς καταθέτουμε στὴ μνήμη 

τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ ἀγεννεαλόγητου, ἀΐδιου Θεοῦ. Καὶ μποροῦμε νὰ κά-

νουμε λίγα γιὰ τὸ μάκρος τῆς ζωῆς μας, μποροῦμε ὅμως νὰ κάνουμε 

πολλὰ γιὰ τὸ βάθος της. Μὴ φοβόμαστε γιά τὰ χρόνια ποὺ προστίθενται 

στὴ ζωή μας. Ἂς ἀγωνιζόμαστε νὰ προσθέτουμε ζωὴ στὰ χρόνια μας. 

 ∆εχθεῖτε, λοιπὸν, τὴν ἔκφραση τῆς πατρικῆς ἀγάπης μου, τῆς τιμῆς 

στὰ πρόσωπά σας. ∆εχθεῖτε τὰ παραπάνω λόγια μου ὄχι ὡς τυπικὲς σκέ-

ψεις ποὺ θέλουν νὰ κάνουν κάποια ἐντύπωση, ἀλλὰ ὡς ρήματα ζωῆς τοῦ 

λόγου τοῦ Θεοῦ. 

 Σᾶς εὐχόμαστε, μὲ ἀγαθὴ συνείδηση καὶ εἰλικρινῆ διάθεση, τὸ νέο 

ἔτος νὰ εἶναι αἴσιο, σωτήριο, εὐλογημένο. 

 Καλὴ χρονιά, χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα! 


