
«…ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ΄ 4).
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Εορτάζουμε, ὑμνοῦμε και
δοξολογοῦμε τό Μέγα και
μοναδικό γεγονός στήν

ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους,
τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἐνανθρωπή-
σαντος Ὑιοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ,
τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ καί
ἐν τῇ ἀναστάσει Αὐτοῦ τήν ἀνά-
σταση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τήν
προσωπική ἀνάσταση ἑνός ἑκάστου!
Τήν δική μας ἀνάσταση! Ὁ Θεός
ἔγινε ἄνθρωπος. «Αὐτεπάγγελτος
ἦλθε...» ἀπό ἄκραν ἀγάπην για
τό πεσμένο πλάσμα Του, τό ὁποῖο
ἠθέλησεν τῇ συνεργείᾳ τοῦ διαβό-
λου, νά γίνει Θεός χωρίς τόν Θεόν!
Καί ἀντ’ αὐτοῦ ἐγεύθη τόν πνευ-
ματικό θάνατο! 

Ἔρχεται ὁ Θεός διά τοῦ Σταυ-
ροῦ, τῆς Ταφῆς καί τῆς Ἀναστάσεώς

Του, καταπατεῖ τόν θάνατο, συν-
τρίβει τό κράτος τῆς τυραννίας καί
καταργεῖ τήν μονοκρατορία τοῦ
διαβόλου. «Θανάτου ἑορτάζομεν
νέκρωσιν, ᾍδου τὴν καθαίρεσιν...»
ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας και ὁ Ἀνα-
στάς Κύριος μᾶς προσφέρει «ἄλλην
βιοτήν...», «τήν ζωήν, τήν χαράν,
τήν εἰρήνην, τήν προοπτικήν τῶν
αἰωνίων ἀγαθῶν...». Αὐτήν τήν
βιοτή, τῆς ὁποίας πηγή εἶναι ὁ
Ἴδιος. 

Ἄνοιξε μέ τόν Σταυρόν Του
τήν «κεκλεισμένην πύλην τῆς
Ἐδέμ...», δηλαδή μᾶς κατέστησεν
καί πάλιν υἱούς Θεοῦ καί συγκλη-
ρονόμους τῆς βασιλείας Του! Καί
δέν μπορεῖ κανείς, μά κανείς νὰ
μᾶς ἀφαιρέσει αὐτό τό δικαίωμα,
αὐτό τό θεῖο καί οὐράνιο δῶρο,

«Ὁ λόγος γιὰ τὴν ἀνάσταση
δὲν εἶναι ἱστορία, ἀλλά μαρτυρία,
δὲν εἶναι μνήμη, ἀλλά δύναμη·
δὲν εἶναι γνώση, ἀλλά ζωή. Ὄχι
πὼς ἡ ἀνάσταση εἶναι τὸ γεγονὸς
τοῦ κόσμου, ποὺ ἁπλώθηκε κι
ἔγινε τὸ θαῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά
ἡ ἀνάσταση εἶναι τὸ θαῦμα τοῦ
Θεοῦ, ποὺ χαμήλωσε κι ἔγινε τὸ
γεγονὸς τοῦ κόσμου. Ἀπὸ τοὺς
κόλπους τοῦ Θεοῦ Πατέρα ἡ
ἀνάσταση καὶ ἡ ζωὴ προ-
βαίνει στὸν κόσμο καὶ μπαί-
νει στὴν ἱστορία, νικᾶ τὸ
θάνατο καὶ ἀνασταίνει τὸν
ἄνθρωπο. Ἡ ἀνάσταση σὰν
θαῦμα δὲν εἶναι τώρα τὸ
ἔργο τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὑπερ-
βαίνει μόνο τὴν ἀνθρώπινη
νοητικὴ ἀντίληψη, ἀλλὰ
εἶναι ἡ πνευματικὴ πραγ-
ματικότητα καὶ δύναμη μέσα
στὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἐξαιτίας της
οἱ πιστοὶ εἶναι πιὰ αἰχμάλωτοι
καὶ δέσμιοι στὴν ἀθανασία,
καθὼς ὁ Ἴδιος ὁ ἀναστάς τὸ βε-
βαιώνει: «οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν
ἔτι δύνανται. Ἰσάγγελοι γὰρ εἰσι
καὶ υἱοὶ εἰσι τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀνα-
στάσεως υἱοὶ ὄντες» (Διονυσίου
Λ. Ψαριανοῦ, Ἀναστάσιμη Ἐγκύ-
κλιος).

ἐάν ἐμεῖς δέν τό θελήσουμε. «Τῇ
ἐλευθερίᾳ οὖν, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς
ἠλευθέρωσε, στήκετε, καὶ μὴ πάλιν
ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε» (Γαλ.
5,1), βροντοφωνεῖ ὁ Ἀπόστολος τῶν
Ἐθνῶν Παῦλος. Στα χέρια μας λοι-
πόν εἶναι ἡ πνευματική ἐλευθερία.

ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμοτάτους ἄρχοντας, τούς
ἐνδοξοτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς τῶν ἐνόπλων δυνάμεων
καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λει-
τουργούς, τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων
τῆς ἐκπαιδεύσεως καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Χριστός Ἀνέστη.
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Στά χέρια μας εἶναι τό χρυσό
κλειδί τό ὁποῖο ἀνοίγει τήν πόρτα
τοῦ Παραδείσου. Μᾶς τό ἔδωσε ἡ
Ἐκκλησία μας διά τοῦ Ἁγίου Βα-
πτίσματος μας καί τοῦ Ἁγίου Χρί-
σματος! «Ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν
ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσα-
σθε» (Γαλ. 3,27). Πήραμε τά χα-
ρίσματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος,
«τήν ἀγάπην, τήν χαράν, τήν
εἰρήνην, την μακροθυμίαν, τήν
χρηστότητα, τήν ἀγαθωσύνην, τήν
πίστιν, τήν πρᾳότητα, τήν
ἐγκράτειαν» (Γαλ. 5,22).

Καί διερωτάται ὁ κάθε νουνεχὴς
καί σοβαρός ἄνθρωπος, ὁ ἔχων
ἔστω καί λίγο σεβασμό στόν ἑαυτό
του, ἀλλά καί ἀξιοπρέπεια καί
ἀνθρωπιά: Ποῦ πήγαν ὅλα αὐτά
στίς μέρες μας; Ἀλήθεια, ποιός
φταίει γι’ αὐτήν του τήν κατάστα-
ση; Οἱ Πατέρες, πού τούς ἀρνηθή-
καμε; Ἡ Ἐκκλησία μας, πού τήν
πολεμοῦμε; Ἡ οἰκογένεια, πού τήν

διαλύσαμε; Ἡ ἀξιοκρατία, πού τήν
ξεφτιλίσαμε;Ἡ ἀρετή καί ἡ τιμιό-
τητα, πού τίς ἀπεμπολήσαμε; Ἡ
παιδεία, πού τήν διαλύσαμε; Παν-
τοῦ βάλαμε δυναμίτες καί τά ἀνα-
τινάξαμε ὅλα. Τί μένει; Να θερί-
σουμε θύελλες, μιά καί σπείραμε
παντοῦ ἄγριους ἀνέμους. Κάναμε
τήν Ἑλλάδα μας χώρα τοῦ παρά-
....· παραοικονομία, παραπολιτική,
παραπαιδεία, παρατρεχάμενοι, πα-
ραλίγο, παρά τρίχα, καί φέραμε
τή χώρα στό παρά πέντε. 

Ἔτσι, ὁ Ἕλληνας σήμερα, βαθιά
ἀπελπισμένος καί ἀπογοητευμένος,
κλαίει τήν μοῖρα του, τήν κατάντια
του, πού δέν γιατρεύεται εὔκολα
μέ γενόσημα. Ζεῖ ἀνάμεσα στήν
αδιαφορία, στόν ὠχαδερφισμό, στήν
παρανομία, στήν ἀναρχία. Ὅλα
αὐτά μᾶς ἔφεραν τήν κρίση, πού
μᾶς σφίγγει τόν λαιμό, ἕτοιμη νά
μᾶς πνίξει.

Ναί, Ἀδελφοί μου, ἡ κρίση εἶναι
τό ἀποτέλεσμα ὅλων ὅσων προ-
αναφέραμε, εἶναι τό ἀποτέλεσμα
τῆς κακῆς χρήσεως τοῦ ἀγαθοῦ
τῆς ἐλευθερίας, τήν ὁποία μᾶς χά-
ρισε ὁ Ἀναστάς Κύριος. Δέν θέλει
τήν ἀνάσταση ὁ σημερινός ἄνθρω-
πος, δέν τοῦ χρειάζεται ὁ Σωτήρας.
Ὅλοι σήμερα εἶναι σωτῆρες, μεσ-
σίες, ἀδιαμφισβήτητες αὐθεντίες!
Οἱ πάντες ἀπορρίπτουν τούς πάν-
τας.  Ἕνα ἐγώ κατακλύζει τίς κοι-
νωνίες!

Τό Πάσχα, τό ἐπαναλαμβανό-
μενο στήν πορεία καί ἀνακύκληση
τοῦ χρόνου, ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Σωτῆρος μας Ἰησοῦ, Αὐτοῦ πού
πολλοί ἀπορρίπτουν, ἔρχεται νά
μᾶς θυμίζει ὅτι εἴμαστε υἱοί Θεοῦ
καί συγκληρονόμοι τῆς Βασιλείας
Του καί ὄχι τό τίποτα, καί γιά
τούς μηδενιστές τό μηδέν!

Χαιρόμαστε, ὅμως, διότι ἔστω
καί ὀλίγοι, «τό μικρόν ποίμνιον»
κατά τό Εὐαγγέλιον (Λουκ. 12,32),
τό γνωρίζει τοῦτο, τό χαίρεται καί

τό ἀπολαμβάνει πνευματικά. Εἶναι
ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι τώρα ἀμέσως θά
ἐπανέλθουν στόν Ἱερό Ναό νά
ἀπολαύσουν τήν πρώτη καί μεγάλη
ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, οἱ
ὁποῖοι θά γίνουν συμμέτοχοι τοῦ
Μυστικοῦ Δείπνου καί θά ἐκκεν-
τρίσουν, διά τοῦ σώματος καί τοῦ
Αἵματος τοῦ Κυρίου, τόν ἑαυτόν
τους στό Σῶμα τοῦ Κυρίου· «Γεύ-
σασθε καί ἴδετε ὅτι Χριστός ὁ
Κύριος». Καί ἀφοῦ ὅλα συντελε-
σθοῦν, ἄδοντες καί ψάλλοντες νά
ἐπιστρέψουν στά σπίτια τους, γιά
νά ἀπολαύσουν καί τήν ὑλική τρά-
πεζα. «Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφή-
σατε πάντες» (Κατηχητικός Λόγος
Ἰωαν. Χρυσοστ.) σημειώνει ὁ Ἱερός
Χρυσόστομος.

Οἱ πολλοί θά φύγουν ἅμα τῷ
ἀκούσματι «Ἀναστήτω ὁ Θεός,
καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ
αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προ-
σώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες
αὐτόν». Ὁ Χριστός, ὅμως, καί
αὐτούς τούς περιμένει γιά νά τούς
χαρίσει τήν χαρά τήν ὁποία οὐδείς
ἄλλος ἔχει.

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου,
τό γένος μας, τό ἔθνος μας, ἔζησε,
ζεῖ καί πορεύεται αἰῶνες καί αἰῶνες
ὁλόκληρους μὲ περισσότερες μέρες
λύπης, κατατρεγμοῦ, τυραννίες,
δυναστεῖες καί παντός κακοῦ. Κι
ὅμως ἄντεξε καί ὄχι μόνον, ἀλλά
καί ἀντέστη καί ἀνέστη! Πῶς καί
διότι; Διότι εἶχε ἐλπίδα καί ἄγκυρα
ἀσφαλῆ τόν Θεόν, τόν μόνο καί
μοναδικό καὶ ἀδιαμφισβήτητο Σω-
τήρα, τόν ἀναστάντα Κύριο. Ἄς
τόν ἀγκαλιάσουμε καί πάλι, ἄς
τόν ἀγαπήσουμε καί ἄς τόν ἐμπι-
στευθοῦμε.

Καὶ μ’ αὐτήν τήν βεβαιότητα
καί αὐτήν τήν πίστη, τήν καθαρή
καί κρυστάλλινη, νά ἑορτάσουμε
τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας
βιωματικά, ὑπαρξιακά καί ὄχι τυ-
πικά.
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† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
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Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πα-
τέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί. Ὁ Λόγος
μας σήμερα γιά τήν μητέρα τῶν
ἀρετῶν, τήν ἐγκράτεια.
Πῶς νά μιλήσει κανείς
στή σύγχρονη ἐποχή
γιά τήν ἐγκράτεια; Σέ
μιά ἐποχή ποῦ μᾶς μα-
θαίνει ὅλα νά γίνονται
εὔκολα καί μέ τό πά-
τημα ἑνός κουμπιοῦ;
Στήν ἐποχή μας ἡ
πνευματική ἄσκηση
καί ἡ ἐγκράτεια φαν-
τάζουν ἐξωπραγματικά.
Τή στιγμή πού προ-
βάλλεται παντοῦ ὡς
ἐπιτυχημένη ζωή, ἡ ζωή
τῶν ἀπολαύσεων, τῆς
ἱκανοποίησης τῶν ἐπι-
θυμιῶν καί τῶν αἰσθή-
σεων, κάθε πρόταση
γιά περιορισμό ἤ ἐκκοπή αὐτῶν
τῶν ἀπολαύσεων φαντάζει παρά-
λογη καί ἀδιανόητη, χωρίς νόημα
καί περιεχόμενο. Γιατί νά περιο-
ρίσω ἤ νά κόψω ὅ,τι μέ εὐχαριστεῖ;
Ὅταν ἡ ζωή μου εἶναι γεμάτη μέ
δυσκολίες καί προβλήματα, δέν
εἶναι λογικό νά ψάχνω νά βρῶ
διεξόδους γιά μικροαπολαύσεις
ἔστω καί πρόσκαιρης διαφυγῆς
καί διασκέδασης, ἀντί νά κάνω
τή ζωή μου ἀκόμα πιό δύσκολη
καί στενάχωρη μέ τήν ἄσκηση καί
τήν ἐγκράτεια;

Τή δίαιτα τήν καταλαβαίνω.
Ἀλλά γιατί νά νηστεύω; Τίς κα-
ταχρήσεις τίς ἀποφεύγω. Ἀλλά
δέν εἶναι προτιμότερο στό τριή-
μερο τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας ἤ
τά Σαββατοκύριακα, νά κοιμηθῶ
λίγο παραπάνω, νά πάω μιά ἐκδρο-

μή, νά διασκεδάσω, ἀντί νά
κλειστῶ στήν Ἐκκλησία καί νά
ἀκούω ἀκατανόητα πράγματα; Ἡ

πρόταση ἀκούγεται λογική καί
ἑλκυστική. Κάποτε ὅμως, ἀγαπη-
τοί, θά πρέπει νά κοιτάξουμε τόν
ἑαυτό μας κατάματα καί νά τοῦ
ποῦμε τήν ἀλήθεια. Θά πρέπει
μέ εἰλικρίνεια νά ὁμολογήσουμε
καί νά παραδεχθοῦμε, ὅτι ὅλο
αὐτό τό πανηγύρι πίσω ἀπ᾽ τό
ὁποῖο τρέχουμε λαχανιασμένοι,
ὅλες αὐτές οἱ ἀπολαύσεις καί οἱ
εὐχαριστήσεις, ὅλες αὐτές οἱ δια-
σκεδάσεις πού ἐπιδιώκουμε, εἰδικά
ὅταν στεροῦνται πνευματικότητας,
ὄχι μόνο δέν μᾶς κάνουν ἀληθινά
χαρούμενους καί εὐτυχισμένους,
ὄχι μόνο δέν μᾶς ξεκουράζουν,
ἀλλά κάνουν τό κενό μέσα μας
ἀκόμα πιό μεγάλο καί αἰσθητό
καί τήν ψυχική κούραση πιό ἔντο-
νη.  Ἡ ἀληθινή χαρά στή ζωή μας
δέν ἔρχεται ὅταν ἔχουμε ἐτοῦτο

ἤ ἐκεῖνο τό ἀγαθό, ἀλλὰ ὅταν
ἔχουμε Ἐκεῖνον, τόν Ἀγαθό Κύριο,
νά κατοικεῖ μέσα στήν καρδιά

μας! Αὐτός μᾶς δίνει
κάθε πληρότητα, κάθε
χαρά καί μαζί του μόνο
νοιώθουμε ἀληθινά
εὐτυχισμένοι. Πῶς νά
ἔρθει ὅμως καί ποῦ νά
βρεῖ χῶρο νά μπεῖ στή
ζωή μας καί τήν καρδιά
μας, ὅταν εἶναι γεμάτα
μέ χίλια δυό ἄλλα
ἐνδιαφέροντα, ὅταν κυ-
ριαρχεῖ τό Ἐγώ καί ὅλα
ὅσα αὐτό ἔχει συσσω-
ρεύσει;

Νά, λοιπόν, ποῦ
βρίσκεται ἡ μεγάλη
ἀξία τῆς πνευματικῆς
ἄσκησης καί τῆς ἐγκρά-
τειας: Στό «Καθαρίσω-

μεν ἑαυτούς ἀπό παντός μολυσμοῦ
σαρκός καί πνεύματος» (Β’ Κορ.
7,1). Καθάρισε τήν καρδιά σου.
Καθάρισε τά παράθυρα τῆς ψυχῆς
σου κι ἄνοιξέ τα γιά νά μπεῖ φῶς
καί καθαρός ἀέρας. Νά φύγουν
οἱ δυσοσμίες τοῦ δῆθεν πολιτισμοῦ
ἀπό τό σπίτι σου πού πρόκειται
νά φιλοξενήσεις τόν Κύριο.

Α) Τί εἶναι, λοιπόν, ἡ ἐγκρά-
τεια; Ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας
μας γιά τήν ἐγκράτεια συχνά πα-
ρεξηγεῖται ἀκόμα κι ἀπό πιστούς
πού νομίζουν ὅτι εἶναι περιφρό-
νηση καί κακοποίηση τοῦ σώματος.
Ὅμως ἡ πίστη μας εἶναι ξεκάθαρη.
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἡ ζωντανή εἰκό-
να τοῦ Θεοῦ γιατί ἔχουμε τό «κατ᾽
εἰκόνα». Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος τίμησε
τήν ἀνθρώπινη φύση μας μέ τήν

Ἀρχιμανδρίτου Χριστοφόρου Ἀγγελόπουλου,
Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σερβίων καὶ Κοζάνης

«Ἔφτασε καιρός, ἡ των πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή,...  ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια»!

* Ὁμιλία στὸν Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ τῆς Α´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 9-3-2014, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ
Ναὸ  Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης.



ἐνσάρκωσή του. Μετέχουμε στόν
ἁγιασμό τοῦ Χριστοῦ καί τό σῶμα
μας γίνεται ἱερό, ναός τοῦ Θεοῦ
καί κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος ἀπ’ τή στιγμή ποὺ βαπτι-
ζόμαστε.

Ἄν, λοιπόν, ἡ ὕπαρξή μας
εἶναι πλέον ναός τοῦ «ἐν ἡμῖν
Ἁγίου Πνεύματος»,τότε ἡ ἐγκρά-
τεια, ἡ ἐκκλησάρισσα καί βηματά-
ρισσα αὐτοῦ τοῦ ναοῦ. Αὐτή μέ
πολύ δέος καί εὐλάβεια, ἐπιμε-
λεῖται τήν εὐπρέπεια καί τήν κα-
θαρότητά του. Καί προσφέρει «θυ-
σίαν ζῶσαν... τῷ Θεῶ, τήν λογικήν
λατρείαν ὑμῶν» (Ρωμ. 12, 1).

Ἄν ἡ καρδιά μας εἶναι ὁ λει-
μώνας, ὁ μυστικός κῆπος, τότε ἡ
ἐγκράτεια εἶναι ἡ κηπουρός ποὺ
σκάβει, φυτεύει τούς σπόρους
τῶν ἀρετῶν, τούς ποτίζει καί τούς
καλλιεργεῖ. Ἡ συγκομιδή εἶναι ἡ
αἰώνια ζωή. Ἀλλά ἐπίσης εἶναι
καί ἡ γεωπόνος πού κλαδεύει καί
ξεριζώνει κάθε ζιζάνιο καί «δένδρο
σαπρό». Διότι «ἔσωθεν ἐκ τῆς
καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλο-
γισμοί οἱ κακοί ἐκπορεύονται», ἡ
ἀνηθικότητα, οἱ κλοπές, οἱ φόνοι,
oἱ πλεονεξίες, οἱ πονηρίες, ὁ δόλος,
ἡ βλασφημία, ἡ ὑπερηφανία. Ὅλα
αὐτά ἀπό τήν καρδιά πηγάζουν
καί καθιστοῦν ἀκάθαρτο τόν
ἄνθρωπο (Μάρκ. 7,21-24).

Ἄν τά πάθη, οἱ ἀδυναμίες,
καί οἱ ἁμαρτίες μας εἶναι τά τραύ-
ματα τῆς ψυχῆς μας, συνέπειες
τῆς κακῆς χρήσης τοῦ αὐτεξουσίου
καί τῆς ἐλευθερίας μας, ἡ ἐγκρά-
τεια εἶναι ἡ ἐπιδέξια χειροῦργος,
πού μέ τό νυστέρι της πετυχαίνει
τήν ἐκκοπή τοῦ ἰδίου θελήματος
καί τήν ἀποκατάσταση τῶν
πληγῶν.

Ἄν μιά καινούργια ζωή, ἕνας
ἄνθρωπος, ἔρχεται στόν κόσμο
μέσα ἀπό τίς ὠδίνες τοῦ τοκετοῦ,
πολύ περισσότερο ἡ ἐν Χριστῷ
ζωή, ἡ καινούργια ζωή στήν ὁποία
καλούμαστε νά ἀναγεννηθοῦμε,
κυοφορεῖται καί ἔρχεται στό φῶς

μέσα ἀπό τίς ὀδύνες τῆς ἐγκρά-
τειας. Ὅμως «ὅταν ἡ γυναίκα γεν-
νήσει τό παιδί, ξεχνᾶ τούς πόνους
ἀπ’ τή χαρά της ποὺ γεννήθηκε
ἄνθρωπος στόν κόσμο» (Ἴωαν.
16, 21). Ἔτσι κι ὁ πιστός. Ἡ χαρά
τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς τοῦ δίνει τέ-
τοια πληρότητα, πού δέν ὑπολο-
γίζει τούς κόπους καί τίς θυσίες
τῆς ἐγκράτειας.

Κατά συνέπεια ἡ ἐγκράτεια
δέν εἶναι κακοποίηση τοῦ σώματος,
ἀλλὰ νέκρωση τοῦ σαρκικοῦ φρο-
νήματος. Ἐμεῖς, λέει ὁ ἀββᾶς Ποι-
μήν στό Γεροντικό, δέν μάθαμε
νά εἴμαστε σωματοκτόνοι, ἀλλά
παθοκτόνοι.

Ἡ ἐγκράτεια, ἄς μήν ξεχνᾶμε,
εἶναι συνομήλικη τοῦ ἀνθρώπου,
ὅπως λέει ὁ Μέγας Βασίλειος.
Δόθηκε στούς πρωτοπλάστους
ἀπό τόν Θεό ὡς εὐλογία, ὅπως
τούς δόθηκε τό λογικό, ἡ ἐλευθε-
ρία, ἡ ἐργασία, ἡ ἐξουσία. Τούς
δόθηκε γιά νά προκόβουν πνευ-
ματικά καί νά φτάσουν στό «καθ᾽
ὁμοίωσιν».

Αὐτό, λοιπόν, εἶναι ἡ ἐγκρά-
τεια. Πόλεμος ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ
μου. Ἀόρατος πόλεμος γιατί διε-
ξάγεται μέσα στήν καρδιά μας.
«Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζε-
ται καί βιασταί ἁρπάζουσιν αὐτήν»
(Ματθ. 11,12). Ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν κερδίζεται μέ βιαιότητα
κατά τοῦ ἑαυτοῦ. Ἄν ἡ χριστιανική
ζωή ἦταν ἁπλῶς μερικές εὐσεβεῖς
συνήθειες θά ἦταν περισσότεροι
οἱ συνειδητοί πιστοί. Πολλοί εἶναι
ἐκεῖνοι πού κάνουν προσευχές,
πᾶνε στήν Ἐκκλησία καί συμμε-
τέχουν σέ ἔργα φιλανθρωπίας.
Ὅταν ὅμως τούς ζητηθεῖ νά διορ-
θώσουν τά λάθη τους, νά δαμά-
σουν τό θυμό τους, νά κόψουν
τήν ἀνθρωπαρέσκειά τους, τότε
ὁ Πνευματικός τους χαρακτηρί-
ζεται αὐστηρός καί σκληρός.
Ὅμως αὐτὴ ἡ σκληρότητα ἐνάντια
στό ἐγώ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ. Κι᾽ ὅσο μεγαλύτερη
ἡ βία τόσο μεγαλύτερη ἡ πνευμα-

τική προκοπή.
Αὐτό σημαίνει νά ἀπαρνιέμαι

τόσο τίς μεγάλες, ὅσο καί τίς μι-
κρές ἐμπαθεῖς ἐπιθυμίες μου. Νά
κόψω τίς διεφθαρμένες κλίσεις
μου, μέχρι νά πεθάνει μέσα μου
ὁ παλαιός Ἀδάμ. Οἱ Πατέρες συ-
νιστοῦν νά ἀρχίζουμε ἀπό τά μι-
κροπράγματα. Λέει ὁ ἅγιος
Ἐφραίμ ὁ Σύρος: Πῶς θά μπορέ-
σεις νά σβήσεις μιά μεγάλη φωτιά
πρίν μάθεις νά σβήνεις μιά μικρή;
Θέλεις νά ἀπελευθερωθεῖς ἀπό
ἕνα μεγάλο πάθος ἤ νά μήν ὑπο-
δουλωθεῖς ποτέ σ᾽ αὐτό; Νίκα τίς
μικρές ἐπιθυμίες. Γιατί οἱ ἐπιθυ-
μίες καί τά πάθη εἶναι δεμένα
σάν τούς κρίκους μιᾶς ἁλυσίδας.
Μπορεῖ νά μήν εἶσαι λαίμαργος,
ἀλλά σ’ ἀρέσουν οἱ λιχουδιές.
Μπορεῖ νά μήν εἶσαι ἐγκληματίας,
ἀλλά εἶσαι φλύαρος. Μπορεῖ νά
μήν διαβάζεις ὕποπτα ἔντυπα,
ἀλλά ἀφήνεις ἀδέσποτη τή φαν-
τασία σου. Ὅλα αὐτά κατά βάθος
εἶναι ὄψεις τοῦ ἴδιου φαινομένου,
τῆς ἀχόρταγης ἐπιθυμίας γιά ἱκα-
νοποίηση τοῦ ἐγώ.

Κᾶνε, λοιπόν, ἀκάθεκτη ἐπί-
θεση ἐναντίον τῆς φιλαυτίας σου,
γιατί αὐτή εἶναι ἡ ρίζα κάθε κακοῦ
πού συμβαίνει μέσα σου. Ξερίζωσε
τήν κακή ἐπιθυμία σου. Πίεσε τή
μαλθακότητά σου καί τήν τεμπε-
λιά. Μάθε νά εἶσαι αὐστηρός μέ
τόν ἑαυτό σου καί θά νεκρώσεις
τό ἐγώ σου. Ἔτσι θά μπεῖς στόν
θάλαμο τῆς καρδιᾶς σου καί ἐκεῖ
θά ἀνακαλύψεις τόν Θεό. Γιατί
τά σκαλοπάτια γιά τή βασιλεία
τῶν οὐρανῶν εἶναι μέσα σου.

Β) Πῶς βιώνεται ὅμως, ἀγα-
πητοί μου ἀδελφοί, ἡ ἐγκράτεια;
Στήν καθημερινή μας ζωή μέ τίς
ἀναρίθμητες εὐκαιρίες ποὺ μᾶς
παρουσιάζει.

1) Ἐγκράτεια στίς τροφές.
Νηστεία. Ἡ νηστεία μας ἄς μήν
περιοριστεῖ μόνο σέ μιά ἀλλαγή
τῶν διατροφικῶν μας συνηθειῶν.
Νά γίνει καί νηστεία ποσοτική. Ἡ
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νηστεία νεκρώνει τή λαιμαργία
ἀλλά καί ὅλα ἐκεῖνα τά πάθη πού
αὐτή προκαλεῖ: τούς αἰσχρούς
λογισμούς, τίς ἀνήθικες ἐπιθυμίες,
τή σκληρότητα, τήν τεμπελιά, τήν
ἀναισθησία, τήν ἀναίδεια, ὅπως
τά ἀπαριθμεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Σιναΐτης στήν Κλίμακα. Ἡ νηστεία
ἐνισχύει τή θέληση, καθαρίζει τό
νοῦ, δυναμώνει τήν προσευχή, φω-
τίζει τήν ψυχή, προξενεῖ τήν ἀπά-
θεια. Στήν ἐποχή μας προβάλλεται
ἡ εὐχαρίστηση καί ἡ ἀπόλαυση
ἀπό τίς τροφές ἤ τά διάφορα
ὑποκατάστατά τους σέ σημεῖο μά-
λιστα κάποιοι νά μήν τρῶνε γιά
νά ζοῦν ἀλλά νά ζοῦν γιά νά
τρῶνε...

2) Ἐγκράτεια στή γλώσσα.
Ἐλέγχουμε πῶς μιλᾶμε καί πῶς
ἀπαντᾶμε; Μήπως ὁ λόγος μας
εἶναι βλαβερός; Παρηγορεῖ ἤ πλη-
γώνει; Ἐνθαρρύνει ἤ ἀπογοητεύει;
Ἀληθεύει ἤ ψεύδεται; Συγχωρεῖ
ἤ κατακρίνει; Ἐνισχύει τήν πίστη
ἤ τήν ἀπιστία; Εὐχαριστεῖ ἤ
αἰσχρολογεῖ; Ὑμνεῖ ἤ βλασφημεῖ;
Ἡ πολυλογία, ἀγαπητοί μου,  εἶναι
ὁ θρόνος τῆς κενοδοξίας, ἐνῶ ἡ
σιωπή εἶναι μητέρα τῆς προσευχῆς
καί κρυφή προκοπή. Μέσα ἀπό
τή σιωπή συνομιλεῖ κανείς μέ τόν
Θεό, ποὺ ἀκούει ὅ,τι τοῦ λέμε
χωρίς νά χρειάζονται λόγια καί
λέξεις. Γι’ αὐτό, λοιπόν, «Θοῦ
Κύριε φυλακήν τῷ στόματί μου
καί θύραν περιοχῆς περί τά χείλη
μου» (Ψάλμ. 140, 3) μέ τήν ἐγκρά-
τεια. Μικροί, οἱ παλαιότεροι θά
θυμάστε, μᾶς ἔλεγαν: «τή γλώσσα
σου ἅμα κρατεῖς εἶσαι μεγάλος
νικητής».

3) Ἐγκράτεια στ’ αὐτιά. Προ-
σέχεις τί ἀκοῦς; Ἐλέγχεις τήν
πηγή καί τίς προθέσεις, τά κίνητρα
ἐκείνων ποῦ λένε ἤ διαδίδουν κάτι;
Γιατί εὔκολα μπορεῖ νά πέσεις
στό ἁμάρτημα τῆς κατάκρισης.
Κλεῖσε ἐπίσης τ’ αὐτιά σου σ᾽
ὅλα ἐκεῖνα τά ἀνόητα ἀκούσματα
ποὺ ἀναστατώνουν μέσα σου τίς

ἐμπαθεῖς ἐπιθυμίες καί ἐξάπτουν
τήν ἀρρωστημένη φαντασία καί
ἄνοιξέ τα διάπλατα στό λόγο τοῦ
Θεοῦ.

4) Ἐγκράτεια στά μάτια. Ποῦ
προσηλώνεις τό βλέμμα σου, ποῦ  

ἑστιάζεις τήν προσοχή σου;
Πόσο σέ παγιδεύει ὁ βομβαρδισμός
τῶν εἰκόνων τῆς ἐποχῆς μας; Πόση
ἀκαθαρσία ἐπιτρέπεις κάθε μέρα
νά εἰσέρχεται ἀπό αὐτές τίς εἰσό-
δους ἀπό τούς ἐμπόρους τοῦ θε-
άματος;

5) Ἐγκράτεια στήν ἐμφάνιση.
Παρ᾽ ὅλη τήν προσπάθεια νά γίνει
ἡ μόδα νόμος καί κανόνας γιά
ὅλους, ὀφείλουμε οἱ πιστοί νά
εἴμαστε καί στό κεφάλαιο αὐτό
εὐπρεπεῖς.

Κι ἄν αὐτό ἰσχύει στήν καθη-
μερινή ζωή, πόσο μᾶλλον ὅταν
προσερχόμαστε σέ χώρους ἱερούς,
σέ προσκυνήματα, στό ναό. Τείνει
νά καθιερωθεῖ οἱ προσκεκλημένοι
σέ κάποιο γάμο ἤ βάπτιση, νά
προσέρχονται μέ τέτοια ἐμφάνιση
σά νά κάνουμε ὄχι μυστήριο ἤ
προσευχή, ἀλλά ἐπίδειξη μόδας
καί μάλιστα ἐξεζητημένη. Ἡ
Ἐκκλησία μᾶς ὑποδεικνύει ὅμως
ὅτι ἡ ἐξωτερική ἐμφάνισή μας δέν
πρέπει νά μειώνει τήν πνευματική
ἐσωτερική ὀμορφιά. Νά μήν φυ-
γαδεύει τήν αἰδὼ μέ τήν ἀναίδεια,
νά εἶναι σεμνή καί ὄχι ἄσεμνη, νά
ἐμπνέει σεβασμό, νά προβάλει
τήν εὐπρέπεια καί τήν ἁγνότητα
καί ὄχι τήν ἐκκεντρικότητα. Νά
μήν προκαλεῖ ἠθική ζημιά σ᾽ ὅποιον
δέχεται τά μηνύματά της.

6) Ἐγκράτεια στούς λογι-
σμούς καί τή φαντασία. Ἔλεγε
κάποιος. Δέν μπορεῖς νά ἐμποδί-
σεις τά πουλιά νά πετᾶνε πάνω
ἀπό τό κεφάλι σου. Μπορεῖς ὅμως
νά τά ἐμποδίσεις νά κάνουν τή
φωλιά τους ἤ τίς ἀκαθαρσίες τους
πάνω στό κεφάλι σου. Ἔτσι εἶναι
καί οἱ πονηροί λογισμοί. Ὅμως
μέ τήν ἐγκράτεια θά ἐλέγχουμε
ἀκόμα καί τίς σκέψεις μας.

Ἄς μήν ἐπεκταθοῦμε ἄλλο
σέ ἀναλύσεις καί περιπτώσεις,
ἀλλά ἄς ὑπογραμμίσουμε μόνο
τοῦτο. Ἄν ἀπό τή φύση της ἡ
ἄσκηση καί ἡ ἐγκράτεια εἶναι δύ-
σκολη καί ὀδυνηρή, στήν ἐποχή
μας γίνεται ὄχι μόνο ὀδυνηρότερη,
ἀλλά ἀγγίζει τά ὅρια τοῦ ἀκα-
τόρθωτου. Καί ὅλοι αὐτοί πού
ἀσχολοῦνται μέ τήν βιομηχανία
ἀξιοποιώντας ἔντεχνα τίς ἀδυνα-
μίες μας, προσπαθοῦν νά μᾶς πεί-
σουν καί νά μᾶς ἐπιβάλουν μέ
τόν βομβαρδισμό τῶν Μέσων, ὅτι
ὄχι μόνο χρειαζόμαστε τά ὑπο-
προϊόντα τους, ἀλλά μᾶς εἶναι
ἀπολύτως ἀπαραίτητα γιά νά εἴμα-
στε εὐτυχισμένοι, ὅτι εἴμαστε ἐξαρ-
τημένοι ἀπ᾽  αὐτά. Τόσο ἐμεῖς
ὅσο κυρίως τά παιδιά καί οἱ νέοι.

Ἀλλά «τά ἀδύνατα παρά
ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεω
ἐστιν» (Λουκ. 18, 27).  Ὅπως
κάθε ἀρετή ἔτσι καί ἡ ἐγκράτεια,
εἶναι ἀνέφικτη μέ τίς δικές μας
δυνάμεις ἀλλά ἐφικτή μέ τή δύ-
ναμη τοῦ Θεοῦ. Ὅπως κάθε ἀρετή
ἔτσι καί ἡ ἐγκράτεια, εἶναι καρπός
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Γαλ. 5, 22-
23). Ἄς ἀναλάβουμε μέ χαρά τήν
«πάνοπλο ἐγκράτεια». Μόνο μ’
αὐτή μποροῦμε νά ἀντισταθοῦμε
στήν κατά μέτωπο ἐπίθεση τοῦ
κακοῦ καί νά ἀνακόψουμε τήν
εἰσβολή του μέσα μας, πού συ-
νεργαζόμενο μέ τό Ἐγώ μας προ-
σπαθεῖ νά μᾶς ἐπιβάλλει τή δι-
κτατορία τῆς ὕλης ἐπάνω στό
πνεῦμα.

Εὐχηθεῖτε Σεβασμιώτατε, σ᾽
αὐτόν τόν δρόμο, «στή στενή καί
τεθλιμμένη ὁδό» (Ματθ. 7,14),
τήν ὁδό τῆς αὐταπάρνησης, τῆς
ἄσκησης καί τῆς ἐγκράτειας, στό
δρόμο τοῦ Σταυροῦ, νά μᾶς ἀξιώ-
σει ὁ Θεός νά βαδίσουμε κι ἐμεῖς.
Τώρα κατά τήν περίοδο τῆς Με-
γάλης Σαρακοστῆς πρός τήν Ἀνά-
σταση, ἀλλά καί καθ’ ὅλη τή διάρ-
κεια τῆς ζωῆς μας πρός τή Βασι-
λεία τῶν Οὐρανῶν.
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ἩἉγία μας Ἐκκλησία, προβάλλει σήμερα,
τήν μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀρχιεπισκόπου

Θεσσαλονίκης, ἑνὸς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων Ἁγίων
Πατέρων καὶ Θεολόγων τῆς Ὀρθοδοξίας. Βρίσκε-
ται στὴν κορυφὴ τῆς ἁγιοπατερικῆς θεολογικῆς
παράδοσης καὶ εἶναι ὁ με-
γαλύτερος Θεολόγος τῆς
ὑστεροβυζαντινῆς ἐποχῆς,
ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑπερασπιστὴς τοῦ
ἡσυχασμοῦ, ἀπολογητὴς τῆς ἱερᾶς νήψεως καὶ
προσευχῆς. 

Ἡ μνήμη του γιορτάζεται δύο φορὲς τόν
χρόνο. Ἡ πρώτη στὶς 14 Νοεμβρίου, ποὺ εἶναι
ἡμέρα τῆς ὁσιακῆς του κοίμησης καὶ ἡ δεύτερη
σήμερα, Κυριακὴ Β´τῶν Νηστειῶν, ὅπως αὐτὴ
καθορίσθηκε ἀπὸ Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου τό
ἔτος 1368. 

Ἡ καθιέρωση τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου κατὰ τή
σημερινὴ ἡμέρα, εἶναι μία πράξη καθαρὰ συμ-
βολικὴ καὶ συγχρόνως ἀποφασιστικὴ διότι ἡ δι-
δασκαλία τοῦ ὁσίου καὶ ὁ ἀγῶνας του ἐναντίον
τῶν αἱρέσεων ὑπῆρξαν καθοριστικοὶ παράγοντες
στὴ διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Ἡ προ-
σφορά του εἶναι τόσο σημαντικὴ γιὰ τήν
Ἐκκλησία, ὅσο σημαντικὴ εἶναι ἡ ἀναστήλωσις
τῶν ἱερῶν εἰκόνων, γι’ αὐτὸ ἡ σημερινὴ Κυριακὴ
θεωρεῖται σὰν ἡ συνέχεια τῆς νίκης τῆς Ὀρθο-
δοξίας ἐναντίον τῆς πλάνης καὶ τῶν αἱρέσεων,
ποὺ γιορτάσαμε τήν περασμένη Κυριακή.

Ἦταν γιὸς συγκλητικοῦ καὶ γεννήθηκε στὴν
Κωνσταντινούπολη τό 1296. Ἐνῶ ἦταν ἑπτὰ
ἐτῶν, πέθανε ὁ πατέρας του καὶ τήν κηδεμονία
τῆς μητέρας του, τῶν ἀδελφῶν του καὶ τοῦ ἰδίου,
ἀνέλαβε ὁ αὐτοκράτορας Ἀνδρόνικος ὁ πρεσβύτε-
ρος. Μεγάλωσε καὶ ἀνατράφηκε στὸ περιβάλλον
τῶν ἀνακτόρων. Σπούδασε Θεολογία, Γραμμα-

τική, Ρητορική, Φιλοσοφία, Φυσική, καὶ Λογική,
κοντὰ σὲ σπουδαίους διδασκάλους, ὅπως ἦταν
ὁ Γρηγόριος Δριμύς, ὁ Θεόδωρος Μετοχίτης καὶ
ὁ Θεόληπτος, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας. 

Στά ἀνάκτορα, ζοῦσε ἀσκητικά, καὶ ἐπιζητοῦσε
τήν ἡσυχία καὶ τήν ἀγγελικὴ πολιτεία τῶν μο-

ναχῶν. Ὁ πόθος του γιὰ τόν
μοναχισμό, ὀφείλεται πρῶτα
στὴν προστάτιδά του Θε-

ομήτορα Παναγία, τήν ὁποία ὑπὲρ ἀγαποῦσε
καὶ κατὰ δεύτερο λόγο στὸν ὅσιο δάσκαλό του
Θεόληπτο, ὁ ὁποῖος, πρὶν ἐκλεγῆ Μητροπολίτης,
ἦταν ἀσκητὴς στὸν Ἄθω καὶ ἀκολουθοῦσε τὴν
ἡσυχαστικὴ νηπτική παράδοση. 

Ὅταν ὁ Θεὸς τό ἐπέτρεψε, ὁ Γρηγόριος
ἐκπλήρωσε τήν ἱερὰ ἐπιθυμία του. Ἄφησε τήν
ἄνετη ζωὴ τῶν ἀνακτόρων καὶ μαζὶ μὲ τούς
ἀδελφοὺς του, Θεοδόσιο καὶ Μακάριο, ἀναχώρη-
σαν γιὰ τὸ Παπίκιο Ὄρος μεταξὺ Μακεδονίας
καὶ Θράκης προκειμένου νὰ μονάσουν. Ἐκεῖ
ἔμεινε γιὰ λίγο χρονικὸ διάστημα, καὶ στὴ συνέχεια
ἀποχώρησε γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος ὅπου καὶ ἐκάρη
μοναχός. Λίγο ἀργότερα μετέβη στὴ Βέροια, στὴ
σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ χειροτονήθηκε
ἱερέας. Ὅμως μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια, ἀναγκάσθη-
κε νὰ ἀναχωρήση καὶ πάλι γιὰ τὸν Ἄθω, λόγῳ
τῶν συχνῶν ἐπιδρομῶν ποὺ πραγματοποιοῦσαν
οἱ Ἰλλυριεῖς σὲ ἐκεῖνα τά μέρη. 

Παρόλο ὅτι εἶχε ἀσκητικὴ ἐμπειρία, στὸ Ἅγιον
Ὄρος, πῆγε σὰν μαθητὴς καὶ ὄχι σὰν δάσκαλος.
Ἄρχισε νὰ ἐπιδίδεται στὴν πνευματικὴ ἄσκηση
καὶ θεωρία, στὴν νήψη τοῦ νοῦ καὶ στὴν ἀδιάλει-
πτη νοερὰ προσευχή. Ἡ συνεχὴς ἐπίκλησίς του
πρὸς τόν Θεὸ ἦταν «Φώτισόν μου τό σκότος»,
«Φώτισόν μου τό σκότος», λόγος βαθύς, λόγος
πνευματικός. Ὁ Θεόληπτος, ὅπως προαναφέραμε,
δίδαξε στὸν μαθητὴ του Θεολογία, ὅμως μποροῦμε
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νὰ ποῦμε ὅτι ὁ Γρηγόριος, Θεολογία, σπούδασε
κυρίως στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι τό Κοινοβιακὸ μοναστήρι.
Ἐκεῖ μέσα ἐντρύφησε, ἐκεῖ ἔζησε πνευματικὲς
ἐμπειρίες καὶ ἐκεῖ ἔγινε πράγματι Ὀρθόδοξος
Θεολόγος.

Πέντε ἡμέρες τῆς ἑ βδο -
μάδος, ἦταν ἀπομονωμένος
στὴν ἀναχωρητικὴ βαρειὰ
ἄσκηση, καὶ δύο ἡμέρες,
Σάββατο καὶ Κυριακή,
κατέβαινε στὸ μοναστήρι,
προκειμένου νὰ τελέση τή
θεία λειτουργία, νὰ συζητήση
μὲ τό μοναστικὸ σῶμα τά
προβλήματα ποὺ προέκυ-
πταν, συγχρόνως δὲ, νὰ συμ-
μετάσχη στὴν ἐν Ἁγίῳ Πνεύ -
ματι κοινωνικὴ ζωὴ τῶν συμ-
μοναστῶν του. 

Διετέλεσε ὑποτακτικὸς
τοῦ ὁσίου Νικοδήμου ἀλλὰ
καὶ ἄλλων θεοφώτιστων
Γερόντων. Παρέμεινε σιω-
πηλὸς στὴν ἀσκήσή του καὶ
μόνο ὅταν ὑπῆρξε ἀπόλυτη ἀνάγκη μίλησε καὶ
ἔγραψε καὶ βγῆκε ἀπὸ τό Ἅγιον Ὄρος. Βγῆκε,
γιὰ νὰ μεταδώση τήν Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας
τήν ὁποία μελέτησε καὶ διδάχθηκε, βγῆκε γιὰ νὰ
μεταφέρη τό καθαρὸ βίωμα τῆς ἐμπειρίας του
ποὺ εἶναι ὁ ἡσυχασμός, ἡ οὐσία τῆς Ὀρθοδόξου
Παραδόσεως, τό βασικὸ γνώρισμα τῆς ἁγιοπα-
τερικῆς διδασκαλίας. 

Ἐνῶ στὸ Ἅγιον Ὄρος ὁ Γρηγόριος βίωνε τήν
νοερὰ νηπτικὴ προσευχή, τήν αὐστηρὴ ἀσκητικὴ
ζωὴ καὶ τήν ἐμπειρία τοῦ ἀκτίστου φωτὸς, στὸν
Ἑλλαδικὸ χῶρο, ἀφίχθησαν ἀπὸ τήν Δύση διάφο-
ροι αἱρετικοί, μὲ πρωτοστάτη τόν Βαρλαὰμ τόν
Καλαβρὸ ὁ ὁποῖος εἶχε σπουδάσει στὴ Ρώμη
Μαθηματικὰ καὶ Φιλοσοφία. Ἦλθε στὸ Βυζάντιο
ἀπὸ τὴν Μεγάλη Ἑλλάδα, τήν Κάτω Ἰταλία, καὶ
προσποιούμενος τόν Ὀρθόδοξο, δίδασκε στοὺς
Ρωμιοὺς τὶς κακοδοξίες τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας.

Εἶναι ἡ πρώτη φορά ὅπου συναντᾶται ἡ
Ὀρθόδοξη Θεολογία μὲ τή Δυτικὴ Σχολαστική.
Αὐτὴ δὲ ἡ χρονικὴ στιγμή, ἀναδείχθηκε καθορι-
στικὴ τόσο γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅσο
καὶ γιὰ τό Βυζάντιο τό ὁποῖο βρισκόταν σὲ πολὺ
κρίσιμη καμπή.

Θὰ ἐπακολουθήσουν θεολογικὲς ἀντιπα-
ραθέσεις, καὶ τήν μὲν Ὀρθοδοξία θὰ ὑπερασπισθῆ
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἡσυχαστὴς καὶ
ὑπέρμαχος τῆς νοερᾶς καρδιακῆς προσευχῆς,
τήν δὲ Παπικὴ Ἐκκλησία ὁ Βαρλαὰμ ὁ Καλαβρός,

οὑμανιστής, ἀνθρωπιστὴς
δηλαδὴ, καὶ ἐνθουσιώδης
ὑποστηρικτὴς τῆς ἀναβιώσε-
ως τῆς πλατωνικῆς καὶ ἀρι-
στοτελικῆς φιλοσοφίας. 

Ὁ Βαρλαὰμ, φθάνοντας
στὸ Βυζάντιο, ἐκμεταλλεύθη-
κε τὴν πολιτικὴ κατάσταση
ποὺ ἐπικρατοῦσε καὶ
κατάφερε μέσα σὲ λίγο χρο-
νικὸ διάστημα, ἐπὶ αὐ το -
κράτορος Ἀνδρονίκου
τρίτου τοῦ Παλαιολόγου, νὰ
καθιερωθῆ σὰν καθηγητὴς
στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κων-
σταντινουπόλεως. Ἐκεῖ
δέχθηκε μεγάλες τιμές, ὅλοι
τόν ἐκτίμησαν σὰν λόγιο,
τόν θεώρησαν ὀρθόδοξο θε-
ολόγο, ἐπηρεάζοντας ἀκόμη

καὶ τούς ἐκκλησιαστικοὺς παράγοντες ποὺ
βρίσκονταν στὸ ἄμεσο περιβάλλον τοῦ
αὐτοκράτορα. Πολὺ νωρὶς ὅμως ἀποδείχθηκε
ὅτι ἡ ὀρθοδοξία του περιοριζόταν στὰ λόγια,
καὶ ὅτι ἀπουσίαζαν ἀπὸ αὐτὸν οἱ γνήσιες θεο-
λογικὲς προϋποθέσεις. 

Μὲ ἀφετηρία τή λογικὴ καὶ τή φιλοσοφία, ὁ
Βαρλαὰμ προσπαθοῦσε νὰ διατυπώνη τὶς παπικὲς
αἱρετικὲς δοξασίες ἐπιδιώκοντας τήν ἀλλοτρίωση
τῆς πίστης τῶν Ὀρθοδόξων. Ὅπως ἦταν φυσικό,
ἡ διδασκαλία του προκάλεσε τήν ἀντίδραση τῶν
ὀρθοδόξων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι μέσα
στὴν Ἐκκλησία βίωναν τήν διδασκαλία τῶν
Ἁγίων Πατέρων, βίωναν τό μεγαλεῖο τῆς Ὀρθο-
δοξίας. Ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν ἦταν νὰ προ-
κληθοῦν ἀναταραχὲς στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας
καὶ τοῦ κράτους, γνωστὲς στὴν Ἱστορία σὰν
«ἡσυχαστικὲς ἔριδες». 

Οἱ «ἡσυχαστικὲς ἔριδες» κατὰ βάθος ἦταν ἡ
ἔκρηξη τῆς ἀντιστάσεως τῶν Ὀρθοδόξων ἀπέναντι
στὶς παπικὲς σχολαστικὲς προκλήσεις, ἦταν ἡ
σύγκρουση τῶν δύο παραδόσεων, Ἀνατολῆς καὶ
Δύσης. Ἡ σύγκρουση αὐτὴ ὑφίσταται ἀκόμη,
γεγονός ποὺ φανερώνει ὅτι δὲν εἶναι ἀρκετὸ νὰ
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θέλη κάποιος νὰ εἶναι μέλος τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἐπιθυμῇ νὰ θεολογῇ Ὀρθόδοξα,
ἀλλὰ χρειάζεται νὰ ἔχη καὶ πνευματικὴ Ὀρθόδοξη
ἐμπειρία.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος, ἀντιμετωπίζοντας τὴν
παπικὴ θεολογία, γίνεται ὑπερασπιστὴς τῶν
Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ συνεχιστὴς τῆς Ὀρθο-
δόξου διδασκαλίας. Εἶναι διδασκαλία ἡ ὁποία
ἀρχίζει ἀπὸ τούς Ἀποστόλους καὶ τούς Ἀποστο-
λικοὺς Πατέρες, μὲ πρῶτο τόν ἅγιο Ἰγνάτιο
Ἀντιοχείας, συνεχίζεται μὲ τόν ἅγιο Εἰρηναῖο
καὶ τόν ἅγιο Κυπριανό, φθάνει στὸν Μέγα
Ἀθανάσιο, στούς Καππαδόκες Πατέρες, στούς
Κυρίλλους τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τῆς Ἀλεξαν-
δρείας, καὶ συνεχίζεται μὲ τόν Ἅγιο Μάξιμο τόν
ὁμολογητή, τόν Μέγα Φώτιο τόν 9ο αἰῶνα καὶ
κορυφώνεται τόν 14ο αἰῶνα στὸν ἅγιο Γρηγόριο
τόν Παλαμᾶ γιὰ νὰ συνεχισθῆ στοὺς ἁγίους Κολ-
λυβάδες Πατέρες, τούς ἡσυχαστὰς τοῦ 18ου

αἰῶνος, οἱ ὁποῖοι ἦσαν λόγιοι μοναχοί, σπουδαῖοι
θεολόγοι καὶ ἀγωνιστὲς τῆς νοερᾶς-καρδιακῆς
προσευχῆς. 

Βρισκόμαστε στὸν 14ο αἰῶνα, κατὰ τόν ὁποῖο,
ἀποδεδειγμένα διαδραματίζεται μία ἀπὸ τὶς κρι-
σιμώτερες φάσεις τῆς «Βυζαντινῆς» Ἱστορίας.
Πολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ ζητήματα ἀλλὰ καὶ Θε-
ολογία συμπορεύονται καὶ συμπλέκονται σὲ μιὰ
παρατεταμένη κρίση καὶ φαίνονται σὰν δύο
ὄψεις τῆς ἴδιας πραγματικότητας, τῆς «βυζαν-
τινῆς» - Ρωμαίϊκης κοινωνίας. Αὐτὴ ἡ χρονικὴ
περίοδος σφραγίζεται ἀπὸ μία περίεργη ἀντινομία
ποὺ ἔχει ὡς ἑξῆς: Ἡ κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ
κρίση, διαπλέκεται μὲ τὶς πνευματικὲς ἀντιπα-
ραθέσεις, ἔχουμε τήν ἐδαφικὴ συρρίκνωση τῆς
Αὐτοκρατορίας (τά ἐδάφη τῆς ὁποίας μοιράζονται
Σέρβοι, Βούλγαροι καὶ Ὀθωμανοί), ἀλλὰ
συγχρόνως, σημειώνεται ἀναγέννηση τῶν
γραμμάτων μέ μία θεολογικὴ - πνευματικὴ ἄνθηση,
ποὺ ὀφείλεται κατὰ κύριο λόγο στούς ἡσυχαστάς,
οἱ ὁποῖοι ἐπιβεβαιώνουν τήν συνέχεια τῆς Ρω-
μιοσύνης. 

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, μὲ τήν διδασκαλία του,
ἀνακεφαλαιώνει τούς Ἁγίους Πατέρες ὅλων τῶν
ἐποχῶν, ἐπαναδιατυπώνει καὶ ἐπανεκφράζει
αὐτὸ ποὺ πιστεύει ἡ Ἐκκλησία. Ἐκφράζει τήν
ἴδια τήν Ὀρθοδοξία, μὲ τή δικὴ του γλῶσσα καὶ
μὲ τόν δικὸ του τρόπο, μένοντας ὅμως πιστὸς
στὴν θεολογικὴ ὁμολογία τῶν Πατέρων τοῦ 4ου,
τοῦ 5ου κ.ο.κ. αἰῶνος. Ὑπερασπίσθηκε τήν Ὀρθο-

δοξία, καὶ ἀναδείχθηκε γνήσιος ἐκπρόσωπος τῆς
Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας καὶ διέσωσε
τήν Ὀρθόδοξη Πίστη. Μὲ τήν Θεολογία του
ξεσκέπασε τίς παπικές πλάνες καὶ τὶς αἱρετικὲς
δοξασίες τοῦ Βαρλαάμ, ὅπως εἶναι: 

Ἡ ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «καὶ ἐκ
τοῦ Υἱοῦ», τό γνωστὸ filioque.

Ἡ ἄρνηση τῆς «ἐν Πνεύματι» ζωῆς τῶν μο-
ναχῶν. 

Ἡ διάκριση Οὐσίας καὶ Ἐνέργειας στὸ Θεό.
Ἡ διατύπωση τῆς Θεολογίας μέσῳ τῆς Φιλο-

σοφίας.
Ἡ ἀπόρριψη τῆς ἐμπειρίας «τοῦ ἀκτίστου

Φωτός» ἀπὸ μέρους τῶν ἡσυχαστῶν. 
Γιὰ κάποιον ποὺ ἔχει ἄγνοια τῶν πραγμάτων,

ὅλα ἐτοῦτα φαίνονται ἀσήμαντα καὶ ἐπιπόλαια.
Ὅμως, ἂν ὁ Ἅγιος Γρηγόριος δὲν ἀγωνιζόταν
γιὰ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ τελικὰ ἐπικρατοῦσαν
οἱ κακοδοξίες τῆς Λατινικῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας,
σήμερα θὰ ἤμασταν ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἡ Ὀρθοδοξία διασώθηκε
ἀπὸ τοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες τῶν ἁγίων
Πατέρων καὶ ἀπὸ τήν ἀκλόνητη πίστη τους,
διασώθηκε ἀπὸ τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς, δηλαδὴ
τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ἔμεινε
πιστό στὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ Παράδοση καὶ
κοντὰ στοὺς πνευματικοὺς του Πατέρες. 

Γιὰ τό filioque, ποὺ ἦταν καὶ ἡ αἰτία τοῦ
σχίσματος τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, εἶχαν προηγηθῆ
Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι, οἱ ὁποῖες διακήρυξαν
Ὀρθόδοξα τήν πίστη τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας,
ὅτι δηλαδὴ τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται «ἐκ
τοῦ Πατρὸς» καὶ χορηγεῖται στὸν κόσμο διὰ τοῦ
Υἱοῦ, σύμφωνα καὶ μὲ τήν διατύπωση τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ: «τό ἐκ Πατρὸς προϊὸν
καὶ δι’ Υἱοῦ πεφηνός», καὶ αὐτὴ ἡ διδασκαλία
εἶναι Βιβλικὴ καὶ Ὀρθόδοξη. Ὁ Βαρλαὰμ μὲ ὅσα
ὑποστηρίζει, ξανὰ-ἐπαναφέρει τήν πλάνη τῆς
Δυτικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ φανερώνει ὅτι ἡ Λατινικὴ
θεολογία ἔχει ἤδη ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τίς Βιβλικές
καὶ Πατερικές προϋποθέσεις, καὶ εἶχε παρασυρθῆ
ἀπὸ τήν φιλοσοφία, γεγονὸς μοιραῖο γιὰ τόν Δυ-
τικὸ Χριστιανισμό.

Ὁ Βαρλαὰμ πολέμησε τούς ἡσυχαστὰς καὶ
φρόντισε νὰ γελοιοποιήση, τόσον αὐτοὺς ὅσο
καὶ τήν ἀσκητικὴ μέθοδο ποὺ ἀκολουθοῦσαν.
Μέ κείμενα καὶ ὁμιλίες, τούς χαρακτήριζε εἰρωνικά
«ὀμφαλοψύχους», ὅτι δηλαδὴ ἔχουν τήν ψυχή
στὸν ὀμφαλό, λόγῳ τῆς στάσης τοῦ σώματος
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κατὰ τήν ὥρα τῆς προσευχῆς. Τούς ἀποκαλοῦσε
«εὐχίτας» διότι ἔλεγαν ἀδιάκοπα τήν νοερά καρ-
διακὴ προσευχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Υἱὲ τοῦ
Θεοῦ, ἐλέησόν με». Τούς κατηγόρησε ἐπικινδύνους
γιὰ τό κράτος καὶ αἱρετικούς γιὰ τήν Ἐκκλησία
μέ ἀποτέλεσμα ἡ συζήτηση γρήγορα νὰ ἐξελιχθῆ
σὲ εὐρύτερη διένεξη καὶ νὰ μεταφερθῆ ἀπὸ τή
Θεσσαλονίκη στήν καρδιὰ τῆς αὐτοκρατορίας,
τήν Κωνσταντινούπολη. 

Στὰ ἀντιησυχαστικὰ κείμενα τοῦ Βαρλαάμ, ὁ
ἅγιος Γρηγόριος ἀπήντησε μὲ τό ἔργο του: «Ὑπὲρ
τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων», ἀποδεικνύοντας τήν
ἀντιπατερικότητα καὶ κατὰ συνέπεια τήν ἀντιεκ-
κλησιαστικότητα τοῦ Καλαβροῦ, ἀναδεικνύοντας
συγχρόνως τή συνέχιση τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς
παραδόσεως ἀπὸ μέρους τῶν Ἡσυχαστῶν.

Ἡ παπικὴ ἐκκλησία ἑρμηνεύοντας τήν πίστη
μέσῳ τῆς φιλοσοφίας, εἶχε χάσει ἀπὸ καιρὸ τήν
ἀληθινὴ θεολογία ἡ ὁποία ἔγινε κοσμικὴ θεωρία,
ὅπως ἐξ ἄλλου εἶχε χάσει καὶ τόν αὐθεντικὸ μο-
ναχισμό, ὁ ὁποῖος μετετράπη σὲ κοινωνικὸ σύστη-
μα. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος γίνεται ὑπέρμαχος τῆς
ἁγιοπατερικῆς Παραδόσεως ἀλλὰ καὶ τοῦ μονα-
χισμοῦ, ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία
περνάει μέσα ἀπὸ τήν ἀσκητικὴ πραγματικότητα
καὶ πράξη. Δὲν εἶναι ὑπόθεση διανοητική, ἀλλὰ
γεννιέται μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου, μέσα
ἀπὸ ἐμπειρίες πνευματικές, εἶναι καρπὸς ἀσκήσε-
ως καὶ ἀνοίγματος τοῦ ἀνθρώπου στὴν Χάρη
τοῦ Θεοῦ. 

Τό 1337 ὁ Βαρλαὰμ κατάφερε νὰ προκαλέση
συνοδικὴ καταδίκη τῶν Ἡσυχαστῶν, κα-
ταγγέλλοντας τήν μέθοδό τους ξένη πρὸς τήν
Ὀρθοδοξία ποὺ δῆθεν αὐτὸς ἐκπροσωποῦσε.
Αὐτὸ ἔγινε ἀφορμὴ νὰ ἐνταθῆ ἀκόμη περισσότερο
ἡ σύγκρουση τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας μὲ τήν Δυτικὴ παπικὴ. Ἐξ αἰτίας
αὐτῆς τῆς διαμάχης, ὁ ἅγιος Γρηγόριος – ὁ Θεὸς
τό ἐπέτρεψε, γιὰ νὰ τόν δυναμώση περισσότερο
– ἔγινε καὶ ὁμολογητὴς τῆς πίστεως. 

Κατηγορήθηκε ὡς καινοτόμος καὶ αἱρετικός,
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ φυλακισθῆ τό 1343 στὴ φυλακὴ
τῶν ἀνακτόρων ἐπειδὴ δὲν ἦταν πρόθυμος νὰ
ὑπηρετήση τά συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ πολιτικοῦ κατεστημένου.
Καταδικάσθηκε ἀκόμη καὶ σὲ ἀκοινωνησία! Στὴ
συνέχεια ὅμως ἀφέθηκε ἐλεύθερος, ἐνῶ ἀπὸ τό
1347 μέχρι καὶ τήν κοίμηση του τό 1359, διετέλεσε
Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης.

Αὐτό τό φαινόμενο δὲν εἶναι σπάνιο, ὅτι
δηλαδὴ Σύνοδοι οἱ ὁποῖες θεωροῦνται Ὀρθόδοξοι,
νὰ ἀθωώνουν ἐνόχους καὶ ἀντιθέτως νὰ κατα-
δικάζουν ἁγίους. Σύνοδοι παλαιότερα, εἶχαν κα-
ταδικάσει καὶ τόν Ἱερὸ Χρυσόστομο, δύο φορὲς
σὲ ἐξορία, μέ ἀποτέλεσμα νὰ πεθάνη στὴν ἐξορία.
Ἀνάλογες Σύνοδοι τώρα καταδίκασαν καὶ τόν
ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. 

Πολέμιοι τοῦ ἁγίου Γρηγορίου καὶ τῶν ἡσυ-
χαστῶν, καθὼς φάνηκε στὴν πορεία τῆς διένεξης,
δὲν ἦταν μόνο οἱ φορεῖς τῆς φιλοσοφικῆς θεωρίας
τοῦ Ἀκινάτου, ὅπως ὁ Βαρλαὰμ ὁ Καλαβρός
καὶ ὁ μαθητὴς του Γρηγόριος ὁ Ἀκίνδυνος, ἀλλὰ
ἦταν καὶ κάποιοι λατινίζοντες σχολαστικοὶ θε-
ολόγοι τοῦ Βυζαντίου, οἱ ὁποῖοι ἦταν μακριὰ
ἀπὸ κάθε πνευματικὴ ἐμπειρία.

Ὁ ἡσυχασμός, τόν ὁποῖο ὑπερασπίσθηκε ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος, ἀποδείχθηκε ὅτι ἦταν ἡ με-
γαλύτερη πνευματικὴ δύναμη γιὰ τήν ἐπιβίωση
τοῦ Γένους τῶν Ρωμιῶν. Τό Βυζάντιο πολιτικὰ
προχωροῦσε στὴν πτώση, πνευματικὰ ὅμως
παρέμενε ἀκμαῖο καὶ ἀδούλωτο. Μετὰ τήν ἅλωση
θὰ θιγῆ μόνο τό πολιτικὸ μέρος τῆς ζωῆς τοῦ
Γένους μας, ὄχι ὅμως καὶ τό πνευματικό, ἀφοῦ,
«κέντρο τῆς Ρωμιοσύνης εἶναι ὁ θεούμενος ἄνθρω-
πος, ὁ ὁποῖος φθάνει στὴ θέωση σὲ ὁποιαδήποτε
ἐποχὴ ἢ κατάσταση, κρατικὴ ἢ πολιτική». 

Προϋπόθεση τῆς ἡσυχαστικῆς ζωῆς, λέει ὁ
ἅγιος Γρηγόριος, εἶναι ἡ ἁγιοπνευματική διάκριση
νοῦ ἢ πνεύματος καὶ λόγου ἢ διανοίας. Ὁ νοῦς,
σύμφωνα μέ τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι
ὁ ὀφθαλμὸς τῆς ψυχῆς καὶ ὄργανο θεογνωσίας.
Στὴν κανονικὴ του λειτουργία ὁ νοῦς ἔχει ἕδρα
τὴν καρδιά, ὅταν ὅμως ἀδρανοποιηθῆ ἡ λειτουργία
του – ὁπότε ἔχουμε πτώση, – συγχέεται μὲ τή
διάνοια καὶ τούς λογισμοὺς της. Στὴ φυσικὴ του
λειτουργία ὁ νοῦς εἶναι γεμᾶτος ἀπὸ χάρη καὶ
προσεύχεται ἀδιάλειπτα, ἔχει τήν «ἀέναη μνήμη»
τοῦ Θεοῦ (ἡ ὁποία εἶναι ἡ νοερὰ προσευχή) καὶ
ἑτοιμάζει τόν ἄνθρωπο γιὰ τήν ἑνώση του μὲ τό
Θεὸ (ποὺ εἶναι ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου). 

Ἡ νοερὰ προσευχή εἶναι ἡ φυσικὴ λειτουργία
τοῦ νοῦ μέσα στὴν καρδιά, ἡ ὁποία πέρα ἀπὸ τή
βιολογικὴ ἔχει καὶ πνευματικὴ λειτουργία. Σκοπὸς
τοῦ ἡσυχασμοῦ εἶναι ἡ κάθαρση τῆς καρδιᾶς
καὶ τοῦ νοῦ ἀπὸ τά πάθη, ἔχουμε δηλαδὴ (μετα-
βολὴ τῶν διαβλητῶν παθῶν σὲ ἀδιάβλητα) καὶ
ἀπαλλαγὴ ἀπὸ ὅλους τούς λογισμοὺς (καλοὺς
καὶ κακούς). Ἡ διαδικασία αὐτὴ ἀπὸ τούς πατέρες



ὀνομάζεται θεραπεία, διότι μέσῳ αὐτῆς
θεραπεύεται ὁ νοῦς καὶ ἔτσι ἀποκτᾶ τή
φυσικὴ του λειτουργία. Τότε εἶναι ποὺ
τό Ἅγιο Πνεῦμα προσεύχεται

«ἐντυγχάνει» (Ρωμ. 8,24) στὸ
νοῦ «ἀδιαλείπτως» σύμφωνα
μὲ τόν ἀπόστολο Παῦλο, (Α´Θέσ.
5,17), ἐνῶ ἡ διάνοια συνεχίζει
τή δικὴ της φυσικὴ λειτουργία.
Ὁ ἡσυχασμὸς σὰν ἄσκηση, σὰν

πρακτικὴ πνευματικότητος, συνο-
δεύει τόν ἄνθρωπο ἀπὸ τήν ἀρχὴ τῆς

δημιουργίας. Ἡ πτώση τῶν πρω-
τοπλάστων ἦταν καρπὸς τῆς ἀρνήσεως
τῆς πνευματικῆς ἢ καλύτερα τῆς ἁγιο-
πνευματικῆς ζωῆς, ὅπως καὶ ἡ ἐπιστροφὴ
τους γίνεται μέσῳ τῆς ἀποδοχῆς τῆς
πνευματικῆς ζωῆς. Ἔτσι ὁ ἡσυχασμὸς
μὲ τήν κάθαρση τῆς καρδιᾶς, τόν φω-
τισμὸ δηλαδὴ τῆς καρδιᾶς ἀπὸ τήν ἄκτι-
στη Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀνατρέπει τήν
πλάνη, ἀνατρέπει τήν τραγικότητα,
ἀποτρέπει τήν ἁμαρτία καὶ ὁδηγεῖ στή
Θέωση.

Ἡ μεγάλη πλάνη τῆς Σχολαστικῆς
θεολογίας τοῦ Βαρλαάμ καὶ τῆς
Δύσης εἶναι ὅτι στὸ πρόσωπο τοῦ
Θεοῦ ξεχωρίζουν τή Θεία Οὐσία
ἀπὸ τή Θεία Ἐνέργεια, διαδίδοντας
μάλιστα ὅτι ἡ θεία Ἐνέργεια εἶναι
κτιστὴ, διδασκαλία ἀσεβὴς καὶ
βλάσφημη. Εὐτυχῶς ὅμως γιὰ τήν
Ὀρθοδοξία, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος
ξεσκέπασε αὐτὴ τή λανθασμένη δι-
δασκαλία, ἡ ὁποία εἶναι ἔξω ἀπὸ
κάθε ἁγιογραφική πραγματικότητα,
εἶναι ἔξω ἀπὸ κάθε ἔννοια σωτη-
ριολογίας. Ξεχωρίζοντας Οὐσία καὶ
Ἐνέργεια στὸ Θεὸ δὲν μπορεῖ νὰ
πραγματοποιηθῆ ἡ σωτηρία τοῦ
ἀνθρώπου. 

Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἐξ ἄλλου τό δια-
τυπώνει ξεκάθαρα ὅτι, στὸ πρόσωπο
τοῦ Θεοῦ ἔχουμε ἄκτιστη Οὐσία καὶ
ἄκτιστη Ἐνέργεια καὶ ἡ μὲν Οὐσία
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀκατάληπτη καὶ
ἀπρόσιτη στὸν ἄνθρωπο, ἡ δὲ
Ἐνέργεια, ποὺ εἶναι ἡ Θεία Χάρις,
εἶναι προσιτὴ καὶ τήν δέχεται ὁ ἄνθρω-

πος σὰν δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
καὶ αὐτὴ ἡ Θεία Χάρις εἶναι κοινὴ ἰδιότητα
τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Οἱ Πατέρες ἐπισημαίνουν πὼς, ὅταν
ἑνωθοῦμε μὲ τὴν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ
Θεοῦ, τή Θεία χάρη, ποὺ πηγάζει ἀπὸ
τόν Ἴδιο τόν Θεὸ, τότε σωζόμαστε. Αὐτὴ
τή θέση τήν ὑποστήριξε μὲ ζῆλο ὁ ἅγιος
Γρηγόριος, καὶ τήν ὀνομάζει «διάκριση
θεοπρεπὴ καὶ ἀπόρρητο», καὶ εἶναι προ-
ϋπόθεση τῆς Θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου,
κάτι ποὺ ὁ Βαρλαὰμ καὶ ἡ Παπικὴ
Ἐκκλησία δὲν δέχονται.

Ἂν δὲν ἦταν ἄκτιστη αὐτὴ ἡ ἐνέργεια,
ἀλλὰ ἦταν κτιστὴ, δὲν θὰ ἦταν δυνατὴ
ἡ σωτηρία μας, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ
πραγματοποιηθῆ ἡ θέωσή μας. Γι’ αὐτὸν
καὶ μόνο τόν λόγο ἡ μεγαλύτερη βλα-
σφημία τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας, μετὰ
τό Filioque, εἶναι ἡ παραδοχὴ κτιστῆς
Χάριτος, κτιστῆς ἐνέργειας στὸν Θεό,
ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει ἀρχὴ καὶ
τέλος. 

«Πῶς ὅμως θὰ μᾶς σώση κάτι ποὺ
ἔχει ἀρχὴ καὶ τέλος, κάτι ποὺ εἶναι
κτίσμα;» Ἐὰν ἀρνηθοῦμε, τήν διάκριση
Οὐσίας καὶ Ἐνέργειας, μένει μετέωρη ἡ
θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Πῶς γινόμαστε
κατὰ χάριν θεοί ὅταν ὁ σκοπός, ὁ ἀπόλυ-
τος σκοπὸς καὶ προορισμὸς κάθε
ἀνθρώπου, ὄχι μόνο τῶν χριστιανῶν,
εἶναι ἡ θέωση; Ὁ Θεὸς «πάντας
ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπί-
γνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α´Τιμ. 2,4).
Αὐτὴ λοιπὸν ἡ «ἐπίγνωσις τῆς ἀληθείας»
εἶναι ἡ Θέωση, εἶναι ἡ ἕνωση μας μέ
τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Χάρις, Ἐνέργεια, Δύναμις, Βασιλεία
τῶν Οὐρανῶν, ὅλα αὐτὰ σημαίνουν τήν
ἄκτιστη Ἐνέργεια ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ
τήν Ἁγία Τριάδα. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος,
μιλώντας γιὰ τή διάκριση Οὐσίας καὶ
Ἐνέργειας, ὅπως ὁ Μέγας Βασίλειος
καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἅγιοι Πατέρες, σώζει
τήν Πίστη ἀνόθευτη καὶ ἀποδεικνύει
συγχρόνως τή δυνατότητα τῆς θεώσεως
τοῦ ἀνθρώπου, κάτι ποὺ δίδασκε καὶ ὁ
ἅγιος Εἰρηναῖος τόν 2ο αἰῶνα, ὑπο-
στηρίζοντας ὅτι οἱ αὐθεντίες στὴν
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Ἡ Ἁγία Γραφὴ ἐξ
ἄλλου τό διατυπώνει
ξεκάθαρα ὅτι, στὸ
πρόσωπο τοῦ Θεοῦ
ἔχουμε ἄκτιστη Οὐσία
καὶ ἄκτιστη Ἐνέργεια
καὶ ἡ μὲν Οὐσία τοῦ
Θεοῦ εἶν ἀκατάληπτη
καὶ ἀπρόσιτη στὸν
ἄνθρωπο, ἡ δὲ Ἐνέργεια,
ποὺ εἶν ἡ Θεία Χάρις,
εἶν προσιτὴ  τήν
δέχετ ὁ ἄνθρωπος
σὰν δωρεὰ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος,  αὐτὴ ἡ
Θεία Χάρις εἶν κοινὴ
ἰδιότητα τῶν προσώπων
τῆς Ἁγίας Τριάδος.



Ἐκκλησία δὲν εἶναι τά κείμενα, ἀλλὰ ὁ θεούμενος
ἄνθρωπος, ὁ ἅγιος, αὐτὸς δηλαδὴ ποὺ φθάνει
στὴ Θέωση μέ τή Θεία Χάρη καὶ γίνεται πραγ-
ματικὰ Θεολόγος. 

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος, συνοψίζει τήν διδασκαλία
τῶν προγενεστέρων Πατέρων καὶ μιλᾶ γιὰ τή
δόξα καὶ τή Χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ αὐθεντικά,
ἀπὸ προσωπικὴ ἐμπειρία, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἀντι-
μετώπιση τῆς παπικῆς αἱρέσεως καὶ τῶν κακο-
δοξιῶν περὶ κτιστῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ καὶ
κτιστῆς Θείας Χάριτος νὰ ἀποτελῆ γιὰ μᾶς τό
ἀσφαλὲς πρότυπο τῆς Ὀρθοδόξου στάσεως
ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς. 

Γιὰ τόν Βαρλαὰμ, ἡ Φιλοσοφία εἶχε λυτρωτικὴ
σημασία, λυτρωτικὸ χαρακτῆρα, γι’ αὐτὸ οὔτε
λίγο οὔτε πολὺ δίδασκε τήν ἐκφιλοσόφηση τῆς
Πίστεως. Ἔλεγε ὅτι ὁ πιστὸς πρέπει νὰ γίνη
φιλόσοφος γιὰ νὰ μπορέση νὰ σωθῆ. Ἕνας «ἐλι-
τισμὸς» στὸν χῶρο τῆς Πίστεως, στὸν χῶρο τῆς
σωτηριολογίας. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἀπαντοῦσε
ὅτι ὁ Θεὸς «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι»,
εἴτε ξέρουμε γράμματα, εἴτε δὲν ξέρουμε. Ἔχουμε,
ἔλεγε, μία ἄλλη παιδεία μέσα στὴν καρδιὰ μας,
τήν παιδεία καὶ τήν νουθεσία τοῦ Θεοῦ. Δὲν
στηριζόμαστε στὰ ἀνθρώπινα γράμματα καὶ τή
γνώση, ἀλλὰ στηριζόμαστε στὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ
καὶ πρέπει νὰ γίνη τό ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶς μας
σὲ αὐτὴ τή Χάρη, ἡ ὁποῖα μᾶς δίνει τή δυνατότητα
νὰ γίνουμε κατὰ χάριν Θεοί.

Ὁ Βαρλαὰμ καταπολέμησε τή διδασκαλία
τῶν ἡσυχαστῶν «περὶ τῆς θέας τοῦ ἀκτίστου
φωτός», ἐπειδὴ γιὰ τή Θεολογία τῆς Δύσης ποὺ
βασίζεται στὴ φιλοσοφικὴ θεωρία τοῦ Θωμᾶ
Ἀκινάτου, τό ἄκτιστο φῶς εἶναι ἀνύπαρκτο καὶ
ὑπάρχει μόνο στὴ φαντασία τῶν ἡσυχαστῶν. Ἡ
ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι, τόσο στὴν ζωὴ τῆς
Ἐκκλησίας ὅσο καὶ στὴν ζωὴ τῶν Πατέρων, προ-
ϋπῆρχε ἡ διδασκαλία καὶ ἐμπειρία τοῦ ἀκτίστου
Θαβωρίου φωτὸς καὶ κάποιοι Ὀρθόδοξοι τή
βίωναν, ἀλλὰ τότε ἀκόμη τά πράγματα δὲν εἶχαν
ξεκαθαρίσει. 

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος μᾶς λέει ὅτι, μὲ τήν ἄσκηση
καὶ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή, ἔχουμε τήν «ἐπίσκε-
ψη» τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σὰν ἄκτιστο Φῶς, τό
ὁποῖο θεραπεύει, καὶ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου
γίνεται «ναός» τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Α´Κορ.6,19)
καὶ ὁ ἄνθρωπος γίνεται μέλος τοῦ Σώματος τοῦ
Χριστοῦ (Α´Κορ. 12,27 Ρωμ.8,9). Τό πνευματικὸ
αὐτὸ στάδιο στὴ φιλοκαλική γλῶσσα ὀνομάζεται

«φωτισμὸς» καὶ εἶναι προϋπόθεση τῆς Θεώσεως,
τοῦ δοξασμοῦ δηλαδὴ τοῦ ἀνθρώπου μέσα στὴν
ἄκτιστη φυσικὴ χάρη (ἐνέργεια) τῆς Ἁγίας
Τριάδος, μέσα στὸ ἄκτιστο Θαβώριο Φῶς.

Ἡ Ὀρθοδοξία, ἐὰν αἰσθάνεται ὅτι εἶναι γεμάτη
ἀπὸ ἄκτιστο Φῶς, ὅτι δηλαδὴ ζεῖ μέσα στὴν
πραγματικὴ καὶ ἀδιάκοπη σχέση της μὲ τό Θεό,
αὐτὸ ὀφείλεται στὴ συμμετοχὴ της στὶς ἄκτιστες
ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, στὴ θεμελιώδη διάκριση τῆς
οὐσίας τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὶς ἐνέργειες. Ἀπὸ ἐδῶ
βγαίνει καὶ τό συμπέρασμα ὅτι «χάσμα μέγα
ἐστήρικται» μεταξὺ Ὀρθοδοξίας καὶ Ρωμαιοκα-
θολικισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ δὲν ἀποδέχεται τήν
«θεοπρεπῆ διάκριση» στὸ Θεὸ, ἄρα δὲν δέχεται
καὶ τήν πραγματικὴ σχέση τοῦ Κτίστη μὲ τή
λογικὴ καὶ ἄλογη κτίση. Ἀπομακρύνει τόν Θεὸ
ἀπὸ τόν ἄνθρωπο καὶ τόν βυθίζει στὴν ἀπελπισία
ἐφ’ ὅσον δὲν αἰσθάνεται ἐπάνω του τήν πατρικὴ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἅγιος ὑπερασπίσθηκε τήν ἐμπειρία τῶν
ἡσυχαστῶν περὶ ἀκτίστου φωτὸς, ἐπειδὴ καὶ ὁ
ἴδιος τή βίωνε κατὰ τὴν ὥρα τῆς καρδιακῆς
νοερᾶς προσευχῆς. Ἔτσι ὅταν στήν συζήτηση
μὲ τούς σχολαστικοὺς καὶ τόν Βαρλαάμ ἐτέθη
τό θέμα: «Τὶ εἶναι τό Θαβώριο φῶς; Κτιστὸ ἢ
ἄκτιστο;» ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, ἔχοντας τὶς μαρ-
τυρίες παλαιοτέρων Πατέρων, ἀλλά, καὶ τὶς
προσωπικὲς του ἐμπειρίες, ὑποστήριξε ὅτι, καὶ
στὸ Σινᾶ καὶ στὸ Θαβὼρ καὶ στὴν Πεντηκοστὴ,
ἔχουμε τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ὡς ἄκτι-
στο Φῶς. 

Ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ συμπορεύεται μὲ τή διδασκαλία τοῦ
Μεγάλου Φωτίου καὶ τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ
Εὐγενικοῦ. Αὐτοὶ οἱ τρεῖς μεγάλοι ἅγιοι Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας μας, βρίσκονται στὴν εὐθεῖα
γραμμὴ τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, καὶ ἀπέναν-
τι στὴν ἀλλοτριωμένη καὶ λανθασμένη Δυτικὴ
χριστιανοσύνη, προβάλλουν τούς ἁγίους Πατέρες,
ὅλων τῶν αἰώνων, προβάλλουν τήν σκέψη τους
καὶ τά βιώματά τους. Γι’ αὐτό, Θεολόγοι τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι οἱ Θεόπτες, εἶναι οἱ Προφῆτες,
εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ βλέπουν τήν ἄκτιστη Χάρη
τοῦ Θεοῦ, ποὺ βλέπουν τό ἄκτιστο Φῶς, καὶ ἡ
γλῶσσα τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς Ὀρθο-
δόξου Παραδόσεως. Μέσα στὴν Ὀρθοδοξία μπο-
ροῦμε νὰ γνωρίσουμε τόν Θεό διότι ἡ Ὀρθοδοξία
εἶναι ὁ χῶρος ὅπου κινεῖται καὶ ἐνεργεῖ ἡ Χάρις
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
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Ἔπρεπε νὰ ὑπάρξη κάποιος ποὺ νὰ ζῆ τό
μυστήριο τῆς θεολογίας, νὰ βιώνη τόν ἡσυχασμὸ
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, νὰ μετέχη στὸ ἄκτιστο φῶς,
νὰ γνωρίζη τή θεολογία τῶν Πατέρων, γιὰ νὰ
διατύπωση ἀπλανῶς, χωρὶς πλάνη δηλαδή, τίς
ἐμπειρίες τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι ἀφηρημένες
ἀλήθειες. 

Αὐτὸς ποὺ μᾶς τά ἔδωσε ὅλα αὐτὰ ἦταν ὁ
μέγας Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Ἐὰν ὁ ἴδιος δὲν
εἶχε προσωπικὴ πεῖρα, εἶναι ἀμφίβολο ἐὰν θὰ
μποροῦσε μέ μόνη τή θεωρητικὴ καὶ θεολογικὴ
του μόρφωση νὰ ἑρμηνεύση τούς ἁγίους Πατέρες
καὶ νὰ παραμείνη ἄτρωτος ἀπὸ τά λογικὰ βέλη
τῶν ἀντιπάλων του. 

Ἡ Θεολογία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου εἶναι
ἀνεκτίμητη. Θὰ πρέπει κάποιος νὰ ὁμιλῆ μέρες
ὁλόκληρες γι’ αὐτὸν ὥστε νὰ μπορέση νὰ πε-
ριγράψη τήν προσφορά του πρὸς τήν Ὀρθοδοξία.
Ἀπὸ τά λίγα ποὺ ἀναφέραμε, καταλαβαίνουμε
τὶ σημαίνει Ἅγιος καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀφοῦ ἀπέκτησε πρῶτα προσωπικὴ γνώση τοῦ
Θεοῦ, ἔγινε στὴ συνέχεια ἀπλανὴς Θεολόγος,
κήρυκας καὶ διδάσκαλος τοῦ ἀκτίστου Φωτός.
Διέσωσε ὅλες τὶς ἀληθινὲς προϋποθέσεις τῆς
Ὀρθοδόξου Θεολογίας καὶ ἐξέφρασε τήν ἐμπειρία
τῶν Ἁγίων ποὺ εἶναι ἐμπειρία τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Ἔγινε μὲ αὐτὴν τήν Θεολογία συνε-
χιστὴς τῶν Πατέρων, καὶ Θεολόγος κατεξοχὴν
τῆς Παραδόσεως.

Αἱρέσεις ὑπῆρχαν καὶ θὰ ὑπάρχουν πάντοτε,
γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία εὔχεται καθημερινὰ
γιὰ τήν ἑνότητα τῆς πίστεως. Οἱ ταραχὲς ποὺ
προκαλοῦνται λόγῳ τῶν αἱρέσεων, εἶναι γεγονὸς
ὅτι ἀναστατώνουν τή ζωὴ τῶν πιστῶν, ὅμως
μετὰ τήν ταραχή, ἡ γαλήνη φαίνεται πιὸ γλυκιά.
Ὁ σάλος ἔχει τὶς ἐμπειρίες του καὶ μᾶς ἀφήνει
ὠφέλιμα διδάγματα. Διότι ἂν δὲν εἴχαμε τόν κλύ-
δωνα τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ περίπου μισὸ αἰῶνα,
τό γνωστὸ ὡς «ἡσυχαστικὴ ἔριδα» τοῦ 14ου

αἰῶνος, ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου θὰ
μᾶς ἔμεινε ἄγνωστη, μία διδασκαλία «ὑπὲρ τῆς
θείας χάριτος» καὶ κατὰ τῶν «καινῶν, τῶν και-
νούριων αἱρέσεων».

Δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησιαστικὴ αἵρεσις, ἐὰν δὲν
προϋπάρχει Ὀρθόδοξη διδασκαλία, τήν ὁποία ἡ
αἵρεσις προσπαθεῖ νὰ νοθεύση ἢ νὰ ἀνατρέψη.
Εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποστηριχθῆ ὅτι οἱ αἱρέσεις
βρίσκονται μέσα στὴν Οἰκονομία τοῦ Θεοῦ, ὄχι
μόνο «ἵνα οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται», ἀλλὰ
καὶ διότι συνειδητοποιοῦνται ἀπὸ τήν Ἐκκλησία

οἱ θησαυροὶ τῆς θεολογίας καὶ διασφαλίζεται
γιά πάντα ἡ εἰρήνη της. 

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Βαρλαὰμ στὴν περιοχὴ τῆς
Ὀρθοδοξίας, εἶναι βέβαιο ὅτι μᾶς χάρισε ἕναν
Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος δὲν θὰ ἦταν
μικρότερος χωρὶς τόν Βαρλαὰμ, διότι θὰ τόν
γνώριζε ὁ Θεός, ἀλλὰ θὰ τόν ἀγνοούσαμε ἐμεῖς
καὶ τά βιώματά του καὶ τὶς ἐμπειρίες του καὶ τή
διδασκαλία του. Ἡ διδασκαλία του ἀνήκει στὴ
σφαῖρα τοῦ ἡσυχασμοῦ καὶ τῆς νηπτικῆς, ὅπου
τονίζεται ἡ νοερὰ προσευχὴ καὶ ἡ στροφὴ τοῦ
νοῦ πρὸς τόν ἔσω ἄνθρωπο, ἐνῶ παράλληλα
ὑποδεικνύει ἀσκητικὰ μέσα γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ ἡ
ψυχή ἀπὸ τήν κυριαρχία τῶν παθῶν, καὶ νὰ
ὁδηγηθῆ στὴν κάθαρση, τήν ἔλλαμψη καὶ τή μυ-
στικὴ ἕνωσή της μὲ τό Θεό. 

Τό 1368, ἐννέα χρόνια μετὰ τήν κοίμησή του,
Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου, γιὰ πρώτη φορὰ
στὴν ἱστορία ἐπεμβαίνει, γιὰ νὰ διακηρύξη τήν
ἁγιότητά του. Διακηρύσσει τήν ἁγιότητα τοῦ
Γρηγόριου, αὐτὴν ποὺ ὑπάρχει καὶ ἀποδεικνύεται,
ὄχι μόνο μέσα ἀπὸ τήν ὁσιακή του ζωή, ὄχι μόνο
μέσα ἀπὸ τὴ διδασκαλία καὶ τά συγγράμματὰ
του, ἀλλὰ καὶ μέσα ἀπὸ τά θαύματα τά ὁποῖα
ἐπιτελοῦσε.

Ἡ ἐποχὴ μας ἔχει ἕνα σημαντικὸ κοινὸ σημεῖο
μὲ τόν «βυζαντινὸ» Ρωμαίϊκο 14ο αἰῶνα καὶ μὲ
τήν ἐποχὴ πρὶν τήν ἅλωση: αὐτὸ εἶναι, ἡ τραγικὴ
σύγχυση καὶ ἡ ἀδρανοποίηση τῶν παραδοσιακῶν
μας κριτηρίων. Σήμερα ὅπου ὅλα δείχνουν πὼς
ἀγγίζουμε τήν τελικὴ πτώση, ἡ ἐπιστροφὴ μας
στὸ Θεό, ἡ μετάνοια, ἡ διατήρηση τῆς Ὀρθοδόξου
Πίστεως καὶ τῆς παραδόσεως, ὅπως μᾶς τή δίδαξε
ὁ ἡσυχαστὴς ἅγιος Γρηγόριος, εἶναι ἰδιαίτερα
ἀναγκαία. 

Τούς ἁγίους δὲν τούς κρίνουμε ἀλλὰ στεκόμα-
στε μπροστὰ τους μὲ δέος, μὲ σεβασμό, μὲ θαυ-
μασμό, μὲ χαρά, μὲ ἀγάπη, ἱκετεύοντάς τους νὰ
μᾶς βοηθήσουν μὲ τὶς πρεσβεῖες τους ὥστε νὰ
τούς μιμηθοῦμε. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς
ἂς γίνη ὁ μεγάλος δάσκαλος τῆς πνευματικῆς
πορείας καὶ τοῦ ἀγῶνα μας γιὰ νήψη καὶ κάθαρ-
ση ἀπὸ τά ψυχοκτόνα πάθη μας, ὥστε μὲ τή
νοερὰ εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ
ἐλέησόν με» ἀλλὰ καὶ μὲ τήν προσευχὴ τοῦ
ἁγίου: «Κύριε, φώτισόν μου τό σκότος» νὰ
μπορέσουμε νὰ λαμπρύνουμε τόν χιτῶνα τῆς
ψυχῆς μας, γιὰ νὰ ἔχη ἔτσι τή δυνατότητα τῆς
μεγάλης συνάντησής της μὲ τόν Νυμφίο Χριστό!
Καλὴ Ἀνάσταση!
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Σήμερα, Κυριακὴ τῆς Σταυ-
ροπροσκυνήσεως, στὰ μέσα
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴν
προσκύνηση τοῦ τιμίου καὶ ζωο-
ποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ καλεῖ τοὺς πι-
στοὺς της νὰ ἔλθουν νὰ τὸν προ-
σκυνήσουν καὶ νὰ λάβουν θεία δύ-
ναμη γιὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἁγίας
Τεσσαρακοστῆς. Ὁ Σταυρὸς τοῦ
Κυρίου δίνει θεία δύναμη σ᾽
αὐτὸν ποὺ τὸν προσκυνεῖ, καθὼς
ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στοὺς
Κορινθίους· «Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ
σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις
μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν
δύναμις Θεοῦ ἐστι»2. Μεθαύριο,
τὴν Τρίτη θὰ ἑορτάσουμε τὸν Εὐαγ-
γελισμὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ἤδη ἄρχισαν νὰ ψάλωνται καὶ οἱ
ὕμνοι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ· «Εὐαγ-
γελίζεται ὁ Γαβριήλ, τῇ Κεχαρι-
τωμένῃ σήμερον»3 ἀκούσαμε πρὶν
ἀπὸ λίγο στὴν εἴσοδο τοῦ κατανυ-
κτικοῦ Ἑσπερινοῦ.

«Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακῇ τρίτῃ
τῶν Νηστειῶν, τὴν Προσκύνησιν
ἑορτάζομεν τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ
Σταυροῦ»4. διαβάσαμε τὸ πρωῒ στὸ
συναξάρι τῆς ἡμέρας.

«Σήμερον ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστὸς ἐν σταυρῷ, καὶ ἡμεῖς
ἑορτὴν ἄγομεν;» λέγει, ρωτώντας
ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, καὶ ἀπαντᾷ
«ἵνα μάθῃς ὅτι ὁ σταυρὸς ἑορτὴ
καὶ πανήγυρις πνευματική (ἐστι).
Πρότερον μὲν γὰρ ὁ σταυρὸς ὄνομα
καταδίκης ἦν, νυνὶ δὲ πρᾶγμα τιμῆς
γέγονε· πρότερον σύμβολον κατα-
κρίσεως, νυνὶ δὲ ὑπόθεσις σωτη-
ρίας»5. «γέγραπται γάρ· ἐπικατά-

ρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύ-
λου»6 λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος.
Οἱ δοῦλοι καὶ οἱ κακοῦργοι σταυ-
ρώνονταν καὶ πέθαιναν ἐπάνω στὸ
σταυρὸ χωρὶς τὴ θέλησή τους. Ὁ
Ἰησοῦς Χριστὸς σταυρώθηκε καὶ
ἀπέθανε μὲ τὴ θέληση του, γιὰ τὴ
δική μας σωτηρία. Τὸ γνώριζε καὶ
τὸ εἶπε ξεκάθαρα στοὺς μαθητές

του· «Ἰδοὺ  ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερο-
σόλυμα, καὶ τελειωθήσεται πάντα
τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν
τῷ υἱῷ τοῦ  ἀνθρώπου. 32 παρα-
δοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσι καὶ
ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται
καὶ ἐμπτυσθήσεται, 33 καὶ μαστι-
γώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ
τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται»7.
Ὅταν τὸ πρωτοεῖπε στοὺς μαθητές
του, «ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς
Ἱεροσόλυμα καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ
τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων
καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι,
καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι»8 ὁ
Πέτρος τοῦ εἶπε· «Ἵλεώς σοι, Κύ-
ριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο»9. Γύρισε
τότε ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπε στὸν Πέτρο·
«Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ· σκάν-
δαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ
τοῦ Θεοῦ  ἀλλὰ τὰ τῶν  ἀνθρώ-
πων»10. Αὐτὸ μαρτυρεῖ καὶ ἡ ἀπό-
λυση τῶν Ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς
Μεγάλης Ἑβδομάδας· «ἐρχόμενος
ὁ Κύριος ἐπὶ τὸ ἑκούσιον πάθος»11.
Ὁ δὲ ἀπόστολος Παῦλος γράφει
στοὺς Φιλιππησίους· «5 τοῦτο φρο-
νείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρ-

χων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι
ἴσα Θεῷ, 7  ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε
μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι
ἀνθρώπων γενόμενος, 8 καὶ σχήματι
εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν
ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι
θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ»12.
Στὴν ἀρχιερατική του προσευχὴ
στὸν κῆπο τῆς Γεσθημανῆς, λίγο

πρὶν τὸν συλλάβουν οἱ σταυρωτές
του, λέγει στὸν οὐράνιο Πατέρα
του· «Πάτερ μου, εἰ δυνατόν
ἐστι, παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τὸ

ποτήριον τοῦτο»· καὶ ἀμέσως τοῦ
λέγει· «πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω,
ἀλλ’ ὡς σύ»13. Μὲ τὸ «Πλη�ν ου�χ
ω�ς ε�γω� θε�λω, α�λλ’ ω�ς σύ, ἐ�δειξε το�
ε�να�ρετον και� ε�μφιλο�σοφον,
παιδευ�ων και� τη�ς φυ�σεως α�νθελ-
κου�σης ἑ�πεσθαι τῶ� Θεῶ�»14, λέγει ὁ
Ἱερὸς Χρυσόστομος. Τὴν δεύτερη
φορὰ λέγει· «Πάτερ μου, εἰ οὐ δύ-
ναται τοῦτο τὸ ποτήριον παρελθεῖν
ἀπ’ ἐμοῦ ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενη-
θήτω τὸ θέλημά σου»15. «δεικνυ�ς
ε�νταυ�θα, ὁ�τι σφο�δρα συνά�δει τῶ�
θελη�ματι του� Θεου�, και� ὁ�τι παντα-
χου� του�τω� ἑ�πεσθαι δει�, και� του�το
ε�πιζητει�ν»16. ἑρμηνεύει πάλι ὁ Ἱερὸς
Χρυσόστομος. Εἶναι ὁ Σταυρὸς τοῦ
Χριστοῦ ἡ ἄκρα ταπείνωση καὶ ἡ
πλήρης ὑπακοὴ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώ-
που στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατέρα,
καθὼς ὁ προφήτης Ἠσαΐας λέγει·
«7 καὶ αὐτὸς διὰ τὸ κεκακῶσθαι
οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ· ὡς
πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς
ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν
ἄφωνος, οὕτως οὐκ  ἀνοίγει τὸ
στόμα»17. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία
μας ἔβγαλε τὴν ἐπιγραφὴ ποὺ εἶχε
θέσει ὁ Πιλᾶτος ἐπάνω στὸν Σταυ-
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ρό, «Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασι-
λεὺς τῶν Ἰουδαίων»18 καὶ ἔβαλε
τὴν ἐπιγραφὴ «ὁ Βασιλεὺς τῆς δό-
ξης», καθὼς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε·
«Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου, καὶ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη
ἐν αὐτῷ»19. Δηλαδή, ἦλθε ἡ ὥρα
νὰ σταυρωθῆ. Εἶναι ὁ Σταυρὸς ἡ
δόξα καὶ τὸ ἀκαταμάχητον ὅπλο
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὕψιστη ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο·
«Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν
κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν
μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πι-
στεύων εἰς αὐτὸν μὴ  ἀπόληται
ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον»20, καὶ «13
μείζονα ταύτης  ἀγάπην οὐδεὶς
ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ
ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ».21

Καὶ στὸν Εὐαγγελισμὸ βλέπουμε
τὴν μεγάλη ταπείνωση τῆς Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου καὶ τὴν πλήρη
ὑπακοὴ ποὺ κάνει στὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ· ἡ ὑπακοὴ αὐτὴ εἶναι σταυ-
ρική. Ὅταν ὁ ἄγγελος τῆς λέγει·
«31 καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ
καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ
ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν»22, Αὐτὴ τοῦ
λέγει· «Πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ
ἄνδρα οὐ γινώσκω;»23. Ποιός μπορεῖ
νὰ τὴν πιστέψη ὅτι ἔμεινε ἔγκυος
χωρὶς ἄνδρα; Κανεὶς δὲν μπορεῖ
νὰ τὴν πιστέψη. Οὔτε ὁ δίκαιος
Ἰωσὴφ, «ὁ ἀνὴρ αὐτῆς»24 δὲν θὰ
τὴν πιστέψη. Ὁ ἱερὸς Εὐαγγελιστὴς
Ματθαῖος γράφει· «Ἰωσὴφ δὲ ὁ
ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ
θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι,
ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι
αὐτήν»25. Τότε μόνο πίστεψε ὁ δί-
καιος Ἰωσὴφ στὴν καθαρότητα τῆς
Παρθένου, καὶ στὴν ἐκ Πνεύματος
ἁγίου σύλληψιν, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ
ἄγγελος τοῦ φανέρωσε τὴν ἀλήθεια·
«20 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος
ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ’ ὄναρ

ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσὴφ υἱὸς
Δαυῒδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν
Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ
ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός
ἐστιν ἁγίου· 21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ

καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν,
αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν»26. Τότε
μόνο πίστεψε, καὶ «Διεγερθεὶς δὲ
ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν
ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος
Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα
αὐτοῦ»27. Ὁ νόμος ἔλεγε ξεκάθαρα
«θανάτῳ θανατούσθωσαν»28, νὰ
θανατώνωνται δηλαδὴ πρὸς παρα-
δειγματισμό, οἱ γυναῖκες ποὺ φέρουν
παιδὶ χωρίς ἄνδρα, «καὶ παραδειγ-
μάτισον αὐτούς Κυρίῳ»29, γράφει
ἡ Γραφή. Αὐτὸ ἀκριβῶς σημαίνει
τὸ «καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγ-
ματίσαι»30, γιὰ τὸν Ἰωσήφ, ὅτι δὲν
ἤθελε νὰ τὴν παραδώση νὰ τὴν
θανατώσουν γιὰ παραδειγματισμό.

Ὁ θεοδόχος Συμεὼν τὰ ἐπιβε-
βαίωσε ὅλα αὐτὰ μαζὶ καὶ μὲ ὅσα
ἄλλα θὰ σήκωνε ἡ Παρθένος Μαρία
μὲ τὰ λόγια ποὺ τῆς ἀπηύθυνε σα-
ράντα μέρες μετὰ τὴ γέννηση τοῦ
παιδιοῦ· «35 καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν
ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία, ὅπως
ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρ-
διῶν διαλογισμοί»31. Ἡ Παρθένος
Μαρία εἶναι σιωπηλή, δὲν ὁμιλεῖ
οὔτε καὶ μετὰ τὴ γέννηση τοῦ Υἱοῦ
της· «19 ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συ-
νετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα
συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ
αὐτῆς»32. Ἐδῶ ἐκπληρώνεται ὁ
ψαλμικὸς λόγος· «ἄκουσον, θύγα-
τερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου
καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ
τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου»33. Μὴν
ἀκοῦς τί λέγουν οἱ ἄνθρωποι, «ἐπι-
λάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου
τοῦ πατρός σου», «ἄκουσον, θύ-
γατερ,» τί λέγει ὁ ἄγγελος τοῦ Κυ-
ρίου· «Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται
ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπι-
σκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον
ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ»34.
Καὶ ἀφοῦ βεβαιώθηκε ὅτι ὅλο αὐτὸ
γίνεται μὲ τὴ βούληση τοῦ Θεοῦ,
δὲν εἶναι ἀπάτη, «Μὴ με δελεάσῃς
ἀπάτῃ»35, «ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει
παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα.»36, τότε
ὁλοπρόθυμα λέγει· «Ἰδοὺ ἡ δούλη
Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά
σου»37. Ὁ λόγος αὐτὸς τῆς Παρ-
θένου Μαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον·
«Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό
μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου»38, εἶναι λό-
γος πλήρους καὶ ὁλοκληρωτικῆς
ὑπακοῆς στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ,
εἶναι λόγος σταυρικός· ἀφήνεται
ὅλη στὸν ἅγιο Θεό· Ὁ Ἱερὸς Χρυ-
σόστομος πάλι γιὰ τὸν λόγον αὐτὸν
τῆς Παρθένου Μαρίας· «Ἰδοὺ ἡ
δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατὰ τὸ
ῥῆμά σου»39, λέγει· «Ὡς δούλη τῷ
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δεσποτικῷ πρόκειμαι νεύματι· ὡς
πηλὸς ὑπόκειμαι ταῖς τοῦ κεραμέως
χερσίν· ὡς θέλει μετ’ ἐξουσίας ὁ
πλάστης, ἐν ἐμοὶ πραττέτω τὸ βού-
λημα· ὡς θέλει μετὰ φιλανθρωπίας,
ἐν ἐμοὶ θαυματουργείτω τὴν πα-
ράδοξον κύησιν»40. 

Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι καὶ ὁ Εὐαγ-
γελισμὸς καὶ ὁ Σταυρὸς εἶναι τα-
πείνωση καὶ ὑπακοὴ στὸ Θεό. Αὐτὸ
μαρτυρεῖ ὁ ἀρχαγγελικὸς ἀσπασμὸς
πρὸς τὴν Παρθένο Μαρία· «Χαῖρε,
κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ·
εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν»41 Εἶναι
κεχαριτωμένη γιατί ἔχει τέλεια ὑπα-
κοὴ στὸν ἅγιο Θεό. Αὐτὴ ἡ μεγάλη
ὑπακοὴ εἶναι ἐκείνη, ποὺ τὴν κα-
ταξιώνει νὰ γίνη κεχαριτωμένη καὶ
εὐλογημένη ἀπ᾽ ὅλες τὶς γυναῖκες
καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους
καὶ τὴν καθιστᾶ τιμιωτέρα τῶν χε-
ρουβίμ καὶ ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως
τῶν σεραφίμ, μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἡ
ὄντως Θεοτόκος, ὅπως ψάλλει ἡ
Ἐκλησία μας42. Ὅταν ὁ ψαλμῳδὸς
λέγει· «καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς
τοῦ κάλλους σου, ὅτι αὐτός ἐστι
Κύριός σου»43, προφητεύει τὴν
ἀσύγκριτη ὑπακοὴ τῆς Παρθένου
Μαρίας στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποὺ
εἶναι ἡ ἐκ πνεύματος ἁγίου θεία
κύηση, ἡ ἄνευ ἀνδρὸς κυοφορία.

Ὁ Εὐαγγελισμὸς εἶναι ὄντως ἡ
ἀρχὴ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου·
«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ
Κεφάλαιον» ψάλλει ἡ ἐκκλησία
μας44. Ὁ δὲ Σταυρὸς εἶναι τὸ τέλος
τῆς θείας οἰκονομίας, αὐτὸ σημαίνει
τὸ «τετέλεσται», ποὺ εἶπε ὁ Κύριος
ἐπάνω στὸ Σταυρό. «Μετὰ τοῦτο
εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντα ἤδη
τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή,
λέγει· Διψῶ. 29 σκεῦος οὖν ἔκειτο
ὄξους μεστόν· οἱ δὲ πλήσαντες
σπόγγον ὄξους καὶ ὑσσώπῳ πε-
ριθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ

στόματι. 30 ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος
ὁ Ἰησοῦς εἶπε· Τετέλεσται, καὶ
κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ
πνεῦμα.»45. Μὲ τὴν ἄκρα ταπείνωση
καὶ τὴ σταυρικὴ ὑπακοὴ τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος «γενόμενος ὑπή-
κοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ
Σταυροῦ»46 κατανικήθηκε ὁ διά-
βολος, ὁ πατέρας τῆς παρακοῆς,
ποὺ εἶχε πεῖ· «ἐπάνω τῶν ἀστέρων
τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον
μου,... ἔσομαι ὅμοιος τῷ Ὑψίστῳ»47

καὶ «πέπτωκεν ὅθεν οὐκ ἔβλεπε»48.
Ἡ ταπείνωση καὶ ὁλοκληρωτικὴ
ὑπακοὴ τῆς Παρθένου Μαρίας στὸ
θέλημα τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ λόγον
«Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι
κατὰ τὸ ρῆμά σου»49 τὴν κράτησε
μακριὰ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἄτρωτη,
ἄσπιλη καὶ ἀμώμητη, ὥστε νὰ μὴν
μπορέση ὁ διάβολος νὰ τὴν χτυπήση
οὔτε στὸ ἐλάχιστο, διότι εἶναι ὅλη
μέσα στὴν ὁλόφωτη χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Εὐλογητὸς ὁ Τριαδικὸς Θεὸς, ὁ
Πατέρας, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ ἅγιο Πνεύ-
μα, ὁ ποιητὴς τοῦ οὐρανοῦ καὶ
γῆς, ὁ «ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι
τὰ πάντα παραγαγών»50. Ὅ,τι δὲν
ὑπακούει στὸ Θεὸ χάνεται, πεθαίνει.
Γιὰ τὴν παρακοή του «ἐξέπεσεν
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωΐ
ἀνατέλλων»51 καὶ ἔγινε σκοτεινὸς
διάβολος. Παρήκουσαν τὴν ἐντολὴ
τοῦ Θεοῦ oἱ πρωτόπλαστοι καὶ
ἔπεσαν στὴν ἁμαρτία ποὺ τοὺς
ὁδήγησε στὸ θάνατο. Ἡ ἁμαρτία
εἶναι τέκνον τῆς παρακοῆς καὶ ὁ
θάνατος γνήσιο παιδὶ τῆς ἁμαρτίας,
«τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας
θάνατος, γράφει ὁ ἀπόστολος στοὺς
Ρωμαίους, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ
ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ
Κυρίῳ ἡμῶν»52· Ἡ παρακοὴ στὴ
διδασκαλία τῆς ἐκκλησίας ἔφερε
τὶς αἱρέσεις ποὺ γέννησαν τοὺς
αἱρετικοὺς οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸν λόγον

τοῦ Κυρίου· «διδάσκοντες διδα-
σκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων»53.
Ἡ παρακοὴ ἔφερε τὰ σχίσματα
στὴν Ἐκκλησία ποὺ δημιούργησαν
τοὺς σχισματικοὺς ποὺ δὲν θέλουν
νὰ ὑπακούσουν στὸν ἀποστολικὸ
λόγο· «πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ
τάξιν γινέσθω.»54. Τέλος ἡ θεομί-
σητος παρακοὴ ἔφερε τὴν ἁμαρ-
τωλὴ ζωὴ στὸν ἄνθρωπο, ποὺ εἶναι
ἀντίθετη πρὸς τὴν χριστιανικὴ ζωὴ
ποὺ κηρύττει ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸ
στόμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου·
«13 ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περι-
πατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις,
μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι
καὶ ζήλῳ, 14 ἀλλ’ ἐνδύσασθε τὸν
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς
σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς
ἐπιθυμίας.»55. Τώρα, τὰ εὐλογημένα
τέκνα τῆς ὑπακοῆς, οἱ ἅγιοι μάρ-
τυρες, οἱ μιμητὲς τοῦ ἀρχιμάρτυρος
Ἰησοῦ Χριστοῦ, «οἱ τὰ πάθη τοῦ
Χριστοῦ, μιμησάμενοι καλῶς»56 λέ-
γουν μὲ καύχηση· «29 ὅτι ὑμῖν
ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ
μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ
καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν»57. Ἡ
ὑπακοὴ εἶναι βαμμένη μὲ τὸ αἷμα
τοῦ Χριστοῦ, ντυμένη μὲ τὴν κα-
τάλευκη Ἐσθήτα τῆς Θεοτόκου
Μαρίας, στολισμένη μὲ τὸ αἷμα
τῶν ἁγίων μαρτύρων, ποτισμένη
μὲ τὸ δάκρυ τῶν ὁσίων καὶ τὸν
τίμιο ἱδρῶτα τῶν δικαίων. Αὐτὴ ἡ
τρισευλογημένη ὑπακοὴ εἶναι ἐκείνη
ποὺ ὁδηγεῖ κάθε πιστὸ στὸν Τίμιο
Σταυρὸ τοῦ Κυρίου, στὴ Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ, στὴν ἁγία Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποίαν χαίρεται
καὶ εὐαγγελίζεται ἡ Θεοτόκος Μα-
ρία, ἧς ταῖς πρεσβείαις καὶ δυνάμει
τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ,
Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον
ἡμᾶς. Ἀμήν

† π. Γ.Δ.Σ.
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Επέλεξα νὰ μὴν μιλήσω γιὰ
κάποιο θέμα γενικοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέ-

ροντος, ἀλλὰ γιὰ τὸ πρόσωπο ποὺ
τιμᾶται καὶ δεσπόζει τὴ μέρα αὐτή,
καὶ αὐτὸ εἶναι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Σιναΐτης ἤ, ὅπως εἶναι γνωστό-
τερος, τῆς Κλίμακος. Φοβᾶμαι
ὅμως πὼς πέραν τοῦ ὀνόματός
του οἱ περισσότεροι δὲν γνωρίζουν
τὸν βίο του καὶ τὸ περιεχόμενο
τοῦ ἔργου του. Εὔχομαι νὰ σφάλλω
γιατὶ τὸ ἔργο του εἶναι ἕνα ἀπὸ
τὰ σπουδαιότερα καὶ ἐκλεκτὰ ἔργα
πνευματικῆς γνώσης, σοφίας καὶ
καθοδήγησης στὸν ὀρθόδοξο
πνευματικὸ χῶρο.Τόσο προσφιλὲς
εἶναι στοὺς ὀρθοδόξους ἀγωνιστὲς
τῶν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, καὶ ὄχι μόνον, ποὺ κατὰ
τὴν διάρκεια αὐτῆς τῆς περιόδου,
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια ὅλου
τοῦ χρόνου ἀναγινώσκεται στὴν
Τράπεζα καὶ κατ᾽ ἰδίαν.

Ὁ ὅσιος Ἰωάννης γεννήθηκε
τὸ ἔτος 525 καὶ μᾶς εἶναι ἄγνωστος
ὁ τόπος καταγωγῆς του. Γνωρί-
ζουμε ὅμως πὼς ἔλαβε πλούσια
ἐγκύκλιο μόρφωση ἐξαιτίας τῆς
ὁποίας ἀποκαλούνταν «σχολαστι-
κός» καὶ σὲ ἡλικία 16 ἐτῶν, ἀφοῦ
ἐγκατέλειψε τὸν κοσμικὸ βίο, πα-
ραδόθηκε στὴν καθοδήγηση τοῦ
γέροντος Μαρτυρίου στὸ Σινά,
ὅπου ἔμεινε μέχρι τοῦ θανάτου
του.

Κατόπιν ἐπισκέφθηκε μοναχικὲς
κοινότητες στὴν Αἴγυπτο καὶ
ἀργότερα ἐγκαταστάθηκε σὲ κελλὶ
τῆς ἐρήμου τοῦ Σινᾶ, πλησίον τῆς

Μονῆς τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης.
Μετὰ τὴν τεσσαρακονταετῆ ἄσκη-
ση στὴν ἐρημία, σὲ προχωρημένη
ἡλικία, ἐξελέγη ἡγούμενος τῆς
Μονῆς τοῦ Σινᾶ καὶ πρὸς τὸ τέλος
τοῦ βίου του ἀποσύρθηκε πάλι
στὴν ἔρημο, ὅπου κοιμήθηκε σὲ
ἡλικία 70 ἐτῶν, κατὰ τὸ 600 μ.Χ..

Αὐτὰ περιληπτικὰ γιὰ τὸν βίο
του. Ὅσον ἀφορᾶ  στὸ σύγγραμμά
του, τὴν Κλίμακα, ἴσως κάποιος
σπεύσει νὰ ἰσχυρισθεῖ καὶ νὰ προ-
βάλει τὴν ἔνσταση ὅτι εἶναι εἰδικοῦ
ἐνδιαφέροντος καὶ ἀπευθύνεται σὲ
κληρικοὺς καὶ μοναχούς, ἀλλα κάτι
τέτοιο διαβεβαιώνω πὼς δὲν ἰσχύει.
Ὁ ἀρχαῖος σοφὸς Θουκυδίδης
ἀναφέρει ὅτι ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου
πάντα, ὅσα χρόνια κι ἄν πέρασαν
ἤ περάσουν, θὰ ὑπόκειται στὰ ἴδια
πάθη, ἀδυναμίες, ἀσθένειες καὶ κα-
λεῖται πάντα νὰ ἀγωνιστεῖ καὶ νὰ
κατορθώσει τὴν ἀρετὴ καὶ νὰ λάβει
τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Ἔτσι ὁ κάθε ἄνθρωπος καὶ μά-
λιστα ὁ πιστός θὰ ὠφεληθεῖ πολὺ
ἀπὸ τὴ μελέτη καὶ ἐφαρμογὴ τῶν
ὅσων μετὰ ἀπὸ πολὺ ἀγώνα, δά-
κρυα καὶ προσπάθεια ἀποθησαύ-
ρισε καὶ διέσωσε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
μὲ τὸ φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ στὸ ἔργο
του. Καλούμαστε ὅλοι μας, ἀδελφοὶ
καὶ Πατέρες, ἀπὸ τὸν Κύριό μας
στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἀπὸ
πολλὰ μονοπάτια, στενὰ καὶ ἀνη-
φορικά, ποὺ ὅμως ὅλα τους συ-
ναντιῶνται καὶ καταλήγουν στὸ

Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἁμαρτία
καὶ τὰ πάθη βλάπτουν, ἀπειλοῦν
καὶ καταστρέφουν τὸ ἴδιο, λαϊκοὺς
καὶ κληρικούς.

Θεωρῶ σκόπιμο νὰ σταθῶ στὸν
τίτλο τοῦ βιβλίου γιατὶ ἔχει τὴ ση-
μασία του. Ὀνομάστηκε «Κλίμακα»,
δηλαδὴ σκάλα. Τὰ κεφάλαιά του
εἶναι τριάντα καὶ ὅπως ἀναφέρει
ὁ συγγραφέας ἀναβιβάζουν ὅσους
τὰ ἀκολουθοῦν ἀπὸ τὰ χαμηλότερα
στὰ ὑψηλότερα, ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομά
του. Παριστοῦν τὰ στάδια τῆς τε-
λειώσεως. Τὴν ἰδέα τῆς Κλίμακας
τὴν ἐμπνεύστηκε ἀπὸ τὸ ὅραμα
τοῦ Ἰακώβ (Γεν. κη 12). Τὸν ἀριθμὸ
τῶν τριάντα βαθμίδων ἀπὸ τὴν
ἡλικία τῆς ὡριμότητας κατὰ τὴν
ὁποία ἄρχισε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς
τὸ κοσμοσωτήριο ἔργο Του. Ἐκτί-
θενται γενικὰ κατὰ τρόπο μεθο-
δικό. Ἡ ἔκφραση εἶναι σαφὴς,
ζωηρή, καὶ ἀποφθεγματική. Στὴν
ἀρχὴ περιγράφεται τὸ πρῶτο στά-
διο τῆς μοναχικῆς ζωῆς, ποὺ συ-
νίσταται στὴν ἀναχώρηση ἀπὸ
τὸν κόσμο. Ἔπειτα ἔρχεται ἡ πε-
ριγραφὴ τοῦ ἀγώνα τοῦ ἀσκητῆ
μεταξὺ τῶν ἀρετῶν καὶ κακιῶν, οἱ
ὁποῖες περιγράφονται ἀνάμικτες.
Λύπη, ὑπακοή, μετάνοια, μνήμη
θανάτου, καθάρσιο καὶ χαροποιὸ
πένθος, ἀοργησία, μνησικακία, κα-
ταλαλιά, σιωπή κ.λ.π. Τὰ τελευταῖα
κεφάλαια ἀποτελοῦν πραγματεία
ποὺ περιγράφει τὴν ἐν ἀγάπῃ τε-
λείωση, ἡσυχία καὶ ἐσωτερικὴ προ-
σευχή.

Εἴθισται νὰ ἀναπαρίσταται ἡ
κλίμακα αὐτὴ μὲ ζωγραφικὲς πα-
ραστάσεις, σὲ φορητὲς εἰκόνες καὶ
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τοιχογραφίες, ποὺ εἰκονίζουν μιὰ
σκάλα ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴ γῆ καὶ
καταλήγει στοὺς οὐρανούς, ὅπου
περιμένει ὁ Κύριος. Μοναχοὶ ἀνε-
βαίνουν ὡς «μὴ ἔχοντες ὧδε μέ-
νουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν
ἐπιζητοῦσιν» (Ἑβρ. 11, 10) καὶ βρί-
σκονται σὲ διάφορα ἐπίπεδα, δε-
χόμενοι ἐπιθέσεις δαιμόνων δια-
φόρων παθῶν. Κάποιοι καταφέρ-
νουν νὰ φτάσουν στὸ τέρμα καὶ
ἄλλοι δυστυχῶς κατακρημνί-
ζονται, νικώμενοι ἀπὸ τὰ πάθη,
πρὶν προλάβουν νὰ ὁλοκλη-
ρώσουν τὴν πορεία τους. Φο-
βερὴ, πλὴν ὅμως ἀληθινὴ ἀπει-
κόνιση τῆς πραγματικότητας.

Ἡ ἀσκητικὴ διδασκαλία τοῦ
Ἁγίου εἶναι εὔληπτη καὶ γι᾽
αὐτὸ πολὺ προσφιλὴς σὲ μο-
ναχοὺς καὶ μή. Δὲν περιορίζεται
μόνο στὴν τήρηση ἐντολῶν
σωματικῆς ἄσκησης καὶ στέ-
ρησης, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ ψυχικὴ
προσαρμογὴ στὴν χριστιανικὴ
κλήση. «Οὐ νενήστευκα, οὐκ
ἠγρύπνησα, οὐ κεκαύκηκα,
ἀλλ᾽ ἐταπεινώθην καὶ ἔσωσέ
με ὁ Κύριος» (Κλίμαξ 25 PG
88, 992). Ὁ ἀσκητικὸς βίος
στηρίζεται στὴ βούληση καὶ
τὴν ἀρετὴ καὶ γι᾽ αὐτὸ στὴν κο-
ρυφὴ τῆς Κλίμακος τοποθετεῖ τὶς
ἀρετὲς τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδας
καὶ τῆς ἀγάπης.

Κατόπιν τῆς σύντομης αὐτῆς
ἔκθεσης τοῦ περιεχομένου κατανοεῖ
κανεὶς ἀμέσως γιατὶ ἡ ἁγία μας
Ἐκκλησία καὶ οἱ τὰ πάντα καλῶς
διαταξάμενοι Ἅγιοι Πατέρες τιμοῦν
καὶ ἐξαίρουν προβάλλοντας τὸν
Ἅγιο καὶ τὸ ἔργο του, ποὺ ἁπόλυτα
ταιριάζει καὶ ἁρμόζει σ᾽ αὐτὴν τὴν
ἰδιαίτερη καὶ σπουδαία περίοδο
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ποὺ
προετοιμάζει τὸν κάθε πιστὸ γιὰ
τὸν ἑορτασμὸ καὶ τὴν συμμετοχὴ
στὴν ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν καὶ σ�την
πανήγυρη τῶν πανηγύρεων, τὰ
σεπτὰ Πάθη καὶ τὴν ἔνδοξη Ἀνά-
σταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Καλεῖται ὁ πιστὸς ἀφοῦ
περάσει τὸ καμίνι τοῦ ἀγῶνος
κατὰ τῶν παθῶν καὶ ὑποστεῖ θλί-

ψεις καὶ ἀσκητικοὺς πόνους, ἀφοῦ
καθαρθεῖ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, νὰ κο-
σμίσει τὴν στολὴ τῆς ψυχῆς μὲ τὶς
ἀρετὲς γιὰ νὰ εἰσέλθει στὸν νυμ-
φώνα τοῦ Κυρίου. Στὴν πορεία
αὐτὴ χρειάζεται ὁδηγό. Πραγμα-
τικὰ θαυμάζει κανεὶς καὶ ἀπορεῖ
μὲ τὴν σοφὴ καὶ ἀρίστη διάταξη
τῶν ἑορτῶν καὶ τῶν ἀκολουθιῶν
ποὺ μᾶς προετοιμάζουν γιὰ τὸ
Πάσχα καὶ τοῦ νοήματός τους.

Ἀναπτύσσοντας τὸ λόγο πρέπει
νὰ ἐπαληθεύσω τὸν τίτλο του «ὁ
Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος, δια-
χρονικὸ πρότυπο Ὀρθοδόξου πί-
στεως καὶ βιοτῆς», τονίζοντας αὐτὸ
ποὺ ἡ Ἐκκλησία κάνει. Προβάλ-
λοντας τοὺς ἁγίους φανερώνει μὲ
τὸν καλύτερο τρόπο τὸ ἔργο τοῦ
Θεοῦ στὸν κόσμο καὶ τὴ σωτηρία
του.Ὁ κόσμος μακρυὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ
ἔχει πρότυπα μιμήσεως τραγου-
διστές, ἠθοποιούς, ποδοσφαιριστές,
πολιτικούς, τοὺς λεγόμενους στάρ.
Δηλαδὴ ἀστέρες. Μόνο ποὺ δὲν
εἶναι σταθεροὶ ἀλλὰ διάττοντες.
Ἀνθρώπους κατὰ κανόνα ἀπομα-
κρυσμένους ἀπὸ τὴν ἠθικὴ τοῦ
Θεοῦ, κενούς, ἐγωϊστές καὶ περή-
φανους, μὲ δόξα ποὺ φθείρει καὶ
φθείρεται.

Χωρὶς περιεχόμενο, χωρὶς εἰρή-
νη, χωρὶς πνευματικὴ ὀμορφιά.
Σώματα καταδαπανώμενα στὴν

ἁμαρτία, μὲ συγχισμένη λογικὴ καὶ
ἰδέες ρηχές, παράξενη ἤ καὶ ἀνόητη
συμπεριφορά, ζωώδη καὶ ἀπάν-
θρωπα συχνὰ ἔνστικτα. Ταραγμένα
ἀποκρουστικὰ πρόσωπα ποὺ μαρ-
τυροῦν γιὰ τὸ σκοτάδι τῶν ψυχῶν
τους. Παραμορφωμένες εἰκόνες
τοῦ οὐρανίου Ἀρχετύπου, στὶς
ὁποῖες τίποτε σχεδὸν δὲν θυμίζει
τὴν θεία καταγωγή τους. 

Τὰ ἀληθινὰ ὅμως ἀστέρια ποὺ
προβάλλει ἡ Ἐκκλησίας μας,
οἱ Ἅγιοί της, ἄν καὶ ἑτερόφωτα,
ἀντλώντας φῶς ἀπὸ τὸν Ἥλιο
τῆς Δικαιοσύνης, ἔχουν τὴν
ἀλήθεια νὰ λάμπει στὰ χαρι-
τωμένα πρόσωπά τους. Συμ-
πονοῦν τὸν κόσμο γιὰ τὴν τα-
λαιπωρία του, ἕτοιμοι νὰ προ-
σφερθοῦν καὶ νὰ προσφέρουν.
Ταπεινοὶ καὶ μετριόφρονες.
Φιλάδελφοι ἐπειδὴ φιλόθεοι.
Μὲ λόγο πάντα σεμνό, σοφό,
στηρικτικό, διδακτικό. Βαθεῖς
γνῶστες τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἐπιστήμονες πλουτισμέ-
νοι μὲ τὴν ἀληθινὴ σοφία τοῦ
Θεοῦ. Προφητικὲς μορφὲς ποὺ
ἀνακρίνουν συνειδήσεις μὲ ἀγά-
πη, χωρὶς νὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ
ἀνακρίνει αὐτούς. Στύλοι τῆς

Οἰκουμένης. Ἀφανεῖς προστάτες
μας μὲ τὴν ἰσχυρὴ προσευχὴ καὶ
παρρησία τους πρὸς τὸ Θεό. 

«Ἐν τῷ ὕψει Κύριος, τῆς ἐγκρα-
τείας, ἀληθῆ σε ἔθετο, ὥσπερ
ἀστέρα ἀπλανῆ, φωταγωγοῦντα
τὰ πέρατα, καθηγητὰ Ἰωάννη
Πατὴρ ἡμῶν», ἀναφέρει ὁ ὑμνωδὸς
γιὰ τὸν Ἅγιο στὸ κοντάκιό του.
Οἱ Ἅγιοι εἰκονίζουν καὶ ζοῦν τὴ
ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, παρατεινόμενη
στοὺς αἰῶνες. Λέγουν «ζῶ δὲ οὐκέτι
ἐγώ, ζεῖ δὲν ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ.
2,20). Εἶναι αὐτοὶ ποὺ βάδισαν τὸ
δρόμο ἀπὸ τὸν διάβολο μέχρι τὸν
Θεό, ἀπὸ τὸν Ἅδη ὡς τὸν Παρά-
δεισο. Ἀγκαλιασμένοι ἀπὸ τὸν
Ἀναστάντα καὶ Ἀναληφθέντα Θε-
άνθρωπο. Οἱ Ἅγιοι ἀναστήθηκαν
μαζὶ μ᾽ Αὐτὸν καὶ ἀνελήφθησαν
μαζί Του. Ἀφοῦ ὅμως προηγου-
μένως εἶχαν σταυρωθεῖ μαζί Του
καὶ ἔγιναν ὅμοιοι μ᾽ Αὐτὸν ὡς
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πρὸς τὸν θάνατο. Ὅμοιοι ὡς πρὸς
τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν Ἀνάληψη
μὲ τὴ ζωή τους. Ἔτσι ἔχουν ἐπα-
ναλάβει στὸν ἑαυτό τους τὸν Χρι-
στό. Τὸν νικητὴ τῆς ἁμαρτίας,
τοῦ θανάτου καὶ τοῦ διαβόλου.
Ἐπανάλαβαν μέσα τους τὸν Θε-
άνθρωπο καὶ ἔγιναν θεοὶ κατὰ χά-
ριν. Ὁδοδεῖκτες ζωῆς, φάροι πνευ-
ματικοί. Ἀληθινὰ πρότυπα.

Ὅσο γιὰ τὸ σύγχρονο ἄνθρωπο
ἡ κατάσταση δὲν εἶναι καλή. Ἡ
ἀποστασία του ἀπὸ τὸ Θεό, ἡ με-
τάθεση τῆς πίστης του ἀπὸ τὴν
πρόνοια τοῦ Θεοῦ στὰ δικά του
τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα καὶ πρό-
οδο, ἡ αὐτονόμησή του μακρὰν
τοῦ φορέα τῆς ζωῆς ἐπέφεραν τὸν
δικό του πνευματικὸ θάνατο. Τὸ
σύνθημα «ὁ Θεὸς πέθανε» σήμανε
τὸ δικό του θάνατο καὶ τὴν μετα-
μόρφωσή του σὲ θλιβερὴ ὕλη ποὺ
ὑπόκειται στὴ φθορὰ, προκαλών-
τας αἰσθήματα στείρας θλίψης,
ἀπελπισίας, ἀπόγνωσης στὴν ψυχή
του. Σὲ μιὰ ψυχὴ ποὺ τὴν ὕπαρξή
της ἀρνήθηκε ὁ ἴδιος, καταδικά-
ζοντας τὸν ἑαυτό του στὴ χειρό-
τερη κόλαση. Ὅσοι ἄνθρωποι
ἀρνήθηκαν τὸν Θεὸ μοιάζουν μὲ
ἕνα ἄγριο θηρίο ποὺ στράφηκε
ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ κα-
τασπαράζεται  καταξεσχίζοντας
τὶς σάρκες του. 

Στὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων
ποὺ βιώνουν τὰ παραπάνω ὁ μα-
κάριος Ἰωάννης στὸ πρῶτο του
κεφάλαιο, περὶ ἀποταγῆς, προ-
τείνει καὶ συμβουλεύει: «Ὅταν ἡ
ψυχὴ προδώσει τὸν ἑαυτό της καὶ
χάσει τὴν μακαρία καὶ πολυπόθητη
θέρμη, ποὺ εἶχε στὴν ἀρχὴ, ἄς
ἐρευνήσει ἐπιμελῶς νὰ ἐξακριβώσει
ἀπὸ ποιὰ αἰτία τὴν στερήθηκε καὶ
ἐναντίον αὐτῆς τῆς αἰτίας ἄς ἀνα-
λάβει ὅλον τὸν πόλεμο καὶ τὸν
ζῆλο της. Διότι δὲν ὑπάρχει ἄλλη
θύρα ἀπὸ τὴν ὁποία νὰ ἐπιστρέψει
ἡ θέρμη παρὰ μόνο ἀπὸ αὐτὴ τὴν
ὁποία ἔφυγε».  Ὁ λόγος του πα-
ρηγορεῖ καλώντας σὲ μετάνοια
ὅσους ἔχουν καρδιὰ ἄδολη σὰν
τοῦ ἀποστόλου Ναθαναήλ, ὅταν
συνάντησε τὸ Χριστό. 

Μπορεῖ νὰ μὴν εἰσακούεται

ὅμως, γιατὶ πολλοὶ ἐφαρμόζουν
τὸ «οὐ μὲ πείσεις, κἄν μὲ πείσῃς»;
Γιατὶ ἡ πρόθεσή τους εἶναι διε-
στραμμένη καὶ «ἁμαρτάνουσι ὄντες
αὐτοκατάκριτοι» (Τίτ. 3, 10). 

Συνεχίζει τὴν προτροπή του.
«Ἄς τρέξουμε πρόθυμα συναισθα-
νόμενοι ὅτι μᾶς ἐκάλεσε ὁ Θεὸς
καὶ Βασιλέας, μήπως καὶ τὰ χρόνια
τῆς ζωῆς μας εἶναι ὀλίγα, ὁπότε
εὑρεθοῦμε χωρὶς καρποὺς τὴν ἡμέ-
ρα τοῦ θανάτου μας καὶ ἀποθά-

νουμε ἀπὸ τὴν πεῖνα». Ἄς εὐαρε-
στήσωμε τὸν Κύριον ὅπως οἱ στρα-
τιῶτες τὸν Βασιλέα. Ὁπωσδήποτε
μετὰ τὴν ἐπιστράτευσή μας ζη-
τεῖται ἡ ἀκριβὴς ἐκπλήρωσις τῶν
ὑποχρεώσεών μας».

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος εἶναι
γεγονὸς πὼς ἔχει κατορθώσει πολ-
λά. Τὸ βιοτικό του ἐπίπεδο ἔχει
βελτιωθεῖ, ὄχι ὅμως καὶ τὸ πνευ-
ματικό. Ἔχει ἀγνοήσει πὼς ἀπο-
τελεῖται ἀπὸ ψυχὴ καὶ σῶμα καὶ
φροντίζοντας μόνο γιὰ τὸ δεύτερο,
διασάλευσε τὴν ἰσορροπία του μὲ
βαθύτατες συνέπειες. «Τὶ γὰρ ὠφε-
λεῖται ἄνθρωπος, ἐὰν ὅλον τὸν
κόσμον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν
αὐτοῦ ζημιωθῇ ἤ τὶ δώσει ἄνθρω-
πος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς
αὐτοῦ;»Μθ. 16,26). Λόγος ἀψευδὴς
καὶ ἀδιαπραγμάτευτος.

Ἐξ αὐτοῦ προκύπτει ἀναπό-
δραστα ὁ προβληματισμὸς καὶ τὸ
ἐρώτημα. Τὶ πρέπει νὰ πράξουμε;
Καὶ ἀπαντᾶ ὁ ἀπλανὴς ὁδηγὸς
Ἅγιος Ἰωάννης: «Μερικοὶ κοσμικοὶ
ποὺ ζοῦσαν ἀμελῶς μὲ ρώτησαν.

Πῶς μποροῦμε ἐμεῖς ποὺ ζοῦμε μὲ
συζύγους καὶ εἴμαστε περικυκλω-
μένοι μὲ τόσες κοινωνικὲς ὑπο-
χρεώσεις ν᾽ ἀκολουθήσουμε τὴν
μοναχικὴ ζωή; Καὶ τοὺς ἀπάντησα·
ὅσα καλὰ μπορεῖτε νὰ τὰ κάνετε.
Κανέναν νὰ μὴ περιγελάσετε, κα-
νέναν νὰ μὴν κλέψετε, σὲ κανέναν
νὰ μὴν εἰπῆτε ψέμματα, κανέναν
νὰ μὴν περιφρονήσετε, κανέναν
νὰ μὴν μισήσετε. Νὰ μὴν παρα-
λείπετε τὸν ἐκκλησιασμό, νὰ δεί-
χνετε συμπόνοια στοὺς φτωχούς,
κανέναν νὰ μὴν σκανδαλίσετε. Σὲ
ξένο πρᾶγμα καὶ σὲ ξένη γυναίκα
νὰ μὴν πλησιάσετε. Ἀρκεσθῆτε
στὴν δική σας (Λκ. γ, 14). Ἐὰν
ἔτσι ζῆτε «οὐ μακρὰν ἔστε τῆς
Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν (Μρ
12,34). Ἄν κάποιος ἔτσι πορευθεῖ,
μὲ τέτοιους συμβουλάτορες καὶ
πρότυπα, τὸν περιμένει ὁ Παρά-
δεισος.

Μελετώντας κάποιος τὴν Κλί-
μακα καὶ εἰδικότερα τὸ περὶ ὑπα-
κοῆς κεφάλαιο, δὲν μπορεῖ νὰ
ἀποφύγει τὴν σύγκριση μεταξὺ
τῆς φρικτῆς κατάστασης στὴν
κοινωνία καὶ τῆς παραδεισένιας
στὰ γυμναστήρια τῆς ψυχῆς καὶ
τοῦ σώματος, στὰ Ὀρθόδοξα κοι-
νόβια μοναστήρια. Στοὺς χώρους
αὐτοὺς ὁ ἄνθρωπος γυρνᾶ στὴν
πρὸ πτώσεως κατάσταση, στὴν
τρυφὴ τοῦ Παραδείσου, μέσα ὅμως
ἀπὸ τὴν στενὴ πύλη τῆς ὑπακοῆς.
Τῆς ὑπακοῆς ποὺ μόνο ἀπο-
στροφὴ καὶ εἰρωνία προκαλεῖ στὸν
ἄνθρωπο τοῦ 21ου αἰώνα, γιατὶ δὲν
τὴ γνωρίζει, δὲν γνωρίζει τὴν δύ-
ναμή της. Γιατὶ «ψυχικὸς δὲ ἄνθρω-
πος, οὐ δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος
τοῦ Θεοῦ· μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστι
καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευ-
ματικῶς ἀνακρίνεται» (Α�Κορ.
2,14).

Πέρασε πολὺς καιρὸς ἀπὸ τότε
ποὺ οἱ Προπάτορές μας, Ἀδὰμ καὶ
Εὔα, ἔκαναν ἀνυπακοὴ στὸν Θεὸ
καὶ ἔχασαν τὸν παράδεισο καὶ οἱ
ἀπόγονοί τους, ἐμεῖς, ἐφαρμόζουμε
τὴν ἴδια συμπεριφορά, διαιωνί-
ζοντας τὴν ἐξορία καὶ τὶς συνέπειές
της, θεωρώντας την πλέον ὡς κάτι
φυσικό. 
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Ἀρνήθηκε ὁ ἄνθρωπος τὸ χῶρο
τοῦ μυστηρίου. Ἐκεῖ ποὺ ὁ Θεὸς
ξέρει νὰ λυγίζει τὴν καρδιὰ μας
χωρὶς νὰ τὴν βιάζει καὶ νὰ μᾶς
τραβᾶ κοντά του χωρὶς νὰ μᾶς
ἐξαναγκάζει. Ὁ ἐνανθρωπήσας
Θεὸς ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς, ἐγκαινίασε
τὸ καθεστὼς τῆς τελείας καὶ ὁρι-
στικῆς ἐλευθερίας γιὰ ὅλους ἐκεί-
νους ποὺ τὸν ἀποδέχονται μὲ
πίστη καὶ ἀγάπη. Καὶ ὅπως συγ-
κεκριμενοποίησε τὴν ἀγάπη βε-
βαιώνοντας ὅτι «ὁ Θεὸς ἀγάπη
ἐστί» (Α� Ἰω. 4,8) καὶ τὴν ἀλήθεια
ἀποκαλύπτοντας ὅτι «ἐγώ εἰμι ἡ
ἀλήθεια» (Ἰω. 14, ) ἔτσι ἔδωσε καὶ
στὴν ἐλευθερία τὴν ἀληθινὴ διά-
σταση. Ἐρήμην τοῦ Χριστοῦ ἡ
ἐλευθερία δὲν εἶναι παρὰ τὸ ψεύ-
τικο ὄνομα τῆς δουλείας, «τὸ ἐπι-
κάλυμμα τῆς κακίας», ὅπως τὴν
χαρακτηρίζει ὁ Ἀπόστολος Πέτρος
(Α�Πέτρ. 2,6).

Ἀντίθετα ἡ ἐν Χριστῷ δουλεία
εἶναι τὸ πιὸ ἐκφραστικὸ, τὸ πιὸ
ἀληθινὸ ὄνομα τῆς ἐλευθερίας. Ἡ
πίστη, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ἐλευθερία
σχηματίζουν μιὰ τέλεια ἁλυσίδα
στὴν χριστιανικὴ ζωή. Ἡ γνώση
τῆς θεϊκῆς ἀλήθειας ἔρχεται μὲ
τὴν πίστη καὶ ἐλευθερώνει τοὺς
πιστούς. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέχεται
ἐλεύθερα τὶς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ
μπορεῖ πιὸ ἀξιόπιστα νὰ ὑπακούει
στὶς ἐντολὲς Του. Ὅταν ἀνταπο-
κρίνεται στὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγ-
γελίου, ἐλευθερώνεται ἀπὸ τὰ
δεσμὰ τῆς ἄγνοιας, νικᾶ τὴν δύ-
ναμη τῆς ἁμαρτίας καὶ αὐτὸν ἀκό-
μα τὸ φόβο τοῦ θανάτου. Ὡς χρι-
στιανοὶ Ὀρθόδοξοι κατέχουμε τὴ
ζωντανὴ ἀλήθεια. Θὰ ἔπρεπε συ-
νεπῶς νὰ κατέχουμε καὶ τὴν ἐλευ-
θερία. Ἄν αὐτὸ δὲν συμβαίνει εἶναι
διότι κάπου νοθεύουμε τὴν ἀλήθεια
τῆς πίστεως, τὴν παραμερίζουμε
ἤ τὴν ἀποστομώνουμε μὲ ἀποτέ-
λεσμα νὰ ψυχραίνουμε τὴν ἀγάπη
μας γιὰ τὸν ἐλευθερωτὴ Χριστό.

Καὶ πῶς νὰ κρατηθοῦμε ἐλεύ-
θεροι χωρὶς τὴ δική του βοήθεια;
Καὶ πῶς νὰ κυριαρχήσουμε χωρὶς
τὴν θεϊκὴ συνδρομή; Ἀμείλικτος
στὴ σαφήνεια καὶ καθηλωτικὸς
στὴν ἀποκαλυπτικότητά του ὁ

θεϊκὸς λόγος ἀποκαλύπτει «ᾧ γὰρ
ἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται»
(Β�Πέτρ. 2,19). Ἐλεύθερος δὲν εἶναι
αὐτὸς ποὺ ἀσύστολα κάνει ὅ,τι
θέλει. Κάθε ἥττα στὸν πνευματικὸ
τομέα μπορεῖ νὰ φαίνεται σὰν
ἀπελευθέρωση καὶ χειραφέτηση
ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, στὴν πραγ-
ματικότητα ὅμως ὅποιος ἀρνεῖται
τὴν ὑποταγὴ στὸ Θεό, ὑποτάσ-
σεται σὲ μύρια ἄλλα ἀφεντικά, ὅσα
εἶναι καὶ τὰ πάθη του.

Δὲν εἶναι ἀλήθεια τραγικὸ ὅτι
μπορεῖ νὰ ἐκθειάζουμε τοὺς προ-
γόνους μας καὶ νὰ τοὺς τιμοῦμε
γιατὶ μὲ τὴ θυσία τους νίκησαν
ἐχθροὺς ἄσπονδους καὶ αἰωνίους
καὶ οἱ ἴδιοι νὰ παραμένουμε δοῦλοι
τῶν παθῶν, φοβούμενοι τὴν ὑπα-
κοὴ στὸ Εὐαγγέλιο καὶ στὸ Χριστό; 

Μὲ ἀφορμὴ τὰ προηγούμενα
ἄς κάνουμε τὸν λόγο ἐπίκαιρο συ-
νοδευόμενο ἀπὸ τὴν διδασκαλία
τῆς Κλίμακας. Μιλᾶμε καὶ βιώνουμε
ὅλοι μας τὴν περιβόητη κρίση ποὺ
οἱ τεχνοκράτες, οἱ πολιτικοί, οἱ
οἰκονομικοὶ ἀναλυτές, οἱ δημο-
σιογράφοι τὴν χαρακτηρίζουν ὡς
οἰκονομική. Ἀλλὰ ὅλοι τους ξε-
χνοῦν ἤ δὲν θέλουν νὰ ἐννοήσουν
ὅτι ὀφείλεται στὰ πάθη ἀρχόντων
καὶ ἀρχομένων καὶ εἶναι κυρίως
πνευματική,κρίση ἀξιῶν. Στὸ ση-
μεῖο αὐτὸ ἐπιστρατεύουμε τοὺς
λόγους τοῦ ὁσίου Πατέρα περὶ
φιλαργυρίας, ὑπερηφανίας, κενο-
δοξίας καὶ ἀναισθησίας, ποὺ τὸ
σύμπλεγμα καὶ ἡ συνεργασία τῶν
παθῶν αὐτῶν δημιουργεῖ τὴν ἀλη-
θινὴ κρίση. Στὴν Ἀμερικὴ λέγουν
καὶ γράφουν στὸ νόμισμά τους
«In God we trust», δηλαδὴ στὸ
Θεὸ πιστεύουμε. Καὶ ψευδόμενοι
λέγουν ἀλήθεια. Μὲ ποιὸ τρόπο; 

Ἡ φιλαργυρία εἶναι προσκύ-
νηση τῶν εἰδώλων, θυγατέρα τῆς
ἀπιστίας, προμηνυτὴς λειμών, λέγει
ὁ Ἅγιος Ἰωάννης. Αὐτὸ καὶ βιώ-
νουμε. Ἡ θεοποίηση τοῦ χρήματος
καὶ ὅ,τι αὐτὴ συνεπάγεται, προῆλθε
ἐκ τῆς κενοδοξίας ἀφοῦ βρῆκε
ὁπαδοὺς ἀνάμεσά μας. Ἀναφέρει
ἡ Κλίμακα· ὁ κενόδοξος δείχνει
ὅτι εἶναι πιστὸς ἐνῶ εἶναι εἰδω-
λολάτρης. Φαινομενικὰ μὲν σέβεται

τὸν Θεὸ ἀλλὰ στὴν πραγματικό-
τητα ἐπιζητεῖ νὰ ἀρέσει στοὺς
ἀνθρώπους καὶ ὄχι στὸν Θεό. Πλὴν
«οὐδεὶς γινώσκει τὰ τοῦ ἀνθρώπου
εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ
ἐν αὐτῷ» (Α�Κορ. 2.14). Γι᾽ αὐτὸ
ἄς αἰσχυνθοῦν καὶ ἄς κλείσουν τὸ
στόμα τους ὅσοι ἐγκωμιάζουν τοὺς
ἄλλους κατὰ πρόσωπο. Καὶ ἄλλω-
στε σ᾽ αὐτὴ τὴ χώρα, ὄχι πολὺ
παλιά, πεινάσαμε ὅμως σώσαμε
τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἀξιοπρέπειά μας,
γιατὶ τὸ φρόνημά μας ἐμπνεόταν
ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὰ
ὀρθόδοξα πρότυπα, τοὺς ἁγίους
μας. Σήμερα, ποὺ αὐτὸ νοθεύτηκε,
βρισκόμαστε σὲ ἀδιέξοδο , φόβο,
ἀβεβαιότητα, ἀπόγνωση καὶ πτώ-
ση.

Ὅπου συνέβη πτῶσις ἐκεῖ κα-
τεσκήνωσε προηγουμένως ἡ ὑπε-
ρηφάνεια. Διότι τὸ δεύτερο εἶναι
προμήνυμα τοῦ πρώτου. Μὲ τὸν
λόγο αὐτὸ φωτίζεται καὶ ξεδιαλύ-
νεται ἡ κατάσταση περαιτέρω. Ἡ
ὑπερηφάνεια εἶναι ἄρνηση τοῦ
Θεοῦ, ἐφεύρεσις τῶν δαιμόνων,
ἐξουδένωσις τῶν ἀνθρώπων, δη-
μιουργὸς τῆς ἀσπλαχνίας, ἄγνοια
τῆς συμπαθείας, πικρὸς κριτής,
ἀπάνθρωπος δικαστής, ἀντίπαλος
τοῦ Θεοῦ, ρίζα τῆς βλασφημίας.

Ἀλήθεια, πόσο λεπτομερέστερα
θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ περιγρά-
ψει τὸ σήμερα ἀπὸ τὴ φωνὴ τοῦ
Ὁσίου, ποὺ ἀπὸ τὸ βάθος δεκα-
τεσσάρων αἰώνων πρὶν ἔρχεται
σὰν ἄριστος γιατρὸς νὰ ἐντοπίσει
καὶ ἐξετάσει πληγὲς καὶ τραύματα,
προτείνοντας γιατρειά σὲ ὅποιον
ἔχει ὦτα καὶ μπορεῖ ν᾽ ἀκούσει;

Γιατὶ κλείνοντας ὁ Ἅγιος
ἐφιστᾶ τὸν φοβερὸ κίνδυνο τοῦ
πάθους τῆς ἀναισθησίας, δηλαδὴ
τὴν νέκρωση τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ
θανάτου τοῦ νοῦ, πρὸ τοῦ σωμα-
τικοῦ θανάτου. Ὁ ἀνάλγητος εἶναι
ἄφρων φιλόσοφος, λέγει. Εἶναι
αὐτὸς ποὺ ἐξηγεῖ τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ στοὺς ἄλλους πρὸς ἰδική
του κατάκριση. Αὐτὸς ποὺ εἶναι
τυφλὸς καὶ διδάσκει τοὺς ἄλλους
νὰ βλέπουν. Ὁμιλεῖ στοὺς ἄλλους
γιὰ τὴ θεραπεία τοῦ τραύματός
των, ἐνῶ συνεχῶς ἐρεθίζει καὶ χει-
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ροτερεύει τὸ δικό του. Ὁμιλεῖ
ἐναντίον τοῦ πάθους καὶ συνεχῶς
τρέφεται μὲ ὅσα τὸ προκαλοῦν.
Ἐναντίον τοῦ πάθους προσεύχεται
καὶ ἀμέσως σπεύδει νὰ τὸ ἱκανο-
ποιήσει. Ἱκανοποιώντας το, ἐξορ-
γίζεται κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ
δὲν ἐντρέπεται τὰ λόγια του ὁ
ταλαίπωρος. Ἄσχημα κάνω, φω-
νάζει, καὶ μὲ εὐχαρίστηση ἐπιμένει
στὴν ἁμαρτία. Τὸ στόμα προσεύ-
χεται ἐναντίον τοῦ πάθους, ἀλλὰ
τὸ σῶμα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγωνίζεται.
Περὶ θανάτου φιλοσοφεῖ καὶ συμ-
περιφέρεται σὰν ἀθάνατος. Γιὰ
τὸν χωρισμὸ στενάζει καὶ σὰν νὰ
εἶναι αἰώνιος ἀμελεῖ καὶ νυστάζει.
Ὁμιλεῖ γιὰ ἐγκράτεια καὶ δίνει
ἀγῶνες καὶ πρῶτος αὐτὸς παρα-
κούει. Ἐπαινεῖ τοὺς ἀποπροσπα-
θεῖς καὶ δὲν ντρέπεται νὰ μνησι-
κακεῖ καὶ νὰ φιλονικεῖ γιὰ ἕνα
κουρέλι. Παρασυρόμενος στὴν
ὀργὴ πικραίνεται καὶ ἐν συνεχεία
ὀργίζεται πάλι ἐπειδὴ πικράθηκε.
Καὶ ἔτσι προσθέτει ἥττα στὴν
ἥττα χωρὶς νὰ τὸ αἰσθάνεται.

Διαβάζει γιὰ τὴν κρίση καὶ ἀρχί-
ζει νὰ χαμογελᾶ γιὰ τὴν κενοδοξία
καὶ κενοδοξεῖ τὴν ὥρα τῆς ἀνα-
γνώσεως. Ἀποστηθίζει λόγους περὶ
ἀγρυπνίας καὶ παρευθὺς βυθίζεται
στὸν ὕπνο. Ἐγκωμιάζει τὴν προ-
σευχὴ καὶ τὴν ἀποφεύγει σὰν μα-
στίγιο. Μόλις χορτάσει φαγητὸ
μετανοεῖ καὶ ὕστερα ἀπὸ λίγο
τρώει καὶ χορταίνει περισσότερο.
Μακαρίζει τὴν σιωπὴ καὶ τὴν ἐγκω-
μιάζει μὲ πολυλογία. Διδάσκει περὶ
πραότητος καὶ πολλὲς φορὲς ὀργί-
ζεται τὴν ὥρα τῆς διδασκαλίας.
Μόλις συνῆλθε ἀπὸ τὸ σφάλμα
του ἐστέναξε καὶ ἀφοῦ κούνησε
τὸ κεφάλι πάλι ὑπέκυψε στὸ πάθος
του. Κατηγορεῖ τὸ γέλιο καὶ χα-
μογελαστὸς διδάσκει τὸ πένθος.
Κατηγορεῖ πολὺ ἐμπρὸς σὲ ἄλλους
τὸν ἑαυτό του ὡς κενόδοξο καὶ μὲ
τὴν κατηγόρια αὐτὴ κοιτάζει νὰ
προσπορίσει στὸν ἑαυτό του δόξα.
Μὲ ἐμπάθεια ἀτενίζει στὰ εὐειδῆ
πρόσωπα καὶ ὁμιλεῖ περὶ σωφρο-
σύνης καὶ ἁγνότητος. Ἐπαινεῖ τοὺς
ἐρημίτες καὶ τοὺς ἡσυχαστὲς ἐνῶ

περνᾶ τὸν καιρό του στὸν κόσμο
καὶ δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἔτσι
ἐξευτελίζει τὸν ἑαυτό του. Ἐπαινεῖ
καὶ δοξάζει τοὺς ἐλεήμονας ἀλλὰ
ὑβρίζει τοὺς πτωχούς. Πάντοτε
γίνεται κατήγορος τοῦ ἑαυτοῦ του
ἀλλὰ νὰ συνέλθει δὲν θέλει γιὰ νὰ
μὴν πῶ δὲν μπορεῖ. 

Καὶ παρουσιάζοντας ὁ μακάριος
Ἰωάννης τὴν ἀναισθησία νὰ ὁμιλεῖ
λέγει: «Οἱ ἰδικοί μου σύντροφοι
ἐνῶ βλέπουν νεκροὺς γελοῦν. Ἐνῶ
παρίστανται στὴν προσευχὴ εἶναι
ἐξ ὁλοκλήρου πετρώδεις, σκληροὶ
καὶ σκοτεινοί. Ἐνῶ ἀντικρύζουν
τὴν ἁγία Τράπεζα μένουν ἀναί-
σθητοι. Ἐνῶ μεταλαμβάνουν ἀπὸ
τὰ τίμια Δῶρα εἶναι σὰν νὰ ἐγεύ-
θησαν ἁπλῶς ψωμί. Ἐγὼ ὅταν
τοὺς βλέπω νὰ κατανύσσωνται
τοὺς καταγελῶ. Ἐγὼ ἔχω μάθει
ἀπὸ τὸν πατέρα ποὺ μὲ γέννησε
νὰ φονεύω ὅ,τι καλὸ γεννᾶται ἀπὸ
τὴν ἀνδρεία τῆς ψυχῆς καὶ τὸν
εὐσεβῆ πόθο. Ἐγὼ εἶμαι μητέρα
τοῦ γέλωτος, ἐγὼ τροφός τοῦ
ὕπνου, ἐγὼ φίλη τοῦ χορτασμοῦ.
Ἐγὼ ὅταν ἐλέγχομαι δὲν πονῶ.
Ἐγὼ εἶμαι σφιχτὰ ἀγκαλιασμένη
μὲ τὴν ψευτοευλάβεια.

Ἀνεξάντλητα εἶναι, Σεβασμιώ-
τατε, σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἀδελ-
φοί, τὰ ὅσα μπορεῖ κάποιος νὰ
ἀποκομίσει ἀπὸ τὸν ἀτελείωτο
πλοῦτο τῆς πατερικῆς σοφίας,
ὅμωςμὴ θέλοντας νὰ καταχραστῶ
ἔτι πλέον τὸ χρόνο πρέπει νὰ κλεί-
σω τὴν ὁμιλία μου.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης περιγράφει
τὴν πνευματικὴ ζωὴ ὡς μιὰ σκάλα
ἀρετῶν. Ἡ ἐγκράτεια, ἡ ἀποταγὴ
τοῦ κόσμου, ἡ ταπείνωση, ἡ ὑπα-
κοή, ἡ μετάνοια, τὸ χαροποιὸ
πένθος, ἡ ἀγάπη εἶναι σκαλοπάτια
ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν στὸν οὐρανό.
Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ τὰ ἀνεβοῦμε
καὶ νὰ φτάσουμε στὸ τέρμα. Δύ-
σκολο εἶναι μᾶλλον νὰ πάρουμε
γενναῖες ἀποφάσεις καὶ νὰ ἐγκα-
ταλείψουμε τὰ μάταια γήϊνα ὅταν
δυστυχῶς ἡ ψυχή μας ἔχει προ-
σκοληθεῖ σ᾽ αὐτά. Ἡ πίστη τῶν
Ὀρθοδόξων εἶναι ἀσκητικὴ γι᾽
αὐτὸ καὶ πολεμᾶται ἀπὸ τὸν κό-

σμο, ἀπὸ τὸ κοσμικό φρόνημα.
Εἶναι πόλεμος ἀδυσώπητος καὶ
σκληρὸς ἀπὸ τὴν πλευρὰ του,
ὅμως ἡ ὀρθόδοξη πρακτικὴ βλέπει
τὰ πράγματα μὲ διάθεση θερα-
πευτική. Δὲν πολεμᾶ τὸν κόσμο
γιὰ νὰ τὸν ἐξοντώσει ἀλλὰ ἀγω-
νίζεται γιὰ νὰ τὸν θεραπεύσει καὶ
νὰ τὸν μεταμορφώσει σὲ ὄμορφο
κόσμο καὶ νὰ τοῦ δώσει τὴν δυ-
νατότητα νὰ ζήσει τὴν ἀληθινὴ
ζωὴ ὅπου θάνατος, λύπη καὶ
φθορὰ δὲν ἔχει ἰσχύν. Εἴτε θέλουμε
εἴτε ὄχι κάποτε ἡ ζωή μας θὰ
τερματιστεῖ. Τὸ ζήτημα εἶναι νὰ
προλάβουμε νὰ τερματίσουμε στὴ
σκάλα τῆς ζωῆς, νὰ ἀνεβοῦμε ὅλα
τὰ σκαλοπάτια τῶν ἀρετῶν, ποὺ
μᾶς ὁδηγοῦν στὴν ἀληθινὴ ζωή
κοντὰ στό Χριστό. Αὐτὴ τὴ σκάλα
τὴν ἀνεβαίνουμε ὁ καθένας μόνος
του. Δὲν προσπερνοῦμε τὸν ἀδελ-
φό μας. Δὲν εἶναι τὸ πρῶτο βρα-
βεῖο γιὰ ἕναν, ἀλλὰ γιὰ τὸν κα-
θένα. Γιατὶ αὐτὴ ἡ σκάλα δὲν
εἶναι ἕνα ἀγώνισμα κατὰ τῶν συ-
νανθρώπων μας ἀλλὰ κατὰ τοῦ
παλαιοῦ ἑαυτοῦ μας, κατὰ τῶν
παθῶν μας, κατὰ τῶν δαιμόνων
οἱ ὁποῖοι φροντίζουν ἀκούραστα
νὰ ἐμποδίσουν τὴν ἀνάβασή μας
καὶ μὲ ἀνηλεῆ διάθεση, λύσσα καὶ
μῖσος ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων
ἀγωνίζονται νὰ μᾶς στρέψουν τὸ
βλέμμα πρὸς τὰ κάτω, ὥστε νὰ
ζαλιστοῦμε καὶ νὰ πέσουμε στὰ
ἀπύθμενα βάθη τοῦ Ἅδη, κατευ-
θείαν στὸ ἀνοιχτὸ στόμα τοῦ βύ-
θιου δράκοντος τῆς ἀπωλείας. Ὁ
Χριστὸς μᾶς προσφέρει τὴ σω-
τηρία ἀλλὰ ἡ ἀποδοχή της στη-
ρίζεται στὴ δική μας θέληση καὶ
συγκατάβαση ποὺ ἀποδεικνύονται
μέσα ἀπὸ τὴν πράξη μας. Δὲν
ἐπαρκεῖ νὰ λέμε ὅτι ἀγαπᾶμε τὸν
Χριστό. Χρειάζεται τὸ ἔργο τῆς
ἀγάπης πρὸς Ἐκεῖνον. Καὶ τὸ
ἔργο τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ τήρηση
τῶν ἐντολῶν Του ὅπως ὁ ἴδιος
μᾶς διαβεβαιώνει. Εὐχηθεῖτε, Σε-
βασμιώτατε, νὰ φανοῦμε ἄξιοι
τῆς κλήσης μας ἀπὸ τὸν Κύριο
καὶ νικητές τῆς πρὸς οὐρανὸν
πορείας μας.
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Εὐλογητὸς ὁ ἐν Τριάδι Θεὸς,
ποὺ εὐδοκεῖ μὲ τὴν πρό-
σκληση, τὴν προτροπὴ καὶ

τὶς εὐλογίες τοῦ σεβασμιωτά-
του ποιμενάρχου μας κ. Παύ-
λου, νὰ εὑρίσκωμαι ἀπόψε,
στόν τελευταῖο κυριακάτικο
κατανυκτικό ἑσπερινό αὐτοῦ τοῦ
ἔτους, ἐδῶ στόν νεόδμητο ἱερό
Ναό τῆς Παναγίας τῆς Φανερω-
μένης, ὡς διάκονος τοῦ θείου κη-
ρύγματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ.

Μέ τήν χάρη τοῦ πολυεύσπλα-
χνου Θεοῦ καί μέ τίς πρεσβεῖες
τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας,
καί ἰδιαίτερα τῆς Παναγίας μας,
ἔχουμε ἤδη διανύσει τό μεγαλύ-
τερο διάστημα τῆς Ἁγίας Τεσ-
σαρακοστῆς, τῆς προπαρασκευα-
στικῆς αὐτῆς περιόδου, γιά νά
ὁδηγηθοῦμε μέ συναίσθηση καί
ἀγαλλίαση στή λαμπροφόρο ἡμέ-
ρα τῆς Ἀναστάσεως. Ἐφθάσαμε
στήν E’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν.
Δέν μᾶς ἀπομένει παρά μόνον
μία ἑβδομάδα γιά νά εἰσέλθουμε
στήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομά-
δα, στήν τελική εὐθεῖα τῆς πνευ-

ματικῆς μας πορείας πρός τό
Γολγοθά, πρός τό Πάθος καί τήν
Ἀνάσταση, ἀκολουθώντας τόν Κύ-

ριό μας καί τούς μαθητές του, οἱ
ὁποῖοι, ὅπως σημειώνει ὁ εὐαγ-
γελιστής Μάρκος, «ἦσαν ἐν τῇ
ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσό-
λυμα· καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς
ὁ Ἰησοῦς» (10,32). Ὅπως ὁ καλὸς
ποιμήν, μὲ τὸν ὁποῖο παρομοίασε
τὸν ἑαυτό του ὁ Χριστὸς, ὁ ὁποῖος
«τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ
τῶν προβάτων» (Ἰω. 10,11) πο-
ρεύεται ἀποφασιστικά μπροστά
ἀπό τοὺς μαθητές του γιά τήν
ὑπέρτατη θυσία. 

Ἦταν πολλές φορές πού ἡ
μικρή ὁμάδα τῶν μαθητῶν εἶχε
περπατήσει μαζί του τόν ἴδιο
δρόμο πηγαίνοντας στά Ἱεροσό-
λυμα. Αὐτή ὅμως ἡ πορεία εἶναι
διαφορετική. Εἶναι ἡ τελευταία
γιά τόν Ἰησοῦ κατά τόν ἐπίγειο
βίο του. Τί νά σκέπτεται ἆρά γε;
Τί νά αἰσθάνεται; Ὡς ἄνθρωπος

ἔχει καί μνήμη καί κρίση καί συ-
ναίσθημα. Καί μαζί μέ ὅλα αὐτά
μία πολύ εὐαίσθητη καρδιά,

ἐντελῶς ἀνέγκιχτη ἀπό τήν
ἁμαρτία, ὥστε νά αἰσθάνεται
τήν κακία τῶν ἀνθρώπων σ’
ὅλο της τό βάθος.
Εἶναι ἄνοιξη. Γύρω του ἡ

φύση -αὐτή ἡ φύση πού ἔπλασε
ὁ ἴδιος- τοῦ χαμογελᾶ ἀνθισμένη,
στήν καλύτερη ἐμφάνισή της. Κι
Ἐκεῖνος πορεύεται, γνωρίζοντας
μέ ἀκρίβεια ὅλα ὅσα πρόκειται
νά συμβοῦν. Σέ κάποια στιγμή
σταματᾶ. Παίρνει τούς Δώδεκα
παράμερα καί τούς λέγει καθαρά
τί μέλει νά τοῦ συμβῆ: «Ἰδού
ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καί
ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου παραδο-
θήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καί τοῖς
γραμματεῦσι καί κατακρινοῦσιν
αὐτόν θανάτῳ καί παραδώσου-
σιν αὐτόν τοῖς ἔθνεσι καί ἐμπαί-
ξουσιν αὐτῷ καί μαστιγώσουσιν
αὐτόν καί ἐμπτύσουσιν αὐτῷ
καί ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καί τῇ
τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται» (Μρκ.
10,33-34).

Τίς ὧρες αὐτές τά πλήθη τῶν

1 Ὁμιλία στὸν Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ τῆς Ε´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 6-4-2014, στὸν  Ἱερὸ Παναγίας
Φανερωμένης Κοζάνης.

Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.

Συμπόρευση στὸ 
καὶ στὴν 1
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ἰουδαίων στήν ἴδια χώρα ζοῦν
τήν καθημερινή συμβατική τους
ζωή: Συζητοῦν, ζητοῦν νά μάθουν
τά τελευταία νέα, κρίνουν καί
κατακρίνουν, πωλοῦν καί ἀγο-
ράζουν, ἐπιχειροῦν νά ἐπιτελέσουν
μέ ἀκρίβεια τά τυπικά καθήκοντα
τοῦ Νόμου.  Τόν ἴδιο καιρό οἱ
ἄρχοντες τῶν ἰουδαίων, οἱ Γραμ-
ματεῖς, οἱ Φαρισαῖοι, οἱ Ἀρχιερεῖς
μελετοῦν καί σχεδιάζουν τήν προ-
δοσία, τή σύλληψη καί τήν κατα-
δίκη του Ἰησοῦ.

Αὐτές τίς ἴδιες ὧρες κάποιες
ἐκλεκτές ψυχές, ἔστω κι ἄν δέν
ἔχουν συλλάβει τέλεια τό νόημα
τῆς Παρουσίας καί τοῦ ἔργου
τοῦ Κυρίου στόν κόσμο μας, διά-
λεξαν ἐλεύθερα νά τόν ἀγαποῦν
καί νά συμπορεύονται, νά πο-
ρεύονται μαζί του. Εἶναι οἱ μα-
θηταί καί κάποιες μαθήτριες, γιά
τίς ὁποῖες ὁ εὐαγγελιστής Μάρκος
μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τόν ἀκολου-
θοῦσαν καί τόν διακονοῦσαν, κα-
θώς καί ἄλλες πολλές, «αἱ συ-
ναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς τά Ἱεροσό-
λυμα» (Μρκ. 15,41).

Ἀπὸ τότε, ἀδελφοί μου, μέχρι
σήμερα, γιά δύο χιλιάδες χρόνια,
ἡ μητέρα Ἐκκλησία προσκαλεῖ
τὰ παιδιά της, κι ἐμᾶς σήμερα,
νὰ συμπορευθοῦμε στὴν πορεία
αὐτὴ μαζὶ μὲ τὸν Θεάνθρωπο
Κύριο. «Δεῦτε οὖν καί ἡμεῖς
κεκαθαρμέναις διανοίαις συμ-
πορευθῶμεν αὐτῷ καί συσταυ-
ρωθῶμεν καί νεκρωθῶμεν δι’
αὐτόν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς,
ἵνα καί συζήσωμεν αὐτῷ» (Ἀπό
τό Ἰδιόμελον τῶν αἴνων τῆς Μ.
Δευτέρας).

Ἐδῶ ἀκριβῶς τίθενται δύο
καίρια καί ζωτικά ἐρωτήματα
γιά μᾶς. Γιατί εἶναι ἀπαραίτητο
νά ἀκολουθήσουμε τόν Χριστό;
Τί σημαίνει γιά τόν καθένα μας
νά συμπορευθοῦμε στό Πάθος
καί στήν Ἀνάστασή του; Καί δεύ-
τερον, Πῶς ἐμεῖς, πού ζοῦμε εἴκο-

σι αἰῶνες ἀργότερα, μποροῦμε
νά συμπορευθοῦμε μέ τόν Ἰησοῦ;
Πῶς εἶναι δυνατόν νά σταυρω-
θοῦμε καί νά πεθάνουμε μαζί
του, ὥστε καί νά ἀναστηθοῦμε
μαζί του;

Σ’ αὐτά τά δύο ἐρωτήματα
θά προσπαθήσω νά ἀπαντήσω
μέ τήν καθοδήγηση τῶν ἁγίων
πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Ξεκινῶ ἀπό τό πρῶτο ἐρώτη-
μα: Γιατὶ εἶναι ἀπαραίτητο νά
συμπορευθοῦμε μέ τόν Χριστό
στό Πάθος καί στήν Ἀνάστασή
του; Δέν εἶναι ἀρκετό νά διαβά-
σουμε ὅλη αὐτή τήν δραματικὴ
ἱστορία μέ λεπτομέρειες ἀπό τά
μεταφρασμένα Εὐαγγέλια, ἤ νά
τήν δοῦμε νά παίζεται ἀπό φη-
μισμένους ἠθοποιοὺς σέ μία τη-
λεοπτική σειρά, ἤ ἔστω νά πα-
ρακολουθήσουμε τυπικά τίς κα-
θημερινές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλη-
σίας; Δέν εἶναι ἀρκετό, διότι μέ
τούς τρόπους αὐτούς δέν ἐξυπη-
ρετεῖται ὁ πρῶτος καὶ κύριος
σκοπός τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε ἡ
πρώτη καὶ ἐπείγουσα ἀνάγκη τῆς
ὑπάρξεώς μας. Καί ποιά εἶναι
αὐτή; Ἡ ἐπιστροφή μας στήν μό-
νιμη πατρίδα μας, στόν Παρά-
δεισο τοῦ Θεοῦ. Αὐτήν τήν βασικὴ
ἀλήθεια μᾶς ὑπενθύμισε ἡ ἁγία
μας Ἐκκλησία τήν Κυριακὴ τῆς
Τυρινῆς, καθὼς βρεθήκαμε στά
πρόθυρα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης
Τεσσαρακοστῆς. Μᾶς ἐξήγησε ὅτι
εἴμαστε οἱ ἐξόριστοι τοῦ Παρα-
δείσου καί ὁ κύριος σκοπός ὅλων
τῶν πνευματικῶν ἀγωνισμάτων
τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς εἶναι
νά μᾶς βοηθήσουν νά ἐπανέλ-
θουμε στόν Παράδεισο. Μόνοι
μας ὅμως εἶναι ἀδύνατον νά
βροῦμε τόν δρόμο καί νά περά-
σουμε τήν πύλη του, διότι μετά
τήν πτώση ἔχουμε ἀμαυρώσει τό
‘κατ’ εἰκόνα’, τήν πνευματική
μας ὅραση, καί δέν μποροῦμε νά
βροῦμε τόν δρόμο. Ἔχουμε πα-

ραμορφωθῆ ἀπό τήν ἁμαρτία
τόσο πολύ, ὥστε ὁ οἰκοδεσπότης
καὶ οἱ φύλακες τοῦ παραδείσου
δέν μᾶς ἀναγνωρίζουν. Κι ἄν
ἀκόμη κατορθώναμε νά πλησιά-
σουμε μόνοι μας τόν Παράδεισο
καί ἐπιχειρούσαμε νά εἰσέλθουμε
σ’ αὐτόν, θὰ ἀκούγαμε αὐστηρή
τή φωνή του, ‘Ποιοί εἶστε ἐσεῖς;
Δέν σᾶς γνωρίζω’, «οὐδέποτε
ἔγνων ὑμᾶς» (Μτθ. 7,23). Ἔπρε-
πε νὰ βρεθῆ ἕνας ἄλλος τρόπος
γιά νὰ μποῦμε στόν Παράδεισο.
Κι αὐτόν τόν βρῆκε ὁ ἴδιος ὁ
Τριαδικός Θεός. Ἔστειλε τόν Υἱό
τοῦ Θεοῦ, τέλειο Θεό, ποὺ ἔγινε
καὶ τέλειος ἄνθρωπος, γιά νά
μᾶς πάρη μαζί του καὶ νά μᾶς
ξαναφέρη στόν Παράδεισο. Κι
Αὐτός τί ἔκανε; Τί ἐπενόησε γιά
νά λύση τό πρόβλημά μας; Μᾶς
ἔκανε μέλη στό δικό του σῶμα,
ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Μέ τήν
Ἐνανθρώπηση μᾶς προσέλαβε
στό Σῶμά του. Μὲ τὸ Πάθος καί
τήν Ἀνάστασή του μᾶς ἀνέπλασε,
μᾶς ἔφερε στήν πρώτη κατάστα-
ση. Μᾶς ἀνέστησε ἀληθινά, ἀφοῦ
ἔγινε ἐκεῖνος, «ἀπαρχὴ τῶν κε-
κοιμημένων» (Α’ Κορ. 15,20),
πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν»
(Κολ. 1,18). Καθάρισε τά πνευ-
ματικά μας μάτια γιά νά βλέπουν
καλά. Κι ὕστερα ὁ ἴδιος μέ τήν
Ἀνάληψή του πέρασε τίς πύλες
τοῦ παραδείσου ὡς οἰκοδεσπότης,
ὡς ὁ ἔνδοξος βασιλιὰς στό δικό
του βασίλειο. «Ἄρατε πύλας οἱ
ἄρχοντες ὑμῶν καί ἐπάρθητε
πύλαι αἰώνιοι καί εἰσελεύσεται
ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης» (Ψα 23,9-
10). Ἔτσι τόν ὑποδέχθηκαν οἱ
φύλακες τοῦ Παραδείσου, οἱ
ἄγγελοι. Αὐτή τήν φορὰ ὅμως
δέν ἦταν μόνος, ὅπως ὅταν ἦρθε
στόν κόσμο μας. Τώρα εἶχε μαζί
του καὶ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἐπέ-
λεξαν νά εἶναι μαζί του, πού θέ-
λησαν νά γίνουν μέλη στό Σῶμα
του.
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Ἡ πορεία τοῦ Θεανθρώπου
Χριστοῦ πρός τό Πάθος καί τήν
Ἀνάσταση εἶναι πορεία πρός τόν
Παράδεισο, μέ σκοπό νά εἰσαγάγη
σ’ αὐτόν ἐμᾶς, τοὺς ἐξορίστους
τοῦ Παραδείσου, ὅσους τόν ἀκο-
λουθήσουμε, ὅσους δεχθοῦμε νά
ἑνωθοῦμε μαζί του. Νά γιατί
εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συμπόρευσή
μας πρός τό Πάθος καί τήν Ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ, διότι αὐτός
εἶναι ὁ μοναδικὸς βέβαιος τρόπος
νά ξαναβρεθοῦμε στόν Παράδεισο
τοῦ Θεοῦ.

Καί ἔρχομαι στό δεύτερο ἐρώ-
τημα: Πῶς ἐμεῖς, πού ζοῦμε εἴκοσι
αἰῶνες ἀργότερα, πῶς μποροῦμε
στίς μέρες μας νά συμπορευθοῦμε
μέ τόν Ἰησοῦ στήν πορεία του
πρός τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση;
Πῶς εἶναι δυνατόν νά σταυρω-
θοῦμε καί νά πεθάνουμε μαζί
του, ὥστε καί νά ἀναστηθοῦμε
μαζί Του;

Τήν ἀπάντηση μᾶς τή δίνει ἡ
Ὀρθόδοξη Θεολογία τῶν ἁγίων
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ὅταν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία μας ὁμιλοῦμε γιά τά σεπτά
Πάθη καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ, δέν τά ἀντιμετωπίζουμε
μόνον ὡς γεγονότα τοῦ παρελ-
θόντος, ἀλλά καί ὡς γεγονότα
τοῦ παρόντος καί τοῦ μέλλοντος.
Αὐτή τήν ἐμπειρία ἡ Ἐκκλησία
τήν ἐκφράζει στή λατρευτική της
πράξη. Ἀναφέρω ἐπιλεκτικά με-
ρικά παραδείγματα: «Σήμερον
ἡ χάρις τοῦ ἁγίου Πνεύματος
ἡμᾶς συνήγαγεν» (Στιχηρό Ἑσπε-
ρινοῦ τῶν Βαΐων). «Τά πάθη τά
σεπτά ἡ παροῦσα ἡμέρα ὡς
φῶτα σωστικά ἀνατέλλει τῷ
κόσμῳ...» (Κάθισμα Ὄρθρου Μ.
Δευτέρας). «Τόν νυμφῶνά σου
βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημέ-
νον» (Ἐξαποστειλάριον Ὄρθρου
Μ. Δευτέρας). «Σήμερον γρηγο-
ρεῖ ὁ Ἰούδας παραδοῦναι τόν
Κύριον... σήμερον ὁ ἄνομος

ἀρνεῖται τόν διδάσκαλον...»
(Ἀντίφωνον στ’ Ὄρθρου Μ. Πα-
ρασκευῆς ) «Σήμερον κρεμᾶται
ἐπί ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τήν γῆν
κρεμάσας...» (Ἀντίφωνον ιε’
Ὄρθρου Μ. Παρασκευῆς ). «Σή-
μερον ὁ ἅδης στένων βοᾶ...»
(Στιχηρό Ἑσπερινοῦ Μ. Σαββάτου
).

Ἡ πρακτική αὐτή τῆς Ὀρθο-
δόξου λατρείας μᾶς ἀποκαλύπτει
μία μεγάλη ἀλήθεια: Ὅτι ὁ θε-
άνθρωπος Κύριος πορεύεται πάν-
τοτε πρός τό Πάθος καί τήν Ἀνά-
σταση. Κι αὐτό ἰσχύει, ἀφοῦ
«Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σή-
μερον, ὁ αὐτός καί εἰς τούς
αἰῶνας» (Ἐβρ. 13,18).

Ἐμεῖς πάλι, μέ τή βοήθεια
τῆς ἐκκλησιαστικῆς λατρευτικῆς
ζωῆς, ζοῦμε τά γεγονότα τῶν
Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Χριστοῦ στό δικό μας παρόν.
Ἔχουμε μία μυστική συμμετοχή
σέ πραγματικά γεγονότα. Συμ-
πορευόμαστε, συσταυρωνόμαστε
καί ἀποθνήσκουμε μαζί μέ τόν
Χριστό.

Αὐτό γίνεται κατανοητό ὅταν
ἔχουμε συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ
Ἐκκλησία δέν εἶναι ἕνας σύλλογος
ἀνθρώπων, ἀλλά αὐτό τό Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ καί ἐμεῖς τά ζωντανά
μέλη αὐτοῦ τοῦ Σώματος. Εἶναι
αὐτό πού ἐπίμονα τόνισε στήν
ὁμιλία  του κατά τόν πρῶτο κα-
τανυκτικό Ἑσπερινό ὁ σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας. Ὁ Χρι-
στός εἶναι ἡ Κεφαλή  τοῦ Σώμα-
τος τῆς Ἐκκλησίας. Χριστός καί
Ἐκκλησία δέν χωρίζονται. Ὅπου
ἡ  Κεφαλή  ἐκεῖ καί τό  Σῶμα.
Ὅπου τό Σῶμα ἐκεῖ καί ἡ Κε-
φαλή. Σήμερα ὁ Χριστός πορεύε-
ται πραγματικά πρός τά Ἱερο-
σόλυμα γιά νά πεθάνη καί νά
ἀναστηθῆ, ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία, πού
εἶναι τό Σῶμα του, πορεύεται
αὐτόν τόν ἴδιο δρόμο.

Πῶς τώρα μποροῦμε νά ἀντι-

ληφθοῦμε πιό συγκεκριμένα αὐτή
τή συμπόρευσή μας μέ τό Χριστό,
τή συμμετοχή μας στά Πάθη,
στόν θάνατο καί στήν ἀνάστασή
Του;

Ἀκολουθώντας τούς Ἀποστό-
λους καί τούς Ἁγίους Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας μας μποροῦμε νά
ἐντοπίσουμε αὐτήν τήν συμπό-
ρευσή μας στή σχέση μας μέ
τρία καίρια ἐκκλησιαστικά Μυ-
στήρια, αὐτά τοῦ ἱεροῦ Βαπτί-
σματος, τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως
καί τῆς Θείας Εὐχαριστίας, τά
ὁποῖα συνδέονται καί ἰδιαίτερα
μέ τόν θάνατο καί τήν ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ.

Στό μυστήριο τοῦ Βαπτίσμα-
τος συμβαίνει ἕνας ἀληθινός θά-
νατος καί μία πραγματική γέν-
νηση. Ὁ θάνατος τοῦ παλαιοῦ
ἀνθρώπου, τῆς φθαρτῆς φύσεως,
πού μᾶς ἔδωκαν οἱ γεννήτορες,
καί ἡ γέννηση μιᾶς νέας δημι-
ουργίας, μιᾶς καινῆς κτίσεως.
Τήν ἀλήθεια αὐτή τήν ἀποκάλυψε
ὁ Χριστός στόν κρυφό μαθητή
του τόν Νικόδημο «Ἐὰν μή τις
γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καί Πνεύμα-
τος οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς
τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Ἰω.
3,5).

Αὐτή τή συγκλονιστική πραγ-
ματικότητα τοῦ θανάτου καί τῆς
ἀναστάσεως στό Βάπτισμα τή
βίωναν πολύ ἔντονα στούς πρώ-
τους αἰῶνες οἱ χριστιανοί, πού
κατηχοῦνταν κατά τή διάρκεια
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, βα-
πτίζονταν τό βράδυ τῆς Ἀναστά-
σεως καί ἐξέφραζαν τά βιώματά
τους ψάλλοντας τόν βαπτιστήριο
ὕμνο, «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβα-
πτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε.
Ἀλληλούϊα». Ὅπως συμβαίνει
καί μέ τούς χριστιανούς πού
ἐνσυνείδητα ψάλλουν τό βράδυ
τῆς Ἀναστάσεως: «Χθές συνε-
θαπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγεί-
ρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι»
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(ἀπό τόν Ἀναστάσιμο Κανόνα).
Τό μυστήριο τῆς Μετανοίας

καί Ἐξομολογήσεως ἔχει σχέση
μέ τά ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρ-
τίας. Ἡ ἁμαρτία ὡς διασπαστική
ἐνέργεια καταστρέφει ἄλλοτε σέ
μικρότερο καί ἄλλοτε σέ μεγα-
λύτερο βαθμό τίς ἁρμονικές σχέ-
σεις πού δημιουργήθηκαν ἀνά-
μεσα στόν πιστό χριστιανό καί
στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν
Ἐκκλησία, τήν ὥρα τοῦ βαπτί-
σματος. Ὡς ἀποτέλεσμα ἀκολου-
θεῖ ἡ ἀπομάκρυνση καί ἡ ἀποξέ-
νωση τοῦ ζωτικοῦ κάποτε μέλους
ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ
ἐπανασύνδεση τότε εἶναι ἀναγ-
καία, διότι μόνον ἔτσι ὑπάρχει
συμμετοχή στήν πηγή τῆς ζωῆς.
Κι αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέ τό μυ-
στήριο τῆς Ἐξομολογήσεως ἤ τῆς
Μετανοίας, πού στήν πραγματι-
κότητα εἶναι μία συνέχεια τοῦ
Βαπτίσματος. Μετανοῶ, στήν
πραγματικότητα σημαίνει, πε-
θαίνω γιά τό κακό καί τήν ἁμαρ-
τία, ἀπαρνοῦμαι τά ἔργα τοῦ
διαβόλου, καί ἀνασταίνομαι μαζί
μέ τόν Χριστό, ἐπανασυνδεόμενος
μέ τό ζωντανό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ,
τήν Ἐκκλησία. Ἡ σύνδεση τοῦ
Μυστηρίου αὐτοῦ μέ τό Πάθος
καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ,
ἐκτός τῶν ἄλλων, φαίνεται καί
ἀπό τήν ἔντονη ἐπιθυμία τῶν
πιστῶν νά σπεύδουν αὐτή τήν
περίοδο στήν ἱερά Ἐξομολόγη-
ση.

Τέλος, μέ τό Μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας ἐπισφραγίζε-
ται ἡ ἐνσωμάτωση τοῦ πιστοῦ
στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί
ἐκφράζεται ἡ τέλεια ἑνότητα μαζί
του. Ὅπως τό εἶπε ὁ Χριστός
«Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί
πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει
κἀγώ ἐν αὐτῷ» (Ἰω. 6,56). Κάθε
φορά ποὺ ἀξιωνόμαστε κανονικά
προετοιμασμένοι νά κοινωνήσου-
με τά ἄχραντα Μυστήρια ἐπιβε-

βαιώνουμε αὐτή τήν ἐσώτατη
σχέση, τήν ἀληθινή συνάφεια μέ
τό Χριστό καί τήν πραγματικό-
τητα ὅτι εἴμαστε ὄντως μέλη τοῦ
Σώματός του. Γι’ αὐτό δέν μπορεῖ
κάποιος νά κοινωνήση, ἐάν δέν
εἶναι πλήρως ἑνωμένος μέ τό
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως συμ-
βαίνει μέ τόν αἱρετικό ἤ τόν ἀμε-
τανόητο ἁμαρτωλό.

Κάθε χριστιανός, λοιπόν, πού
βαπτίστηκε κανονικά, πού μετα-
νοεῖ  εἰλικρινά καί ἐξομολογεῖται,
πού κοινωνεῖ τακτικά, προσεκτικά
καί προετοιμασμένα τό Σῶμα
καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, αὐτός
παραμένει ἄρρηκτα, ὀργανικά
ἑνωμένος μαζί του. Ἡ πραγματική
αὐτή ἕνωση δίδει τήν δυνατότητα
στόν χριστιανό νά δέχεται πλού-
σια τή θεία χάρη καί τίς εὐεργε-
σίες τοῦ ἀναστημένου Σώματος
τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά συγχρόνως νά
ὑπομένη μέ πίστη καί ἐλπίδα
κάθε ἐξωτερική ἐπιβολή, κάθε
θλίψη καί πειρασμό. 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος θέτει
ὡς βασική προϋπόθεση γιά νά
κληρονομήσουμε τήν αἰώνια ζωή
καί τήν αἰώνια δόξα, νά μποῦμε,
δηλαδή στόν Παράδεισο, τή συμ-
μετοχή μας στά παθήματα τοῦ
Χριστοῦ. «Ἐὰν εἴμαστε τέκνα,
εἴμαστε καί κληρονόμοι, κληρο-
νόμοι μέν τοῦ θεοῦ, συγκληρο-
νόμοι δέ τοῦ Χριστοῦ, ἐάν πράγ-
ματι πάσχουμε μαζί του, ὥστε
καί νά δοξασθοῦμε μαζί του»
(Ρωμ. 8,17).

Ὁ Χριστός στήν ἱστορική πο-
ρεία μαζί μέ τό Σῶμα τῆς Ἐκκλη-
σίας προδίδεται, περιπαίζεται,
μαστιγώνεται, καταδικάζεται,
σταυρώνεται, ποτίζεται μέ ὄξος
καί χολή, πεθαίνει, θάπτεται. Σ’
αὐτά τά πάθη συμμετέχει ὁλό-
κληρο τό Σῶμα, ὅλα τά μέλη τοῦ
Σώματος, ὅλοι οἱ πιστοί ὅλων
τῶν αἰώνων. Ὁ κάθε πιστός συμ-
μετέχει σέ ὅλα τά μαρτύρια τοῦ

Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ κα-
θώς τό λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
«εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπά-
σχει πάντα τά μέλη» (Α’ Κό
12,26).

Ὁ ἴδιος ἀπόστολος, πού ἔζησε
πολλές φορές καί πολύ ἔντονα
θλίψεις, πειρασμούς καί διωγμούς
μᾶς παραδίδει τόν τρόπο μέ τόν
ὁποῖο τά ἀντιμετώπισε. Τόν βρί-
σκουμε σ’ ἕναν πολύ παράδοξο
λόγο του, τόν ὁποῖο ἀπευθύνει
πρός τούς χριστιανούς τῶν Κο-
λοσσῶν: «Νῦν χαίρω ἐν τοῖς
παθήμασί μου ὑπέρ ὑμῶν καί
ἀνταναπληρῶ τά ὑστερήματα
τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ
σαρκί μου ὑπέρ τοῦ σώματος
αὐτοῦ, ὅ ἔστιν ἡ Ἐκκλησία»
(Κολ. 1,24). Ἀντιμετωπίζει τά
παθήματά του ὁ Ἀπόστολος μέ
χαρά. Κι αὐτό συμβαίνει ἐπειδή
μέ τά παθήματα ἀνταναπληροῖ
τά ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ
Χριστοῦ.

«Ἀνταναπληρῶ τά ὑστερή-
ματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ
ἐν τῇ σαρκί μου ὑπέρ τοῦ σώ-
ματος αὐτοῦ» σημαίνει πώς ὁ,τι-
δήποτε πάσχω καί ὑποφέρω στό
βίο μου, τό ὑπομένω ὡς μέλος
τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι,
οἱ ἐξωτερικοί πειρασμοί, οἱ ἀδι-
κίες, οἱ συκοφαντίες, οἱ ἀποτυχίες,
οἱ οἰκονομικές δυσκολίες, οἱ θλί-
ψεις, οἱ ταπεινώσεις, οἱ ἀρρώ-
στειες καί οἱ κάθε εἴδους δυσκο-
λίες, πού ἀντιμετωπίζω μέ τό
φρόνημα τοῦ Χριστοῦ καί τῶν
ἁγίων, εἶναι ἐνδείξεις ὅτι συμ-
πορεύομαι μέ τόν Ἰησοῦ πρός
τά Ἱεροσόλυμα, ὅτι συμπάσχω
μαζί του, ὅτι συμμετέχω στό πά-
θος του ὡς ζωντανό μέλος τοῦ
Σώματός του.

Ὅλοι μας ὡς ἐνεργά μέλη τοῦ
Σώματος τοῦ Χριστοῦ εἴμαστε
ἀνεβασμένοι ἐπάνω στόν Σταυρό.
Κι ὅλοι, ὅσοι δέν ἀποδιώχνουμε
τόν σταυρό μας, τίς θλίψεις καί
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τούς πειρασμούς, ἀνασταινόμαστε
μαζί του.

Κλασσικό παράδειγμα συμ-
πορεύσεως στό Πάθος καί στήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ
ὁ βίος τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς
Αἰγυπτίας, τήν ὁποία ἰδιαίτερα
τιμᾶ σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλη-
σία. Ὑπῆρξε συγκλονιστική ἡ με-
τάνοια τῆς πρώην πόρνης γυναι-
κός, ὅταν προσπάθησε νά εἰσέλθη
στόν ἱερό ναό τῆς Ἀναστάσεως
τῶν Ἱεροσολύμων καί ἐμποδί-
στηκε ἀπό ἀόρατη θεία δύναμη.
Κι αὐτή ἡ μετάνοια ἐπιβεβαι-
ώθηκε μέ τήν ἀνυπέρβλητη ἄσκη-
ση μέσα στήν ἔρημο ἐπί σαράντα
ἑπτά ὁλόκληρα χρόνια, μέχρι τήν
ὥρα πού κοινώνησε τά Ἄχραντα
Μυστήρια καί παρέδωκε τό
πνεῦμα της στά χέρια τοῦ Θεοῦ.
Ὅλη αὐτή ἡ πορεία τῆς ὁσίας
Μαρίας εἶναι μία συμπόρευση
στό Πάθος καί στήν Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ.

Ὅταν, λοιπόν ὁμιλοῦμε γιά
συμπόρευση μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό
καί γιά συμμετοχή στό Πάθος
καί στήν Ἀναστασή Του, δέν
ἐννοοῦμε μία συμβολική, θεωρη-
τική ἀκολουθία τοῦ Ἰησοῦ, πού
πρίν ἀπό 2.000 χρόνια πορεύθηκε
γιά τελευταία φορά τό δρόμο
πρός τά Ἱεροσόλυμα. Οὔτε τίς
θεατρινίστικες παραστάσεις πού
ἐπιχειροῦν κάποιοι αἱρετικοί, κου-
βαλώντας στούς ὤμους τους ξύ-
λινους σταυρούς, ἤ σταυρούμενοι
ἐπάνω σ΄ αὐτούς. Οὔτε ἐννοοῦμε
ἁπλῶς μία συναισθηματική συμ-
πόρευση, πού θά πλημμυρίση τά
μάτια μας μέ δάκρυα καθώς θά
ἀντικρύσουμε μπροστά μας τόν
Ἐσταυρωμένο τό βράδυ τῆς Μ.
Πέμπτης ἤ καθώς θά ἀκολου-
θοῦμε τήν περιφορά τοῦ ἐπιτα-
φίου τή Μ. Παρασκευή.

Ἡ συμπόρευσή μας πρός τόν
θάνατο καί τήν Ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ εἶναι μία πραγματική

πορεία μαζί Του, στό σήμερα,
στό τώρα, μία ἀληθινή συμμετοχή
στά συγκλονιστικά γεγονότα τῆς
ζωῆς του, πού τήν κάνει δυνατή
ἡ συμμετοχή μας στά Ἅγια Μυ-
στήρια τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό βέ-
βαια προϋποθέτει ὅτι ἔχουμε
ταυτίσει τό φρόνημά μας μέ τό
φρόνημα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς
Ἐκκλησίας, ὥστε νά αἰσθανόμα-
στε βαθιά τόν πόνο γιά τήν ἁμαρ-
τία, νά βιώνουμε τή μετάνοια
κάτω ἀπό τό πετραχήλι τοῦ πνευ-
ματικοῦ, νά ὑπομένουμε μέ καρ-
τερία καί ἐλπίδα τούς ποικίλους
πειρασμούς καί νά καταφεύγουμε
«κεκαθαρμέναις διανοίαις», μετά
φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης
στό Μυστήριο τῆς Θείας Κοινω-
νίας, πού θά μᾶς διατηρήσει σύσ-
σωμους καί σύναιμους μέ τόν
Χριστό. 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὅλοι
μαζί, κλῆρος καί λαός, ὡς Σῶμα
Χριστοῦ πορευόμαστε κι αὐτή
τή Σαρακοστή πρός τά Ἱεροσό-
λυμα. Ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ ξα-
νακούγεται καί μᾶς συμπεριλαμ-
βάνει ὅλους, ὅσους εἴμαστε βα-
πτισμένοι καί ἐπιθυμοῦμε νά τόν
ἀκολουθήσουμε. 

Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερο-
σόλυμα. Αὐτό γίνεται ἀληθινά,
πραγματικά. Τήν ἐρχόμενη Κυ-
ριακή, πού θά πλημμυρίσουμε
τούς ἱερούς μας Ναούς θά ζή-
σουμε ἔνδοξες στιγμές. Θά εἰσέλ-
θουμε κι ἐμεῖς στά Ἱεροσόλυμα
ὡς μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χρι-
στοῦ. Θά κρατήσουμε στά χέρια
μας τά βαΐα. Θά τά ἀνεμίσουμε
στόν ἀέρα καί θά κραυγάσουμε
μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας:
«Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχό-
μενος ἐν ὀνόματι Κυρίου». Θά
περπατήσουμε μέσα στήν πόλι.
Θά πᾶμε μέχρι τή Βιθανία. Ἐκεῖ,
στό σπίτι τοῦ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ
θά ὀσφρανθοῦμε τήν εὐωδία ἀπό
τό πολύτιμο μύρο, πού θά χυθῆ

στά ἄχραντα πόδια τοῦ Χριστοῦ.
Θά ξαναγυρίσουμε πάλι στήν

πόλη. Θά καθίσουμε μαζί του
στό τελευταῖο Δεῖπνο. Ἐκεῖ θά
ἀκούσουμε τόν παραπονεμένο
του λόγο: «Ἀλήθεια σᾶς λέγω,
κάποιος ἀπό σᾶς θά μέ προδώ-
ση». Κι ἐμεῖς θά κοιταχτοῦμε
μεταξύ μας, θά ἀνασηκώσουμε
τό κεφάλι καί θά τολμήσουμε νά
ψελλίσουμε δειλά: «Μήπως εἶμαι
ἐγώ, Κύριε;».

Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερο-
σόλυμα. Θά ὑμνήσουμε μαζί μέ
τό Χριστό. Θά βγοῦμε ἀπό τό
ὑπερῶο. Θά τόν ἀκολουθήσουμε
πέρα ἀπό τόν χείμαρρο τῶν Κέ-
δρων... Θά νιώσουμε τίς αἱμάτινες
σταγόνες τοῦ ἱδρώτα νά αὐλα-
κώνουν τό δικό μας σῶμα καί νά
ποτίζουν τό χῶμα στή δική μας
Γεσθημανή. Θά ραγίση ἡ καρδιά
μας στό ἄκουσμα τῆς ἐναγώνιας
προσευχῆς:  «Πάτερ, εἰ δυνατόν,
παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τό ποτήριον
τοῦτο πλήν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω,
ἀλλ’ ὡς σύ».

Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερο-
σόλυμα. Θά ἀγανακτήση ἡ ψυχή
μας, ὅταν θά δοῦμε μέσα στή
νύχτα τούς ἄγριους ροπαλοφό-
ρους ἕτοιμους νά συλλάβουν τόν
Κύριό μας καί ἐμᾶς μαζί του,
πού εἴμαστε μέλη τοῦ σώματός
του. Θά δαγκάσουμε τά χείλη
μας, ὅταν τά χείλη τοῦ προδότη
θά τοῦ δώσουν τό δόλιο φίλημα.
Θά ἀναστενάξουμε βαθιά, ὅταν
θά βλέπουμε νά βάζουν τά χέρια
τους ἐπάνω του γιά νά τόν ὁδη-
γήσουν στή δίκη.

Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱερο-
σόλυμα. Θά εἴμαστε μαζί του
στή διαδικασία τῆς δίκης. Στήν
αὐλή τοῦ Ἄννα καί τοῦ Καϊάφα.
Στό λιθόστρωτό τοῦ Πιλάτου.

Θά πονέσουμε πολύ μέ τήν
ἄρνηση τοῦ Πέτρου, «Οὐκ οἶδα
τόν ἄνθρωπον» (Μτθ. 26,72). Τό
ἴδιο καί μέ τούς κατευθυνόμενους
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ἀλλαλαγμούς τοῦ μανιασμένου ὄχλου:
«Σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν». Καί μέ
τούς ἐμπαιγμούς τῶν στρατιωτῶν μέ τήν
κόκκινη χλαμύδα, μέ τό ἀκάνθινο στεφάνι,
τά ἀγκάθια τοῦ ὁποίου θά τρυποῦν τήν
δική μας κεφαλή, τήν Κεφαλή τοῦ Σώματός
μας.

Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα. Θά
ἀκολουθήσουμε τό ἀνταριασμένο πλῆθος,
πού κατευθύνεται στό Γολγοθά. Θά σφιχτῆ
ἡ καρδιά μας, ὅταν δοῦμε τήν κεφαλή τοῦ
Σώματος, τόν Κύριό μας, νά λυγίζη κάτω
ἀπό τό βάρος τοῦ χονδροκομμένου ξύλου,
τοῦ σταυροῦ του.

Θά φθάσουμε στόν τόπο τοῦ κρανίου.
Θά ζήσουμε τίς μεγάλες ὧρες. Θά σφίξουμε
τά χέρια μας ἀπό πόνο, καθώς θά ἀκοῦμε
τούς χτύπους τῶν καρφιῶν. Κι ὅταν θά
πλησιάζει στό ξηραμένο στόμα του ὁ σπόγγος
μέ τό ξύδι καί τή χολή, ἐμεῖς θά κλείσουμε
τά μάτια μας. Θά κλάψουμε. Θά κλάψουμε
δυνατά, ὅταν θά ἀκούσουμε τούς τελευταίους
του λόγους: «Τετέλεσται. Πάτερ εἰς χεῖρας
σου παρατίθημι τό πνεῦμα μου». Θά
περάση τήν καρδιά μας δίστομη ρομφαία,
ὅπως τήν καρδιά τῆς Παναγίας, καθώς θά
ἀντικρύζουμε τόν ἄνδρα τῆς φρουρᾶς νά
βυθίζη τό ξίφος στήν πλευρά τοῦ ἁγίου Σώ-
ματος.

Θά τόν δοῦμε μετέωρο, μεταξύ οὐρανοῦ
καί γῆς, τόν Κύριό μας, τήν κεφαλή τοῦ Σώ-
ματός μας, τόν Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας,
χωρίς εἶδος, χωρίς κάλλος, νεκρό, στό ἔσχατο
σημεῖο τῆς ταπεινώσεως.

Ἰδού, Σεβασμιώτατε, πατέρες καί ἀδελ-
φοί, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα. Αὐτή τή
φορά θά ἀνεβοῦμε κι ἐμεῖς στόν σταυρό
μας; Θά ἀρνηθοῦμε τή φιλαυτία μας; Θά
συντρίψουμε τό ὑπερφίαλο «ἐγώ» μας; Θά
σταυρώσουμε τόν παλαιό μας ἑαυτό; Θά
θανατώσουμε τά ἁμαρτωλά μας πάθη; Θά
συγχωρήσουμε, ὅπως Ἐκεῖνος;  Θά ἀγαπή-
σουμε, ὅπως Ἐκεῖνος; Θά πεθάνουμε θυ-
σιαστικά μαζί του; Τότε, ὁπωσδήποτε καί
θά ἀναστηθοῦμε μαζί του.

«Δεῦτε οὖν καί ἡμεῖς κεκαθαρμέναις
διανοίαις συμπορευθῶμεν αὐτῷ καί συ-
σταυρωθῶμεν καί νεκρωθῶμεν δι’ αὐτόν
ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς, ἵνα καί συζήσωμεν
αὐτῷ». Ἀμήν.

Ὁ ἀββᾶς Θεόδωρος, ὁ ἡγούμενος τῆς παλαιᾶς
Λαύρας, μᾶς διηγήθηκε ὅτι ἦσαν στήν Κωνσταντινούπολη
δυό ἀδελφοί τραπεζίτες Σύροι. Καί λέει ὁ μεγάλος στό
μικρό: «Ἄς κατεβοῦμε στή Συρία, νά πάρουμε τό γονικό
μας σπίτι». Τοῦ λέει ὁ μικρότερος: «Καί γιατί νά
ἀφήσουμε καί οἱ δυό τήν τράπεζα; Λοιπόν ἤ κατέβα ἐσύ
καί θά μείνω ἐδῶ, ἤ κατεβαίνω καί μεῖνε ἐσύ». Συμφώνησαν
λοιπόν νά κατεβεῖ ὁ μικρός. Καί μόλις κατέβηκε ὁ μι-
κρότερος, μετά ἀπό λίγο καιρό βλέπει ἕνα ὄνειρο αὐτός
ποὺ ἔμεινε στήν Κωνσταντινούπολη, δηλαδή ἕνα γέροντα
ἱεροπρεπῆ ποὺ τοῦ ἔλεγε: «Ξέρεις ὅτι ὁ ἀδελφός σου
πόρνευσε μέ τή γυναίκα τοῦ καπήλου;» Αὐτός, ὅταν ση-
κώθηκε, λυπήθηκε καί εἶπε μέσα του: «Ἐγώ εἶμαι ὁ
αἴτιος. Γιατί λοιπόν τόν ἄφησα μόνο;» Καί μετά ἀπό
λίγο καιρό ξαναβλέπει τόν ἴδιο νά τοῦ λέει: «Ξέρεις ὅτι ὁ
ἀδελφός σου ἔπεσε στήν ἁμαρτία μέ τήν γυναίκα τοῦ
καπήλου;» Βλέποντάς τον ξανά, λυπήθηκε. Μετά ἀπό
λίγο καιρό τόν ξαναβλέπει τρίτη φορά καί τοῦ λέει: «Δέν
ξέρεις ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχασε τήν ἐλευθερία καί
κυλίστηκε μέ τή σύζυγο τοῦ καπήλου;» Καί τοῦ γράφει
ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη στή Συρία: «Ἀμέσως καί
στή στιγμή ἄφησέ τα ὅλα καί γύρισε στό Βυζάντιο».
Αὐτός, μόλις πῆρε τά γράμματα, τά ἄφησε ὅλα κι
ἀνέβηκε κοντά στόν ἀδελφό του. Τότε, μόλις τόν εἶδε,
τόν παίρνει στή Μεγάλη Ἐκκλησία κι ἄρχισε μέ λύπη νά
τόν κατηγορεῖ καί νά τοῦ λέει: «Ὡραῖα ποὺ πόρνευσες μέ
τή γυναίκα τοῦ καπήλου;» Ὁ ἄλλος ὅταν τό ἄκουσε,
ἄρχισε νά ὁρκίζεται στό Θεό τόν Παντοκράτορα καί νά
λέει: «Δέν ξέρω τί λές, οὔτε πόρνευσα οὔτε γνώρισα
καμιά γυναίκα ἐν ἁμαρτία, ἐκτός ἀπό τή νόμιμη».
Μόλις λοιπόν τά ἄκουσε ὁ ἀδελφός ὁ μεγαλύτερος, τοῦ
λέει: «Λοιπόν μήπως ἔπραξες τίποτα βαρύτερο;» Αὐτός
ἀποκάλυψε τοῦτο: «Δέν νομίζω ὅτι διέπραξα τίποτε
ἄπρεπο, ἐκτός ἀπό τό ὅτι βρῆκα στό χωριό μας μοναχούς
ἀπό τό δόγμα τοῦ Σεβήρου. Κι ἐπειδή δέν ἤξερα ἄν εἶναι
κακό, ἐρχόμουν σέ μυστηριακή κοινωνία μ’ αὐτούς. Ἄλλο
τίποτε δέν νομίζω νά ἔπραξα». Τότε κατάλαβε ὁ μεγα-
λύτερος ἀδελφός ὅτι αὐτό ἦταν ἡ πορνεία του, τό ὅτι
ἄφησε τήν ἁγία Ἐκκλησία κι ἔπεσε στήν αἵρεση τοῦ
Σεβήρου τοῦ ἀκεφάλου, ὁ ὁποῖος ἦταν πράγματι κάπηλος,
καί καταντροπιάστηκε καί μόλυνε τήν εὐγένεια τῆς ὀρθό-

δοξης πίστης.

(Ἰωαν. Μόσχου, «Λειμωνάριον»)

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον
Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκομεῖον
Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων»,
εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ εἴδη
καὶ γεύματα, προσέφεραν
εὐγενῶς:

Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδο-
νίας, Περιφερειακή Ἑνότητα Κο-
ζάνης προσφορά πετρελαίου
θέρμανσης ◆ Δῆμος Κοζάνης
προσφορά πετρελαίου θέρμαν-
σης ◆ Ἑλληνική Ἀρχιεπισκοπή
Ἀμερικῆς προσφορά 3000 λίτρα
πετρέλαιο θέρμανσης ◆ Ἀθανά-
σιος Κουκουτάρης προσφορά
διαφόρων προϊόντων τῆς ἐτ.
ALFA ◆ Νίκος Κουρτίδης πρό-
εδρος τοῦ Συλλόγου Ἐπαγγελ-
ματιῶν Ἁλιέων λίμνης Πολυφύ-
του προσφορά φρέσκων ψαριῶν
◆ Σουλτάνα Μπανδή 600 € γιά
γεῦμα γερόντων τήν 25/3/14 καί
1/4/14 εἰς μνήμην τοῦ συζύγου
της Εὐαγγέλου καί τῆς κόρης
της Αἰκατερίνης ◆ Ἀλεξάνδρα
Κωσταρέλλη-Μαρκοπούλου κά-
τοικος Ἀθηνῶν, δωρεά 500 €
εἰς μνήμην πολυαγαπημένου συ-
ζύγου Πάτροκλου Μαρκόπουλου
γιά τήν συμπλήρωση 3 ἐτῶν ἀπό
τήν κοίμησή του ◆ Ἄννα Γκαν-
τούτσιου-Τζόλα 400 € εἰς μνήμην
τῆς ἀγαπημένης θείας Καλλιόπης
Προδρόμου-Χαραλαμπίδου γιά
τήν συμπλήρωση 1 ἔτους ἀπό
τήν κοίμησή της ἀντί μνημοσύ-
νου γιά γεύματα γερόντων ◆
Σουλτάνα Μπανδή 300 € γιά
γεῦμα τήν 22/2/2014 εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της Εὐαγγέλου καί
τῆς κόρης της Αἰκατερίνης ◆
Ἀθανάσιος Κοζικόπουλος 200 €
γιά παράσταση τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου κ.Παύλου
στό γάμο τῆς κόρης του Μαρίας
τήν 15/2/14 στόν Καθεδρικό Ναό
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης ◆
Ἐργαζόμενοι Ὀρυχείου Νοτίου

Πεδίου, Τομέας Διακίνησης
Σκληρῶν Σχηματισμῶν προσφο-
ρά γάλακτος ◆ Ἀναστάσιος Κα-
τακαλίδης ἀπό Ποντοκώμη 300
€ εἰς μνήμην τοῦ πατέρα του
Τριαντάφυλλου Κατακαλίδη ◆
Δωρεά 250 € εἰς μνήμην Ἰωάν-
νου καί Ἰφιγένειας Δρίζη ἀπό τά
Παιδιά τους ◆ Τά Ἀδέρφια Ἄνθι-
μος, Φωτεινή, Ἀνατολή, Κυριακή
Παπαδοπούλου 200 € εἰς μνήμην
Νικολάου Παπαδόπουλου ◆Ἑλέ-
νη Μούρτζου 200 € εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της Κων/νου ◆ Ξε-
νοφών Ἰωαννίδης ἀπό Μαυρο-
δένδρι 150 € εἰς μνήμην τῆς
γιαγιᾶς του Εἰρήνης ◆ Εὐδοξία
Κορωνίδου 150 € εἰς μνήμην
τῶν γονέων της Γεωργίου καί
Παρέσης καί τοῦ υἱοῦ της Πα-
ναγιώτου ◆ Πλούταρχος Λεβαν-
τάκης 100 € εἰς μνήμην Νικη-
φόρου Δάρδα ◆Οἰκογένεια Κρί-
τωνος καί Εὐαγγελίας Βαβίτσα
100 € εἰς μνήμην τοῦ ἀγαπητοῦ
μας Τάκη Ματιάκη τοῦ Ἰωάννου.
-Οἰκογένεια ἱερ. Ἠλία Κοντοῦ
καί πρεσβυτέρας Καλλιόπης 100
€ εἰς μνήμην τῆς ἀδερφῆς της
Ἐλπινίκης ◆Οἰκογένεια Κων/νου
Δημ. Φασνάκη 50 € εἰς μνήμην
τοῦ ἀγαπητοῦ μας φίλου Μάκη
Κουντουρᾶ ◆ Γεωργία καί Ντίνα
Ματιάκη 50 € εἰς μνήμην προ-
σφιλῶν προσώπων ◆Οἱ Γυναῖκες
τῶν Λαζαράδων 50 € ◆ Μαίρη
Βασιλειάδου 30 € ◆ Κυριακή
Σταυριανοῦ ἀπό Θεσ/νίκη 20 €
◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης
500 € ◆ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Βελβενδοῦ 500 € ◆ Ἱ. Ν.
Γενεσίου Θεοτόκου Πλατανο-
ρεύματος 400 € ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου
Δημητρίου Κοζάνης 300 € ◆ Ἱ.
Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἁγίου Δη-
μητρίου 300 € ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γε-
ωργίου Πολυμύλου 230 € ◆ Φι-
λόπτωχο Ταμεῖο Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων 200 €

γιά γεῦμα γερόντων.  -Ἱ. Ν. Ἁγίου
Δημητρίου Κτενίου 200 € ◆ Ἱ.
Ν. Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης
Λευκάρων 200 € ◆ Ἱ. Ν. Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Λαζαράδων 200
€ ◆ Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος Ἀκρινῆς 200 € ◆ Ἱ. Ν.
Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου Ἱμέ-
ρων 150 € ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Διονυ-
σίου Βελβενδού 125 € ◆ Ἱ. Ν.
Ἁγίου Γεωργίου Πρωτοχωρίου
100 € ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου
Τριγωνικοῦ 50 € ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίων
Πέτρου καί Παύλου Ἱμέρων 50
€ ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Φρου-
ρίου 50 € ◆ ΕΠΑ.Σ. Κοζάνης
Τάξη Β1 Τμῆμα Κομμωτικῆς ἐπί-
σκεψη τήν 1/4/14, προσφορά
εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς καί πε-
ριποίηση(κούρεμα) τῶν γερόν-
των ◆ ΑΡΣΙΣ Κοζάνης ἐπίσκεψη
τήν 16/1/14 προσφορά τροφίμων
καί εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆς καί
ψυχαγωγία τῶν γερόντων ◆Ἐπί-
σκεψη τήν 3/4/14 ἀπό τήν Ὁμάδα
Συνεργασίας Σώματος Ἑλληνι-
κοῦ Ὁδηγισμοῦ προσφορά τρο-
φίμων καί εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγι-
εινῆς ◆ Πολιτιστικός Σύλλογος
Νεοκαισαριτῶν Πόντου ¨Ἅγιος
Χαράλαμπος¨ Κοίλων 100 € εἰς
μνήμην τοῦ Μιχαήλ Λάκκα (Δι-
οικητικό Μέλος τοῦ Συλλόγου)
◆ Σύλλογος Καθηγητῶν 2ου Γε-
νικοῦ Λυκείου Κοζάνης 50 € εἰς
μνήμην τῆς μητέρας τοῦ συνα-
δέλφου τους Βασίλη Κούστα ◆
Ὀργάνωση Νέων Νέας Δημο-
κρατίας (Ο.Ν.ΝΕ.Δ.) προσφορά
φαρμάκων μέ ἀφορμή τήν παγ-
κόσμια ἡμέρα ὑγείας◆Οἱ Κυρίες
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυ-
ροῦ Τμῆμα Κοζάνης ἐπίσκεψη,
ψυχαγωγία καί προσφορά τρο-
φίμων◆ ΚΑ.ΠΗ. Καρυδίτσας προ-
σφορά τροφίμων ◆ Σύλλογος
Καθηγητῶν 2ου Γενικοῦ Λυκείου
Κοζάνης 50 € εἰς μνήμην τῆς
μητέρας τοῦ συναδέλφου μας

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ



Βασιλείου Κούστα ◆ Πρεσβυ-
τέρα Δωροθέα Ἀντωνοπούλου
προσφορά γεύματος τήν 23/2/14
εἰς μνήμην ἱερέως Δημητρίου
Ἀντωνόπουλου ◆ Γεσθημανή
Κεντεποζίδου καί Νέστορας Κο-
λοβός γεῦμα γερόντων εἰς μνή-
μην προσφιλῶν προσώπων ◆
Μαρία Θεοδωροπούλου καί τά
παιδιά της προσφορά γεύματος
εἰς μνήμην τοῦ συζύγου καί πα-
τέρα Κωνσταντίνου Θεοδωρό-
πουλου ◆Μαρία Σιαλβέρα προ-
σφορά γεύματος τήν 15/2/14 εἰς
μνήμην τοῦ ἀδερφοῦ της Μι-
χαήλ Λάκκα ◆ Οἰκογένεια Γε-
ωργίου Σιακαβάρα προσφορά
κρέατος (1 ἀρνί) εἰς μνήμην τοῦ
φίλου μας Μιχαήλ Λάκκα ◆ Νι-
κόλαος καί Ἀθηνά Εὐθυμιάδου
προσφορά γεύματος τήν 20/4/14
εἰς μνήμην τῶν πατέρων Δημη-
τρίου καί Θεοφίλου ◆ Γεώργιος
Σιαλβέρας-Μέντηκας προσφορά
γεύματος εἰς μνήμην τοῦ πα-
τέρα τοῦ Νικολάου Σιαλβέρα ◆
Ἱερεύς Θωμάς Μπασδέκης,
Εὐστάθιος Σαββίδης, Βασίλειος
Κουτσιάδης καί Ἐλευθέριος
Τσαουσίδης προσφορά λαχα-
νικῶν◆Ἀρτοποιεῖο «Ὁ Φοῦρνος
μέ τά ξύλα» προσφορά ἀρτο-
σκευασμάτων ◆ Βασιλική Πίττα
προσφορά γεύματος τήν 17/1/14
εἰς μνήμην τοῦ υἱοῦ της Ἀντω-
νίου Πίττα ◆ Δήμητρα Πάλλα-
Καρακλάνη προσφορά γεύματος
στίς 3/2/14 εἰς μνήμην τῆς μη-
τέρας της Βασιλικῆς Καρακλάνη
γιά τό 40ημερο μνημόσυνό της
◆ Βασιλική Παγούνη προσφορά
γεύματος τήν 26/1/14 εἰς μνήμην
Αἰκατερίνης Παγούνη ◆ Ἠλίας
καί Ἑλένη Ταρτάρα προσφορά
γεύματος εἰς μνήμην προ-
σφιλῶν προσώπων ◆ Ἱερεύς Νι-
κόλαος Κεΐσογλου προσφορά
τροφίμων ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανα-
σίου Κοζάνης 17 λίτρα ἐλαιόλα-
δο ◆ Βασίλειος Κουμπούρας

ἀπό Χρώμιο προσφορά 4 δοχεῖα
τυρί ◆ Δασαρχεῖο Κοζάνης προ-
σφορά τσάι βουνοῦ ◆ Παραδο-
σιακά προϊόντα ¨Γιωρίκας καί
Κωστίκας¨ ἀπό Πτολεμαϊδα προ-
σφορά τροφίμων καί ἐδεσμάτων
◆ Σύλλογος «Μακρυγιάννης»
προσφορά 20 κιλά πέτουρα ◆
Χριστόφορος Τάκος προσφορά
τροφίμων καί λαχανικῶν ◆ Ἀφοί
Βλιαγκόφτη προσφορά φρού-
των καί λαχανικῶν ◆ Ἀθανάσιος
Μανακίτσας προσφορά γλυκι-
σμάτων ◆ Ἀρτοποιεῖο «Ὁ
Φοῦρνος μέ τά ξύλα» προσφορά
ἀρτοσκευασμάτων◆Ἀλεξάνδρα
Σεβεντεκίδου προσφορά φασό-
λια καί ψωμάκια ◆ Γεώργιος
Ἀλεξιάδης προσφορά φρούτων
◆ Κυριάκος Σαρικυριακίδης καί
Λάζαρος Ἀθανασιάδης 4 τσου-
βάλια πατάτες ◆ Κων/νος Ἀϊβα-
λιώτης προσφορά 2 τσουβάλια
πατάτες ◆ Δημήτριος καί Λαμ-
πρινή Μπιμπίρη προσφορά τρο-
φίμων εἰς μνήμην Ἀρετῆς Δό-
σιου ◆ Ἀνώνυμη Κυρία προσφο-
ρά ἐλαιολάδου εἰς μνήμην τοῦ
συζύγου της Παντελεήμονος.

Δωρεές πρὸς τὴν Ἱερά Μητρό-
πολη
Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων
565 €
Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Τριάδος Δρεπά-
νου  120 €
Ἱ. Ναὸς Τιμίου Προδρόμου Λευ-
κοπηγῆς  140
Ἱ. Ναὸς Παναγίας Φανερωμένης
Κοζάνης 100 € 
Ἱ. Ναὸς Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλέ-
νης Κοζάνης  1300 €
Γκοτσίνος Ἐλευθέριος  100 €
Παυλάκος Ἀλέξανδρος 450 €

Δωρεές πρὸς τὸ Ἱ. Κάθισμα Τι-
μίου Προδρόμου
Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων
200 €
Ἰωάννης Χαμιζίδης 1000 €
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Τ
ά περιστατικά τοῦ μαρ-
τυρίου τοῦ ἁγίου Νικη-
φόρου, τόν ὁποῖο σήμερα

(9 Φεβρουαρίου) ἑορτάζει ἡ
Ἐκκλησία, μᾶς φέρνουν στήν
μνήμη τά λόγια τοῦ ἀποστόλου
Παύλου στήν πρώτη πρός Κο-
ρινθίους ἐπιστολή· “καί ἐάν
παραδῶ τό σῶμά μου ἴνα
καυθήσομαι, ἀγάπην δέ μή
ἔχω, οὐδέν ὠφελοῦμαι”. Ἀλλ’
ὄχι μόνο τίποτα δέν ὠφελεῖται,
ὅταν καί τό μαρτύριο ὑποστεῖ
κανείς χωρίς ἀγάπη, μά οὔτε
κάν φθάνει στό μαρτύριο ὅποι-
ος δέν ἔχει ἀγάπη. Γιατί ἡ
δύναμη πού ὁδηγεῖ τούς Ἁγί-
ους στό μαρτύριο δέν εἶναι
μόνο ἡ πίστη στό Θεό, μά κι ἡ
ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο.
Μέσα στήν ἀγάπη εἶναι ἡ πί-
στη κι ὅποιος ἔχει τήν ἀγάπη
τοῦ Εὐαγγελίου, τήν “καινήν
ἐντολήν”, ἔχει τό πλήρωμα,
καί τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα.
Ξεκίνησαν ἄνθρωποι μέ πίστη
γιά τό μαρτύριο κι ἐπειδή δέν
εἶχαν τήν ἀγάπη δέν ἄντεξαν
καί ξεκίνησαν ἄλλοι μέ ἀγάπη,
ὅπως ὁ Νικηφόρος, καί βρῆκαν
τήν πίστη καί τήν δύναμη νά
ἀποθάνουν.

Ὁ Μάρτυς

Νικηφόρος

ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου Λ. Ψα-
ριανοῦ, Μικρός Συναξαριστής.

Ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαριστεῖ θερμὰ τοὺς δωρητὲς καὶ εὔχεται τὴν
παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντιδωρεὰ καὶ εὐλογία.



29³ ¥¥¥¥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Λειτουργική Διακονία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί
Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό τετράμηνο Ἰανουα-
ρίου – Ἀπριλίου 2014, χοροστάτησε, λειτούργησε
ἤ κήρυξε στούς Ἱ. Ναούς:
v Τιμ. Προδρόμου Λευκοπηγῆς (7/1), Ἁγ. Ἀθανα-

σίου Κοζάνης (17/1), Κοιμ. Θεοτόκου Ρυακίου
(19/1), Ἁγ. Διονυσίου Βελβενδοῦ (23/1), Ἁγ.
Δημητρίου Σκήτης (9/2), ἐξωκλ. Ἁγ. Χαραλάμ-
πους Βατεροῦ (9/2), Ἁγ. Χαραλάμπους ὁμών.
κοινότητας (10/2), Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης
(19/2), ἐξωκλ. Τιμ. Προδρόμου Ν. Νικοπόλεως
(23/2), Ἁγ. Γεωργίου Ξηρολίμνης (16/3), Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (23/3), Ἁγ. Δημη-
τρίου Κοζάνης (30/3), ἐξωκλ. ὁσ. Εἰρήνης Χρυ-
σοβαλ. Βαθυλάκου (4/4), ἐξωκλ. Μεταμορφ.
Σωτῆρος Κοζάνης (6/4), Ἁγ. Γεωργίου Πολυ-
μύλου (12/4).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
v εὐλόγησε τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας τῶν συ-

νεργατῶν τῶν Γραφείων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
καί παρέθεσε γεῦμα σ’ αὐτούς (16/1),

v εὐλόγησε τούς γάμους τῶν Ἐπαμεινώνδα
Ντουράκη & Μαρίας Ἀθ. Κοζικοπούλου στόν Ἱ.
Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης (15/2),

v τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Στρατιωτικό
Κοιμητήριο Κοζάνης (22/2),

v τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας (9/3) τέλεσε στόν
Ἱ. Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου Θεία Λει-
τουργία καί Μνημόσυνο ὑπέρ τῶν Ἐπισκόπων,
Πρεσβυτέρων, Διακόνων καί Μοναχῶν, πού
διακόνησαν στήν Ἱ. Μητρόπολή μας, καθώς
καί ὑπέρ τῶν Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν. Ἀμέσως
μετά πραγματοποιήθηκε ἡ Λιτάνευση τῶν Ἱερῶν
Εἰκόνων.

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

v τέλεσε τη νεκρώσιμη ἀκολουθία τοῦ Πρεσβ.
Νικόλαου Μπόμπα, στον Ἱ. Ναό Γεν. Θεοτόκου
Θυμαριᾶς (5/4),

Kατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς τῆς Μ.
Τεσσαρακοστῆς χοροστάτησε στούς Ἱερούς Να-
ούς τῆς Κοζάνης: 

v Ἁγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης (2/3), ὅπου μίλησε
ὁ ἴδιος («Τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία»),

v Ἁγ. Νικολάου (9/3), μέ ὁμιλητή τόν Ἀρχιμ. Χρι-
στοφόρο Ἀγγελόπουλο, Πρωτοσύγκελλο τῆς
Ἱ. Μητροπόλεως («Περί ἐγκρατείας»),

v Ἁγ. Δημητρίου (16/3), μέ ὁμιλητή τόν Πρωτο-
πρεσβ. Παρασκευᾶ Βαλταδῶρο («Ὁ ἡσυχαστής
θεολόγος Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς»),

v Ἁγ. Νικάνορα (23/3), μέ ὁμιλητή τόν Πρωτοπρ.
Γεώργιο Σκρέκα («Σταυρός καί Εὐαγγελισμός»),

v Ἁγ. Παρασκευῆς (30/3), μέ ὁμιλητή τόν Ὁσιολ.
Ἱερομόναχο Νικάνορα Μαλιούρα («Ὁ Ἅγιος
Ἰωάννης τῆς Κλίμακος διαχρονικό πρότυπο
βιοτῆς καί πίστεως»),

v Παναγίας Φανερωμένης (7/4), μέ ὁμιλητή τόν
Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνο Μύρου, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως («Συμπόρευση πρός τό πάθος
καί τήν Ἀνάσταση»).

v τέλεσε Θ. Λειτουργία τῶν προηγιασμένων Τι-
μίων Δώρων στούς Ἱ. Ναούς: Ἁγ. Νικολάου Λι-
βαδεροῦ (19/3), Ἁγ. Διονυσίου Βελβενδοῦ (2/4),

v χοροστάτησε κατά τίς Ἀκολουθίες τῶν Χαιρε-
τισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στούς Ἱ. Να-
ούς: Ἁγ. Γεωργίου Σερβίων (14/3), Κοιμ. Θεο-
τόκου Βελβενδοῦ (21/3), Ἁγ. Γεωργίου Αἰανῆς
(28/3) καί Ἀκάθιστ. Ὕμνου στόν Καθεδρ. Ἁγ.
Νικολάου (4/4).

Κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος καί
τῆς Διακαινησίμου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστά-
τησε, λειτούργησε καί μίλησε στούς Ἱ. Ναούς: 
v Κυριακή τῶν Βαΐων (13/4): Ἁ γ. Νικολάου Κρόκου

& Ἁ γ. Κυριακῆς Σερβίων, 
v Μ. Δευτέρα (14/4): Μεταμορφ. Σωτῆρος

Ἀκρινῆς,
v Μ. Τρίτη (15/4): Ἁγ. Δημητρίου Κτενίου & Ἁγ.

Κων/νου καί Ἑλέ νης Κοζάνης,
v Μ. Τετάρτη (16/4): Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης &

Ἁγ. Ἀθανασίου Τρανοβάλτου,
v Μ. Πέμπτη (17/4): Ἁγ. Γεωργίου Λυγερῆς & Ἁγ.

Νικολάου Κοζάνης,
v Μ. Παρασκευή (18/4): Κοιμ. Θεοτόκου Βελ-

βενδοῦ, Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης & Ἁγ. Νικολάου
Κοζάνης,
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v Μ. Σάββατο (19/4): ἐξωκλ. Ἰω. Βαπτιστοῦ
Ν. Νικοπόλεως & Ἁ γ. Νικολάου Κοζάνης,

v Κυριακή τοῦ Πάσχα (20/4): Ἁ γ. Νικολάου Κο-
ζάνης.

v Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου (21/4): Ἁγ. Ραφαήλ
Δημ.Κοιν. Ἁγ. Χαραλάμπους,

v Τρίτη τῆς Διακαινησίμου (22/4): ἐξωκλ. Ἁγ. Γε-
ωργίου Νέας Νικοπόλεως,

v Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου (23/4): Ἁγ. Γεωργίου
Σερβίων,

v Κυριακή τοῦ Θωμᾶ (27/4): Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης
Μαυροδενδρίου & Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης
Κοζάνης.

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
v μετεῖχε σε προσκυνηματική ἐκδρομή στην Ἱ.

Μητρόπολη Ζακύνθου (20-22/1),
v προήδευσε στίς Ἱερατικές Συνάξεις τῆς καθ’

ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως στούς Ἱ. Ναούς τῆς Κο-
ζάνης: Ἁγ. Γεωργίου, ὅπου κύριος ὁμιλητής
ἦταν ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἰουστῖνος Μπαρδάκας,
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρί-
νης (18/2), Παναγίας Φανερωμένης (20/3), Ἁγ.
Παρασκευῆς (10/4),

v παρέστη στίς πανηγυρικές ἐκδηλώσεις γιά τά
ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης κ.
Θεόκλητου (23/2),

v μετεῖχε στήν Ἔκτακτη Συνεδρία τῆς Ἱεραρχίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (25-27/2),

v συμμετεῖχε στήν Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Διονυσίου Ἀθηνῶν, ὅπου τελέστηκε ἡ χειρο-
τονία σέ Ἐπίσκοπο τοῦ ἐψηφ. Μητροπολίτη
Κίτρους κ. Γεωργίου (1/3),

v παρέστη στην τελετή παράδοσης - παραλαβῆς
τῆς Διοικήσεως τῆς 9ης Μ/Π Ταξ. Πεζικοῦ
(28/3),

v παρέστη στήν ἐνθρόνιση τοῦ Μητροπολίτη Κί-
τρους κ. Γεωργίου στην Κατερίνη (29/3),

v δέχθηκε τίς ἐπισκέψεις τῶν νέων Διοικητῶν:
τῆς 9ης Μ/Π Ταξ. Πεζικοῦ Ταξίαρχου κ. Γρηγ.
Γρηγοριάδη (31/3), και τῆς Περιφ. Δ/νσης Πυ-
ροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Ἀρχιπύραρχου κ. Ἀθα-
νάσιου Σεραφείμ (7/4).

Χειροτονίες  Κληρικών
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος τέλεσε τίς χειρο-
τονίες τοῦ κ. Γεωργίου Τερζῆ σέ Διάκονο στόν
Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Τρανοβάλτου (12/1) καί σέ
Πρεσβύτερο στόν Ἱ. Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Ροδιανῆς (18/1, φ. 1), ὅπου καί ὁ νέος κληρικός
τοποθετήθηκε ὡς Ἐφημέριος.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος χειροτόνησε Πρεσβύ-
τερο τόν Διάκονο κ. Νεκτάριο Μπίσκα, (Ἱ. Καθε-
δρικό καί Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Νικολάου, 16/2,
φ. 2), ὁ ὁποῖος τοποθετήθηκε ὡς Ἐφημέριος στό
ἐξωκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
(«χαμηλός Ἁη-Λιάς») Κοζάνης.

Ἑορτή τοῦ πολιούχου Βεροίας
ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Νέου

Στίς πανηγυρικές λατρευτικές ἐκδηλώσεις γιά
τή μνήμη τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Νέου, πολιού-
χου τῆς Βεροίας, συμμετεῖχε μεταξύ πλειάδας
Ἱεραρχῶν ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος, τό διήμερο
16-17 Ἰανουαρίου. 

Ἡ τίμια Κάρα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας
στήν Κοζάνη

Ἀπό τήν Ἱερά Μονή τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Κα-
λαβρύτων ἀφίχθηκε στην Κοζάνη τήν Τετάρτη
12 Φεβρουαρίου 2014 ἡ τίμια Κάρα τῆς Ἁγίας
ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας.
Το ἱερό λείψανο ὑποδέχτηκε στόν Ἱερό Ναό τῆς
Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης ὁ Σεβασμιώτα-
τος κ. Παῦλος, ὁ ὁποῖος τέλεσε και ἱ. Ἀγρυπνία
(14/2).
Ἡ τίμια Κάρα παρέμεινε ἕως τήν Δευτέρα 17/2
στόν Ναό, ὅπου καθημερινά τελοῦνταν ἱερές
ἀκολουθίες.
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Παρουσίαση τοῦ βιβλίου
“ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΠΕΡΙΛΕΙΠΟΜΕΝΑ…”

Τό βιβλίο «ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟΥ ΠΕΡΙΛΕΙΠΟΜΕΝΑ…
»  τοῦ Πανοσιολογιώτατου Ἀρχιμανδρίτη Νικη-
φόρου Μανάδη παρουσίασε ἡ Ἱερά Μητρόπολις
Σερβίων & Κοζάνης τήν Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου
2014 στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου &
Ἑλένης Κοζάνης.

Ὁ π. Νικηφόρος, πού κατάγεται ἀπό το Μικρό-
βαλτο, εἶναι Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας, Ἀρχιερατικός
Ἐπίτροπος Ἐορδαίας, Καθηγούμενος καί ἱδρυτής
τῆς Ἱ. Μονῆς Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στήν Ἄρδασσα.
Τό βιβλίο τό συνυπογράφει συγγραφικά μέ τήν
“ἀφηγήτρια” μητέρα του Πρεσβυτέρα Ἀφροδίτη
π” Χρήστου Μανάδη.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παῦλος, πού
χαιρετίζει καί τήν ἔκδοση, χαρακτήρισε ἱερή παν-
δαισία καί μυσταγωγία τήν ἐκδήλωση δίνοντας
ἐπιγραμματικά τό στίγμα της. Χαιρετισμό ἀπηύ-
θυνε, μεταξύ ἄλλων, καί ὁ Μητροπολίτης Φλωρί-
νης κ. Θεόκλητος.
Τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου ἔκαναν: ὁ Ἀρχιμ.
Αὐγουστίνος Μύρου, ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεώς μας, ἡ Ἕλλη Λαμπρέτσα, φαρμακο-

ποιός, και ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας, ἐνῶ τόν
συντονισμό τῆς ἐκδήλωσης ἔκανε ὁ Ἰωάν-

νης Κιούσης, δικηγόρος.
Παρόντες ἦταν, ἐπίσης, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος
Ἀμαθοῦντος (Λεμεσοῦ) κ. Νικόλαος, ὁ Δήμαρχος
Σερβίων – Βελβενδοῦ Βασίλειος Κωνσταντόπου-
λος, ἡ Δήμαρχος Ἐορδαίας Παρασκευή Βρυζίδου,
ὁ Ἀντιδήμαρχος Κοζάνης Ἰωάννης Παπαγεωργίου
καί ἑκατοντάδες κόσμου, στήν πλειοψηφία τους
κάτοικοι ἤ καταγόμενοι ἀπό τό Μικροβάλτο, πού
κατέκλυσαν τόν Ἱ. Ναό.

Ἀποστολή Ἀλληλεγύης
στήν Ἱ. Μητρόπολη  Κεφαλληνίας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σερβίων καί Κοζάνης ἀνέλαβε
τήν πρωτοβουλία νά ἀποστείλει βοήθεια στόν
δοκιμαζόμενο ἀπό τούς πρόσφατους σεισμούς
λαό τῆς Κεφαλλονιᾶς.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παῦλος,
ἀπευθυνόμενος μέ Ἐγκύκλιό του στό ποίμνιο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἔκανε ἔκκληση
γιά: «....ὁλόψυχο προσωπική καί κοινωνική προ-
σφορά ὅλων μας πρός τούς δοκιμασθέντας ἀδελ-
φούς της Κεφαλληνίας καί ἐκ βαθέων καί μέ
πίστη προσευχή πρός τόν Παντοδύναμο καί Πα-
νάγαθο Θεό γιά τήν ἀνακούφιση καί τήν παρη-
γορία τους».
Τό πλήρωμα τῆς Μητροπόλεώς μας γιά μία ἀκόμη
φορά ἀπέδειξε τά φιλάδελφα αἰσθήματά του καί
δέν στάθηκε θεατής στή δοκιμασία τοῦ πλησίον
του. Ἐνθυμούμενο, ἄλλωστε, καί τή δική του
ἐμπειρία ἀπό τόν σεισμό τοῦ 1995, ἀνταπροκρίθηκε
ὁλόθυμα στήν πρόσκληση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
καί συγκέντρωσε μεγάλη ποσότητα ἀπό εἴδη τρο-
φίμων καί ὑγιεινῆς: γάλα ἐβαπορέ, ζάχαρη, ρύζι,
ζυμαρικά, ὄσπρια, σάλτσες, λάδι, ἀλεύρι, κον-
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σερβοποιημένα προϊόντα, ἐμφιαλωμένα νερά, σα-
πούνια, ἀπορρυπαντικά καί χαρτικά.
Συγκινημένος ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό τήν ἀνταπό-
κριση στήν ἔκκληση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀπέ-
στειλε εὐχαριστήριο ἐπιστολή στό ποίμνιο τονί-
ζοντας ὅτι: «....ὁ ἀνθρώπινος πόνος εἶναι ἀρκετά
μεγάλος καί οἱ οἰκονομικές δυσχέρειες πολλῶν
Χριστιανῶν εἶναι πολλές, ἀλλά αὐτό δέν σᾶς
ἄφησε ἀσυγκίνητους στό δράμα πού περνάει ὁ
λαός τῆς Κεφαλλονιᾶς μέ τό νά συμμετέχει ὁ
καθένας εἴτε μέ τό περίσσευμα εἴτε μέ τό ὑστέ-
ρημα. Εἶμαι περήφανος γιά ἐσᾶς, γιά τήν ἐμπι-
στοσύνη σας στήν τοπική Ἐκκλησία, γιά τήν φι-
λανθρωπία σας, γιά τήν ἀλληλεγγύη σας πρός
τόν πληγέντα συνάνθρωπό μας. Εὐχαριστῶ καί
προσεύχομαι γιά ὅλους σας, νά ἔχετε πάντοτε
στά σπίτια σᾶς ὑλικά ἀγαθά καί ἀνέσεις· περισ-
σότερο ὅμως νά εἶστε γεμάτοι ἀπό καλωσύνη,
εὐγένεια καί πίστη στόν Πανάγαθο Θεό...».
Εὐχαριστίες, ἐπίσης, ἀπηύθυνε ὁ Μητροπολίτης:
α) γιά τήν προσφορά τῶν ἀγαθῶν στά Σοῦπερ
Μάρκετ Ἁφῶν Γρηγοριάδη, στόν Ἀγροτικό Συνε-
ταιρισμό Βελβενδού «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» καί στό 5ο
Δημοτικό Σχολεῖο Κοζάνης, οἱ μαθητές τοῦ ὁποίου
ἔστειλαν καί ζωγραφιές κολλημένες πάνω στά
κιβώτια, καί β) στήν Κάβα ποτῶν Ἰωάννη Δεμιρ-
τζίδη καί στήν Ἠλεκτραποθήκη Μουράτογλου,
πού προσέφεραν τήν ὑλικοτεχνική βοήθεια γιά
τήν ὀρθή διεκπεραίωση τῆς ἀποστολῆς.
Τό φορτηγό πού μετέφερε τήν βοήθεια ἀναχώ-
ρησε ἀπό τήν Κοζάνη τήν Τετάρτη 19 Μαρτίου
2014, παρόντος τοῦ Σεβασμιώτατου κ. Παύλου,
ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε καί πάλι τό χριστεπώνυμο
πλήρωμα, ἀλλά καί ὅλους τους φορεῖς πού συν-
δράμουν στήν φιλανθρωπική διακονία τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως. Παρόντες ἦταν, ἐπίσης, ὁ Ἀντιπε-
ριφερειάρχης Κοζάνης κ. Ἰωάννης Σόκουτης, ὁ
Δήμαρχος Σερβίων – Βελβεντού κ. Βασίλειος
Κωνσταντόπουλος καί ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς
Ἐπιχείρισης Κοινωνικῆς Πρόνοιας καί Μέριμνας

τοῦ Δήμου Κοζάνης κ. Κωνσταντῖνος Κυτί-
δης.

Τήν ἀποστολή συνόδευσε ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως ὁ Πρωτοσύγκελλος, Ἀρχιμανδρίτης
Χριστοφόρος Ἀγγελόπουλος, καί ὁ ὑπεύθυνος
τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, Πρωτοπρε-
σβύτερος Νικόλαος Βαχτσεβάνος, οἱ ὁποῖοι καί
παρέδωσαν τή βοήθεια στόν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνα.

Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιώτατου
στό 5ο Δημοτικό Σχολεῖο Κοζάνης

(Ἀπό ἀνακοίνωση τοῦ Σχολείου)

Σήμερα Δευ-
τέρα 31 Μαρ-
τίου 2014 οἱ
μαθητές καί οἱ
ἐκπαιδευτικοί
ἔνιωσαν μία
ε ὐ χ ά ρ ι σ τ η
ἔκπληξη. Ὁ
Σεβασμιώτα-
τος Μητροπο-
λίτης Σερβίων
& Κοζάνης κ.
Παῦλος  θέλησε νά εὐχαριστήσει ἀπό κοντά τούς
μαθητές καί τίς μαθήτριες τοῦ 5ου Δημοτικοῦ
Σχολείου Κοζάνης, οἱ ὁποῖοι μέ πρωτοβουλία τοῦ
Συλλόγου γονέων καί κηδεμόνων τοῦ Σχολείου
σέ συνεργασία μέ τούς ἐκπαιδευτικούς τοῦ Σχο-
λείου συγκέντρωσαν χρήματα καί ἀγοράστηκαν
νερά, τά ὁποῖα παραδόθηκαν στούς σεισμόπλη-
κτούς της Κεφαλονιᾶς  μαζί μέ ζωγραφιές πού
ἑτοίμασαν τά παιδιά .
H προσπάθεια αὐτή ἔγινε μέ πρωτεργάτη τήν
Ἱερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης ἡ ὁποία
συμπαραστέκεται στήν Ἱερά Μητρόπολη Κεφαλ-
ληνίας.
Ὁ Μητροπολίτης μας συνεχάρη μαθητές & ἐκπαι-
δευτικούς λέγοντάς τους ὅτι θά πρέπει πάντα νά
συντρέχουν τούς συνάνθρωπούς τους , στίς δύ-
σκολες στιγμές. Δώρισε στά παιδιά μία εἰκονίτσα
στόν καθένα προσφέροντας  κι ἕνα μικρό κέρασμα.
Στό Σχολεῖο προσέφερε μία φωτογραφία ἀπό τήν
παράδοση στίς 20 Μαρτίου 2014 τῆς βοήθειας
στούς σεισμόπληκτους.
Οἱ γονεῖς, οἱ μαθητές & οἱ ἐκπαιδευτικοί τοῦ
Σχολείου εὐχαριστοῦν τό Μητροπολίτη κ. Παῦλο
γιά τήν ἐπίσκεψη αὐτή.
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