
«…ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ΄ 4).
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Πρίν ἀπό δύο χιλιάδες
χρόνια περίπου ἠκούσθη
εἰς τήν αὐλήν τοῦ ἡγε-

μόνος Πιλάτου, ἀπό τά χείλη
τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ, τοῦ πολ-
λαπλῶς, ποικιλοτρόπως καί παν-
τοιοτρόπως εὐεργετηθέντος, τό
«ἆρον, ἆρον Σταύρωσον αὐτόν
…» (Ἰω. 19:15). Ἐξέστη ὁ Πι-
λάτος! Γιά μιά στιγμή ἔμεινε
ἄφωνος καί ἀμήχανος ἀδυ-
νατῶντας νά λάβῃ ὁποιανδήποτε
ἀπόφασιν διά τόν Χριστόν,
καθῶς δέν εὕρισκεν «ἐν αὐτῷ
οὐδεμίαν αἰτίαν …» (Ἰω. 19:4).
Καί ἀπ’ ἔξω ὁ ὄχλος καί ὁλό-
κληρος ἡ ἡγεσία, πλήν ἐλαχί-

στων, «περισσῶς ἀνέκραζεν…
ἆρον, ἆρον Σταύρωσον αὐτόν».

Καί οἱ Ἑβραῖοι, ἔμπλεοι δη-
λητηρίου καί ἐγκληματικότητας,
τόν ἐσταύρωσαν! Ποῖον; Τόν
Θεό τους, τόν Δημιουργόν τους,
τήν Χαράν τῶν ἀγγέλων, τήν
θυσιαστικήν Ἀγάπην! Τόν
ἐσταύρωσαν, ἀφοῦ προηγουμέ-
νως τόν ἐνέπαιξαν, τόν κατα-
συκοφάντησαν ὡς πλάνον, ὡς
βλάσφημον καί ὑβριστήν τοῦ
Θεοῦ! Μή γένοιτο, ὑβριστής ὁ
Θεός! Τόν φραγγέλωσαν, τοῦ
φόρεσαν ἀκάνθινον στέφανον
καί τόν ἐνέπαιξαν ὡς ψευδο-
βασιλέα!

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΠΙ ΤΩΙ ΑΓΙΩΙ ΠΑΣΧΑ

ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

«Ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι ἀνακά-
λυψη τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ
ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι
ὁ ἐνυπόστατος θεῖος Λόγος, ὁ
Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός,
καθὼς ἐκεῖνος τὸ εἶπε, ὅτι
«ἐγὼ εἰμι ἡ ἀλήθεια».
Ἀλλ� αὐτὸ ποὺ λέμε ἀπο-
κάλυψη Θεοῦ δὲν εἶναι
κάτι συντετελεσμένο γιὰ
τὸν ἄνθρωπο· εἶναι μία
πορεία τοῦ ἀνθρώπου,
γιὰ νὰ φτάσει καὶ νὰ κα-
τάσχει τὴν ἀποκάλυψη,
εἶναι μιὰ ἐσωτερικὴ προετοι-
μασία γιὰ νὰ δεχθεῖ, μιὰ ζή-
τηση γιὰ νὰ τὴν εὕρει καὶ μιὰ
αἴτηση γιὰ νὰ τὴν λάβει. Γι�
αὐτὸ λέγει ὁ θεῖος Λόγος στὸ
Εὐαγγέλιο· «Κρούετε καὶ
ἀνοιγήσεται, ζητεῖτε καὶ εὑρή-
σετε, αἰτεῖτε καὶ λήψεσθε».
(Διονύσιος Λ. Ψαριανός, Ἐπὶ πτε-
ρύγων ἀνέμων, σελ. 378).

Ὀλίγον συναίσθημα ἀνθρω-
πιᾶς ἄν ὑπάρχῃ διαχρονικά εἰς
τήν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου, φρίτ-
τει μελετώντας τοῦτο τό πάθος,
ἔστω καί ἄν συντελεῖται σέ κοινόν
θνητόν!

Ἀλλά τί λέγω; Ὁ διάβολος μι-
σεῖ τόν ἄνθρωπον ἕως ἐξοντώ-
σεως, διότι εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ, εἶναι τό πρόσωπόν Του.
Εἶναι τό μόνον δημιούργημα, τό

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ
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Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμοτάτους ἄρχοντας
τούς ἐνδοξοτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς
τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,
τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς,
τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως
καί τόν εὐλαβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Χριστός Ἀνέστη.



ὁποῖον φέρει «πνεῦμα ζωῆς» καί
ἔχει προορισμόν τήν συγκληρο-
νομίαν καί συμβασιλείαν ἅμα
τῇ ἐξόδῳ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου
καί τῆς Δευτέρας Αὐτοῦ ἐνδόξου
παρουσίας.

Πίστευε ὁ ταλαίπωρος ὁ διά-
βολος καί τά ὄργανά του ὅτι
ἐσταύρωνε ἕναν ἐκλεκτόν τοῦ
Θεοῦ, ὅπως καί τούς προφήτας,
τούς δικαίους καί τούς διδα-
σκάλους! Δέν ἐγνώριζε ὅτι ἐθα-
νάτωνε Αὐτόν, ὁ Ὁποῖος θά τοῦ
ἔκλεινε τόν Ἄδην καί τό Βασί-
λειον τῆς μονοκρατορίας του!
Πόσον θεοσόφως καί ἁγιο-πνευ-
ματοκινήτως ἀναγράφει καί πε-
ριγράφει τοῦτο τό γεγονός ὁ
ἱερός πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας
εἰς μίαν τῶν εὐχῶν τῆς γονυκλι-
σίας τήν πανεπίσημον ἡμέραν
τῆς Πεντηκοστῆς: «τόν δέ ἀρχέ-
κακον καί βύθιον δράκοντα, θε-
οσόφῳ δελεάσματι ἀγκιστρεύσας
…»!

Αὐτόν λοιπόν ἐσταύρωσεν
καί ἔθαψεν καί ὄχι μόνον, ἀλλά
ἐσφράγισεν τόν τάφον καί ἔβα-
λεν καί φρουράν! Τί σημαίνουν
ὅλα αὐτά; Καί πῶς ἑρμηνεύον-
ται; Φόβος, μῖσος, φθόνος! Καί
ἀποθανόντα τόν ἐφοβοῦντο. Δέν
ἡσύχασεν ἡ συνείδησίς των, δέν
τούς καθησύχασε τό γεγονός τῆς
ἀποφάσεώς των. Ἑπόμενον ἦτο,
διότι τά ἔργα τοῦ Θεοῦ ἠρεμοῦν,
ἀγάλλουν τήν καρδίαν, τόν νοῦν
καί τήν ὅλην ὕπαρξιν τοῦ ἀνθρώ-
που, ἐνῶ τά ἔργα τοῦ διαβόλου
καί τῆς ἁμαρτίας ἀναστατώνουν
τόν ὅλον ἄνθρωπον, τόν μετα-
τρέπουν σέ ἀπάνθρωπον, σέ
ἐγκληματικήν παρουσίαν!

Καί ὅλα αὐτά συντελοῦνταν
ὑπό τοῦ ἀνθρώπου στόν Μεσ-
σίαν Χριστόν, στόν Σωτήρα Χρι-
στόν! Καί ὁ Πιλᾶτος ἔνιψεν τάς
χεῖρας του καί ὁ ἑβραϊκός ὄχλος
καί ἡ ἡγεσία του ἐκαταράσθησαν
ἑαυτούς καί διαχρονικά ὅλον τό
γένος των λέγοντας ἐπιδεικτικά:
«τό αἷμα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καί ἐπί
τά τέκνα ἡμῶν…» (Μτθ. 27:25).

Νεκρική καί ἐγκληματική σιω-
πή κατέκλυε, μᾶλλον κατεπλά-
κωνε τήν πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ,
καί αἴφνης γεγονός ἀπίστευτον
καί ἀνερμήνευτον ἀναταράσσει
καί συνταράσσει τούς σταυρω-
τάς· νέες περιπέτειες καί τρόποι
καθησυχασμοῦ καί ἀποσιωπή-
σεως τοῦ γεγονότος μεθοδεύον-
ται! Ποῖον τό γεγονός; Ἡ Ἀνά-
στασις τοῦ Χριστοῦ! Ὁ κενός
Τάφος, ὁ ζωηφόρος καί ζωοδό-
της Τάφος ὁμιλεῖ, κηρύττει καί
διαλαλεῖ αὐτό τό γεγονός, τό
ὁποῖον ἐπροφητεύθη ἑκατοντά-
δες καί χιλιάδες χρόνους πρίν
διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Τό
γεγονός τό ὁποῖον διαλαλεῖται,
ἑορτάζεται καί πανηγυρίζεται

μέχρι σήμερον! Ὄχι ὡς γεγονός
ἑορταστικόν, ἱστορικόν καί
ἀνθρώπινον ἀλλά ὡς θεϊκόν,
οὐράνιον καί σωτήριον, μέ ἀπο-
δέκτην τόν ἄνθρωπον διά τήν
σωτηρίαν του καί τόν μετά τόν
τάφον προορισμόν του. Ὡς ἑξῆς
σημειώνει αὐτό τό γεγονός ὁ
Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος:
«Ὁ λόγος γάρ ὁ τοῦ σταυροῦ
τοῖς μέν ἀπολλυμένοις μωρία
ἐστί, τοῖς δέ σωζομένοις ἡμῖν
δύναμις Θεοῦ ἐστι.» (Α΄ Κορ.
α,18). Καί ἡ Ἐκκλησία μας ψάλ-
λει: «διά γάρ τοῦ Σταυροῦ Σου
Κύριε κατεβλήθη ὁ Ἅδης καί ὁ
θάνατος τέθνηκε· νεκρωθέντες
ἀνέστημεν, καί ζωῆς ἠξιώθημεν·
τόν παράδεισον ἐλάβομεν, τήν
ἀρχαίαν ἀπόλαυσιν· διό εὐχα-
ριστοῦντες δοξολογοῦμεν, ὡς
κραταιόν Χριστόν τόν Θεόν
ἡμῶν …» (Ὄρθρος Παρασκ. β΄
ἤχου Μ. Τεσσαρ.).

Σταυρός καί Ἀνάστασις,
ἀδελφοί μου καί τέκνα ἐν Κυρίῳ
ἀγαπητά, εἶναι τό Σωτήριον καί
ἐλπιδοφόρον μήνυμα τῆς Ἁγιω-
τάτης μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας δύο χιλιάδες καί πλέον χρό-
νια! Καί ὅποιος ἀκολουθεῖ τόν
Σταυρόν καί τήν Ἀνάστασιν, τά
ἐνστερνίζεται, τά ἐγκολπώνεται
ὡς στηριγμόν, ὡς τρόπον ζωῆς,
γίνεται φῶς καί μεταδίδει φῶς,
εἶναι ὅλος χαρά καί ἐκπέμπει
χαράν! Γίνεται καθημερινῶς Σί-
μων Κηρυναῖος, καλός Σαμα-
ρείτης καί ἀχθοφόρος τῆς ἀγά-
πης· τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀναστάντος
Χριστοῦ.

Ἀδελφοί μου, μέ τό φῶς τοῦ
Χριστοῦ δέν ὑπάρχει καμιά κρί-
σις, κανένα πρόβλημα, γιατί τά
πάντα εἶναι Χριστός, «ᾧ ἡ δόξα
καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας
τῶν αἰώνων». Ἀμήν.
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Θά θέλαμε ν’ ἀρχίσουμε
τή σημερινή ὁμιλία μας,
μ’ ἕνα πατερικό ἀπό-

φθεγμα, πού μᾶς διέσωσε ἕνα
καλό Γεροντικό. Σέ μιά Σκήτη
ἁγίων μοναχῶν εἶχαν γίνει
πολλά θαύματα. Ἡ φήμη
αὐτή εἶχε ξαπλωθεῖ σ’ ὅλα
τα γύρο μέρη. Ἔτσι μιά μέρα
τούς ἔφεραν ἕνα νέο δαιμονι-
ζόμενο, νά τόν θεραπεύσουν.
Οἱ ἅγιοι πατέρες, ὅμως, ἀπό
ταπείνωση ἀπόφευγαν. Kι ὁ
δυστυχισμένος νέος βασανι-
ζόταν ἔτσι γιά πολύν καιρό.
Ὥσπου, μιά μέρα, ἕνας ἄπό
τους γέροντες τόν σπλαχνί-
στηκε: τόν σταύρωσε μέ τόν
ξύλινο σταυρό, ποὺ εἶχε στή
ζώνη του καί ἀνάγκασε τό
ἀκάθαρτο πνεῦμα νά βγεῖ
ἀπό τό νέο. Μά κεῖνο, μόλος
βγῆκε, ἀγρίεψε καί φρύαξε:
«Ἀφοῦ μέ βγάζεις ἀπὸ τήν
κατοικία μου, θά ρθῶ νά μείνω
μέσα σου !» «Ἔλα», τοῦ ἀπο-
κρίθηκε μέ θάρρος ὁ γέροντας.
Ἔτσι τό δαιμόνιο μπῆκε μέσα
στόν ἀσκητή καί τόν βασάνιζε
δώδεκα ὁλάκερα χρόνια.
Ὡστόσο, ἐκεῖνος ὁ ἅγιος μο-
ναχός ὑπόμενε καρτερικά τόν
πόλεμο, καί ἀγωνιζότανε κι
αὐτός δίχως σταματημό νά
καταβάλει τόν ἐχθρό. Τά ὅπλα
του ἦταν μιά ὑπεράνθρωπη
νηστεία καί μιά προσευχή
ἀκατάπαυστη. Δέν ἔβαζε τί-

ποτε στό στόμα του, παρά
μονάχα λίγα κουκούτσια ἀπὸ
φοίνικες τό βράδυ καί κατά-
πινε τό χυμό τους. Σάν εἶδε
κι ἀπόειδε τό δαιμόνιο, κίνησε

νά φύγει νικημένο. Τότε τό
ρωτάει ὁ γέροντας: «Γιατί
φεύγεις: Δέν σέ διώχνει κανεὶς
ἀπό δῶ». —«Μέ ἀφάνισε ἡ
νηστεία σου», ἀποκρίθηκε τό
δαιμόνιο κι ἔγινε ἄφαντο!

Ἀπό ἄποψη ὑλική τὸ σῶμα
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἕνας
ἄλλος πίθος τῶν Δαναΐδων:
δέν χορταίνουμε ποτέ, ἔστω
καί ἄν φᾶμε ἤ ἄν πιοῦμε ὅλα
τὰ καλά τοῦ κόσμου· αὔριο
πάλι θά τά θελήσουμε. Τό
κακό δέν ἔχει σταμάτημα, ἄν
τό ἰδεῖ κανείς μόνο σωματικά.
Ἡ ἀξία τῆς νηστείας βρίσκεται
στήν πνευματική ρίζα, πού
ἔχει ἡ ἄσκησή της. Ὅποιος
κόψει αὐτή τή ρίζα, ἀρχίζει
νά παραπατάει στό θέμα τῆς
νηστείας: ἤ τή βλέπει σάν ἕνα
τύπο ξερό καί ἄχρηστο, δίχως
οὐσία, ἤ τή βλέπει σάν ἕν᾽
αὐτοσκοπό καί τή θεωρεῖ ἱερή
σάν μυστήριο. Τοῦτο εἶναι
περίπτωση παρεξηγήσεως ἤ
καί ὑπερβολῆς. Γιατί, οἱ κα-
νόνες, πού ἡ Ἐκκλησία μας
ἔχει καθιερώσει γιά τή νη-
στεία, δέν χωρίζουν τό σῶμα

ἀπό τήν ψυχή, οὔτε τά πνευ-
ματικά ἀπό τά ὑλικά. Ἀντί-
θετα, προσπαθοῦν νά κάνουν
ἁρμονική τή συμβίωσή τους,
γιά νά μή βλάψει τό σῶμα
τήν ψυχή καί ἡ ψυχή τό
σῶμα, μιά πού τό ἕνα ἐπι-
θυμεῖ τ’ ἀντίθετο ἀπὸ τ᾽

ἄλλο. Γι᾽ αὐτή τήν ἀσυμφωνία
καί δυσαρμονία, ὑπάρχει σ᾽
ἕνα παλιό βιβλίο τοῦτο τό
χαριτωμένο. Συναντήθηκαν
κάποτε, ἕνας πολύ παχύς μ᾽
ἕναν πολύ ἐγκρατὴ καί λε-
πτόσαρκο, καί χαιρετίστηκαν.
Ὁ χονδρός καί πολύσαρκος
εἶπε στόν λιπόσαρκο: «Καλῶς
ἦρθες, πνεῦμα δίχως σῶμα»!
Καί ὁ πολύ ἀδύνατος τοῦ
ἀπάντησε: «Καλῶς σέ βρῆκα,
σῶμα δίχως πνεῦμα!» Τό χα-
ριτωμένο καί τόσον ἀστεῖο
στούς χαιρετισμούς αὐτούς,
δείχνει πὼς ἡ συζυγία τοῦ
σώματος καί τοῦ πνεύματος
εἶχε πολλές δυσαρμονίες, στίς
ὁποῖες ὁδήγησε πρίν ἄπ᾽ ὅλα,
ἡ ὑπερβολή — πού σέ ὅλες
τίς περιπτώσεις βλάφτει, ὅπως
θά τό ἰδοῦμε καί πιό κάτω.

Γιά νά λέμε τά πράγματα
μέ τ᾽ ὄνομά τους, πρέπει νά
σημειώσουμε, πὼς ἡ ἔλλειψη
καί ἡ ἀμέλεια τῆς νηστείας
ἀφήνει τό σῶμα ἀκυβέρνητο
ἡ δυσκολοκυβέρνητο. Γί᾽ αὐτό
καί ὁ ἀββᾶς Ὑπερέχιος λέει
τή νηστεία χαλινάρι, πού συγ-
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1 Ἀπόσπασμα ὁμιλίας ποὺ ἐκφωνήθηκε στὸν κατανυκτικὸ ἑσπερινό, τὴν Α´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν,
24-3-2013, στὸν Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης

Παθοκτόνοι καί οὐ σωματοκτόνοι1

Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μάστορα
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κρατεῖ τίς κατώτερες ὁρμές
τοῦ σώματος. Ὅποιος τήν πε-
ριφρονεῖ, μοιάζει μέ τό ἄλογο
πού δέν ἔχει χαλινάρι. Ἄλλος
ἀββᾶς πάλι, ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης
ὁ Κολοβός, βλέπει στή νηστεία
μιά στρατηγική πολύ σοφή
καί ἔμπειρη, πού οἱ Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας μᾶς
παρέδωσαν. Εἶναι
γνωστό, λέγει, πὼς
ἀπό τίς πολλές τροφές
καί τίς ἀπολαύσεις
καί τρυφές τοῦ σώ-
ματος, ἀνοίγονται θύ-
ρες καί μᾶς κυριεύουν
τά σωματικά καί
ὕστερα τὰ πνευματι-
κά πάθη, οἱ δαίμονες.
Ἐδῶ, λοιπόν, πρέπει
νά δράσουμε, ὅπως
οἱ στρατηγοί πού θέ-
λουν νά κυριέψουν μιά
πόλη ἐχθρική καί γερά
ὀχυρωμένη. Ἡ πρώτη
δουλειά τους εἶναι νά
κόψουν τροφή καί
νερό, μέ ἀποκλεισμό.
Ἔτσι ἡ ἀντίσταση τοῦ
ἐχθροῦ σιγά-σιγά λι-
γοστεύει, ἀτονεῖ καί
στό τέλος ὁ ἐχθρός παραδί-
νεται. Κάτι ἀνάλογο συμβαίνει
καί μέ τά πάθη καί τίς σαρ-
κικές ὁρμές πού πολεμοῦν
ἀκατάπαυστα τόν ἀνθρωπο—
ἰδίως στή νεανική του ἡλικία.
Κι ἐδῶ, ἡ εὐλογημένη νηστεία
καταπαύει τά πάθη καί ἀπο-
διώχνει τούς δαίμονες. Ἀντι-
στροφή αὐτοῦ τοῦ παραδείγ-
ματος βρίσκουμε στόν  ἀββᾶ
Ποιμένα, πού σχολιάζει τόν
ἐμπρησμό τοῦ Ναοῦ τῶν Ἱερο-
σολύμων, λέγοντας πὼς, ἄν ὁ
Ναβουζαρδᾶν, ὁ ἀρχιμάγειρας
τοῦ Ναβουχοδονόσορος, δέν
ἐρχότανε στά Ἱεροσόλυμα, ὁ
Ναός τους δέν θά καιγότανε.

Καί προσθέτει τήν πνευματι-
κήν ἐξήγηση τοῦ πράγματος:
«Τοῦτο δέ ἐστίν, ὅτι, ἐάν μή
ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστριμαρ-
γίας εἰσέλθῃ εἰς τήν ψυχήν,
οὐκ ἄν ὁ νοῦς ἔπιπτεν ἐν τῷ
πολέμῳ τοῦ ἐχθροῦ!»

Στό θέμα τῆς νηστείας, κιν-

δυνεύουμε πολλές φορές νά
πέσουμε σέ λαθεμένες καί
αἱρετικές γνῶμες, πού βλέπουν
τό σῶμα δυαλιστικά. Αὐτό
καθαυτό τό σῶμα δέν μπορεῖ
νά εἶναι κακό, ἀφοῦ εἶναι
ἔργο τοῦ Θεοῦ καί ἀφοῦ εἶναι
ναός τοῦ ἐν ἡμῖν ἁγίου Πνεύ-
ματος. Νηστεύουμε, λοιπόν,
ὄχι γιά νά ἐξοντώσουμε τόν
κακό θεό πού κατοικεῖ στό
σῶμα μας, ἀλλὰ γιά νά τό
ὑποτάξουμε στό βασιλιά του,
ποὺ εἶναι ἡ ψυχή. Ἐδῶ ὑπάρ-
χουν πολλά παραδείγματα
χριστιανῶν, ποὺ ἔζησαν στόν
κόσμο ἤ στήν ἔρημο τῶν
ἀσκητῶν, καί ποὺ πολεμοῦσαν

τό σῶμα τους σάν ἐχθρό, ποὺ
θέλει σκότωμα, γι᾽ αὐτό καί
οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
μᾶς διδάσκουν μ᾽ ἐπιμονή,
πὼς μέ τή νηστεία μας πρέπει
νά εἴμαστε «παθοκτόνοι καί
ὄχι σωματοκτόνοι»! Ἰδού ἡ
πατερική ὁδός γιά τό θέμα

τῆς νηστείας. Γι’
αὐτό καί οἱ νηστεῖες
εἶναι ἔτσι κανονισμέ-
νες, ποὺ νά μποροῦν
νά τίς τηροῦν ὅλοι,
τό κατά δύναμη. Καί
χωρίς νά τίς κατα-
πατοῦν, δίχως λόγο
ἀσθενείας. Ἄς θυμη-
θοῦμε ἐκεῖνον τό
ρῶσο θεολόγο - φι-
λόσοφο, ποὺ ἀρνή-
θηκε νά καταλύσει
τή νηστεία· καί ὅταν
τόν ρώτησαν γιατί,
ἐκεῖνος ἀπάντησε:
«Σήμερα ὅλη ἡ
Ἐκκλησία μου νη-
στεύει· ἄν ἐγώ δέ νη-
στέψω, σημαίνει πὼς
ξεχωρίζω τόν ἑαυτό
μου, αὐτοαφορίζο-
μαι»! Εἶναι, πράγ-

ματι, φόβερο καί νά συλλογι-
στεῖ κανεὶς ἀκόμη, ποῦ φτάνει
ἡ δίχως λόγο κατάργηση τῆς
νηστείας.

Δέν μᾶς παίρνει δυστυχῶς
ὁ χῶρος, γιά ν᾽ ἀναπτύξουμε
ὅλες τίς πλευρές τοῦ θέματος,
μέ τίς πνευματικές ἀπόψεις
τῶν ἀσκητῶν καί τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας. Κι ἐδῶ, μπορεῖ
κανείς ν’ ἀντιπαρατηρήσει:
«μά γιατί μᾶς ἀναφέρεις τίς
γνῶμες τῶν ἀσκητῶν καί τῶν
Πατέρων; Ἐκεῖνοι ἦταν στά
μοναστήρια καί στήν ἔρημο,
ἐνῶ ἐμεῖς ζοῦμε μέσα στό κό-
σμο. Ἄλλο, λοιπόν, ἐκεῖνοι κι
ἄλλο ἐμεῖς». Καί θά ἔπρεπε

«Χρῆ τοίνυν μή μόνον ἐν τῇ σωματική

νηστεία, τήν πᾶσαν σπουδήν ἐπιδείκνυ-

σθαι, ἀλλὰ καί ἐν τῇ προσοχή τῶν λο-

γισμῶν καί ἐν τῇ πνευματικῇ μελέτῃ, ὧν

χωρίς, ἀδύνατον πρός τό ὕψος τῆς ἀλη-

θοῦς ἀγνείας καί καθαρότητος ἀνελθεῖν»!



τότε ν᾽ ἀπαντήσουμε, πῶς ἴσα
- ἴσα ὁ πόλεμος, ἄν δέν εἶναι
ὁ ἴδιος, εἶναι φοβερώτερος σέ
πολλά σημεῖα, ἰδίως μέ τά
πάθη ποὺ πολεμᾶ ἡ νηστεία.
Καί ἡ Ἐκκλησία μας τό ξέρει
αὐτο καί γί᾽ αὐτὸ βάζει στήν
ὀρθόδοξη πνευματικότητά της
ἕνα χαρακτήρα λειτουργικό
καί κάπως μοναστικό θά λέ-
γαμε. Τό σῶμα δέν ἀλλάζει,
καί τά πάθη εἶναι τό ἴδιο φο-
βερά δίχως τή νηστεία — καί
στόν κόσμο καί στήν ἔρημο.
Τό λέγει, ἐπιγραμματικά ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης,
τονίζοντας τό πόσα πάθη ξε-
κινοῦν ἀπό τή γεύση καί τίς
ἀπολαύσεις της: «Ἡ δέ κατά
τήν γεῦσιν ἀπόλαυσις, μήτηρ,
ὡς ἄν εἶποι τις τῶν καθ’ ἕκα-
στον ἐστί κακῶν· τίς, γάρ οὐκ
οἶδεν ὅτι ρίζα σχεδόν τῶν περί
τόν βίον πλημμελημάτων, ἡ
περί τόν λαιμόν ἀσχολία; ταύ-
της γάρ ἐξήρτηται ἡ τρυφή, ἡ
μέθη, ἡ γαστριμαργία, ἡ περί
τήν δίαιταν ἀσωτία, ἡ πληθώ-
ρα, ὁ κόρος, ὁ κῶμος, ἡ κτη-
νώδης καί ἄλογος περί τά
πάθη τῆς ἀτιμίας καταφορά».

Ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος,
ἀναλύει τόν τρόπο, μέ τόν
ὁποῖον ἡ πολυφαγία ὁδηγεῖ
στά πάθη, κάπως πιό κατα-
ληπτά. Λέγει, πὼς ἀπό τή
γαστριμαργία καί πολυφαγία
«προέρχεται ζάλη εἰς τήν κε-
φαλήν. καί βάρος τοῦ σώματος
πολύ, μετά ἀτονίας τῶν ὤμων,
ὅθεν ἀναγκάζεται νά παρα-
λείπη τό ἔργον τοῦ Θεοῦ,
ἐπειδή ἐπέρχεται οὕτω ἡ ὀκνη-
ρία. Ἐκ τούτου προέρχεται ἡ
ἀμέλεια... σκότωσις καί ψυ-
χρότης τῆς διανοίας, νοῦς
χαῦνος καί παχύς καί ἀδιά-
κριτος, ὡς ἐκ τῆς ταραχῆς
καί τῶν πολλῶν σκοτώσεων

τῶν λογισμῶν, νέφος παχύ
καί σκοτεινόν ἐξηπλωμένον
εἰς πᾶσαν τήν ψυχήν, ἀκηδία
πολλή εἰς πᾶ-σαν θείαν ἐργα-
σίαν, χυμός πολύς συναγόμε-
νος εἰς πάντα τὰ μέλη καί
μέρη τοῦ σώματος, φαντασίαι
ἀκάθαρτοι καί αἰσχραί κατά
τάς νύκτας διά φαντασμάτων
ἀκαθάρτων καί ἀτόπων εἰκό-
νων, πεπληρωμένων κακῆς
ἐπιθυμίας, ἥτις μεταβαίνει εἰς
τήν ψυχήν, καί ἐκπληροῖ εἰς
αὐτήν ἀκαθάρτως τα ἴδια
αὐτῆς θελήματα...».

Πρίν τελειώσουμε, θά θέ-
λαμε νά ποῦμε δυό λόγια καί
γιά τόν κανόνα τῆς νηστείας.
Αὐτός ὁ κανόνας δέν εἶναι
ἕνας καί ἴδιος γιά ὅλους.
Ἄλλος τρώει ἕνα καρβέλι
ψωμί καί πεινάει ἀκόμη· κι
ἄλλος χορταίνει μέ πέντε
μπουκιές. Ἄλλος μπορεῖ νά
νηστέψει πολύ, γιατί εἶναι γε-
ρός, μά κάποιος ἄλλος ποὺ
εἶναι ἀσθενικός, δέν μπορεῖ
νά κάνει τό ἴδιο. Γι’ ἄλλους
εἶναι ἡ ποιότητα καί γι’
ἄλλους ἡ ποσότητα τό πρό-
βλημα τῆς νηστείας. Ἄλλος
εἶναι νέος καί ἄλλος πολύ
ἡλικιωμένος. Τό σωστό μέτρο
ἐδῶ εἶναι νά διακρίνει κανεὶς
νά μήν περάσει ἀπό τήν
ἐγκράτεια στήν αὐτάρκεια, ἤ
—τό χειρότερο— στὴν πλη-
σμονή, ποὺ βαραίνει τό κορμί
καί φέρνει, χαύνωση στήν
ψυχή. Νά τρῶμε τόσο, ποὺ
νά μήν ἀνάβουμε τίς φωτιές
τῶν ἐπιθυμιῶν καί τῶν παθῶν,
ποὺ παραμονεύουν κάτω ἀπὸ
τήν πλησμονή καί τόν κόρο
τοῦ στομαχιοῦ.

Πέρα, ὅμως ἀπ’ ὅλ᾽ αὐτά,
γιά ν’ ἀποχτήσει κανείς τήν
τέλεια καθαρότητα τῆς ψυχῆς,
δέ φτάνει ἡ νηστεία τοῦ σώ-

ματος. Χρειάζεται καί ἡ νη-
στεία τῆς ψυχῆς, δηλαδή νά
μήν περηφανεύεται κανείς, νά
μήν ἐπιθυμεῖ πολλά χρήματα,
ν᾽ ἀπέχει, ἀπὸ τήν ὀργή καί
τή λύπη, ν᾽ ἀποφεύγει τούς
κάθε εἴδους λογισμούς, πού
μπορεῖ νά ὁδηγήσουν στό μο-
λυσμὸ τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώ-
ματος: «Χρῆ τοίνυν μή μόνον
ἐν τῇ σωματική νηστεία, λέγει
ὁ ἅγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος,
τήν πᾶσαν σπουδήν ἐπιδεί-
κνυσθαι, ἀλλὰ καί ἐν τῇ προ-
σοχή τῶν λογισμῶν καί ἐν τῇ
πνευματικῇ μελέτῃ, ὧν χωρίς,
ἀδύνατον πρός τό ὕψος τῆς
ἀληθοῦς ἀγνείας καί καθα-
ρότητος ἀνελθεῖν» ! Ἔχουμε
δηλαδή ἐδῶ αὐτό ποῦ εἶπε ὁ
Χριστός σέ ἄλλη περίπτωση:
νά καθαρίζουμε τό ποτήρι
ἀπό μέσα, γιά νά γίνει καί τό
ἔξω του καθαρό. Καί νά φυ-
λάγουμε καί τό ἐξω καθαρό,
γιά νά μή μολύνεται καί τό
ἔνδον τοῦ ποτηριοῦ. Καί οἱ
δυό ἀγῶνες τῆς νηστείας, τῆς
ἐσωτερικῆς δηλ. καί τῆς ἐξω-
τερικῆς, εἶναι ἀπαραίτητοι.
Γιατί ὅποιος θέλει νά χορταί-
νει τήν κοιλίαν του καί νά
νικᾶ καί τόν δαίμονα τῆς πορ-
νείας, εἶναι ὅμοιος ἐκείνου
ὅπου «θέλει νά σβήση ἕνα
μεγάλον καμίνι καί ἀφανόν
μέ τό λάδι διατί, καθώς τό
λάδι ἀνάβει τήν φλόγα, ἔτσι
καί ἡ πολυφαγία τήν σαρκικήν
πύρωσιν». Μᾶς χρειάζεται,
λοιπόν, τό ἴδιο: καί ἡ νηστεία
τοῦ σώματος καί ἡ νηστεία ἡ
πνευματική, γιά νά μπορέ-
σουμε—γνωρίζοντας τή φτώ-
χεια κι ἀναξιότητα μας—νά
αἰσθανθοῦμε τή γλυκεία κα-
τάνυξη καί νά ὑποδεχθοῦμε
μέσα μας ἀναστάντα Χριστό
καί Σωτήρα μας. Ἀμήν.
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Στὴν Ἐκκλησία τίποτε
δὲν εἶναι ἀτομικό.
Ὅπου ὑπάρχει τὸ ἀτο-

μικό ἐκεῖ ἀνοίγει ὁ δρόμος
γιὰ τὴν ἀποκοπὴ ἀπὸ τὸ σῶμα
τῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ τὴν
αἵρεση. Ὅσο τὸ ζητούμενο
τῶν πιστῶν εἶναι ἡ ἀτομικὴ
πνευματικότητα, ἡ Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ θὰ παραμένει ἕνα
ἰδεολόγημα ἄπιαστο καὶ μα-
κρυνό, καὶ ἡ λατρεία τῆς
Ἐκκλησίας θὰ περιττεύει, ὡς
μὴ ἀπαραίτητη καὶ ἀναγκαία.
Ἔτσι π.χ. ἡ νηστεία ἀπὸ πνευ-
ματικό ἀγώνισμα, ἄρρηκτα
συνδεδεμένο μὲ τὴν λατρεία,
ἀνάγεται σὲ ἀρετὴ ἱκανὴ νὰ
φέρει ἀπὸ μόνη της τὴ σωτη-
ρία. Ὅμως καθετὶ μέσα στὴν
Ἐκκλησία ἔχει ἀναφορά, γι᾽
αὐτὸ καὶ εἶναι συνδεδεμένα
τὰ πάντα μὲ τὴ λατρεία, καὶ
ἡ ἀναφορά τους εἶναι ὁ Κύ-
ριος, γι᾽ αὐτὸ καὶ τὸ κέντρο
τῆς λατρείας εἶναι ἡ Θεία Λει-
τουργία, ἡ κατεξοχὴν πράξη
ἀγάπης, ἡ ἴδια ἡ Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ παροῦσα στὸν κό-
σμο. Ὅ,τι γίνεται λοιπὸν στὴν
Ἐκκλησία εἶναι πράξεις ἀγά-
πης, εἴτε ἀπὸ τὸ Θεό, ποὺ
ἔτσι ἀποκαλύπτεται καὶ δο-
ξάζεται, εἴτε ἀπὸ τὸν ἄνθρω-
πο, ποὺ δέχεται τὸ Θεό καὶ

σώζεται. Εἶναι πολὺ χαρακτη-
ριστικὸ τὸ ὅτι στὸ Τριώδιο ἡ
νηστεία, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ λατρεία,
συνδέεται ἄμεσα καὶ μὲ τὴν
ἐλεημοσύνη. Κι αὐτὸ γιατὶ
εἶναι ἐκδήλωση καὶ πράξη

ἀγάπης καὶ οἱ πράξεις ἀγάπης
στὴν Ἐκκλησία δὲν ἔχουν κα-
τεύθυνση μόνο πρὸς τὸ Θεό,
ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν ἄνθρωπο.
Δὲν ἀγαπᾶ κανεὶς πραγματικὰ
τὸ Θεὸ, ἄν δὲν ἀγαπᾶ καὶ
τὸν ἄνθρωπο. Νηστεύοντας
δὲν πλησιάζουμε μόνο τὸ Θεὸ,
μὰ καὶ τὸν ἄνθρωπο, νη-
στεύουμε γιὰ νὰ περισσεύει
καὶ γιὰ τὸν ἀδελφό μας. «Νη-
στείᾳ λαμπρύναντες τὴν
σάρκα, ψυχὴν ἀρεταῖς κατα-
πιάνωμεν, πένητας ἐκθρέψω-
μεν, πλοῦτον μὴ κενούμενον,
ἐν οὐρανοῖς ὠνούμενοι». 

Τὰ βασικὰ στοιχεῖα τὰ
ὁποῖα περιέχει ἡ καθαρή καὶ
ἀληθινή νηστεία, σύμφωνα μὲ
τὸ Τριώδιο, εἶναι ἡ ἀπομά-
κρυνση ἀπὸ τὴν ἁμαρτία μὲ
τὴν ἀλλοτρίωση καὶ τὴν ἐξά-
λειψη τῶν παθῶν, ἡ ἀγάπη
στὸ Θεὸ ποὺ ἐκφράζεται μὲ
τὴν τακτική καὶ ἐπιμελὴ προ-
σευχή, ἡ μετάνοια ποὺ ὁδηγεῖ

στὰ δάκρυα καὶ τὴν κατάνυξη,
καὶ τέλος ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ
παρηγορειά τῶν φτωχῶν, ἡ
τῶν πενήτων προμήθεια. «Νη-
στεία καθαρά, μακρυσμὸς
ἁμαρτίας, ἀλλοτρίωσις παθῶν,
ἀγάπη πρὸς Θεόν, προσευχῆς
ἐπιμέλεια, δάκρυα σὺν κατα-
νύξει, καὶ πενήτων προμήθεια,
ὡς ὁ Χριστὸς ἐν Γραφαῖς
ἐπηγγείλατο».

Ἐπειδὴ ἡ νηστεία στοχεύει
κατευθείαν στὴν  ἐγκράτεια,
δὲν νοεῖται νηστεία χωρὶς ἐσω-
τερικό ἀγώνα. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ
τῆς Τεσσαρακοστῆς ἡ ὑμνο-
λογία τοῦ Τριωδίου μᾶς βάζει
στὸ νόημα τῆς νηστείας.
«Ἔφθασε ἡ νηστεία, ἡ μητέρα
τῆς σωφροσύνης, ἡ κατήγορος
τῆς ἁμαρτίας, ἡ συνήγορος
τῆς μετανοίας, ἡ πολιτεία τῶν
ἀγγέλων, ἡ σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων». Ἄλλο τροπάριο
μᾶς παρακινεῖ: «Οὕτως ἡμᾶς
νηστεύειν δεῖ, μὴ ἐν ἔχθρᾳ
καὶ μάχη, μὴ ἐν φθόνῳ καὶ
ἔριδι, μὴ ἐν κενοδοξίᾳ, καὶ
δόλῳ κεκρυμμένῳ, ἀλλὰ καθὼς
ὁ Χριστός, ἐν ταπεινο-
φροσύνῃ». Σύμφωνα μὲ τὴν
ὑμνογραφία λοιπὸν τῆς πε-
ριόδου αὐτῆς ἀληθινὴ νηστεία
εἶναι ἡ τῶν κακῶν ἀποχή,
γιατὶ ἄν κανεὶς νηστεύει ἀπὸ
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τὶς τροφὲς καὶ καλλιεργεῖ τὰ
πάθη, μάταια ἀπέχει ἀπό τίς
τροφές, ἄν ἡ νηστεία δὲν διορ-
θώνει τὸν ἄνθρωπο, τέτοια
νηστεία δὲν τὴν ἀγαπᾶ ἡ Θεός.
«Ψυχὴ κακίας μὴ καθαρεύου-
σα, καὶ ἡδονῶν σαυτήν, φθο-
ροποιῶν μὴ μακρύνουσα, τὶ
ἀκαίρως ἀγάλλη νηστεύουσα;
ταύτην γὰρ τὴν νηστείαν οὐκ
ἐξελέξατο, Κύριος ὁ μόνος,
τὴν ἡμῶν θέλων διόρθωσιν».
Παράλληλα μὲ τὴν ἐγκράτεια
τῶν παθῶν ἐπιδιώκεται ἡ ἀπό-
κτηση τῶν ἀρετῶν καὶ ἡ ἄσκη-
ση τῆς ἀγάπης. «Βρῶμα τὴν
ἀγάπην ποιούμενοι, ἐγκρατεία
τῶν παθῶν, κατακρατήσωμεν
πιστοί…». Κάνοντας τροφή μας
τὴν ἀγάπη, ἄς ἀποκτήσωμε
τὴν ἐγκράτεια τῶν παθῶν, πι-
στοί. Καὶ ἄλλο: «Νηστεύσωμεν
μήνιδος παθῶν, τρυφήσωμεν
τὴν ἀγάπην τὴν ἀνόθευτον…»,
ἄς νηστέψουμε ἀπὸ τὴν ὀργὴ
τῶν παθῶν καὶ νὰ ἐντρυφή-
σουμε στὴ γνήσια ἀγάπη…».

Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο τῆς κα-
θαρῆς νηστείας εἶναι ἡ προ-
σευχή, ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν
ἀγάπη τοῦ πιστοῦ πρὸς τὸ
Θεὸ καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ κοι-
νωνεῖ μαζί του. Ἡ Ἐκκλησία
πάντοτε, ὡς καλὴ οἰκονόμος,
προνοεῖ καὶ μᾶς δίνει ὅλα τὰ
ἐφόδια, τὰ ἀπαραίτητα γιὰ
τὴν πνευματική μας πορεία
καὶ πρόοδο. Τὸ τυπικὸ καὶ οἱ
ἀκολουθίες τῆς Μ. Τεσσαρα-
κοστῆς συμπορεύονται μὲ τὴ
νηστεία στὸ δύσκολο καὶ ἐπί-
πονο δρόμο πρὸς τὴν Ἀνά-
σταση. Τὸ ψυχικὸ σθένος γιὰ
τὴν ἐκτέλεση τῆς νηστείας τὸ
προσφέρει ἡ προσευχή, τὸ
προσφέρει δηλαδὴ ἡ ἴδια ἡ
Ἐκκλησία. Ἡ θεία λατρεία γί-
νεται τὸ «ὅπλον κατὰ τοῦ
Διαβόλου». Ἡ δοξολογία, ἡ
διηνεκής ψαλμωδία καὶ ἡ κα-
θαρὰ προσευχὴ συνιστοῦν τὸν
τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ βίος

τῶν πιστῶν προσφέρεται ὡς
«θυμίαμα ἐκλεκτόν» ἐνώπιον
τοῦ Κυρίου. 

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς αὐτὴν τὴν πνευματική
λειτουργική Τεσσαρακοστή μᾶς
προτρέπει νὰ διέλθωμε: «Τὴν
ἡμετέραν νηστείαν καὶ ψαλ-
μωδίαν ὡς αὐτοῦ παρόντος καὶ
ἐφορῶντος τοῦ Θεοῦ ποιώμεθα,
εἰδότες ὡς οὔτε νηστεία, οὔτε
ψαλμωδία, οὔτε προσευχὴ σώ-
ζειν ἡμᾶς καθ᾽ ἑαυτὰ δύναται,
ἀλλὰ τὸ ἐνώπιον ἐκτελεῖσθαι
ταῦτα τοῦ Θεοῦ». Τὴ νηστεία
μας καὶ τὴν ψαλμωδία νὰ τὰ
ἐκτελοῦμε σὰ νὰ εἶναι παρών
καὶ νὰ προσβλέπει σ᾽ αὐτά ὁ
ἴδιος ὁ Θεός, γνωρίζοντας ὅτι
οὔτε ἡ νηστεία, οὔτε ἡ ψαλ-
μωδία, οὔτε ἡ προσευχή μπο-
ροῦν ἀπὸ μόνα τους νὰ μᾶς
σώσουν, ἄν δὲν ἐκτελοῦνται
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ νηστεία εἶναι ἄσκηση
καὶ ἡ ἄσκηση εἶναι ἀγάπη. Ἡ
ἀγάπη θέλει συνεχὴ ἀγώνα,
θυσία, ὑποχωρητικότητα, κα-
τανόηση, σεβασμό. Μία μορφή
ἀσκήσεως εἶναι οἱ καθημερινὲς
διαπροσωπικὲς σχέσεις, ποὺ
τόσο κουράζουν τὸ σημερινὸ
ἄνθρωπο. Κι αὐτὸ γιατὶ ἀπὸ
τὶς σχέσεις αὐτὲς ἀπουσιάζει
ὁ Χριστός. «ἐπείνασα γάρ, καὶ
οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδί-
ψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με,
43. ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνη-
γάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ πε-
ριεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν
φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ
με». Ὅταν ὁμιλοῦμε γιὰ ἐλεη-
μοσύνη συνήθως τὸ μυαλό
μας πηγαίνει στὰ λίγα ἤ πε-
ρισσότερα χρήματα ἤ τρόφιμα
ἤ ροῦχα, ποὺ δίνουμε σ᾽ ἐκεί-
νους ποὺ ἔχουν ἀνάγκη. Ὅμως
αὐτὸ εἶναι τὸ ἐλάχιστο! Καὶ ὁ
Χριστὸς δὲν ζητάει τὸ ἐλάχι-
στο, ἀλλὰ τὸ μέγιστο, γιατὶ ἡ
ἀγάπη δίνει πάντα τὸ μέγιστο.
Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον

χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν Κύριο
«ὁμοία» μ᾽ ἐκείνη τὴν πρὸς
τὸν Θεό. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ
συνάνθρωπο εἶναι θεμελιωμένη
στὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό.
Ἁπλώνεται, διαχέεται παντοῦ,
ὅπως καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,
τὸ μοναδικό της ὅριο εἶναι ἡ
θυσία. «Ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν
τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ
ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκε»,
ἀπ’ αὐτὸ γνωρίσαμε τὴν ἀγά-
πη, ἀπὸ τὸ ὅτι Ἐκεῖνος πρό-
σφερε τὴ ζωή του γιὰ χάρη
μας, λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Θεολόγος, γι᾽αὐτὸ «καὶ ἡμεῖς
ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν
τὰς ψυχὰς τιθέναι». Ὁ
Χριστὸς ἄνοιξε ὁ ἴδιος τὸ δρό-
μο τῆς ἀγάπης καὶ ἐντέλλεται
καὶ γιὰ μᾶς: «ἀγαπήσεις τὸν
πλησίον σου ὡς σεαυτόν». Ἡ
ἐντολή τοῦ Χριστοῦ εἶναι σα-
φής, δὲν ἀφήνει τὸ παραμικρό
περιθώριο παρανόησης. Δὲν
ὑπάρχουν περιθώρια γιὰ καμ-
μιὰ φυλετική, γιὰ καμμιὰ ἐθνι-
κή, γιὰ καμμιὰ κοινωνική, γιὰ
καμμιά θρησκευτική διάκριση.
Διαφορετικά, δὲν εἶναι ἀγάπη!
Εἶναι μονάχα ἡ χειρίστου
εἴδους ἐκμετάλλευση…

Εἶναι πάρα πολὺ χαρακτη-
ριστικό ἐκεῖνο ποὺ λέγει ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος,
«ἵν᾽ ἕν γέ τι πάντως αὐ τοῖς
ἁμαρτάνηται, ἤ τὸ κακὸν ἐνερ-
γούμενον, ἤ τὸ καλὸν ἀ -
πιστούμενον» (Λόγος Β´), ὅτι
δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος ἁμαρτάνει
ὄχι μόνο ὅταν διαπράττει τὸ
κακό, ἀλλὰ καὶ ὅταν παρα-
λείπει νὰ πράξει τὸ καλό. Ὁ
Χριστὸς ὅταν μιλοῦσε γιὰ τὴν
κρίση κατὰ τὴ δευτέρα πα-
ρουσία του καὶ συνέδεε τὴν
ἀγάπη καὶ τὴ φροντίδα μας
γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας
μὲ τὴν ἀγάπη μας πρὸς τὸν
ἴδιο, οὐσιαστικά τόνιζε ὅτι ἄν
θὰ δώσουμε λόγο γιὰ κάτι,
αὐτὸ εἶναι ἡ ἔλλειψη ἀγάπης,
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συμπόνοιας, ἀλληλεγγύης,
ἀδελφικότητας, γιατὶ «ἐφ’ ὅσον
οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν
ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποι-
ήσατε». Ἡ αὐστηρή κριτική
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου (Εἰς
τό Καθελῶ μου τάς ἀποθήκας)
διατηρεῖ ἐκπληκτική ἐπι-
καιρότητα καί γιά τὴ
σημερινὴ ἐποχή: «Ἐάν
αὐτόν ποὺ γδύνει ἕναν
καλοντυμένο τόν ὀνο-
μάζουμε λωποδύτη,
ἐκεῖνον ποὺ ἀφήνει τόν
ἄλλο γυμνό, ἐνῶ μπορεῖ
νά τοῦ προσφέρει ρου-
χισμό, διαφορετικά θά
τόν ὀνομάσουμε;». Καί
συμπεραίνει: «Ὥστε, τό-
σους ἀδικεῖς, ὅσους θά
μποροῦσες νά βοηθή-
σεις». Ἡ κατεξοχήν
ἔκφραση ἀγάπης λοιπόν,
ἡ ἐλεημοσύνη, δὲν μπο-
ρεῖ νὰ ἀπουσιάζει ἀπὸ
τὴ νηστεία. Ὅλα σχεδόν
τὰ τροπάρια τοῦ Τριω-
δίου, ποὺ ἀναφέρονται
στὴ νηστεία τὴ συνδέουν
ἄμεσα μὲ τὴν ἐλεημοσύ-
νη, «ἔχοντες πάντες τὸν
καιρὸν τῆς νηστείας ὡς συ-
νεργὸν θείων πράξεων».

Συνδέοντας ἡ ὑμνολογία
τοῦ Τριωδίου τόσο ἄμεσα τὴν
ἐλεημοσύνη μὲ τὴν νηστεία
μᾶς βοηθᾶ νὰ κατανοήσουμε
καὶ τὸ πραγματικὸ νόημα καὶ
τῶν δύο, νὰ ἀναθεωρήσουμε
μέσα μας ὅ,τι νομίζαμε, νὰ
δοῦμε τὶ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία
καὶ τὶ ὑποστηρίζουν οἱ Πατέ-
ρες γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη. Σ᾽
αὐτὸ πάλι μᾶς βοηθᾶ ἕνα
ἐξαίρετο στιχηρό τοῦ ἑσπερι-
νοῦ τῆς Α´ ἑβδομάδος τῶν
Νηστειῶν, τὸ ὁποῖο ἀποτε-
λώντας ἐπιτομὴ τῆς διδασκα-
λίας τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ
νηστεία καὶ τὴν ἐλεημοσύνη
λέει τὰ ἑξῆς: «Νηστεύοντες
ἀδελφοὶ σωματικῶς, νη-

στεύσωμεν καὶ πνευματικῶς,
λύσωμεν πάν τα σύνδεσμον
ἀδικίας, διαρ ρήξωμεν στραγ-
γαλιάς βιαίων συναλλαγμάτων,
πᾶσαν συγγραφήν ἄδικον
διασπάσωμεν, δώσωμεν
πεινῶσιν ἄρτον, καὶ πτωχοὺς

ἀστέγους εἰσαγάγωμεν εἰς
οἴκους, ἵνα λάβωμεν παρὰ
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, τὸ μέγα
ἔλεος». (Τετάρτη Α´ Ἑβδομά-
δος, Στιχηρό Ἑσπερινοῦ), «Νὰ
νηστεύουμε σωματικὰ καὶ
πνευματικά, νὰ λύσουμε κάθε
σύνδεσμο ἀδικίας, νὰ κατα-
στρέψουμε τὶς ἄνομες συναλ-
λαγές, νὰ καταστρέψουμε
κάθε ἄδικο συμβόλαιο, νὰ δώ-
σουμε ψωμὶ στοὺς πεινασμέ-
νους, τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς
ἄστεγους νὰ περιθάλψουμε. 

Τὸ τροπάριο αὐτὸ μᾶς πα-
ραπέμπει ἄμεσα στὸν προ-
φήτη Ἠσαΐα, ὁ ὁποῖος διὰ
στόματος Θεοῦ καὶ μιλώντας
γιὰ τὴ νηστεία, ἔλεγε: “Μ’
αὐτό τόν τρό πο πού προσεύ-
χεστε, δέν πρόκειται νά εἰσα-

κουστεῖ ἡ προσευχή σας. Ἡ
νηστεία, ὅπως ἐγώ τή θέλω
[λέει ὁ Θεός], δέν εἶναι νά κα-
κουχεῖστε γιά μιά μέρα, καί
τό κεφάλι κάτω νά τό σκύβετε,
καθώς τό βοῦρλο, μέ ροῦχα
πένθιμα νά κάθεστε στή στά-

χτη” (58: 5). “Νά σπᾶτε
τῶν ἀδικημένων τά δε-
σμά, νά λύνετε τά φορ-
τία πού τούς βαραί-
νουν, τούς καταπιεσμέ-
νους ν’ ἀπελευθερώνετε
καί νά συντρίβετε κάθε
ζυγό” (58: 6). Ἑρμη-
νεύοντας τό χωρίο αὐτό
τοῦ Ἠσαΐα ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς ση-
μειώνει τά ἑξῆς: “Οἱ
ἅρπαγες καί οἱ ἄδικοι
δέν θά ἀναστηθοῦν γιά
νά ἔρθουν πρόσωπο μέ
πρόσωπο μέ τόν Χριστό
καί νά κριθοῦν, ἀλλά
εὐθύς γιά νά καταδι-
καστοῦν [...], διότι καί
στήν ἐδῶ ζωή ποτέ δέν
εἶχαν ἔρθει πραγματικά
πρόσωπο μέ πρόσωπο
μέ τόν Χριστό [...]. Οἱ
τεράστιες περιουσίες

εἶναι στήν πραγματικότητα
κοινές, ἀφοῦ προέρχονται ἀπό
τά κοινά ταμεῖα τῆς φύσης
πού ἔφτιαξε ὁ Θεός. Πῶς λοι-
πόν δέν εἶναι πλεονέκτης
αὐτός ποὺ οἰκειοποιεῖται τά
κοινά, ἔστω κι ἄν δέν εἶναι
σάν ἐκεῖνον ποὺ ἁρπάζει φα-
νερά τὰ ξένα; Ἑπομένως, ὁ
μέν πρῶτος - ἀλλοίμονο - θά
τιμωρηθεῖ μέ φρικτή ποινή
σάν κακός δοῦλος, ὁ δέ δεύ-
τερος θά ὑποστεῖ χειρότερες
καί πιό φριχτές τιμωρίες. Κα-
νείς ἀπ’ αὐτούς δέν θά μπο-
ρέσει νά ἀποφύγει τήν ποινή,
ἄν δέν δεχτεῖ στή ζωή του
τούς φτωχούς [...].

Καὶ τὸ τροπάριο αὐτὸ τοῦ
Τριωδίου καὶ ἡ ἑρμηνεία τοῦ
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

Ἡ Ἐκκλησία δὲν περιμένει τὸν

ἄνθρωπο νὰ πεθάνει γιὰ νὰ τὸν

ἀναστήσει, ἀλλὰ τοῦ χαρίζει τὴ

ζωὴ τῆς Ἀνάστασης ἀπὸ τώρα.

Ἑπομένως ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας

καὶ κατὰ συνέπεια καὶ τῶν μελῶν

της εἶναι ἡ ἄσκηση τῆς ἀγάπης.



ἔχουν ἕνα περιεχόμενο ρι-
ζοσπαστικό, ἀνατρεπτικό
καὶ βαθύτατα κοινωνικό.
Κάνουμε ἕνα λάθος ὅλοι
μας ὅταν, στὴ θεολογία μας,
στὸ κήρυγμά μας, στὶς πα-
ραινέσεις μας, μεταφέρουμε
καὶ μετατοπίζουμε τὴ δι-
καίωση τῶν φτωχῶν, τῶν
ἀδυνάτων καὶ τῶν ἀδικημέ-
νων στὴν αἰώνια ζωή. Καὶ
αὐτὸ βέβαια τὸ κάνουμε
ἀσυναίσθητα, ἀλλὰ ἐκ τοῦ
πονηροῦ, διότι ἔτσι ἀπο-
ποιούμαστε τὴν προσωπική
μας εὐθύνη καὶ τὸ χρέος
τῆς ἀγάπης πρὸς τοὺς ἀδελ-
φούς μας. Καὶ ναὶ μὲν
ἐκεῖνοι θὰ δικαιωθοῦν, ἐμεῖς
ὅμως θὰ κριθοῦμε. Ἡ
Ἐκκλησία θέλει νὰ σωθεῖ ὁ
ἄνθρωπος καὶ νὰ ζήσει
αἰώνια, ἀλλὰ ἡ αἰώνια ζωὴ
ἀρχίζει ἀπὸ τώρα, γιατὶ ἡ
Ἐκκλησία εἶναι ἡ παρουσία
τῆς αἰώνιας Βασιλείας ἐδῶ
στὸν κόσμο καὶ ἡ ζωὴ ἤδη
πολιτεύεται. Ἡ Ἐκκλησία
δὲν περιμένει τὸν ἄνθρωπο
νὰ πεθάνει γιὰ νὰ τὸν ἀνα-
στήσει, ἀλλὰ τοῦ χαρίζει τὴ
ζωὴ τῆς Ἀνάστασης ἀπὸ
τώρα. Ἑπομένως ἡ ζωὴ τῆς
Ἐκκλησίας καὶ κατὰ συνέ-
πεια καὶ τῶν μελῶν της
εἶναι ἡ ἄσκηση τῆς ἀγάπης. 

Ἡ σημερινὴ κοινωνικὴ κα-
τάσταση, ὡς ἀποτέλεσμα
τῆς παγκόσμια ἐλεγχόμενης
καὶ κατευθυνόμενης κρίσης
μὲ στόχο τὴν ἐξαθλίωση καὶ
τὴν οἰκονομική τουλάχιστον
ὑποδούλωση τῶν ἀνθρώπων,
ἀπαιτεῖ μία ἐπανεξέταση
τοῦ ρυθμοῦ καὶ τοῦ τρόπου
τῆς ζωῆς μας καὶ τῶν προ-
τεραιοτήτων. Ὁ ἄνθρωπος
ἀγωνιᾶ ἐπειδὴ ἀκριβῶς δὲν
ἔχει ἐσωτερικές ἀντιστάσεις,
τὶς ἀνάλωσε μέσα σ᾽ ἕναν
ὑπέρμετρα καταναλωτικὸ
τρόπο ζωῆς, ὁ ὁποῖος ὅμως

μετατόπισε καὶ τὶς ἐλπίδες
του ἀπ᾽ τὸ εἶναι στὸ ἔχειν.
Ἔχουμε ξεχάσει ὅτι ὁ ἀλη-
θινός πλοῦτος τοῦ ἀνθρώ-
που συνίσταται στήν ἀγάπη,
ἡ ὁποία τόν κάνει κοινωνό
τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀπάν-
τηση, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαί-
νει πὼς ὅλα ὅσα στὰ ὁποῖα
καὶ μᾶς ὑποβάλλουν, πρέπει
νὰ τὰ δεχώμαστε ἄκριτα καὶ
παθητικά, ἡ ἀπάντηση λοι-
πόν βρίσκεται στὸν ἀσκητικὸ
καὶ λιτό τρόπο τῆς νηστείας
καὶ στὴ θυσιαστικὴ ἀγάπη
τῆς ἐλεημοσύνης. Τὸ λεγό-
μενο κεφάλαιο στηρίζεται
στὴν κατανάλωση καὶ ἡ νη-
στεία πάνω ἀπ᾽ ὅλα χτυπάει
τὴν κατανάλωση· ἐκεῖ
ἀκριβῶς στοχεύει: νὰ ἐλευ-
θερώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπ᾽
ὅλα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα τὸν
δένουν μὲ τὸν κόσμο. Γιὰ
νὰ στραφεῖ ἡ καρδιά τοῦ
ἀνθρώπου στὸν πλησίον,
στὸ συνάνθρωπο, στὸν ἀδελ-
φό, πρέπει νὰ ξεκολήσει
ἀπὸ τὰ πράγματα. Τότε μο-
νάχα περισσεύει ἡ ἀνθρω-
πιά, ὄχι σὰν ἕνα ἀπρόσωπο
ἐνδιαφέρον, τὸ ὁποῖο δὲν
κοστίζει καὶ τίποτε, οὔτε
καὶ καταργεῖ τὶς διακρίσεις,
ἀλλὰ σὰν προσωπικὴ καὶ
σταυρικὴ συμμετοχὴ σὲ μιὰ
κοινωνία ἀγάπης καὶ ἀδελ-
φικότητας, μὲ τὴν πιστότητα
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, χωρὶς
τὰ σημάδια τοῦ θανάτου.
Ἡ Ἀνάσταση μπορεῖ νὰ
προβάλλει μακριά, ἀλλὰ
εἶναι αὐτὴ ποὺ μᾶς δίνει τὴ
δύναμη νὰ διαβοῦμε τὴ Με-
γάλη Τεσσαρακοστὴ μὲ πε-
ρισσότερη ἀντοχὴ καὶ ἐμπι-
στοσύνη, γιατὶ ἔχουμε τὴ
βεβαία ἐλπίδα πὼς ὁ θάνα-
τος καταργήθηκε ἀπὸ τὸ
Χριστό κι ἐμεῖς πολιτευό-
μαστε στὴ Βασιλεία Του.
ΑΜΗΝ.
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Σ
τὴν ἱστορία τοῦ πολιτι-
σμοῦ εἶναι τὸ περίφημο
ζήτημα τῶν δούλων καὶ

οἱ ἀγῶνες γιὰ τὴν κατάργηση
τῆς δουλείας. Στὴν ἱστορία
ὅμως καὶ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας ἔχομε παραδείγματα
ἀνθρώπων ὄχι ποὺ ἔγιναν ἀπὸ
δοῦλοι ἐλεύθεροι, μὰ ποὺ ἀπὸ
ἐλεύθεροι ποὺ ἦσαν ἐπώλησαν
τὸν ἑαυτό τους κι ἔγιναν
δοῦλοι. Τέτοιος εἶναι ὁ ἅγιος
Σεραπίων ὁ Σιδόνιος, τοῦ ὁποί-
ου ἡ Ἐκκλησία σήμερα (21
Μαρτίου) ἑορτάζει τὴ μνήμη.
Ὁ ἅγιος Σεραπίων, ὅταν κά-
ποιον ἤθελε νὰ τὸν κάμη χρι-
στιανό, ἐπήγαινε καὶ τοῦ ἐπω-
λεῖτο γιὰ δοῦλος· μὲ τὴν ὑπα-
κοὴ καὶ τὸ παράδειγμά του
στὸ τέλος τὸν κέρδιζε ὑπὲρ
τοῦ Χριστοῦ. Τόσο μεγάλη
εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης
καὶ τόσο ἰσχυρὴ ἡ ἐπίδραση
τοῦ παραδείγματος. Γι᾽ αὐτὴν
τὴν ἀγάπη γράφει ὁ Ἀπόστο-
λος, ποὺ γιὰ χάρη τοῦ ἀδελφοῦ
γίνεται δούλη· «Ἐλεύθερος γὰρ
ὤν ἐκ πάντων, πᾶσιν ἐμαυτὸν
ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας
κερδήσω».

Ὁ ἅγιος Σεραπίων

ὁ Σιδόνιος

ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ,
Μικρός Συναξαριστής.



Ἀπό σήμερα, τρίτη Κυ-
ριακή, τῶν Νηστειῶν,
εἰσερχόμαστε μέ τή χάρη

τοῦ Θεοῦ στήν μεσαία ἑβδο-
μάδα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς, ἐάν συμπε-
ριλάβουμε σ’ αὐτήν καί τήν
Μεγάλην Ἑβδομάδα.
Ἐπειδή ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας
Τεσσαρακοστῆς εἶναι στάδιο
πνευματικῶν ἀγώνων, ὅπως
ὑπογραμμίζει ἡ Ἐκκλησία
μας, τήν ἑβδομάδα αὐτή
ὅλοι οἱ χριστιανοί εὑρισκό-
μαστε στό μέσον τοῦ δρόμου
τῶν πνευματικῶν αὐτῶν ἀγω-
νισμάτων. Αὐτήν ἀκριβῶς τήν
εὐκαιρία τῆς μεσότητος τῆς
πνευματικῆς μας πορείας ἀξιο-
ποιεῖ ἡ Ἐκκλησία, γιά νά προ-
βάλη στά ἀγωνιζόμενα παιδιά
της τόν Τίμιο Σταυρό καί νά
μᾶς καλέση νά τόν προσκυ-
νήσουμε καί νά σφραγίσουμε
μ’ αὐτόν ὁλόκληρη τή ζωή
μας.

Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς
τετάρτης ἑβδομάδος τῆς ἁγίας
Τεσσαρακοστῆς ὁ Τίμιος Σταυ-
ρός ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τῆς
ἐκκλησιαστικῆς καί λατρευ-
τικῆς μας ζωῆς. Τά ἀναγνώ-
σματα στή σημερινή θεία Λει-
τουργία ὁμίλησαν μέ σαφήνεια
γιά τόν σταυρό. Στήν εὐαγγε-
λική περικοπή ἀκούσαμε τούς
λόγους τοῦ Χριστοῦ, «ὅστις
θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρ-
νησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω
τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκο-
λουθείτω μοι». Στό ἀποστολικό
ἀνάγνωσμα ἔγινε λόγος γιά

τόν Ἀρχιερέα Χριστό, ὁ ὁποῖος
πρόσφερε θυσία τόν ἴδιο τόν
ἑαυτό του. Καί αὐτῆς τῆς θυ-
σίας ἀποκορύφωμα ἀποτελεῖ
ὁ Σταυρός τοῦ Γολγοθά. 

Τό παράδοξο γιά τήν ἁπλή
ἀνθρώπινη λογική εἶναι τό γε-
γονός ὅτι ἡ προβολή τοῦ Σταυ-
ροῦ μέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις
εἶναι πανηγυρική καί χρωμα-

τίζεται ἔντονα ἀπό τήν ἀνα-
στάσιμη δοξολογική χαρά. Ὁ
Κανόνας ποὺ ἀκούσαμε τό
πρωί ἦταν ὁ ἕνας ἀναστάσιμος
καί ὁ ἄλλος σταυροαναστά-
σιμος. Πολλοί ἀπό τοὺς
ὕμνους, τόσο τούς σημερινούς,
ὅσο καί ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θά
ψαλοῦν τίς ἑπόμενες ἡμέρες,
ἀναφέρονται στόν Σταυρό,
ἀλλὰ καί στήν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ. Ἰδιαίτερα χαρακτη-
ριστικός εἶναι ὁ κυρίαρχος
ὕμνος, «Τόν σταυρόν σου προ-
σκυνοῦμεν, Δέσποτα, καί τήν
ἁγίαν σου ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν
καί δοξάζομεν». 

Τό μυστήριο τοῦ σταυροῦ
ἀποκαλύπτεται μέ πολλούς
καί διαφόρους τρόπους. Ἕνας
ἀπ’ ὅλους εἶναι ἡ θαυματουρ-
γική του δύναμη. Ἡ εὐαγγελική
ἱστορία μᾶς πληροφορεῖ γιά
τά πρῶτα θαύματα ποὺ συ-
νέβησαν ἀμέσως μετά τόν θά-
νατο τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω στό
σταυρό. «Τό καταπέτασμα τοῦ

ναοῦ σχίσθηκε στά δύο ἀπό
ἐπάνω μέχρι κάτω, καί ἡ γῆ
σείσθηκε καί οἱ βράχοι σχί-
σθηκαν καί τά μνήματα ἄνοι-
ξαν καί πολλά σώματα τῶν
κεκοιμημένων ἁγίων ἀναστή-
θηκαν» (Μθ. 27,51-52). Τότε
συνέβη καί τό θαῦμα τῆς με-
ταστροφῆς τοῦ ἑκατόνταρχου,
ὁ ὁποῖος πίστεψε καί ὁμολό-

γησε ὅτι «ἀληθῶς Θεοῦ Υἱός
ἦν οὗτος». Ἀπό τότε μέχρι
καί σήμερα ἡ ἱστορία τοῦ
Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ἱστορία ἀναρίθμητων θαυ-

μάτων. Ἀνάμεσα σ’ αὐτά πε-
ριλαμβάνονται ἡ θαυμαστή
εὕρεσή του ἀπό τήν ἁγία Ἑλέ-
νη καί ὕψωσή του στόν ναό
τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ἐπιστροφή
του στά χρόνια τοῦ αὐτοκρά-
τορος Ἡρακλείου ἀπό τους
Πέρσες, ποὺ τόν εἶχαν πάρει
ὡς λάφυρο, καί ἀμέτρητα ἄλλα
θαύματα, ποὺ τελοῦνται μέ
τό τίμιο ξύλο, τό ὁποῖο φυ-
λάσσεται σέ διάφορες Ἱερές
Μονές. Τό μέγιστο θαῦμα εἶναι
ἡ μετατροπή τοῦ σταυροῦ
ἀπό θανατικό ὄργανο, τό
ὁποῖο χρησιμοποίησε ὁ Διά-
βολος γιά νά ἐξοντώση τόν
Λυτρωτή τοῦ κόσμου, σέ ὄργα-
νο λυτρώσεως καί σωτηρίας,
ὄργανο νίκης τῆς φθορᾶς καί
τοῦ θανάτου, φλάμπουρο τῆς
ἀναστάσεως. Αὐτό καί ὅλα
τὰ ἐπὶ μέρους θαύματά του,
ποὺ ἔχουν μέχρι σήμερα κα-
ταγραφεῖ, φανερώνουν τόν
σταυρό τοῦ Χριστοῦ ὡς μέγα
καί θαυμαστό μυστήριο.
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Ο ΣΤΑΥΡΟΣ,
ἡ πολύτιμη κληρονομιὰ τῶν Ὀρθοδόξων1

1 Ἀπόσπασμα ὁμιλίας ποὺ ἐκφωνήθηκε τὴν Γ´Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 7-4-2013, στὸν Ἱ. Ν. Παναγίας
Φανερωμένης Κοζάνης

Πρωτοπρ. Γεωργίου Πιστόλα,
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Σερβίων



Ὁ Ἐσταυρωμένος Χριστός
ὄχι μόνον συνέδεσε τήν λυ-
τρωτική του θυσία μέ τόν
σταυρό, ἀλλὰ ἄφησε τόν σταυ-
ρό του κληρονομιά καί στούς
δικούς του, στούς μαθητές
του, στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας
ὅλων τῶν αἰώνων. Κάθε χρι-
στιανός ποὺ ἔχει συναίσθηση
τῆς ἱστορίας του καί τῆς
ἀποστολῆς του, δέν μπο-
ρεῖ παρά νά ἐνθυμεῖται
ἀδιάκοπα τοὺς καθορι-
στικούς λόγους τοῦ Χρι-
στοῦ γιά τήν ταυτότητά
του, «ὅστις θέλει ὀπίσω
μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω
ἑαυτόν καί ἀράτω τόν
σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκο-
λουθείτω μοι». Ὁ χρι-
στιανός δέν εἶναι ἄλλο,
παρά μιμητής τοῦ Χρι-
στοῦ. Καί ὡς μιμητής πο-
ρεύεται στόν Ἴδιο δρόμο
μέ Ἐκεῖνον, τόν δρόμο
ποὺ ὁδηγεῖ στήν ἀνά-
σταση. Ὁ δρόμος ὅμως
γιά τήν ἀνάσταση περ-
νάει ὑποχρεωτικά ἀπό
τόν Γολγοθά καί τόν σταυρό
του. Δέν μπορεῖ κανείς χρι-
στιανός νά φθάση στήν ἀνά-
σταση καί στή θέωση, ἐάν
δέν κουβαλήση τόν δικό του
σταυρό καί ἐάν δέν καρφωθῆ
ἐπάνω σ’ αὐτόν. Ποιός λοιπόν
εἶναι ὁ δικός μας σταυρός;
Σύντομα στή συνέχεια θά
κάνω μία ἀπόπειρα νά τόν
προσδιορίσω.

Ὁ δικός μας σταυρός εἶναι
πρῶτα πρῶτα, ὁ σταυρός τοῦ
Χριστοῦ ὡς σχῆμα. Ἔχουμε
ὡς χριστιανοί τό προνόμιο νά
ποιοῦμε τό σχῆμα τοῦ σταυ-
ροῦ. Μποροῦμε νά σφραγί-
ζουμε τό πήλινο σῶμα μας
κάνοντας συχνά τὸ σημεῖο
τοῦ σταυροῦ. Μποροῦμε νά
τυπώνουμε τό σχῆμα του ἐπά-
νω στά ἱερά σκεύη, στά ἱερά
ἄμφια καί καλύμματα, στά
ἱερὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας,

στή σημαία τῆς πατρίδος μας.
Μποροῦμε νά τόν τοποθε-
τοῦμε στίς στέγες τῶν ἱερῶν
ναῶν καί τῶν κωδωνοστασίων,
ἐπάνω στά μνήματα τῶν κε-
κοιμημένων, στό εἰκονοστάσι
τοῦ σπιτιοῦ μας. Μποροῦμε
νά τόν κρατοῦμε φυλαχτό
ἐπάνω μας.

Αὐτό τὸ σχῆμα τοῦ σταυ-
ροῦ ἔχει τήν δύναμη νά θαυ-
ματουργῆ. Αὐτό τό σχῆμα δό-
θηκε ὡς κλειδί στούς ἐπισκό-
πους καί δι᾽ αὐτῶν σ᾽ ὅλους
τοὺς ἱερεῖς, γιά νά ξεκλειδώ-
νουν τήν ἀκένωτη δεξαμενή
τῆς θείας χάριτος, καί νά με-
ταφέρουν τή χάρη στούς
ἀνθρώπους καί στήν κτίση
γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου.
Ὅλα τὰ Μυστήρια στήν
Ἐκκλησία τελοῦνται μέ τό
σχῆμα τοῦ σταυροῦ. Ὁ κληρι-
κός ποὺ βαπτίζει, σημειώνει
τόν τύπο τοῦ τιμίου σταυροῦ
στό νερό τῆς κολυμβήθρας
γιά νά συντριβοῦν πᾶσαι αἱ
ἐναντίαι δυνάμεις, ἐνῶ χρίει
τόν νεοφώτιστο ποιώντας τό
σημεῖο τοῦ σταυροῦ μέ τό
ἅγιο μύρο στό μέτωπο καί σέ
ἄλλα σημεῖα τοῦ σώματός του.
Ὁ ἴδιος στέφει τούς νεόνυμ-

φους, ἀφοῦ πρῶτα τοὺς εὐλο-
γήση σταυροειδῶς. Ὁ ἐξομο-
λόγος πνευματικός συγχωρεῖ
τόν ἐξομολογούμενο θέτονας
ἐπί τῆς κεφαλῆς του τό ἐπι-
τραχήλιον, ποὺ φέρει τυπω-
μένους σταυρούς, λέγοντας
τήν συγχωρητική εὐχή καί
σφραγίζοντάς τον μέ τό σημεῖο

τοῦ σταυροῦ. Ὁ λειτουρ-
γός τοῦ Ὑψἰστου, εὐλογεῖ
σταυροειδῶς τά Τίμια
Δῶρα, τόν ἄρτον καί τόν
οἶνον τήν ὥρα ποὺ ἐπι-
καλεῖται τήν κάθοδο τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά
μετατραποῦν αὐτά σὲ
Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ.
Μέ τόν ἴδιο τρόπο, προ-
σελκύει τήν χάρη τοῦ
Ἁγίου πνεύματος, ἡ
ὁποία μετατρέπει τό φυ-
σικό νερό, σέ ἁγιασμό
«εἰς ὑγείαν ψυχῆς τε καί
σώματος» καί τό ἁπλό
ἔλαιον, ποὺ προσφέρεται
γιά τό Εὐχέλαιο, σέ ἰαμα-
τικόν ἔλαιον. 

Ὁ δικός μας σταυρός,
πού κληρονομήσαμε ἀπό τόν
ἐσταυρωμένο Κύριό μας, ἐκτὸς
ἀπό τὸ θαυματουργικό του
σχῆμα, εἶναι ὁ σταυρός ὡς
φρόνημα ταπεινώσεως καὶ θυ-
σίας. Σταυρός γιά τόν πιστό
εἶναι οἱ ἀλγηδόνες, δηλαδή οἱ
σωματικοί πόνοι. Ποιός ἄνθρω-
πος δέν ἔνοιωσε κάποιον,
ἔστω καί μικρό σωματικό
πόνο; Ὑπάρχουν ὅμως καί
ἄνθρωποι ποὺ σηκώνουν βα-
ρύτατους σταυρούς μέ ἀνίατες
ἀσθένειες. Περνοῦν μῆνες πολ-
λούς, χρόνια ὁλόκληρα ἐπάνω
στό κρεβάτι τοῦ πόνου. Ἄλλοι
ἀκρωτηριασμένοι, ἄλλοι καρ-
κινοπαθεῖς, ἄλλοι παράλυτοι.
Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ
σφαδάζουν, βογγοῦν ἀπό τόν
πόνο, δέν μποροῦν νά κλεί-
σουν μάτι, καί ζητοῦν τόν θά-
νατο.
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Ἡ ἀναγγελία τῆς
Ἀναστάσεως ὑπὸ τῶν
Μυροφόρων πρὸς τοὺς
Μαθητὰς τοῦ Χριστοῦ
ἐθεωρήθη ὑπὸ αὐτῶν
παραλήρημα. Καὶ ὅμως
ἡ εἴδησις, ἡ ἐκληφθεῖσα
ὡς παραλήρημα, ἐβε-
βαιώθη ὡς Ἀ λ ή θ ε ι α .
Ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς
ἐνεφανίσθη εἰς τοὺς
Μαθητὰς Του ἐπανει-
λημμένως.

Εἰς τὴν ἐποχήν μας
τὸ κήρυγμα τῆς Ἀνα-
στάσεως ἀκούεται καὶ
πάλιν ὡς παραλήρημα

διὰ τοὺς ὀρθολογιστάς. Ἐν τούτοις, οἱ πιστοὶ
ὄχι μόνον πιστεύομεν, ἀλλὰ καὶ βιοῦμεν τὴν
Ἀνάστασιν ὡς γ ε γ ο ν ὸ ς ἀληθέστατον. Τὴν
μαρτυρίαν μας ἐπισφραγίζομεν, ἐὰν χρειασθῇ,
διὰ τῆς θυσίας τῆς ζωῆς μας, διότι ἐν Χριστῷ
Ἀναστάντι ὑπερβαίνομεν τὸν θάνατον καὶ
ἀπαλλασσόμεθα ἀπὸ τὸν φόβον αὐτοῦ. Τὸ
στόμα μας εἶναι πλῆρες χαρᾶς ἐν τῷ λέγειν
Ἀ ν έ σ τ η  ὁ  Κ ύ ρ ι ο ς . Οἱ Ἅγιοί μας,
κατὰ κόσμον νεκροί, ζοῦν μεταξύ μας, ἀπαν-
τοῦν εἰς τὰ αἰτήματά μας. Ὁ μεταθανάτιος
κόσμος εἶναι ἀληθέστερος τοῦ προθανατίου.
Ὁ Χριστὸς ἀνέστη καὶ ζῇ μεταξὺ ἡμῶν. Ὑπε-
σχέθη ὅτι θὰ εἶναι μαζί μας ἕως τῆς συντελείας
τοῦ αἰῶνος. Καὶ πράγματι εἶναι. Φίλος καὶ
ἀδελφὸς καὶ θεραπευτὴς καὶ χορηγὸς παντὸς
ἀγαθοῦ.

Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ Ἀναστὰς ἐκ τῶν

νεκρῶν καὶ χαριζόμενος εἰς πάντας ζωὴν τὴν
αἰώνιον. Ποῦ σου θάνατε τὸ νῖκος; Ἀνέστη ὁ
Χριστός, “καὶ τὸν πάλαι ἄμετρα καυχώμενον,
ὡς γελοῖον παιζόμενον ἔδειξε” (πρβλ. Κανὼν
Σταυροανα-στάσιμος Δ΄ ἤχου, Θ΄ Ὠδή,ποίημα
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ). Τὰ πάντα πεπλήρωται
Φωτὸς καὶ αἱ καρδίαι μας χαρᾶς ἀνυπερ-
βλήτου.

Καὶ ὄχι μόνον χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ δ υ ν ά -
μ ε ω ς . Ὁ πιστεύων εἰς τὴν Ἀνάστασιν δὲν
φοβεῖται τὸν θάνατον· καὶ ὁ μὴ φοβούμενος
τὸν θάνατον εἶναι ψυχικῶς ἄκαμπτος καὶ
ἀλύγιστος, διότι ὅ,τι διὰ τοὺς πολλοὺς καὶ
ἀπίστους εἶναι ἡ φοβερωτέρα ἀπειλή, διὰ
τὸν πιστὸν χριστιανὸν εἶναι μικρᾶς σημασίας
γεγονός, διότι εἶναι ἡ ε ἴ σ ο δ ο ς εἰς τὴν
ζωήν. Ὁ πιστὸς χριστιανὸς ζῇ τὴν ἀνάστασιν
καὶ πρὸ τοῦ φυσικοῦ θανάτου του. 

Ἡ συνέπεια τοῦ βιώματος τῆς Ἀναστάσεως
εἶναι ἡ μ ε τ α β ο λ ὴ τοῦ κόσμου. Ἐνθουσιάζει
τὴν ψυχήν. Καὶ ἡ ἐνθουσιώδης ψυχὴ ἑλκύει
εἰς τὸν δρόμον της τὰς ἄλλας ψυχάς, αἱ
ὁποῖαι συγκινοῦνται ἀπὸ τὰ ἀληθινὰ βιώματα
τῆς χαρᾶς τῆς ἀθανασίας. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ
Χριστοῦ καὶ ἡ ἰδικὴ μας ἀνάστασις δὲν εἶναι
μία θεωρητικὴ ἀλήθεια. Εἶναι δ ό γ μ α τῆς
πίστεώς μας. Εἶναι μία χειροπιαστὴ πραγ-
ματικότης. Εἶναι ἡ δύναμις ἡ νικήσασα τὸν
κόσμον, παρὰ τοὺς ἐναντίον της σκληροτάτους
διωγμούς. “Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα
τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν”(Α΄ Ἰωάν. ε΄, 4)
εἰς τὴν Ἀνάστασιν. Διὰ τῆς Ἀναστάσεως ὁ
ἄνθρωπος γίνεται κατὰ χάριν Θεός. Διὰ τῆς
νίκης τοῦ ἀναστασίμου φωτὸς ἐπὶ τῶν ἀκα-
θάρτων παθῶν, ἐνιδρύεται εἰς τὴν ψυχήν μας
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Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα εὐσεβῆ καὶ φιλόθεα τῆς Ἐκκλησίας,

Χριστὸς Ἀνέστη!



ἔρως θεῖος καὶ ἀγάπη τις ξένη, τὸν ἀνθρώπινον
ὅρον ὑπερβαίνουσα.

Χριστὸς Ἀνέστη, λοιπόν! Αἱ καρδίαι μας εἶναι
πλημμυρισμέναι ἀπὸ τὸ Ἀναστάσιμον φῶς καὶ
τὴν ἀναστάσιμον χαράν. Προσερχόμεθα μὲ γνη-
σιότητα καὶ ἁπλότητα εἰς τὸν Ἀναστάντα Χριστόν.
Διότι, ὡς λέγει ὁ Προφητάναξ
Δαυΐδ, ὁ ἐπόπτης τῶν καρδιῶν
μας ἄνωθεν Θεός “καρδίαν συν-
τετριμμένην καὶ τεταπει-νωμένην
οὐκ ἐξουδενώσει” (Ψαλμ. Ν΄,19).

Ἡ Ἀνάστασις εἶναι ἡ δύναμίς
μας, ἡ ἐλπίς μας, ἡ χαρά μας, τὸ
ἀγαλλίαμά μας. Διὰ τῆς Ἀνα-
στάσεως ὑπερβαίνομεν τὸν πόνον
καὶ τὴν θλῖψιν δι’ ὅλα τὰ κακὰ
τῆς φυσικῆς ἐπιγείου ζωῆς. Ἡ
Ἀνάστασις εἶναι ἡ ἀπάντησις τοῦ
Θεοῦ εἰς τὴν ἀπορίαν τοῦ πλη-
γωμένου ἀπὸ τὰ δεινὰ τοῦ κόσμου
ἀνθρώπου. 

Εἰς τὰς δυσκολίας καὶ τὰ πα-
θήματα, τὰ ὁποῖα διέρχεται σή-
μερον ὁ κόσμος, ἡμεῖς δὲν ἀπο-
κάμνομεν. Ἡ ἐπὶ τὸ αὐτὸ σύναξις τῶν φοβισμένων
Μαθητῶν τοῦ Κυρίου εἰς τὸ Ὑπερῷον τῆς Σιὼν
μᾶς ἐνδυναμώνει. Δὲν φοβούμεθα, διότι ἀγαπῶ-
μεν τοὺς πάντας, ὅπως ἠγάπησεν ἡμᾶς Ἐκεῖνος
καὶ τὴν ψυχὴν Αὐτοῦ ἔθηκεν ὑπὲρ ἡμῶν. Θεαν-
δρικῶς ὁ Ἀναστὰς Κύριος ἀοράτως μᾶς συνοδεύει.
Ἀρκεῖ νὰ ἔχωμεν, -καὶ ἔχομεν- ἀ γ ά π η ν . Καὶ μὲ
τὴν ἀγάπην ἐπιγινώσκομεν τοῦ Μυστηρίου τὴν
δύναμιν. Τοῦ Μυστηρίου!

Καὶ ἂν ἄλλοι διστάζουν ἀνθρωπίνως καί “δράγ-
ματα στοιβάζουν πράξεων τὰς θημωνίας” (πρβλ.
Στιχηρὰ Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς Ἀσώτου), ἡμεῖς καυ-
χώμεθα. Καὶ ἐὰν ἡμεῖς δὲν “ἀπολικμίζωμεν φι-
λευσπλαγχνίᾳ τὸ ἄχυρον τῶν ἔργων τῆς ἀδικίας
καὶ τὰ πάθη μας καὶ δὲν καταστρώνωμεν ἅλωνα
μετανοίας”, ὁ Ἀναστὰς Χριστὸς εἶναι Ἀγάπη καὶ
διαλύει τὸ κάθε εἴδους σκότος καὶ τὸν φ ό β ο ν
γύρω μας καὶ εἰσέρχεται ἐντὸς ἡμῶν καὶ εἰς τὸν

κ ό σ μ ο ν , τῶν θυρῶν τῶν καρδιῶν μας πολλάκις
κεκλεισμένων. Καί “μένει μεθ΄ ἡμῶν” μονίμως διὰ
τοῦ σ τ α υ ρ ο ῦ τῆς ἀ γ ά π η ς . Τὸ κάλεσμά Του
εἶναι ἡ ε ἰ ρ ή ν η . Τὴν Ἑαυτοῦ εἰρήνην χαρίζει εἰς
ἡμᾶς. Οἱ ἰσχυροὶ τοῦ κόσμου τούτου ἐπαγγέλλονται
καὶ ὑπόσχονται εἰρήνην, μηδέποτε ἐμπειρικῶς

πραγματοποιουμένην. Ἡ δύναμις
τῆς Θείας Ἀγάπης καὶ Εἰρήνης
καὶ Σοφίας μένει ἔξω ἀπὸ κάθε
ἀνθρώπινον πανικόν. Δὲν εὑρί-
σκεται εἰς τὸ περιθώριον τῆς
πραγματικότητος οὔτε εἰς τὴν
περιφέρειαν κάποιων ἀτομικῶν
δοξασιῶν. Εἶναι ἡ καρδία καὶ τὸ
κέντρον τῶν γεγονότων. Εἶναι ἡ
κ α ρ δ ί α τῆς ἀνθρωπότητος.
Εἶναι τὸ κ έ ν τ ρ ο ν τῆς ζωῆς.
Εἶναι ἡ κυριεύουσα ζώντων καὶ
νεκρῶν. Εἶναι ἡ Ἀ λ ή θ ε ι α . 

Ἡ ἀδιαφιλονίκητος ὑπεροχὴ
τῆς Δ υ ν ά μ ε ω ς κρατεῖ ἀορά-
τως τὰ ἡ ν ί α καὶ κατευθύνει
τὰ π ά ν τ α , καθ’ ἣν ὥραν πολ-
λοὶ ἐπώνυμοι κατ’ ἄνθρωπον

“σκότος εἰς τὰς φρένας ἔχουν”.
Τὴν περίοδον τῆς σημερινῆς γενικῆς  ἀ π ο -

σ υ ν θ έ σ ε ω ς  παγκοσμίως, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν
περάτων τῆς γῆς, ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ πα-
ρουσία τῆς οὐρανίας σ υ ν θ έ σ ε ω ς καὶ ἁρμονίας.
Τὸν καιρὸν τῆς κ α τ α ρ  ρ ε ύ σ ε ω ς καὶ τοῦ
προσδοκωμένου θανάτου ὑπάρχει τὸ γεγονὸς τῆς
Ἀναστάσεως καὶ ἡ ἐνίσχυσις τῆς πεποιθήσεως ἐπὶ
τὸν Κύριον.

Ἡ εἰρήνη τοῦ θανάτῳτὸν θάνατον διὰ τῆς κε-
νώσεως Αὐτοῦ πατήσαντος καὶ ἡ χαρὰ τῆς ἀ γ ά -
π η ς διαχέονται καὶ θεραπεύουν τὸν στενάζοντα
καὶ ὀδυνώμενον πάντοτε σύγχρονον “ ἄ ν θ ρ ω -
π ο ν ” καὶ τὴν συνωδίνουσαν καὶ συστενάζουσαν
μετ’ αὐτοῦ κτίσιν, τήν “ἀπολύτρωσιν καὶ τὴν υἱοθε-
σίαν ἀπεκδεχομένους”(πρβλ. Ρωμ. η΄,20-23) τῆς
“ἐλευθερίας τῆς δόξης τῶν τέκνωντοῦ Θεοῦ”.
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Ἅγιον Πάσχα 2013
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα  εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος, πατέρες καὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα!
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Ἁμαρτωλή ἐπιθυμοῦσε ὁ Θεός; Ναί,
ἁμαρτωλή· ἐννοῶ τή δική μας φύση.
Ἦταν τρανός κι αὐτή ταπεινή. Τρανός

ὄχι στή θέση, ἀλλά στή φύση. Πεντακάθαρος
ἦταν, ἀκατάστρεφτη ἡ οὐσία του, ἄφθαρτη ἡ
φύση του. Ἀχώρητος στό νοῦ, ἀόρατος, ἄπια-
στος ἀπό τή σκέψη, ὑπάρχοντας παντοτινά,
μένοντας ἀπαράλλαχτος. Πάνω ἀπό τούς ἀγγέ-
λους, ἀνώτερος ἀπό τίς δυνάμεις τῶν
οὐρανῶν. Νικώντας τή λογική σκέψη, ξεπερ-
νώντας τή δύναμη τοῦ μυαλοῦ, εἶναι ἀδύνατο
νά τόν δεῖς, μόνο νά τόν πιστέψεις. Τόν ἔβλε-
παν οἱ ἄγγελοι καί τρέμανε. Τά χερουβείμ σκε-
πάζονταν μέ τά φτερά τους, ὅλα στέκονταν
μέ φόβο. Ἔριχνε τό βλέμμα του στή γῆ καί τήν
ἔκανε νά τρέμει. Στρεφότανε στή θάλασσα καί
τήν ἔκανε στεριά. Ποτάμια ἔβγαζε στήν ἔρημο.
Στ’ ἀναμέτρημά του ἔστησε βουνά καί ζύγισε
λαγκάδια. Πῶς νά τό πῶ; Πῶς νά τό παρα-
στήσω; Τό μεγαλεῖο του ἀπέραντο· ποῦ νά πια-
στεῖ ἡ σοφία του μέ ἀριθμούς; Ἀνεξιχνίαστες
οἱ ἀποφάσεις πού παίρνει κι οἱ δρόμοι του
ἀνεξερεύνητοι.

Κι αὐτός ὁ τόσο μέγας καί τρανός ἐπεθύ-
μησε τήν ἁμαρτωλή. Γιατί; Γιά νά τήν ἀνα-
πλάσει ἀπό ἁμαρτωλή σέ παρθένα. Γιά νά γίνει
νυμφίος της.

Τί κάνει; Δέν τῆς στέλνει κάποιον ἀπό τούς
δούλους του, δέν στέλνει ἄγγελο στήν ἁμαρ-
τωλή, δέν στέλνει ἀρχάγγελο, δέν στέλνει τά
χερουβείμ, δέν στέλνει τά σεραφείμ.

Ἀλλά καταφθάνει αὐτός ὁ ἴδιος ὁ ἐρωτευ-
μένος.

Ἐπεθύμησε τήν ἁμαρτωλή· καί τί κάνει;
Ἐπειδή δέν μποροῦσε ν’ ἀνέβει ἐκείνη στά
ψηλά, κατέβηκε ὁ ἴδιος στά χαμηλά. Ἔρχεται
στήν καλύβα της. Τή βλέπει μεθυσμένη. Καί
μέ ποιό τρόπο ἔρχεται; Ὄχι μ’ ὁλοφάνερη τή
θεότητά του, ἀλλά γίνεται ἐντελῶς ἴδιος μαζί
της, μήπως βλέποντάς τον τρομοκρατηθεῖ,
μήπως λαχταρήσει καί τοῦ φύγει. Τή βρίσκει

καταπληγωμένη, ἐξαγριωμένη, ἀπό δαίμονες
κυριευμένη. Καί τί κάνει; Τήν παίρνει καί τήν
κάνει γυναίκα του. Καί τί δῶρα τῆς χαρίζει;
Δαχτυλίδι. Ποιό δαχτυλίδι; Τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Ἔπειτα λέγει:

- Δέν σέ φύτεψα στόν παράδεισο;
- Τοῦ λέει, ναί.
- Καί πῶς ξέπεσες ἀπό κεῖ;
- Ἦλθε καί μέ πῆρε ὁ διάβολος ἀπό τόν πα-

ράδεισο.
- Φυτεύτηκες στόν παράδεισο καί σέ ἔβγαλε

ἔξω. Νά. Σέ φυτεύω μέσα μου. Δέν τολμᾶ νά
μέ πλησιάσει ἐμένα. Ὁ ποιμένας σέ κρατάει κι
ὁ λύκος δέν ἔρχεται πιά.

- Ἀλλά εἶμαι, λέει, ἁμαρτωλή καί βρόμικη.
- Μή μοῦ σκοτίζεσαι, εἶμαι γιατρός.
Δῶσε μεγάλη προσοχή. Κοίταξε τί κάνει.

Ἦλθε νά πάρει τήν ἁμαρτωλή, ὅπως αὐτή - τό
τονίζω - ἦταν βουτηγμένη στή βρομιά. Γιά νά
μάθεις τόν ἔρωτα τοῦ Νυμφίου. Αὐτό χαρα-
κτηρίζει τόν ἐρωτευμένο: τό νά μή ζητάει
εὐθύνες γιά ἁμαρτήματα, ἀλλά νά συγχωρεῖ
λάθη καί παραπτώματα.

Πιό πρίν ἦταν κόρη τῶν δαιμόνων, κόρη
τῆς γῆς, ἀνάξια γιά τή γῆ. Καί τώρα ἔγινε κόρη
τοῦ βασιλιά. Κι αὐτό γιατί ἔτσι θέλησε ὁ ἐρω-
τευμένος μαζί της. Γιατί ὁ ἐρωτευμένος δέν
πολυνοιάζεται γιά τή συμπεριφορά του. Ὁ
ἔρωτας δέ βλέπει ἀσχήμια. Γι’ αὐτό καί ὀνομά-
ζεται ἔρωτας, ἐπειδή πολλές φορές ἀγαπᾶ καί
τήν ἄσχημη. Ἔτσι ἔκανε καί ὁ Χριστός. Ἄσχημη
εἶδε καί τήν ἐρωτεύτηκε καί τήν ἀνακαινίζει.

... Ὡς μέλος τοῦ σώματός του τήν περι-
ποιεῖται. Τή φροντίζει, ὡς κεφαλή της πού
εἶναι, τή φυτεύει ὡς ρίζα, τήν ποιμαίνει ὡς
ποιμένας. Ὡς νυμφίος τήν παίρνει γυναίκα
του, καί ὡς ἐξιλαστήριο θύμα τή συγχωρεῖ, ὡς
πρόβατο θυσιάζεται, ὡς νυμφίος τή διατηρεῖ
μέσ’ στήν ὀμορφιά, ὡς σύζυγος φροντίζει νά
μή τῆς λείψει τίποτα.

Θεός καί ἄνθρωπος: μιά σχέση  ἐρωτική

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Ἰωάννης Χρυσόστομος, PG 52,404Α-411Β (μτφρ. Ἔλ. Μάινα), στό περιοδικό «Σύναξη» 2 (1982), σέλ. 4-7.



15³ ¥¥¥¥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ³

Σταυρός γιά τόν πιστό εἶναι
καί οἱ ὀδύνες, οἱ ψυχικοί δηλαδή
πόνοι. Κι ἄν εἶναι δύκολο νά ὑπο-
μείνη κανείς τούς σωματικούς πό-
νους εἶναι ἀσύγκριτα πιό δύσκολο
νά βαστάξη τούς ψυχικούς πόνους.
Ἐὰν μία μάννα σπάση τό χέρι της
καί μάθη ὅτι τό παιδί της σκοτώ-
θηκε σέ δυστυχήματα θὰ ξεχάση
τόν δικό της πόνο, διότι ὁ πόνος
τῆς ψυχῆς εἶναι ἀσύγκριτα ἰσχυ-
ρότερος. Πολλές εἶναι οἱ ὀδύνες
ποὺ καλεῖται νά ὑπερνικήση ὁ
πιστός. Μία ἀπ’ αὐτές, ποὺ συνή-
θως δέν τήν ὑπολογίζει, εἶναι ἡ
ἐπιδρομή τῶν λογισμῶν, ἡ ὁποία
τόν ὁδηγεῖ σέ μία σκληρότατη
ἐσωτερική πάλη. Μέσα του τίθεν-
ται ἀμείλικτα καί ἀναπάντητα
ἐρωτήματα. Γιατί ἡ συμφορά νά
πέση στό σπίτι μου; Γιατί ἐγὼ νά
ἀρρωστήσω; Γιατί ἐγὼ νά μή μπορῶ
νά κάνω παιδί; Γιατί τό δικό μου
τό παιδί νά σκοτωθῆ; Γιατί ἐγὼ
νά εἶμαι ὁ ἀδικημένος; Ποῦ εἶναι
ὁ Θεός; Γιατί δέν ἐπεμβαίνει; Ἄφοῦ
εἶναι ὅλος ἀγάπη γιατί δέν μέ σώ-
ζει; Χίλια ἐρωτήματα ὀρθώνονται
μπροστά μας. Καί καθένα ἀπό
αὐτά ἀποτελεῖ κι ἕνα σκάνδαλο
γιά τήν ἀνθρώπινη λογική μας.

Μία ἄλλη ὀδύνη ποὺ δοκιμάζει
ὁ πιστός εἶναι αὐτή ποὺ προέρ-
χεται ἀπό τίς ἔντονες ἐπιθυμίες,
ποὺ συχνά ζωηρεύουν μέσα του.
Εἶναι οἱ πειρασμικές ἐπιθυμίες
ποὺ δημιουργοῦνται μέ τήν συ-
νεργία τῶν αἰσθήσεων. Τό μάτι
δέν δέχεται μόνον τίς καθαρές
εἰκόνες τῆς φύσεως, τοῦ βουνοῦ,
τοῦ δάσους, οὐρανοῦ, ἀλλὰ καί
τίς εἰκόνες ποὺ γεννοῦν στήν καρ-
διά, ἄνομες καί ἁμαρτωλές ἐπιθυ-
μίες. Τό αὐτί δέν δέχεται μόνον
καλά ἀκούσματα, ἀλλὰ καί ἐκεῖνα
ποὺ ἀναζωπυρώνουν τά πάθη. Ἡ
σάρκα, ἰδιαίτερα στή νεανική ἡλι-
κία, ἀναστατώνεται συχνά, ἐπα-
ναστατεῖ καί προβάλλει ἐπίμονες
ἀπαιτήσεις. Κι ὁ πιστός, ἰδιαίτερα
ὁ νέος, καλεῖται νά διεξάγη ἕναν
ἔντονο καί ἀδιάκοπο ἀγώνα, γιά

νά ὑπερνικήση τίς ἀπαιτήσεις τῶν
αἰσθήσεων. Ἡ διαρκὴς αὐτή πάλη
εἶναι ἕνας βαρύς σταυρός γιά τόν
Χριστιανό, ποὺ ἔχει χρέος νά τόν
σηκώση. 

Ἡ ἀνυπολόγιστη δύναμη τοῦ
σταυρικοῦ φρονήματος, τοῦ σταυ-
ροῦ τῶν χριστιανῶν, ἔχει κατα-
γραφεῖ στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ὅλοι γνωρίζουμε τή ζωή τῶν
Ἀποστόλων, ὅπως αὐτή ἀποτυ-
πώνεται στούς λόγους τοῦ ἀπο-
στόλου Παύλου, «Μέχρι αὐτήν τήν
ὥρα καί πεινοῦμε καί διψοῦμε καί
κακοντυμένοι εἴμαστε καί ραπιζό-
μαστε, καί πλανόδιο βίο διάγουμε,
καί κοπιάζουμε μέ τά ἴδια μας τά
χέρια. Ὅταν μᾶς ὑβρίζουν ἐμεῖς
εὐλογοῦμε, ὅταν μᾶς διώκουν, ἐμεῖς
δείχνουμε ἀνοχή, κι ὅταν μᾶς συ-
κοφαντοῦν ἐμεῖς μιλοῦμε εὐγενικά.
Γίναμε σάν τά σκουπίδια τοῦ κό-
σμου» (Α’ Κορ 4,11-13). Κι ὅμως
αὐτοί οἱ ἁπλοϊκοί καί ἀγράμματοι
ψαράδες, σηκώνοντας ἀδιάκοπα
τόν σταυρό τους καί ὁπλισμένοι
μέ τό σταυρικό φρόνημα τοῦ Χρι-
στοῦ, νίκησαν κραταιές αὐτοκρα-
τορίες καί σκόρπισαν τό μήνυμα
τοῦ εὐαγγελίου στά πέρατα τοῦ
κόσμου. Ὅλοι γνωρίζουμε γιά τήν
τραχεία ζωή τῶν ἁγίων ἀσκητῶν,
ποὺ σήκωσαν ἰσόβια τόν δικό
τους σταυρό, αὐτοί οἱ ὁποῖοι κατά
τόν ἀποστολικό λόγο, πέρασαν
τόν βίο τους «ὑστερούμενοι, θλι-
βόμενοι, κακουχούμενοι... ἐν ἐρη-
μίαις πλανώμενοι καί ὄρεσι καί
ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς». Αὐτοί μέ τήν
σταυρική τους ζωή ἐπόλισαν τίς
ἐρήμους καί ἀποδείχθηκαν ἰσχυ-
ρότεροι ἀπό στρατηλάτες καί κα-
τακτητές. Ὅλοι, τέλος, γνωρίζουμε
γιά τά φρικτά βασανιστήρια καί
μαρτύρια, ποὺ ὑπέστησαν οἱ Χρι-
στιανοί τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων,
ἀλλὰ καί ἄλλων μετέπειτα αἰώνων.
Ποῦ ἀλλοῦ θά μπορούσαμε νά
δοῦμε τόσο ἔντονα τήν ἀδυναμία
καί τόν σταυρό, ὅσο στά μαρτύρια
τῶν χριστιανῶν; Κι ὅμως αὐτά
ἀποδείχθηκαν ἡ μεγαλύτερη δύ-

ναμη τῆς Ἐκκλησίας.
Πολύ περισσότερο ὅλοι μας

ἀποφεύγουμε συστηματικά νά ζή-
σουμε τήν ἐσταυρωμένη ζωή, ποὺ
μᾶς κληροδότησαν οἱ ἅγιοι καί οἱ
μάρτυρες τῆς Πίστεώς μας. Ἀντί-
θετα ἐπιδιώκουμε μέ θεμιτά καί
ἀθέμιτα μέσα, νά ζήσουμε στήν
ἄνεση, στήν καλοπέραση καί στόν
εὐδαιμονισμό. Ἐπιζητοῦμε λίγη
δουλειά καί πολλά χρήματα, λίγη
προσφορά καί πολλές ἀπολαβές.
Σάν Χριστιανοί ἐπιθυμοῦμε νά
φθάσουμε στήν ἁγιότητα, στήν
ἀνάσταση, ἀλλὰ χωρίς νά σταυ-
ρωθοῦμε. Αὐτός εἶναι ὁ δρόμος
τῆς αἱρέσεως καί τοῦ ἀντίχριστου.
Ὁ ἀντίχριστος δέν κάνει τίποτε
ἄλλο παρά νά μιμεῖται τόν Χριστό.
Ὑποδύεται τόν Χριστό, ἀλλά ὡς
ἠθοποιός. Αὐτό σημαίνει Ἀντίχρι-
στος, ἀντί τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖνο
ποὺ δέν μπορεῖ νά κάνη ὁ ἀντί-
χριστος, ἐκεῖ ποὺ δέν μπορεῖ νά
μιμηθῆ τόν Χριστό, εἶναι ἡ σταύ-
ρωση καί ἡ ἀνάσταση. Ὁ διάβολος
δέν μπορεῖ νά σταυρωθῆ, διότι
δέν μπορεῖ νά ταπεινωθῆ, καί
ἑπομένως οὔτε καί νά ἀναστηθῆ.

Αὐτή τή ζωή μέ τό ἀντισταυρικό
φρόνημα, ἐμεῖς ὡς χριστιανοί Ὀρθό-
δοξοι καλούμαστε νά τήν ἀπαρ-
νηθοῦμε, ἀρνούμενοι πρῶτα τόν
ἑαυτό μας, σηκώνοντας τόν σταυρό
μας καί ἀκολουθώντας τόν Χριστό
καί στό ὑπόλοιπο τῆς ἁγίας Τεσ-
σαρακοστῆς, ὅπως μᾶς προτρέπει
ὁ ἱερός ὑμνωδός: « Τεσσαράκοντα
νηστειῶν σταδίου μέσον διϊππεύον-
τες, δεῦτε τῇ διαθέσει, Χριστῷ
συναπίωμεν πρός τό θεῖον πάθος,
ἵνα, συσταυρωθέντες οὕ τω, κοι-
νωνοί γενώμεθα τῆς αὐτοῦ ἀνα-
στάσεως», ποὺ μεταφρασμένο ση-
μαίνει, «Περνώντας τό μέσον τοῦ
σταδίου τῆς τεσσαρακονθήμερης
νηστείας, ἐμπρός μέ πολλή διάθε-
ση, ἄς συμπορευθοῦμε μέ τόν Χρι-
στό πρός τό θεῖο πάθος, γιά νά
γίνουμε, ἀφοῦ συσταυρωθοῦμε,
κοινωνοί καί τῆς ἀναστάσεώς του.

n
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«Οὐκ ἀρκεῖ τῆς ἁμαρτίας
ἀφίστασθαι μόνον, ἀλλά
καί ἔργα πράττειν ἀγαθά».
(Ἱ. Χρυσόστομος)

Τό κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας,
εἶναι διακονία πίστεως, ἀπο-
κάλυψη τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ,

εἶναι ὁ Λόγος του , πού τόν φανέ-
ρωσε σέ μᾶς ὁ ἴδιος ὁ Θεός μέ τήν
ἐπίγεια ζωή του, γιά τήν δική μας
ζωή, καί εἶναι αὐτός πού βιώνεται
καί κατανοεῖται ἀπό τό πλήρωμα
τῆς Ἐκκλησίας Του, συνεχῶς καί
ἀδιάκοπα. Εἶναι λόγος σωτηρίας
πού εὐαγγελίζεται τό Θεό ἐν Χριστῷ
σωτήρα καί ἐλευθερωτή τοῦ κό-
σμου.

Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι λόγος
χάριτος καί ζωῆς, λόγος καταλαγής
καί ἀλήθειας. Καί παρά τό διάφορο
τῶν ὀνομάτων καί τῶν μορφῶν Του,
εἶναι λόγος Θεοῦ ὅπως μᾶς λέει ὁ
μέγας Παῦλος(10,17. Ρωμ.), ὅπου
κήρυκας καί ἀκροατές ἀποτελοῦν
κοινότητα ἀκουόντων καί ἀκολου-
θόντων τόν λόγο αὐτοῦ. Καί παρόλο
πού ὁ κόσμος σήμερα ἀκούει ἀπό
πολλούς πολλά λόγια, ἀλλά τίς πε-
ρισσότερες φορές ἀνούσια, κι ὁ κό-
σμος «πεινάει» ἀπό τόν λόγο τόν
ζωντανό, τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, πε-
ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά,
λόγο-κήρυγμα καί μήνυμα λύτρωσης
πού ἦλθε ἐν Χριστῷ καί μέσα ἀπό
αὐτόν στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
(Ματθ.4,23.) καί πού σημαίνει γιά
τόν ἄνθρωπο σωτηρία.  

Σέ πολλά σημεῖα τοῦ Εὐαγγελίου
ἀγαπητοί μου, ὁ Χριστός μᾶς τονίζει
τήν μεγάλη ἀξία τῶν μικρῶν ἔργων
καί τήν εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου. Καί

ξεχνοῦμε ἤ μᾶλλον θέλουμε νά μήν
θυμόμαστε ὅτι θά κριθοῦμε γιά τίς
πράξεις καί τά ἔργα μας ὄχι κατά
τό πόσο μεγάλα κατά τό μέγεθος
δηλαδή καί τό ἐξωτερικό ἀποτέλε-
σμα, ἀλλά θά κριθοῦμε γιά τήν ἐσω-

τερική διάθεση καί τήν πρόθεσή
μας. «Ἱλαρόν γάρ δότην, ἀγαπᾶ ὁ
Θεός»! Θά ζητήσει ἀπό τόν καθένα
μας ἄν προσέφερε ἕνα χιτώνα, ἡ
ἕνα κρύο νεράκι σάν συναίσθηση
καί ἐκπλήρωση καθήκοντος καί ὄχι
σάν ἱκανοποίηση ἐπίδειξης καί προ-
βολῆς καί σίγουρα ἐκεῖνος ξέρει
πότε γίνεται αὐτό. Ἡ ἀναζήτηση
τῆς χαμένης δραχμῆς, ἤ ὁ ὀβολός
τῆς χήρας, ἤ ἡ ἀναζήτηση τοῦ χα-
μένου προβάτου καί ἄλλα πολλά
Εὐαγγελικά παραδείγματα, μᾶς δι-
δάσκουν αὐτό, τό πόσο ἠθικό βάρος
ἔχουν οἱ μικρές καλές πράξεις. Πολ-
λοί βέβαια γιά νά δικαιολογήσουμε
τήν ὀκνηρία μας καί τήν ραθυμία
μας παραπονιόμαστε ὅτι εἴμαστε
καί ἀδικημένοι ἤ καί περιφρονημένοι
καί ὅτι δέν μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία
νά ἀναπτύξουμε δραστηριότητα.
Καί λέμε καί κομπάζουμε, πώς ἄν
ἤμασταν σέ ἀνώτερες θέσεις θά πα-
ρουσιάζαμε μεγάλα ἔργα. Καί πόσες
φορές δέν εἴπαμε ὅλοι μας. Μωρέ
ἄς ἤμουνα ἐγώ ἔστω γιά μιά μέρα
ὑπουργός, πρωθυπουργός, ἄν ἤμουν
νομάρχης ἐκεῖ, ἄν ἤμουν μορφω-
μένος, ἄν ἤμουν πλούσιος, ἄν δέν
εἶχα ὑποχρεώσεις, ἄς ἤμουνα καί
ἐγώ παπάς κι ἄς ἤμουνα ἐγώ δε-
σπότης. Ἔ! καί τότε τίποτε δέν θά
κάναμε, ἀφοῦ καί στήν θέση πού

εἴμαστε δέν κάνουμε αὐτό πού μπο-
ροῦμε. Προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις λέ-
γονται αὐτά. Ἤ ὅπως λέει ὁ λαός
ὅταν δέν θέλω νά ζυμώσω ὅλη μέρα
κοσκινίζω. Ἤ ὅλοι μοῦ φταῖνε, ὅμως
τό κεφάλι μου φταίει. Ὁ κάθε ρά-
θυμος καί φυγόπονος αὐτά τά λέει
γιά νά δικαιολογήσει τήν ἀπραξία
του. Ἄν εἶχα τά προσόντα τῶν
ἄλλων. Ἐνῶ καταπατῶ ἀσυνείδητα
τὰ καθήκοντα τῆς δικῆς μου θέσης,
τῶν δικῶν μου προσόντων. Ἀφοῦ
ἀποφεύγουμε τούς μικρούς κόπους
καί περιφρονοῦμε τίς μικρές εὐθύνες
καί ὑποχρεώσεις, πῶς εἶναι δυνατόν
νά ἀντιμετωπίσουμε τίς μεγάλες.
Ἀφοῦ δέν θέλουμε νά σηκώσουμε
τό μικρό βάρος, πῶς θά σηκώσουμε
τὸ μεγάλο!

Ὁ Χρυσόστομος σέ μιά ὁμιλία
του περιγράφει αὐτή τήν πραγματι-
κότητα μέ τά ἑξῆς ὡραῖα λόγια.
«Μή τοίνυν ἐπειδή τήν οἰκουμένην
οὐ δύνασαι σῶσαι καί τήν ὀλίγων
καταφρονεῖ, μηδέ τῶν μεγάλων ἐπι-
θυμία τῶν μικρῶν ἀφελκύσῃς σἑαυ-
τόν. Κἄν ἑκατόν μήν δυνηθῇς, τῶν
δέκα ἐπιμελήθητι. Κἄν δέκα μή δυ-
νηθῇς τοῦ ἑνός μή ὑπεριδῶς». Μᾶς
λέει τό κείμενο αὐτό δηλαδή, μήν
εἶσαι ἀπορροφημένος ἀπό τά μεγάλα
προβλήματα τῆς κοινωνίας καί τῆς
Ἐκκλησίας, καί ἐξ αἰτίας αὐτῶν πε-
ριφρονήσεις καί ἐγκαταλείψεις τά
εἰδικά σου καθήκοντα. Μήν ἀσχο-
λεῖσαι μέ μεγάλα σχέδια καί προ-
γράμματα ξένα μέ τήν θέση σου
καί τίς δυνατότητές σου. Μήν ἐπι-
θυμεῖς νά κάνεις ἑκατό καί στό
τέλος ἀπελπιστεῖς καί δέν κάνεις
οὔτε δέκα, οὔτε ἕνα. Νά ἐργάζεσαι
ταπεινά καί εἰλικρινά μέ ζῆλο καί
ἐπιμέλεια σ’ αὐτά πού τάχτηκες νά
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κάνεις, καί ὅταν κληθεῖς νά κάνεις
τά μεγάλα, νά εἶσαι ἕτοιμος καί
ἱκανός, γιατί ἀλοίμονο τότε ἄν δέν
θά εἶσαι σωστός καί στά νέα σου
καθήκοντα.

Ἄν οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ δέν
ἦταν πρόθυμοι καί συνεπεῖς στά μι-
κρά καθήκοντα τῆς ζωῆς τους, δέν
θά τούς ἀνέθετε τόσο βαρύ ἔργο,
αὐτό τοῦ Ἀποστόλου. Γιατί, ὅποιος
θεωρεῖ τόν ἑαυτό του πολύ μεγάλο
γιά ἕνα μικρό ἔργο, εἶναι παράλληλα
καί πολύ μικρός καί πολύ ἀνάξιος
γιά ἕνα μεγάλο ἔργο. Ὅταν σκέ-
φτηκα νά καταπιαστῶ γιά τό θέμα
τῆς σημερινῆς ὁμιλίας μου ἀγαπητοί
μου, στήν ἀρχή νόμισα ὅτι ἦταν
λίγο ἀσήμαντο. Σιγά - σιγά ὅμως
διαπίστωσα, τό μέγεθος καί τό βάθος
τῆς ἀξίας τῶν μικρῶν καθηκόντων.
Καί κατάλαβα πώς καλύτερα εἶναι
νά πετυχαίνει κανείς στά μικρά ἔργα,
πάρα νά ἀποτυγχάνει στά μεγάλα.
Ἡ λίγη καί συχνή ἐπιτυχία, κάνει
τό ἔργο μεγάλο. Ἡ μεγάλη ἀποτυχία
φέρνει τήν ἀπογοήτευση καί τήν
καταστροφή. Ἄν σάν παπάς, δέν
χτυπῶ τήν καμπάνα μου καθημερινά
νά ἀκούσει ὁ κόσμος ὅτι μιά και-
νούρια μέρα μᾶς χάρισε ὁ Θεός γιά
νά κάνει τόν σταυρό του τώρα πού
ἀρχίζει τήν ἐργασία του, ἄν δέν
πάω νά δῶ ἕναν πού μέ ἔχει ἀνάγκη,
ἄν εἶμαι ἐπαγγελματίας καί δέν πάω
στήν δουλεία μου, ἄν εἶμαι βοσκός
καί δέν βγάλω τά πρόβατά μου γιά
βοσκή, ἄν εἶμαι δάσκαλος καί δέν
προετοιμάσω τό αὐριανό μάθημά
μου καί οὕτω κάθε ἑξῆς, πῶς εἶναι
δυνατόν ὅταν μοῦ ζητηθεῖ κάτι πιό
δύσκολο νά ἀνταποκριθῶ; Πόσα
καί πόσα δέν ἔχουν γραφτεῖ καί
λεχθεῖ ἀπό τήν θρησκευτική ποίηση
καί φιλοσοφία ἐπισημαίνοντας τήν
μεγάλη ἐπιτυχία καί τήν ἀξία τῶν
μικρῶν καθηκόντων παρομοιάζοντάς
τα μέ τήν καθημερινή τροφή τοῦ
σώματος. Ὡραῖες εἰκόνες καί ἐπι-
τυχημένες παρομοιώσεις, μέ τίς
ὁποῖες τονίζεται ἡ μεγάλη ψυχολο-
γική καί κοινωνική ἀξία τῶν μικρῶν
καθηκόντων, τά ὁποῖα καλλιεργοῦν
καί ἐξασκοῦν τόν χαρακτήρα καί
τόν ψυχικό δυναμισμό τοῦ ἀνθρώ-

που, καί τόν προετοιμάζουν γιά βα-
ρύτερο καί μεγαλύτερο ἔργο. Ἄλλω-
στε τό καθῆκον μικρό ἡ μεγάλο
βγαίνει πάντα ἀπό τόν ἠθικό νόμο
καί τήν συνείδηση καί ἔχει τήν ἀξία
του, ἄσχετα ποιό εἶναι τό μέγεθος
καί ποιά τά ἀποτελέσματά του. Μήν
σκέφτεσαι ἄν εἶσαι κηροπήγιο χρυ-
σό, ἀσημένιο ἤ χάλκινο; Φρόντισε
μόνο νά φέγγεις καί νά φωτίζεις τό
περιβάλλον σου. Εἶδες ποτέ τόν κο-
ρυδαλλό νά σωπαίνει ἐπειδή ὑπάρχει

καί κελαηδάει τό ἀηδόνι; Ἤ μήπως
εἶδες τό χαμομήλι νά μήν ἀνθίζει
γιατί ὑπάρχει τό τριαντάφυλλο; Ἤ
μήπως τό φεγγάρι νά μήν βγαίνει
ἐπειδή ὑπάρχει ὁ ἥλιος; Καί τό με-
γάλο τὸ ποτάμι ἀκόμη, ποτίζει χι-
λιάδες στρέμματα στό διάβα του.
Ὅμως σκεφτήκαμε πόσο χρήσιμο
εἶναι καί τό ποταμάκι, τό ρυάκι,
ποὺ ποτίζει καθημερινά στά λαγ-
κάδια τούς μπαξέδες; Καθημερινά
παρουσιάζονται μπροστά μας πολλά,
πάρα πολλά καθήκοντα πού περι-
μένουν νά τά φέρουμε σέ πέρας.
Φιλανθρωπία, ἐλεημοσύνη, προσευ-
χή, δικαιοσύνη,καλοσύνη, ἀγάπη,
μακροθυμία, ὑπομονή καί τόσα ἄλλα
μικρά καθήκοντα καί μικρά τάλαντα
τά ὁποῖα πολλές φορές περιφρονοῦμε
καί ἀπορρίπτουμε σάν ἀσήμαντα
καί μηδαμινά.

Τελειώνοντας ἀγαπητοί μου
ἀδελφοί τήν σημερινή ὁμιλία θά
ἤθελα νά πῶ καί τοῦτο: Ὅλα αὐτά
τά μικρά πράγματα, εἶναι καί μιά
ἄσκηση φωτισμένη καί μᾶς χαρίζει
δῶρα καί κάθαρση χαρισματική, κι

ἄν θέλετε ὅλα αὐτά γίνονται ὅπλα
γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τόν διάβολο.
Καλλιεργώντας μέ φροντίδα καί
«νήψιν ψυχῆς» καί τήν πνευματική
μας πλευρά παίρνουμε ἀποστάσεις
ἀπό τό κακό καί τόν διάβολο. Αὐτή
ἡ ἄσκηση στά μικρά καί καθημερινά,
λέει ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής,
μᾶς κάνει ἀγγέλους λελογισμένους
ταῖς ἀρεταῖς, μετόχους τῆς χάριτος
τοῦ ἁγιασμοῦ. Εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη
λοιπόν νά προστρέξουμε στό

καθῆκον μας καί νά ἑξαρτήσουμε
τόν ἑαυτό μας μέ τόν Κύριο καί
Θεό μας, καί ναί, νά σταυρωθοῦμε
ψυχικά καί σωματικά ἄν χρειαστεῖ
καί νά συμπορευτοῦμε μέ ὅλες τίς
ἅγιες ἐντολές Του. Λέει ὁ Ζωσιμᾶς
γύρω ἀπό αὐτό τό θέμα τά ἑξῆς:
«Στήν ἀρχή ὅταν κάποιος ἀσχοληθεῖ
μέ κάτι μπορεῖ νά μήν τό κάνει
καλά, στήν ἀρχή κοπιάζει, τοῦ φαί-
νεται βουνό πολλές φορές θά κάνει
καί λάθος. Ὅμως δέν πρέπει νά χά-
νουμε τό θάρρος μας, ξαναρχίζουμε
καί πάλι, δέν     παραιτούμαστε ,
συνεχίζουμε μέχρι νά νικήσουμε,
μέχρι νά μάθουμε τήν τέχνη. Γιατί
τέχνη εἶναι καί αὐτό. Καί μόλις μά-
θουμε τήν τέχνη τῆς ὑπομονῆς, θά
δεῖ τότε   καί ὁ Θεός θά σκύψει
πάνω μας βραβεύοντας τόν κόπο
τῆς προαίρεσής μας καί θά μᾶς
δώσει τήν δυνατότητα νά εἴμαστε
κοντά Του καί θά πεῖ: «Εὖ δοῦλε
ἀγαθέ, εἴσελθε εἰς τήν βασιλεία
μου». Αὐτό εἶναι τό πνεῦμα τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀδελφοί μου!
Στό χέρι μας εἶναι νά τό βιώσουμε!
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Τό λειτουργικό θέμα μέ τό
ὁποῖο ἀρχίζει τό Τριώδιο,
μέ τήν παραβολή τοῦ Τε-

λώνη καί τοῦ Φαρισαίου, ὅπου ὁ
Τελώνης ἔχοντας βαθιά συναίσθηση
τῆς ἁμαρτωλότητάς του, εἶναι αὐτός
τελικά πού γίνεται ἀποδεκτός ἀπό
τό Χριστό καί ὄχι ὁ θρησκευόμενος
καί αὐτοπροβαλλόμενος Φαρισαῖος,
πού δέν γίνεται ἀποδεκτός γιά τήν
ὑψηλοφροσύνη-ἀλαζονεία του,  βρί-
σκεται σέ ἀπόλυτη συνάφεια μέ
τό θέμα τῆς  Κυριακῆς Ε΄  τῶν
Νηστειῶν, μέ τήν  ὁποία καί λήγει
ἡ Σαρακοστή, ἡ δεύτερη περίοδος
τοῦ Τριωδίου, μέ τήν προβολή ἀπό
τήν Ἐκκλησία μιᾶς γυναίκας πόρνης
στή διαδικασία τῆς μετάνοιας, τῆς
Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, πού
κινήθηκε μέσα στήν πορνεία, στη-
λιτεύτηκε ἀπό τά χρηστά ἤθη τῆς
ἐποχῆς της καί πού ὡστόσο δέν
ἀπορρίφτηκε ἀπό τό Χριστό ὅταν
ἐκείνη μέ τόν τρόπο τῆς προσω-
πικῆς της μετάνοιας, μέ τήν ἐσω-
τερική διαλεκτική διαδικασία τῆς
ἀλλαγῆς (μέ τή “διαλογική ἀμοι-
βαιότητα’’) καί μέ τήν ἐπανατο-
ποθέτηση ὁλόκληρης τῆς ψυχοσω-
ματικῆς της ὕπαρξης μέ ὀρθό τρόπο
ἀπέναντι στό Θεό, θέλησε νά τόν
προσεγγίσει. Καί πού ἡ προσέγγιση
αὐτή τελικά ἔγινε ἀποδεκτή ἀπό
τό Θεό καί κατορθωτή ἀπό τήν
πλευρά τοῦ ἀνθρώπου, ὅσο κι ἄν
αὐτό ἐνοχλεῖ τήν ἐκδικητικότητα
μιᾶς ἠθικῆς μέ τή στενότητα τῆς
ἀντίληψης τοῦ πρεσβύτερου υἱοῦ
τῆς παραβολῆς τοῦ ἀσώτου.  

Καί στίς δύο περιπτώσεις ἔχουμε
τήν ἴδια δυσκολία. Τή δυσκολία
νά δοῦμε σωστά, γιατί ἐμεῖς βλέ-

πουμε μέ τά δικά μας μάτια, ὄχι
μέ τά μάτια τοῦ Χριστοῦ, καί κρί-
νουμε μέ τή δική μας κρίση, μέ τό
δικό μας σκοτισμένο νοῦ, τούς συ-
νανθρώπους-ἀδελφούς μας, ὄχι μέ
τό νοῦ τοῦ Χριστοῦ. Ἡ δυσκολία
εἶναι στή διάκριση, ἀνάμεσα στή
δική μας κρίση, πού εἶναι ἐπιφα-
νειακή, σκληρή καί ἰδιοτελής, κρίση
“κατ’ ὄψιν’’ καί στήν κρίση τοῦ
Θεοῦ, πού διαφέρει ἀπό τή δική
μας γιατί εἶναι κρίση “δίκαιη’’, δέ
στέκεται στήν ἐπιφάνεια, δέ δου-
λεύει στή σκοπιμότητα, δέν ἐξυ-
πηρετεῖ ἴντριγκες καί συμφέροντα,
δέ φοβᾶται τό ἠθικό καί ὁποιοδή-
ποτε ἄλλο κόστος, βλέπει στόν
ἔσω ἄνθρωπο τόν ἄνθρωπο, τήν
ἀνεκτίμητη ἀξία του, τήν ἀμαυ-
ρωθεῖσα ἀπό τήν ἁμαρτία εἰκόνα
Του καί ἡ κρίση Του γίνεται στοργή,
καλοσύνη, φροντίδα, χάδι, φιλαν-
θρωπία, ἔλεος, πέρα ἀπό κάθε φυ-
λετική, κοινωνική, μορφωτική, ἐθνι-
κή καί τοπική τροφοδοτούμενη
προκατάληψη, διάκριση καί κατη-
γορία. 

Μέ τήν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου
ἔχουμε μιά ἀπό τίς πολλές παρα-
βολές- διδαχές τοῦ Χριστοῦ, πού
ξενίζει-ἐνοχλεῖ μέ τήν αὐθεντικό-
τητά της τόν ἐγκλωβισμένο στήν
ἠθική του αὐτάρκεια ἄνθρωπο καί
πρός τό τέλος περίπου αὐτῆς τῆς
διαδρομῆς  ἔχουμε τό ἁπτό παρά-
δειγμα στό πρόσωπο τῆς ὁσίας
Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, μέσα ἀπό
τήν ἐπίπονη καί παλινδρομικὴ δια-
δικασία τῆς “μετάνοιας’’ (πτώση-
ἀνόρθωση), γιά τή δυνατότητα
ἐφαρμογῆς αὐτῆς τῆς διδαχῆς τοῦ
Χριστοῦ, σέ τέτοιο ἐπίπεδο ταυ-

τότητας, ὥστε νά προβάλλεται αὐτή
ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τό λειτουρ-
γικό της λόγο στό τέρμα αὐτῆς τῆς
πορείας, ὡς ὁδοδείχτης γιά ἀνάληψη
προσωπικῆς ἐπιλογῆς καί θάρρους
ἀπό τό καθένα ἀνθρώπινο πρόσωπο,
πού ἐνῶ μπορεῖ νά εἶναι στιγματι-
σμένο καί συκοφαντημένο, ὡστόσο
μπορεῖ, ἐπειδή πάντα ὑπάρχει ἀπό-
θεμα ἐλευθερίας στό βάθος τῆς
ὕπαρξης, (“ἡ συνείδησίς της πρός
τά κρείττονα ἐπιστροφήν ἐνειργά-
σατο’’, Στιχηρό ἑσπερινοῦ, Κυ-
ριακῆς Ε´ Νηστειῶν) νά τό θέσει
σέ ἐνέργεια ἀνάδειξής του καί συ-
νάντησης μέ τό Χριστό, μέ ἐμβέλεια
λόγου οἰκουμενικότητας, πού ἔτσι
λαμβάνεται στά σοβαρά ὑπ’ ὄψιν:
“δεῦτε πατριαί τῶν ἐθνῶν, τοῦτον
προσκυνήσωμεν’’ (Στίχ Ἐσπ. Σάββ.
ἦχος πλ.α΄).     

Ἡ μνήμη τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς
Αἰγυπτίας στό τέλος τῆς Σαρα-
κοστῆς, σηματοδοτεῖ τήν πορεία
τοῦ ἀνθρώπου, πού τή σκηνοθετεῖ
ὁ ἴδιος μέ προσωπική εὐθύνη καί
συγκεφαλαιώνει ὅλους τοὺς πνευ-
ματικούς σταθμούς αὐτῆς τῆς δια-
δρομῆς - πορείας, πού εἶναι οἱ πα-
ρεμβαλλόμενες ὡς εἰσαγωγικές Κυ-
ριακές στή Σαρακοστή, τοῦ Ἀσώ-
του, τῆς Ἀπόκρεω καί τῆς Τυρινῆς.
Καί ἀκολουθοῦν: 

Ἡ Κυριακή της Ὀρθοδοξίας
μέ τήν ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων
καί τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου μέ
ἐνδιαφέρουσα ἀνθρωπολογία. Ἡ
λιτάνευση τῶν εἰκόνων μέ τή συμ-
μετοχή παιδιῶν προσδίδει στή γιορ-
τή τό νόημα τοῦ ἐγκεντρισμοῦ τῶν
νέων στό οἰκουμενικό σταυροα-
ναστάσιμο ἄνοιγμα τῆς Ὀρθοδοξίας
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στά πέρατα τῆς κτίσης ὅλης. Ση-
ματοδοτεῖται ἡ ἔξοδος τῆς Ὀρθο-
δοξίας ἀπό τή φθίνουσα “ἑαυτούς
καί ἀλλήλους’’ ἐσωστρέφειά της,
στήν ἐν ἀληθείᾳ καί ἐν ἐλευθερίᾳ
καί μέ ἀνυπόκριτη ἀγάπη κίνησή
της γιά τή συνάντηση τοῦ “ἄλλου’’
μέ τήν ἑτερότητά του γιά τή δημι-
ουργία σχέσης καί κοινωνίας γιατί
εἶναι ζωντανή εἰκόνα τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ, πού εἶναι ἐλευθερία καί κοι-
νωνία προσώπων. Ἀναστηλώνεται
τό ἀρχέτυπο τῆς εἰκόνας στόν
ἄνθρωπο, ἀναδεικνύεται ἡ ἀνθρω-
πιά, πού καθώς ἐλευθερώνεται ἀπό
τό ἄτομο, προσφέρεται, μέ τήν
ἔξοδό της ἀπό αὐτό, στόν “ἄλλον’’
ὡς κοινωνία. Ὄχι ὡς “κοινωνία’’
αὐτάρεσκα κλειστὴ στόν ναρκισ-
σευόμενο ἑαυτό της μέ ἐμμονές
πάθους στήν ἀλαζονεία μιᾶς ἀκοι-
νώνητης μοναδικότητας, ἀλλά ὡς
κοινωνία ἀνοιχτὴ, ἀγαπῶσα καί
ἀγαπωμένη, μέ μεταδοτικούς ὡστό-
σο καί προσληπτικούς πολιτισμι-
κούς ὅρους καί ἀξίες.

Ἡ Κυριακή Β΄ τῶν Νηστειῶν
μέ τή λειτουργική μνήμη τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐξηγεῖ πῶς
“ὁ ἀπρόσιτος τῇ οὐσίᾳ, προσιτός
μοι γίνεται’’ (Τετάρτη, Δ’ ἐβδ. Νηστ.
Ἑσπερινός) μέ τή θεολογία τοῦ
ἀκτίστου φωτός, ὡς δυνατότητα
πλήρους, ὄχι κατ’ οὐσίαν, ἀλλά
κατά χάριν ἕνωσης τοῦ κτιστοῦ
ἀνθρώπου μέ τόν ἄκτιστο Τριαδικό
Θεό, ὅπου ἔχουμε ἀπόλυτη ταυτό-
τητα καί ἀπόλυτη ἑτερότητα (δέν
ἔχουμε ἀπορρόφηση καί ἐξαφάνιση
τοῦ ἀνθρώπου μέσα στό Θεό), καί
τή φιλοκαλία, πού συνιστᾶ τή συ-
νευθύνη, τή μετριοφροσύνη, τή
διαλογικότητα, τήν ταπείνωση, τήν
ἀλληλοπεριχώρηση, ὡς ἀπάντηση
στό κλειστό ὑποκείμενο τῆς δυτικῆς
μεταφυσικῆς, ὡσάν ὁ ἄνθρωπος
νά εἶναι οἰκονομική μονάδα ἤ
ἄθροισμα πραγμάτων. 

Ἡ Σταυροπροσκύνηση (Κυρια-
κή Γ΄ τῶν Νηστειῶν) μέ τήν ἄντλη-
ση ἐλπίδας καί σωτηρίας γιά τό
ἀνθρώπινο γένος ἀπό τή σταυρική
θυσία τοῦ Κυρίου μέ τήν παράλ-
ληλη σταυρική στάση τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπέναντι στήν ἐγωκεντρικότητα
καί στόν αὐτοκαταστροφικό ναρ-
κισσισμό (αὐτείδωλον ἐγενόμην’’

(Μέγας Κανών), μέ τό σταυρο-
αναστάσιμο ἀγαπητικό ἄνοιγμα
στήν καθεμιά ὕπαρξη καί σέ ὅλη
τήν κτίση, ὑπογραμμίζει αὐτό, πού
ἔχει λεχθεῖ, ὅτι “αὐτός πού δέν
εἶναι πρόθυμος νά πάει στόν Οὐρα-
νό ἀπό τό δρόμο τοῦ Γολγοθά, δέν
μπορεῖ νά πάει ἀπό πουθενά’’. 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, ὁ
συγγραφέας τῆς Κλίμακας (Δ΄ Κυ-
ριακή των Νηστειῶν) πού μᾶς θυ-
μίζει τή Θεοτόκο Μαρία, πού ἔγινε
ἡ κλίμακα ἡ ἐπουράνιος “δι᾽ ἧς
κατέβη ὁ Θεός’’ καί πού παράλληλα
γίνεται ἡ μοναδική γέφυρα “ἡ με-
τάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός οὐρα-
νόν’’, καταργεῖ τή διαίρεση ἀφοῦ
ὡς Θεοτόκος ἀναλαμβάνει τό Λόγο
καί πραγματοποιεῖ τήν ἑνότητα
στήν ὁμοουσιότητα τοῦ ἀνθρώπινου
γένους. 

Ὥσπου φτάνουμε στή διαπί-
στωση μέ τόν πιό ἁπτό καί βέβαιο
τρόπο γιά τή δυνατότητα ὅδευσης
ἀπό τόν καθένα ἄνθρωπο αὐτῆς
τῆς ἑνωτικῆς πορείας, αὐτῆς τῆς
ἀνέλιξης, μέ τή διαλογική ἀμοι-
βαιότητα, στό ὁσιακό πρόσωπο τῆς
Ἁγίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας (Κυ-
ριακή Ἐ’ τῶν Νηστ.), λίγες μέρες
προτοῦ μποῦμε στά ἐνδότερα τοῦ
“διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν’’ Πά-
θους καί σταυρικοῦ Θανάτου τοῦ
Κυρίου. 

Ὅλα αὐτά ἔρχονται μέ τόν πιό
σοφό καί σαφῆ τρόπο νά καταλή-
ξουν στήν ἁγία Μαρία τήν Αἰγυπτία,
πού παρ’ ὅλη τήν ἐξαχρείωση πού
ὑπέστη τό πρόσωπό της, ὡστόσο
διακρίνει στό βάθος, τό πρωταρχικό
κύτταρο, τήν οὐσία τοῦ προσώπου,
πού εἶναι ἡ ἐλευθερία του καί αὐτό
τό κύτταρο καταφέρνει νά τό ἐπα-
να-ενεργοποιήσει. Μέσα ἀπό αὐτή
τή διαδικασία βρίσκει τό ἀρχέτυπο
κάλλος στό Χριστό καί στήν κοι-
νωνία μέ Αὐτόν. Καί ἀναπνέει στήν
ἐλευθερία. Γιατί ὁ ἄνθρωπος εἶναι
κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἐλεύθερος.
Ἡ ἐλευθερία εἶναι τό χαρακτηρι-
στικό πού τόν διακρίνει ἀπό τίς
μηχανές, ἀπό τά ζῶα κι ἀπό τίς
πέτρες, δηλαδή ἡ αὐτοδιάθεση, ὅτι
ὁ ἄνθρωπος δέν ἀντιλαμβάνεται
τόν ἑαυτό του, ὅπως τό κομπιοῦτερ
(ἄν καί τό κομπιοῦτερ ἔχει μιά συ-
νείδηση ἑαυτοῦ σέ ἕνα ἐπίπεδο

σήμερα καί τό ζῶο ἔχει μιά συνεί-
δηση τοῦ ἑαυτοῦ του) ἀλλά ὅτι ὁ
ἄνθρωπος ἀντιλαμβάνεται τόν ἑαυ-
τό του μόνο μέσα στήν ἐλευθερία.
Εἶναι ἕνα ὄν πού ἑρμηνεύει τό πα-
ρελθόν καί σκηνοθετεῖ τό μέλλον,
προβάλλεται στό μέλλον. Ὁ ἄνθρω-
πος εἶναι στήν οὐσία του ἐλευθερία.
Καί ὁ Θεός εἶναι στήν οὐσία του
ἐλευθερία. Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώ-
που δέν αἴρεται (σχεδόν) ποτέ. Ὄχι
ἀκριβῶς ὅτι δέν αἴρεται. Αἴρεται
ὅταν τήν παραδώσει ὁ ἴδιος.  

Ἡ τραγικότητα τοῦ ἀνθρώπου,
πού ἐρευνᾶ τό βάθος τῆς ὕπαρξής
του ἀγωνιώντας γιά τήν πρωτό-
κτιστη ἐλευθερία του, καί πού συ-
ναντᾶ ἐκεῖ τὰ σωρευμένα πάθη-
ἀγκυλώσεις, πού ἐμποδίζουν τήν
ἀνάδειξή της καί τόν ὁδηγοῦν σέ
συνεχόμενες πτώσεις, φαίνεται
στούς ὕμνους: “Στένω, ἐκ βαθέων
τῆς ψυχῆς, ὅταν ἐννοήσω μου
Κόρη, τά πλημμελήματα. Τύπτω
δέ τό στῆθος μου, κράζων τό,
Ἥμαρτον, καί προσπίπτω σοί Δέ-
σποινα, ζητῶν μεταγνῶναι. Πάλιν
δέ ἠλίθιος ὧν περιπείρομαι, Οἶμοι,
τῇ κακῇ συνηθείᾳ! ταύτης οὖν με
λύτρωσαι τάχει, καί πρός σωτηρίαν
καθοδήγησον’’. (Ἐσπερ., 1 Ἀπρ.,
Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας) (περιπεί-
ρομαι, τοῦ ρ. πείρω=διατρυπῶ.
Πάλι ὅμως, ἐπειδή εἶμαι ἀνόητος,
διαπερνιέμαι (μέ διαπερνᾶ, δηλ.
καταβάλλομαι) ἀπό τήν κακή συ-
νήθεια). “Ὅσῳ μέγας εἶ, τοσοῦτον
ταπείνου σεαυτόν, καί ἔναντι Κυ-
ρίου τοῦ Θεοῦ σου εὑρήσεις χάριν’’
(Παροιμ. τό Ἀνάγνωσμα, Τετάρτ.
Ε΄ ἐβδ. Ἑσπέρας). Ὅσο μεγάλος
εἶσαι, τόσο νά ταπεινώνεσαι καί
θά βρεῖς χάρη ἀπ’ τόν Κύριό το
Θεό σου. Ἐντοπίζω στά παραπάνω
τόν ἄξονα τῆς λειτουργικῆς σκέψης,
πού μπορεῖ νά τροφοδοτήσει ἕνα
θεολογικό στοχασμό γιά τήν ἀνά-
πτυξη μιᾶς ἀνθρωπολογίας, παι-
δαγωγικῆς διαδικασίας, πολιτισμοῦ
κοινωνικοῦ, στόν ἀντίποδα αὐτοῦ
τῆς ὑψηλοφροσύνης, τῆς ὑπερη-
φάνειας, τῆς οἴησης καί τῆς συλ-
λογικῆς, ἀλαζονικῆς καί ἀκοινώ-
νητης ἔπαρσης, πού θεωρεῖ τόν
ἄλλον ὡς “ἀπειλῆ’’ καί τή σχέση
μαζί του ὡς “τιμωρία’’.  

Ὁ κίνδυνος τῆς ἀλαζονείας ἀπό
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τήν κρυφή ἔπαρση, τήν ἐτεροκατηγορία, τή μετακύληση τῶν
εὐθυνῶν στούς ἄλλους εἶναι ὁ ἐχθρός πού δύσκολα ἐντοπίζεται,
πού δέ φαίνεται, πού προσποιεῖται, πού κολυμπάει μέσα στή
βαττολογία καί τήν περιαυτολογία, μέ παντελῆ τήν ἀπουσία
αὐτοέλεγχου, αὐτοκριτικῆς καί αὐτομεμψίας. Αὐτός ὁ κίνδυνος
καραδοκεῖ ἔξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ ἀφύλαχτου ἑαυτοῦ. Αὐτός
εἶναι ἴσως ἕνας λόγος, πού στή διάρκεια αὐτῆς τῆς πορείας
πρός τή συνάντηση μέ τόν ἀναστημένο Κύριο, ἡ Ἐκκλησία
τόν ἐπισημαίνει διαρκῶς μέ τήν προσευχή τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ
τοῦ Σύρου: “Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας,
περιεργίας, φιλαρχίας καί ἀργολογίας μή μοι δῶς. Πνεῦμα δέ
ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ἀγάπης χάρισαι μοί τῷ σῶ
δούλω. Ναί, Κύριε, Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμὰ
πταίσματα καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου’’. 

Λόγος κρίσης γιά τή χαμένη αὐτοσυνειδησία μας; Μᾶλλον.
Ποὺ ἔχει ἰσχύ γιά τόν καθένα, τότε καί τώρα. Καί πού ὡστόσο
(πρέπει νά) εἶναι τό πνευματικό ὁδόσημο, ὄχι μόνο γιά τούς
ἀνωνύμους, κυρίως γιά τίς παντός εἴδους ἡγεσίες, πού ὀφείλουν
νά διαμορφώνονται ἀπό αὐτόν τόν λόγο, ὥστε μέ τήν πολιτεία
τους, τόν ἀκέραιο βίο, νά διαμορφώνουν στάση καί τρόπο
ζωῆς καί στό λαό, πού ἐπιθυμεῖ νά βλέπει στίς ἡγεσίες τοῦ τό
καλό παράδειγμα τῆς ἐντιμότητας καί τῆς διακονίας τους στόν
ἄνθρωπο καί στό λαό, πού ἐξ ἄλλου, γι’ αὐτούς ὑπάρχουν. 

Καθώς τά λέω αὐτά, ἀκούω τή φωνή τοῦ Ποιητῆ τοῦ
Μεγάλου Κανόνα νά γίνεται φωνή γιά δριμύτατο αὐτοέλεγχο:
“Ὑψήγορος νῦν ὑπάρχω, θρασύς δέ καί τήν καρδίαν…’’,
καθώς διαπιστώνω ὅτι “τήν οὐσίαν τῆς ψυχῆς, καταναλώσας
τῇ ἁμαρτίᾳ, ἔρημός εἰμι ἀρετῶν…’’ (Μέγας Κανών, Πέμπτη
της Α’ ἐβδομ. εἰς τό Ἀπόδειπνον). Πῶς, λοιπόν, κρίνω καί ἀπο-
φαίνομαι; 

Ἡ σύμπτωση νά ὁμιλῶ ἀπό τοῦτο τό βῆμα τοῦ ἁγίου Νικά-
νορα τῆς πόλης τῆς Κοζάνης, γιά μένα πού ἔρχομαι ἀπό τόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ Βελβεντοῦ (δύο
ἁγίων πνευματικῶν ἀπογόνων τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ
Παλαμᾶ, πού συνεργάστηκαν, ἀλληλοεκτιμήθηκαν καί ἐπηρέ-
ασαν μέ τή σοφία, τήν ἁγία βιοτή καί τήν κοινοκτημοσύνη
τῶν κοινόβιων Μονῶν τους, τούς παραποτάμιους πληθυσμούς
τοῦ Ἁλιάκμονα ἀπό τή Βέροια μέχρι τή Ζάβορδα, καί ὄχι
μόνο, στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα) εἶναι τιμητική καί συγκινη-
τική…
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Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στὶς 25 Φε-
βρουαρίου 2013, μετὰ ἀπὸ πο-
λύχρονη ἀσθένεια, ὁ εὐλαβὴς

ἱεροδιδάσκαλος πατήρ Δημήτριος  Ἀντω-
νόπουλος, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νέας Χα-
ραυγῆς. Γεννήθηκε στὴν Ἐρμακιὰ τὸ
1949. Χειροτονήθηκε διάκονος στὶς
17-12-1974 καὶ ἱερεὺς στὶς 27-4-1975
καὶ τοποθετήθηκε στὴ Λυγερή, ὅπου
καὶ ὑπηρέτησε μέχρι τὸν Ἰούλιο τοῦ
2002, ὅταν καὶ μετατέθηκε στὴ Νέα
Χαραυγή. Συνετός, εὐπρεπής, εὐγενικός
στοὺς τρόπους, εὐλαβέστατος καὶ ἀφο-
σιωμένος στὸ ἱερατικό καὶ ἐκπαιδευτικό
του ἔργο. Παρ᾽ ὅλη τὴ μακροχρόνια
καὶ ἐπίπονη περιπέτεια τῆς ὑγείας του,
πρῶτο του μέλημα ἦταν πάντα ἡ λει-
τουργική διακονία τῆς  Ἐνορίας του
καὶ μέσα στὴν ὅλη μαρτυρική ἀντιμε-
τώπιση τῆς ἀσθένειάς του εἶχε καὶ τὴν
εὐλογία ἀπὸ τὸ Θεό καὶ τὴ χαρὰ νὰ δεῖ
τὸ γιό του π.Ἰωάννη νὰ χειροτονεῖται
ἱερέας καὶ νὰ μένει στὴ θέση του.

Ἀπὸ τὴ στήλη αὐτὴ ἐκφράζουμε τὴ
βαθιὰ θλίψη καὶ τὰ εἰλικρινῆ συλλη-
πητήριά μας στὴν οἰκογένειά του,
εὐχόμενοι νὰ τὸν ἀναπαύει ὁ Θεὸς «ἐν
χώρα ζώντων» καὶ νὰ τὸν κατατάξει
«ἐν σκηναῖς δικαίων». 

Ἱερεὺς  Δημήτριος Ἀντωνόπουλος
(1949-2013)

Kάποιος ἁμαρτωλὸς ἔκανε μὶα  ἐρώτηση  σ᾽
ἕναν ἅγιο Γέροντα γιὰ νὰ ἔχει  μιὰ βάση,
ὥστε νὰ μὴν ἁμαρτάνει μὲ τὸν λογισμό.

– «Ἄς ὑποθέσουμε -εἶπε- ὅτι βλέπω κάποιον
νὰ κάνει κάτι καὶ τὸ λέω αὐτὸ σὲ κάποιον ἄλλο
καὶ βλέπω ὅτι δὲν τὸν κατακρίνω, ἀλλὰ ἁπλῶς
τὸ συζητοῦμε. Αὐτὸ παύει νὰ εἶναι κατάκριση»;
Ὁ Γέροντας ἀπάντησε: «Ἐὰν μιλᾶς μὲ ἐμπάθεια
ἔχοντας κάτι ἐναντίον του, εἶναι κατάκριση, ἄν
ὅμως εἶσαι ἐλεύθερος ἀπὸ πάθος, δὲν εἶναι κα-
τάκριση. Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴ μεγαλώσει τὸ κακό, ἡ
σιωπὴ εἶναι προτιμότερη».

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕΡ Ο ΝΤΙΚΟ
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον
Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκομεῖον Κο-
ζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων»,
εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ
γεύματα, προσέφεραν εὐγενῶς:
◆ Ἑλληνική Ἀρχιεπισκοπή Ἀμε-
ρικῆς προσφορά 3000 λίτρα πε-
τρέλαιο θέρμανσης. ◆ Σουλτάνα
Μπανδῆ 600 € εἰς μνήμην τοῦ
συζύγου της Εὐαγγέλου καί τῆς
κόρης της Αἰκατερίνης. ◆ Σουλ-
τάνα Μπανδῆ 300 € γιά γεῦμα
εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της
Εὐαγγέλου καί τῆς κόρης της
Αἰκατερίνης. ◆ Ἀφροδίτη Μπανδή
προσφορά τροφίμων καί ἀπορ-
ρυπαντικῶν εἰς μνήμην τοῦ πα-
τέρα της Εὐαγγέλου καί τῆς
ἀδελφῆς της Αἰκατερίνης. ◆ Ἀλε-
ξάνδρα Κωσταρέλλη-Μαρκοπού-
λου κάτοικος Ἀθηνῶν δωρεά 400
€ στή μνήμην τοῦ πολυαγαπημέ-
νου συζύγου Πάτροκλου Μαρκό-
πουλου μέ τή συμπλήρωση 2 ἐτῶν
ἀπό τήν ἐκδημία του. ◆ Ἀλεξάν-
δρα Κωσταρέλλη-Μαρκοπούλου
κάτοικος Ἀθηνῶν δωρεά 70 € εἰς
μνήμην τῆς ἀγαπημένης φίλης
Μαίρης Διούφα-Παπαστεργίου
πού διέμενε στήν Κατερίνη. ◆
Πρεσβυτέρα Δωροθέα Ἀντωνο-
πούλου 300 € εἰς μνήμην τοῦ συ-
ζύγου ἱερέως Δημητρίου Ἀντω-
νόπουλου. ◆ Οἰκ. Ἱερέως Ἠλία
Κοντοῦ 100 € εἰς μνήμην τοῦ
ἱεροδιδάσκαλου Δημητρίου Ἀντω-
νόπουλου. ◆ Ἀθανάσιος Κουκου-
τάρης προσφορά διαφόρων προ-
ϊόντων της ἐταιρείας ALFA. ◆ Νί-
κος Κουρτίδης πρόεδρος τοῦ
Συλλόγου Ἐπαγγελματιῶν Ἁλιέων
λίμνης Πολυφύτου προσφορά
φρέσκων ψαριῶν. ◆ Ἑλένη Μούρ-
τζου 300 € γιά ἐτήσιο μνημόσυνο
εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της
Κων/νου Μούρτζιου. ◆ Παρέα «Οἱ
Παρασκευάδες» δωρεά 220 €
πρός τιμήν τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου κ.Παύλου. ◆ Οἰκ.
Ἀθανασίου καί Μαρίας Κουπα-
ρούσου 300 € εἰς μνήμην προ-
σφιλοῦς ἀδερφῆς καί θείας Στέλ-
λας Εὐαγγ. Πασχαλίδη. ◆ Τά Παι-
διά τῆς Εὐθυμίας Ἐμμ. Χαδιῶ
δωρεά 300 € εἰς μνήμην της. ◆
Σωματεῖο Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε.
200 €. ◆ Θωμάς Παπαδόπουλος
200 €. ◆ Τά Ἀνήψια τῆς κ. Θεο-

δώρας Κουτσιμάνη δωρεά 160 €
στή μνήμην της. ◆ Αἰκατερίνη
Τσιαρτσιώνη 100 € εἰς μνήμην
τοῦ κουμπάρου της Γεωργίου
Κουντουρᾶ ἀντί στεφάνου. ◆
Ἱερεύς Θεόκλητος Μπασιᾶς 100
€. ◆ Σοφία Σεμερτζίδου 100 €. ◆
Ἀθανάσιος Φούντογλου 100 € εἰς
μνήμην Φίλιππα Δημητριάδη (Λυ-
κειάρχη) καί Κυριάκου Σαριόγλου
(Ἰατροῦ). ◆ Θωμάς Βλιαγκόφτης
100 € εἰς μνήμην Κων/νου Βαρ-
δάκα. ◆ Οἰκ. Ἄννας καί Λεωνίδα
Τσακιρίδη 100 € εἰς μνήμην τῆς
μητρός Ἑλένης Λάππα. ◆ Βασί-
λειος Παπανικολάου 100 € γιά
γεῦμα γερόντων. ◆ Οἰκ. Νικολάου
Πάλλα 50 € εἰς μνήμην τῆς θείας
Πελαγίας Ἀνδρεάδου. ◆ Οἰκ.
Ἰωάννου Ν. Πάλλα 50 € εἰς μνή-
μην τοῦ ἐξαδέλφου Ἰωάννη Κ.
Πάλλα. ◆ Ἱερός Ναός Γενεσίου
τῆς Θεοτόκου Πλατανορεύματος
300 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικο-
λάου Λειβαδερού 200 €. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίου Νικολάου Γουλῶν
200 €. ◆ Ἱερός Ναός Γενεσίου
τῆς Θεοτόκου Πετρανῶν 100 €.
◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θε-
οτόκου Ρυακίου 100 €. ◆ Ἱερός
Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω
Δρεπάνου 100 €. ◆ Ἱερός Ναός
Ἁγίου Γεωργίου Πρωτοχωρίου
100 €. ◆ Οἰκ. Ἰωάννου Πάλλα 100
€ εἰς μνήμην τῆς ἀδελφῆς Ἀλε-
ξάνδρας Πασσιαλῆ. ◆ Οἰκ. Νικο-
λάου Πάλλα 50 € εἰς μνήμην τῆς
θείας Ἀλεξάνδρας Πασσιαλῆ. ◆
Οἰκ. Γεωργίου Μάνου 50 € εἰς
μνήμην τοῦ ἀγαπημένου τους
θείου Μάρκου Κικῆ. ◆ Σουλτάνα
Κουρκούτα-Τουλουμενίδου 50 €
ἀντί στεφάνου εἰς μνήμην τοῦ
γαμπροῦ καί κουμπάρου Εὐθύμι-
ου Ταρτάρα. ◆ Νικόλαος Κουρ-
κούτας 50 € ἀντί στεφάνου εἰς
μνήμην τοῦ γαμπροῦ καί κουμ-
πάρου Εὐθύμιου Ταρτάρα. ◆ Ζή-
σης Πιτσέλης 50 € εἰς μνήμην
Ἰωάννη Κουσιδώνη. ◆ Χιονία Πι-
τσέλη 50 € εἰς μνήμην Ἰωάννη
Κουσιδώνη. ◆ Ἡ Παρέα τοῦ Θεο-
δώρου Πατιᾶ 50 € εἰς μνήμην
Θεοδώρου Πατιᾶ ἀντί στεφάνου.
◆ Κων/νος Μπούσιος 50 € εἰς
μνήμην γονέων. ◆ Κυριακή Σταυ-
ριανού 20 €. ◆ Βασιλική Τσιβίκη
10 €. ◆ Μαρία Πατιά 10 € εἰς
μνήμην ἀγαπημένων προσώπων.

◆ Ἐπίσκεψη στίς 23/1/13 καί ψυ-
χαγωγία   τῶν γερόντων μέ ἐπι-
κεφαλῆς τόν  ἱερέα π.Ἠλία Κοντό
καί ὁμάδα κυριῶν ἀπό Ροδίτη,
Μεσιανή καί Λεύκαρα προσφορά
τροφίμων καί εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγι-
εινῆς. ◆ Ἱερεύς Ἠλίας Κοντός
50 € εἰς μνήμην προσφιλῶν προ-
σώπων. ◆ Παρασκευή Τσιπλακί-
δου 20 € εἰς μνήμην προσφιλῶν
προσώπων. ◆ Ἰορδάνης Κεσίσο-
γλου 20 € εἰς μνήμην συζύγου
Ἑλένης. ◆ Νεόφυτος Λαζάρου
20 € εἰς μνήμην γονέων. ◆ Ἰωσήφ
Πόζογλου 20 € εἰς μνήμην προ-
σφιλῶν προσώπων. ◆ Ἀθηνᾶ
Φούντογλου 10 € εἰς μνήμην προ-
σφιλῶν προσώπων. ◆ Μαρία Ἀλε-
ξιάδου 5 € εἰς μνήμην προσφιλῶν
προσώπων. ◆ Μαρία Κιοτσερίδου
5 € εἰς μνήμην προσφιλῶν προ-
σώπων. ◆ ΑΝΤΕΛ Α.Ε. προσφορά
μεγάλης ποσότητας χυμῶν καί
ροφημάτων σοκολάτας. ◆ Μένιος
Τριανταφύλλου προσφορά γεύ-
ματος τήν 10/3/13 εἰς μνήμην τοῦ
πατέρα του Γεωργίου. ◆ Ἐπίσκε-
ψη ἀπό τό φανό ‘Πηγάδι τοῦ Κε-
ραμαριό’ καί προσφορά ἐδεσμά-
των τήν 10/3/13. ◆ Οἰκ. Μανδρα-
βέλη προσφορά γεύματος εἰς
μνήμην Δημητρίου Μανδραβέλη.
◆ Οἰκ. Κυριάκου Σιαλβέρα προ-
σφορά γεύματος τήν Κυριακή 3
Φεβρουαρίου εἰς μνήμην τῶν γο-
νέων Νικολάου καί Αἰκατερίνης.
◆ Ἡ μητέρα Ἀναστασία Καντιρ-
λιώτη καί τά ἀδέλφια Νικόλαος,
Ὀλυμπία καί Ἑλένη προσφορά
γεύματος στούς γέροντες τήν
2/3/13 εἰς μνήμην τοῦ υἱοῦ καί
ἀδελφοῦ Ἀθανασίου Καντιρλιώτη
γιά τό 40ημερο μνημόσυνο. ◆
Θεολογία Δάτσιου προσφορά γεύ-
ματος τήν 3/3/13 εἰς μνήμην τοῦ
συζύγου της Κων/νου Δάτσιου
γιά τό 40ήμερο μνημόσυνο. ◆
Κων/να Φωτιάδου προσφορά γεύ-
ματος εἰς μνήμην τοῦ γιοῦ της
Γρηγορίου. ◆ Κώστας καί Θωμαή
Νικολαίδου προσφορά γεύματος
εἰς μνήμην Κων/νου Δάτσιου. ◆
Ἀλεξάνδρα Μπιμπίρη προσφορά
κοτόπουλων εἰς μνήμην τῶν γο-
νέων καί τῶν παππούδων της. ◆
Σύλλογος Πολυτέκνων Κοζάνης
προσφορά τροφίμων (ρύζι 450
κιλά, μακαρόνια καί τυρί). ◆ Ἐπί-
σκεψη Ὁμάδας Συνεργασίας Σώ-
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ματος Ἑλληνικοῦ Ὁδηγισμοῦ προσφορά τροφίμων καί
εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Σύλλογος Ἠπειρωτῶν Κοζάνης
ἐπίσκεψη καί προσφορά εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Ἐπίσκεψη
Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Τμῆμα Κοζάνης καί προσφορά
1 ράδιο cd ἀπό τά μέλη τῆς χορωδίας τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.
◆ Κατηχητικό Ἐνορίας Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κων/νου καί
Ἑλένης Κοζάνης ἐπίσκεψη τήν 19/3/13 καί προσφορά τρο-
φίμων καί ἐδεσμάτων. ◆ Ἱερό Ἐξωκκλήσιο Ἁγίου Χαραλάμ-
πους Κοζάνης προσφορά 20 λίτρα ἐλαιόλαδο. ◆ Σοφία Ι.
Μουρατίδου, Συμέλα Χαρ. Σισμανίδου, Ἰωάννης Χαρ. Κα-
ζαντζίδης, Παρθένα Στ. Καζαντζίδου καί Ἐλευθέριος Παν.
Παντοφλίδης προσφορά τροφίμων. ◆ Οἱ Φίλοι Ἰωάννης
Κορκᾶς, Ἰωάννης Διάφας, Χρῆστος Μπαμπαλίτης, Χαρίλαος
Ματάνας, Χαρίλαος Χατζημανώλης, Μάρκος Μάτσος καί
Μιχαήλ Κρανιώτης προσφορά τροφίμων εἰς μνήμην τοῦ
φίλου τους Χαριλάου Διάφα γιά τό ἐτήσιο μνημόσυνο. ◆
Ἐπίσκεψη ΕΠΑ.Σ. Κοζάνης Τμῆμα Κομμωτικῆς Τάξη Β΄ κού-
ρεμα τῶν γερόντων καί προσφορά εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς.
◆ Ἐργαζόμενοι στόν Α.Η.Σ. Ἁγίου Δημητρίου προσφορά
γάλακτος.   ◆ Ἐργαζόμενοι στόν Α.Η.Σ. Καρδιᾶς προσφορά
γάλακτος. ◆ Ἐργαζόμενοι στό Ὀρυχεῖο Νοτίου Πεδίου Το-
μέας Σκληρῶν Σχηματισμῶν προσφορά γάλακτος.   ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου Κοζάνης προσφορά 20 λίτρα ἐλαι-
όλαδο. ◆ Ἐνορία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Αὐλῶν προ-
σφορά τροφίμων. ◆ Ἱερεύς Θωμάς Μπασδέκης, Ἐλευθέριος
Τσαουσίδης καί Βασίλειος Κουτσιάδης προσφορά λαχανικῶν.
◆ Κων/νος Ἀϊβαλιώτης προσφορά πατάτες. ◆ Ποντιακός
Μορφωτικός Σύλλογος Ἁγίου Δημητρίου-Ρυακίου προσφορά
σέ τσουρέκια. ◆ Ἀρτοποιεῖο «Ὁ Φοῦρνος μέ τά ξύλα» προ-
σφορά ἀρτοσκευασμάτων. ◆ Μάρκος Τσιτσόπουλος προ-
σφορά μήλων. ◆ Ἀφοί Βλιαγκόφτη προσφορά φρούτων καί
λαχανικῶν. ◆ Ἱερεύς Κων/νος Καλαϊτζίδης προσφορά 20
λίτρα ἐλαιόλαδο. ◆ Ἀφοί Δαγκλή Ο.Ε. προσφορά τροφίμων.
◆ Παῦλος Σιδηρόπουλος προσφορά αὐγῶν. ◆ Δημήτριος
Μπιμπίρης προσφορά τροφίμων. ◆ Τζένη Βασιλειάδου προ-
σφορά τροφίμων. ◆ Αἰκατερίνη Λιάνα προσφορά ζυμαρικῶν.
◆ Γεώργιος Τσιρουκίδης προσφορά τροφίμων.

Πρὸς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Σερβίων καὶ Κοζάνης

◆ Λουΐζης Ζήνων   500  $
◆ Διακουμάκης Ἰωάννης  100 €
◆ Διακουμάκης Εὐάγγελος 2000 $
◆ Γαβαλᾶς Νικόλαος  1000 $
◆ Μητροπολίτης Ἀτλάντας Ἀλέξιος  1000 $
◆ π. Χριστόδουλος Ροδίτης 1500 €
◆ Ροδίτη Καλλιόπη  1000 $
◆ Πανάγος Ἔλλη  500 $
◆ Βαβάσης Χρῆστος  500 $
◆ Κεχαγιᾶ Εὐαγγελία  200 $
◆ Μαγκλάρα Ἔφη 150  $
◆ Κουλάκη Ἄννα 100 $
◆ Cris Φλώρα  100 $
◆ Ἱ. Ν. Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης 2600 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Σερβίων 150 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων 550 €
◆ Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς 140 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Κοζάνης  285 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου  115 €
◆ Τσιμπέρη Ἄννα  2000  Δολ. Καναδᾶ, γιὰ τὸ Κοινωνικό

Παντοπωλεῖο

Ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαριστεῖ θερμὰ τοὺς δωρητὲς καὶ
εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντιδωρεὰ καὶ εὐλογία.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης κ.
Παῦλος, κατά τό τετράμηνο Ἰανουαρίου – Ἀπριλίου 2013:

1. Λειτουργική Διακονία:
Χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ κήρυξε στούς Ἱ. Ναούς:

v Τιμ. Προδρόμου Λευκοπηγῆς (7/1), Ἁγ. Γεωργίου
Πρωτοχωρίου (13/1), Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης (17-18/1),
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κ. Κώμης (20/1), Ἁγ. Διονυσίου
Βελβενδοῦ (23/1), Ἁγ. Νικολάου Κρανιδίων (27/1), Ἱ.
Μονῆς Παναγίας Ζιδανίου (30/1), Ἁγ. Γεωργίου Ξηρολίμνης
(2/2), Ἁγ. Νικολάου Λιβαδεροῦ (3/2), Ἁγ. Χαραλάμπους
Βελβενδοῦ (9/2), Ἁγ. Χαραλάμπους ὁμώνυμης κοινότητας
(10/2), Ἁγ. Πέτρου & Παύλου Ἰμέρων (11/2), Ἁγ. Κοσμᾶ
Αἰτωλοῦ Ἀκρινῆς (3/3), Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης
(17/3), Τιμ. Προδρόμου Ρυμνίου (31/3), Ἁγ. Παρασκευῆς
Κοζάνης (14/4), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Λευκάρων (21/4). 

Ἐπίσης:
v εὐλόγησε τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας τῶν συνερ-

γατῶν τῶν Γραφείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί παρέθεσε
γεῦμα σ’ αὐτούς (8/1),

v εὐλόγησε τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας καί παρακο-
λούθησε τήν ἐκδήλωση τοῦ Συνδέσμου Γραμμάτων &
Τεχνῶν Ν. Κοζάνης (26/1) καί τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
τῆς Ἐνορίας Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (27/1), 

v τέλεσε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ ἰατροῦ Χρ.
Ἀντωνιάδη καθώς καί τό 40νθήμερο μνημόσυνο αὐτοῦ
στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ξηρολίμνης (30/1 & 10/3),

v τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Στρατιωτικό
Κοιμητήριο Κοζάνης (9/3),

v χοροστάτησε στήν Δοξολογία γιά τήν ἐπέτειο
τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγ.
Νικολάου & τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση (25/3),

v συλλειτούργησε μέ τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Σαλώνων
κ. Ἀντώνιο κατά τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκύνησης
στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης
Κοζάνης (7/3),

v τέλεσε τή Θ. Λειτουργία καί ἀπένειμε τό ὀφίκιο
τοῦ Ἀρχιμανδρίτη στόν ὁσιότ. ἱερομόναχο Βασίλειο Πα-
παντώνη, ἐφημέριο Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πολυμύλου (27/4),

v Κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς τῆς Μ.
Τεσσαρακοστῆς χοροστάτησε στούς Ἱερούς Ναούς τῆς
Κοζάνης: 
Ἁγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης (17/3), ὅπου μίλησε ὁ ἴδιος
(«Τό μήνυμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐν
συνδυασμῷ μέ τό Πάσχα»),

v Ἁγ. Νικολάου (24/3), μέ ὁμιλητή τόν Πανοσιολ.
Ἀρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Μάστορα («Νηστεία παθο-
κτόνος καί οὐ σωματοκτόνος»),

v Ἁγ. Δημητρίου (31/3), μέ ὁμιλητή τόν Πρωτοπρεσβ.
Χρῆστο Ζαχαράκη («Νηστεία καί φιλανθρωπία κατά τήν
διδασκαλία τοῦ Τριωδίου»),

v Παναγίας Φανερωμένης (7/4), μέ ὁμιλητή τόν
Πρωτοπρ. Γεώργιο Πιστόλα («Ὁ Σταυρός, ἡ πολύτιμη

κληρονομιά τῶν Ὀρθοδόξων»),
v Ἁγ. Ἀθανασίου (14/4), μέ ὁμιλητή τόν Πρωτοπρ.

Στέφανο Γκριτζέλη («Ἡ μεγάλη ἀξία τῶν μικρῶν ἔργων»),
v Ἁγ. Νικάνορα (21/4), μέ ὁμιλητή τόν Πρωτοπρ.

Κων/νο Κώστα («Ἀναδρομή στό Τριώδιο - ταυτόσημοι
τύποι»).

v Τέλεσε τίς Θείες Λειτουργίες τῶν προηγιασμένων
Τιμίων Δώρων στούς Ἱ. Ναούς: Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης
(20/3, 1-2/4), Ἁγ. Γεωργίου Αἰανῆς (22/3), Γεν. Θεοτόκου
Πλατανορεύματος (27/3), Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης (29/3),
Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (8/4), Γεν. Θεοτόκου Πετρανῶν,
ὅπου καί τοποθέτησε τόν νέο ἐφημέριο Ἀρχιμ. Θεόκλητο
Μπασιᾶ (9/4), Ἁγ. Νικόλαο Λιβαδεροῦ (10/4), Ἁγ. Κων/νου
& Ἑλένης Μαυροδενδρίου (12/4), Ἁγ. Γεωργίου Μεσιανῆς
(17/4), Ἁγ. Παντελεήμονος Ποντοκώμης (24/4), Ἁγ. Παν-
τελεήμονος Καλαμιᾶς (26/4).

v Χοροστάτησε κατά τίς Ἀκολουθίες τῶν Χαιρε-
τισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στούς Ἱ. Ναούς: Ἁγ.
Δημητρίου Κοζάνης (22/3), Ἁγ. Γεωργίου Σερβίων (5/4),
Κοιμ. Θεοτόκου Βελβενδοῦ (12/4) καί Ἀκάθιστου Ὕμνου
στόν Καθεδρ. Ἁγ. Νικολάου (19/4).

Κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς
Διακαινησίμου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε, λειτούρ-
γησε καί μίλησε στούς Ἱ. Ναούς: 
v Κυριακή τῶν Βαΐων (28/4): Ἁ γ. Νικολάου Κρόκου &

Ἁ γ. Κυριακῆς Σερβίων, 
v Μ. Δευτέρα (29/4): Ἁ γ. Τριάδας Δρεπάνου,
v Μ. Τρίτη (30/4): Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης & Ἁγ. Κων/νου

καί Ἑλέ νης Κοζάνης,
v Μ. Τετάρτη (1/5): Ἁγ. Δημητρίου Κτενίου & Παναγίας

Φανερωμένης Κοζάνης,
v Μ. Πέμπτη (2/5): Ἱ. Μονῆς Παναγίας Ζιδανίου & Ἁγ.

Νικολάου Κοζάνης,
v Μ. Παρασκευή (3/5): Κοιμ. Θεοτόκου Βελβενδοῦ,

Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης & Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης,
v Μ. Σάββατο (4/5): ἐξωκλ. Ἰω. Βαπτιστοῦ Ν. Νικοπό-

λεως & Ἁ γ. Νικολάου Κοζάνης,
v Κυριακή τοῦ Πάσχα (5/5): Ἁ γ. Νικολάου Κοζάνης,
v Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου (6/5): Ἁγ. Γεωργίου

Σερβίων & Ἁγ. Ραφαήλ κοινότ. Ἁγ. Χαραλάμπους,
v Τρίτη τῆς Διακαινησίμου (7/5): Ἁγ. Ραφαήλ Καστανιᾶς

Σερβίων,
v Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου (8/5): ἐξωκλ. Ἁγ. Χρι-

στοφόρου Προσηλίου,
v Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου (10/5): ἐξωκλ. Ζωο-

δόχου Πηγῆς (Παναγία) Κοζάνης & Ἱ. Μονῆς Παναγίας
Ζιδανίου,

v Κυριακή τοῦ Θωμᾶ (22/4): Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης
& Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Κοζάνης.

2. Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
v ἐπισκέφθηκε τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη

Ἐλασσῶνος κ. Βασίλειο (2/1),
v δέχθηκε τήν ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη τοῦ γενικοῦ

πρόξενου τῆς Τουρκίας στήν Θεσσαλονίκη κ. Τουγρούλ
Μπιλτεκίν (16/1),
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v παρέθεσε εὐχαριστήριο γεῦμα στά μέλη
τῆς Δημοτικῆς Φιλαρμονικῆς «ΠΑΝΔΩΡΑ» (27/1),

v προήδρευσε τῶν Ἱερατικῶν Συνάξεων τῆς
καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως στούς Ἱ. Ναούς τῆς Κοζάνης:
Ἁγ. Παρασκευῆς (24/1, 25/2, 28/3), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης
(23/4),

v προήδρευσε τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου
(28/1, 27/3) καί τοῦ Δ.Σ. τοῦ Δρίζειου Ἱδρύματος (28/1),

v μίλησε σέ ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Φλωρίνης στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Σκέπης Πτολεμαΐδας (29/1),

v μετεῖχε σέ ἀρχιερατική ἱ. ἀγρυπνία στόν Ἱ. Ν. Πέ-
τρου & Παύλου Βεροίας (28/1),

v δέχθηκε τήν ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη τοῦ Βουλευτῆ
κ. Νικ. Νικολόπουλου (9/2),

v μετεῖχε σέ προσκυνηματική ἀποστολή στούς
Ἁγίους Τόπους (12-18/2),

v μετεῖχε στήν Ἔκτακτη Συνεδρία τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (21-22/2),

v συμμετεῖχε στήν Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Διο-
νυσίου Ἀθηνῶν, ὅπου τελέστηκε ἡ χειροτονία σέ Ἐπίσκοπο
τοῦ ἐψηφ. Μητροπολίτη Μαρωνείας κ. Παντελεήμονα
(24/2),

v ἐπισκέφθηκε τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτη Φλω-
ρίνης κ. Θεόκλητο (26/2),

v παρίστατο κατά τήν τέλεση τοῦ ἐτήσιου μνημό-
συνου τῆς μοναχῆς Εἰρήνης στήν Ἱ. Μονή Κοιμήσεως
Θεοτόκου Μικροκάστρου Σιατίστης (2/3),

v μίλησε σέ ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Ἐλασσῶνος (12/3),

v παρέστη στήν ἐνθρόνιση τοῦ Μητροπολίτη Μα-
ρωνείας κ. Παντελεήμονα στήν Κομοτηνή (14/3),

v συμμετεῖχε στήν ἀρχιερ. Θ. Λειτουργία πού τελέ-
στηκε στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Τσαριτσάνης
Ἐλασσώνας (24/3),

v παραχώρησε συνέντευξη στή Δημοσιογράφο τοῦ
West Channel κ. Βασιλική Ἀννουλίδου (23/4),

v μετεῖχε στίς πανηγυρικές – λατρευτικές ἐκδηλώ-
σεις γιά τή μνήμη τῆς ὁσ. Σοφίας τῆς Κλεισούρας στήν
Ἱ. Μονή Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριᾶς
(10-11/5).

Ὁ Μητροπολίτης Βεροίας
ὁμιλητής σέ Ἱερατική Σύναξη

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε
Ἱερατική Σύναξη τῆς Μητροπόλεώς μας στόν Ἱ. Ναό τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς Κοζάνης, στήν ὁποία ὁ Ποιμενάρχης
μας κ. Παῦλος προσκάλεσε ὡς ὁμιλητή τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονα.

Στήν ὁμιλία του ὁ φιλοξενούμενος Ἀρχιερέας ἀνα-
φέρθηκε στήν Κλίμακα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου καί συγκε-
κριμένα στό κεφάλαιο περί ἀποταγῆς ἀπό τόν κόσμο,
τονίζοντας ὅτι σύμφωνα μέ τήν ἑρμηνεία τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ κόσμος ἐν προκειμένῳ εἶναι τό κο-
σμικό φρόνημα. 

Στό τέλος τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παν-
τελεήμονας ἀπάντησε σέ ἐρωτήματα τῶν κληρικῶν τῆς
Μητροπόλεώς μας.

Τίμιο Ξύλο ἀπό τήν Κοζάνη
στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Σοφίας Ψυχικοῦ

Τεμάχιο τοῦ Τίμιου Ξύλου, πού φυλάσσεται στόν Ἱ.
Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης, συ-
νόδεψε ο Μητροπολίτης μας κ. Παύλος στόν Ἱ. Ναό τῆς
Ἁγίας Σοφίας Ψυχικοῦ στήν Ἀθήνα τήν Παρασκευή 29
Μαρτίου 2013 καί τό ὁποῖο προσκύνησε πλῆθος πιστῶν
γιά 7 ἡμέρες.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Παῦλος τέλεσε τήν Ἀκολουθία
τῆς Β΄ στάσης τῶν Χαιρετισμῶν καί μιλώντας πρός τό
λαό τοῦ Ψυχικοῦ εἶπε γιά τήν σημασία τῆς παρουσίας
τῆς Παναγίας μας στήν ζωή κάθε Ἕλληνα: «Χρειάζεται
ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς μας στήν ἐποχή πού ζοῦμε, γιά νά
μπορεῖ νά ἔρθει ὁ Θεός καί νά μᾶς ἀποκαλύψει τά
θαύματά Του» εἶπε μεταξύ ἄλλων. Σέ ἄλλο σημεῖο ἀνα-
φέρθηκε γιά τήν συκοφαντία πού δέχεται καθημερινά ἡ
Ἐκκλησία μας λέγοντας: «Δύο χιλιάδες χρόνια ἡ Ἐκκλησία
μας συκοφαντεῖται, ὅμως μένει σταθερή στό ὕψος της»
ἐνῶ συνέχισε: «Τό φιλότιμο, ἡ εὐγένεια καί ὁ Πολιτισμός
εἶναι ἔμφυτα στόν Ἑλληνικό λαό, ἁπλά πρέπει νά τά
χρησιμοποιοῦμε».

Λίγο πρίν τό τέλος, ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, Ἀρχιμ.
Ἰωαννίκιος, εὐχαρίστησε θερμά ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας
τόν Μητροπολίτη Κοζάνης, γιά τήν μεγάλη εὐλογία πού
προσφέρει στήν περιοχή ἐνῶ εὐχήθηκε ἡ Ἁγία Σοφία νά
τοῦ δίνει δύναμη στό ἔργο του.

Μετά τήν ἀκολουθία τῶν χαιρετισμῶν τελέστηκαν οἱ
χαιρετισμοί τοῦ τιμίου ξύλου καί ἀμέσως μετά ἱερά
ἀγρυπνία προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου.

Λείψανο τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας
στήν Μητρόπολή μας 

Σέ πνεῦμα κατάνυξης κλῆρος καί λαός τῆς Κοζάνης
ὑποδέχτηκαν τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 30 Μαρτίου
2013 τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρ-
τυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας ἀπό τόν ὁμώνυμο Ἱερό
Ναό τῶν Ἀθηνῶν.

Τό ἱερό λείψανο μετέφερε στόν Ἱερό Προσκυνηματικό
Ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοζάνης ὁ Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης κ. Τιμόθεος Ἄνθης, Προϊστάμενος τοῦ
Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν, καί τό ὑποδέχθηκαν ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σερβίων & Κοζάνης κ. Παῦλος, Ἱερεῖς, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης Κοζάνης κ. Ἰωάννης Σόκουτης, ὁ
Βουλευτής Κοζάνης κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος καί ἐκπρό-
σωπος τοῦ Στρατοῦ.

Ἀκολούθησε Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπε-
ρινός μετ΄ ἀρτοκλασίας χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπο-
λίτου, ἐνῶ τήν Κυριακή τήν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ π.
Τιμόθεος Ἄνθης, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν θεῖο λόγο.

Κατά τίς ἑπτά ἡμέρες παραμονῆς τελοῦνταν καθη-
μερινά ἱερές ἀκολουθίες καί τήν Κυριακή τῆς Σταυρο-
προσκυνήσεως 7 Ἀπριλίου τό ἱερό Λείψανο μεταφέρθηκε
γιά προσκύνημα στόν Ἱ. Ναό  Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων
καί τήν ἑπομένη στόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελ-
βενδοῦ, ἀπ’ ὅπου ἐπιστράφηκε στήν Ἀθήνα.


