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Π
άσχαἱερὸνκαὶΠάσχασω-
τήριονἑορτάζομενκαὶπα-
νηγυρίζομεν. Χάριν αὐτοῦ

χτυποῦνπανηγυρικῶςοἱκαμπάνες
τῶν Ἱερῶν Ναῶν, παιανίζουν τὰ
μουσικὰὄργανα,ψάλλουνοἱἱερο-
ψάλτεςμας,λαμπροφορεῖὁπερι-
ούσιος λαὸς μας καὶ ἡ φύσις
ἀγάλλεται.

«….Ἑορτῶνἑορτὴκαὶπανήγυρις
ἐστίπανηγύρεων…»(8ηὨδὴἈνα-
στάσιμουΚανόνος)ψάλλεικαὶμε-
λωδεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμα-
σκηνὸςἀπὸτὰβάθητῶναἰώνων.
ΚαὶὅμωςγιάτήνἉγίαμαςἘκκλη-
σίατάπάνταεἶναι«σήμερα»�δέν

ὑπάρχειχρόνοςγιάτὸνΘεό!Ὅλα
εἶναι ἕνα αἰώνιο καὶ ἀτελεύτητο
σήμερα.
Ἀκολουθήσαμε τὸν Κύριο μας

καὶΘεὸμαςμαζὶμὲτὴνΠαναγία
ΜητέραΤου,τὸνἸωάννη,τὸνἀγα-
πημένοΤουμαθητὴ,καὶτὶςΜυ-
ροφόρεςγυναῖκεςστόΠάθοςΤου,
στόν Σταυρὸ Του, στόν Πανάγιο
καὶΖωοδόχοΤουΤάφοἐνθλίψει
ἀλλὰκαὶἀπορίᾳ:«Πῶςεἶναιδυ-
νατὸννάδιαπράττεταιἕνατέτοιο
ἔγκλημα; Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ
ἄνθρωπος νασταυρώνει τὸνΘεὸ
του, τὸν Σωτῆρα καὶ λυτρωτή
του;»

Σήμερα,ὅμως,ἔφυγετὸπένθος,
ἡκατήφεια,ἡθλίψιςκαὶὁπόνος�
μᾶςκατακλύζειἡχαρά,ἡἀγαλ-
λίασις μέ τό λόγο τοῦ Ἀγγέλου
στίςΜυροφόρες: «Ἀνέστη ὁ Κύ-
ριος»!ἜκλεισεὁἍδης!Κατελύθη
τὸ κράτος καὶ ἡ μονοκρατορία
τοῦδιαβόλου!Ἄνοιξεκαὶπάλινὁ
Παράδεισος! Τοῦτο σημειώνει
ἐμφαντικώτατα καί ὁ λόγος τοῦ
Ἁγίου Σωφρονίου, Πατριάρχου
Ἱεροσολύμων: «Σήμερον λαμπα-
δοφεγγεῖ πᾶσαἡ κτίσις ἄνωθεν…
Σήμεροντὰἄνῳτοῖςκάτωσυνε-
ορτάζει,καὶτὰκάτωτοῖςἄνωσυ-
νομιλεῖ.Σήμερονἡἱερὰκαὶμεγα-
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Πρός τόν εὐσεβῆ κλῆρον, τούς ἐντιμωτάτους ἄρχοντας
τούς ἐνδοξωτάτους καί γενναιοτάτους ἀξιωματικούς
τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας,
τούς δικαιοτάτους δικαστικούς λειτουργούς,
τούς ἐλλογιμοτάτους λειτουργούς πασῶν τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως
καί τόν εὐλαβῆ καί φιλάγιον λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Χριστός Ἀνέστη.



λόφωνοςτῶνὈρθοδόξωνπανήγυ-
ριςἀγάλλεται…».(ΕὐχὴΜ.Ἁγια-
σμοῦἈγ.Σωφρονίου).
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου μας

κατήργησετὸνδιάβολοκαὶκατε-
πάτησε τὸν πνευματικὸ θάνατο,
ὥστε να καταστοῦμε τέκνα τοῦ
Θεοῦἀλλὰκαὶσυγκληρονόμοιτῆς
ΒασιλείαςΤου,ἐὰντὸθελήσουμε!
ΝΑΙ,σὲμᾶςἐναπόκειταιἡἐπιλογή,
κανέναν δεν βιάζει ὁ Θεός ἀλλὰ
καὶ κανέναν δεν θέλει καὶ πάλιν
«θῦμακαὶκτίσματοῦἀλλοτρίου»
(Ἁγ.ἈνδρέαςΚρήτης).Ποιόςσυ-
νετὸςπατέραςκαὶποιάτίμιαμη-
τέρα θέλουν νά δοῦν τὰ παιδιὰ
τουςστήνἀπώλειακαὶτὴνκατα-
στροφή;
Καὶ ἐνῶ ἐμεῖς ἑορτάζουμε καὶ

πανηγυρίζουμε, χαιρόμαστε καὶ
ἀλληλοασπαζόμεθα, πόσοι λαοὶ,
ἐγγὺς καὶ μακρὰν, ἀλληλοσφά-

ζονται καὶ ἀλληλοεξοντώνονται;
Πόσοιἀδελφοὶμαςχριστιανοίστην
Ἀφρικὴκαὶστην ἐγγὺςἈνατολὴ
διώκονται, φυλακίζονται καὶ θα-
νατώνονταιμόνονκαὶμόνονδιότι
κηρύσσουνΧριστὸν,σταυρωθέντα
καὶἀναστάντα;
Ἀπώλεσεντὸἀρχαῖονκάλλοςὁ

σημερινὸςἄνθρωποςμὲπροεξάρ-
χονταςτοὺςδῆθενπολιτισμένους!
Εἶναιδυνατὸνὅλοιαὐτοὶνάπρο-
σεγγίσουντὸΠάσχατὸσωτήριον,
νάοἰκειοποιηθοῦντόφῶςτῆςἈνα-
στάσεως, νά κάνουν τὸΘεὸ δικὸ
τους,νάγίνουντέκναΑὐτοῦ,ἀφοῦ
Θεὸςγι’αὐτούςεἶναιτὸἘγὼτους;
Ὅλοι αὐθεντίες στην ἐποχὴ μας!
Οἱπάντεςἀπορρίπτουντοὺςπάν-
τας!Σύγχυσις,ἄγχος,ἀπελπισία,
ἀπογοήτευσις καί πλεῖστα ὅσα
ὑπαρξιακά προβλήματα βιώνουν
οἱκοινωνίες!
Καὶ ἡ Ἑλλάδα μας; Τὸ γένος

μαςτὸἐκλεκτόν,τὸὁποῖονἔδωσεν
τάφῶτα του, ἔδωσεν πολιτισμὸν
καὶεὐγένειανσ’ὅλοντὸνκόσμον,
ποῦπορεύεται;Μάποῦἀλλοῦ;Σὲ
δρόμουςὀλισθηροὺςκαὶἀπαξιω-
τικούς,σὲδρόμουςπεριφρονήσεως
καὶ λοιδωρίας! Ἀπὸ ποίους; Ἀπὸ
ὅλουςἐκείνουςτοὺςὁποίουςἀπὸ
βαρβάρους τοὺς διδάξαμε
ἐπιστῆμες,τέχνας,σοφίανκαὶπο-
λιτισμόν.
Λυπηρὰὅλ’αὐτά!Ὅμωςαὐτὴ

εἶναιἡἀλήθεια!Ὅποιος ἐθελοτυ-
φλεῖ,δὲντὸπαραδέχεται.Εὐτυχῶς
στήν χώρα μας, στό Γένος μας,
στό ἐνταῦθα καὶ ἁπανταχοῦ τῆς
γῆς,ὑπάρχεικαὶ«τὸμικρὸνποί-
μνιον» (Λουκ. 12:32), κατὰ τὸν
λόγοντοῦΚυρίου,τὸὁποῖονκρατὰ
σφιχτὰστήνκαρδιάτουτὸνΧρι-

στόν,τὸὁποῖοθεᾶταιμὲτὰμάτια
τῆςψυχῆςτουτὸφῶςτῆςἈνα-
στάσεως!ΓιάτὸὁποῖοἡἈνάστασις
καὶ ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου εἶναι
γεγονότα δικὰ του! Εἶναι ὅλοι
ἐκεῖνοι,οἱὁποῖοικρατοῦντὴνλαμ-
πάδατῆςἈναστάσεωςὄχιτύποις
ἀλλὰ οὐσιαστικά, ἀφοῦ τὸ φῶς
τῆς καρδιᾶς τους καίει ἀπὸ θεῖο
ἔρωτα, ὅπως καὶ τὸ ὑλικὸ φῶς
καίεικαίπυρακτώνειτήνλαμπάδα
πούκρατοῦν.Αὐτὸντὸνσυμβολισμὸ
ἔχειἡλαμπάδα!Καὶὅμως,λίγοι
εἶναιαὐτοίπούτὴνκρατοῦνσυμ-
βολικά,οἱπερισσότεροιτύποιςκαὶ
ἄλλοι τὴν ἀποφεύγουν περιφρο-
νητικά!
Ἀδελφοίμουκαὶτέκναμουθεο-

φρούρητακαὶἠγαπημένα,οἱπρό-
γονοίμαςἀπὸτὸοὐράνιοστερέωμα
μᾶςπαρακαλοῦννάἐπιστρέψουμε
στίςδοξασμένεςῥίζεςμας,νάἐπα-
νεύρουμε τὴν τετιμημένην ταυτό-
τητάμαςκαὶμ’αὐτὰτὰἐφόδια
νάκάνουμενέοξεκίνημαμὲΧριστὸ
καὶἙλλάδα,μὲφωτισμένεςκαρδιές
ἀπὸ τὸ φῶς πού ἐκπέμπει κάθε
χρόνο,αἰῶνεςτώρα,ὁΖωοδόχος
Τάφος τοῦΚυρίουμας, ἐκεῖ στά
ἁγνὰκαὶἱερὰχώματαπούπάτησε
ὁΚύριόςμαςκαὶὁΘεὸςμας,ὁ
ΣωτῆραςμαςκαίΛυτρωτήςμας,
ἐκεῖπούἐθαυματούργησεκαὶἀνέστη
στάἹεροσόλυμα.
Ἡ ταπεινότης μου εὔχεται καὶ

προσεύχεται,ὅπωςαὐτότόΠάσχα
ἀποτελέσει γιά τήν τετιμημένη
χώραμαςνέοξεκίνημαμέὁδηγό
τὸν Ἀναστάντα Κύριο καί Θεό
μας,μέὑποταγήτῶνπαθῶνστήν
ἀρετή,ἡὁποίαεἶναιφῶςκαί«φω-
τίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον
εἰςτόνκόσμον»(Ἰω.1:9).
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Χριστός Ἀνέστη, 
Τέκναμουἀγαπητάκαίπεριπόθητα!

ΕὐχέτηςπρόςΚύριον

ὉἘπίσκοπος
καίΜητροπολίτηςσας

ὉΣερβίωνκαὶΚοζάνηςΠαῦλος
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Σεβασμιώτατε πάτερ καὶ Δέσποτα,
Σεβαστοὶ πατέρες, 
ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἐδῶ καὶ μία ἑβδομάδα βρισκόμαστε ἤδη στὴν
ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ Μεγάλη
Τεσσαρακοστὴ εἶναι μιὰ ξεχωριστὴ περίοδος

τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ὅπως ἀκοῦμε ἀπὸ τὰ
ἀναγνώσματα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἀλλὰ καὶ
ὅπως γράφουν τὰ ἱερὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας,
ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς
εἶναι στάδιο πνευματικοῦ ἀγώνα. Σ᾽ αὐτὲς τὶς σα-
ράντα ἡμέρες ἀπὸ τὴν Καθαρὰ Δευτέρα ὡς τὸ Σάβ-
βατο τοῦ Λαζάρου οἱ χριστιανοὶ, σὰν τοὺς ἀθλητές,
προετοιμάζονται, ἀσκοῦνται καὶ ἀγωνίζονται γιὰ
νὰ φθάσουν νικητὲς στὴν Μ. Ἑβδομάδα καὶ στήν
κοσμοχαρμόσυνη ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως.

Καὶ τὴν ἰδιαίτερη καὶ ξεχωριστὴ αὐτὴ χρονικὴ
περίοδο τοῦ ἔτους οἱ χριστιανοὶ τὴν περιμένουν μὲ
λαχτάρα καὶ τὴ ζοῦν μέσα τους μὲ μιὰ ἰδιαίτερη
ἱερὴ κατάνυξη καὶ ψυχικὴ συντριβή. Ἐπίσης τὴ
ζοῦν μὲ τὸν πνευματικὸ ἀγώνα τῆς προσευχῆς καὶ
τῆς νηστείας, τὰ ὁποῖα εἶναι ἀκαταμάχητα ὅπλα
ἐναντίον τῶν δαιμονικῶν πνευμάτων.

Ὁπωσδήποτε βέβαια στὴν ἄσκηση τῶν πνευμα-
τικῶν γυμνασμάτων ὁ ἄνθρωπος, ὁ ἀγωνιζόμενος
χριστιανός, ἔχει ἀνάγκη καὶ κάποιων μέσων ποὺ θὰ
βοηθήσουν γιὰ νὰ φθάσει αἴσια στὸ τέλος τοῦ
πνευματικοῦ του ἀγώνα. Τὰ μέσα αὐτὰ ἔχει φρον-
τίσει ἡ Ἐκκλησία νὰ τοῦ τὰ δώσει καθ᾽ ὅλη τὴ διάρ-
κεια τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς, μὲ τὶς διάφορες
κατανυκτικὲς ἀκολουθίες.

Ὅμως ἐκτὸς ὅλων αὐτῶν, ποὺ ὡς φιλόστοργος
μητέρα μᾶς τὰ προσφέρει ἡ Ἐκκλησία, ὀφείλουμε
κι ἐμεῖς ὡς χριστιανοὶ νὰ διαθέτουμε τὴν ἐσωτε-
ρικὴ ἑτοιμότητα καὶ διάθεση νὰ ἀνταποκριθοῦμε
μὲ προθυμία σὲ ὅ,τι ὁρίσει ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ γε-
νικὰ ἡ προθυμία καὶ ἡ διάθεση γιὰ ἀγώνα νὰ χαρα-
κτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἐλπίδα μας πρὸς τὸν Θεό.

Μἰα ἀρετὴ γιὰ τὴν ὁποία σήμερα θὰ ἀναφερ-
θοῦμε καὶ ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη ὄχι μόνον
εὐκαιριακά, σὲ διάφορες χρονικὲς περιστάσεις,
ἀλλὰ καὶ καθ᾽ ὅλον τὸν χρόνο τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ
ἐλπίδα. Τὶ εἶναι ὅμως ἡ ἐλπίδα; Ἐλπίδα εἶναι τὸ
ἔμφυτο συναίσθημα τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ ὁποῖο
ἐπιχειρεῖ ἤ κάνει κάτι χωρὶς νὰ ἀποβλέπει σὲ κά-
ποια ὠφέλεια ἤ τὴν ἀπόκτηση κάποιου ἀγαθοῦ.

Ἐλπίδα εἶναι ἡ σταθερὴ προσδοκία σ᾽ αὐτὸ ποὺ
πιστεύουμε. Ἔτσι ἐὰν ὁ ἄνθρωπος πιστεύει στὸ
χρῆμα, ἡ ἐλπίδα του εἶναι τὸ χρῆμα. Ἐὰν ὁ ἄνθρω-
πος πιστεύει στὸν ἄνθρωπο καὶ μόνον, ἡ ἐλπίδα του
εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος πιστεύει στὴν
ἐξουσία αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἐλπίδα του εἶναι οἱ
ἄρχοντες καὶ οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ χριστιανικὴ ἐλπίδα κατὰ
τὴν ὁποία ἄν ὁ ἄνθρωπος πιστεύει στὸ Θεό, ἡ
ἐλπίδα του εἶναι ὁ Θεός. Τότε ἡ χριστιανικὴ ἐλπίδα
εἶναι σταθερὴ καὶ χαρούμενη προσδοκία τοῦ πι-
στοῦ σὲ κάθε ὑπόσχεση ποὺ δίνει ὁ Θεός καὶ γιὰ τὰ
παρόντα ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ μέλλοντα. Αὐτὸ ποὺ λέει
πολλὲς φορὲς ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος, σὲ κάθε δύσκολη
στιγμή, «ἔχει ὁ Θεός» εἶναι ἡ χριστιανικὴ ἐλπίδα. Ἡ
ἐλπίδα λοιπὸν γεννᾶται καὶ ζεῖ στὸ χῶρο τῆς πί-
στεως.

Ἀρχιμ. Χρυστοφόρου Ἀγγελοπούλου
Πρωτοσυγκέλλου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καί Κοζάνης

* Κυριακή Ὀρθοδοξίας. Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης

Ἡ ἐλπίδα στὸν ἄνθρωπο* Ἡ ἐλπίδα στὸν ἄνθρωπο* 



Ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι γεμάτη ἀπὸ παραδείγματα
ἀνθρώπων ποὺ ἡ ἐλπίδα τους στὸ Θεὸ ἦταν ἡ ὁδὸς
τῆς σωτηρίας. Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρω τὸν κύριο
ἐκφραστὴ τῆς μετανοίας ἀλλὰ καὶ τῆς ἀκράδαντης
ἐλπίδας του πρὸς τὸ Θεὸ, τὸν προφητάνακτα Δαυΐδ,
τοῦ ὁποίου τὸ βιβλίο τῶν Ψαλμῶν εἶναι ἡ ἀποτύπω-
σις τῆς ἐλπίδος ἀπὸ τὸν μεγάλο συγγραφέα. Ὁ
Δαυΐδ ρωτᾶ τὸν ἑαυτό του «ἵνα τὶ περίλυπος εἶ,
ψυχή μου, καὶ ἵνα τὶ συνταράσσεις με; ἔλπισον ἐπὶ
τὸν Θεό» (Ψλ. 41, 12), ψυχή μου πολὺ βασανισμένη,
γιατὶ ἔχεις πέσει σὲ τόση λύπη καὶ γιατὶ εἶσαι ἀνα-
στατωμένη, ἔχε τὴν ἐλπίδα σου στὸ Θεό. Καὶ οἱ ἐλπί-
δες του ἀναπτερώνονται, ἐλπίζει, παίρνει θάρρος, ἡ
δοκιμασία τῶν πειρασμῶν παρέρχεται, ἡ περίοδος
τῶν δεινῶν τελειώνει καὶ θριαμβεύει ἡ ἐλπίδα πρὸς
τὸν Θεό. Πόσες φορὲς πραγματικὰ, ἀγαπητοί ἀδελ-
φοί, βρισκόμαστε καὶ ἐμεῖς σὲ παρόμοια κατά-
σταση, στὴν ὁποία βρέθηκε τότε ὁ προφήτης Δαυΐδ; 

Σκοτεινιάζει ὁ ὁρίζοντας καὶ τῆς δικῆς μας
ψυχῆς καὶ μᾶς φαίνεται ὁ οὐρανὸς κλειστός καὶ ἡ
κατάσταση ἀδιόρθωτη. Πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε
ὅτι οἱ θλίψεις καὶ οἱ στενοχώριες εἶναι πολλὲς
φορὲς ὁ ἀχώριστος σύντροφος τῆς ζωῆς μας.
Ἄλλοτε περισσότερες, ἄλλοτε λιγότερες δημιουρ-
γοῦν στὴ ζωή μας δυσάρεστες καὶ ἀνεπιθύμητες κα-
ταστάσεις. Διάφορες ἀσθένειες, οἰκονομικὲς
δυσκολίες, μέριμνες γιὰ τὸ μέλλον, ἐνδεχόμενες
ἐχθρικὲς διαθέσεις καὶ ἐνέργειες-συμπεριφορὲς
ἄλλων ἀνθρώπων μᾶς κάνουν νὰ πέφτουμε σὲ
λύπη καὶ κλονισμό, ποὺ φανταζόμαστε ὄτι τὸ ναυά-
γιο καὶ ἡ καταστροφὴ εἶναι ἀναπόφευκτα. Ἀλλὰ
ἐδῶ εἶναι ποὺ δὲν σκεπτόμαστε ὀρθὰ καὶ ἡ συμπε-
ριφορὰ μας δὲν συνιστᾶ συμπεριφορὰ πιστοῦ χρι-
στιανοῦ. Κανεὶς δὲν ἀρνεῖται τὴν ὕπαρξη
δυσάρεστων γεγονότων. Γιατὶ ὅμως ἡ ψυχή μας νὰ
προσκολλᾶται μόνο πρὸς τὰ κάτω, στὴ γῆ, καὶ νὰ
μὴν ἀναζητεῖ τὴ βοήθεια ἀπὸ τὸν Θεό; Γιατὶ νὰ
ξεχνᾶμε ὅτι κατὰ τὶς συννεφιασμένες καὶ μελαγχο-
λικὲς χειμωνιάτικες ἡμέρες ὁ ἥλιος ἐξακολουθεῖ νὰ
λάμπει πάνω ἀπὸ τὰ σύννεφα ἔστω κι ἄν δὲν εἶναι
ὁρατὸς ἀπὸ τὴ γῆ; Ἀκόμη ἀκόμη καὶ τὶς σκοτεινὲς
νύκτες ποὺ κατακλύζονται ἀπὸ καταιγίδες καὶ χιο-
νοθύελλες ὁ ἥλιος δὲν παύει νὰ ὑπάρχει καὶ νὰ στέλ-
νει τὸ φῶς του καὶ τὴ θερμότητά του πρὸς τὴ γῆ. Ἄν
για λίγες ὥρες ἔχει κρυφτεῖ ἀπὸ τὰ μάτια μας θὰ
ἀνατείλει καὶ πάλι ὁλοφώτεινος καὶ ζωογόνος καὶ
θὰ διαλύσει τὰ νέφη τοῦ σκότους. Πῶς λοιπὸν ὁ
Παντοδύναμος Θεὸς ὁ ὁποῖος γνωρίζει ὅλες μας τὶς
ἀνάγκες δὲν θὰ διαλύσει τὸ σκοτάδι ποὺ περιβάλλει
τὴν ψυχή μας; Καὶ ἐδῶ τὸ στόμα τοῦ θείου Ψαλμω-
δοῦ χαρίζει καὶ σὲ μᾶς τὴν πολύτιμον συμβουλή
«ἔλπισον ἐπὶ τὸν Θεόν». 

Στὴν Καινὴ Διαθήκη ἡ ἐλπίδα ὅλων τῶν χρι-
στιανῶν ἐπικεντρώνεται στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου,
ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς,
καὶ μὲ τὴν ὑπόσχεση τῶν μελλόντων, ἀλλὰ καὶ μὲ
τὴ ζωηφόρο του Ἀνάσταση χάρισε τὴν πραγματικὴ
ἐλπίδα στὸν βασανισμένο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία κόσμο.
Ὁ Ἀπόστολος ποὺ μιλάει κατεξοχὴν γιὰ τὴν ἐλπίδα
εἶναι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Στὴν πρὸς Θεσσαλονι-
κεῖς ἐπιστολή ἡ ἐλπίδα συμβολίζεται μὲ περικεφα-
λαία καὶ στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ μὲ τὴν
ἄγκυρα. Καθὼς ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ὁμοιάζει μὲ
τὴν θάλασσα ἡ ὁποία πολλὲς φορὲς γίνεται τρικυ-
μιώδης τὸ πλοιάριο τῆς ψυχῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου
κινδυνεύει νὰ καταποντισθεῖ. Ἀλοίμονο στὸν
ἄνθρωπο ἐκεῖνο ποὺ ἔχασε τὴν ἐλπίδα καὶ ἀνοίγε-
ται στὸν ὠκεανὸ τῆς ζωῆς, χωρὶς νὰ διαθέτει
ἄγκυρα ἐλπίδας. Καὶ ἄγκυρα ἐλπίδος εἶναι ἡ γλυκύ-
τατη θεία φωνὴ τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ «ἥν οἱ πι-
στοὶ κατέχοντες ἀγαλλόμεθα»., ὅπως θριαμβευτικὰ
ψάλλουμε στὸν ἀναστάσιμο κανόνα. 

Ἡ ἐλπίδα ὡς περικεφαλαία θωρακίζει τὸν ἡγε-
μόνα νοῦ ἀπὸ διάφορα βέλη τοῦ πονηροῦ, ὁ ὁποῖος
νοῦς εἶναι ἡ κυριώτερη δύναμη τῆς ψυχῆς τοῦ
ἀνθρώπου. Ὅταν ὁ νοῦς σκοτισθεῖ, ὅταν ἡ ἁμαρτία
θολώσει τὸ νοῦ , τότε ἐπέρχεται ἡ σύγχυσις καὶ ἡ
ἀπογοήτευση.

Θαυμάσιος ὁ ρόλος τῆς ἐλπίδας στὴ ζωὴ τοῦ
ἀνθρώπου ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Ὁ Σοφοκλῆς
τονίζει «ἔστ᾽ ἐλπίς ἡ βόσκουσα τοὺς πολλοὺς
βροτῶν», δηλαδὴ ἡ ἐλπίδα βόσκει, τρέφει τοὺς πε-
ρισσότερους ἀνθρώπους. Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος
χωρὶς ἐλπίδα καὶ κανένα ἔργο ἀνθρώπινο δὲν ἐπι-
τυγχάνεται ἄν δὲν θεμελιωθεῖ σὲ ἀσφαλῆ καὶ βε-
βαία ἐλπίδα. Τὸ βλέπουμε καὶ στὴν καθημερινὴ ζωή.
Ὅταν ὁ γεωργὸς σπέρνει, ἐλπίζει ὅτι θὰ θερίσει,
ὅταν ὁ μαθητὴς μελετᾶ καὶ διαγωνίζεται, ἐλπίζει ὅτι
θὰ πετύχει. Ὅταν ὁ στρατιώτης πολεμᾶ, ἐλπίζει στὴ
νίκη. Ὅταν ὁ ἰατρὸς μάχεται μὲ τὴν ὁμάδα του γιὰ
τὴ διάσωση ἑνὸς ἀσθενοῦς, ἐλπίζει ὅτι θὰ τὸν
σώσει. Ὅταν ὁ ψαρᾶς ρίχνει τὰ δίχτυα του, ἐλπίζει
ὅτι θὰ τὰ ἀνασύρει γεμᾶτα. Ὅταν ὁ νέος ἀποφασίζει
νὰ δημιουργήσει οἰκογένεια, ἐλπίζει ὅτι θὰ εὐτυχή-
σει. Δὲν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ζήσει χωρὶς ἐλπίδα.
Τὸ ἐπιβεβαιώνουν καὶ οἱ ἀρχαῖοι λέγοντας «ἐφ᾽
ὅσον ζῶ ἐλπίζω». Ὁ πιστὸς χριστιανὸς ἐλπίζει στὸ
Θεό.

Ἄν ἐλπίσει στὸ χρῆμα αὐτὸ χάνεται, μαζί του καὶ
ἡ ἐλπίδα. Ἄν ἐλπίσει σὲ πρόσωπα ἰσχυρὰ ποὺ δια-
θέτουν δύναμη καὶ ἐξουσία, οἱ ἄνθρωποι κάποτε
χάνουν τὴν ἰσχὺ καὶ τὴν ἐξουσία τους καὶ μαζὶ μ᾽
αὐτοὺς χάνεται καὶ ἡ ἐλπίδα. Ποιὰ λοιπὸν εἶναι ἡ
ἐλπίδα τῶν ἀνθρώπων; Τὸ λέμε καὶ τὸ ἐπαναλαμβά-
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νουμε καθημερινὰ στὴν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδεί-
πνου· « Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός,
σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον», «τὴν πᾶσαν ἐλπίδα
μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με
ὑπὸ τὴν σκέπην σου».

Ἡ ἐλπίδα τῶν ἀνθρώπων εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ἡ
Παναγία Μητέρα του. Ὁ ἀληθινὸς χριστιανὸς ἀπὸ
τώρα λαμβάνει καὶ κατέχει μὲ τὴν βέβαιη ἐλπίδα
του πρὸς τὸν Θεό τὰ ἀγαθὰ τοῦ μέλλοντος. Γιατὶ ἡ
χριστιανικὴ ἐλπίδα καὶ πίστη ἐκμηδενίζει καὶ τὸν
χρόνο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπόσταση. Λέει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος σὲ ἕνα ἄλλο σημεῖο στὴν ἐπιστολή του πρὸς
τοὺς Ρωμαίους. «Τῇ ἐλπίδι χαίροντες. Καὶ καυχησώ-
μεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ».

Χαίρεται ἀπὸ τώρα καὶ αὐτὸς καὶ κάθε πιστὸς
χριστιανὸς καὶ καυχιέται μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ἀπο-
λαύσει τὴν ἀνέκφραστο δόξαν, ποὺ θὰ δώσει ὁ
Θεὸς στὴ μέλλουσα ζωή. Καὶ μάλιστα μὲ τὴν ἐλπίδα
αὐτὴ χαίρεται καὶ καυχιέται ἀκόμα καὶ στὶς θλίψεις,
οἱ ὁποῖες γιὰ τὸν πιστὸ εἶναι κέρδος ἀνυπολόγιστο.
Πολλὲς φορὲς ὅμως δυστυχῶς αὐτὲς οἱ θλίψεις, οἱ
δοκιμασίες, οἱ δυσκολίες, ἀκόμα κι ὁ θάνατος, γί-
νονται ἡ αἰτία ὁ ἄνθρωπος νὰ χάνει τὴν ἐλπίδα του
πρὸς τὸν Θεό, νὰ κλονίζεται καὶ νὰ περιέρχεται στὴν
ἀντίθετη κατάσταση τῆς ἐλπίδας, ποὺ εἶναι ἡ ἀπελ-
πισία καὶ ἀπογοήτευση, σὲ κατάσταση κατὰ τὴν
ὁποία ἀδυνατεῖ νὰ συγκρατήσει τὴν ἐλπίδα. Ἡ ρίζα
καὶ αἰτία τῆς ἀπελπισίας βρίσκεται στὴν ἀπιστία.
Γιὰ τὸν χριστιανὸ ὁ ὁποῖος πιστεύει στὸν Θεὸ εἶναι
ἀδιανόητη ἡ ἀπελπισία. Κλασσικὸ παράδειγμα
ἀπελπισθέντος ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν Γραφή εἶναι ὁ
Ἰούδας, ὁ ὁποῖος μετὰ τὸ ἔγκλημα τῆς προδοσίας
τοῦ Κυρίου, ἔχασε τὴν ἐλπίδα του καὶ «ἀπελθὼν
ἀπήγξατο», κρεμάστηκε. Ἀπελπισία εἶναι ἡ πλέον
ἄνανδρος ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων, τῶν δυ-
σκολιῶν καὶ τῶν ἀποτυχιῶν τῆς ζωῆς μας.

Ἴσως βέβαια μερικῶν ἀπὸ τοὺς παρόντες στὴν
ἱερὰ μας αὐτὴ σύναξη τὰ προβλήματα νὰ εἶναι πιὸ
πολλὰ, τὰ βάσανα καὶ ὁ πόνος πιὸ μεγάλος, ἡ θλίψη
ἀπέραντη, ὁ σταυρὸς πιὸ βαρύς καὶ ἡ καρδιὰ πλη-
γωμένη. Ὅμως δὲν ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ ἀπογοη-
τευόμεθα. Γιατὶ ἡ ἀπελπισία, ἡ ἔλλειψις τῆς ἐλπίδος,
ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο ἐπίτευγμα τοῦ διαβόλου.

Ἄς μὴ μᾶς φανεῖ περίεργο πὼς τὸ μεγαλύτερο
κατόρθωμα τοῦ διαβόλου εἶναι νὰ ὁδηγήσει τὸν
ἄνθρωπο στὸ πέλαγος τῆς ἀπελπισίας. Λένε γιὰ τὸν
διάβολο πὼς κάποτε ἔκανε ἔκθεση τῶν ἐργαλείων
ποὺ χρησιμοποιεῖ. Σὲ ἕνα μόνο ἀπὸ τὰ σύνεργά του
τοποθέτησε πινακίδα μὲ τὴν ἔνδειξη «δὲν πω-
λεῖται». Ἡ περιέργεια τῶν ἐπισκεπτῶν ἐκινήθη καὶ
ὁ διάβολος ρωτήθηκε γιατὶ δὲν πουλᾶ αὐτὸ τὸ ἐργα-
λεῖο. Ἀπάντησε ὁ πονηρός: «Τὸ ἐργαλεῖο μου αὐτό

εἶναι τὸ σπουδαιότερο, τὸ λένε ἀπελπισία. Εἶναι τὸ
πιὸ δραστικὸ καὶ ταχύ μου ὅπλο. Μ᾽ αὐτὸ γκρεμίζω
σπίτια, διαλύω οἰκογένειες καὶ ὁδηγῶ στὸ θάνατο
νέους καὶ γέροντες μὲ τὸ εἰσιτήριο τῆς αὐτοκτονίας
κατ᾽ εὐθεῖαν στὴν κόλαση».

Ἐφ᾽ ὅσον θέλουμε νὰ εἴμαστε καὶ νὰ λεγόμαστε
χριστιανοί, ἔχουμε πίστη στὸ Θεό. Καὶ ἡ πίστις αὐτὴ
πρὸς τὸν Θεὸ συνεχῶς αὐξάνει καὶ τὴν ἐλπίδα μας
πρὸς Αὐτόν σὲ ὅποια κατάσταση καὶ ἄν βρισκόμα-
στε. Οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ἀκοῦμε σὲ
ἕνα μαρτυρικὸ ἀπόστιχο τῆς Παρακλητικῆς «τῇ πί-
στει στηριχθέντες, τῇ ἐλπίδι βεβαιωθέντες, τῇ
ἀγάπῃ τοῦ Σταυροῦ ψυχικῶς ἑνωθέντες, τοῦ
ἐχθροῦ τὴν τυραννίδα ὤλεσαν καὶ τυχόντες τῶν
στεφάνων». Δηλαδὴ ἀφοῦ στηρίχθηκαν στὴν πίστη
πρὸς τὸν Θεό, ἔχοντας βεβαία τὴν ἐλπίδα καὶ ἄρα
ψυχικὰ ἑνώθηκαν μὲ τὴν ἀγάπη τοῦ Σταυροῦ, κατά-
φεραν νὰ ἐξαφανίσουν τὴν τυραννία τοῦ ἐχθροῦ,
τοῦ διαβόλου, καὶ κέρδισαν τοὺς στεφάνους τῆς Βα-
σιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ὡς ἀντιστάθμισμα στὴν ἄγρια πολεμικὴ τοῦ πο-
νηροῦ ὁ πιστὸς, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν περίοδο τῆς
ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μπορεῖ νὰ χρη-
σιμοποιεῖ τὸ πολὺ ἰσχυρότερο ὅπλο ποὺ λέγεται
ἐλπίδα.

Ἡ ἐλπίδα ἡ ὁποία, ὅπως καὶ πάλι ὁ Ἀπόστολος
ἀναφέρει σ᾽ ἕνα ἄλλο σημεῖο «οὐ καταισχύνει», δη-
λαδὴ ποὺ δὲν ντροπιάζει ποτὲ τοὺς ἀνθρώπους,
γιατὶ γεννιέται μέσα στὴν πίστη πρὸς τὸν ἀληθινὸ
Θεὸ καὶ τὴν ἀγάπη γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Εἶναι αὐτὴ
ποὺ μᾶς βοηθᾶ νὰ βλέπουμε καὶ νὰ ἀντιμετωπί-
ζουμε τὴν παροῦσα ζωὴ μὲ αἰσιοδοξία, ἑτοιμάζον-
τας ἔτσι τὴν μέλλουσα ζωή. Εἶναι ἡ ἐλπίδα ποὺ
στάθηκε ἀχώριστος συνοδοιπόρος καὶ σύντροφος
ὅλων τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐμψύχωσε τοὺς πνευματικοὺς
ἀγῶνες τῶν ὁσίων, ἔδωσε θάρρος στὸν σκληρὸ θά-
νατο τῶν μαρτύρων, ἀνέσυρε ἀπὸ τὸ βοῦρκο τῆς
ἁμαρτίας καὶ ὁδήγησε στὴν μετάνοια ἀνθρώπους,
ἐνδύοντάς τους μὲ τὸν ὁλοφώτεινο χιτώνα τῆς
ἁγιότητας.

Εἶναι ἡ ἴδια ποὺ θὰ ἐμψυχώσει καὶ τονώσει τὸν
προκείμενο πνευματικὸ μας ἀγώνα γιὰ τὸ ἑπόμενο
χρονικὸ διάστημα. 

Εὐχηθεῖτε, Σεβασμιώτατε, ἡ ἐλπίδα μας πρὸς
τὸν Θεό νὰ εἶναι ἄσβεστη, βεβαία, σταθηρά καὶ
ἀκλόνητος, ὥστε ὅλοι μας νὰ διατηροῦμε τὸ ὑψηλὸ
φρόνημα τῶν μαχητῶν, νὰ ρίχνουμε τὴν ἄγκυρα
τῆς ἐλπίδος στὸ λιμάνι τοῦ Θεοῦ καὶ μαζὶ μὲ τὸν
Ψαλμωδὸ νὰ μποροῦμε νὰ λέμε «ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ
Κυρίῳ πέποιθα, ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ Κυρίῳ ἐλπιῶ».

Ἀμήν.
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Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, σεβαστοί
πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀπό τούς πιό
σημαντικούς πυλῶνες τῆς πνευματικῆς

μας ζωῆς εἶναι ἡ μετάνοια. Εἶναι ἡ «ὑψηλοτέρα
πασῶν των ἀρετῶν», σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Ἰσαάκ
τόν Σύρο. Χωρίς αὐτή δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει
σωτηρία, ὅπως λένε οἱ πατέρες τῆς ἐκκλησίας
μας.

Εἶναι ὁ τρόπος πού σωζόμαστε, ὁ δρόμος πού
μᾶς ἀνοίγει τόν παράδεισο, εἶναι ὁ φόβος καί ὁ
τρόμος τοῦ διαβόλου, εἶναι τό μυστήριο πού μᾶς
φέρνει σέ κοινωνία μέ τό Θεό. Ἡ δύναμη τῆς με-
τανοίας εἶναι τεράστια, πού μπορεῖ νά σβήσει
ὁποιαδήποτε ἁμαρτία. Ἔχει τέτοια δύναμη πού
μπορεῖ νά κάνει ἀκόμη καί τό διάβολο ἄγγελο.

Μετάνοια σημαίνει ἄλλος νοῦς, ἄλλος τρόπος
ζωῆς, ἄλλη προοπτική ζωῆς, ὅλα αὐτά σε σχέση
μέ τόν Θεό. Ἀλλάζω τρόπο ζωῆς σύμφωνα μέ τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἔρθω σέ κοινωνία μέ τό
Θεό. Ἤδη ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Τριωδίου, προβάλλει
ἡ ἐκκλησία μας τίς πιό σημαντικές ἀρετές πού
πρέπει νά ἀποκτήσουμε κατά τή διάρκεια τῆς
Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἀρετές
βέβαια πού θά πρέπει νά κρατήσουμε καθ’ ὅλη
τή διάρκεια τῆς ζωῆς μας.

Ἡ ἀρετή πού τονίζεται ἰδιαίτερα εἶναι αὐτή
τῆς μετανοίας, ἀρχικά μέ τήν παραβολή τοῦ τε-
λώνου καί τοῦ φαρισαίου, ὅπου προβάλλεται ἡ
ταπείνωση καί ἡ μετάνοια τοῦ τελώνου, οἱ ὁποῖες
τόν κατέστησαν δίκαιο ἀπέναντι στό Θεό. Καί
μόνο μέ τό νά πεῖ «ὁ Θεός ἐλέησέ με τόν ἁμαρ-
τωλό» κατέβηκε δικαιομένος περισσότερο ἀπό
τόν φαρισαῖο. Ἀλλά δέν τόν καθάρισε ἡ λέξη,
ἀλλά ἡ διάθεση μέ τήν ὁποία εἶπε τή λέξη . Ἤ
καλύτερα οὔτε μόνο ἡ διάθεση, ἀλλά πρίν ἀπό
αὐτήν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἑπόμενη Κυριακή του Τριωδίου ἦταν ἡ πα-

ραβολή τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ, ἡ πιό σημαντική πα-
ραβολή τοῦ Κυρίου μας, γιατί, ὅπως λένε οἱ πα-
τέρες τῆς ἐκκλησίας, ἐάν χανόντουσαν ὅλα τὰ
εὐαγγέλια καί σωζόταν μόνο αὐτή ἡ παραβολή,
θά ἀρκοῦσε αὐτή γιά νά γνωρίσουμε ὅλη τήν
ἀλήθεια τῶν εὐαγγελίων.

Αὐτό πού μᾶς διδάσκει ἡ παραβολή αὐτή εἶναι
ἡ ἄπειρη ἀγάπη πού ἔχει ὁ Θεός γιά κάθε ἄνθρω-
πο, καί μάλιστα γιά τόν ἁμαρτωλό, καί μᾶς πα-
ρουσιάζει τήν ὁδό τῆς μετανοίας. Ἡ μετάνοια
παρουσιάζεται ὡς ἐπιστροφή καί ἀποκατάσταση
τῆς σχέσης μας μέ τό Θεό Πατέρα. Ἐνῶ ἡ ἁμαρτία
νοεῖται ὡς ἀποκοπῆ τῆς σχέσης μας μέ τό Θεό.
Ἔτσι ὁ υἱός τῆς παραβολῆς θέλησε νά καθορίσει
αὐτόνομα τή ζωή του, γι’ αὐτό ἀπόκοψε τή σχέση
πού εἶχε μέ τόν πατέρα. Καί ἐμεῖς μέ τήν ἁμαρτία
ἀποκόπτουμε τή σχέση μας μέ τό Θεό. Ζῶντας ὁ
υἱός στήν ξένη χώρα, δηλαδή στήν ἁμαρτία,
ἄρχισε νά ἐπιθυμεῖ τό πατρικό του σπίτι καί νά
ξαναζεῖ τήν ἀγάπη τοῦ πατέρα πού τήν σκορποῦσε
στά παιδιά καί σ’ ὅλους τοὺς ὑπηρέτες του.

Ὅταν, λοιπόν, ὁ υἱός μετανόησε, ἔτρεξε χωρίς
δεύτερη σκέψη πίσω. Δέν εἶπε «θά ἐπιστρέψω»
καί παρέμεινε ἐκεῖ, ἀλλά εἶπε «θά ἐπιστρέψω»
καί ἐπέστρεψε, βάδισε ὅλον τόν δρόμο τῆς ἐπι-
στροφῆς. Ἐπέστρεψε μέ ἀληθινή μετάνοια καί
ζήτησε συγχώρεση, χωρίς νά δικαιολογηθεῖ γιά
τίς πράξεις του.

Στή συνέχεια βλέπουμε ὅτι, ὅταν μετανοοῦμε
πραγματικά, ὁ Θεός δέν περιμένει ἐξηγήσεις, δέν
κάνει παράπονα, δέν μᾶς μαλώνει, ἀλλά ἀμέσως
μᾶς συγχωρεῖ. Κα ί μάλιστα ὁ πατέρας, ἐπειδή ὁ
υἱός του, στερεῖτο τή δόξα του, βιάζεται ὅσος
χαμένος χρόνος ὑπῆρξε νά τόν καλύψει, νά κα-
λύψει τό κενό. Γι’ αὐτό διατάζει νά τοῦ φέρουν
καινούργια ὑποδήματα, πού συμβολίζουν τήν
καινούργια ὁδό πού θά βαδίζει. Καινούργια ἐνδύ-
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ματα γιά νά ἀποκατασταθεῖ τό μυστήριο τοῦ βα-
πτίσματος, γιατί ἡ μετάνοια εἶναι δεύτερο βάπτι-
σμα. Τοῦ φοράει δακτυλίδι πού ἐπικυρώνει τόν
ἀρραβώνα μέ τό Θεό. Γιατί ἀρραβώνα καί ὄχι
γάμο; Γιατί ὁ γάμος εἶναι στή μέλλουσα ζωή.

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά ὁλοκληρώνεται καί κορυ-
φώνεται, ἡ μετάνοια καί ἐπιστροφή τοῦ ἀσώτου
μέ ἕνα γιορτινό τραπέζι, τό ὁποῖο συμβολίζει τή
Θεία Λειτουργία. Ἄρα γιά νά ἀποκατασταθεῖ ἡ
σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό, πρέπει νά μετα-
νοήσει γιά τίς ἁμαρτίες του, νά ζητήσει συγχώρεση
μέσω τῆς ἐξομολόγησης, νά ἀλλάξει τόν τρόπο
ζωῆς καί νά συμμετέχει στή Θεία Λειτουργία,
δηλαδή στή Θεία Κοινωνία.

Μετάνοια εἶναι ὄχι ἐκείνη πού διακηρύσσεται
μέ τά λόγια ἀλλά ἐκείνη πού βεβαιώνεται μέ τά
ἔργα. Δηλαδή μετάνοια πού βγαίνει μέσα ἀπό
τήν καρδιά καί ἐξαλείφει τόν ρύπο τῆς ἀσεβείας.

Ἄπειρη, σχεδόν ἀκατανόητη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
γιά ὅλους ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς καί ἀδύναμους.
«Ἐλᾶτε νά συνομιλήσουμε», λέγει ὁ Κύριος, «κά-
νετε ἐσεῖς τό λίγο καί ἐγώ θά προσθέσω τό ὑπό-
λοιπο» (Ἠσ. Α 18). Καί ὅσοι ἔχουν καθαρή ψυχή
ἄς αὐξήσουν τήν λάμψη της, ἐνῶ ὅσοι ἔχουν
ἀκάθαρτη νά μήν ἀπελπιστοῦν. Γιατί «ἐάν οἱ
ἁμαρτίες σας», λέγει ὁ Κύριος, «εἶναι κόκκινες
θά τίς κάνω ἄσπρες σάν τό χιόνι. Καί ἐάν εἶναι
κατακόκκινες θά τίς κάνω ἄσπρες σάν τό μαλλί
τοῦ προβάτου» (Ἠσ. 1,18). Καί ὅταν ὁ Θεός ὑπό-
σχεται νά μήν ἀμφιβάλλουμε, ἀλλά νά κάνουμε
ἐκεῖνα μέ τά ὁποῖα θά μπορέσουμε νά ἀποσπά-
σουμε τίς ὑποσχέσεις αὐτές. 

Θά πρέπει νά προσέξουμε ὅτι στήν ἀπώλεια
δέν μᾶς ὁδηγεῖ τόσο ἡ ἁμαρτία ὅσο ἡ ἀπελπισία.
Τά δύο προβλήματα πού μᾶς ἐμποδίζουν στό νά
μετανοήσουμε, σύμφωνα μέ τόν Ἅγ. Ἰωάννη Χρυ-
σόστομο, εἶναι ἡ ραθυμία-ἀδιαφορία καί ἡ ἀπό-
γνωση-ἀπελπισία. Αὐτά συνδέονται μεταξύ τους,
εἶναι σάν ἕνα. Ὁ λογισμός μᾶς πάει ἀπό τήν
ἀδιαφορία στήν ἀπόγνωση καί ἀντίστροφα. Ἡ
ραθυμία ὁδηγεῖ στήν πτώση αὐτοῦ πού εἶναι
ὄρθιου, ἐνῶ ἡ ἀπόγνωση δέν ἀφήνει τόν πεσμένο
νά σηκωθεῖ.

Αὐτά καταπολεμοῦνται μέ μία στροφή, νά ἐπα-
ναπροσδιορίσουμε τήν καρδιά μας, νά ἀλλάξουμε
τήν καρδιά μας. Γιατί δέν ὑπάρχει κανένα ἁμάρ-
τημα τό ὁποῖο νά μήν ὑποχωρεῖ καί νά μήν πα-
ραμερίζει μπροστά στή δύναμη τῆς μετανοίας.
Διότι ἁπλῶς καί μόνο ἐάν ἀλλάξουμε διάθεση,
ἔχουμε Αὐτόν πού εἶναι πλησίον μας, προσελ-
κύουμε τό Θεό σύμμαχό μας.

Ἕνα ἀκόμη ἐμπόδιο πού βάζει ὁ σατανᾶς εἶναι
ὅτι γνωρίζοντας ὅτι ἡ ἁμαρτία ἔχει ντροπή,
πράγμα πού μπορεῖ σέ μεγάλο βαθμό νά ἀπομα-
κρύνει ἐκεῖνον πού ἁμαρτάνει, ἐνῶ ἡ μετάνοια
ἔχει τήν παρρησία καί τή χαρά , ἀντέστρεψε τή
θέση καί ἔδωσε στή μετάνοια τήν ντροπή καί τήν

παρρησία στήν ἁμαρτία. Εἶναι λοιπόν πολύ ση-
μαντικό γιά τόν καθένα μας νά πολεμήσει καί νά
ἀπομακρύνει τήν ντροπή ἀπό τή μετάνοια. Ἡ
ντροπή εἶναι ἀποτέλεσμα ἐγωισμοῦ, ὅτι δηλαδή
φοβόμαστε τήν ἔκθεση. Μά ἡ ἐξομολόγηση καί ἡ
μετάνοια δέν εἶναι ἔκθεση εἶναι ἀποκατάσταση
τῆς σχέσης μας μέ τό Θεό. «Λέγε ἐσύ πρῶτος τίς
ἀνομίες σου γιά νά δικαιωθεῖς» (Ἠσ. 43,26).
Ἐκεῖνος πού μετανοεῖ μετά τήν ἁμαρτία εἶναι
ἄξιος ὄχι πένθους ἀλλά μακαρισμοῦ καί ἀνήκει
στήν παράταξη τῶν δικαίων.

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριὀς μας ἀπευθύνεται λέγοντας
«ἐλᾶτε πρός ἐμένα ὅλοι ὅσοι εἶστε κουρασμένοι
καί φορτωμένοι καί ἐγώ θά σᾶς ἀναπαύσω».
Ἐλᾶτε ὄχι γιά νά σᾶς ζητήσω εὐθύνες, ἀλλά γιά
νά συγχωρήσω τίς ἁμαρτίες σας. Ἐλᾶτε ὄχι ἐπειδή
ἔχω ἀνάγκη ἀπό τή δόξα σας, ἀλλά ἐπειδή ἐνδια-
φέρομαι γιά τή σωτηρία σας.
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Ὁ Ἅγ. Ἰωάνννης ὁ Χρυσόστομος  δέν θεωρεῖ με-
τάνοια τὸ νά ἐγκαταλείψουμε μόνο τίς παλαιές
κακές πράξεις μας, ἀλλά τό νά δείξουμε ἀκόμη
μεγαλύτερες καλές. «Ποιήσατε καρπούς ἀξίους
τῆς μετανοίας» (Ματθ. 24,14).



Κανείς λοιπόν ἄς μήν ἀπελπίζεται ἀπό αὐτούς
πού ζοῦν μέσα στήν ἁμαρτία καί κανείς ἀπό
τούς ἐνάρετους νά μήν μένει ἀδρανής. Ὅταν ἐπι-
στρέψουμε στή θερμή ἀγάπη πρός τό Θεό, δέν
θυμᾶται τά προηγούμενα. Δέν εἶναι ὁ Θεός ὅπως
οἱ ἄνθρωποι, διότι δέν ἐπιτιμᾶ τίς προηγούμενες
πράξεις μας, οὔτε λέγει γιατί ἄφησες νά περάσει
τόσος χρόνος. Ἀλλά μᾶς ἀγαπᾶ ὅταν ἐπιστρέψουμε
κοντά του, ἀρκεῖ νά ἐπιστρέψουμε ὅπως πρέπει.

Ἕνα ὡραῖο παράδειγμα πού χρησιμοποιεῖ ὁ
ἱερός Χρυσόστομος εἶναι ὅτι δέν εἶναι δυνατόν
ἐκεῖνος, πού ἀπό τόν πλοῦτο κατέπεσε στή χει-
ρότερη φτώχεια, νά ἐπανέλθει ἀμέσως στήν προ-
ηγούμενη κατάστασή του. Ἐμεῖς ἀντιθέτως, ἐξαι-
τίας τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ, μποροῦμε γρή-
γορα νά ἐπανέλθουμε στήν προηγούμενη πλούσια
κατάστασή μας. Διότι τέτοιος εἶναι ὁ δικός μας
Κύριος, τόσο φιλότιμος καί τόσο γενναιόδωρος
πού κάνει ἐκεῖνον πού ἔχει ἁμαρτήσει ἴσο μέ
ἐκεῖνον πού δέν ἔχει ἁμαρτήσει. Περιμένει νά
πάρει ἔστω μιά μικρή ἀφορμή ἀπό ἐμᾶς, γιά νά
μᾶς στεφανώσει μέ παρρησία.

Γι’ αὐτό λοιπόν νά μήν ἀναβάλλουμε τήν με-
τάνοιά μας, γιατί ὅπως λέει ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ
Ἁγιορείτης, ἡ παγίδα τοῦ ἐχθροῦ εἶναι νά μᾶς
βάζει προφάσεις γιά νά τήν ἀναβάλλουμε. Σήμερα
νά μετανοήσουμε καί ὄχι αὔριο. Τό τώρα καί τό
σήμερα εἶναι στά χέρια μας. Τό μετά ταῦτα καί
τό αὔριο εἶναι στά χέρια τοῦ Θεοῦ.

Σύμφωνα μέ τόν Ἅγ. Ἰσαάκ τόν Σύρο, μετά τή
χάρη τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος ἐδόθη, ἀπό τό Θεό
στούς ἀνθρώπους, ἡ χάρις τῆς μετανοίας. Εἶναι
ἡ δεύτερη πνευματική ἀναγέννησις. Καί ἐκεῖνο
τόν ἀρραβώνα πού λάβαμε κατά τό βάπτισμα,
τόν δεχόμαστε πάλι μέ τό χάρισμα τῆς μετανοί-
ας.

Νά ὁμολογοῦμε μέ παρρησία καί παράκληση
τά ἁμαρτήματά μας στόν Κύριο. Γιατί ὅταν στε-
ναχωρήσουμε κάποιον ἄνθρωπο, καί φίλους καί
γείτονες παρακαλοῦμε καί χρήματα ξοδεύουμε
καί χάνουμε πολλές μέρες γιά νά πηγαίνουμε καί
νά τόν παρακαλοῦμε. Καί ἐάν ὁ θυμωμένος μαζί
μας , μᾶς ἀποκρούσει ἀμέτρητες φορές, δέν ἀδρα-
νοῦμε ἀλλά μέ αὐξημένη ἀγωνία πολλαπλασιά-
ζουμε τίς παρακλήσεις μας. Ὅταν ὅμως εἶναι θυ-
μωμένος ὁ Θεός τῶν ὅλων, ἐμεῖς ἡσυχάζουμε,
συνεχίζουμε τίς διασκεδάσεις μας καί δέν ἐγκα-
ταλείπουμε καθόλου τίς συνήθειές μας.

Ὁ Ἅγ. Ἰωάνννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς λέει, μά-
λιστα, ὅτι δέν θεωρεῖ μετάνοια τὸ νά ἐγκαταλεί-
ψουμε μόνο τίς παλαιές κακές πράξεις μας, ἀλλά

τό νά δείξουμε ἀκόμη μεγαλύτερες καλές. «Ποι-
ήσατε καρπούς ἀξίους τῆς μετανοίας» διαβάζουμε
στό Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο (Ματθ. 24,14).
Πρέπει λοιπόν καί μέ τά ἔργα καί μέ τή διάθεση
νά ἀπέχουμε ἀπό ὅσα ἔχουμε διαπράξει καί ,
ἀφοῦ ἀπομακρυνθοῦμε, νά βάλουμε φάρμακα
ἐπάνω στά τραύματα, αὐτά πού εἶναι ἀντίθετα
τῶν ἁμαρτημάτων. Γιά παράδειγμα ἤσουν ἅρπα-
γας καί πλεονέκτης; νά ἀπέχεις ἀπό τήν ἁρπαγή
καί βάλε πάνω στό τραῦμα τό φάρμακο τῆς ἐλε-
ημοσύνης. Πόρνευσες; ἀπομακρύνσου ἀπό τήν
πορνεία καί βάλε πάνω στήν πληγή τό φάρμακο
τῆς ἁγνότητος. Κακολόγησες καί ἔβλαψες τόν
ἀδερφό σου; Παῦσε νά κατηγορεῖς καί χρησιμο-
ποίησε τή φιλοφροσύνη.

Ἡ μετάνοια δέν χρειάζεται πολύ χρόνο ἀλλά
καί μέσα σέ μιά στιγμή μποροῦμε νά ἀλλάξουμε
ὁλόκληρη τή ζωή μας. Παράδειγμα σ’ αὐτό ὁ λη-
στής στό σταυρό. Τί ἦταν χειρότερο ἀπό τόν
ληστή καί ἀνθρωποκτόνο; Καί ὅμως ἔφτασε στό
ὑψηλότερο σημεῖο τῆς ἀρετῆς ἀμέσως καί εἰσῆλθε
στόν παράδεισο, χωρίς νά χρειαστεῖ μέρες, οὔτε
μισὴ μέρα, ἀλλά μιά πολύ σύντομη στιγμή. Ὁ λη-
στής τήν ὥρα τοῦ σταυροῦ, πού παλεύει ὁ ἄνθρω-
πος μέ τό θάνατο, μπόρεσε νά ὁμολογήσει τήν
πτώση του. Ἀποδέχτηκε ὅτι αὐτό πού πάσχει
εἶναι δίκαιο. Παίρνει τό ἔγκλημά του καί τοῦ γί-
νεται ἐφόδιο, ἀποδεχόμενος τήν πτώση του. Ὁ
ἱερός Χρυσόστομος λέει «δέν ξέχασε τήν τέχνη
του ὁ ληστής, μπόρεσε νά κλέψει ἀκόμη καί τόν
παράδεισο».

Ἕνα σημαντικό σημεῖο γιά τή μετάνοια εἶναι
ὅτι εἶναι δυνατή μόνο στήν παροῦσα ζωή. Ἐάν
χάσουμε τόν παρόντα καιρό καί ἁρπαγοῦμε τε-
λείως ξαφνικά ἀπό τόν θάνατο καί μετανοήσουμε
φυσικά, τότε δέν θά ἔχουμε ἀπό τή μετάνοιά μας
αὐτή καμία ὠφέλεια. Κατά τήν ἡμέρα ἐκείνη τήν
φοβερή καί ἐνώπιον τοῦ δικαίου ἐκείνου δικα-
στηρίου, ὁ καθένας μας θά μετανοήσει γιά τά
ἁμαρτήματά του. Διότι θά βλέπει ἐμπρός του τά
φοβερά ἐκεῖνα βασανιστήρια καί τίς τιμωρίες
πού δέν ἐξιλεώνονται, ἀλλά δέν θά ἔχει καμία
ὠφέλεια , ἐπειδή θά ἔχει προδοθεῖ ἀπό τόν καιρό.
Ἐκεῖ κανένας δέν θά ὑπάρχει πλέον πού νά
μπορεῖ νά σώσει ἐκεῖνον πού ἔχει προδοθεῖ ἀπό
τήν ἀδιαφορία του. Οὔτε ἀκόμα καί οἱ δίκαιοι
πού ἔχουν μεγάλη παρρησία δέν θά μποροῦν νά
μᾶς βοηθήσουν.

Μετά τήν ἀναχώρησή μας ἀπό τήν ἐδῶ ζωή
δέν θά ἔχει θέση ἡ μετάνοια. Καί ὁ πλούσιος τῆς
παραβολῆς μέ τόν φτωχό Λάζαρο ἔδειχνε μετάνοια
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καί ἐξομολογεῖτο ἀλλά δέν εἶχε καμία ὠφέλεια
ἐπειδή δέν ἦταν κατάλληλος ὁ καιρός.

Ἡ μετάνοια εἶναι ὅ,τι πιό δυνατό ὑπάρχει στόν
κόσμο. Εἶναι τόση ἡ δύναμή της πού ἀκόμη
ἀναιρεῖ καί ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ. Καί παράδειγμα
γιά αὐτό εἶναι ἡ πόλη τῆς Νινευί. Ἀφοῦ δέχτηκε
τό κήρυγμα τοῦ προφήτη Ἰωνᾶ γιά τήν κατα-
στροφή της, δέν ἔπεσε σέ ἀπόγνωση, ἀλλά δρα-
στηριοποιήθηκε στή μετάνοια. Καί ἐνῶ δέν εἶχε
ἐλπίδες σωτηρίας, ἐπιχείρησε νά λατρέψει καί
νά συμφιλιωθεῖ μέ τό Θεό. Κήρυξαν νηστεία καί
ντύθηκαν σάκκους, ἀπό τόν μικρό μέχρι τόν με-
γαλύτερο. Σταμάτησαν κάθε ἀνθρώπινη δρα-
στηριότητα. Ἡ ἀνισότητα μεταξύ κυρίων καί
δούλων εἶχε καταργηθεῖ, ὅπως καί μεταξύ ἀρχόν-
των καί ἀρχομένων, μέ τόν βασιλιά νά εἶναι
παρὼν στό πλῆθος μέ τήν ἴδια ἐμφάνιση καί νά
ρυθμίζει τή λειτουργία τοῦ Θεοῦ. Κηρύχθηκε νη-
στεία γιά τούς ἀνθρώπους, τά κτήνη, τά βόδια
καί τά πρόβατα, οὔτε νερό νά πιοῦνε.

Ἄρχισαν νά ἐφαρμόζουν τή συνετή ζωή σέ
ὑπερβολικό βαθμό. Ὁ καθένας ἔκανε ὅποιο ἔργο
ἦταν καλλίτερο καί προσφιλέστερο στό Θεό.
Εἶδαν νά κηρύσσεται πόλεμος οὐράνιος ἐναντίον
τους καί ὀχύρωσαν τούς σάκκους σάν θαυμάσια
πανοπλία. Ἀντέταξαν ἀπό κάτω προσευχές καί
δεήσεις ἐναντίον τῶν κεραυνῶν τοῦ οὐρανοῦ.
Ἀπέναντι στόν πάταγο τῶν βροντῶν ἔστησαν
ἦχο ὑμνωδίας. Μέ τά δάκρυα ἔσβησαν τή φάλαγγα
τῶν ἁμαρτημάτων. Ἄλλαξαν τρόπο ζωῆς χωρίς
νομοθέτη, σωφρονίστηκαν χωρίς δασκάλους.
Ἀπό τήν ἔσχατη κακία ἔφθασαν σέ οὐράνια πο-
λιτεία. Μετανόησαν οἱ Νινευίτες, μετανόησε καί
ὁ Θεός. Ἡ μετάνοια ἔσχισε τό διάταγμα τοῦ ἀφα-
νισμοῦ. Παντοδύναμη μετάνοια, στή γῆ τελεῖται
καί ἀντιστρέφει τά οὐράνια.

Ἔτσι, λοιπόν, δέν πρέπει νά ἀπελπιζόμαστε,
διότι μολονότι εἶναι φοβερές οἱ πληγές, δέν εἶναι
ὅμως ἀθεράπευτες. Τέτοιος εἶναι ὁ ἰατρός μας,
μόνο ἄς αἰσθανθοῦμε τά τραύματα, καί ἄν ἀκόμη
φθάσουμε στό ἔσχατο σημεῖο τῆς κακίας, μᾶς
ἀνοίγει πολλούς δρόμους γιά σωτηρία.

«Ἐάν συγχωρήσετε», λέγει, «στούς ἀνθρώπους
ὅ,τι κακό ἔχουν κάνει, θά συγχωρήσει καί σᾶς ὁ
Πατέρας ὁ οὐράνιος» (Ματθ. 6,14). Ἤ ἐάν δώσεις
ἐλεημοσύνη, θά σοῦ συγχωρηθοῦν τά ἁμαρτήματα.
Καί ἐάν προσευχηθεῖς μέ ἐπιμέλεια καί ἐπιμονή,
θά λάβεις ἄφεση. Ὅπως δείχνει ἐκείνη ἡ χήρα
πού λύγισε τόν σκληρό δικαστή μέ τό νά τόν πα-
ρακαλάει συνεχῶς. Ἐάν κατηγορεῖς τόν ἑαυτό
σου γιά τίς ἁμαρτίες, ἔχεις παρηγοριά. Διότι λέγει

«νά ὁμολογεῖς πρῶτος ἐσύ τίς ἁμαρτίες σου γιά
νά λάβεις δικαίωση» (Ἡσ. 43,26). Καί ἐάν, ἀφοῦ
ἔχεις πάθει κάποιο κακό, τό ὑπομείνεις μέ γεν-
ναιότητα, ἀπαλλάχτηκες ἀπό ὅλα, ὅπως ἔλεγε ὁ
Ἀβραάμ γιά τόν φτωχό Λάζαρο ὅτι ἀπέλαβε τίς
δοκιμασίες καί γι’ αὐτό τώρα παρηγορεῖται. Μόνο
νά θελήσουμε. Διότι εἶναι φιλάνθρωπος ὁ Θεός.
Σ’ ἐκεῖνον πού ὄφειλε τά μύρια τάλαντα, ἀρκέ-
σθηκε στό ὅτι προσέπεσε ἐνώπιόν Του. Καί σ’
ἐκεῖνον πού κατασπατάλησε τήν πατρική κλη-
ρονομιά, ἀρκέσθηκε μόνο στήν ἐπάνοδό του.

Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε πολλούς καί διάφορους
δρόμους γιά μετάνοια, γιά νά μᾶς ἀφαιρέσει
κάθε πρόφαση ραθυμίας καί νά μᾶς κάνει μέ τήν
ποικιλία τῶν δρόμων εὐκολότερη τή σωτηρία.

Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο
οἱ ὁδοί τῆς μετανοίας εἶναι οἱ ἑξῆς: Α’ ὁδός με-
τανοίας, ἡ ὁμολογία τῆς ἁμαρτίας. Εἶσαι ἁμαρ-
τωλός; Μήν ἀπελπίζεσαι, ἔλα στήν ἐκκλησία δεί-
χνοντας μετάνοια. Ἁμάρτησες; Πές στόν Θεό
ἁμάρτησα, ὁμολόγησε τήν ἁμαρτία γιά νά τήν
σβήσεις. Δέν χρειάζεται κόπος γι’ αὐτό τό πράγμα
οὔτε πολλά λόγια, οὔτε χρηματική δαπάνη, οὔτε
τίποτα παρόμοιο. 

Β΄ ὁδός μετανοίας, τό πένθος γιά τήν ἁμαρτία.
Ἁμάρτησες; Πένθησε καί θά σβήσεις τήν ἁμαρτία,
δέν χρειάζεται, δέν σοῦ ζητῶ τίποτε περισσότερο.
Δέν σοῦ λέω νά διασχίσεις πελάγη, οὔτε νά
φτάσεις σέ λιμάνια, οὔτε νά φύγεις μακριά, οὔτε
νά διασχίσεις ἄγρια κύματα, μόνο πένθησε γιά
τήν ἁμαρτία.

Γ΄ ὁδός μετανοίας, ἡ ταπεινοφροσύνη. Νά ἔχεις
ταπεινό φρόνημα καί θά ἐξαλειφθεῖ τό πλῆθος
τῶν ἁμαρτιῶν σου. Ἡ Ἁγία Γραφή τό ἀποδεικνύει
αὐτό εἰδικότερα μέ τήν παραβολή τοῦ Τελώνου
καί τοῦ Φαρισαίου. Ὅταν ὁ Φαρισαῖος μέ ἔπαρση
εἶπε ἐγώ δέν εἶμαι ἁμαρτωλός ὅπως ὅλος ὁ κόσμος
οὔτε ὅπως αὐτός ὁ Τελώνης, αὐτός δέν ἀντέδρασε
λέγοντας ποιός εἶσαι ἐσύ πού μιλᾶς ἔτσι γιά μένα,
ἀπό ποῦ ξέρεις τή ζωή μου, ἀλλά ἔσκυψε κάτω,
προσκύνησε καί εἶπε «Θεέ μου, ἐλέησέ με τόν
ἁμαρτωλό». Καί μέ τήν ταπεινοφροσύνη πού
ἔδειξε δικαιώθηκε. Ἔτσι τά λόγια νίκησαν τά
ἔργα, ὁ ἕνας μέ τά ὑπερήφανα λόγια του ἔχασε
τή δικαίωση ἀπό τά ἔργα, ἐνῶ ὁ ἄλλος μέ τά τα-
πεινόφρονα λόγια του δικαιώθηκε.

Δ΄ ὁδός μετανοίας, ἡ ἐλεημοσύνη. Ἡ βασίλισσα
τῶν ἀρετῶν, πού ἀνυψώνει ἀμέσως τούς ἀνθρώ-
πους στίς ἁψίδες τοῦ οὐρανοῦ. Γι’ αὐτό ὁ Σολο-
μώντας φώναζε δυνατά «μέγα πράγμα ὁ ἄνθρω-
πος, ἀλλά πολύτιμο πράγμα ὁ ἐλεήμονας ἄνθρω-

9³ ¥¥¥¥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ



πος» (Πάρ 20,6). Εἶναι μεγάλα
τα φτερά τῆς ἐλεημοσύνης, δια-
σχίζει τόν ἀέρα, προσπερνᾶ τή
σελήνη, ὑπερβαίνει τίς ἀκτίνες
τοῦ ἥλιου, ἀνυψώνεται στίς
οὐράνιες ἁψίδες. Ἀλλά οὔτε ἐκεῖ
στέκεται, ξεπερνᾶ καί τόν οὐρα-
νό, προσπερνᾶ τίς τάξεις τῶν
ἀγγέλων καί τούς χορούς τῶν
ἀρχαγγέλων καί στέκεται δίπλα
στόν βασιλικό θρόνο. Ἡ ἐλεη-
μοσύνη εἶναι ἱκανή νά σβήσει
κάθε ἁμαρτία καί νά μᾶς λυ-
τρώσει ἀπό τήν καταδίκη. Ἐνῶ
ἐσύ σιωπᾶς, τήν ὥρα τῆς κρί-
σεως, αὐτή σου συμπαραστέ-
κεται καί σέ ὑπερασπίζεται. Ἐσύ
σιωπᾶς καί χιλιάδες στόματα
εὐχαριστοῦν γιά ἐσένα. 

Ε΄ ὁδός μετανοίας, ἡ προσευ-
χή. Νά προσεύχεσαι κάθε στιγμή
καί νά μή κουραστεῖς νά προ-
σεύχεσαι. Νά ζητεῖς μέ προθυμία
τήν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ καί
δέν θά σέ ἀποστραφεῖ Ἐκεῖνος,
ἀλλά θά σοῦ συγχωρέσει τίς
ἁμαρτίες καί θά σοῦ ἐκπληρώσει
τά αἰτήματα. Ἐάν εἰσακουσθεῖ
ἡ προσευχή σου, συνέχισε νά
προσεύχεσαι εὐχαριστώντας.
Ἐάν ὅμως δέν εἰσακούσθηκε,
ἐπέμενε νά προσεύχεσαι γιά νά
σέ ἀκούσει. 

ΣΤ΄ ὁδός μετανοίας, τό κλάμα.
Κλάψε γιά τήν ἁμαρτία σου.
Παράδειγμα ἀπό τό Εὐαγγέλιο
ὁ Πέτρος. Ἡ κορυφή τῶν ἀπο-
στόλων, ὁ πρῶτος μέσα στήν
Ἐκκλησία, ὁ φίλος τοῦ Χριστοῦ,
ὁ πρῶτος ἀπό τούς μαθητές, ὁ
πρῶτος πού κάλεσε ὁ Χριστός
στό ἀποστολικό ἀξίωμα. Δέν
ἔπεσε σέ μικρό παράπτωμα,
ἀλλά σέ πολύ μεγάλο, ἀφοῦ
ἀρνήθηκε τόν ἴδιο τόν Κύριο.
Ἀφοῦ τόν ἀρνήθηκε τρεῖς φορές,
κατόπιν τόν κοίταξε ὁ Χριστός,
δέν τοῦ μίλησε γιά νά μήν τόν
ἐλέγξει μπροστά στούς Ἰουδαί-
ους, καί ντροπιάσει δημόσια
τόν μαθητή του. Ἀμέσως ὁ Πέ-

τρος, συναισθάνθηκε τό παρά-
πτωμά του καί ἄρχισε νά κλαίει.
Ἔκλαψε πικρά καί μέ τά δά-
κρυα τῶν ὀφθαλμῶν του δέ-
χτηκε δεύτερο Βάπτισμα. Καί
ἀφοῦ ἔκλαψε τόσο πικρά, ἐξά-
λειψε τόσο μεγάλη ἁμαρτία καί
ὁ Χριστός τοῦ ἐμπιστεύτηκε τά
κλειδιά τῆς Οὐράνιας Βασιλείας
Του.

Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέ-
σποτα, σεβαστοί πατέρες, ἀγα-
πητοί ἀδελφοί, ὁ Θεός ἀπό ἐμᾶς
ζητάει κάτι μικρό, ἐνῶ Αὐτός
μᾶς δίνει τά μεγάλα. Ἀφορμή
ζητάει γιά νά μᾶς προσφέρει
θησαυρό σωτηρίας. Μέσα στήν
ἐκκλησία θά σβήσουμε τήν
ἁμαρτία. Ὅσες φορές καί ἐάν
ἁμαρτήσουμε τόσες νά μετα-
νοήσουμε. Δέν χωράει ἀπελπι-
σία, οὔτε ἀμέλεια, γιά νά μήν
χάσουμε τήν ἐλπίδα στά οὐράνια
ἀγαθά, πού προορίζονται γιά
μᾶς. Ἐδῶ εἶναι ἰατρεῖο, δέν εἶναι
δικαστήριο. Συγχώρηση δίνει,
δέν ζητάει εὐθύνη γιά τά ἁμαρ-
τήματα. Ἄν ἐμεῖς κάνουμε ὅ,τι
ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς, κάνει καί
ὁ Θεός ὅ,τι ἐξαρτᾶται ἀπό
Αὐτόν. 

Ἔχουμε Κύριο φιλάνθρωπο,
ἄς μήν ἀδιαφορήσουμε γιά τή
σωτηρία μας. Βασιλεία Οὐρανῶν
μᾶς περιμένει καί Παράδεισος
καί ἀγαθά πού μάτι δέν εἶδε
καί αὐτί δέν ἄκουσε καί ἀνθρώ-
πινος νοῦς δέν μπορεῖ νά τά
συλλάβει. Ἄς μετανοήσουμε,
λοιπόν, ἄς συνηθίσουμε τά χέρια
μας στήν ἐλεημοσύνη, ἄς τα-
πεινωθοῦμε, ἄς πενθήσουμε, ἄς
κλάψουμε. Μικρό αὐτό πού θά
δώσουμε. Μεγάλα, ἀνώτερα ἀπό
τίς δυνάμεις μας, εἶναι ὅσα θά
μᾶς δοθοῦν ἀπό τό Θεό, ὁ Πα-
ράδεισος καί ἡ Οὐράνια Βασι-
λεία, στήν ὁποία εἴθε νά εἰσέλ-
θουμε ὅλοι μέ τή χάρη Του.
Ἀμήν. 
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Η
ἐρημία γιγαντώνει τόν
ἄνθρωπο - τόν ἄνθρω-
πο, πού ἔχει μέσα του

δικό του κόσμο καί δέν χά-
νεται μέσα στό πλῆθος. Ὅλοι
οἱ μεγάλοι, οἱ Προφῆτες, οἱ
Ἅγιοι, ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὅταν
ἔγινε ἄνθρωπος, ἔζησαν στήν
ἔρημο κι ἦρθαν στόν κόσμο
ἀπό τήν ἔρημο. Ἔμειναν
στήν ἔρημο καί μίλησαν πολύ
μέ τόν ἑαυτό τους κι ὕστερα
κατέβηκαν γιά νά συναντη-
θοῦν μέ τούς ἀνθρώπους -
νά κηρύξουν, νά πάθουν, νά
σταυρωθοῦν, νά γίνουν μάρ-
τυρες τῆς ἀλήθειας, πού τήν
ἔβλεπαν καί τήν ζοῦσαν
μέσα τους. Ἔρχονταν ἀπό
τήν ἔρημο, γιά νά βροῦν τό
πλῆθος στήν πόλη· ἔφευγε
ἀπό τήν πόλη τό πλῆθος,
γιά νά τούς βρῆ στήν ἔρημο.
Ὁ ἅγιος Μάρτυς Γόρδιος,
τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία σή-
μερα (3 Ἰανουαρίου) τιμᾶ
τή μνήμη, ἔφυγε ἀπό τόν
κόσμο στήν ἐρημία γιά νά
βρῆ τόν ἑαυτό του κι ἦλθε
ἀπό τήν ἔρημο γιά νά δια-
κηρύξη τήν πίστη του, νά
συναντηθῆ μέ τό θάνατο καί
νά βρῆ τή δόξα τοῦ Μάρτυ-
ρος. Τόν ἐγκωμίασε ὁ Μέγας
Βασίλειος σ' ἕναν ὡραῖο του
λόγο. 

Ὁ μάρτυς Γόρδιος

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου Λ. Ψαρια-
νοῦ, Μικρός Συναξαριστής.
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Σεβασμιώτατε,
ὁ ἀτιμωτικός θάνατος καί ἡ

σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ εἶναι
ἱστορικό γεγονός μέ βαθιά θεο-
λογική σημασία τόσο στήν Καινή
Διαθήκη ὅσο καί στή σύνολη
Ἐκκλησιαστική μας παράδοση.

Τό Ἱερό Εὐαγγέλιο τονίζει ὅτι
ὁ Θεός ἀπό ἀπέραντη ἀγάπη
πρός τόν κόσμο θυσίασε τόν Υἱόν
Του «ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς
αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν
αἰώνιον». Ὁ θάνατος τοῦ Ἰησοῦ
στό Σταυρό ἐπρόκειτο στή συνέ-
χεια νά διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στήν πίστη ἀλλά καί στή
λατρεία τῆς Ἐκκλησίας.

Τό Χριστιανικό Εὐαγγέλιο δέν
μπορεῖ πλέον νά κατανοηθεῖ χω-
ρίς τό γεγονός αὐτό τῆς Σταύ-
ρωσης (Γ. Πατρώνου καί Θεολο-
γία Τόμ. Β. δ΄. 246-7).

Ἡ σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου,
ἐκτός τοῦ ὅτι προσέφερε τή Σω-
τηρία σ’ ὁλόκληρο τόν κόσμο
ἁγίασε τόν ἴδιο τόν Τίμιο Σταυρό
καί τόν μετέτρεψε ἀπό σημεῖο
καταδίκης καί κυριολεκτικά κα-
τάρας σέ ἀφορμή χαρᾶς καί καύ-
χησης. Στήν Παλαιά Διαθήκη καί
συγκεκριμένα στό Δευτερονόμιο
(21,23) διαβάζουμε «κεκατηρα-
μένος ὑπό Θεοῦ πᾶς κρεμάμενος
ἐπί ξύλου». Ἐνῶ ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος διακηρύσσει: «ὅσο γιά
μένα, δέν θέλω ἄλλη ἀφορμή γιά
καύχηση ἐκτός ἀπό τόν Σταυρό
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
τόν Σταυρό πού πάνω του ὁ κό-
σμος πέθανε γιά μένα κι ἐγώ γιά
τόν κόσμο» (Γαλ. 6,14). Μέ βάση

αὐτή τήν Παύλεια, καί ὄχι μόνο,
ἔξαρση τιμῆς ἀπέναντι στή σταυ-
ρική θυσία τοῦ Χριστοῦ, κατά
φυσικό τρόπο ἀπό πολύ νωρίς
ἀποδόθηκε λατρευτική τιμή καί
ἀξία καί σέ ὅ,τι συνδεόταν μέ
αὐτή τή θυσία καί φυσικά κατά
κύριο λόγο στόν Τίμιο Σταυρό.
Τόση ἦταν ἡ εὐλάβεια καί ἡ τιμή
τῶν ἀρχαίων Χριστιανῶν πρός
τόν Τίμιο Σταυρό, ὥστε συνόδευε
τήν καθημερινή ζωή τους σέ ὅλες
τίς ἐκφάνσεις της. Ἐπ’ αὐτοῦ
εἶναι χαρακτηριστικά τά λόγια
τοῦ Τερτυλλιανοῦ «ὁπουδήποτε
καί ἄν πρόκειται να πᾶμε ἤ γιά
ὁπουδήποτε καί ἄν πρέπει νά
ἀναχωρήσουμε, ὅταν φτάνουμε
καί ὅταν ἀναχωροῦμε, ὅταν
τρῶμε, ὅταν ἀνάβουμε τό φῶς,
ὅταν πέφτουμε νά κοιμηθοῦμε,
ὅταν καθόμαστε στό κάθισμα,
ὅταν ἀρχίζουμε ὁποιαδήποτε συ-
ζήτηση, κάνουμε στό μέτωπό μας
τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ».

Παρόμοια τοποθετεῖται καί ὁ
Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων,
κατηχεῖ τό λαό καί λέει ὅτι oἱ πι-
στοί πρέπει μέ καύχηση νά κά-
νουν τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ σέ
κάθε περίσταση, εἶναι τό σημεῖο
πού ἀναγνωρίζονται μεταξύ τους
οἱ χριστιανοί. «Ἄς μήν ντραποῦμε
λέει, νά ὁμολογήσουμε τόν ἐσταυ-
ρωμένο Ἰησοῦ Χριστό. Ἄς κά-
νουμε στό μέτωπο μέ τά δάχτυλά
μας τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ἀπά-
νω στό ψωμί πού τρῶμε κι ἀπάνω
στό ποτήρι πού πίνουμε νερό.
Ἄς κάνουμε τό σημεῖο τοῦ Σταυ-
ροῦ ἀπάνω μας, ὅταν βγαίνουμε

ἀπό τό σπίτι κι ὅταν μπαίνουμε,
ὅταν πέφτουμε νά κοιμηθοῦμε
κι ὅταν σηκωνόμαστε ἀπό τό
κρεβάτι. Εἶναι μεγάλο φυλαχτό
ὁ Σταυρός, εἶναι τό σημεῖο πού
φυλάει τούς πιστούς καί πού τό
φοβοῦνται οἱ δαίμονες».

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυρας Πολύ-
καρπος γράφει: «ὅς μή ὁμολογεῖ
τό μυστήριον τοῦ Σταυροῦ ἐκ
τοῦ διαβόλου ἐστί». Ἡ Χριστια-
νική Ἀρχαιολογία μέ τό πλῆθος
τῶν μαρτύρων πού φέρνει στή
διάθεσή μας καταδεικνύει ὅτι,
ἀκόμη καί πρίν τήν ἀνοικοδόμηση
τῶν χριστιανικῶν ναῶν, τό σημεῖο
τοῦ Σταυροῦ ἔκανε ἔντονη τήν
παρουσία του σέ ἐπιγραφές, τά-
φους, συμβολικές ἀπεικονίσεις,
στίς κατακόμβες καί ἀλλοῦ.

Δύο ὅμως γεγονότα ἔπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στήν ἀνάπτυξη
τῆς τιμῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Τό πρῶτο εἶναι ἡ θαυμαστή ἐμφά-
νιση τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ
στο Μ. Κωνσταντῖνο ὅταν νίκησε
τό Μαξέντιο τό 312. Τό θαυμαστό
αὐτό γεγονός ἐπηρέασε ὄχι μόνο
τόν Μ. Κωνσταντῖνο ἀλλά καί
τήν ἐν γένει ζωή τῆς ρωμαϊκῆς
αὐτοκρατορίας καθ’ ὅσον ὁ σταυ-
ρός ὡς τρόπος καταδίκης κα-
ταργήθηκε καί μάλιστα ἀντικα-
τέστησε τή μέχρι τότε διακόσμηση
τοῦ παλατίου. 

Τό δεύτερο γεγονός εἶναι ἡ
εὕρεση τοῦ ξύλου τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ τό 326 καί ὀφειλόταν
στήν ἐπιμονή τῆς Εὐσεβοῦς Βα-
σίλισσας ἁγίας Ἑλένης, σύμφωνα
μέ τήν παράδοση, ἡ ὁποία βέβαια
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«Λειτουργική καί Ἱστορική Ἐπισκόπηση
τῶν ἑορτῶν τοῦ  Τιμιου Σταυρου»* 



μαρτυρεῖται ἀπό πολλούς πατέρες
καί ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς
τοῦ δ΄ καί ε΄ αἰώνα.

Ἡ εἴσοδος τοῦ Σταυροῦ στή
λατρεία τῆς Ἐκκλησίας συνδέεται
ἀσφαλῶς μέ τήν εὕρεση τῶν λει-
ψάνων τοῦ ξύλου τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ. Ὅμως σημεῖο ἐκκίνησης
αὐτῆς τῆς ἐπίσημης εἰσόδου τοῦ
Σταυροῦ στή λατρεία τῆς Ἐκκλη-
σίας ἀπετέλεσαν τά ἐγκαίνια στίς
13 Σεπτεμβρίου τοῦ 335 τοῦ με-
γάλου Ναοῦ τοῦ Μ. Κωνσταντί-
νου στόν τόπο τῆς Σταυρώσεως
καί τῆς ταφῆς τοῦ Κυρίου πού
περιλάμβανε καί τή Βασιλική τοῦ
Σταυροῦ, ὅπου ἐναποτέθηκε ἀπό
τότε τό μεγαλύτερο κομμάτι τοῦ
ἀνευρεθέντος τότε Τιμίου Ξύλου.

Ἔκτοτε ἡ ἐπιθυμία νά προ-
σκυνήσουν οἱ Χριστιανοί τόν Τί-
μιο Σταυρό δημιούργησε τό με-
γάλο προσκυνηματικό ρεῦμα
πρός τούς Ἁγίους Τόπους. Στήν
ἀρχή ἔχουμε δυό ἐτήσιες ἐπίσημες
ἡμέρες τιμητικῆς προσκύνησης
τοῦ Τιμίου Ξύλου μέσα σέ ἀνά-
λογες λατρευτικές συνάξεις. Ἡ
μία στίς 13 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα
κατά τήν ὁποία σύμφωνα μέ τήν
προσκυνήτρια Αἰθερία βρέθηκε
ὁ Τίμιος Σταυρός καί ἡ ἄλλη τή
Μεγάλη Παρασκευή.

Ἡ Ζ΄ (ἑβδόμη) Οἰκουμενική Σύ-
νοδος διατυπώνοντας ἐπίσημα
καί ὁριστικά τή διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας, σχετικά μέ τή θέση
τοῦ Σταυροῦ καί τῶν εἰκόνων,
διευκρινίζει ὅτι ἡ τιμητική προ-
σκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων θά
πρέπει νά εἶναι ἀνάλογη μέ τήν
προσκύνηση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγε-
λίου καί τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ
Σταυροῦ.

Ἀργότερα μετά τήν περίοδο
τῆς εἰκονομαχίας καί ἰδιαίτερα
τῆς ἀκμῆς τῆς ὑμνογραφίας, ἔχου-
με καί ἰδιαίτερη ἀκολουθία χαι-
ρετισμῶν γιά τόν Τίμιο Σταυρό,
πού περιλαμβάνεται στό Μέγα
Ὡρολόγιο.

Γενικότερα στά Ἐκκλησιαστικά
Λειτουργικά Βιβλία, Παρακλητι-

κή, Τριώδιο, Πεντηκοστάριο, μαζί
μέ τά προεόρτια καί τῆς κυριω-
νύμου ἡμέρας τῆς Ὑψώσεως. Χω-
ρίς νά συμπεριλαμβάνονται τά
τροπάρια τῶν Μηναίων, ἔχουμε
πάνω ἀπό 1750 ὕμνους πάσης
φύσεως ἀφιερωμένους στόν Τίμιο
Σταυρό. Στή συνέχεια θά ἐξετά-
σουμε ἀναλυτικά τίς ἑορτές τίς
ἀφιερωμένες στόν Τίμιο Σταυρό,
πράγμα τό ὁποῖο συνιστᾶ τήν
κυριότερη λατρευτική ἔκφραση
τῆς Ἐκκλησίας:

Α΄ (πρῶτον) Ἡ Μεγάλη Παρα-
σκευή

Ἡ ἁγία καί Μεγάλη Παρα-
σκευή εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ πάθους
καί τοῦ μαρτυρίου τοῦ Κυρίου.
Κατ’ αὐτήν σύμφωνα μέ τό ὑπό-
μνημα τοῦ Τριωδίου ἐπιτελοῦμε
«Τά ἅγια καί σωτήρια καί φρικτά
πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
τούς ἐμπτυσμούς, τά ραπίσματα,
τά κολαφίσματα, τὰς ὕβρεις, τούς
γέλωτας, τήν πορφυρᾶν χλαῖναν,
τόν κάλαμον, τόν σπόγγον, τό
ὄξος, τούς ἥλους, τήν λόγχην καί
προπάντων τόν Σταυρόν καί τόν
θάνατον ἅ δι’ ἡμᾶς κατεδέξατο!
Καί ἐνώπιόν μας ἔχομε κρεμάμε-
νον ἐπί ξύλου τόν ἀναμάρτητον,
«ὅς ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδέ
εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι
αὐτοῦ».

Ὁ μακάριος Παῦλος λέει ὅτι ὁ
λόγος τοῦ Σταυροῦ διά μέν τούς
Ἰουδαίους εἶναι σκάνδαλο καί
διά τούς Ἕλληνας μωρία, διά δέ
τούς πιστούς εἶναι Θεοῦ δύναμις
καί Θεοῦ Σοφία.

Ἡ Μεγάλη Παρασκευή εἶναι
ἡ ἡμέρα τῆς ἄκρας ταπεινώσεως
καί τῆς ὑπέρτατης θυσίας. Ἡ
θεία Λειτουργία δέν τελεῖται. Τό
πασχάλιο μυστήριο ἀναστέλλεται
μπροστά στή θυσία τοῦ Χριστοῦ
πού ἅπαξ διά παντός προσφέρ-
θηκε ἀπό τό Μέγα Ἀρχιερέα πού
εἶναι συγχρόνως θύτης καί θύμα
«ὁ προσφέρων καί προσφερόμε-
νος, ὁ προσδεχόμενος καί διαδι-

δόμενος» πάνω στό ξύλο τοῦ
Σταυροῦ.

Στόν ὄρθρο πού ψάλλεται τό
βράδυ τῆς Μ. Πέμπτης τά δώδεκα
Εὐαγγέλια μᾶς παρουσιάζουν τά
πάθη ἀπό ὅλους τοὺς Εὐαγγελι-
στές. Ἀκοῦμε τήν ἀποχαιρετιστή-
ρια ὁμιλία καί τήν ἀρχιερατική
προσευχή, εἴμαστε παρόντες στό
ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καί στήν ἀγω-
νιώδη προσευχή, στήν προδοσία
καί τή σύλληψη, στήν ἀνάκριση
καί τούς ἐξευτελισμούς, στή θα-
νατική καταδίκη, στήν πορεία
πρός τό Γολγοθά, στή σταύρωση,
στό θάνατο, στήν ἀποκαθήλωση
καί στήν ταφή.

Καί ὅλα αὐτά ὑπομνηματίζον-
ται ἀπό τήν ὑμνογραφία καί πα-
ραστατικά εἰκονίζονται κατά τή
λιτάνευση καί ὕψωση στό μέσον
τοῦ ναοῦ τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυ-
ρίου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα οἱ
ἀκολουθίες τῶν Μεγάλων ἤ Βα-
σιλικῶν Ὡρῶν μέ τούς εἰδικούς
μεσσιανικούς ψαλμούς καί τά
ἀναγνώσματα ἀπό τήν Παλαιά
καί τήν Καινή Διαθήκη καί τούς
κατάλληλους ὕμνους μᾶς μετα-
φέρουν ἀπό τό πραιτώριο τοῦ
Πιλάτου στό Γολγοθά γιά νά πα-
ρασταθοῦμε μαζί μέ τή Θεοτόκο
καί τόν ἀγαπημένο μαθητή στό
φρικτό μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ.

Καί στό μεγάλο Ἑσπερινό μαζί
μέ τόν Ἰωσήφ τόν ἀπό Ἀριμα-
θαίας καί τό Νικόδημο παραστε-
κόμαστε στήν Ἀποκαθήλωση, γιά
νά θρηνήσουμε μαζί μέ τίς Μυ-
ροφόρες στόν ὄρθρο τοῦ Μ. Σαβ-
βάτου «ὡς νεκρόν τόν ζῶντα».
Καί νά τόν ἀποθέσουμε στό καινό
μνημεῖο περιμένοντας τήν Ἀνά-
σταση.

Β΄ (δεύτερον) Ἡ Ὕψωση τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ

Ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως «ἴσα
φέρει τῇ Μεγάλῃ Παρασκευῇ».
Οἱ ἱστορικές ἀρχές τῆς ἑορτῆς
αὐτῆς χάνονται μέσα στήν ἀρχαι-
ότητα. Στίς 13 Σεπτεμβρίου τοῦ
335 μ.Χ. ὅπως προείπαμε ἔγιναν
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τά ἐγκαίνια τοῦ μεγάλου ναοῦ
τῆς Ἀναστάσεως πού ἔχτισε ὁ Μ.
Κωνσταντῖνος στόν τόπο ταφῆς
τοῦ Κυρίου.

Ἔκτοτε κατά τήν ἐπέτειο τῶν
ἐγκαινίων γινόταν μεγάλη πανή-
γυρις στά Ἱεροσόλυμα. Στά ση-
μερινά μας λειτουργικά βιβλία
τήν ἴδια ἡμέρα στίς 13 δηλαδή
Σεπτεμβρίου ἀναγράφεται «ἡ
μνήμη τῶν ἐγκαινίων τῆς ἁγίας
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ
ἡμῶν Ἀναστάσεως».

Ἡ ἑορτή διαρκοῦσε
ὀχτώ ἡμέρες. Τή δεύ-
τερη ἡμέρα τῆς
ἑορτῆς, τήν 14ην δη-
λαδή Σεπτεμβρίου,
σύμφωνα μέ τή μαρ-
τυρία ἀρμενικοῦ λει-
τουργικοῦ κειμένου
τοῦ 5ου αἰώνα, γινό-
ταν σύναξη στό Γολ-
γοθά «καί ἔδειχναν
τόν Τίμιο Σταυρό σ’
ὅλο τό ἐκκλησίασμα».
Ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ
Χριστοῦ ἦταν τό σεβασμιώτερο
κειμήλιο τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστά-
σεως καί ἦταν ἑπόμενο νά κα-
θιερωθεῖ εἰδική πανήγυρις γι’
αὐτόν.

Εἶναι ἕνα ἐρώτημα στό ὁποῖο
ἡ ἀπάντηση δέν δόθηκε ἀκόμη.
Μία παράδοση τοποθετεῖ τήν
εὕρεση τοῦ Σταυροῦ στίς 6 Μαρ-
τίου Μία ἄλλη συνδέει εὕρεση
καί ἐγκαίνια στίς 13 Σεπτεμβρίου
ἡ εὕρεση καί ὕψωση στίς 14 Σε-
πτεμβρίου.

Τά ἐγκαίνια, μέ τήν πάροδο
τοῦ Χρόνου, ἐνῶ ἦταν ἡ πρώτη
καί κύρια ἑορτή, ἔπεσαν σέ δεύ-
τερη μοίρα καί ἡ δεύτερη ἑορτή,
ἡ ὕψωση δηλαδή ἐπεσκίασε τήν
πρώτη. Ἡ ἑορτή τῶν ἐγκαινίων
ἔγινε, κατά κάποιον τρόπο, προ-
εόρτιος ἡμέρα τῆς ὑψώσεως τοῦ
Σταυροῦ. Ἡ τελετή γίνεται στό
τέλος τοῦ ὄρθρου κατά τήν ψαλ-
μωδία τοῦ ἀσματικοῦ τρισαγίου.
Λιτανευτικά μέ τήν συνηθισμένη
πομπή μεταφέρεται ὁ Τίμιος

Σταυρός μέσα σέ δίσκο μέ κλά-
δους βασιλικοῦ ἐπί τῆς κεφαλῆς
τοῦ ἱερέως στή μέση του ναοῦ.

Ὁ Σταυρός θυμιᾶται, ὑψοῦται
πρός τά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρί-
ζοντα καί προσκυνεῖται. Καί πάλι
ἡ ἔννοια τῶν λειτουργικῶν αὐτῶν
πράξεων εἶναι σκοτεινή. Εἶναι
ἀπομίμηση τῶν κινήσεων τῆς
εὕρεσης τοῦ Σταυροῦ; Εἶναι ὕψω-
ση γιά νά τόν δοῦν οἱ πιστοί καί

νά τόν προσκυνήσουν, ὅπως ἔγινε
τότε καί ὅπως θέλει ἡ συναξαρι-
στική παράδοση; Εἶναι εὐλογία
τῶν τεσσάρων περάτων τοῦ κό-
σμου; Εἶναι συμβολισμός τῆς
ὕψωσης καί τῆς δόξας τοῦ σταυ-
ρωμένου Χριστοῦ; Ἴσως καί ὅλα
αὐτά μαζί. Γιατί ὑψοῦντες τό
Σταυρό, ὑψοῦμε καί δοξολογοῦμε
τό ἄχραντο Πάθος τοῦ Χριστοῦ,
πού ἔγινε αἰτία νά νεκρωθεῖ ὁ
αἰώνιος ἐχθρός τοῦ γένους μας
καί νά ὑψωθοῦμε καί νά ζήσουμε
ἐμεῖς.

Γ΄ (τρίτον) Ἡ ἑορτή τῆς Σταυ-
ροπροσκυνήσεως (Γ΄ Κυριακή
Νηστειῶν)

Κι ἐρχόμαστε στή σημερινή
ἡμέρα. Μιά πρώτη αἰτιολόγηση
τῆς ἐμφάνισης αὐτῆς τῆς ἑορτῆς
εἶναι ὅτι προέκυψε μᾶλλον ἐκ
μεταθέσεως τῆς ἀναμνήσεως τῆς
εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ,
πού ἀναγράφεται στό Συναξάριο
τῆς 6ης Μαρτίου. Ὡς γνωστόν

τίς καθημερινές τῆς Μ. Τεσσα-
ρακοστῆς δέν τελοῦνται μνῆμες
ἁγίων ἤ γεγονότων καθόσον
ἔχουν ἑορταστικό χαρακτήρα,
ἐνῶ ἡ Μ. Τεσσαρακοστή ἔχει χα-
ρακτήρα πένθιμο καί κατανυκτι-
κό ἀφοῦ δέν ἐπιτρέπει στίς κα-
θημερινές τήν τέλεση τῆς Θείας
Λειτουργίας.

Γιά μεγάλο χρονικό διάστημα
ἡ ἑορτή αὐτή παρέμεινε ὡς ἰδι-

αίτερη ἑορτή τῆς Κων-
σταντινουπόλεως καί μά-
λιστα τοῦ καθεδρικοῦ
Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας.
Στό τυπικό τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας ἡ ἑορτή τῆς
Σταυροπροσκυνήσεως
καταχωρίζεται ἀκριβῶς
στό μέσον της Μ. Τεσσα-
ρακοστῆς, ἡμέρα Τετάρτη
ὄχι Κυριακή. Τή συγκε-
κριμένη Κυριακή ἀπαγ-
γέλλεται μόνο ἡ τιμητική
προσκύνηση τοῦ Σταυροῦ
τήν προσεχῆ ἑβδομάδα.
Ἡ τάξη αὐτή ἐπεκτάθηκε

σέ ὁλόκληρη τήν Δ΄ ἑβδομάδα
τῶν Νηστειῶν ὥστε νά μπορέσει
ὁ λαός τῆς πρωτεύουσας τῆς
αὐτοκρατορίας νά προσκυνήσει
τό ξύλο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἔτσι σιγά – σιγά γενικεύτηκε
ἡ ἑβδομαδιαία τιμητική προσκύ-
νηση τοῦ Σταυροῦ στό μέσον τῆς
Μ. Τεσσαρακοστῆς. Χωρίς νά ξε-
χωρίζει ὅλως ἰδιαιτέρως κάποια
μέρα. Αὐτό ὁδήγησε τή μεταφορά
τῆς ἑορτῆς τήν Κυριακή γιά πε-
ρισσότερη λαμπρότητα. Κατ’
αὐτόν τόν τρόπο ὁλόκληρη ἡ Δ΄
ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν εἶναι
μία ἑβδομάδα πού ἀκτινοβολεῖ
τόν Τίμιο Σταυρό καί μάλιστα
μία λαμπρά ἀκτινοβολία τοῦ
Σταυροῦ πού ἐπιτρέπει αἰσιοδο-
ξία καί παραμερίζει ὅλα τά ἄλλα
θέματα διδασκαλίας, ἀφοῦ κυ-
ριαρχεῖ τό θέμα τοῦ Σταυροῦ. 

Τό ξύλο ἐκεῖνο τῆς κατάρας,
πού μετά τό Θεῖον Πάθος ἔγινε
«Τίμιον Ξύλον» εἶναι σύμβολο
καί σημαία. Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ
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ἐνανθρώπησις, ἡ διδαχή, ὁ βίος
καί τό σωτήριον πάθος τοῦ Κυ-
ρίου. Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ νέκρωσις
τῶν παθῶν καί ὁ δρόμος πρός
τήν Ἀνάστασιν. Εἶναι τό αἷμα
τῶν ἁγίων μαρτύρων, τά δάκρυα
τῆς μετανοίας τῶν ὁσίων, ὁ ἱδρώς
τοῦ κόπου τῶν Δικαίων. Ἡ
Ἐκκλησία ἐνώπιον τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ ἀρκεῖται στήν χαιρετι-
στήριο ἀναφώνηση «Ὦ ξύλον
εὐλογημένον».

Δ΄ (τέταρτον) Ἡ πρόοδος τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ (1η Αὐγούστου)

Πρόκειται γιά ἑορτή πού συμ-
πίπτει μέ τήν πρώτη ἡμέρα τῆς
νηστείας τῆς ἑορτῆς τῆς κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου καί θεσπί-
στηκε σέ ἀνάμνηση τῆς ἀπαλ-
λαγῆς τῶν κατοίκων τῆς Βασι-
λεύουσας, μέ τή βοήθεια τοῦ
Σταυροῦ, ἀπό τήν ἐπιδρομή τῶν
Σαρακηνῶν κατά τήν ἐποχή τοῦ
αὐτοκράτορα Μανουήλ Κομνη-
νοῦ

Στήν Κωνσταντινούπολη κατά
τήν ἑορτή αὐτή γινόταν λιτάνευση
δηλαδή πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ. Τό Συναξάριο ἀναφέρει ὅτι
ἐξαιτίας τῶν ἀσθενειῶν πού ἐπι-
κρατοῦσαν τό μήνα Αὔγουστο,
συνηθιζόταν ἀπό παλιά στήν
Κωνσταντινούπολη νά περιφέ-
ρεται στάς ὁδούς καί πλατείας
τῆς πόλεως τό Τίμιο Ξύλο τοῦ
Σταυροῦ, πρός ἁγιασμόν καί
ἀπαλλαγήν ἐκ τῶν νόσων.

Ἐπειδή ἀκριβῶς ἐξήρχετο ἐκ
τοῦ ἱεροῦ παλατίου καί μάλιστα
τοῦ Βασιλικοῦ θησαυροφυλακίου
καί λιτανευόταν σ’ ὅλη τήν πόλη
ὀνομάσθηκε πρόοδος.

Ε΄ (πέμπτον) Μνήμη τοῦ ἐν
οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ, ἐν τῇ πόλει
Ἱερουσαλήμ (7η Μαΐου)

Τό 351, ὅταν αὐτοκράτορας
ἦταν ὁ Κωνστάντιος γιός τοῦ Μ.
Κωνσταντίνου, τήν ἡμέρα τῆς
Πεντηκοστῆς γύρω στίς ἐννέα τό
πρωί φάνηκε μέ λαμπρά ἀστέρια

τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἁπλωμένο
στόν οὐρανό ἀπό τό Γολγοθά
ἕως τό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. Τό
θαῦμα ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Κύριλ-
λος Ἱεροσολύμων σέ ἐπιστολή
του πρός τόν αὐτοκράτορα Κων-
στάντιο. 

ΣΤ΄ (ἕκτον) Τετάρτη καί Παρα-
σκευή

Τέλος, ἐντός τῆς ἑβδομάδος
ἔχουμε δυό ἡμέρες ἀφιερωμένες
στόν Τίμιο Σταυρό καί γι’ αὐτό
τό λόγο τό βιβλίο τῆς παρακλη-
τικῆς περιλαμβάνει εἰδικά τρο-
πάρια καί κανόνες πού ἀναφέ-
ρονται στό Σταυρό, καί μᾶς ὑπεν-
θυμίζουν τόσο συχνά τήν διά τῆς
θυσίας τοῦ Σταυροῦ λύτρωσή
μας. Μάλιστα δέ κατά ἀρχαία
παράδοση καί τάξη τῆς Ἐκκλη-
σίας οἱ ἡμέρες αὐτές τιμῶνται μέ
νηστεία. 

Ὁποιαδήποτε βαθυστόχαστη
ἀναφορά στό Σταυρό τοῦ Χρι-
στοῦ, στή σταυρική θυσία τοῦ
Κυρίου, ὁποιαδήποτε καί ὁση-
δήποτε τιμητική προσκύνηση τοῦ
ξύλου καί τοῦ σημείου τοῦ Τιμίου
καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ὅπου
αὐτό ἐμφανίζεται, χωρίς τήν ἐν
συνειδήσει ἄρση τοῦ προσωπικοῦ
μας σταυροῦ θά καταντοῦσε τό
λιγότερο εὐσεβῆς φλυαρία καί
ματαιοπονία. Οἱ τρεῖς αὐτές πραγ-
ματικότητες: Σταυρός τοῦ Χρι-
στοῦ, σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καί
Σταυρός τοῦ πιστοῦ συνδέονται
ἄρρηκτα.

Αὐτό ἐξάλλου ἔρχονται νά προ-
βάλλουν ἐνώπιόν μας καί νά μᾶς
παρακινήσουν σέ ἀνάλογη ἀντα-
πόκριση προσωπικῆς ἐμπειρίας
ὅλες οἱ ἑορτές τοῦ Σταυροῦ. Διότι
τελικά καί οἱ τρεῖς αὐτές πραγ-
ματικότητες συνθέτουν τό ἑνιαῖο
μυστήριο τῆς «ἐν Χριστῷ» καί
«διά τοῦ Σταυροῦ» ἀπολυτρώ-
σεως.

Ὅταν μιλᾶμε (ἀγαπητοί μου)
γιά τό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, γιά
τή σταυρική του θυσία, ὁπωσδή-
ποτε στεκόμαστε μέ εὐλάβεια

μπροστά στό ξύλο τοῦ Σταυροῦ,
πάνω στό ὁποῖο ἔγινε ἡ θυσία
τοῦ Χριστοῦ, αἰσθανόμαστε τή
δύναμη πού ἔχει πάνω μας τό
σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καί ταυτό-
χρονα προσπαθοῦμε νά ζοῦμε
κατά τέτοιο τρόπο, ὥστε ὁ δικός
μας σταυρός νά φωτιστεῖ μέ τό
φῶς τῆς σταυρικῆς του θυσίας,
νά γίνει τελικά ὁ σταυρός μας
Σταυρός Του, ὅπως καί ὁ δικός
Του Σταυρός μπορεῖ καί πρέπει
νά γίνει Σταυρός μας.

Αὐτή τήν τελευταία ἐμπειρική
σχέση εἶχε ὑπ’ ὄψιν του ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος καθώς τό ζοῦσε
καί τό ἔγραφε «Χριστῷ συνε-
σταύρωμαι».

Πολλοί ἀπό τούς ἀνθρώπους
σήμερα μπορεῖ νά εἶναι σταυρο-
φόροι, νά φαίνωνται νά λέγωνται
Χριστιανοί, μά πολλοί λίγοι δέ-
χονται νά εἶναι σταυρωμένοι.
Χριστιανός εἶναι ὁ ἄνθρωπος
πού ζῆ μέ τήν προσδοκία τῆς
Ἀνάστασης καί πορεύεται πρός
τήν Ἀνάσταση σηκώνοντας τό
Σταυρό του, μέ τή βαθειά πίστη
πώς ἡ Ἀνάσταση ἔρχεται μόνο
μετά τό θάνατο στό Σταυρό. Ὁ
Σταυρός τοῦ Χριστοῦ (ἀγαπητοί
μου) εἶναι τό ἀπόρρητο μυστήριο,
πού ξεπερνάει κάθε λογισμό καί
λόγο.

Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία δέν ζητεῖ
λογικές ἀποδείξεις γιά νά πεισθεῖς
ἀλλά πιστεύει καί δέχεται μέ
εὐγνωμοσύνη ὅσα ὁ Θεός οἰκο-
νομεῖ γιά τή σωτηρία τοῦ κό-
σμου.

Εὐχηθεῖτε Σεβασμιώτατε ἐμεῖς
μονάχα μέ πίστη, συνείδηση καί
συναίσθηση τῆς ἀναξιότητάς μας
νά ἀναφωνοῦμε σέ κάθε εὐκαιρία: 

«Τόν Σταυρόν σου προσκυ-
νοῦμεν Δέσποτα,

καί τήν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
δοξάζομεν».

«Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ 
σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου».
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Στήν παροῦσα ζωή, Σεβα-
σμιώτατε, σεβαστοί πατέρες
καί ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

ὅλα τὰ πράγματα ἔχουν ἀρχή καί
τέλος. Ἔτσι ἔχει ὁρίσει ὁ Θεός.
Εἴτε ζωντανές ὑπάρξεις, εἴτε ἄψυχα
ὄντα, εἴτε εὐχάριστα γεγονότα,
εἴτε δυσάρεστα, εἴτε καταστάσεις
καί ἀνθρώπινα σχήματα, ὅλα
ἔχουν ἀρχή καί τέλος. Μόνο στήν
αἰώνιο ζωή δέ θά ἔχουν τέλος οἱ
καταστάσεις καί τά ὄντα. Σ’ αὐτή
τή ζωή, ὅλα τελειώνουν.

Μεγάλη εἶναι ἡ ἀξία τῆς ἀρχῆς
ὁποιουδήποτε πράγματος. Σπου-
δαία ἐπίσης καί ἡ κατάληξή του.
Ἰδιαίτερα ὅμως στίς περιπτώσεις
πού ἡ κατάληξη ἔχει νά κάνει μέ
τή συνέχεια στήν ἄλλη ζωή, μέ
τήν αἰωνιότητα, ἡ ἀξία τοῦ τελει-
ώματος εἶναι τεράστια. Δίνει ὁ
Θεός μεγάλη ἀξία στό τελείωμα
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ
θά κρίνει τόν ἄνθρωπο ἀνάλογα
μέ τό πῶς θά τόν βρεῖ τήν ἡμέρα
τοῦ θανάτου του. Μεγάλη ἀξία
δίνει ὅμως καί στό τελείωμα κάθε
ἐπιμέρους πνευματικοῦ ἀγῶνος.
Ὅλοι οἱ πνευματικοί ἀγῶνες πού
δίνει ὁ ἄνθρωπος στή ζωή του,
ἐπιστέφονται μέ ἐπιτυχία, μόνο
ὅταν δέν λιποτακτήσει ἀπό τό ἀγώ-
νισμα, ἀλλά μέ τήν ὑπομονή του
ἀγωνισθεῖ ἕως τέλους. 

Ὅλοι οἱ πιστοί, τίς ἡμέρες αὐτές,
βρισκόμαστε σέ ἕνα στάδιο ἀγῶνος,
στό στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσα-
ρακοστῆς. Ἔχουμε ἤδη διανύσει
τό μεγαλύτερο μέρος τῆς νηστείας
καί βρισκόμαστε πρός τό τέλος
της. Καί ὅπως προείπαμε, ἀφοῦ ὁ
Θεός δίνει μεγάλη ἀξία στό τελεί-
ωμα κάθε καταστάσεως, δίνει καί
μεγάλη ἀξία καί στό πῶς θά τε-
λειώσουμε τή νηστεία.

Γνωρίζοντας αὐτό ἡ Ἁγία μας
Ἐκκλησία, τήν τελευταία ἑβδομάδα
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, γιά
νά μᾶς τονώσει καί νά μᾶς προ-
τρέψει νά ἀγωνισθοῦμε ἕως τέλους,
μᾶς ὑπενθυμίζει μία παραβολή, ἡ
ὁποία ἔχει νά κάνει μέ τό τέλος
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καί κατ’

ἐπέκταση μέ τό τέλος κάθε πνευ-
ματικοῦ ἀγῶνος. Ἡ παραβολή
αὐτή εἶναι ἡ παραβολή τοῦ πλου-
σίου καί τοῦ Λαζάρου. Ἀπό τόν
σημερινό Ἑσπερινό, μέχρι καί τόν
Ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς τῆς Ἐγέρσεως
τοῦ Λαζάρου, τά τροπάρια τῶν
διαφόρων ἀκολουθιῶν ὅλης τῆς
ἑβδομάδος, ἀναφέρονται στήν πα-
ραβολή καί στά μηνύματα πού
ἀπορρέουν ἀπ’ αὐτή.

Τήν ἀπάντηση, ὅσον ἀφορᾶ τόν
λόγο γιά τόν ὁποῖο γίνεται αὐτή ἡ
ὑπενθύμιση τῆς παραβολῆς, μᾶς

τήν δίνει τό σημερινό ἰδιόμελο τῶν
ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ, πού
ἀκούσαμε μόλις πρίν ἀπό λίγο. Ἄς
ξανακούσουμε ὅμως πάλι τό ἰδιό-
μελο:

«Θαυμαστή του Σωτῆρος ἡ δι’
ἡμᾶς φιλάνθρωπος γνώμη, τῶν
μελλόντων γάρ τήν γνῶσιν, ὡς πα-

ρόντων κεκτημένος, τοῦ Λα-
ζάρου καί τοῦ πλουσίου, τόν
βίον ἐστηλίτευσε. Τῶν ἑκα-
τέρων οὖν τό τέλος ἐνοπτρι-
ζόμενοι, τοῦ μέν φύγωμεν τό
ἀπηνές καί μισάνθρωπον, τοῦ
δέ ζηλώσωμεν τό καρτερές
καί μακρόθυμον. Πρός τό σύν
αὐτῷ τοῦ Ἀβραάμ κόλποις,
ἐνθαλπώμενοι βοᾶν, δικαιο-
κρίτα Κύριε δόξα σοι».

Μᾶς καλεῖ λοιπόν ἡ Ἐκκλη-
σία, τώρα στό τέλος τῆς Με-
γάλης Τεσσαρακοστῆς, νά
δοῦμε καλά, νά παρατηρή-
σουμε, τό τέλος, τήν κατάλη-
ξη, πού εἶχαν οἱ δύο αὐτοί
ἄνθρωποι, ὁ πλούσιος καί ὁ
Λάζαρος. Ἄς θυμηθοῦμε ὅμως
τό τέλος τους, ἀναφέροντας
μέ συντομία τήν παραβολή.

Ὑπῆρχε κάποτε ἕνας πλού-
σιος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ντυ-

νόταν μέ τά καλύτερα ροῦχα, ἔτρω-
γε, ἔπινε καί καλοπερνοῦσε κάθε
μέρα ζῶντας μέσα σέ μεγάλη πο-
λυτέλεια. Ὑπῆρχε κι ἕνας φτωχός
πού τόν ἔλεγαν Λάζαρο, ριγμένος
ἔξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ πλουσίου,
γεμάτος πληγές στό σῶμα του, πού
προσπαθοῦσε νά χορτάσει ἀπό τά
ψίχουλα πού ἔπεφταν ἀπό τό τρα-
πέζι τοῦ πλουσίου καί ἦταν σέ τέ-
τοια ἐγκατάλειψη πού ἀκόμα καί
τά σκυλιά ἔρχονταν καί ἔγλυφαν
τίς πληγές του. Κάποια στιγμή πέ-
θανε ὁ φτωχός καί μεταφέρθηκε
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ἀπό τούς ἀγγέλους στήν ἀγκαλιά
τοῦ Ἀβραάμ. Πέθανε καί ὁ πλού-
σιος καί πῆγε στόν Ἅδη καί βασα-
νιζόταν. Καί στόν Ἅδη, ἐκεῖ πού
βασανιζόταν, σήκωσε τά μάτια του
καί βλέπει τόν Ἀβραάμ καί τόν
Λάζαρο στήν ἀγκαλιά του. Καί
φώναξε ὁ πλούσιος: Πάτερ Ἀβρα-
άμ, λυπήσου με καί στεῖλε τόν Λά-
ζαρο νά βουτήξει στήν ἄκρη τό
δάκτυλό του στό νερό καί νά δρο-
σίσει τήν γλῶσσα μου, γιατί καί-
γομαι καί λιώνω σέ τούτη τήν φλό-
γα. Καί εἶπε ὁ Ἀβραάμ: Παιδί μου,
θυμήσου, πώς ἐσύ χάρηκες τά ἀγα-
θά στήν ζωή σου, καί ὁ Λάζαρος
πάλι τά βάσανα. Τώρα ἐκεῖνος
ἐδῶ χαίρεται κι ἐσύ βασανίζεσαι.
Κι ἐκτός ἀπό ὅλα αὐτά, μεταξύ
μας ὑπάρχει βαθύ φαράγγι, ὥστε
ἐκεῖνοι πού θέλουν νά διαβοῦν
ἀπό τήν μιά μεριά στήν ἄλλη, νά
μήν μποροῦν. Τότε ὁ πλούσιος
εἶπε: Σέ παρακαλῶ τότε πάτερ,
νά στείλεις τόν Λάζαρο στό σπίτι
τοῦ πατέρα μου, γιατί ἔχω 5 ἀδέλ-
φια, νά πάει καί νά τούς βεβαιώσει
τί γίνεται ἐδῶ, γιά νά μήν ἔρθουν
καί αὐτοί σέ τούτη τήν κόλαση.
Τοῦ λέει ὁ Ἀβραάμ: Ἔχουν τόν
Μωυσῆ καί τούς προφῆτες, ἄς
τούς ἀκούσουν. Κι ἐκεῖνος εἶπε:
Ὄχι πάτερ Ἀβραάμ, μόνο ἄν πάει
σ' αὐτούς κάποιος ἀπό τούς νε-
κρούς, θά μετανοήσουν. Τότε τοῦ
εἶπε ὁ Ἀβραάμ: Ἄν δέν ἀκοῦνε
τόν Μωυσῆ καί τούς προφῆτες,
οὔτε κι ἄν ἀναστηθεῖ κάποιος ἀπό
τούς νεκρούς θά πεισθοῦν.

Στήν παραβολή αὐτή πού ἀκού-
σαμε μόλις τώρα, ἀγαπητοί μου,
γνωρίζουμε τόν βίο δύο ἀνθρώπων.
Βλέπουμε δύο ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι
μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς τους, ἔμει-
ναν σταθεροί καί ἀμετάβλητοι. Ὁ
ἕνας, ἐπέμενε μέχρι τέλους στήν
σκληρόκαρδη καί ὑλόφρονα τα-
κτική του καί βρέθηκε τελικά στόν
Ἅδη «ὑπάρχων ἐν βασάνοις». Ὁ
ἄλλος, ὑπέμεινε ἀγόγγυστα μέχρι
τέλους τό μαρτύριό του καί κέρδισε
τόν Παράδεισο καί τήν Βασιλεία
τῶν Οὐρανῶν. Τό σκηνικό ἄλλαξε
τελείως. Ὁ ἕνας ἔπεσε ἀπό τήν

ἀφθονία τῶν ἀγαθῶν πού εἶχε
στήν ζωή του, στήν ἀφόρητη ὀδύνη.
Ὁ πτωχός καί ταλαίπωρος Λάζα-
ρος ὅμως, μέ τόν ἄθλο τῆς ὑπο-
μονῆς του, ἀνῆλθε στήν οὐράνια
μακαριότητα.

Ἄς δοῦμε τώρα, ἐμβαθύνοντας
στήν παραβολή, πῶς ζοῦσαν αὐτοί
οἱ ἄνθρωποι, ἀρχίζοντας πρῶτα
ἀπό τόν πλούσιο. Πολλοί, ἀκού-
γοντας τήν παραβολή αὐτή, νομί-
ζουν ὅτι ὁ πλούσιος πῆγε στήν
Κόλαση μόνο καί μόνο ἐπειδή ἦταν
πλούσιος. Πλούσιος ὅμως ἦταν καί
ὁ Ἀβραάμ. Τόν βλέπουμε παρ’ ὅλα
αὐτά μέσα στόν Παράδεισο ἀνά-
μεσα στούς δικαίους. Δέν φταίει
λοιπόν ὁ πλοῦτος, γιά νά πάει κά-
ποιος πλούσιος στήν κόλαση. Τά
ὑλικά πράγματα δέν φταῖνε. Ὁ
ἄνθρωπος φταίει. Δέν φταῖνε τά
ἀργύρια, ἀλλά ἡ φιλαργυρία. Ὁ
πλοῦτος ἀπό μόνος του οὔτε καλός
εἶναι οὔτε κακός. Στά χέρια τοῦ
ἀνθρώπου γίνεται καλός ἤ κακός.
Εἶναι βέβαια ὁ πλοῦτος, ἕνα μεγάλο
ἐμπόδιο γιά τήν σωτηρία, ὄχι ὅμως
καί ἀνυπέρβλητο. «Δυσκόλως οἱ
τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τήν Βασι-
λείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελεύσονται»
εἶπε ὁ Κύριος γιά νά δείξει τήν δυ-
σκολία τοῦ πράγματος, ὄχι ὅμως
καί τό ἀκατόρθωτο αὐτοῦ. Ὁ πλού-
σιος τῆς παραβολῆς πῆγε ἐκεῖ πού
πῆγε ὄχι γιατί ἦταν πλούσιος, ἀλλά
γιατί ἦταν κακός πλούσιος, ἄσπλα-
χνος καί σκληρόκαρδος ἄνθρωπος.
Καί μάλιστα, ἔτσι ἦταν μέχρι τήν
τελευταία στιγμή τῆς ζωῆς του.
Δέν ἄλλαξε. Μποροῦσε μέ τόν
πλοῦτο του νά ἀγοράσει τόν Πα-
ράδεισο, ἀλλά ἐκεῖνος ἐξαιτίας τοῦ
πλούτου του ἔπεσε στήν κόλαση. 

Τό σημερινό ἰδιόμελο τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ πού ἀναφέραμε πιό πάνω,
λέει καθαρά τί πρέπει νά μισήσουμε
καί νά ἀποφύγουμε ἀπό τήν ζωή
τοῦ πλουσίου. «Τοῦ μέν» λέει, δη-
λαδή τοῦ πλουσίου, «φύγωμεν τό
ἀπηνές καί μισάνθρωπον». Δηλα-
δή, ἐάν θέλουμε νά μήν ἔχουμε
τήν κατάληξη πού εἶχε ὁ πλούσιος,
θά πρέπει νά ἀποφύγουμε τό σκλη-
ρό καί μισάνθρωπο τοῦ χα-

ρακτῆρος τοῦ πλουσίου. Γιατί αὐτά
ἦταν τά χαρακτηριστικά τοῦ πλου-
σίου πού τόν ἔστειλαν στήν κόλαση.
Ἔβλεπε δίπλα του, μπροστά στήν
πόρτα του, ἕναν ταλαίπωρο πτωχό,
γυμνό, πεινασμένο καί πληγιασμέ-
νο, καί δέν συγκινήθηκε ποτέ ἡ
καρδιά του. Δέν τοῦ ἔδωσε ποτέ
οὔτε ἕνα κομμάτι ψωμί. Δέν τοῦ
εἶπε ποτέ «Ἔλα κι ἐσύ μέσα στό
σπίτι μου νά ζεσταθεῖς, νά φᾶς
λίγο ψωμί, νά περιποιηθοῦμε τίς
πληγές σου». 

Ὁ πλούσιος ἦταν σκληρός
ἄνθρωπος καί προπαντός τοῦ ἔλει-
πε ἡ ἀγάπη. Γι’ αὐτό καί τό τρο-
πάριο τόν λέει μισάνθρωπο. Ἡ
ἀγάπη εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀρετή.
Ὅλες τίς ἄλλες ἀρετές νά ἔχουμε,
ἐάν δέν ἔχουμε τήν ἀρετή τῆς ἀγά-
πης δέν εἴμαστε τίποτα. Τό λέει
χαρακτηριστικά αὐτό ὁ ἀπόστολος
Παῦλος στόν περίφημο ὕμνο τῆς
ἀγάπης. «Καί ἐάν ἔχω προφητείαν
καί εἰδῶ τά μυστήρια πάντα καί
πᾶσαν τήν γνῶσιν καί ἐάν ἔχω
πᾶσαν τήν πίστιν ὥστε ὄρη μεθι-
στάνειν, ἀγάπην δέ μή ἔχω, οὐδέν
εἰμί». Δηλαδή, καί ἐάν ἔχω τό χά-
ρισμα τῆς προφητείας, καί γνωρίζω
ὅλα τὰ μυστικά σχέδια τοῦ Θεοῦ
καί ἔχω ὅλη τήν γνώση καί γνωρίζω
τά πάντα καί ἐάν ἔχω πολύ μεγάλη
πίστη ὥστε μέ τήν πίστη μου νά
μπορῶ νά μετακινῶ καί βουνά
ἀκόμη, δέν ἔχω ὅμως ἀγάπη, τότε
δέν εἶμαι τίποτα. 

Μᾶς ὑπενθυμίζει λοιπόν ἡ ἁγία
μας Ἐκκλησία, τώρα στό τέλος τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὅτι ὁ
ἀγώνας πού κάναμε ὅλη τήν Σα-
ρακοστή, δέν ἔχει καμιά ἀξία ἐάν
δέν ἔχουμε ἀγάπη. Καί ἐάν ἀκόμη
ἔχουμε κάνει μεγάλες καί δύσκολες
καί πολύωρες προσευχές καί ἐάν
ἔχουμε χύσει πολλά δάκρυα καί
ἐάν κουραστήκαμε πολύ στόν ἀγώ-
να, δέν κερδίσαμε τίποτα ἐάν δέν
ἔχουμε ἀγάπη. Ἐάν δέν μιλᾶμε στόν
γείτονά μας, ἐάν μισοῦμε τόν συ-
νάνθρωπό μας, ἐάν ἐπιζητοῦμε τό
κακό τοῦ διπλανοῦ μας, τότε ὅλοι
μας οἱ κόποι μπροστά στά μάτια
τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἕνα μηδέν. Καί ὄχι
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μόνο ἕνα μηδέν, ἀλλά χειρότερο
ἀκόμη. Διότι λέει τά ἑξῆς ὁ Θεός
γιά τούς ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν
ἀγάπη: «Νηστείαν καί ἀργίαν καί
τάς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου…
ὅταν ἐκτίνητε τάς χεῖρας ὑμῶν πρός
με, ἀποστρέψω τούς ὀφθαλμούς
μου ἀφ’ ὑμῶν. Καί ἐάν πληθύνητε
τήν δέησιν, οὐκ εἰσακούσομαι
ὑμῶν… Λούσασθε καί καθαροί γί-
νεσθε… μάθετε καλόν ποιεῖν, ἐκζη-
τήσατε κρίσιν, ρύσασθε ἀδικούμε-
νον, κρίνατε ὀρφανὸν καί δικαιώ-
σατε χήραν. Καί δεῦτε, διαλεχθῶμεν,
λέγει Κύριος». 

Ἴσως μᾶς φαίνονται παράξενα
αὐτά τά λόγια τοῦ Θεοῦ. Ὅμως
πραγματικά ὁ Θεός καί τήν νηστεία
τήν μισεῖ, καί τήν προσευχή δέν
τήν ἀκούει, ὅταν ὁ ἄνθρωπος δέν
ἔχει μέσα του ἀγάπη. Γι’ αὐτό λοι-
πόν καί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, μᾶς
ὑπενθυμίζει τώρα στό τέλος τῆς
νηστείας, τό χρέος τῆς ἀγάπης.
Γιά νά μήν πᾶνε οἱ κόποι μας χα-
μένοι. Γιά νά μήν νομίζουμε ὅτι
κάτι κάναμε. Αὐτό πού πρέπει νά
ἀποκτήσουμε μέ τήν βοήθεια τῆς
νηστείας, εἶναι ἡ ἀγάπη. Γιά αὐτό
λοιπόν μᾶς προτρέπει νά ἀποφύ-
γουμε, νά μήν ἔχουμε καμιά σχέση
μέ τό "ἀπηνές καί μισάνθρωπον"
τοῦ πλουσίου.

Παράλληλα ὅμως, μᾶς συμβου-
λεύει νά μιμηθοῦμε τό «καρτερές
καί μακρόθυμον» τοῦ πτωχοῦ Λα-
ζάρου. 

Ἄς δοῦμε λοιπόν τό δεύτερο
πρόσωπο τῆς παραβολῆς, τόν Λά-
ζαρο. Ὁ Λάζαρος, καθόταν ἔξω
ἀπό τό σπίτι τοῦ πλουσίου, γεμάτος
πληγές στό σῶμα καί προσπαθοῦσε
νά χορτάσει ἀπό τά ψίχουλα πού
ἔπεφταν ἀπό τό τραπέζι τοῦ πλου-
σίου. Ἦταν σέ ἄθλια κατάσταση.
Ἕνα οἰκτρό θέαμα. Ἀκόμα καί τά
σκυλιά ἔρχονταν καί ἔγλυφαν τίς
πληγές του καί αὐτός δέν εἶχε τήν
δύναμη οὔτε αὐτά νά διώξει. Ἦρθε
ὅμως καί ἡ στιγμή πού πέθανε καί
τότε πῆγε κατευθείαν στήν ἀγκαλιά
τοῦ Ἀβραάμ.

Ἄς μήν νομίζουμε ὅμως, ἀγα-
πητοί μου, ὅτι ὁ Λάζαρος πῆγε

στόν Παράδεισο μόνο καί μόνο
ἐπειδή ἦταν φτωχός. Ἄν ἦταν ἔτσι,
θά ἔπρεπε νά πάει στήν ἀγκαλιά
κάποιου φτωχοῦ καί ὄχι στήν
ἀγκαλιά τοῦ πλούσιου Ἀβραάμ.
Καί τότε, θά ἔπρεπε νά εἶναι χω-
ριστή ἡ θέση τῶν ἀνθρώπων στήν
ἄλλη ζωή ἀνάλογα μέ τό εἰσόδημά
τους στήν γῆ. Οἱ πλούσιοι στήν
κόλαση καί οἱ φτωχοί στόν Παρά-
δεισο. Ὅμως θά εἶναι καί πλούσιοι
στόν Παράδεισο καί θά εἶναι καί
πολλοί φτωχοί στήν κόλαση. Αὐτό
πού ἔκανε τόν Λάζαρο νά πάει
στούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ, δέν
εἶναι ἡ φτώχεια του, ἀλλά ἡ ὑπο-
μονή του, ἡ καρτερικότητά του, ἡ
ἀνεξικακία του, ἡ μακροθυμία του. 

Γιά χρόνια ὁλόκληρα ἦταν πε-
ταμένος ἔξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ
πλουσίου. Ποτέ ὅμως δέν γόγγυσε.
Ποτέ δέν εἶπε, «γιατί Θεέ μου αὐτή
ἡ ἀδικία, ἐγώ νά πεθαίνω ἀπό τήν
πεῖνα καί δίπλα μου ἀκριβῶς ὁ
πλούσιος νά μήν ξέρει τί θά πεῖ
στέρηση καί τί θά πεῖ πόνος». Ποτέ
δέν ξεστόμισε κάποια βρισιά ἐναν-
τίον τοῦ πλουσίου. Οὔτε κἄν ἐναν-
τίον τῶν σκύλων πού ἔρχονταν
καί ἔγλυφαν τίς πληγές του. Ποτέ
δέν κατέκρινε τόν σκληρό καί σπά-
ταλο πλούσιο. Καί μέ τά ψίχουλα
πού ἔτρωγε, δόξαζε τόν Θεό καί
εὐγνωμονοῦσε τόν πλούσιο. Ἦταν
ἄνθρωπος ἀγάπης καί ὑπομονῆς.
Ἦταν φτωχός στά ὑλικά πράγμα-
τα, εἶχε ὅμως πλούσια καί λαμπρή
ψυχή. Καί γιά αὐτό τόν λόγο, ὁ
δικαιοκρίτης Θεός, μέ τιμή καί
δόξα τοῦ χάρισε τόν Παράδεισο. 

Ἔδειξε ὁ Λάζαρος ὑπομονή καθ’
ὅλη τήν διάρκεια τῆς ζωῆς του. Ἡ
ὑπομονή του αὐτή ἦταν ἀποτέλεσμα
τῆς πίστεώς του στόν Θεό ἐπάνω
στίς θλίψεις του. Ὁ ἀπόστολος
Παῦλος, γράφει στήν πρός Ρωμαί-
ους ἐπιστολή του: «οὐ μόνον δέ,
ἀλλά καί καυχώμεθα ἐν ταῖς θλί-
ψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλίψις ὑπομονήν
κατεργάζεται». Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας μποροῦν καί μετατρέπουν
τήν θλίψη καί τόν πόνο, σέ χαρά
καί ὠφέλεια γιά τήν ψυχή τους.
Ἐνῶ ὁ κοσμικός ἄνθρωπος μπροστά

στήν θλίψη καί τήν δοκιμασία συ-
νήθως ἀπογοητεύεται καί τά βάζει
μέ τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους
του, ὁ πιστός ἀντιμετωπίζει τίς δυ-
σκολίες μέ ἐλπίδα, ὡς δῶρο Θεοῦ
καί προσπαθεῖ μέσα ἀπό αὐτές νά
ἔρθει πιό κοντά στόν Θεό.

Ἡ ὑπομονή βέβαια εἶναι χάρι-
σμα πού ἀποκτᾶται μέ ἀγώνα πολύ
καί μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ. Γι’
αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος
ὀνομάζει τόν Θεό, Θεό τῆς ὑπο-
μονῆς καί Τόν παρακαλεῖ τήν ἴδια
ὑπομονή νά δώσει στούς πιστούς,
γράφοντας στήν πρός Ρωμαίους
ἐπιστολή του: «Ὁ δέ Θεός τῆς ὑπο-
μονῆς καί τῆς παρακλήσεως, δώη
ὑμῖν τό αὐτό φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις
κατά Χριστόν Ἰησοῦν». 

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
μος θεωρεῖ τήν ὑπομονή βασίλισσα
τῶν ἀρετῶν. Γι’ αὐτό καί στήν
ἐπιστολή του πρός τήν Ὀλυμπιάδα
γράφει: «Ὑπομονῆς ἴσον οὐδέν,
ἀλλ’ αὕτη μάλιστα ἐστίν ἡ βασιλίς
τῶν ἀρετῶν, θεμέλιος τῶν κατορ-
θωμάτων, λιμήν ὁ ἀκύμαντος. Οὐδ’
αὐτός ὁ διάβολος παραβλάψαι δυ-
νήσεται». 

Ὅταν ὁ Κύριος εἶπε μία ἄλλη
παραβολή, τήν παραβολή τοῦ Σπο-
ρέως, ἀφοῦ ἀρχικά ἀναφέρθηκε
στήν ἄγονη γῆ, στούς ἀνθρώπους
δηλαδή ἐκείνους πού ἀκοῦνε τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ καί γιά διάφορους
λόγους δέν τόν δέχονται καί δέν
προοδεύουν, στήν συνέχεια, ἀνα-
φέρθηκε στήν γῆ τήν ἀγαθή, στούς
ἀνθρώπους ἐκείνους δηλαδή, πού
δέχονται τόν εὐαγγελικό λόγο. Γι’
αὐτούς λοιπόν εἶπε ὁ Κύριος ὅτι
εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι
ἀκοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί καρ-
ποφοροῦν ἐν ὑπομονῇ (Λουκ. 8,
15). Θέτει λοιπόν ὁ Θεός, ὡς βασική
προϋπόθεση τῆς κατά Θεόν προ-
όδου, τήν ὑπομονή. Μάλιστα, μι-
λώντας ὁ Ἰησοῦς γιά τούς διωγμούς
καί τίς θλίψεις πού θά ἀντιμετω-
πίσουν οἱ Χριστιανοί στόν κόσμο,
πάλι τήν ὑπομονή βάζει ὡς βάση
γιά νά στηριχθοῦν οἱ πιστοί: «Ἐν
τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τάς
ψυχὰς ὑμῶν». 
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Ὅ
λοι οἱ Ὀρθόδοξοι πι-
στοὶ ἑορτάζομεν καὶ
ἐφέτος χαρμοσύνως

τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
ψάλλομεν: «Θανάτου ἑορτάζο-
μεν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν κα-
θαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς τῆς
αἰωνίου ἀπαρχήν� καὶ σκιρ -
τῶν τες ὑμνοῦμεν τὸν Αἴτιον»
(τροπάριον τοῦ Κανόνος τῆς
Ἀναστάσεως).

Καὶ ἐνῷ ἡμεῖς χαρμοσύνως
ἑορτάζομεν τὴν Ἀνάστασιν
τοῦ Κυρίου, ὡς πραγματικό-
τητα ζωῆς καὶ ἐλπίδος, πέριξ
ἡμῶν, ἐν τῷ κόσμῳ, ἀκούομεν
τὰς κραυγὰς καὶ τὰς ἀπειλὰς
τοῦ θανάτου, τὰς ὁποίας ἐκτο-
ξεύουν ἐκ πολλῶν σημείων
τῆς γῆς ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πι-
στεύουν ὅτι δύνανται νὰ λύ -
σουν τὰς διαφορὰς τῶν ἀν -
θρώ πων διὰ τῆς θανατώσεως
τῶν ἀντιπάλων, γεγονὸς τὸ
ὁποῖον καὶ ἀποτελεῖ τὴν με-
γαλυτέραν ἀπόδειξιν τῆς ἀδυ-
ναμίας των. Διότι, διὰ τῆς

προκλήσεως τοῦ θανάτου τοῦ
συνανθρώπου, διὰ τῆς ἐκδι-
κητικότητος κατὰ τοῦ ἑτέρου,
τοῦ διαφορετικοῦ, δὲν βελ-
τιώνεται ὁ κόσμος, οὔτε
ἐπιλύονται τὰ προβλήματα
τῶν ἀν θρώ πων. Εἶναι, ἄλλω-
στε, ὑπὸ πάν των παραδεκτὸν
καὶ ἀναγνωριζόμενον, ἰδιαι-
τέρως δὲ ὑπὸ τῶν σκεπτομέ-
νων ἀνθρώπων πάσης ἐποχῆς,
ὅτι τὸ κακὸν νικᾶται διὰ τοῦ
ἀγαθοῦ καὶ οὐδέποτε διὰ τοῦ
κακοῦ. 

Τὰ προβλήματα ἐπιλύονται
ἀληθῶς διὰ τῆς ἀναγνωρίσεως
καὶ τῆς τιμῆς τῆς ἀξίας τοῦ
προσώπου καὶ διὰ τοῦ σεβα-
σμοῦ τῶν δικαιωμάτων του.
Καὶ ἀντιστρόφως, τὰ παντὸς
εἴδους προβλήματα δημιουρ-
γοῦνται καὶ ὀξύνονται ἐκ τῆς
περιφρονήσεως τοῦ ἀνθρω-
πίνου προσώπου καὶ τῆς κα-
ταπατήσεως τῶν δικαίων
αὐτοῦ, ἰδιαιτέρως τοῦ ἀδυνά-
του, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ δύ-
ναται νὰ αἰσθάνεται ἀσφαλὴς

καὶ ὁ ἰσχυρὸς νὰ εἶναι δίκαιος
διὰ νὰ ὑπάρξῃ εἰρήνη. 

Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ
τῶν νεκρῶν καὶ ἀπέδειξε καὶ
μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον τὴν ἀδυ-
ναμίαν τοῦ θανάτου νὰ ἐπι-
κρατήσῃ καὶ νὰ ἐπιφέρῃ στα-
θερὰν μεταβολὴν εἰς τὸν
κόσμον. Αἱ δημιουργούμεναι
διὰ τοῦ θανάτου καταστάσεις
εἶναι ἀναστρέψιμοι, διότι,
παρὰ τὰ φαινόμενα, εἶναι προ-
σωριναί, δὲν ἔχουν ρίζαν καὶ
ἰκμάδα, ἐνῷ ἀοράτως παρὼν
εἶναι ὁ πάντοτε νικήσας τὸν
θάνατον Χριστός. 

Ἡμεῖς, οἱ ἔχοντες τὴν ἐλπί-
δα μας εἰς Αὐτόν, πιστεύομεν
ὅτι τὸ δικαίωμα τῆς ζωῆς
ἀνήκει εἰς ὅλους τοὺς ἀν -
θρώπους. Ἡ Ζωὴ καὶ ἡ Ἀ νά -
στασις προσφέρονται ὑπὸ τοῦ
πατήσαντος τὸν θάνατον καὶ
τὴν ἰσχύν αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ἀν -
θρώπων, Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
εἰς Αὐτὸν μόνον καὶ εἰς τὴν
διδασκαλίαν Του ὁ ἄνθρωπος
πρέπει νὰ ἐλπίζῃ. Ἡ πίστις

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧΑ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Χριστὸς Ἀνέστη!!

Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα, μετὰ τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον.
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Ὁ Λάζαρος τῆς παραβολῆς,
ἔκανε ὑπομονή στίς δοκιμασίες
του, γι’ αὐτό καί σώθηκε. Ἔκανε
ὑπομονή καθ’ ὅλη τήν διάρκεια
τῆς ζωῆς του. Δέν κάμφθηκε
οὔτε μιά στιγμή. Ἔκανε ὑπομονή
μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του.
Αὐτό πρέπει λίγο νά τό προσέ-
ξουμε. Ἐάν ὁ Λάζαρος στό τέλος
τῆς ζωῆς του ἀγανακτοῦσε, ἔχα-
νε τήν ὑπομονή του καί ἔλεγε
λόγια ἐναντίον τοῦ πλουσίου
καί ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, θά ἔχανε
τόν Παράδεισο, θά πήγαιναν
κόποι τόσων χρόνων χαμένοι. 

Ἀντίθετα ὁ πλούσιος, ἐάν στό
τέλος τῆς ζωῆς του, καταλάβαινε
τό λάθος του καί ζητοῦσε συγ-
χώρεση ἀπό τόν Θεό, ὁ Θεός μέ
τήν μεγάλη Του ἀγάπη θά τόν
συγχωροῦσε. Ὁ Θεός θά κρίνει
τόν ἄνθρωπο ἀνάλογα μέ τίς
πράξεις του, καθ’ ὅλη τήν διάρ-
κεια τῆς ζωῆς του, ἀλλά κυρίως
ἀνάλογα μέ τό πῶς θά βρεῖ τόν
ἄνθρωπο τήν ὥρα τοῦ θανάτου
του. Ὁ ληστής στόν σταυρό, μιά
ζωή ἐγκληματοῦσε. Ἡ μιά στιγμή
ὅμως λίγο πρίν πεθάνει, πού ζή-
τησε συγχώρεση ἀπό τόν Ἐσταυ-
ρωμένο Ἰησοῦ, τοῦ χάρισε τόν
Παράδεισο. 

Οἱ Πατέρες τονίζουν πολύ
τήν ἀγωνία πού θά πρέπει νά
μᾶς διακατέχει γιά τήν κατά-
σταση στήν ὁποία θά βρισκό-
μαστε στό τέλος τῆς ζωῆς μας.
Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία καθη-
μερινά προσεύχεται: «Χριστιανά
τά τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν…». Γιατί
εἶναι ἀλήθεια αὐτό πού λέει τό
Εὐαγγέλιο ὅτι «ὁ ὑπομείνας εἰς
τέλος, οὗτος σωθήσεται». Θά
σωθεῖ μόνον αὐτός, πού θά ὑπο-
μείνει μέχρι τό τέλος. Ἐάν κάνει
κάποιος γιά χρόνια ὁλόκληρα
ὑπομονή σέ κάποιον πειρασμό,
καί κάποια στιγμή χάσει τήν
ὑπομονή του καί πεῖ: «Θεέ μου,
ἔκανα τόσα χρόνια ὑπομονή,
δέν ἀντέχω ἄλλο» καί τά δώσει
ὅλα μιά κλωτσιά, τότε δυστυχῶς
ἔχασε τό παιχνίδι. Πῆγαν κόποι

πολλῶν χρόνων χαμένοι. Διότι
εἶναι ἀληθινός ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ:
«Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος
σωθήσεται». Ἡ ὑπομονή μέχρι
τό τέλος εἶναι αὐτή πού θά μᾶς
χαρίσει τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Σεβασμιώτατε. Ἡ ἁγία μας
Ἐκκλησία, τώρα στό τέλος τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προ-
βάλλοντας ὡς παράδειγμα πρός
ἀποφυγήν τήν σκληρόκαρδη καί
ὑλόφρονα ἕως τέλους τακτική
τοῦ πλουσίου, καί παράδειγμα
πρός μίμηση τήν ὑπομονή καί
καρτερικότητα ἕως τέλους τοῦ
Λαζάρου, μᾶς καλεῖ, ἐάν ὁμοι-
άζει ἡ συμπεριφορά μας μέ
αὐτήν τοῦ πλουσίου, ἔστω τώρα
τήν ὕστατη στιγμή, νά ἀλλάξουμε
πορεία. Καί ἐάν ὁμοιάζει μέ τήν
συμπεριφορά τοῦ Λαζάρου νά
ὑπομείνουμε μέχρι τό τέλος τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καί
κατ’ ἐπέκτασιν τῆς ζωῆς μας,
μέ καρτερικότητα. Δίνει λοιπόν
ἡ Ἐκκλησία μας ἐλπίδα στόν
ἄνθρωπο πού δέν ἔκανε καθό-
λου ἀγώνα τήν Μεγάλη Τεσσα-
ρακοστή, νά ἀρχίσει ἔστω καί
τώρα, στό τέλος. Συνιστᾶ πα-
ράλληλα στόν ἀγωνιστή, πού
ἀγωνίστηκε ὅλη τήν Μεγάλη
Τεσσαρακοστή, νά μήν χάσει
τήν ὑπομονή του καί πᾶνε οἱ
κόποι του χαμένοι, καί νά ἀγω-
νιστεῖ ἕως τέλους. 

Ἐάν λοιπόν πορευθοῦμε ἔτσι,
τότε θά ἀκούσουμε ὅλοι μέ χαρά
τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως,
πρῶτοι καί δεύτεροι, πλούσιοι
καί πένητες, ἐγκρατεῖς καί ρά-
θυμοι, τόν κατηχητικό λόγο τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-
μου πού λέει: «Εἴ τις ἔκαμε νη-
στεύων, ἀπολαυέτω νῦν τό δη-
νάριον… Εἴ τις εἰς μόνην ἔφθασε
τήν ἑνδεκάτην, μή φοβηθῆ τήν
βραδύτητα. Φιλότιμος γάρ ὤν
ὁ δεσπότης, δέχεται τόν ἔσχατον
καθάπερ καί τόν πρῶτον….
Οὐκοῦν, εἰσέλθετε πάντες εἰς
τήν χαράν τοῦ Κυρίου ἡμῶν.»
Ἀμήν.

Συνέχεια στὴ σελ. 17εἰς τὸν Χριστὸν ὁδηγεῖ εἰς τὴν
Ἀνάστασιν, εἰς τὴν Ἀνάστασιν
πάντων ἡμῶν, ἡ πίστις καὶ ἡ
ἐφαρμογὴ τῆς διδασκαλίας Του
εἰς τὴν ζωήν μας ὁδηγοῦν εἰς
τὴν σωτηρίαν πάντων ἡμῶν,
ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν
τῶν προβλημάτων μας ἐν τῷ
κόσμῳ.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, 
Τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως,

ἡ ὑπέρβασις αὕτη τῆς ἀνθρω-
πίνης ἀδυναμίας, εἶναι τὸ κή-
ρυγμα τῆς ζωῆς ἔναντι τῆς
φθορᾶς τοῦ κόσμου καὶ τῆς πε-
ριπετείας τῶν ἀνθρωπίνων, καὶ
εἰς αὐτὸ προσκαλοῦμεν ἀπὸ τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
ἡμεῖς ὁ ἐλέῳ Θεοῦ Προκαθήμενος
τῆς ἐν ἀληθείᾳ Ὀρθοδόξου ἀγά-
πης, πάντα ἄνθρωπον εἰς γνῶσιν
καὶ βίωσιν, φρονοῦντες ὅτι μόνον
δι᾿ αὐτοῦ θὰ ἐπανευρεθῇ ἡ «κλα-
πεῖσα» ὑπὸ τῆς ἀνθρωπίνης
συγχύσεως «ἐλπὶς ἡμῶν» καὶ
τοῦ κόσμου παντός.

Εἴθε τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως
νὰ φωτίζῃ τὰς καρδίας ὅλων
διὰ νὰ χαίρωνται ὁμοῦ μετὰ
τῶν συνανθρώπων των ἐν
ἀγάπῃ, εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ ἐν
τῷ Υἱῷ καὶ Λόγῳ τοῦ Θεοῦ, ὁ
Ὁποῖος εἶναι τὸ Φῶς τοῦ κόσμου,
ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή.

Αὐτῷ μόνῳ, τῷ Ἀναστάντι
ἐκ νεκρῶν Κυρίῳ τῆς δόξης, τῷ
«ζωῆς κυριεύοντι καὶ θανάτου
δεσπόζοντι», τῷ ζῶντι εἰς τοὺς
αἰῶνας καὶ τοῖς «ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαριζομένῳ», ἡ δόξα καὶ
ἡ τιμὴ καὶ ἡ εὐχαριστία. Ἀμήν.

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ͵βιε΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρὸς
Χριστὸν Ἀναστάντα

εὐχέτης πάντων ὑμῶν
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ΨΗΛΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Χρυσόπουλου

Ὁχρόνος μᾶς ἀγκαλιάζει ὅλους, θέλουμε δέν θέ-
λουμε. Ἄλλοτε αὐτός ὁ ἐναγκαλισμός εἶναι πολύ
δυνατός καί γίνεται ἄγχος, ἄλλοτε πολύ χαλαρός

καί ἀποβαίνει σέ παραίτηση. Ὅσο καί νά μήν τό θέλουμε
συμπορευόμαστε νοερά μαζί καί κάνει τά γεγονότα
χαρές, λύπες, εὐτυχίες, ἀποτυχίες. 

Ἐπιθυμοῦμε ἄλλες φορές νά συνθηκολογήσουμε μαζί
του, νά μείνουμε ἀγέραστοι χωρίς ρυτίδες καί ἄσπρα μαλ-
λιά, χωρίς νά μᾶς ὑπενθυμίζει πράξεις καί λόγια πού δέν
μᾶς τιμοῦν ἤ πού μᾶς λυποῦν. Ἡ ἡλικία μας εἶναι ὅμως ὁ
πιστότατος καί ἀκαταπόνητος ὑπάλληλός του καί κανε-
νός εἴδους ἐκεχειρία δέν μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ. Δέν στα-
ματάει δέν φεύγει, δέν παραδίδεται. Τί κρίμα! 

Εἶναι ὁ ἀκαταμάχητος καί παντοδύναμος ἀντίμαχός
μας. Μιά ἀπότομη κίνηση στήν παλαίστρα τῆς ζωῆς καί
θά μᾶς ρίξει κάτω, θά μᾶς νικήσει, θά μᾶς ἀφανίσει.
Ἐξαρτᾶται πλέον ἀπό τήν διάθεσή μας, τήν προσπάθειά
μας, τήν ἑτοιμότητά μας, ἄν θά εἶναι καί ἀήττητος. 

Περικλείει μέσα του τήν ἱστορία ἀτόμων καί λαῶν καί
διεκδικεῖ τήν μοναδικότητα καί τήν ἀποκλειστικότητα.
Ἔχει λησμονήσει πρό πολλοῦ ὅτι ὑπάρχει γιά νά ἐξυπηρε-
τεῖ καί ὄχι γιά νά καταδυναστεύει τούς ἀνθρώπους. Ἀδια-
φορεῖ γιά τό ὅτι ἐκεῖνοι εἶναι τό κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς
ζωῆς καί ὄχι αὐτός. Τά πρόσωπα εἶναι ἐκεῖνα πού κατα-
γράφουν καί περιγράφουν τήν ἱστορία, λέξη πρός λέξη,
πράξη πρός πράξη. 

Ὁριοθετεῖ ὁ χρόνος τό μέλλον, περιγράφει τό παρελ-
θόν καί ἀνάμεσά τους στέκεται τό παρόν πού κάθε
στιγμή του εἶναι μέλλον καί κάθε λεπτό του γίνεται πα-
ρελθόν. Ἡ στασιμότητα γι᾽ αὐτόν εἶναι ξένη. Τρέχει καί
διασχίζει τά πελάγη τῆς ἱστορίας ἀφήνοντάς την πίσω
του ἀφρισμένη μέ τά κύματα τῶν πεπραγμένων μας. Εἶναι
τά θετικά πού τά βλέπουμε μέ ρομαντισμό καί τ΄ ἀρνη-
τικά πού τά ἀντικρίζουμε μέ ἀποτροπιασμό. 

Ἄς ἀπομυθοποιήσουμε, ὡς χριστιανοί, τόν τρομερό
ρόλο τοῦ χρόνου στήν ζωή μας. Μέ τήν βιωτή μας νά τοῦ
ἀποδείξουμε τήν πίστη μας, ὅτι θά ὑπάρχουμε καί ὅταν
ἀκόμη μᾶς ἀφήσει ἀναγκαστικά κατά τόν βιολογικό μας
θάνατο. Μέ στόχους σωστούς καί δράσεις σοβαρές νά
τοῦ ἀποδείξουμε ὅτι ἀλλοῦ εἶναι ὁ προ ορισμός μας καί
ἄλλη διάστασή του ἐπιζητοῦμε, τήν αἰωνιότητα. Ἄς φανεῖ
κάποτε ὅτι δέν εἴμαστε ἄτομα, ἀλλά ἄνθρωποι, ψυχές καί
ὄχι σώματα, ὀνόματα καί ὄχι νούμερα. Δέν θά πάψει βέ-
βαια νά ὑπάρχει, ἀλλά τουλάχιστον δέν θά εἶναι ὁ ἀντί-
παλός μας. Θά τόν βλέπουμε κατάματα, γιατί δέν θά τόν
φοβόμαστε. Κάθε ματιά μας θά εἶναι ἀρετή, θά εἶναι διά-
θεση ἐλπίδας καί αἰσιοδοξίας. Μόνο τότε καί ἔτσι θά δια-
τηρηθοῦμε ἀλώβητοι ἀπό τήν μανία του καί ἄς φιλοδοξεῖ
νά παρουσιάζεται ὡς ὁ ρυθμιστής τῆς ζωῆς μας. Ὅταν οἱ
χτύποι τῆς καρδιᾶς γίνονται οἱ ἀντίστοιχοι τοῦ ρολογιοῦ
τῆς ζωῆς, τότε ὁ χρόνος ἀποκτᾶ τήν ἀγαπητική καί δο-
τική διάστασή του. 

Ὁ χρόνος ἀνταγωνίζεται μέ τά ἔργα μας, μέ τόν ἑαυτό
μας, μέ τήν ζωή μας. Ἀλλοῦ νικᾶ καί ἄλλοτε ἡττᾶται. Ἡ
ἔκβαση τοῦ ἀγώνα εἶναι θέμα πνευματικότητας, γνήσιας
ὀρθόδοξης καί ἔμπρακτης. Χωρίς ἀκρότητες καί ἀκτιβι-
σμούς ἄς δοῦμε τόν χρόνο μέ τήν ἱκανοποίηση τῆς
ἀγαθῆς μας συνείδησης καί ὄχι μέ τό βάρος τῶν κακῶν
πράξεών μας.

ΤΙΑΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Θυμηθεῖτε ἅγιοι ἀδελφοί καί
ἀναγνῶστες τοῦ «Λειμωναρίου»
τό Γηροκομεῖο μας
«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

καί τούς ἀνθρώπους πού φιλο-
ξενοῦνται καὶ περιθάλπονται ἐκεῖ.
Ἡ ἐνθύμισή σας θά τούς δώσει
χαρά καί ζεστασιάκαὶ ζεστασιά.

Τὸ χρέος τῆς ἀγάπης μας πρὸς
τὸν συνάνθρωπο, ἄς μὴν περιορίζε-
ται μονάχα στὶς γιορτές, ἀλλὰ νὰ
μένει ἀνεξάντλητο.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ἔλεγε κάποιος γέροντας:
- Σὲ κάθε ἔργο ποὺ πρόκειται νὰ κάνεις,

λέγε πάντα: «Ἂν μ᾿ ἐπισκεφθεῖ τώρα δὰ ὁ
Θεός, τί γίνεται;»

Καὶ πρόσεξε τί θὰ σοῦ ἀποκριθεῖ ὁ λογι-
σμός. Ἂν σὲ κατακρίνει, σταμάτησε ἀμέσως
καὶ ματαίωσε τὸ ἔργο ποὺ ἔπιασες. Κατα-
πιάσου μὲ ἄλλο, ποὺ θὰ τὸ τελειώσεις μὲ σι-
γουριά. Γιατὶ ὁ πνευματικὸς ἐργάτης πρέπει
νὰ εἶναι κάθε ὥρα ἕτοιμος νὰ τραβήξει τὸ
δρόμο του (πρὸς τὴν αἰωνιότητα). Εἴτε
λοιπὸν κάθεσαι στὸ ἐργόχειρο εἴτε βαδίζεις
στὸ δρόμο εἴτε τρῷς, τοῦτο λέγε πάντα
μέσα σου: «Ἂν αὐτὴ τὴ στιγμὴ μὲ καλέσει ὁ
Θεός, τί γίνεται;» Βλέπε ὕστερα τί ἀπάντηση
σοῦ δίνει ἡ συνείδησή σου καὶ κάνε χωρὶς
χρονοτριβὴ ὅ,τι σοῦ λέει. Θέλοντας πάλι νὰ
μάθεις ἂν ἐλεήθηκες, ξαναρώτησε τὴ συνεί-
δησή σου. Καὶ μὴ σταματήσεις νὰ ρωτᾷς,
ὥσπου νὰ πληροφορηθεῖ ἡ καρδιά σου καὶ
νὰ σοῦ πεῖ ἡ συνείδησή σου: «Πιστεύουμε
ὅτι ὁπωσδήποτε ἡ εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ
θὰ μᾶς ἐλεήσει». Πρόσεχε ὅμως, μήπως ἡ
καρδιά σου λέει αὐτὸ τὸ λόγο μὲ δισταγμό.
Γιατὶ κι ἂν ἀκόμα ἔχει ἐπιφυλακτικότητα
ἴσαμε μία τρίχα, τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι μα-
κριὰ ἀπὸ σένα.

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕ Ρ Ο Ν ΤΙ ΚΟ
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

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

◆ 3000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης ἀπό τήν ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΗ / IOCC (International Orthodox Christian Charities)
‘GIVE FOR GREECE II’. -Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας.
◆ ΤΕΙ Δυτικῆς Μακεδονίας. ◆ Δῆμος Κοζάνης. ◆ Ἑλληνικός
Ἐρυθρός Σταυρός Τμῆμα Κοζάνης. ◆ Ἀθανάσιος Κουκου-
τάρης προσφορά διαφόρων προϊόντων τῆς ἑταιρίας
ALFA. ◆ Φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης. ◆ Πολιτιστικός
Σύλλογος Λευκόβρυσης. ◆ Πρότυπος Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Ζ.Ε.Π. Κοζάνης. ◆ Σύλλογος Ἠπειρωτῶν Κοζάνης.
◆ 12ο Δημοτικό Σχολεῖο Κοζάνης. ◆ Δημοτικό Σχολεῖο
Δρεπάνου. ◆ 15ο Νηπιαγωγεῖο Κοζάνης. ◆ Χάρης Κάτανας,
Βουλευτής Κοζάνης ἐπίσκεψη καί προσφορά ἀμνοεριφίων
καί ἀρτοσκευασμάτων. ◆ Ἀλεξάνδρα Μαρκοπούλου ◆
Κωσταρέλλη κάτοικος Ἀθηνῶν 500 εὐρώ στή μνήμη πο-
λυαγαπημένου συζύγου Πάτροκλου Μαρκόπουλου μέ
τήν συμπλήρωση 4 ἐτῶν ἀπό τήν ἐκδημία του. ◆ Νικόλαος
Τσουμής 500 εὐρώ εἰς μνήμη τοῦ πατέρα του Γεωργίου.
◆ Ἀλεξάνδρα Μαρκοπούλου-Κωσταρέλλη κάτοικος Ἀθηνῶν
400 εὐρώ στή μνήμη πολυαγαπημένου καί ἀξέχαστου
συζύγου Πάτροκλου Μαρκόπουλου μέ τήν εὐκαιρία τῶν
ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων. ◆ Ἀλεξάνδρα Μαρκοπού-
λου- Κωσταρέλλη κάτοικος Ἀθηνῶν 100 εὐρώ ἀντί στε-
φάνου στή μνήμη τῆς πολυαγαπημένης φίλης καί κουμ-
πάρας Δώρας Ἰω. Διούφα. ◆ Σωματεῖο Σανδαλοποιῶν
καί ἑτοίμων ὑποδημάτων «Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος» 400
εὐρώ. ◆ Ἱερεύς Δημήτριος Τσιανάκας 300 εὐρώ. ◆ Δωρεά
250 εὐρώ εἰς μνήμη τῶν γονέων Ἰωάννου καί Ἰφιγενείας
Δρίζη ἀπό τά Παιδιά τους. -Ἑλένη Μούρτζου 200 εὐρώ
εἰς μνήμη τοῦ συζύγου της Κων/νου Μούρτζου γιά τό
3ετές μνημόσυνό του. ◆ Ἱερεύς Ἰωάννης Βατάλης 200
εὐρώ. ◆ Ἑλένη Παπανικολάου 200 εὐρώ. ◆ Δωρεά 250
εὐρώ εἰς μνήμη τῶν γονέων Ἰωάννου καί Ἰφιγενείας Δρίζη
ἀπό τά Παιδιά τους. ◆ Η Επιτροπή Γηροκομείου τῆς
Ὁμάδας Συνεργασίας τοῦ Σώματος Ἑλληνικοῦ Ὁδηγισμοῦ
δωρεά 150 εὐρώ γιά γεῦμα γερόντων λόγω τῶν ἑορτῶν.
◆ Ἱερός Ναός Προφήτη Ἠλία Κοζάνης (Ψηλός Ἀηλιᾶς), ὁ
Πρόεδρος, τά Μέλη καί οἱ Προσκυνητές δωρεά 150 εὐρώ
γιά γεῦμα γερόντων. ◆ Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος Σα-
μαριναίων Κοζάνης 150 εὐρώ. ◆ Ἡ ἀδελφή Ἑλένη Μακρῆ
καί τά ἀνήψια Παναγιώτης καί Νικόλαος δωρεά 150
εὐρώ εἰς μνήμη τῆς πολυαγαπημένης μας ἀδελφῆς καί
θείας Φρειδερίκης Δαδαμόγια μέ τή συμπλήρωση ἑξαμήνου
ἀπό τόν θάνατό της. ◆ Εὐδοξία Κορωνίδου 150 εὐρώ εἰς
μνήμη τῶν γονέων της Γεωργίου καί Παρέσης καί τοῦ
υἱοῦ της Παναγιώτου. ◆ Πολιτιστικός Σύλλογος «Πλατάνια»
Κοζάνης 110 εὐρώ γιά γεῦμα γερόντων τήν 1/5/15. ◆
Φιλόπτωχος Ἀδελφότης Κυριῶν Βελβεντοῦ «Ο ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΣΜΟΣ» 100 εὐρώ. ◆ Εὐαγγελία Μαλούτα 100 εὐρώ
γιά γεῦμα γερόντων εἰς μνήμη τῆς ἀδερφῆς της Ἀναστα-
σίας Μαλούτα γιά τήν συμπλήρωση 2 χρόνων ἀπό τό
θάνατό της. ◆ Ἀρχιμ. Αὐγουστίνος Μύρου 100 εὐρώ εἰς
μνήμη π. Γεωργίου Μύρου. ◆ Οἰκογένεια Ἀλεξίου Δ.
Κόμπου 100 εὐρώ γιά γεῦμα γερόντων εἰς μνήμη τοῦ

πολυαγαπημένου θείου μας Μανώλη Κόμπου. ◆ Οἰκογέ-
νεια ἱερέως Ἠλία καί πρεσβυτέρας Καλλιόπης Κοντοῦ
100 εὐρώ εἰς μνήμη γονέων καί ἀδελφῶν. ◆ Οἰκογένεια
Ντίνας Καρακάση-Γρηγορίου Τσουγιάννη 100 εὐρώ εἰς
μνήμη τῆς ἀλησμόνητης καί ἀγαπημένης ἐξαδέλφης Ἀγά-
πης Μπέλλου. ◆ Μάρκος Γκάγκαλης 100 εὐρώ εἰς μνήμη
Ἑλένης Πατιᾶ καί Θωμά Γκατζαβέλη. ◆ Αἰκατερίνη Γκάγ-
καλη 100 εὐρώ εἰς μνήμη Ἑλένης Πατιᾶ καί Θωμά Γκα-
τζαβέλη. -Οἰκογένεια Λεωνίδα καί Ἄννας Τσακιρίδου 100
εὐρώ ἀντί στεφάνου εἰς μνήμη Γεωργίου Σαλακίδη. ◆
Οἰκογένεια Ξενοφῶντος καί Μαρίας Γκλούμπου 100 εὐρώ
εἰς μνήμη τῆς μητέρας καί γιαγιᾶς Στέλλας Γκλούμπου. ◆
Οἱ Κυρίες τῆς Φιλοπτώχου του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
Κοζάνης 100 εὐρώ εἰς μνήμη Ἀγάπης Μπέλλου. ◆ Ἄννα
Κυρατσοῦ 100 εὐρώ εἰς μνήμη τοῦ συζύγου της Χρήστου.
◆ Νικόλαος Στύλας 100 εὐρώ γιά γεῦμα γερόντων. ◆
Ἀρτοποιεῖα «Ἀφοί Κακλίδη» 100 εὐρώ. ◆ Σοφία Σεμερτζίδου
100 εὐρώ. ◆ Οἰκογένεια Ἰωάννου Πάλλα 100 εὐρώ εἰς
μνήμη συμπεθέρας Μαρίας Γιάκου. ◆ Ἑλένη Δίκου 100
εὐρώ εἰς μνήμη τῆς μητέρας της Εὐγενίας Δίκου. ◆ Δή-
μητρα Καρακώστα ἀπό Ἀθήνα 100 εὐρώ εἰς μνήμη τῆς
μητέρας της Αἰκατερίνης Καρακώστα. ◆ Η Παρέα τοῦ
Δημητρίου Χατζηγιαννάκη 70 εὐρώ εἰς μνήμη Εὐαγγελίας
Χατζηγιαννάκη. ◆ Δωρεά 60 εὐρώ εἰς μνήμη τοῦ ἀγαπητοῦ
φίλου Δημητρίου Γκατζιούρα ἀπό τήν Παρέα του. ◆ Ἠλίας
καί Πασχάλης Βασάδης 50 εὐρώ ἀντί στεφάνου εἰς μνήμη
τῆς φίλης Εὐτυχίας Βόμβα. ◆ Οἰκογένεια Κων/νου Στύλ-
λου-Ρούλας Καραλάζου 50 εὐρώ εἰς μνήμη τῆς ἀγαπημένης
συμμαθήτριας καί φίλης Ἀγάπης Μπέλλου. ◆ Ἀλέξανδρος
Σακελλάριος 50 εὐρώ εἰς μνήμη τῶν γονέων τοῦ Ἀντωνίου
Ἱερομονάχου καί Εὐαγγελίας πρεσβυτέρας Σακελλάριου.
◆ Σωτήριος Πίσπας 50 εὐρώ εἰς μνήμη Στυλιανής Στούκη.
◆ Ἀθανάσιος Θεοδοσιάδης 50 εὐρώ εἰς μνήμη τοῦ
ἀδερφοῦ του Γεωργίου Θεοδοσιάδη. ◆ Οἰκογένεια Θεμι-
στοκλῆ Δουζένη 50 εὐρώ. ◆ Φανῆ Μυλωνά-Παφίλη 50
εὐρώ εἰς μνήμη τοῦ συζύγου της Νικολάου. ◆ Π.Σ.Σ. Τη-
λεπικοινωνιῶν Ὁμίλου Ο.Τ.Ε. Περιφερειακό Τμῆμα Κοζάνης
50 εὐρώ εἰς μνήμη τῆς συναδέλφου Δέσποινας Καραλιώτα.
◆ Κων/νος καί Αἰκατερίνη Πατρίκου 50 εὐρώ εἰς μνήμη
Ἑλένης Πατιᾶ. ◆ Ἀθηνᾶ Σιόζιου 50 εὐρώ εἰς μνήμη τῶν
γονέων της. ◆ Λάζαρος Καρακώτας 20 εὐρώ. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων 700 εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός
Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης 600 εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίας
Τριάδος Δρεπάνου 600 εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημη-
τρίου Ἁγίου Δημητρίου 600 εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως
Θεοτόκου Βελβενδοῦ 500 εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων
Ἀναργύρων Κοζάνης 500 εὐρώ. ◆ Φιλόπτωχο Ταμεῖο
Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελβεντοῦ 500 εὐρώ.
◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Λευκόβρυσης 400 εὐρώ. ◆
Ἱερός Ναός Γεννεσίου τῆς Θεοτόκου Πλατανορεύματος
400 εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου Κοζάνης 400
εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Μεσιανῆς 400 εὐρώ.
◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Λιβαδερού 370 εὐρώ. ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Καπνοχωρίου 300
εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βα-
τεροῦ 300 εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Βαθυλάκκου 200 εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου
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Αἰανῆς 200 εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Γουλῶν
200 εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Παντελεήμονος Καλαμιᾶς
200 εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Κτενίου 200
εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Παναγίας Βλαχερνῶν Τετραλόφου
200 εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς
200 εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Πολυμύλου 183
εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Σκήτης 150 εὐρώ.
◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Διονυσίου Βελβενδού 125 εὐρώ. ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου Μεταξά 100 εὐρώ. ◆ Ἱερός
Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βαθυλάκκου 100 εὐρώ. ◆
Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Κρόκου 100 εὐρώ. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίου Γεωργίου Πρωτοχωρίου 100 εὐρώ. ◆ Ἱερός
Ναός Τιμίου Προδρόμου Ρυμνίου 100 εὐρώ. ◆ Ἱερός Ναός
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἐλάτης 100 εὐρώ. ◆ Φιλόπτωχο
Ταμεῖο Ἐνορίας Βατεροῦ προσφορά γεύματος. ◆ Σωματεῖο
Λευκοσιδηρουργῶν καί Ὑδραυλικῶν Κοζάνης προσφορά
πλουσίου γεύματος τήν 26/12/14. ◆ Νικόλαος Παπαδό-
πουλος προσφορά γεύματος εἰς μνήμη Βασιλείου Θεο-
δωρίδη. ◆ Οἰκογένεια Ζήνωνος Γκρίμπα καί Οἰκογένεια
Δημητρίου καί Καίτης Γκρίμπα-Κολέτσα προσφορά γεύ-
ματος εἰς μνήμη τῆς πολυαγαπημένης θείας Φανῆς Γκρίμ-
πα-Ζαφειράκη. ◆ Τσουμπλέκας Νίκος καί Αἰκατερίνη προ-
σφορά γεύματος εἰς μνήμη τῆς μητέρας τους Χιονίας. ◆
Σταυρούλα Δουγαλή προσφορά γεύματος εἰς μνήμη τῶν
γονέων της Γεωργίου καί Παρθένας. ◆ Οἰκογένεια Ἀνα-
στασίας Ζησοπούλου-Δουγαλῆ προσφορά γεύματος εἰς
μνήμη τῶν γονέων καί παππούδων τους Γεωργίου καί
Παρθένας. ◆ Οἰκογένεια Ἑλένης Κεντεποζίδου προσφορά
γεύματος εἰς μνήμη τῶν γονέων καί παππούδων τους Γε-
ωργίου καί Παρθένας. ◆ Οἰκογένεια Ἠλία Ταρτάρα προ-
σφορά γεύματος τήν 15/2/15 ὑπέρ ψυχῶν. ◆ Οἰκογένεια
Βασιλικῆς Σάββα προσφορά γεύματος τήν 14/2/15 εἰς
μνήμη τοῦ συζύγου καί πατέρα Γεωργίου Σάββα γιά τό
ἐτήσιο μνημόσυνό του. ◆ Μιχαήλ Φιλημέγκας προσφορά
γεύματος. ◆ Μαρία Σιαλβέρα προσφορά γεύματος εἰς
μνήμη Μιχαήλ Λάκκα. ◆ Προσφορά γεύματος εἰς μνήμη
Ἀντωνίου Πίτα. -Δημοτικό Σχολεῖο Χαρισίου Μούκα ἐπί-
σκεψη, ψυχαγωγία καί προσφορά γεύματος. ◆ Οἰκογένεια
Ζήση Πίτση προσφορά γεύματος εἰς μνήμη τῆς ἐξαδέλφης
του Μαρίας Ἀμπάζη. ◆ Οἱ Ἐξαδέλφες προσφορά γεύματος
εἰς μνήμη Μαρίας Ἀμπάζη. ◆ Αἰκατερίνη καί Βασιλική
Σιαλβέρα (Μέντηκα) προσφορά γεύματος εἰς μνήμη τοῦ
παπποῦ τους Νικολάου Σιαλβέρα (Μέντηκα). ◆ Παναγιώτα
Γεωργανάκη προσφορά γεύματος εἰς μνήμη τοῦ συζύγου
της Γεωργίου. ◆ Δημήτριος Γκούντας προσφορά γεύματος
εἰς μνήμη τῆς συζύγου του Βασιλικῆς Γκούντα. ◆ Κλεάνθης
Καραβαγγέλας προσφορά γεύματος. ◆ Βάϊα Γεωργιάδου
προσφορά γεύματος εἰς μνήμη τῶν γονέων της. ◆ Ἰωάννης
Χαμιζίδης προσφορά γεύματος. ◆ Μουσικό Σχολεῖο Σιά-
τιστας προσφορά γεύματος. ◆ Κτῆμα ‘Καραφάκι’ προσφορά
γεύματος. -Μουσικό Σχολεῖο Σιάτιστας προσφορά γεύ-
ματος. ◆ Οἰκογένεια Ζήση Πίτση προσφορά γεύματος εἰς
μνήμη τοῦ ἀδερφοῦ Γεωργίου Παγούνη. ◆ Οἰκογένεια
Ζήση Πίτση προσφορά γεύματος τήν 3/4/15 εἰς μνήμη
τοῦ φίλου Κων/νου Μανώλα. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου
Προσηλίου καί Ἐλευθέριος Σταμκόπουλος προσφορά τρο-
φίμων. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Αὐλών, ἱερεύς Θωμᾶς
Μπασδέκης, Βασίλειος Κουτσιάδης, Παρασκευᾶς Μπόμπας
καί Ἀφοί προσφορά λαχανικῶν καί τροφίμων. ◆ Προϊόντα
«Γῆς Βοΐου» προσφορά ὀσπρίων. ◆ Σύλλογος Πολυτέκνων
Κοζάνης προσφορά φρούτων (μῆλα καί ἀκτινίδια). ◆
Ἐργαζόμενοι Συνεργείου Λεβήτων- Στροβίλων καί Συγ-
κολλητῶν ΑΗΣ Καρδιᾶς προσφορά γάλακτος. ◆ Στέγη

Παιδιοῦ «Ο Αγιος Στυλιανός» ἐπίσκεψη καί προσφορά
ἐδεσμάτων. ◆ Ὁμάδα Συνεργασίας Σώματος Ἑλληνικοῦ
Ὁδηγισμοῦ ἐπίσκεψη καί προσφορά ἐδεσμάτων καί εἰδῶν
ἀτομικῆς ὑγιεινῆς. ◆ Ι.Ε.Κ. Βολτέρος Τμῆμα Κομμωτικῆς
περιποίηση καί κούρεμα τῶν γερόντων. ◆ Κ.ΑΠ.Η. Κοζάνης
ἐπίσκεψη καί προσφορά τροφίμων τήν 16/12/14. ◆ Παι-
δικός Σταθμός «Μπλέ Μώβ» ἐπίσκεψη καί προσφορά
ἐδεσμάτων τήν 19/12/14. ◆ Χορωδία Καραγιαννίων ἐπί-
σκεψη καί προσφορά τροφίμων τήν 18/12/14. ◆ Ἀφοί
Βλιαγκόφτη προσφορά φρούτων καί λαχανικῶν. ◆ Μουσικό
Σχολεῖο Πτολεμαΐδας προσφορά τροφίμων. ◆ Ἱερεύς
Θωμάς Μπασδέκης καί κός Εὐστάθιος Σαββίδης προσφορά
λαχανικῶν. ◆ Σύλλογος Γονέων Δ. Δ. Ἁγίας Παρασκευῆς
προσφορά τροφίμων. ◆ 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης προσφορά
τροφίμων, χαρτικῶν καί ἀπορρυπαντικῶν. ◆ Δήμητρα
Ράμου προσφορά ἐλαιόλαδου (17 λίτρα) εἰς μνήμη τῆς
μητέρας της Ἑλένης Ράμου. ◆ Ἀλέξανδρος Σακελλάριος
προσφορά αὐγῶν εἰς μνήμη τῶν γονέων τοῦ Ἀντωνίου
Ἱερομονάχου καί Εὐαγγελίας πρεσβυτέρας Σακελλάριου.
◆ Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Καρυδίτσας
προσφορά 25 λίτρα λάδι. -Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀθανασίου
Κοζάνης προσφορά 20 λίτρα λάδι. ◆ Ἱερό Ἐξωκκλήσιο
Ἁγίου Χαραλάμπους Κοζάνης προσφορά 30 λίτρα ἐλαι-
όλαδο. ◆ Οἰκογένεια Ἀναστασίου Γιαννακίδη προσφορά
ρυζόγαλων εἰς μνήμη τοῦ πατέρα Λάζαρου Γιαννακίδη. ◆
Παναγιώτης Μπαγκατζούνης προσφορά διαφόρων τρο-
φίμων. ◆ Φανός «Πηγάδι τ’ Κεραμαριό» προσφορά ἐδε-
σμάτων. ◆ Ἐργαζόμενοι Ὀρυχείου Νοτίου Πεδίου, Τομέας
Διακίνησης Σκληρῶν Σχηματισμῶν προσφορά γάλακτος.
◆ Ἐργαζόμενοι Κύριου Πεδίου Δ.Ε.Η. προσφορά γάλακτος.
◆ Μιχαήλ Κερογλίδης προσφορά 1,5 τόνο πατάτες. ◆
Εὐάγγελος Σιακαβάρας προσφορά φρούτων (μῆλα) εἰς
μνήμη Δημητρίου, Εὐαγγέλου καί Αἰκατερίνης Σιακαβάρα,
Χρήστου καί Χιονίας Γκλιούφα. ◆ Σύλλογος «Μακρυγιάννης»
προσφορά 25 κιλά φακές. ◆ Βασιλική Γεωργιάδου προ-
σφορά τροφίμων εἰς μνήμη τῆς μητέρας της Μαρίας Πα-
παδοπούλου. ◆ Ἐλευθερία Τυφλοπούλου καί Θωμάς Πα-
παδόπουλος προσφορά ἐδεσμάτων. -Χαρίκλεια Ζαραφίδου
ἀρτοποιεῖο «Ἀρχοντικό» προσφορά ἀρτοσκευασμάτων. ◆
Ἀρτοποιεῖο «Α. Κύρινας- Β. Βαβλιάρα» προσφορά ἀρτο-
σκευασμάτων. ◆ Ἀθανάσιος Μανακίτσας προσφορά δια-
φόρων γλυκισμάτων. ◆ Ζαχαροπλαστεῖο ELITE (Κός Κα-
ρακίτσιος) προσφορά γλυκισμάτων. ◆ Ἱερεύς Θωμάς
Μπασδέκης προσφορά παραδοσιακῶν ζυμαρικῶν. ◆ Σοφία
Μπουχάρα προσφορά αὐγῶν. ◆ Χριστόφορος Τάκος προ-
σφορά λαχανικῶν. -Λάζαρος Ἀθανασιάδης προσφορά πα-
τάτες. ◆ Κων/νος Ἀϊβαλιώτης προσφορά πατάτες.

Δωρεές πρὸς τὴν Ἱερά Μητρόπολη
Σεβ. Μητροπολίτης Ἀτλάντας κ. Ἀλέξιος 500 $
Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων 500 €
Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου 200 €
Ἱ. Ναὸς Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς 140
Ἱ. Ναὸς Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης 1300 €
Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Λιβαδεροῦ 200 €
Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Ἀθανασίου Κοζάνης 170 €
Ἱ. Ναὸς Γενεσίου Θεοτόκου Πετρανῶν 200 €
Ἱ. Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελβεντοῦ 65 €
Ἐλευθέριος Γκοτσίνος 100 €.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη εὐχαριστεῖ θερμὰ τοὺς δωρητὲς καὶ εὔχεται τὴν
παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντιδωρεὰ καὶ εὐλογία.
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XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡ ΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ2015

Λειτουργική Διακονία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης

κ. Παῦλος, κατά τό τετράμηνο Ἰανουαρίου – Ἀπριλίου
2015, χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ κήρυξε στούς Ἱ.
Ναούς:
v Ἁγ. Νικολάου Λευκόβρυσης (4/1), Ἁγ. Γεωργίου Λυ-

γερῆς (5/1), Τιμ. Προδρόμου Λευκοπηγῆς (7/1), Ἁγ.
Παρασκευῆς Κοζάνης (11/1), Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης
(17-18/1), Ἁγ. Νικάνορα Κοζάνης (25/1), παρεκκλ.
Τριῶν Ἱεραρχῶν Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας (29/1), Ἁγ.
Τριάδος Μετοχίου Βελβενδοῦ (30/1), Ἁγ. Νικολάου
Ν. Καρδιᾶς (1/2), Ἁγ. Γεωργίου Ξηρολίμνης (2/2), Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Μαυροδενδρίου (8/2), Ἁγ. Χαρα-
λάμπους ὁμών. κοινότητας (10/2), Ἁγ. Πέτρου &
Παύλου Ἰμέρων (11/2), Προφήτου Ἠλιοῦ Κοιλάδας
(15/2), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (15/3), Παναγίας
Φανερωμένης Κοζάνης (17/3) Ἁγ. Διονυσίου Βελ-
βενδοῦ (22/3), Ἁγ. Ἀθανασίου Τρανοβάλτου (29/3),
Ἁγ. Γεωργίου Πολυμύλου (4/4), Ἁγ. Γεωργίου Ἀργίλου
(22/4) Ἁγ. Γεωργίου Σερβίων (23/4).
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:

v τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Στρατιωτικό Κοι-
μητήριο Κοζάνης (14/2),

v τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας (1/3) τέλεσε στόν Ἱ.
Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου Θεία Λειτουργία
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 λειτούργησε καί τέλεσε τό 40νθήμερο μνημόσυνο
τῆς κ. Πετρούλας Φροντιστῆ στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου
& Ἑλένης Κοζάνης (8/3),

v τέλεσε την ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ ἱερομονάχου Γε-
ωργίου (Μύρου) στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Παλαιογρα-
τσάνου (21/3) καθώς καί τό 40νθήμερο μνημόσυνο
αὐτοῦ στην Ἱ. Μονή Ἁγ. Νεκταρίου Παλαιογρατσάνου
(25/4),

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

v εὐλόγησε τόν γάμο τῶν Πολυχρόνη Εὐθ. Δόδουρα
καί Μαρίας π. Θωμᾶ Παπαδημητρίου στον Ἱ. Ν. Ἁγ.
Νικολάου Κρόκου (18/4),

v κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς τῆς Μ. Τεσ-
σαρακοστῆς χοροστάτησε στούς Ἱερούς Ναούς τῆς
Κοζάνης: 
1. Ἁγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης (22/2), ὅπου μίλησε ὁ

ἴδιος («Χριστιανισμός καί Ἑλληνισμός»),
2. Ἁγ. Νικολάου (1/3), μέ ὁμιλητή τόν Ἀρχιμ. Χριστο-

φόρο Ἀγγελόπουλο, Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως («Ἡ ἑλπίδα στόν ἄνθρωπο»),

3. Ἁγ. Ἀθανασίου (8/3), μέ ὁμιλητή τόν Πρεσβ. Διογένη
Κοντό («Μετάνοια· ὑψηλοτέρα πασῶν τῶν
ἀρετῶν»),

4. Ἁγ. Δημητρίου (15/3), μέ ὁμιλητή τόν Πρωτοπρ.
Χρῆστο Δαλαγεῶργο («Λειτουργική καί ἱστορική
ἐπισκόπηση τῶν ἑορτῶν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ»),

5. Ἁγ. Νικάνορος (22/3), καί ἀκολούθησε Συναυλία
ἀπό τόν Σύλλογο Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως «Ἰάκωβος ὁ Ναυπλιώτης»,

6. Παναγίας Φανερωμένης (29/3), μέ ὁμιλητή τόν
Ἀρχιμ. Νικάνορα Παπανικολάου, Ἡγούμενο Ἱ.
Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Σπαρμοῦ («Γιά νά μήν πάει ἡ
νηστεία μας χαμένη»).

v τέλεσε Θ. Λειτουργίες τῶν προηγιασμένων Τιμίων
Δώρων στούς Ἱ. Ναούς: Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀκρινῆς
(4/3), Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (11/3), Ἁγ. Ἀναργύρων
Κοζάνης (20/3),

v χοροστάτησε κατά τίς Ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στούς Ἱ. Ναούς: Κοιμ. Θε-
οτόκου Βατεροῦ (27/2), Ἁγ. Γεωργίου Σερβίων (6/3),
Ἁγ. Νικολάου Λιβαδεροῦ (13/3), Κοιμ. Θεοτόκου Ν.
Χαραυγῆς (20/3) καί Ἀκάθιστου Ὕμνου στόν Καθεδρ.
Ἁγ. Νικολάου (27/3).

Κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος καί τῆς
Διακαινησίμου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε, λει-
τούργησε καί μίλησε στούς Ἱ. Ναούς: 
v Κυριακή τῶν Βαΐων (5/4): Ἁγ. Νικολάου Κρόκου &

Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων,
v Μ. Δευτέρα (6/4): Ἁγ. Τριάδος Δρεπάνου,
v Μ. Τρίτη (7/4): Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Κοζάνης,
v Μ. Τετάρτη (8/4): Ἁγ. Δημητρίου Κτενίου & Γεν. Θε-

οτόκου Πλατανορεύματος,
v Μ. Πέμπτη (9/4): Ἱ. Μονῆς Παναγίας Ζιδανίου & Ἁγ.

Νικολάου Κοζάνης,
v Μ. Παρασκευή (10/4): Κοιμ. Θεοτόκου Βελβενδοῦ,

Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης & Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης,
v Μ. Σάββατο (11/4): ἐξωκλ. Ἰω. Βαπτιστοῦ Ν. Νικοπό-

λεως & Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης,
v Κυριακή τοῦ Πάσχα (12/4): Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης.
v Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου (13/4): Ἁγ. Ραφαήλ Δημ.

Κοιν. Ἁγ. Χαραλάμπους,
v Κυριακή τοῦ Θωμᾶ (19/4): Ἁγ. Γεωργίου Μικροβάλτου

& Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Κοζάνης.

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
v συλλειτούργησε μὲ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη

Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνα στὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφ.
Σωτῆρος στό ΚΕΟΑΧ Ὀλύμπου (8/1),

v συμμετεῖχε κατά τίς ἐξόδιες ἀκολουθίες τῶν μακα-
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ριστῶν Μητροπολιτῶν πρ. Θεσσαλιώτιδος κ.
Κυρίλλου (12/1) καί Καλαμαριᾶς κ. Προκοπίου
(8/4),

v εὐλόγησε τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας τῆς Ἐφορείας
Ἀρχαιοτήτων Κοζάνης (Ἀρχαιολ. Μουσεῖο Αἰανῆς,
16/1), τῆς Στέγης Παιδιοῦ «Ἅγιος Στυλιανός» (7/2)
καί τοῦ Συνδέσμου Γραμμάτων & Τεχνῶν Ν. Κοζάνης
(25/2),

v παρακολούθησε τήν ἐκδήλωση τοῦ Δημ. Σχολείου
Κοζάνης «Γρηγόρης Κονταρῆς» ἀφιέρωμα στὸν ὡς
ἄνω Ἱεράρχη και Διδάσκαλο, με ὁμιλητή τὸν κ. Χαρί-
τωνα Καρανάσιο, στὸν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ
Ἁγ. Νικολάου (30/1),

v προήδρευσε στίς Ἱερατικές Συνάξεις τῆς καθ’ ἡμᾶς
Ἱ. Μητροπόλεως στούς Ἱ. Ναούς τῆς Κοζάνης: Ἁγ.
Παρασκευῆς, μέ ὁμιλητή τόν Σεβασμ. Μητροπολίτη
Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ (12/2), Παναγίας Φανερωμένης
(2/4),

v ἐπισκέφθηκε τὸν ἐορτάζοντα Περιφερειάρχη Δυτ.
Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Καρυπίδη (28/2),

v προήδρευσε τῶν Συμβουλίων τοῦ Τιάλειου Ἐκκλ.
Γηροκομείου (9/3) καί τοῦ Μητροπολιτκοῦ (23/3),

v δέχθηκε τίς ἐπισκέψεις: τοῦ νέου Περιφερ. Ἀστυνο-
μικοῦ Δ/ντῆ Ταξίαρχου κ. Δημοσθένη Χρήστου (12/3),
τοῦ Διοικ/τῆ τῆς 9ης Μ/Π Ταξ. Πεζικοῦ Ταξίαρχου κ.
Γρηγ. Γρηγοριάδη (26/3), τοῦ Βουλευτῆ Π.Ε. Κοζάνης
κ. Χαρίσιου Κάτανα (26/3),

v παρέστη κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμ. Πατριάρχη
κ. Βαρθολομαίου στην Ἱ. Μητρόπολη Σερρῶν (20/4),

v παρέθεσε δεῖπνο στούς ὑπάλληλους καί τούς συ-
νεργάτες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως με την εὐκαιρία τῆς
ἀναστάσιμης περιόδου καί τῆς 11ης ἐπετείου ἀπό τή
χειροτονία του σέ Ἐπίσκοπο (28/4). 

Ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου
«Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»

Μέ θρησκευτική κατάνυξη, παρουσία πλήθους κόσμου
καί κλήρου πού κατέκλυσε τόν Ἱ. Ναό Ἁγίων Κωνσταν-
τίνου καί Ἑλένης Κοζάνης τό βράδυ τῆς Τετάρτης 18
Μαρτίου 2015, ἔγινε ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου "Η ΑΝ-
ΤΙΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ" τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Αὐγουστίνου
Μύρου, Ἱεροκήρυκα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως.

Πρόκειται γιά τήν τρίτη ἔκδοση τοῦ βιβλίου, πού
ἀναδεικνύει τήν ἀντίσταση καί τήν προσφορά τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ της, στά
ἐξαιρετικά δύσκολα χρόνια της Γερμανικῆς Κατοχῆς
μέ ἔμφαση στή διακονία του τότε ἱεροκήρυκα, ἀρχι-
μανδρίτη Αὐγουστίνου Καντιώτη, πού ὑπῆρξε ὁ ἐμπνευ-
στής καί στυλοβάτης ἑνός μεγάλου ἀντιστασιακοῦ
ἔργου ἀγάπης.

Γιά τό βιβλίο μίλησαν:
v ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νικηφόρος Μανάδης, ἀρχιε-

ρατικός Ἐπίτροπος Ἐορδαίας, ἡγούμενος τῆς
Ι. Μονῆς Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἄρδασσας Ἐορ-
δαίας καί συγγραφέας, 

v ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός, Ὁμό-
τιμος καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, πού
μίλησε μέ θέρμη γιά τό βιβλίο τοῦ «φιλτάτου σύν-
ἀδελφοῦ στήν ἱεροσύνη καί συναδέλφου ἐν ἐπιστήμη»
π. Αὐγουστίνου, δίνοντας γενικότερα στοιχεῖα γιά
τήν ἀντίσταση τῆς ἐκκλησίας, ἀπέναντι στούς κατα-
κτητές.
Στούς παρουσιαστές τοῦ βιβλίου θά μποροῦσε νά

ἀναφερθεῖ καί ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος,
προϊστάμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος γιά τή
διακονία τῶν φυλακισμένων «Ὁσία Ξένη», συγγραφέας,
πού ἀπέστειλε σχετική ἐπιστολή πού διαβάστηκε ἀπό
τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πρωτοπρ. Δημήτριο Χαρισίου,
τονίζοντας ὅτι «παραδίνονται στό παρόν καί στό μέλλον
τῆς ἱστορίας 450 σελίδες μέ ντοκουμέντα, πού ἀποδει-
κνύουν ὅτι ἡ ἀντίσταση τῆς ἀγάπης γιά τόν ἄνθρωπο
εἶναι θαῦμα τῆς πίστης στό Θεό καί στό σωτήριο λόγο
του».

Τέλος, τόν κύκλο τῶν ὁμιλητῶν κατά τήν ἐπιτυχημένη
ἐκδήλωση, ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.
Παῦλος.

Τό συντονισμό τῆς παρουσίασης ἔκανε ὁ Πρωτο-
σύγκελος τῆς Ἱ. Μητρόπολης Ἀρχιμανδρίτης Χριστο-
φόρος Ἀγγελόπουλος.

(Ἀπό κείμενο τοῦ κ. Γιώργου Μαστρογιαννόπουλου,
στό mikrovalto.gr)

Στήν Κοζάνη ἡ Ἱερά Εἰκόνα τοῦ πολιούχου
τῆς Ρόδου Ἁγίου Φανουρίου

Ἡ Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, τοῦ νεοφανοῦς
Μάρτυρα, ἔφτασε ἀπό τή Ρόδο στόν Ἱερό Καθεδρικό
καί Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἡ ὑποδοχή
ἔγινε μέ προεξάρχοντα τόν Μητροπολίτη κ. Παῦλο καί
στή συνέχεια τελέστηκε Ἱερή Ἀκολουθία καί Παράκλη-
ση.

Ἡ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Φανουρίου παρέμεινε πρός προ-
σκύνηση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν ἀπό τίς 26 Μαρτίου
ὡς τίς 3 Ἀπριλίου καί καθημερινά τελοῦνταν ἱερές ἀκο-
λουθίες. Ἐπίσης, ἀρκετοί πιστοί ἔφερναν στόν Ναό φα-
νουρόπιτες, οἱ ὁποῖες εὐλογοῦνταν στό τέλος τῶν Ἀκο-
λουθιῶν.
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