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1 Ἰανουαρίου 2023 

Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς 
καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν 
Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ 
Πατριαρχείου, τὰ µέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, 
τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ 
ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς. 
 

«Θεοῦ τε κτίσµα τυγχάνων καὶ θεὸς εἶναι κεκελευσµένος…»  
(Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς τὸν µέγαν Βασίλειον ἐπιτάφιος, P.G. 36, σελ. 560, παρ. Α). 

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, 

Σήµερα, τὴν πρώτη ἡµέρα τοῦ νέου ἔτους 2023, ἂς ἐµπνευστοῦµε ἀπὸ τὸν ἅγιο τοῦ 
Θεοῦ ποὺ κοιµήθηκε ἐν Κυρίῳ κατ᾽ αὐτὴ τὴν ἡµέρα πολλοὺς αἰῶνες πρίν: τὸν φωτεινὸ 
ἱεράρχη τῆς Καππαδοκίας καὶ διδάσκαλο τῆς οἰκουµένης, τὸν µέγα Βασίλειο 
Ἀρχιεπίσκοπο Καισαρείας. Ἀκόµη καὶ σήµερα κρατοῦµε ζωντανὰ πολλὰ ἔθιµα 
συνδεδεµένα µὲ τὸν ἅγιο Βασίλειο τὸ µέγα. Τὴν ἀνταλλαγὴ δώρων κατὰ τὴν ἡµέρα τῆς 
ἑορτῆς του, τὴ βασιλόπιττα καὶ βέβαια, ἐδῶ στὴν Ἀµερική, τὴν Ἀκαδηµία τοῦ ἁγίου 
Βασιλείου στὸ Garrison τῆς Νέας Ὑόρκης, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἐθνικό µας καθίδρυµα ποὺ 
περήφανα φέρει τὸ ὄνοµά του.  Πέρα ὅµως ἀπὸ αὐτὰ τὰ λαοφιλὴ ἔθιµα, διαθέτουµε τὴν 
παρακαταθήκη τοῦ µεγάλου αὐτοῦ ἱεράρχη, ποὺ ἐνισχύει τὴ θέση τῆς ἐκκλησίας γιὰ τὸ τί 
σηµαίνει ἄνθρωπος. 
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Τὸ κείµενο στὴν ἀρχὴ τῆς ἐγκυκλίου προέρχεται ἀπὸ τὸν ἐπιτάφιο λόγο τοῦ ἁγίου 
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ποὺ ἦταν ὁ ἐπιστήθιος φίλος τοῦ µεγάλου Βασιλείου, κατὰ τὴν 
κηδεία τοῦ ἀγαπηµένου του φίλου. Μὲ αὐτὴ τὴν τόσο ἁπλὴ ἔκφραση, ποὺ ἀποτελεῖ 
ταυτόχρονα ἕνα θαυµαστὸ σύνδεσµο µεταξὺ τῆς τοῦ Χριστοῦ γεννήσεως καὶ τῆς 
ἐµφανίσεώς του ὡς ἐνηλίκου κατὰ τὴ βάπτιση στὸν Ἰορδάνη, ὁ µέγας Βασίλειος µᾶς 
ὑπενθυµίζει τὴν διττὴ φύση τοῦ Χριστοῦ. Πράγµατι εἴµαστε κτιστοί, ἀλλὰ κεκληµένοι νὰ 
γίνουµε κατὰ χάριν θεοί, ὅπως οἱ πατέρες τῆς ἐκκλησίας µᾶς ἐπισηµαίνουν 
χρησιµοποιώντας τὸν ὅρο «θέωση». 

Τὸ νέο ἔτος 2023 µᾶς παρέχει µιὰ σειρὰ άπὸ εὐκαιρίες γιὰ τὴ «θέωση» στὴ ζωή µας. 
Δὲ χρειάζεται νὰ γίνουµε µοναχοὶ ἢ ἀσκητὲς γιὰ νὰ ἀκολουθήσουµε τὸ δρόµο τῆς 
θεώσεως. Κάθε στιγµή, πάντοτε, µὲ κάθε ἄνθρωπο ποὺ συναντοῦµε, ὑπάρχουν εὐκαιρίες 
νὰ πράττουµε ὅπως ὁ Θεὸς θὰ ἔπραττε, νὰ µιλοῦµε ὅπως ὁ Θεὸς θὰ µιλοῦσε, καὶ νὰ 
ἀγαποῦµε ὅπως ὁ Θεὸς ἀγαπάει.  

Συνήθως τὶς ἡµέρες αὐτὲς θέτουµε ἕνα στόχο ποὺ θὰ ἐκπληρώσουµε κατὰ τὴ νέα 
χρονιά. Παραδείγµατος χάριν, νὰ περνοῦµε περισσότερο χρόνο µὲ τὴν οἰκογένειά µας, ἢ 
νὰ χάσουµε βάρος καὶ διάφορα ἄλλα ποὺ ὑποσχόµαστε κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ ἔτους. Αὐτὸ 
τὸ ἔτος, ὅµως, ἂς ὑποσχεθοῦµε στὸν ἑαυτό µας κάτι διαφορετικό, ἀκολουθώντας τὸ 
παράδειγµα τοῦ µεγάλου Βασιλείου ἀπὸ τὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας. Ἂς γίνουµε 
θεοφόροι, κινούµενοι πρὸς τὴ θέωση, παρὰ τὴν ἀναξιότητα καὶ τὶς ἀδυναµίες µας. Αὐτὴ 
ἐξάλλου εἶναι καὶ ἡ ἀνθρώπινη φύση, ἡ ὁποία δηµιουργήθηκε «κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ 
ὁµοίωσιν» τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς κοινωνία ἀγάπης. 

Εὐχοµαι τὸ 2023 νὰ εἶναι γεµάτο µὲ µοναδικὲς στιγµές ἀλλοίωσης ἀπὸ τὴ χάρη καὶ 
τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ µοιραζόµαστε τὴν ἀφθονία τῆς ἀγάπης αὐτῆς µὲ τὸν κόσµο 
γύρω µας, ὡς κτίσµατα καθ᾽ ὁµοίωσιν τοῦ δηµιουργοῦ τους. 

Μετὰ πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, 

 
† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος 


