
«…ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ΄ 4).
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Ἡ ἑορτὴ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερβίων καὶ Κοζάνης

κ.κ. ΠΑΥΛΟΥ

ὉἈπόστολος Παῦλος
ὑπογραμμίζει τὴ μέ-
γιστη ἀλήθεια, τὴ

θυσιαστική ἀγάπη, ποὺ λιτα-
νεύει ἡ Ἐκκλησία στὴν ἱστορία:
«Διώκετε τὴν ἀγάπη», δηλαδή
ἀγωνίζεσθε μὲ ἐπιμονή, νὰ
ἀποκτήσετε τὴν ἀγάπη. «Εἴτε
πάσχει ἕν μέλος συμπάσχει
πάντα τὰ μέλη», διαμηνύει
στοὺς παραλῆπτες τῶν ἐπι-
στολῶν του, ὁ χριστιανός θυ-
σιάζεται ὁ ἴδιος, ἀλλὰ δὲν θυ-
σιάζει τοὺς ἄλλους, γιὰ νὰ
διαπιστώσει:«ἐὰν ταῖς γλώσ-
σαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ

καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ
μὴ ἔχω, γέγονα χαλκός ἠχῶν
ἤ κύμβαλον ἀλαλάζον». «Ἐάν
πεινᾷ, ἀκόμη καὶ ὁ ἐχθρός
σου, ψώμιζε αὐτόν, ἐάν διψᾷ,
πότιζε αὐτόν». Μαθαίνουμε
διαρκῶς ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἦλθε ἀνάμεσά
μας «διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην
αὐτοῦ, ἥν ἠγάπησε ἡμᾶς».
Αὐτὸ τὸ ἦθος μαθητεύουμε
στὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ εἶναι ἡ
ἀγάπη ἀνυπόκριτος, ποὺ ὁδηγεῖ
τοὺς γνήσιους μαθητές τοῦ Χρι-
στοῦ νὰ συναγωνίζονται «τῇ
φιλαδελφείᾳ εἰς ἀδελφούς φιλό-

στοργοι». Στὸ πρόσωπο τοῦ
ἀδελφοῦ μας βρίσκεται πάντα
ὁ Χριστός! Γι’ αὐτὸ καὶ ὅλοι
ἀπολαμβάνουν, χωρὶς διακρί-
σεις τὸ ψωμί καὶ τὴν ἀλήθεια
τῆς Ἐκκλησίας, πέρα ἀπὸ τὰ
σύνορα, ταυτότητες, χρῶμα,
φυλή, θρησκεία.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δὲν
εἶναι μόνο κῆρυξ καὶ Ἀπόστολος
καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν. Εἶναι
κυρίως ὁ πατέρας. Ἡ ἀποστο-
λική του καρδιά φλέγεται ἀπὸ
τὴν ἀγάπη γιὰ τὰ πνευματικά
του παιδιά. Θερμοπαρακαλεῖ



τὸν Φιλήμονα νὰ δείξει ἐπιεί-
κεια στὸν Ὀνήσιμο, τοὺς δὲ
Κορινθίους βεβαιώνει ὅτι ἄν
καὶ «μυρίους παιδαγωγοὺς
ἔχητε ἐν Χριστῷ»,ὁ ἴδιος εἶναι
ὁ πνευματικὸς καὶ ἀληθινὸς
πατέρας των. «Ὡς τέκνα μου
ἀγαπητὰ νουθετῶ ἐν γὰρ
Χριστῷ Ἰησοῦ, διὰ τοῦ
Εὐαγγελίου, ἐγὼ ὑμᾶς ἐγένη-
σα». Γι’ αὐτὸ καὶ κόπος ἀδει-
άλειπτος τῶν ἀποστολικῶν
φροντίδων του εἶναι νὰ νου-
θετεῖ «νύκτα καὶ ἡμέραν…
μετὰ δακρύων… ἕνα ἕκαστον»,
μὲ ὁρίζοντα τὴν πνευματική
ἀναγέννηση ὅλων.

Σήμερα σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς
πλέον κρίσιμες καὶ ὁριακές
στροφὲς τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ,
κρατώντας ἄγρυπνα τὰ μά-
τια τῆς ψυχῆς μας, καθὼς
ζητούμενο εἶναι ἡ ἑνότητα, ἡ
σύμπνοια, ἡ συναντίληψη, ἡ
συμπόρευση ὅπως ἡ ἐνότητα
τῶν συστατικῶν τοῦ εὐχαρι-
στιακοῦ ἄρτου ποὺ εἰκονίζει
τὴν ἔνωσή μας μὲ τὸν Χριστό
ἀλλὰ καὶ μὲ κάθε ἀδελφό,
τολμοῦμε νὰ θυμηθοῦμε καὶ
πάλι τὸν Ἀπόστολο Παῦλο νὰ
δείχνει τὸν ἀληθινὸ δρόμο.
«Ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζε-
σθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ
φρονεῖτε, εἰρηνεύετε καὶ ὁ Θεὸς
τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης
ἔσται μεθ’ ὑμῶν».

Σήμερα ἑορτάζει ὁ Ἐπίσκο-
πος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
κ.κ. Παῦλος. Στὸ πρόσωπό
του κατὰ τὴν παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας συγκεντρώνεται
κάθε πνευματικὴ καὶ διοικη-
τικὴ ἐξουσία καὶ ὁ Ἐπίσκοπος
ἱστάμενος εἰς τῦπον καὶ τόπον
Χριστοῦ, ἀποτελεῖ τὸ κέντρο
τῆς περὶ αὐτὸν τοπικῆς
Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τὴν
ἐγγύηση τῆς κανονικότητάς
της. Πρώτη ἀναφορὰ σὲ Ἐπί-
σκοπο μὲ τὴν ἔννοια ποὺ σή-
μερα γνωρίζουμε, γἰνεται στὶς
ἀρχὲς τοῦ Β΄ αἰ. ἀπὸ τὸν
Ἅγιο Ἰγνάτιο τὸν Ἀντιοχείας.
Ἐδῶ πλέον ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι

ἡ ὁρατὴ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας. Δορυφορεῖται ἀπὸ τὸ
σῶμα τὼν πρεσβυτέρων καὶ
τὸν πιστὸ λαό. Ἐνδεικτικὸ τῆς
θέσεώς του εἶναι τὸ ὅτι προ-
ΐσταται στὴν κατεξοχήν ἐκλη-
σιαστικὴ πράξη, τὴν προσφορὰ
τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἀπὸ
ὅλα αὐτὰ γίνεται σαφὲς τὸ
ὅτι ὁ ἐπισκοπικὸς θεσμὸς εἶναι
θεμελιώδους σημασίας στὴν
Ἐκκλησία.

Καὶ ἐφέτος κλῆρος καὶ λαὸς
συναχθήκαμε εἰς τὸν Καθε-
δρικὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου
Νικολάου, Πολιούχου, Προ-
στάτου καὶ Ἐφόρου τῆς πόλεως
καὶ τῆς Έπαρχίας Κοζάνης. Ὁ
Πανηγυρικὸς Πολυαρχιερα-
τικὸς Ἑσπερινὸς ἐψάλη εἰς τὰς
7 μ.μ., χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Μαρωνείας καὶ Κομο-
τηνῆς κ.κ. Παντελεήμονος. Ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Καστορίας, ὅστις ἐκήρυξε
καὶ τὸν θεῖον λόγον. Τὴν κυ-
ριώνυμον ἡμέραν ἐτελέσθη
Πανηγυρικὴ Πολυαρχιερατικὴ
Θεία Λειτουργία, ὑπὸ τῶν Σε-
βασμιωτάτων Μητροπολιτῶν
Ἐλασσῶνος κ.κ. Χαρίτωνος,
Θεσσαλιώτιδος καὶ Φεναριο-
φαρσάλων κ.κ. Τιμοθέου καὶ
τοῦ Ποιμενάρχου μας κ.κ.
Παύλου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ
ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Ἀρχόντων
καὶ τοῦ λαοῦ.
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Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί,
Διαβάζοντας κανεὶς τὸ

Εὐαγγέλιο δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ
σταθεῖ στὰ ἀναρίθμητα θαύμα-
τα ποὺ ἐπιτελεῖ ὁ Κύριός, χωρὶς
διακρίσεις μάλιστα, ἀφοῦ «πάν-
τας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι
καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας
ἐλθεῖν» (Τιμ. Α΄ 2,4). Ποιὸ ὅμως
εἶναι τὸ κοινὸ στοιχεῖο ὅλων
αὐτῶν τῶν θαυματουργικῶν
ἐπεμβάσεων τοῦ Κυρίου; Μὰ
φυσικὰ ἡ ἀκλόνητη πίστη, τὴν
ὁποία ἐπιδεικνύουν οἱ ἄνθρωποι
ποὺ Τὸν πλησιάζουν, στὴν δύ-
ναμη Του να ἐπιτελέσει την θε-
ραπεία τους.

Ὅταν, ὅμως, λέμε πίστη, τί
ἀκριβῶς ἐννοοῦμε; Ὄχι, βέβαια,
μία ἁπλὴ γνώση, μία ἁπλὴ θεω-
ρία, ἕνα σύστημα φιλοσοφικό
διατυπωμένο ἀπὸ ἀνθρώπους,
ἀλλά, ὅταν λέμε πίστη, ἐννοοῦμε
θεία δύναμη, θάρρος, φλόγα
ποὺ φωτίζει. Ἡ πίστη εἶναι θεῖος
ἔρωτας, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ προσω-
πικὴ ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ
τὸν Θεό. Εἶναι ἡ πηγὴ καὶ τὸ
κέντρο ὅλης της ἐν Χριστῷ
ζωῆς. Εἶναι ὁ πρῶτος καὶ ἀπα-
ραίτητος ὅρος ποὺ θέτει ὁ Θεὸς
γιὰ νὰ Τὸν πλησιάσει ὁ ἄνθρω-
πος: «Χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύ-
νατον εὐαρεστῆσαι τῷ Θεῶ»
(Ἑβρ. 11,6). Στὴν πρὸς Ἑβραί-
ους ἐπιστολὴ ἔχουμε ἕναν ὡραι-
ότατο ὕμνο τῆς πίστεως. Ἐκεῖ,

ἡ πίστη, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται
ὡς «ἐλπιζομένων ὑπόστασις,
πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπο-
μένων» (Ἑβρ. 11,1), παρουσιά-
ζεται ὡς ἡ αἰτία ὅλων τῶν κα-
τορθωμάτων τῶν δικαίων τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης. Καὶ ἂν καὶ
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ κατ’ ἐπέ-
κτασιν τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἔχει
ὅρια, ἀφοῦ ἀπευθύνεται πρὸς
ὅλους καὶ τοὺς δέχεται ὅλους
χωρὶς διακρίσεις, Ἰουδαίους καὶ
Ἕλληνες, δούλους καὶ ἐλευθέ-
ρους, ἄντρες καὶ γυναῖκες, ἡ
πίστη τῆς Ἐκκλησίας εἶναι συγ-
κεκριμένη. Εἶναι ἡ πίστη στὸν
ἐν Τριάδι Θεό, ἡ πίστη στὸν
Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ
τὴν ἐν σαρκὶ οἰκονομία Του, ἡ
πίστη στὸ «κύριον καὶ ζωο-
ποιὸν» Ἅγιο Πνεῦμα, ἡ πίστη
«εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν
καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν»,
ἡ πίστη στὴν ἀνάσταση τῶν
νεκρῶν καὶ τὴν «ζωὴν τοῦ μέλ-
λοντος αἰῶνος». Ἡ πίστη στὸν
Ἰησοῦ Χριστὸ εἶναι, κατὰ τὸν
Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ
Ἰωάννη τὸν Θεολόγο, ἡ νίκη
«ἡ νικήσασα τὸν κόσμον».

Ἡ χριστιανικὴ ἀλήθεια, λοι-
πόν, εἶναι ἡ ἀποκεκαλυμένη
Ἀλήθεια μέσα στὴν ἀνθρώπινη
ἱστορία. Ἀλήθεια εἶναι ὁ σαρ-
κωθεῖς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ
Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀπεκάλυψε

τὸν Θεὸ Πατέρα καὶ μᾶς ἀπέ-
στειλε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τὸ μυ-
στήριο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ,
ποῦ ἦταν ἀκατάληπτο καὶ ἀπρο-
σπέλαστο γιά μας, μᾶς φανε-
ρώθηκε μὲ τὴ Σάρκωση τοῦ
δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας
Τριάδος, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
καὶ διαφυλάττεται ἐν Ἁγίῳ
Πνεύματι ἀναλλοίωτο στὴν πί-
στη καὶ τὴν ζωὴ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. Ἔτσι, ὁ Θεὸς στὸν
Χριστιανισμὸ εἶναι ὁ Τριαδικὸς
Θεὸς τῆς Ἀποκαλύψεως, ὁ
Ὁποῖος «κατὰ τὴν πρὸ τοῦ Χρι-
στοῦ περίοδο, σὲ πολλὲς περι-
στάσεις καὶ μὲ πολλοὺς τρόπους,
μίλησε καὶ φανέρωσε τὸ θέλημά
Του διὰ μέσου τῶν προφητῶν
Του, ἐνῶ τώρα μίλησε σ’ ἐμᾶς
διὰ μέσου του Μονογενοῦς Υἱοῦ
του», «ὂν ἔθηκε κληρονόμον
πάντων… ὃς ὧν καὶ ἀπαύγασμα
τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς
ὑποστάσεως αὐτοῦ» (Ἑβρ. 1,1-
3).

Ἂς δοῦμε πῶς βιώνει καὶ πε-
ριγράφει τὴν ἀλήθεια αὐτή, ὅτι
δηλαδὴ ὁ Θεὸς ὅρισε κληρονό-
μο καί κύριο τῶν πάντων τὸν
Υἱό του καὶ ὅτι Αὐτὸς ὁ Υἱὸς
εἶναι τὸ ἀκριβὲς ἀποτύπωμα
καὶ ἡ ζωντανὴ εἰκόνα τῆς οὐσίας
τοῦ Πατρὸς, ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος
Πόποβιτς: «Ἡ ζωὴ ἄνευ τοῦ
Χριστοῦ, ὁ θάνατος ἄνευ τοῦ

1 Β΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός Ἅγ. Νικόλαος-Κοζάνη 05.03.2017

π. Ἀθανασίου Γεωργιάδη
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Χριστοῦ, ἡ ἀλήθεια ἄνευ τοῦ
Χριστοῦ, ὁ ἥλιος ἄνευ τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ τὰ σύμπαντα χωρὶς
Αὐτόν, ὅλα εἶναι τρομερὴ ἀνοη-
σία, ἀνυπόφορο μαρτύριο, σι-
σύφειο βάσανο, κόλαση! Δὲν
θέλω οὔτε τὴν ζωή, οὔτε τὸν
θάνατο ἄνευ Σου, Γλυκύτατε
Κύριε! Δὲν θέλω οὔτε τὴν ἀλή-
θεια, οὔτε τὴν δικαιοσύνη, οὔτε
τὸν παράδεισο, οὔτε τὴν αἰωνιό-
τητα. Ὄχι, ὄχι! Ἐσένα μόνον
θέλω, Ἐσὺ μόνον νὰ εἶσαι σὲ
ὅλα, ἐν πάσι καὶ ὑπεράνω
ὅλων!… Ἡ ἀλήθεια, ἐὰν δὲν
εἶναι ὁ Χριστός, δὲν μοῦ χρει-
άζεται, εἶναι μόνο μία κόλαση.
Τὸ ἴδιο εἶναι κόλαση καὶ ἡ δι-
καιοσύνη, καὶ ἡ ἀγάπη, καὶ τὸ
ἀγαθόν, καὶ ἡ εὐτυχία× καὶ
αὐτὸς ὁ Θεός, ἐὰν δὲν εἶναι ὁ
Χριστός, εἶναι κόλαση»

Γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ὅπως
εἴπαμε καὶ παραπάνω, ἡ πίστη
εἶναι συγκεκριμένη, ἔχει ὅρια.
Καὶ αὐτὰ τὰ ὅρια διαχωρίζουν
τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὸ ψέμα καὶ
τήν διαφυλάσσουν ἀπὸ τὴν πα-
ραχάραξη καὶ ἀλλοίωσή της.
Εἶναι αὐτὰ τὰ ὅρια, τὰ ὁποῖα,
ὅταν ἀμφισβητήθηκαν, ἔγιναν
Ὅροι Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὰ
πρῶτα βήματα τοῦ ἱστορικοῦ
της βίου ξεκίνησε ἕναν ἀγώνα
γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς πίστεώς
της, ἀφοῦ ἀντιμετώπισε πολλοὺς
κινδύνους, τόσο ἐξωτερικοὺς
ὅσο καὶ ἐσωτερικούς. Ἤδη ὁ
Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος
συνιστᾶ σὲ κάθε εὐκαιρία ἐμπι-
στοσύνη στὴν παραδεδομένη
πίστη καὶ ἀποστασιοποίηση ἀπὸ
τὶς ψευδεῖς παραδόσεις τῶν
ἀνθρώπων, θέτοντας ἔτσι τὸ θε-
μέλιο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς.
Βέβαια, ἡ ἐμπιστοσύνη αὐτή
δεν πρέπει να γίνεται ἐμμονὴ,
ἡ ὁποία περιορίζει τὴν πνευμα-
τικὴ ζωὴ στὴν ἐξωτερικὴ τήρηση
κάποιων κανόνων καὶ ἐντολῶν

και ἡ ὁποία χωρὶς τὴν αὔρα
τοῦ Πνεύματος κινδυνεύει νὰ
γίνει καθηκοντολογία. Ἡ ἐμπι-
στοσύνη αὐτή ἀπορρέει ἀπό το
εὐαγγελικό «ὁ ἔχων τὰς ἐντολᾶς
μου καὶ τηρῶν αὐτᾶς ἐκεῖνος
ἐστιν ὁ ἀγαπῶν μὲ» (Ἰωάν.
14,21), ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν,
δηλαδή, καὶ ἡ οἰκείωση τῶν
ἀρετῶν δὲν ἀποσκοποῦν στὴν
προαγωγὴ κάποιας ἀτομικῆς
ἠθικῆς ἀλλὰ ἀποκαλύπτουν τὴν
ἀγάπη τῶν μελῶν πρὸς τὴν Κε-
φαλή.

Ὅλες οἱ Οἰκουμενικὲς Σύ-
νοδοι, λοιπόν, ἐπαναλαμβάνουν
μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο
τὴν ἀκόλουθη θεμελιώδη ἀρχὴ
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς:
«οὐδὲν ἀφαιροῦμεν, οὐδὲν προ-
στίθεμεν, ἀλλὰ πάντα τὰ τῆς
Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀμείωτα
διαφυλάττομεν». Ὁ λόγος εἶναι
προφανής: ἡ ἀληθὴς πίστη τῆς
Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ προϋπό-
θεση γιὰ τὴν σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων. Μόνο μέσα ἀπὸ
αὐτὴν τὴν διάσταση τῆς πίστεως
μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ τόσο τὸ
πλῆθος τῶν μαρτύρων ὅσο καὶ
οἱ ἀγῶνες τῆς Ἐκκλησίας κατὰ
τῶν ποικίλων αἱρέσεων καὶ τῶν
κάθε μορφῆς ἀλλοιώσεων τῆς
ἐκκλησιαστικῆς πίστεως καὶ
ζωῆς. 

Ἡ πίστη, πάλι, τίθεται ὡς
προϋπόθεση τῆς σωτηρίας ἀπὸ
τὸν ἴδιο τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ
Χριστό: «ὁ πιστεύσας καὶ βα-
πτισθεῖς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπι-
στήσας κατακριθήσεται» (Μκ.
16,16). Χωρὶς τὴν πίστη στὸν
σαρκωθέντα Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ
Θεοῦ ἡ αἰώνια ζωὴ εἶναι ἀδύ-
νατη. Ὁ Κύριος θαυματουργεῖ
συνήθως στὶς περιπτώσεις ἐκεί-
νων ποῦ πιστεύουν πραγματικά,
ὅτι μπορεῖ νὰ τοὺς θεραπεύσει.
Ἡ φράση «ἡ πίστις σου σέσωκε
σὲ» ἐπαναλαμβάνεται πολλὲς
φορὲς στὰ Εὐαγγέλια, ἀφοῦ ἡ

πίστη ἀποτελεῖ τὴν ἀπαραίτητη
προϋπόθεση, τόσο γιὰ τὴν σω-
ματικὴ θεραπεία ὅσο καὶ γιὰ
τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν. Ἐὰν
κανεὶς ἔχει πίστη, ἔστω καὶ «ὡς
κόκκον σινάπεως», τότε ὅλα
εἶναι δυνατά. Τόση μάλιστα
εἶναι ἡ δύναμή της, ὥστε ὁ συ-
σταυρωθεῖς μὲ τὸν Κύριο
ληστὴς γίνεται ὁ πρῶτος πολίτης
τοῦ Παραδείσου (Λκ. 23, 39-
43). Ἡ σημασία τῆς πίστεως
πάντως τονίζεται ἰδιαιτέρως καί
στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἀποστόλου
Παύλου, ὁ ὁποῖος ὡς Ἀπόστο-
λος τῶν ἐθνῶν ἐπαναλαμβάνει
σὲ κάθε εὐκαιρία, ὅτι «οὐ δι-
καιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων
νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ
Χριστοῦ» (Γάλ. 2,16)× δὲν μᾶς
σώζουν, δηλαδή, τὰ ἔργα μας
ἀλλὰ ἡ πίστη μας στὸν Ἰησοῦ
Χριστό.

Καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας τονίζουν τὴν σημασία τῆς
πίστεως γιὰ τὴν σωτηρία τῶν
ἀνθρώπων. Ὁ Μέγας Ἀθανά-
σιος μιλώντας γιὰ τὴν πίστη τῆς
Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία μᾶς πα-
ρέδωσε ὁ Κύριος, μᾶς κήρυξαν
οἱ Ἀπόστολοι καὶ φύλαξαν οἱ
Πατέρες τονίζει ὅτι ἡ Ἐκκλησία
θεμελιώθηκε πάνω στὴν πίστη
καὶ χωρὶς αὐτὴν οὔτε κάποιος
θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι οὔτε καὶ
νὰ λέγεται χριστιανός. («ἐξ
ἀρχῆς παράδοσιν καὶ διδασκα-
λίαν καὶ πίστιν τῆς καθολικῆς
Ἐκκλησίας, ἢν ὁ μὲν Κύριος
ἔδωκεν, οἱ δὲ ἀπόστολοι ἐκή-
ρυξαν, καὶ οἱ πατέρες ἐφύλα-
ξαν…ἐν ταύτη… ἡ Ἐκκλησία
τεθεμελίωται, καὶ ὁ ταύτης
ἐκπίπτων οὐτ’ ἂν εἴη, οὒτ’ ἂν
ἔτι λέγοιτο Χριστιανός»). Καὶ
ὁ ἱερὸς Δαμασκηνὸς ἀναφέρει,
ὅτι «ἐκτός… πίστεως ἀδύνατον
σωθῆναι». Ἀλλὰ καὶ ἄλλοι Πα-
τέρες χαρακτηρίζουν τὴν πίστη
ὡς ἀρχικὴ ἀρετὴ καὶ θεμέλιο
ὅλων τῶν ἄλλων ἀρετῶν.
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«Πασῶν τῶν ἀρετῶν προηγεῖται
ἡ ἐνδιάθετος πίστις» (Ὅσιος
Νικήτας Στηθάτος).

Ὅλες αὐτὲς βέβαια οἱ ἀπό-
λυτες διατυπώσεις τῶν δογμά-
των τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι
ἀποτέλεσμα λογικῶν διεργα-
σιῶν κάποιων Πατέρων ἢ
Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀλλὰ
καρπὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἐμπειρίας τοῦ μυστηρίου τῆς
σωτηρίας μας. Οἱ Δώδεκα Ἀπό-
στολοι κηρύττουν αὐτὰ ποῦ
ἔζησαν οἱ ἴδιοι, αὐτὰ ποῦ εἶδαν
καὶ ἄκουσαν· μιλοῦν καὶ γρά-
φουν γιὰ τὸν Λόγο τῆς ζωῆς,
τὸν Ὁποῖο εἶδαν μὲ τὰ ἴδια τοὺς
τὰ μάτια καὶ ψηλάφησαν μὲ τὰ
ἴδια τοὺς τὰ χέρια (Α΄ Ἰω. 1,1-
4). Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, προ-
τοῦ ἀρχίσει τὴν ἱεραποστολική
του δραστηριότητα, εἶδε τὸν
ἀναστάντα Ἰησοῦ (Α΄ Κόρ.
15,8), τοῦ Ὁποίου τοὺς μαθητὲς
μέχρι πρότινος ἐδίωκε. Κατὰ
τὸν ἴδιο τρόπο καὶ ὅλοι οἱ με-
γάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας,
ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας
μιλοῦν καὶ γράφουν γι’ αὐτό,
τὸ ὁποῖο ἔζησαν καὶ ζοῦν κάθε
μέρα τῆς ζωῆς τους, γιὰ τὸ γε-
γονὸς τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας
τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου.
Γι’ αὐτὸ ὅλοι οἱ πιστοὶ ὀφείλουμε
ν’ ἀκολουθοῦμε πιστὰ τά βή-
ματα τῶν Ἀποστόλων καὶ ὅλων
τῶν Ἁγίων χωρὶς καμιὰ παρέκ-
κλιση καὶ διαφοροποίηση, ἀφοῦ
τὸ κριτήριο γιὰ τὴν γνησιότητα
τῆς ἐμπειρίας ἑνὸς πιστοῦ ἀπο-
τελεῖ ἡ ἐμπειρία τῶν Ἀποστόλων
καὶ ὅλων τῶν Ἁγίων. 

Ἀκόμη, ἡ πίστη εἶναι δῶρο
τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο ὁ
ὁποῖος ἔχει τὴν εὐθύνη καὶ τὴν
ἐλευθερία νὰ τὸ ἀποδεχθεῖ ἢ
νὰ τὸ ἀπορρίψει. Ὁ Θεός, βλέ-
πετε, προσφέρει τὴν πίστη σὲ
ὅλους καὶ ὁ ἄνθρωπος εἶναι
αὐτὸς ποὺ θὰ ἀποφασίσει, ἂν
θὰ τὴν δεχθεῖ ἢ ὄχι. Σκεφτεῖτε

μόνο τοὺς Γραμματεῖς καὶ Φα-
ρισαίους… Ἐνῶ ἔχουν γίνει
μάρτυρες ἀναρίθμητων εὐερ-
γεσιῶν καὶ θαυματουργικῶν
ἐπεμβάσεων τοῦ Ἰησοῦ, μένουν
ἀναίσθητοι× Ἐνῶ εἶναι
μπροστὰ στὴν ἀνάσταση τοῦ
Λαζάρου, ὡστόσο δὲν διστά-
ζουν λίγες μέρες ἀργότερα νὰ
φωνάξουν: «Ἄρον ἄρον, σταύ-
ρωσον αὐτὸν» (Ἰωάν. 19,15).
Ὁ Ἄγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
εἶναι πιὸ κατατοπιστικός: «…
θὰ ἔλεγε κάποιος, ὅτι ἔπρεπε ὁ
Θεὸς νὰ φέρει κοντὰ τοῦ τοὺς
ἀπίστους ἀναγκαστικά, χωρὶς
τὴ θέλησή τους. Ὄχι! Ὁ Θεὸς
δὲν βιάζει οὔτε ἀναγκάζει κα-
νένα. Ποιὸς σέρνει τοὺς προ-
σκεκλημένους σὲ τιμὲς καὶ πα-
νηγύρια καὶ τραπέζια ἀναγκα-
στικὰ χωρὶς αὐτοὶ νὰ τὸ θέλουν;
Ἔτσι κι ὁ Θεός, καλεῖ τοὺς
ἀνθρώπους νὰ ἔρθουν μὲ τὴ θέ-
λησή τους στὴν Βασιλεία τοῦ».
Νὰ λοιπὸν ποὺ ἡ πίστη εἶναι
δῶρο· ἀλλὰ ὁ Θεὸς τὰ δῶρα
δὲν τὰ δίνει σ’ ἐκείνους ποὺ δὲν
τὰ ἐκτιμοῦν καὶ δὲν τὰ θέλουν
μὲ προσωπικὴ ἐπιθυμία. Γιὰ νὰ
δοθεῖ τὸ δῶρο τῆς πίστεως, χρει-
άζεται πάντοτε τὸ στοιχεῖο τῆς
ἀναζητήσεως, τοῦ ἐνδιαφέρον-
τος, τοῦ πόθου, τῆς δίψας, τῆς
προσπάθειας. Γι’ αὐτὸ ὁ Κύριος
μετὰ τὴν Ἀνάστασή του, ἐνῶ
ἔκανε πολλὲς ἐμφανίσεις στοὺς
μαθητές του, δὲν φανερώθηκε
οὔτε μία φορὰ στοὺς Φαρισαί-
ους καὶ Ἀρχιερεῖς. Δὲν ὑπῆρχε
λόγος. Ὁ Ἴδιος εἶχε παραγγείλει
στοὺς μαθητὲς τοῦ γι’ αὐτὲς τὶς
περιπτώσεις: «μὴ δῶτε τὸ ἅγιον
τοῖς κυσίν, μηδὲ βάλητε τοὺς
μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν
τῶν χοίρων, μήποτε καταπατή-
σωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν
αὐτῶν» (Μτθ. 7,6). Τὰ σκυλιὰ
καὶ τὰ γουρούνια, δηλαδή, δὲν
μποροῦν νὰ ἐκτιμήσουν τὰ μαρ-
γαριτάρια τῆς πίστεως. Γιὰ τὸ

μόνο ποῦ ἐνδιαφέρονται εἶναι
πῶς θὰ κυλησθοῦν στὸν βοῦρκο
καί τὴν λάσπη.

Ἡ πίστη μας δὲν ὀφείλει καὶ
δὲν πρέπει καθόλου νὰ εἶναι
παθητικὴ κατάσταση. Ἡ πίστη
μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ εἶναι πνευ-
ματικὴ δημιουργία. Ἄλλωστε
δὲν εἶναι ξένη καὶ ἄσχετη μὲ
τὴν πρακτικὴ πλευρὰ τῆς ζωῆς.
Τὸ χριστιανικὸ δόγμα δὲν εἶναι
θεωρητικὴ ἀρχὴ γιὰ τὴν ἀλήθεια
οὔτε μία ἰδεολογία ἢ μία φιλο-
σοφία, ὥστε νὰ ἀρκεῖ ἡ θεωρη-
τικὴ πίστη σ’ αὐτό, χωρὶς τὴν
ἀνάλογη πράξη στὴν καθημε-
ρινὴ ζωή. Ἡ θεωρητικὴ πίστη
στὰ δόγματα βρίσκεται ἄλλωστε
καὶ στὰ δαιμόνια, τὰ ὁποία «πι-
στεύουσι καὶ φρίσσουσι» (Ἰακ.
2,19), κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ
ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφο-
θέου. Πιστεύουν κι αὐτὰ ὅτι
ἐνηνθρώπησε καὶ ἀναστήθηκε
ὁ Χριστός· ὅτι εἶναι Θεός, ὅτι
εἶναι τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς
ἁγίας Τριάδος, ὁμότιμο καὶ ὁμο-
ούσιο μὲ τ’ ἄλλα δύο. Ἡ ζωὴ
τοὺς, ὅμως, εἶναι ξένη πρὸς τὴν
πίστη τους. Δὲν ἀρκεῖ, λοιπόν,
ἡ θεωρητικὴ ἀποδοχὴ τῶν δογ-
μάτων τῆς Ἐκκλησίας, ἄνευ
πρακτικῆς ἐφαρμογῆς καὶ συ-
νέπειας στὴ ζωὴ τοῦ πιστοῦ.
«Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου,
ἐὰν πίστιν λέγῃ τὶς ἔχειν, ἔργα
δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις
σῶσαι αὐτόν;» (Ἰακ. 2,14) το-
νίζει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος, καὶ συ-
νεχίζει λέγοντας· «ἡ πίστις, ἐὰν
μὴ ἔργα ἔχῃ, νεκρά ἐστι καθ’
ἑαυτὴν» (Ἰακ. 2,17). 

Βέβαια, οὔτε στ’ ἄλλο ἄκρο
πρέπει νὰ φθάσουμε. Δηλαδὴ
νὰ ποῦμε, ὅτι ἀρκοῦν μόνο τὰ
καλὰ ἔργα, καὶ δὲν χρειάζεται
ἡ πίστη· Ἀρκεῖ, δηλαδή, νὰ εἶναι
κανεὶς καλὸς ἄνθρωπος, καὶ
δὲν χρειάζεται νὰ πιστεύει. Ὄχι!
Στὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση
ἡ πνευματικὴ ζωὴ στηρίζεται



6 ¥¥ ¥µ¥ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

στὸ ὀρθὸ δόγμα, στὴν ὀρθὴ πί-
στη. Καὶ τὸ δόγμα συνδέεται
ἀναπόσπαστα μὲ τὸ ἦθος τῶν
χριστιανῶν. Ἂν αὐτονομηθεῖ τὸ
ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο, φαλικδεύεται
καὶ ἀκυρώνεται ἡ πνευματικὴ
ζωή. Οὔτε ὀρθοδοξία χωρὶς
ὀρθοπραξία και θεῖο φωτισμό,
ἀλλ’ οὔτε καὶ ὀρθοπραξία χωρὶς
ὀρθοδοξία. Ὑπάρχει μία ἀλλη-
λοπεριχώρηση καὶ ἀλληλεξάρ-
τηση θεωρίας καὶ πράξεως. Λέει
χαρακτηριστικὰ ὁ ἅγιος Κύριλ-
λος Ἱεροσολύμων· «Ὁ γὰρ τῆς
θεοσεβείας τρόπος ἐκ δύο τού-
των συνέστηκε, δογμάτων
εὐσεβῶν, καὶ πράξεων ἀγαθῶν.
Καὶ οὔτε τὰ δόγματα χωρὶς
ἔργων ἀγαθῶν εὐπρόσδεκτα τῷ
Θεῷ, οὔτε τὰ μὴ μετ’ εὐσεβῶν
δογμάτων ἔργα τελούμενα
προσδέχεται ὁ Θεός». Ὁ Θεὸς
θέλει, δηλαδή, ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο
νὰ φυλάσσει τὰ δόγματα, ἀλλὰ
καὶ νὰ ἔχει ἀγαθὲς πράξεις, δη-
λαδὴ βίο ἀληθῆ. [Ὁ τέλειος Χρι-
στιανὸς γίνεται οἶκος Χριστοῦ
ὅταν συνίσταται ἀπό ἔργα ἀγα-
θά και δόγματα εὐσεβῆ. (Ὁ τέ-
λειος Χριστιανὸς εἶναι «ἀλη-
θινὸς οἶκος Χριστοῦ, δὶ’ ἔργων
ἀγαθῶν καὶ δογμάτων εὐσεβῶν
συνιστάμενος» Ἀναστάσιος Σι-
ναΐτης)]

Ἡ πίστη στὸν Χριστὸ δὲν
εἶναι μία κερδοσκοπικὴ ἐπιχεί-
ρηση, οὔτε ἐξασφαλίζει ἄνεση
καὶ καλοπέραση. Ἀντιθέτως:
«πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς
ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθή-
σονται» (Τιμ. Β΄ 3,12). Ὁ Ἰησοῦς
Χριστὸς τὸ τονίζει ξεκάθαρα
καὶ κατηγορηματικά: «Ὅστις
θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν,
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀρά-
τω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκο-
λουθείτω μοί. ὃς γὰρ ἂν θέλη
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπο-
λέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέση
τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ

καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει
αὐτὴν» (Μρκ. 8,34-35). 

Ἡ ἀξία τῆς πίστεώς μας στὸν
Χριστὸ εἶναι εὐθέως ἀνάλογη
μὲ τὸ πόσο μᾶς κοστίζει. Ἂς τὸ
προσέξουμε λοιπὸν αὐτό, γιατί
πολλὲς φορὲς σκανδαλιζόμαστε
καὶ ἁμαρτάνουμε, ἐπειδὴ με-
τροῦμε τὴν πίστη μας μὲ τὸ
ὑλικὸ συμφέρον μας. Τὸ νὰ ζη-
τοῦμε, ὅμως, δικαίωση τῆς πί-
στεως ὄχι στὸν οὐρανὸ ἀλλὰ
στὴ γῆ, ἀποτελεῖ τέλεια καὶ τρα-
γικὴ παρανόηση τῆς πίστεως
καὶ τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγ-
γελίου. Εἶναι ζωτικὴ ἀνάγκη
γιά μᾶς, νὰ θυμόμαστε ὅτι τὸ
χάρισμα τῆς πίστεως εἶναι συν-
δεδεμένο ἄρρηκτα μὲ τὸ χάρι-
σμα τῆς θυσίας. «Ὑμὶν ἐχαρίσθη
τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ
εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ
τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν» (Φιλιπ.
1,29). 

Παρὰ ταῦτα ὅμως, ἂν καὶ
τῆς πίστεως τὸ χάρισμα δὲν μᾶς
ἀπαλλάσσει ἀπὸ τοὺς πειρα-
σμοὺς, ἐν τούτοις μᾶς βοηθᾶ
καὶ μᾶς ἐνισχύει νὰ τοὺς ἀντι-
μετωπίζουμε νικηφόρως. Κι
ὅπως ἀκούσαμε τό πρωί στον
Ἀπόστολο ἀπό τήν πρὸς Ἑβραί-
ους ἐπιστολή, εἶναι γνώρισμα
τῆς πίστεως καὶ μεγάλα πράγ-
ματα νὰ ξεπερνᾶ κάποιος μὲ
τὴν βοήθειά της ἀλλὰ καὶ με-
γάλα νὰ ὑποφέρει ἐξαιτίας της.
Ἔτσι οἱ δίκαιοι τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης μὲ ἐφόδιο τὴν πίστη
«κατηγωνίσαντο βασιλείας,
εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέ-
τυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στό-
ματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν
πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαί-
ρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ
ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ
ἐν πολέμῳ, παρεμβολᾶς ἔκλιναν
ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ
ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς
αὐτῶν» (Ἑβρ. 11,33-35), ὑπερ-

πήδησαν, δηλαδὴ, ἐμπόδια καὶ
κινδύνους ὧν οὐκ ἐστιν ἀριθμός.
Ἄλλοι ὅμως, καὶ πρέπει νὰ τὸ
προσέξουμε αὐτό, «ἐτυμπανί-
σθησαν, ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν
καὶ μαστίγων πείραν ἔλαβον,
ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλι-
θάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειρά-
σθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέ-
θανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς,
ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερού-
μενοι, θλιβόμενοι, κακουχού-
μενοι» (Ἑβρ. 11,35-37). Καὶ τὰ
ἔκαναν αὐτά, διότι πίστευαν,
ὅτι μὲ τὰ μαρτύρια δὲν ἀφανί-
ζονται, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ σώ-
ζονται. Νὰ λοιπὸν κάτι ποὺ πρέ-
πει νὰ ξέρουμε οἱ πιστοὶ γιὰ νὰ
μὴ σκανδαλιζόμαστε: ἡ πίστη
μᾶς δίνει τὴν δύναμη νὰ κα-
τορθώνουμε μεγάλα πράγματα,
ἀλλὰ καὶ νὰ πάσχουμε μεγάλα.

Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Ἀγα-
πητοὶ Ἀδελφοί,

Ἡ πίστη, ὅπως καὶ κάθε Ἄνω-
θεν δωρεά, γιὰ νὰ γίνει κατά-
σταση τοῦ πνεύματός μας
ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς
ἴδιους. Ὁ Θεὸς ποτὲ δὲν ἐκβιά-
ζει× ἐλεύθερα δεχόμαστε τὴν
ἀγάπη Του ἢ τὴν ἀπορρίπτουμε.
Ὁ Θεὸς «ἵσταται ἐπὶ τὴν θύραν
(τῆς καρδιᾶς μας) καὶ κρούει×
ἐὰν τὶς ἀκούσῃ τῆς φωνῆς
Αὐτοῦ καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν,
… εἰσελεύσεται πρὸς αὐτὸν καὶ
δειπνήσει μετ’ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς
μετὰ τοῦ Θεοῦ» (Ἀποκ. 3,20).
Ἄν κάποιος, λοιπόν, ἀνοίξει
μόνος του τὴν θύρα τῆς καρ-
διᾶς καὶ τοῦ νοῦ του, ἐκεῖνος
θὰ λάβει καὶ τὴν πίστη καὶ
ἐκεῖνο ποῦ τὴν ἀκολουθεῖ: τὸν
ἀπερίγραπτο πλοῦτο τῶν οὐρα-
νίων δωρεῶν: «πᾶν τὸ γεγενη-
μένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾶ τὸν
κόσμον: καὶ αὔτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ
νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις
ἠμῶν» (Α΄ Ἰωάν. 5,4). Ἀμήν.
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Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σερβίων καὶ Κοζάνης

κ. Παύλου

ὉἸησοῦς Χριστὸς παίρνει μαζί Του τοὺς
τρεῖς ἀπὸ τοὺς μαθητές Του καὶ ἀνεβαίνει
εἰς ὄρος ὑψηλόν. Ἐκεῖ «μετεμορφώθη

ἔμπροσθεν αὐτῶν». Κάτω στὴν κοιλάδα τοῦ ὄρους
Θαβὼρ καὶ τῆς ἀνθρώπινης ἱστορικῆς πραγματι-
κότητας, ἕνας πατέρας ἀπελπισμένος ἔχει φέρει
τὸ ἄρρωστο παιδὶ του μπροστὰ στοὺς μαθητὲς
τοῦ Ἰησοῦ γιὰ νὰ τὸ θεραπεύσουν, κι΄ αὐτοὶ παρὰ
τὶς πολλὲς προσπάθειές τους στὸ τέλος δὲ μπόρε-
σαν. Ἡ δύναμή τους παρέμεινε ἀνενέργητη, τὸ
θαῦμα δὲν ἔγινε, καὶ τὸ δαιμόνιο δὲν ἐγκατέλειψε
τὸν ἄρρωστο νέο. Μὲ τὴν ἄφιξη τοῦ Κυρίου ὅμως
τὸ θαῦμα ἔγινε. Οἱ μαθητές, μετὰ τὴ θεραπεία
προβληματίζονται καὶ ρωτοῦν τὸν Ἰησοῦ κατ΄
ἰδίαν «διατὶ ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;»
δηλαδὴ τὸ δαιμόνιο; Καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου
εἶναι σαφής: «τοῦτο τὸ γένος (τῶν δαιμονίων) ἐν
οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ
νηστείᾳ». 

Ἐκ παραλλήλου, ἡ μνήμη σήμερα τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ ἡ νίκη τοῦ ἡσυχασμοῦ
μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι ἡ κοινωνία ἀνθρώπου καὶ
Θεοῦ μπορεῖ νὰ ξεκινήσει στὴν παροῦσα ζωή,
ἐδῶ καὶ τώρα. Καὶ ἐπιπλέον δὲν εἶναι θέμα τοῦ
μυαλοῦ, ὑπόθεση διανοητικὴ ἀλλὰ ζήτημα ἄσκησης
καὶ ἐμπειρίας .Ὅπως οἱ ἄνθρωποι, ὅσο περισσότερο
ἐπικοινωνοῦν καὶ ἀγαπιοῦνται καὶ κάνουν παρέα,
τόσο περισσότερο γνωρίζονται.

Βασικὸ μήνυμα ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴ διδα-
σκαλία τοῦ Ἡσυχασμοῦ εἶναι ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώ-
που. Λέξη ποὺ φαίνεται τολμηρή, ἀλλὰ ἀντιμε-
τωπίζει τὸ βασικὸ πρόβλημα τοῦ σύγχρονου
ἀνθρώπου, τὸ θάνατο. Θέωση σημαίνει συμμετοχὴ
στὴ ζωὴ τοῦ Θεοῦ, ἄρα νίκη κατὰ τοῦ θανάτου.

Ἡ θέωση, στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶναι τὸ
ἀποτέλεσμα ἑνὸς τρόπου ζωῆς μὲ τὸν ὁποῖο ὁ
ἄνθρωπος βιώνει καθημερινὰ τὴ συντροφιὰ τοῦ
Θεοῦ καὶ γεύεται, μὲ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας,
τὸ Θεό. Ἔτσι, ἔρχεται ἡ χάρη Του στὸν ἄνθρωπο
καὶ τὸν κάνει ἱκανὸ νὰ ἐκπέμπει ἁγιότητα, χάρη,
ὀμορφιά, καὶ νὰ μαρτυρεῖ τὴν παρουσία Του
πάνω στὴ γῆ.

Ἡ θέωση, στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, εἶναι τὸ
ἀποτέλεσμα ἑνὸς τρόπου ζωῆς μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἄνθρω-
πος βιώνει καθημερινὰ τὴ συντροφιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ
γεύεται, μὲ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τὸ Θεό.



Ποιὸς ἄλλος καιρός, λοιπόν, θὰ ἦταν ὁ πιὸ
κατάλληλος γιὰ τὴν προετοιμασία καὶ τὴν πραγ-
μάτωση τῶν ἀνωτέρω, γιὰ τὸν ἀγώνα ἐναντίον
τῶν δυνάμεων τοῦ κακοῦ, τὴ βίωση τῆς παρουσίας
τοῦ Θεοῦ, τὴ συνάντηση μὲ τὸ λατρεμένο Χριστό,
μέσα ἀπὸ τὴν προσευχὴ καὶ τὴ λατρεία, παρὰ ἡ
Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ!

Ἡ εὐλογημένη αὐτὴ περίοδος ποὺ διανύουμε
εἶναι μιὰ ἁλυσίδα λειτουργικῶν εὐκαιριῶν ποὺ
προσφέρονται συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία. Εἶναι μιὰ λειτουργικὴ τράπεζα στὴν
ὁποία νύχτα καὶ ἡμέρα ὑπάρχουν παρατεθειμένα
ἐδέσματα πνευματικῆς εὐτυχίας. «Ἡ Σοφία τοῦ
Θεοῦ ἔσφαξε τὰ ἑαυτῆς θύματα, ἐκέρασεν εἰς
κρατήρα τὸν ἑαυτῆς οἶνον καὶ ἡτοιμάσατο τὴν
ἑαυτῆς τράπεζαν» καὶ συγκαλεῖ «μετὰ ὑψηλοῦ
κηρύγματος ἐπὶ κρατήρα» τοὺς δούλους αὐτῆς.

Ἂν θέλει κανεὶς νὰ ζήσει τὸ λειτουργικὸ πλοῦτο
καὶ τὸ μυστικὸ μεγαλεῖο τῆς Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστῆς πρέπει νὰ προσπαθήσει νὰ ξεφύγει ἀπὸ
τὴν ἐπιφάνειά της. Καὶ ἐπιφάνεια εἶναι αὐτὸ ποὺ
βλέπουμε καὶ γνωρίζουμε ὅλοι μας κατὰ τὶς Κυ-
ριακές τῆς Σαρακοστῆς. Πράγματι, ἔχουν κάτι
τὸ ἰδιαίτερο οἱ Κυριακὲς αὐτὲς ἀπὸ τὶς ἄλλες Κυ-
ριακές τοῦ ὑπόλοιπου ἔτους. Τὰ εἰδικὰ ἑορτολο-
γικὰ θέματα, ἡ ὑμνογραφία τους, ἡ λειτουργία
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου δίνουν σ΄ αὐτὲς ἕνα ξε-
χωριστὸ χρῶμα. Ἀλλὰ οἱ Κυριακὲς καὶ τὰ Σάββατα
τῆς Τεσσαρακοστῆς εἶναι ὀάσεις μέσα σ΄ αὐτήν.
Κατ΄ οὐσίαν βρίσκονται ἔξω ἀπ΄ αὐτήν. Τὴ γοητεία
τῆς ἀληθινῆς Τεσσαρακοστῆς θὰ τὴν αἰσθανθεῖ
κανεὶς μέσα στὸ ἀπέραντο «πέλαγος» ἢ ἀλλιῶς
στὴν ἄνυδρη ἔρημο τῆς Σαρακοστῆς, δηλ. στὶς
καθημερινὲς ἀπὸ τὴ Δευτέρα ὡς τὴν Παρασκευὴ
τῶν ἕξι ἑβδομάδων ποὺ τὴν ἀποτελοῦν. Ὅταν
κάποιος, ἔστω κι΄ ἂν ἔχει περιορισμένες γνώσεις
γιὰ τὴ λατρεία, μπεῖ στὴν Ἐκκλησία ὅσο διαρκοῦν
οἱ ἀκολουθίες τῆς Μ. Σαρακοστῆς θὰ καταλάβει
τὴ διαφορά. Μιὰ κάποια ἤρεμη θλίψη διαποτίζει
τὴν ἀκολουθία, τὰ ἄμφια εἶναι σκοῦρα, οἱ ἀκο-
λουθίες διαρκοῦν περισσότερο ἀπ ὅ,τι συνήθως
καὶ εἶναι πιὸ μονότονες, σχεδὸν δὲν ὑπάρχει
κίνηση. Τὰ ἀναγνώσματα καὶ οἱ ψαλμοὶ ἐναλ-
λάσσονται, ἀλλὰ παρ΄ ὅλα αὐτὰ φαίνεται σὰ νὰ
μὴ συμβαίνει τίποτε. Οἱ πνευματικοὶ πατέρες καὶ
οἱ ἱεροὶ ὑμνογράφοι ποὺ συνέθεσαν τοὺς ὕμνους

τοῦ Τριωδίου καὶ ὀργάνωσαν τὴ δομὴ τῶν ἱερῶν
ἀκολουθιῶν διέθεταν μιὰ θαυμαστὴ κατανόηση
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Τὸ κλίμα τῆς Σαρακοστῆς
εἶναι ἡ χαρμολύπη ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν πραγμα-
τικὴ ἐλευθερία ἀπὸ τὴν αὐτάρεσκη καὶ ψεύτικη
εὐτυχία, ἀπὸ τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴ μοναξιὰ στὴ
βίωση τῆς μετάνοιας καὶ τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ.
Χαρμολύπη εἶναι ἡ θλίψη ἀπὸ τὴν ἐξορία μου,
ἀπὸ τὸ πατρικὸ σπίτι τοῦ φιλεύσπλαχνου Θεοῦ
καὶ τὴ συνακόλουθη καταστροφὴ ποὺ ἔχω κάνει
στὴ ζωή μου, συνάμα εἶναι ἡ χαρὰ γιὰ τὴν ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ συγγνώμη Του, ἡ χαρὰ ποὺ προ-
έρχεται ἀπὸ τὴ δυνατότητα ἐπιστροφῆς στὸ Θεὸ
καὶ στὸ σπίτι τοῦ Πατέρα.

Οἱ ἀκολουθίες κάθε ἡμέρας τῆς Μ. Σαρακοστῆς
στηρίζονται ἐν πολλοῖς στὸ μοναχικὸ τυπικό,
συγκεντρωμένες ὅμως γιὰ πρακτικοὺς λόγους σὲ
δύο περιόδους τῆς ἡμέρας: τὸ πρωὶ καὶ τὸ ἑσπέρας.
Τὸ πρωὶ τελοῦνται οἱ ἀκολουθίες τοῦ Μεσονυ-
κτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου, τῶν Ὡρῶν καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ
τῆς ἑπομένης, ἐνῶ τὸ ἀπόγευμα τὸ Μεγάλο Ἀπό-
δειπνο. Κάθε μία ἀκολουθία ἀντιστοιχεῖ σὲ μιὰ
ὁρισμένη περίοδο τῆς ἡμέρας ἢ τῆς νύχτας. Εἶναι
ἕνας σταθμὸς προσευχῆς ποὺ καθαγιάζει κάθε
τμῆμα τοῦ 24ώρου.

Κατὰ βάσιν οἱ ἀκολουθίες τῆς Τεσσαρακοστῆς
εἶναι οἱ ἴδιες μὲ τὶς μοναχικὲς ἀκολουθίες τοῦ
ὑπόλοιπου ἔτους. Ἐκεῖνο ποὺ τὶς διαφοροποιεῖ
εἶναι τὸ πιὸ ἀρχαϊκό τους περιεχόμενο, ἡ παρεμ-
βολὴ κατανυκτικῶν τροπαρίων καὶ τὸ ἰδιαίτερο
μῆκος ποὺ προσλαμβάνουν. Ὑπάρχουν ὅμως 4
ἰδιαίτερες λειτουργικὲς εὐκαιρίες ποὺ ξεχωρίζουν
καὶ τελοῦνται μόνο κατὰ τὴν περίοδο ποὺ ἐξετά-
ζουμε.

Ἡ πρώτη ἀπ’ αὐτὲς ἀποτελεῖ τὴν καρδιὰ τῶν
ἡμερῶν τῶν Νηστειῶν καὶ εἶναι ἡ Θ. Λειτουργία
τῶν Προηγιασμένων Δώρων. Τὰ λειτουργικὰ χει-
ρόγραφα ὀνομάζουν τὴ λειτουργία αὐτὴ «Λει-
τουργία τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς», γιατί πραγματικὰ
ἀποτελεῖ τὴν πιὸ χαρακτηριστικὴ ἀκολουθία της.
Οἱ ρίζες της βρίσκονται στὴν ἀρχαία πράξη τῆς
Ἐκκλησίας. Σήμερα, δυστυχῶς, ἔχουμε τὴ συνήθεια
νὰ κοινωνοῦμε κατὰ ἀραιὰ χρονικὰ διαστήματα,
πολλὲς φορὲς σὰν ἕνα ἐτήσιο ἔθιμο. Στοὺς πρώτους
ὅμως αἰῶνες τῆς Ἐκκλησίας οἱ πιστοὶ δὲν «ἄντε-
χαν» χωρὶς τὴ μετάληψη τοῦ Κυριακοῦ Σώματος
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καὶ Αἵματος, γι’ αὐτὸ καὶ κοινωνοῦσαν σὲ κάθε
Θ. Λειτουργία. Μόνο ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν ὑποπέσει
σὲ διάφορα σοβαρὰ ἁμαρτήματα ἀποκλείονταν
γιὰ ἕνα ὁρισμένο χρονικὸ διάστημα. Ο Μ. Βασίλειος
μαρτυρεῖ ὅτι οἱ χριστιανοὶ τῆς ἐποχῆς του κοινω-
νοῦσαν 4 φορὲς τὴν ἑβδομάδα, δηλ. τὴν Τετάρτη,
τὴν Παρασκευή, τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακή.

Ἡ Θ. Λειτουργία ὅμως τὴν περίοδο αὐτὴ τῆς
Μ. Τεσσαρακοστῆς τελοῦνταν μόνο τὰ Σάββατα
καὶ τὶς Κυριακὲς γιατί οἱ καθημερινὲς ἦταν ἡμέρες
νηστείας, πένθους, κατάνυξης. Ἡ Θ. Λειτουργία,
ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔχει χαρακτήρα πασχάλιο, ἀνα-
στάσιμο, πανηγυρικὸ χαρμόσυνο καὶ ἐπινίκιο. Δὲ
μποροῦσε νὰ τελεστεῖ λοιπὸν τὶς ἡμέρες τῶν Νη-
στειῶν. Ἔτσι ὅμως προέκυπτε πρόβλημα: Οἱ ἀγω-
νιζόμενοι πιστοὶ στὸ στάδιο τῶν πνευματικῶν
ἀγώνων ἔμεναν μακριὰ ἀπὸ τὴν ἐνίσχυση καὶ τὴ
δύναμη τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, ἀνίκανοι νὰ
ἀντεπεξέλθουν στὶς μηχανουργίες τοῦ Διαβόλου,
χωρὶς τὴ μετάληψη τῶν μυστηρίων, δίχως τὴ
χαρὰ καὶ τὴ χάρη τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου. Η Θ.
Κοινωνία εἶναι ἡ βασική μας βοήθεια, ἡ οὐσιαστικὴ
τροφὴ ποὺ μᾶς διατηρεῖ πνευματικὰ ζωντανοὺς
καὶ σὲ πεῖσμα ὅλων τῶν πειρασμῶν καὶ τῶν κιν-
δύνων μᾶς κάνει πραγματικὰ χριστοφόρους καὶ
ἁγιασμένους, μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀκολού-
θους Του, μέλη ἐνεργά τοῦ Σώματός Του.

Ἡ λύση ὑπῆρχε. Οἱ πιστοὶ θὰ κοινωνοῦσαν
ἀπὸ προηγιασμένα ἅγια ποὺ εἶχαν καθαγιασθεῖ
στὴ Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς ἢ τοῦ Σαββάτου
καὶ φυλάσσονταν πάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα, γιὰ
νὰ προσφερθοῦν τὸ ἑσπέρας τῆς Τετάρτης καὶ
τῆς Παρασκευῆς ποὺ ἦταν ἔτσι καὶ ἀλλιῶς ἡμέρες
νηστείας. Στὴν πραγματικότητα δηλ. ἡ Θ. Λει-
τουργία τῶν προηγιασμένων δὲν εἶναι Λειτουργία
τελεία ἀλλὰ ἀκολουθία ἑσπερινοῦ στὴν ὁποία
προστέθηκε ἡ Θ. Κοινωνία. Ἡ Προηγιασμένη Θ.
Λειτουργία εἶναι μία ἀπὸ τὶς ὡραιότερες καὶ κα-
τανυκτικότερες ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας.
Μία διαρκῆς πρόσκληση γιὰ τὴ συνεχῆ Θ. Κοινωνία
καὶ μία φωνὴ ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων, φωνὴ
ποὺ λέει ὅτι ὁ πιστὸς δὲ μπορεῖ νὰ ζεῖ τὴ ζωὴ τοῦ
Χριστοῦ ἂν δὲν ἀνανεώνει διαρκῶς τὴν ἕνωσή
του μὲ τὴν πηγὴ τῆς ζωῆς, τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα
τοῦ Κυρίου.

Οἱ κατανυκτικοὶ ἑσπερινοὶ ὡς δεύτερη λει-
τουργικὴ ἰδιαιτερότητα τῆς περιόδου μας, τε-

λοῦνται τὰ ἀπογεύματα τῶν Κυριακῶν τῆς Μ.
Τεσσαρακοστῆς καὶ τονίζουν μὲ τοὺς ἰδιαίτερους
ὕμνους τους τὸ πνευματικὸ μήνυμα τῆς ἑβδομάδος
ποὺ ἀρχίζει. Ἰδιαίτερη βαρύτητα ἔχει ὁ Α’ ἑσπε-
ρινός τῆς Κυριακῆς τῆς Τυροφάγου, ποὺ ὀνομά-
ζεται καὶ ἑσπερινός τῆς συγχωρήσεως. Ἡ ὅλη
δομὴ τῆς ἀκολουθίας εἶναι ἴδια καὶ τὶς 5 Κυριακές.
Ἀλλάζουν μόνο τὰ τροπάρια καὶ οἱ ὕμνοι. Ἡ
ἀκολουθία ἀρχίζει μὲ τὸν ἱερέα ντυμένο μὲ λαμπερὰ
ἄμφια. Τὰ κατανυκτικὰ στιχηρὰ ποὺ λέγονται
ὕστερα ἀπὸ τὸν θρηνητικὸ ψαλμὸ «Κύριε ἐκέκραξα
πρός Σε…», ἀναγγέλουν τὸν ἐρχομὸ τῆς Μ. Σα-
ρακοστῆς καὶ πέρα ἀπ’ αὐτὴ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Πά-
σχα. Γίνεται ἡ εἴσοδος μὲ τὸν ἐπιλύχνιο ὕμνο:
«Φῶς ἱλαρόν…» καὶ ψάλλεται τὸ Μ. Προκείμενο
: «Μὴ ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπό Σου ἀπὸ τοῦ
παιδός Σου, ὅτι θλίβομαι, ταχὺ ἐπάκουσόν μου,
πρόσχες τῃ ψυχῇ μου καὶ λύτρωσαι αὐτὴν» ἢ
ἐναλλακτικὰ «Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβου-
μένοις τὸ ὄνομά Σου Κύριε». Μὲ τὴν ψαλμωδία
τοῦ Μ. Προκειμένου μπαίνουμε οὐσιαστικὰ στὴ
Μ. Τεσσαρακοστή. Γι’ αὐτὸ τὰ φωτεινὰ χρωμα-
τιστὰ ἄμφια καὶ καλύμματα τοῦ ναοῦ ἀλλάζουν,
τὰ φῶτα σβήνουν. Οἱ ὕμνοι ψάλλονται σὲ ἀργό,
κατανυκτικὸ ρυθμὸ καὶ γιὰ πρώτη φορὰ διαβά-
ζεται ἡ χαρακτηριστικὴ προσευχὴ τῆς Μ. Τεσσα-
ρακοστῆς, ἡ εὐχὴ τοῦ ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου,
ἀπὸ τὰ αἰτήματα τῆς ὁποίας ἀντιλαμβανόμαστε
πῶς θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁ πραγματικὸς χριστιανὸς
στὴν ὅλη πολιτεία καὶ βιοτή του. Ὡστόσο, ἀπὸ
τώρα στὴν ἀρχὴ τῆς ἑβδομάδος καὶ τῶν Νηστειῶν,
μέσα στὸ ἡμίφως τοῦ δειλινοῦ καὶ τὸ σκότος τῆς
ἁμαρτίας βλέπουμε νὰ λάμπει στὸ τέλος τὸ φῶς
τῆς Ἀνάστασης, τὸ φῶς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Τρίτη ἰδιαιτερότητα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς
εἶναι ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνα. Ὁ
Μέγας Κανὼν ψάλλεται τμηματικῶς στὰ ἀπόδει-
πνα τῶν τεσσάρων πρώτων ἡμερῶν τῆς Α’ ἑβδο-
μάδος τῶν Νηστειῶν καὶ ὁλόκληρος στὸν ὄρθρο
τῆς Πέμπτης τῆς Ε’ ἑβδομάδος. Στὶς ἐνορίες ὅμως
ψάλλεται συνήθως ἐν εἴδει μικρῆς ἀγρυπνίας τὸ
βράδυ τῆς Τετάρτης. Τὸ Μεγάλο Κανόνα τὸν συ-
νέθεσε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἱεροσολυμίτης, ἐπί-
σκοπος Κρήτης καὶ ὀνομάζεται ἔτσι γιατί συγ-
κρινόμενος μὲ τοὺς ἄλλους κανόνες εἶναι ὄντως
μέγας. Οἱ συνήθεις κανόνες ἔχουν γύρω στὰ 30
τροπάρια, ἐνῶ 250-280 εἶναι τὰ τροπάρια τοῦ Μ.
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Κανόνα. Τὸ περιεχόμενό του εἶναι τὸ ἑξῆς: Ὁ
ποιητὴς μας βρίσκεται στὸ τέλος τῆς ζωῆς του.
Ἔρχεται λοιπὸν νὰ κάνει μιὰ ἀνασκόπηση τοῦ
βίου του. Ὁ ἀπολογισμὸς ὅμως δὲν εἶναι ἐνθαρ-
ρυντικός. Ὁ ποιητὴς θρηνεῖ διαρκῶς γιὰ τὴν
ἄβυσσο τῶν κακῶν του πράξεων. Στὸ θρῆνο
αὐτὸ συμπλέκεται ἡ ἀναδρομὴ στὴν Ἁγία Γραφή.
Σὰν ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὑμνογράφος ἀνοίγει
τὸ βιβλίο τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ ἀξιολογήσει τὶς πράξεις
του. Ἐξετάζει ἕνα πρὸς ἕνα τὰ παραδείγματα
τῆς Βίβλου. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς σύγκρισης εἶναι
τρομερὸ καὶ αἰτία νέων θρήνων. Ἔχει μιμηθεῖ
ὅλες τὶς κακὲς πράξεις ὅλων των ἡρώων τῆς
ἱερᾶς ἱστορίας ὄχι ὅμως καὶ τὶς καλές των ἁγίων.
Δὲν τοῦ μένει παρὰ ἡ μετάνοια, ἡ συντριβή, ἡ τα-
πείνωση, ἡ καταφυγὴ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Καὶ
ἐδῶ ἀνοίγει ἡ αἰσιόδοξη προοπτική τοῦ ποιητῆ.
Καρποὺς μετάνοιας δὲν ἔχει νὰ παρουσιάσει,
προσφέρει ὅμως στὸ Θεὸ τὴ συντετριμμένη του
καρδία καὶ τὴν πνευματική του φτώχεια. Τὰ βι-
βλικὰ παραδείγματα τοῦ Δαβίδ, τοῦ τελώνη, τῆς
πόρνης, τοῦ ληστῆ τὸν ἐνθαρρύνουν. Ὁ Κριτὴς
θὰ σπλαχνιστεῖ καὶ αὐτόν, ποὺ ἁμάρτησε πιὸ
πολὺ ἀπ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ Μεγάλος
Κανόνας εἶναι ἕνα δράμα. Καὶ ὡς γνωστὸν σ΄ ὅλα
τὰ ἀληθινὰ δράματα ἡ λύση ἔρχεται ἀπὸ τὸ
μέλλον. Στὴν προκειμένη περίπτωση ἡ λύση
ἔρχεται μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν
ὁποία οἱ πιστοὶ προετοιμάζονται σ’ ὅλη τὴ διάρκεια
τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. Τὴν πραγματικότητα
αὐτὴ παρουσιάζει μὲ ἕνα μεσσιανικὸ ὅραμα ἡ
χριστολογικὴ προφητεία τοῦ Ἠσαία ποὺ διαβά-
ζεται ἐκείνη τὴν ἡμέρα, τὴν Πέμπτη δηλ. τοῦ Μ.
Κανόνα, στὴν τριθέκτη. 

Καὶ θὰ ὁλοκληρώσουμε τὴν παρουσίαση τῶν
λειτουργικῶν ἰδιαιτεροτήτων τῆς Μ. Τεσσαρα-
κοστῆς μὲ τὴν προσφιλέστατη ἀκολουθία τοῦ
Ἀκαθίστου Ὕμνου ποὺ ψάλλεται τμηματικῶς
κατὰ τὰ ἀπόδειπνα τῶν 4 πρώτων Παρασκευῶν
τῆς Σαρακοστῆς καὶ ὁλόκληρος τὸ Σάββατο τῆς
Ε’ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν στὸν ὄρθρο ἢ στὶς
ἐνορίες τὴν Παρασκευὴ τὸ βράδυ στὸ ἀπόδει-
πνο.

Τὸ θέμα τοῦ ὕμνου, ἡ μελωδία του, ἡ ὡραία
ποιητική του πλοκὴ καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὸ ἔθνος
μας ἡ σύνδεσή του μὲ μεγάλα γεγονότα τοῦ ἱστο-

ρικοῦ μας βίου συνετέλεσαν στὴ διάδοσή του.
Θέμα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου εἶναι τὸ μυστήριο
τῆς σάρκωσης τοῦ Χριστοῦ μὲ κύριο τόνο στὴν
ἀπαρχὴ τῆς σωτηρίας, τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεο-
τόκου. Οἱ χαιρετισμοὶ τοῦ ἀγγέλου πρὸς τὴ Μητέρα
τοῦ Θεοῦ ὑπενθυμίζουν στοὺς πιστοὺς ὅλο το
μεγαλεῖο τῆς Θεοτόκου, καθὼς καὶ τὴν καθοριστικὴ
συμβολή της στὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Ὁ Ἀκάθι-
στος Ὕμνος ψάλλεται τὴ Μ. Τεσσαρακοστὴ γιὰ
καθαρὰ λειτουργικοὺς λόγους. Μέσα στὴν περίοδο
τῆς Νηστείας τυχαίνει πάντοτε ἡ μεγάλη γιορτὴ
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Εἶναι ἡ μόνη
μεγάλη γιορτὴ ποὺ λόγω τοῦ πένθιμου χαρακτήρα
τῆς Τεσσαρακοστῆς, στερεῖται προεορτίων καὶ
μεθεόρτων. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἔλλειψη ἔρχεται
νὰ καλύψει ἡ ψαλμωδία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Σεβασμιώτατε, σεβαστοὶ πατέρες, ἀγαπητοί
μου ἀδελφοί, ὁ ἀγώνας τοῦ πιστοῦ κατὰ τὴν
Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ συνίσταται στὸ
νὰ μπορέσει νὰ ξεπεράσει τὶς δύσκολες καὶ θο-
ρυβώδεις συνθῆκες τοῦ βίου καὶ νὰ γευτεῖ τὸν
γλυκὺ καρπὸ τῆς ἄσκησης. Νὰ προσφέρει ζῶσα,
καθαρά, τελείαν καὶ εὐάρεστον τὴ λογικὴ λατρεία
του στὸ Θεὸ καὶ νὰ ἐξέλθει ἐν πνεύματι μὲ τὸν
Κύριο στὴ νοητὴ ἔρημο γιὰ νὰ ἀγωνιστεῖ μὲ τὰ
ὅπλα τῆς θείας λατρείας κατὰ τῶν παθῶν καὶ
κατὰ τοῦ Σατανᾶ «ὥστε ἀκατάκριτον φθᾶσαι
προσκυνῆσαι καὶ τὴν Ἁγίαν Ἀνάστασιν». Πρὸς
αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν τέλεια πνευματικὴ Τεσσαρα-
κοστή μᾶς προτρέπει ὁ σήμερα ἑορταζόμενος
ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «Ἄς κάνουμε, λέει
ὁ ἱερὸς πατήρ, τὴ νηστεία μας καὶ τὴν ψαλμωδία
μας ἐνώπιον τοῦ παρόντος καὶ ἐπιβλέποντος
Θεοῦ, ἀφοῦ ξέρουμε πὼς οὔτε νηστεία οὔτε ψαλ-
μωδία, οὔτε ἡ προσευχή μας, μποροῦν νὰ μᾶς
σώσουν ἀπὸ μόνα τους, ἀλλὰ μόνο ἡ τέλεσή τους
ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ. Γιατί ἔτσι ἀκριβῶς οἱ ὀφθαλμοὶ
τοῦ Κυρίου μᾶς βλέπουν καὶ μᾶς ἁγιάζουν, ὅπως
ὁ ἥλιος θερμαίνει ὅλα ὅσα καταλάμπονται ἀπ’
αὐτόν. Τί θὰ πεῖ νὰ ἐκτελοῦνται ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ; Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ σημαίνει ὅτι ἡ διάνοιά
μας εἶναι καρφωμένη καὶ προσηλωμένη στὸν
ἀγαπημένο Ἰησοῦ καὶ ἐπειδὴ σχετίζεται μαζί Του
καὶ τὸν βλέπει καὶ τὸν ποθεῖ γι’ αὐτὸ καὶ νηστεύει
καὶ ψάλλει καὶ προσεύχεται. Ἀμήν.
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Ὁ Σταυρὸς ὁδοδείκτης φιλανθρωπίας καὶ ἐλεημοσύνης1

π. Παναγιώτης Δουγαλῆς

Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἡ μακροθυμία καὶ ἡ ἀγα-
θότητα τοῦ Θεοῦ, μᾶς ἀξίωσε νὰ φθάσουμε
στὴ μέση τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καὶ νὰ

προσκυνήσουμε σήμερα, Κυριακή τῆς Σταυροπρο-
σκυνήσεως, τὸ ἀκαταμάχητο ὅπλο, τὸν αἱματο-
βαμμένο Σταυρὸ τοῦ Λυτρωτῆ μας, μπροστὰ στὸν
ὁποῖο ὁ διάβολος «φρίττει καὶ τρέμει», γιὰ ἀνανέ-
ωση τῶν ψυχικῶν μας δυνάμεων καὶ συνέχιση τῆς
πορείας μας πρὸς τὸ Πάσχα.

Αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς Μ. Σαρακοστῆς οἱ ἐκκλη-
σιαζόμενοι καὶ συνειδητοποιημένοι χριστιανοὶ καὶ
ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ κληρικοί, ἀγαπητοὶ πατέρες, δὲν
εἶναι ὠφέλιμο νὰ μένουμε στὶς κερκίδες ὡς ἁπλοὶ
θεατές, οὔτε ἀπὸ τὴν προβλήτα τοῦ λιμανιοῦ- ἀπὸ
τὴν Ὡραία Πύλη- νὰ εὐχόμαστε στοὺς ἄλλους
«Καλὴ Σαρακοστή». Εἶναι ἐπιβεβλημένο, τὴ
στιγμὴ ποὺ ἡ συνεχιζόμενη ἀναλγησία καὶ σκλη-
ρότητα τῶν τοκογλύφων δανειστῶν τῆς πατρίδος
μας, παρατείνουν τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ εἶναι
κυρίως ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ καὶ ὁδηγοῦν καθη-
μερινὰ ἀδελφούς μας, στὴν ἀπόγνωση, τὴν ἀπελ-
πισία καὶ τὴν αὐτοκτονία, πρέπει νὰ
ἀφυπνιστοῦμε, νὰ ξυπνήσουμε, νυσταγμὸ νὰ μὴν
ἔχουν τὰ βλέφαρά μας, προκειμένου νὰ προλά-
βουμε τὰ παραπάνω δυσάρεστα. Καὶ θὰ τὰ προ-
λάβουμε μὲ τὴ φιλανθρωπία καὶ τὴν ἐλεημοσύνη
ὁλονῶν μας.

Νὰ καὶ ἡ ἀφορμὴ ἐπιλογῆς τοῦ ἐπίκαιρου θέμα-
τος τῆς ἀποψινῆς μου ὁμιλίας:

«Ὁ Σταυρὸς ὁδοδείκτης φιλανθρωπίας καὶ ἐλε-
ημοσύνης».

Καὶ πῶς νὰ μὴν εἶναι ὁ σταυρὸς- ἐσταυρωμέ-
νος, ὁδοδείκτης, πρότυπο καὶ ὑπόδειγμα φιλαν-
θρωπίας καὶ ἐλέους, ἀφοῦ ὅλη ἡ πορεία τοῦ
Κυρίου, ἀπὸ τὴ σάρκωση μέχρι τὸ Γολγοθά, εἶναι
πορεία εὐεργεσιῶν, προσφορᾶς, μὲ ἀποκορύφωμα
τὴ θυσία τοῦ ἑαυτοῦ του; Ὁ Χριστὸς θυσιάστηκε
ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀντὶ ἡμῶν, γράφει ὁ ἀείμνηστος
Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστίνος
Καντιώτης καὶ συνεχίζει: « Ὅλα ἐκεῖνα τὰ φρικτὰ
πάθη ποὺ ὑπέφερε ὁ Χριστὸς ἔπρεπε νὰ τὰ ὑπο-

στοῦμε ἐμεῖς. Τὰ δικά μας πόδια, ποὺ τρέχουν
στοὺς δρόμους τῆς ἁμαρτίας, θὰ ἔπρεπε νὰ καρ-
φωθοῦν, καὶ ὄχι τὰ ἀμόλυντα πόδια τοῦ Χριστοῦ
μας, ποὺ «διῆλθε εὐεργετῶν» τὸν κόσμο.

Τὰ δικά μας χέρια, ποὺ κλέβουν, φονεύουν,
διαπράττουν ἀτιμίες καὶ ἐγκλήματα, αὐτὰ θὰ
ἔπρεπε νὰ καρφωθοῦν, καὶ ὄχι τὰ ἀμόλυντα χέρια
τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ὅπου ἀκουμποῦσε ἔκανε τὰ με-
γάλα θαύματά του. Ἡ δική μας γλώσσα, ποὺ κατα-
κρίνει, συκοφαντεῖ, βλασφημεῖ, αὐτὴ ἔπρεπε νὰ
ποτισθεῖ μὲ ὄξος καὶ χολή, καὶ ὄχι ἡ γλῶσσα τοῦ
Χριστοῦ, ποὺ λάλησε λόγια πιὸ γλυκὰ ἀπ’ τὸ μέλι.
Ἡ κεφαλὴ ἡ δική μας, ποὺ σκέπτεται τὰ πονηρά,
θὰ ἔπρεπε νὰ αἰσθανθεῖ τὸν πόνο τῶν ἀγκαθιῶν,
καὶ ὄχι ἡ κεφαλὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ σκεπτόταν
πάντα το καλό.
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Καὶ πῶς νὰ μὴν εἶναι ὁ σταυρὸς- ἐσταυρωμένος,
ὁδοδείκτης, πρότυπο καὶ ὑπόδειγμα φιλανθρωπίας καὶ
ἐλέους, ἀφοῦ ὅλη ἡ πορεία τοῦ Κυρίου, ἀπὸ τὴ σάρ-
κωση μέχρι τὸ Γολγοθά, εἶναι πορεία εὐεργεσιῶν,
προσφορᾶς, μὲ ἀποκορύφωμα τὴ θυσία τοῦ ἑαυτοῦ του;

...Αὐτὴ τὴν πορεία τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης καὶ
προσφορᾶς ἀκολούθησαν καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας μας.
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Καὶ ἡ δική μας πλευρά, ποὺ καλύπτει μιὰ βρω-
μερὴ καρδιά, σταῦλο τῶν πιὸ ἀκάθαρτων ἐπιθυ-
μιῶν, αὐτὴ ἔπρεπε νὰ κεντηθεῖ μὲ τὴ λόγχη τοῦ
Ρωμαίου στρατιώτου, καὶ ὄχι ἡ πλευρὰ τοῦ Χρι-
στοῦ, ποὺ ἐκάλυπτε μιὰ καρδιὰ ποὺ ἔπαλλε ἀπὸ
ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον καὶ πρὸς τὸν Θεόν…»

Αὐτὴ τὴν πορεία τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης καὶ
προσφορᾶς ἀκολούθησαν καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας μας. Παρ’ ὅλα αὐτά, πολλοὶ κατηγόρη-
σαν κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ κατηγοροῦν καὶ σήμερα
τὴ χριστιανικὴ θρησκεία, πὼς δὲν ἐνδιαφέρεται
τάχα γιὰ τὰ γήινα προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ
γιὰ τὴν ὑλική του κατάσταση, μὰ ἐξαντλεῖται κυ-
ριολεκτικὰ σὲ μεταφυσικὲς θεωρίες κι ἀφηρημένες
ἔννοιες, ποὺ κάνουν τὴ ζωὴ δύσκολη. Τίποτα ἀνα-
ληθέστερο ἀπ’ αὐτό, γιατί ἂν ὁ Χριστὸς μὲ τὴ δι-
δασκαλία του δὲν ἄγγιζε τὰ σοβαρότερα ζητήματα
τοῦ κόσμου, ἂν δὲν στέκονταν παράπλευρα στὸν
ἄνθρωπο, κι ἂν δὲν ἔπαιρνε θέση στὸν ἀγώνα γιὰ
τὴν ἐπιβίωσή του, χτυπώντας ἀλύπητα τοὺς ἰσχυ-
ροὺς καὶ τοὺς κρατοῦντας γιὰ νὰ προστατεύσει τὸ
φτωχὸ καὶ τὸν ἀδύνατο, ν’ ἀνοίξει τὰ μάτια τῶν
τυφλῶν, νὰ στήσει στὰ πόδια τοὺς παράλυτους, νὰ
καθαρίσει λεπρούς, νὰ χορτάσει χιλιάδες ἀνθρώ-
πους μὲ δυὸ ψάρια καὶ πέντε ψωμιά, ν΄ ἀναστήσει
νεκρούς, δὲν θὰ προκαλοῦσε τόσο μίσος, τόση θα-
νάσιμη ἐχθρότητα καὶ τόσους πολεμίους.

Καὶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ το-
πική μας Ἐκκλησία, συνεχίζοντας τὸ ἔργο τοῦ Κυ-
ρίου, ἐπιτελοῦν τεράστιο φιλανθρωπικὸ ἔργο, ποὺ
ὅσο κι ἂν σκανδαλωδῶς δὲν προβάλλεται ἀπὸ τὰ
μέσα ἐνημέρωσης, ξεπέρασε τὰ σύνορα τῆς πατρί-
δος μας, προκαλώντας τὸν δίκαιο ἔπαινο καὶ τὸν
σεβασμό.

Γι’ αὐτό, ἀδελφοί μου, ὅσο θὰ ὑπάρχουν «οἱ κύ-
ριοί μου» γιὰ τὸν μεγάλο Πατριάρχη Ἀλεξαν-
δρείας, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Ἐλεήμονα, ποὺ ὕπνο
δὲν ἔβαλε στὰ βλέφαρά του  κι οὔτε σκέπασμα στὸ
κορμὶ του γι’ αὐτοὺς- ποὺ ὑποφέρουν δίχως ψωμὶ
καὶ φαγητό, δίχως ροῦχα καὶ ὑποδήματα, δίχως
στέγη καὶ ζεστασιά, δίχως φάρμακα στὴν ἀρρώ-
στια καὶ συμπαράσταση στὸν πόνο τους καὶ δίχως
τὸ ἔνδυμα τῆς ζωντανῆς πίστεως, τὸ φόρεμα τῆς
ἐλπίδας καὶ τὸ ζεστὸ ροῦχο τῆς ἀγάπης, ἔχουμε
καθῆκον φορώντας τὴν περικεφαλαία τῆς ἐλεημο-
σύνης νὰ βοηθοῦμε τοὺς πάσχοντας ἀδελφούς
μας.

Ἐπειδὴ ὅμως τὸ θέμα τῆς φιλανθρωπίας καὶ τῆς
ἐλεημοσύνης εἶναι τεράστιο καὶ δὲν ἐξαντλεῖται

στὰ πλαίσια μιᾶς σύντομης ὁμιλίας, θὰ καταθέσω
μὲ κάθε συντομία στὴν ἀγάπη σας: 1) γιατί εἶναι
ἀνάγκη καὶ 2) πῶς πρέπει νὰ τοὺς βοηθοῦμε.

Α΄ Εἶναι ἀνάγκη

1) Διότι πολλοὶ βρίσκονται στὴν ἀνάγκη
Ὁ ἕνας ἔχει τὰ παιδιὰ του ἀδενικά. Ὁ δεύτερος

θέλει φάρμακα. Ὁ διπλανὸς νοσοκομεῖο καὶ κλι-
νική. Ἄλλος χρειάζεται ἐγχείρηση. Πόσα δάκρυα
χύνονται μυστικά. Πόσος πόνος. Πόση δυστυχία
ἀφανής!

2) Τὸ ἐπιβάλλει ὁ Θεός. « Γίνεσθε οὖν οἰκτίρ-
μονες» καὶ «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, λέγει ὁ Κύ-
ριος, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται». Ὁλόκληρο
μακαρισμό, καθὼς ἀκοῦτε, διαθέτει, διὰ τοὺς ἐλε-
ήμονες.  Ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι γεμάτη
ἀπὸ προτροπὲς τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐμᾶς, γιὰ νὰ βοη-
θοῦμε τοὺς δυστυχεῖς. Καὶ ἰδιαίτερη παραβολὴ
ἀκόμη, τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου, δίδαξε γιὰ νὰ μᾶς
πεῖ πῶς πρέπει νὰ βοηθοῦμε.

Ἄλλωστε κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως ἐκεῖ ποὺ
θὰ ἐπιμείνει περισσότερο εἶναι τὰ ἔργα τῆς ἀγα-
θοεργίας. « Ἐπείνασα καὶ ἐδώκατέ μοι, ἐδίψησα καὶ
ἐποτίσατέ με…». Ἀφοῦ, λοιπὸν τὸ ἐπιβάλλει ὁ
Θεός, δὲν μπορεῖ νὰ κάνει διαφορετικὰ ὁ ἄνθρω-
πος. Θὰ πεῖ βέβαια κανεὶς δὲν μπορεῖ μόνος Του ὁ
Θεὸς νὰ τοὺς βοηθήσει;  Μπορεῖ καὶ παραμπορεῖ.
Τὸ ἀναθέτει ὅμως τὸ ἔργο αὐτό σὲ μᾶς γιὰ νὰ πά-
ρουμε κι ἐμεῖς μισθό.

3) Εἶναι συμφέρον μας. Γιατί δίνουμε ὑλικὰ καὶ
θὰ πάρουμε πνευματικά. Δίνουμε γήινα καὶ θὰ πά-
ρουμε οὐράνια. Δίνουμε ἀπ’ αὐτὰ ποὺ ἔχουμε ἐδῶ
καὶ θὰ μᾶς δώσει ὁ Θεὸς ἀπὸ κεῖνα ποὺ δὲν
ἔχουμε. Τράπεζα εἶναι τὰ χέρια τῶν φτωχῶν. Τὰ
καταθέτουμε σ’ αὐτούς, γιὰ νὰ τὰ πάρουμε ἀπὸ
τὸν Θεὸν στὴν ἄλλη ζωή. « Ὁ ἐλεῶν πτωχὸν δα-
νείζει Θεῷ». Θὰ τὰ πάρουμε μὲ τόκους καὶ ἐπιτό-
κια. Ἂν συνειδητοποιούσαμε τὸ κέρδος ποὺ
ἀποκομίζουμε ἀπὸ τὶς ἀγαθοεργίες μας, θὰ κυνη-
γούσαμε ἐμεῖς τοὺς πάσχοντες. Πάλη θὰ γινόταν
γιὰ τὸ ποιὸς νὰ τοὺς περιθάλψει. Πολλὰ θὰ δώ-
σουμε, πάμπολλα θὰ λάβουμε. Λίγα θὰ δώσουμε,
λίγα θὰ πάρουμε. Νὰ βοηθοῦμε λοιπόν.

Β΄ Πῶς πρέπει νὰ γίνεται ἡ φιλανθρωπία

α) Μὲ χαρὰ καὶ ἱλαρότητα. «Μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ
ἀνάγκης» λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Πότε γίνε-
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ται ἐκ λύπης; Ὅταν τὰ δίνεις καὶ κατόπιν τὰ κλαῖς.
Καὶ ἐξ ἀνάγκης; Ὅταν τὰ δίνεις, γιὰ νὰ τὸν ξεφορ-
τωθεῖς, ἐπειδὴ εἶναι ἐνοχλητικός, ὅταν τὰ δίνεις
ἀπὸ κενοδοξία, γιὰ νὰ μὴν πεῖ ὁ κόσμος, ὅτι εἶσαι
φιλάργυρος καὶ τσιγκούνης, ὅταν τὰ δίνεις γιὰ νὰ
πεῖ ὁ κόσμος, ὅτι εἶσαι φιλάνθρωπος καὶ νὰ τὸ γρά-
ψουν κι οἱ ἐφημερίδες. Ὅταν πεθαίνεις κι ἐπειδὴ
δὲ μπορεῖς νὰ τὰ πάρεις μαζί σου, τ’ ἀφήνεις ἐξ
ἀνάγκης σὲ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα. Ἀλλὰ τότε ,
λέγει ὁ Μ. Βασίλειος, πάνω στὰ ἱδρύματα αὐτὰ
πρέπει νὰ γράφουμε ὅτι δωρητής τους δὲν εἶναι ὁ
ἀποθανῶν, ἀλλὰ ὁ θάνατος. Στὶς περιπτώσεις
αὐτὲς δὲν ἔχεις μισθὸ ἀπὸ τὸ Θεό. «Ἱλαρὸν γὰρ
δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός». Δὲν ἀρκεῖ, δηλαδὴ νὰ δί-
νουμε μόνον, ἀλλὰ νὰ προσέχουμε καὶ πῶς νὰ δί-
νουμε. Γιατί μόνον ἐκεῖνον ποὺ δίνει μὲ πρόθυμη
καὶ εὐχάριστη διάθεση ἀγαπάει ὁ Θεός. Ὄχι
ἐκεῖνον ποὺ δίνει μὲ βαριὰ καρδιὰ ἢ γκρινιάζοντας
ἢ γιατί δὲ μπορεῖ νὰ κάνει ἀλλιῶς.

Κάποτε, στὰ σκαλιὰ ἑνὸς σπιτιοῦ καθόταν ἕνας
ζητιάνος κι ἔτρωγε τὴ σούπα, ποὺ τοῦ ‘χε προσφέ-
ρει μιὰ κυρία, ἐνῶ δυὸ δάκρυα κυλοῦσαν ἀπὸ τὰ
μάτια του. Βλέποντάς τον νὰ τρώγει τὸ φαγητὸ
του κλαίγοντας, τὸν ρώτησε

– Γιατί ’σαι τόσο στενοχωρημένος, δὲν εἶναι
καλό τό φαγητό;

– Ὄχι, κυρία, ἀπάντησε ὁ ταλαίπωρος. Μὰ ὁ
τρόπος πού μοῦ τὸ δώσατε δὲν ἦταν καλός.

Ὁ τρόπος δηλαδὴ μὲ τὸν ὁποῖο δίνουμε, ὀμορ-
φαίνει ἢ ἀσχημίζει τὴν προσφορά μας. Δὲν ἔχει
σημασία ἂν αὐτὸ ποὺ προσφέρουμε εἶναι μικρὸ ἢ
μεγάλο, ἀσήμαντο ἢ σημαντικό. Σημασία ἔχει νὰ
τὸ δίνουμε μὲ τὴν καρδιά μας καὶ μὲ εὐχάριστη
διάθεση. 

β) Μετὰ διακρίσεως. Ὡραῖα τὸ λέγουν οἱ Ἀπο-
στολικὲς Διαταγὲς «ἱδρωσάτω ἐν τῇ χειρί σου ἡ
ἐλεημοσύνη, ἵνα γνῶς τίνι δῶς». Θὰ ἱδρώσει στὸ
χέρι ἡ ἐλεημοσύνη σου γιὰ νὰ δοθεῖ ἐκεῖ ποὺ πρέ-
πει.

Εἶσαι διαχειριστὴς τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν θὰ τὰ δώ-
σεις ἄσκοπα στὸ μέθυσο νὰ τὰ πιεῖ, στὸν καπνιστὴ
νὰ τὰ καπνίσει, στὸν ἄσωτο νὰ τὰ σπαταλήσει, στὸ
χαρτοπαίχτη νὰ τὰ παίξει. Ὄχι. Ἀλλὰ θὰ δώσεις τὸ
ψωμὶ στὴ γυναίκα του καὶ τὰ ροῦχα στὰ παιδιά
του. 

γ) Ἡ φιλανθρωπία τέλος πρέπει νὰ γίνεται
ὀργανωμένη. Αὐτὴ εἶναι ἡ καλύτερη ἐλεημοσύνη.
Νὰ γίνεται μέσ’ ἀπὸ φιλόπτωχα ταμεῖα καὶ φιλαν-
θρωπικὰ ἱδρύματα. Καλὴ εἶναι ἡ ἀτομικὴ φιλαν-

θρωπία. Καλύτερη ὅμως ἡ ὀργανωμένη. Γιατί
ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν πραγματικὴ ἀνάγκη, ἔχουν
ἀξιοπρέπεια καὶ δὲν κάθονται στὴν πόρτα τῆς
ἐκκλησίας, οὔτε κτυποῦν μὲ τὴν σειρὰ τὶς πόρτες
τῶν σπιτιῶν, ἀλλὰ μένουν στὸ σπίτι τους καὶ κα-
ταπίνουν τὰ δάκρυά τους χωρὶς νὰ ἁπλώνουν τὸ
χέρι. Τοὺς ἀνακαλύπτει ὅμως ἡ ἐφευρετικὴ χρι-
στιανικὴ ἀγάπη. Νὰ τὰ δίνεις, λοιπόν, στὸ φιλό-
πτωχο ταμεῖο τῆς ἐνορίας σου, στὰ κοινωνικὰ
παντοπωλεῖα καὶ τὸ γηροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς μας
Μητροπόλεως. Νὰ βγάζεις ὅπως ἔκαναν οἱ
ἀρχαῖοι χριστιανοὶ τὴν «ἁγία μερίδα». Μὴν πεῖς
δὲν ἔχω. Στὸν καιρὸ τῆς κατοχῆς εἴχαμε; Κι ὅμως
ἔβγαζαν οἱ εὐσεβεῖς Ἕλληνες τὴν «ἁγία μερίδα»
καὶ ἔσωσαν πολλοὺς ἀπὸ τὸν ἐκ πείνης θάνατο.
Τώρα δόξα τῷ Θεῶ παρ’ ὅλη τὴν κρίση, κάποιοι
εἴμαστε ἀκόμα καλύτερα ἀπὸ τότε. Θὰ κλείσω τὴν
ὁμιλία μου Σεβασμιότατε καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,
διηγούμενός σας ἕνα γεγονὸς- θαῦμα, ποὺ τὸ
ἔκανε ἡ ἐφευρετικὴ ἀγάπη μιᾶς παράλυτης νέας,
ποὺ ὅταν τὸ διάβασα καὶ τὸ ἀνέφερα στοὺς ἐνορί-
τες μου, βουρκώσανε ὅλοι καὶ προσφέρανε περισ-
σότερα στὸν ἔρανο τῆς ἀγάπης ἀπὸ κάθε ἄλλη
χρονιά. 

Ὁ τίτλος τῆς ἱστορίας «Τὰ δεκανίκια τῆς ἀγά-
πης»

Τὰ παιδιὰ ἑνὸς ὀρφανοτροφείου, λόγω ἀνέ-
χειας κινδύνευαν νὰ βρεθοῦν στὸ δρόμο. Οἱ καλοὶ
ἱερεῖς τῆς ἐνορίας, στὴν ὁποία ἀνῆκε τὸ ὀρφανο-
τροφεῖο, ἀνακοίνωσαν τὸ γύρισμα δίσκου γιὰ τὰ
ὀρφανά. Μαζεύτηκαν πενταροδεκάρες. Τότε μιὰ
παράλυτη νέα ποὺ τὴν συντηροῦσαν οἱ κυρίες τοῦ
φιλοπτώχου, σκούντησε τὴν διπλανή της λέγον-
τας, νὰ φέρουν ἕνα δίσκο νὰ ρίξω κι ἐγώ. ‘Όταν
τὸν φέρανε φώναξε δυνατά. Ἀδελφοί μου, χρή-
ματα δὲν ἔχω, ἀφοῦ ἐσεῖς μὲ συντηρεῖτε. Ἔχω
ὅμως τὰ δυὸ δεκανίκια. Καὶ τὰ ‘βαλε πάνω στὸ
δίσκο. Τὸ τί ἐπακολούθησε δὲν περιγράφεται. Μὲ
τὴν ἀπαίτηση ὁλονῶν, ξαναγύρισαν οἱ δίσκοι καὶ
μὲ τὰ πολλὰ χρήματα ποὺ μαζεύτηκαν, τὸ Ὀρφα-
νοτροφεῖο λειτούργησε κανονικά. 

Ὅταν, ἀδελφοί μου, ἔχουμε καρδιὰ γεμάτη ἀπὸ
ἔλεος θὰ ἔχουμε ὡς ἀμοιβὴ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Ἐλέησε καὶ θὰ ἐλεηθεῖς, ἀγάπησε καὶ θὰ ἀγαπη-
θεῖς ἀπὸ τὸν Οὐράνιο Πατέρα. Συγχώρεσε καὶ θὰ
συγχωρεθεῖς, εὐεργέτησε καὶ θὰ εὐεργετηθεῖς. Καὶ
σὲ τούτη τὴ ζωὴ ἀλλὰ καὶ στὴ μέλλλουσα «ἕξεις θη-
σαυρὸν ἐν οὐρανοῖς».

Ἀμήν.
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ΠΑΥΛΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

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.

«Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος·
ἀγαλιασώμεθα καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.» (Ψαλμ. 117, 24)

ὉΤριαδικός Θεός, ὁ
Ἀναστημένος Κύ-
ριός μας, οἱ ἀγγε-

λικές δυνάμεις καί σύμπας
ὁ οὐράνιος κόσμος χαίρεται
καί ἀγάλλεται, ἑορτάζει καί
πανηγυρίζει  «Χριστοῦ τήν
Ἀνάστασιν»! Ὁ Ἄδης στε-
νάζει, ὁ Ἄδης ἐπικράνθη, ὁ
Ἄδης καθηρέθη, ἔχασε τήν
δύναμίν του, ἀπώλεσε τήν
μονοκρατορίαν του. Ὁ Σταυ-
ρός καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ
Σωτήρος Χριστοῦ ἔφερε φῶς
ζωῆς, κατεπάτησε τόν θά-
νατον! Δέν ἔχει πλέον πα-
ρουσίαν ὁ Ἄδης ἐμπρός στήν
παρουσία τοῦ φωτός τοῦ
ἀληθινοῦ, δέν ἔχει θέσιν τό
ψεῦδος τοῦ διαβόλου ἐμπρός
στήν Ἀλήθεια, στήν πηγήν
τῆς ἀληθείας, πού εἶναι ὁ

Ἀναστημένος Ἰησοῦς!
«Νῦν πάντα πεπλήρωται

φωτός, οὐρανός τέ καί γῆ
καί τά καταχθόνια» (τροπ.
γ΄ Ὠδῆς Κανόνος τῆς Ἀνα-
στάσεως). Ἔφερε φῶς Ζωῆς
ὁ τῆς Ζωῆς ἀρχηγός, ὁ
Ἰησοῦς. Χαίρονται τά οὐρά-
νια καί τά καταχθόνια καί ἡ
ἐπί γῆς στρατευομένη
Ἐκκλησία του.  «Σήμερον
τά  ἄνω τοῖς κάτω  συνεορ-
τάζει καί τά κάτω τοῖς ἄνω
συνομιλεῖ.» (Ποίημα Σωφρο-
νίου Πατριάρχου Ἱεροσολύ-
μων, Ἀκολουθία Μ. Ἁγια-
σμοῦ), διότι τό ἐκχυθέν αἷμα
τοῦ Σωτήρος Χριστοῦ ἐπί
τοῦ Σταυροῦ ἕνωσε τόν οὐρα-
νόν καί τήν γῆν. Τό αἷμα
καί ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου
ἔγιναν πηγή ἁγιασμοῦ, πηγή

φωτός ἀνεσπέρου, πηγή
χαρᾶς, πηγή θυσιαστικῆς
ἀγάπης. Ὅλα ἁγιάσθηκαν,
ὅλα φωτίστηκαν, ὁ κλεισμέ-
νος παράδεισος ἄνοιξεν, ἡ
πύρινη ρομφαία παραμέρι-
σεν, ἄνοιξαν οἱ πύλες τῆς
αἰωνίου ζωῆς μέ τόν Σταυρόν,
τόν θάνατον, τήν ταφήν καί
τήν Ζωηφόρον Ἀνάστασιν
τοῦ Χριστοῦ. Καί αὐτοί, οἱ
ὁποῖοι ἐν Χριστῷ πολιτεύον-
ται δέν κατεβαίνουν πλέον
εἰς τόν Ἄδην, ἀλλά ἀνεβαί-
νουν ἐπί τοῦ θρόνου τοῦ
Ἀναστάντος Σωτῆρος Χρι-
στοῦ.

Ἔρημος ὁ τόπος τοῦ Γολ-
γοθᾶ, σκοτάδι τόν σκεπάζει
καί φόβος  «διά τόν φόβον
τῶν Ἰουδαίων». Ἐνταφια-
σμένος κάπου ἐκεῖ στήν ἄκρη



ὁ Ἀρχηγός τῆς Ζωῆς Ἰησοῦς
καί μόνον οἱ στρατιῶτες τῆς
κουστωδίας, οἱ φύλακες τοῦ
Τάφου γιά νά μήν κλαπεῖ ὁ
Ἰησοῦς, ὑπάρχουν ἐκεῖ!
Ξάφνου, μέγας σεισμός!
Ἀνέστη ὁ Κύριος, ὅλα ἐφω-
τίσθησαν, φόβος καί τρόμος
στούς φύλακες, ἀπερίγρα-
πτος χαρά στίς Μυροφόρες
γυναῖκες καί στήν Μητέρα
Του, γιατί πρῶτες αὐτές συ-
νήντησε καί χαιρέτησε ἡ
πηγή τῆς χαρᾶς: «Χαίρετε.
Μή φοβεῖσθε.» (Μτθ. 28,
9-10).

Αὐτό τό  «Χαίρετε. Μή
φοβεῖσθε» κάθε μέρα, κάθε
στιγμή, στό διάβα τῶν
αἰώνων, σέ ὅλους ἐκείνους
πού προσκυνοῦν τόν Σταυρό
Του καί ὑμνοῦν καί δοξάζουν
τήν ἀνάστασίν Του ὡς δικό
τους γεγονός, δίδει ἐλπίδα,
χαρά καί ἀγαλλίαση. Ἀντι-
θέτως, ἐκείνους πού ἀπορ-
ρίπτουν τόν Σταυρό καί τήν
Ἀνάστασιν καί βλασφημοῦν,
φόβος καί τρόμος τούς κα-
τέχει καί πλημμυρίζει τόν
ἐσωτερικό τους κόσμο, ἀγω-
νία καί ἀδιέξοδα, παντοῦ
ἐχθροί, παντοῦ προδότες,
παντοῦ ἐπιβουλευόμενοι.
Σκοτάδι, ἀνασφάλειες κι
ἀγωνίες. Ἰδού ἡ διαφορά:

φῶς ὁ Χριστός – σκοτάδι
τό θεοποιημένο ἐγώ, οἱ ποι-
κίλες ἰδεοληψίες καί τά ἀνού-
σια ἰδεολογήματα.

Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνά-
στασις ἕνωσε τούς ἀνθρώ-
πους, τούς ἔκανε ἕνα, μέ
ἕναν νοῦν καί μίαν καρδίαν,
ὅπως ὁ Τριαδικός Θεός, ὁ
ἀγγελικός κόσμος καί τά
τάγματα τῶν ἁγίων.

Ἀντιθέτως, οἱ ἀπαρνηθέν-
τες Σταυρόν καί Ἀνάστασιν,
οἱ προδόσαντες τό Βάπτισμά
τους διηρέθησαν σέ ὁμάδες
μέ τό σύνθημα «ὁ μή ὄν μεθ’
ἡμῶν καθ’ ἡμῶν ἐστι», δη-
λαδή αὐτός πού δέν ἀκολου-
θεῖ τήν ἰδεολογία μου, τίς
ἰδεολοψίες μου εἶναι ἀπέναντί
μου! Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνά-
στασις χάρισε στόν ἄνθρωπο
τήν ἐπικοινωνία τῆς ἀγάπης,
ἔδωσε πνεῦμα ἑνότητος,
ἀλληλοκατανοήσεως καί
ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καί μ’
αὐτά τά ὅπλα ὀφείλουμε νά
νικοῦμε ὅλες τίς δυσκολίες
καί τά σημερινά προβλήματα.
Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάστασις
ἀνοίγει δρόμο στά ἀδιέξο-
δα.

Στό σκοτάδι βρίσκεται
ὅλος ὁ κόσμος σήμερα, ἀγα-
πητοί μου. Ἀβεβαιότητα,
ἀνασφάλεια, φόβος καί τρό-

μος, πόλεμοι, σφαγές καί
τραγωδίες, πρόσφυγες καί
μετανάστες. Τί ἄλλο νά ἀπα-
ριθμήσουμε; Καί ὅλα αὐτά
γιατί; Διότι ἀπαξιώθηκε ἡ
ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρ-
ξεως, διότι ἀπό ἐλεύθερος,
διά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυ-
ρίου, ἔγινε ὁ ἄνθρωπος
δοῦλος στά πάθη του, στό
ἐγώ του, αἰχμάλωτος τοῦ κό-
σμου καί τῆς ὕλης. Φρικτόν,
ἀλλά ἀληθινόν!

Ὅσοι, ἀδελφοί μου,
ἀγαπᾶτε τόν Χριστόν
χαρῆτε «Χριστοῦ τήν Ἀνά-
στασιν». Διαβῆτε τό κατώφλι
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί γευθῆτε
τήν Ἀναστάσιμον Θείαν Λει-
τουργίαν, γευθῆτε καί γίνετε
κοινωνοί τοῦ Σώματος καί
τοῦ Αἵματός Του· «γεύσασθε
καί ἴδετε, ὅτι Χριστός ὁ Κύ-
ριος»!

Ἀλλά καί ὅσοι εἶσθε μα-
κράν, μία προσπάθεια, ἕνας
αὐτοέλεγχος μέ ἀρετήν τα-
πεινώσεως, ἀνάστασιν καί
χαράν θά προσφέρει.

Χαίρετε, λοιπόν, καί μή
φοβεῖσθε·  «εἰ Θεός μεθ’
ὑμῶν, οὐδείς καθ’ ὑμῶν».

Χριστός Ἀνέστη, ἀδελφοί!
Εὐλογημένοι νά εἶσθε, ἀγα-
πημένοι καί μονιασμένοι.

Μετά πασχαλίων εὐχῶν

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας

† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
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ΟΔΟΣ ΕΥΝΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΝΑΒΙΩΝ ΓΩΝΙΑ1

1 Πρώτη Δημοσίευση 24-5-2009, στὸ ἔνθετο -«Γράμματα καὶ Τέχνες»- τῆς ἐφημερίδας «Αὐγή».

Εἶναι περίεργη ἡ συμβολὴ
τῆς ὁδοῦ Εὐνούχων μὲ τὴν ὁδὸ
Κουναβιῶν. Ἀμφότερες ἀφο-
ροῦν σακάτηδες. Ὄχι ὅμως
ὁποιουσδήποτε. Εἶναι οἱ δρόμοι
ἐκείνων ποὺ οἱ ἴδιοι ἀποφάσι-
σαν τὸν ἀκρωτηριασμό τους.
Παρ’ ὅλ’ αὐτά, εἶναι δυὸ δρόμοι
ἐντελῶς διαφορετικοὶ μεταξὺ
τους· καὶ ὅσον ἀφορᾶ τὸ ποῦ
πάει ὁ καθένας καὶ ὅσον ἀφορᾶ
τὸ ποιοὶ πᾶνε στὸν καθένα.
Ἐπισκεφτεῖτε τὴ διασταύρωση
αὐτή. Μά, μὴ λυπηθεῖτε ὅλους
τοὺς ἀκρωτηριασμένους. 

Γιατί νὰ λυπηθεῖτε τὰ κουτσὰ
κουνάβια; Ἂν δὲν εἶχε προλάβει
ὁ Καβάφης, εἶμαι ἀπολύτως
σίγουρος πὼς κουνάβι θὰ εἶχε
πρωτογράψει τὸ ποίημα Che
fece... il gran rifiuto. Κουνάβι
γὰρ εἶναι τὸ ζῶο πού, ὅταν
πιαστεῖ τὸ πόδι του στὸ δόκανο,
προτιμᾶ νὰ κόψει τὸ αἰχμαλω-
τισμένο πόδι του καὶ νὰ φύγει.
Ἐλεύθερο, ἀπροσκύνητο καὶ
ἐσαεὶ ἀκρωτηριασμένο. Ὅσα
χρόνια κι ἂν ἀκολουθήσουν,
δὲν θὰ περάσει οὔτε μιὰ στιγμὴ
(κυριολεκτικά, οὔτε μία!) ποὺ
νὰ μὴν εἶναι πλέον στοιχεῖο
τῆς ὕπαρξής του ἡ ὀδύνη τοῦ
ἀκρωτηριασμοῦ. Στοιχεῖο του
ἡ ὀδύνη, καὶ στοιχειὸ της μιὰ
ἐπίγνωση: ὅτι κι ἂν πήγαινε
πίσω στὸ χρόνο, στὴ στιγμὴ

τῆς παγίδευσης, πάλι τὸ ἴδιο
θὰ ἔκανε. Τὸ κουνάβι δὲν ἄφησε
στὸ δόκανο κάποιο ἀνεπιθύ-
μητο φορτίο, κάτι ποὺ τοῦ πε-
ρίσσευε. Ἄφησε τὸν ἑαυτό του,

ἀκριβῶς γιὰ νὰ κρατήσει ἐλεύ-
θερο τὸν ἑαυτό του. Θυμίζει
τὴν περίεργη, ἀντινομικὴ φράση
τοῦ Χριστοῦ: «ὅποιος θέλει νὰ
βρεῖ τὴν ψυχή του, ὀφείλει νὰ
τὴ χάσει». Τὸ κουνάβι δὲν θὰ
τὸ λυπηθεῖ κανείς. Οἱ μισοὶ
δὲν τὸ λυποῦνται, διότι ξέρουν
πὼς εἶναι κερδισμένο, μὲ ἀρτι-
μελὴ τὴν ἀξιοπρέπειά του. Οἱ
ἄλλοι μισοὶ πάλι δὲν τὸ λυ-
ποῦνται, διότι οὔτε ποὺ τοὺς
περνάει ἀπὸ τὸ νοῦ ἡ ὀδύνη
του. Ὀδύνη ποὺ δὲν διαλαλιέται,
εἶναι ὀδύνη ποὺ πάει - λένε -,
πέρασε. 

Δεῖτε τοὺς καϋμένους τοὺς
εὐνούχους. Περιδιαβαίνουν τὸ
δρόμο τους, ἴδιοι ἄρχοντες.
Δὲν κουτσαίνουν, δὲν ἐμποδί-
ζονται νὰ πηδήξουν, δὲν δυ-
σκολεύονται νὰ χορέψουν, δὲν
μένουν πίσω. Εἶναι στὴν καρδιὰ
τῶν γεγονότων καὶ ἀποφασί-
ζουν γιὰ τὶς μοῖρες ἄλλων.
Δουλειὰ τους εἶναι νὰ συμβου-
λεύουν βεζύρηδες, νὰ πιάνουν

πόστα, νὰ ἐποπτεύουν χαρέμια,
νὰ ὑπηρετοῦνται ἀπὸ γιουσου-
φάκια, νὰ στήνουν δόκανα. Ὁ
εὐνοῦχος ξέρει καλὰ πόσο καί-
ρια εἶναι ἡ θέση του, καὶ τρέμει
στὴν ἰδέα νὰ τὴ χάσει. Ἂν μὲ
μιὰ μαγικὴ κίνηση θὰ μποροῦσε
νὰ ξανααποκτήσει τὰ ὄργανα
ποὺ τώρα στερεῖται, καὶ νὰ
βρισκόταν ταυτόχρονα ἔξω ἀπὸ
τὸ πόστο, καὶ πάλι θὰ ἐπέλεγε
τὸν εὐνουχισμό του ἢ μᾶλλον,
γιὰ νὰ ἀκριβολογοῦμε, τὸν
αὐτοευνουχισμό του. Διότι
αὐτὸς ἦταν τὸ κλειδὶ τῆς εἰσό-
δου του στὴν αὐλή. Εὐνοῦχος
εἶναι τὸ ὃν τὸ ὁποῖο ἀπομένει
ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ εἶναι πρόθυμος
νὰ θυσιάσει τὴν ἱκανότητά του
πρὸς εὐνήν, ὥστε νὰ γίνει ἄκαρ-
πος καὶ ὡς ἐκ τούτου δεκτὸς
σὲ ὅ,τι πιὸ ἄκαρπο: στὴ χορεία
τῶν νεμομένων τὴν ἐξουσία. 

Ἡ διασταύρωση τῶν ὁδῶν
Εὐνούχων καὶ Κουναβιῶν εἶναι
ἀληθινὰ πεδίο μάχης. Αὐτὸ
ποὺ γιὰ τὸν εὐνοῦχο εἶναι τὸ
θέλγητρο, εἶναι δόκανο γιὰ τὸ
κουνάβι. Ὁ εὐνοῦχος θυσιάζει
κι ἄλλα, προκειμένου νὰ μὴ
φύγει ποτὲ ἀπὸ τὸ δόκανο.
Τρέμει στὴν ἰδέα νὰ μὴν τὸν
παίζουν οἱ ἄλλοι εὐνοῦχοι, καὶ
ταυτόχρονα ἀφρίζει μὲ ὅσους
δὲν θέλουν νὰ παίξουν μαζί
τους. Ὁ εὐνοῦχος ἔχει θάψει
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βαθειὰ στὴ γῆ τὴν ἀκεραιότητά του,
μὰ στὸ κουνάβι ἐπισείει τὸ κομμένο
πόδι σὰν ἀπειλὴ γιὰ τὰ χειρότερα,
χωρὶς νὰ καταλαβαίνει ὅτι τὸ πόδι
αὐτὸ εἶναι γιὰ τὸ κουνάβι ἀπόκομμα
εἰσητηρίου γιὰ τὴν ἐλευθερία - πα-
νάκριβο γιὰ τὴν πανάκριβη. Στὴν
περίπτωση τῶν εὐνούχων τὸ ρῆμα
«χορεύω» λειτουργεῖ ταυτοχρόνως
ὡς ἀμετάβατο καὶ ὡς μεταβατικό.
Ὁ εὐνοῦχος χορεύει (ἀνήκει ὄντως
στὴν ὁμήγυρη τῶν χορευόντων), καὶ
ταυτοχρόνως χορεύει ἄλλους πολλοὺς
(στὸ ταψί, στὴν καριέρα ἢ ὅπου
ἀλλοῦ). Εἶναι ὅμως ἀνήμπορος νὰ
χορέψει τὰ κουνάβια. Ἂν περάσετε
ἁπλῶς ὡς ἐπισκέπτες τὴ διασταύ-
ρωσή μας (τί τύχη κι αὐτή, νὰ βρεθεῖ
κανεὶς ἐκεῖ μονάχα ὡς ἐπισκέπτης!),
λυπηθεῖτε τοὺς εὐνούχους. Εἶναι οἱ
μόνοι καϋμένοι. Ἀνεπανόρθωτα ἐθε-
λόδουλοι, γίνονται δυστυχεῖς μόλις
ἀγγίξει τὰ πνευμόνια τους ὁ ἀέρας
τῆς ἐλευθερίας ποὺ φέρνει μαζί του
κάποιο διερχόμενο κουνάβι δίχως
νὰ κλίνει τὴν κεφαλὴ του ἐπὶ δεξιᾷ. 

Σκέφτομαι μήπως ὁ λόγος περὶ
Εὐνούχων καὶ Κουναβιῶν ἀκούγεται
πολὺ σχηματικός, πολὺ εὔκολος,
ἴσως καὶ πολὺ ἀφοριστικός. Ἂν τυχὸν
ἀκούγεται ἔτσι, σκεφτεῖτε ἁπλῶς ὅτι
ἡ εὐκολία μπορεῖ νὰ εἶναι τῶν λόγων
- ὄχι πάντως τῶν δρόμων. Πῶς νὰ
τὸ κάνουμε; Κάθε χάρτης εἶναι ἐπί-
πεδος καὶ ἰλλουστρασιόν, εἴτε ἀπει-
κονίζει λεωφόρο, εἴτε γκρεμούς.
Οὐδεὶς ποτὲ πορεύτηκε πάνω στὸν
χάρτη. Τὸ δίλημμα περὶ τῶν ὁδῶν
θὰ παραμείνει ἀκέραιο καὶ θὰ περι-
μένει τοὺς περιπατητές, μὲ τὴν
αἰώνια ὑπομονὴ ποὺ ἔχουν τὰ δό-
κανα, μὲ τὴν ἀπύθμενη λαγνεία ποὺ
ἀσκεῖ ἡ ἰσχύς.
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Ἐπίσκεψη

τοῦ Σεβασμιωτάτου στὴ Μόσχα

Στὴν Μόσχα ἀπὸ 16 ἕως 26
Ἰουλίου τρέχοντος ἔτους βρέ-

θηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης κ.
Παῦλος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν
Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Ἀρχιμανδρίτη κ. Χρι-
στοφόρο Ἀγγελόπουλο μετὰ ἀπὸ
πρόσκληση τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου
Τιρασπὸλ καὶ Ντουμποσσάρυ κ
Σάββα. Κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του
συλλειτούργησε στὶς 18/7 μὲ τὸν
Πατριάρχη Μόσχας καὶ πάσης
Ρωσσίας κ. Κύριλλο στὴν Λάβρα
του Ἁγίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ.
Παρευρέθηκε ἀκόμη στὴν μεγάλη
ἑορτὴ τῆς Συνάξεως τῆς Παναγίας
τοῦ Καζάν. Ἐκεῖ στὶς 21/7 στὴν
Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία στὸν
Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Αγ.
Ἰσαὰκ στὴν Ἁγία Πετρούπολη,
στὴν ὁποία προεξῆρχε ὁ Μητρο-
πολίτης Ἁγίας Πετρουπόλεως καὶ
Λαντόγκας κ Βαρσανούφιος, συλλειτούργησαν ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παῦλος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Τιρασπὸλ καὶ Ντουμποσσάρυ κ Σάββας. Μετὰ τὸ πέρας τῆς
Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος συνοδευόμενος ἀπὸ
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Τιρασπὸλ κ. Σάββα πραγματοποίησε προ-
σκυνηματικὴ ἐπίσκεψη στὴν Λαύρα τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου
Νιέφσκι καὶ στὴ συνέχεια τέλεσαν ἐπιμνημόσυνη δέηση
στὸν τάφο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Λένινγκραντ
κυροῦ Νικοδήμου. Στὶς 23/7 ὁ Σεβασμιώτατος συλλειτούργησε
μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Τιρασπὸλ σὲ Ναὸ τῆς Μητροπολιτικῆς
Ἐπαρχίας τοῦ τελευταίου. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου
ὁλοκληρώθηκε μὲ ξενάγηση στὸ Κρεμλίνο στὶς 24/7 τὸ
πρωί, ἐνῶ τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας βρέθηκε στὸν Ἱερὸ
Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσας στὴ Μόσχα. Ἐκεῖ μαζὶ
μὲ τὸν Μητροπολίτη Ἴστρας κ. Ἀρσένιο, Πρῶτο Βικάριο
τῆς Ἐπαρχίας Μόσχας, συμμετεῖχε στὸν Ἑσπερινό. Ἐνῶ
τὴν ἑπομένη 25/7 τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸ Ἱερὸ
Μετόχιο μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Τιρασπὸλ καὶ Ντουμ-
ποσσάρυ κ Σάββα. Στὶς 26/7 ὁ Σεβασμιώτατος καὶ ἡ συνοδεία
του ἐπέστρεψαν στὴν Ἑλλάδα.



Σεβασμιώτατε
Σεβαστοὶ πατέρες
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ 

Μέσα στὴν παραζάλη τῶν καιρῶν καὶ τὴν κοι-
νωνικὴ σύγχυση ποὺ ἐπικρατεῖ, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ
ὁ εὐδαιμονισμὸς τῆς ζωῆς σηματοδοτεῖ τὴν σημερινὴ
κοινωνία, σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ὅλα ἐπιτρέπονται,
ὅταν οἱ ἄνθρωποι δύσκολα ἀποδέχονται τὶς πνευ-
ματικὲς ἀρετὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες ἀλλὰ καὶ ἀκόμη
δυσκολότερα τὶς βιώνουν κάνοντας χίλιους δυὸ
συμβιβασμοὺς μὲ τὸν ἑαυτό τους, τὴν συνείδησή
τους καὶ τοὺς ἄλλους,  γιὰ μιὰ ἀκόμη φορᾶ ἡ
μητέρα ἐκκλησία μᾶς ἄνοιξε τὶς πόρτες, γιὰ νὰ
εἰσέλθουμε στὴν πιὸ κατανυκτικὴ περίοδο, στὸ
στάδιο τῶν καλῶν ἀγώνων καὶ τῶν ἀρετῶν, ποὺ
εἶναι ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης τεσσαρακοστῆς καὶ
ἔχουμε φθάσει μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ στὴν τέταρτη
Κυριακή τῶν νηστειῶν. Εἶναι μία ἀκόμα πρόσκληση
ἀλλὰ καὶ συνάμα πρόκληση τῆς ἐκκλησίας μας
πρὸς ὅλα τὰ παιδιά της, νὰ συνειδητοποιήσουν
ὅτι παρόλα τὰ ἀδιέξοδα ποὺ δημιουργεῖ ἡ σύγχρονη
κοινωνία, ὑπάρχουν διέξοδοι, γιὰ νὰ διατηρηθοῦν
οἱ ἄνθρωποι ἐλεύθεροι καὶ νὰ ἀποδείξουν ὅτι
μποροῦν νὰ κυριαρχήσουν πάνω στὸν ἴδιο τους
τὸν ἑαυτὸ καὶ νὰ ζήσουν μιὰ πνευματικὴ ζωή,
ἀγωνιζόμενοι σὰν πνευματικοὶ ἀθλητὲς καὶ ἀπο-
καλύπτοντας πνευματικὲς ἐπιδόσεις, ποὺ ὁδηγοῦν
πρὸς τὴν «ἐν Χριστῷ» ἠθικὴ τελείωση.

Ἡ ἐκκλησία προσφέρει στὸν ἄνθρωπο τὴν

εὐκαιρία καὶ τὴ δυνατότητα νὰ ἀναπτύξει τὶς
ἀρετὲς τῆς μετανοίας, τῆς ταπεινώσεως, τῆς προ-
σευχῆς, τῆς συγχωρήσεως, τῆς ἀγάπης, τῆς νηστείας,
τῆς ἐλεημοσύνης, τὴν ἀληθινὴ κοινωνικότητα,
ὑπερβαίνοντας τὴν ἰδιοτέλεια καὶ τὸν ἀτομικισμὸ
καὶ νὰ ἐπανατοποθετηθεῖ σωστὰ ἀπέναντι στὸ
Θεό, τὸν κόσμο, τὸν συνάνθρωπο καὶ τὸν ἑαυτό
του. Ἡ περίοδος αὐτὴ ποὺ διανύουμε γίνεται τὸ
μέσον γιὰ τὴν καλλιέργεια, τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν
δραστηριοποίηση τῶν πνευματικῶν δυνάμεων τοῦ
ἀνθρώπου. 

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητὴς μᾶς λέει ὅτι:
«ὁ Θεὸς μᾶς δημιούργησε, γιὰ νὰ γίνουμε κοινωνοὶ
τῆς Θείας Φύσεως καὶ μέτοχοι τῆς ἀϊδιότητός Του
καὶ νὰ ἀναδειχθοῦμε ὅμοιοί Του μὲ τὴν κατὰ
Χάριν θέωσιν, γιὰ τὴν ὁποία ἔχουν συσταθεῖ καὶ
παραμένουν ὅλα τὰ ὄντα καὶ ἔχουν παραχθεῖ καὶ
γίνει ὅλα τὰ μὴ ὄντα».

Γιὰ νὰ μὴ χάσουμε τὴν μέγιστη αὐτὴν δωρεὰ
τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ, πρέπει νὰ θεραπευθοῦμε
ἀπὸ τὴν ἀσθένεια τῆς ψυχῆς μας, ποὺ εἶναι ἡ
ἁμαρτία. Ἡ ἁμαρτία δὲν εἶναι μία λανθασμένη ἢ
μία ἄτοπη κίνηση ποὺ κάνει ὁ ἄνθρωπος καὶ ποὺ
γιὰ νὰ τὴν διορθώσει χρειάζεται μία τυπικὴ «συγ-
γνώμη». 

Ἡ ἁμαρτία εἶναι μία κίνηση ἀντίθετη πρὸς τὸ
Θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀνταρσία πνευματικὴ
κατὰ τοῦ Θεοῦ! Ἡ κάθε ἁμαρτία εἶναι μία μικρὴ
ἐπανάσταση τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ
τὴν ἐπανάσταση αὐτὴ ὁ ἄνθρωπος διαχωρίζεται
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«Ἡ δυναμική μετάβαση ἀπό
τήν παρά φύσιν κατάσταση

τῶν παθῶν καί τῆς ἀμαρτίας
στήν κατάσταση τῆς ἀρετῆς

καί τοῦ κατά φύσιν».1

Ἱερολογ. Διάκονος Μάξιμος Γεωργόπουλος

Εἶπε Γέρων: «Σὲ ὅλη μου τὴν ζωὴ πάλεψα μὲ τὸν ἑαυτό μου,
γιὰ νὰ σώσω τὸν ἑαυτόν μου ἀπὸ τὸν ἑαυτόν μου».
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ἀπὸ τὸν Θεό, ἀπομακρύνεται, φεύγει ἀπὸ τὴν
Χάρη τῆς Ἐκκλησίας, ἀποξενώνεται, ἀπομονώ-
νεται, καταστρέφεται, καὶ τελικὰ νεκρώνεται. Ὁπό-
τε, ἀκολουθεῖ ὁ σκοτισμὸς τοῦ νοῦ καὶ ἡ νέκρωση
τῶν πνευματικῶν δυνάμεων. Ἡ ἁμαρτία εἶναι κί-
νηση θεομαχίας καὶ κατὰ συνέπεια βλάπτει, ἀρρω-
σταίνει καὶ καταστρέφει τον ἑαυτόν μας.

Εἶναι παράλογη, ἀφύσικη, ἀντίθεη καὶ δημι-
ουργεῖ ἀποσύνθεση τῆς ἀνθρώπινης προσωπικό-
τητας καὶ ἀποσύνδεση ἀπὸ τὸν Θεό. Εἶναι, θὰ λέ-
γαμε, ἡ λογική τοῦ δαίμονα, ποὺ εἶναι ἰδιαίτερα
ὕπουλος, πονηρός, πανοῦργος, τεχνίτης, πλάνος,
εὐφυής, ἔμπειρος καὶ μεγάλος ἀπατεώνας... Ἡ
βάση τῆς ἁμαρτίας, κατὰ τὸν ἅγιο Ἰουστίνο Πό-
ποβιτς, εἶναι νὰ γίνουμε θεοὶ δίχως Θεό, μόνοι
μας. Ἡ αὐτοθέωση αὐτὴ εἶναι ἀντίθεη, ἀντίχριστη,
δαιμονιώδης.

Ἡ συνάντηση τῆς ψυχῆς μὲ τὴν ἁμαρτία γεννᾶ
τὰ πάθη. Ἡ συνήθεια τῆς ἁμαρτίας εἶναι ὡς
πορνεία μὲ τὸν δαίμονα, κατὰ τὸν ὅσιο Μακάριο.
Τὰ πάθη, κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμά,
εἶναι δαιμονοκίνητα. Ἡ παραμονὴ στὴν ἁμαρτία
τυφλώνει τὴν ψυχή, τὴν σκοτεινιάζει, τὴν ἀρρω-
σταίνει, τὴν τραυματίζει, τὴν θανατώνει.  Στὴν κα-
τάσταση αὐτὴν ὁ ἁμαρτωλὸς ἐμπαίζεται ἀπὸ τοὺς
δαίμονες. Ἡ ἁμαρτία σκοτίζει τὸν νοῦ τοῦ ἀνθρώ-
που, ποὺ εἶναι τὸ βασιλικὸ μέρος τῆς ψυχῆς. Ἔτσι,
ὁ νοῦς γίνεται δοῦλος τῆς ἁμαρτίας. Τὸν κυριεύουν
τότε ἄτοποι, ἀκάθαρτοι, πονηροὶ λογισμοὶ καὶ
ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὰ κοσμικά, τὰ γήινα, τὰ
φθαρτά. Τὸν αἰχμαλωτίζει τὸ κακό. Νομίζει πὼς
ζεῖ. Ἀλλά, ἀπλῶς ὑπάρχει. «Ζεῖ» νεκρός, εἶναι
νεκρὸς ψυχικά. Ἡ ἁμαρτία διέβρωσε τὴν ψυχή
του, τὴν ἀποδυνάμωσε.

Ἡ κακία εἶναι ξένη πρὸς τὴν φύση τῆς ψυχῆς.
Ἡ τροπὴ πρὸς τὴν ἁμαρτία εἶναι ἐντελῶς ἑκούσια,
εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πλήρους ἐλευθερίας. Τὸ
κακὸ εἶναι ἠθελημένο, ἐπιλεγμένο καὶ πραγμα-
τούμενο ἑκούσια ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ βούληση
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι κυρίως ὑπεύθυνη γιὰ κάθε
ἁμαρτία. «Ἀναίτιος τοῦ κακοῦ ἡ θεία Αὐτοαγα-
θότητα», λέει ὁ Μέγας Βασίλειος. Καὶ ὁ ἀββᾶς
Ἰσαὰκ μᾶς λέει, ὅτι «κανένα κακὸ ἔξω ἀπὸ τὴν
προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου δὲν ὑπάρχει».

Κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ πρέπει
νὰ ἐξετάσουμε τὴ στάση μας ἀπέναντι στὰ πάθη
καὶ τὶς ἀδυναμίες μας, γιὰ ν’ ἀποκτήσουμε ὀρθὴ
γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ νὰ τὸν κατευθύνουμε
ἀλάθητα μὲ βάση αὐτὴ τὴν ὀρθὴ γνώση. Ὁ ἄνθρω-

πος “μέσα στὶς ἀνομίες συλλαμβάνεται καὶ μέσα
στὶς ἁμαρτίες γεννιέται”. Τὰ πάθη, οἱ ἁμαρτωλὲς
ἀδυναμίες τόσο τῆς ψυχῆς ὅσο καὶ τοῦ σώματος,
ἀποτελοῦν σύμφυτα χαρακτηριστικά τοῦ μετα-
πτωτικοῦ ἀνθρώπου. Ἀνύπαρκτα, ὡς ἀφύσικα,
ἦταν τὰ πάθη στὴν ἄκακη ἀνθρώπινη φύση, ὅπως
αὐτὴ πλάστηκε ἀπὸ τὸν Θεό. Ἀνύπαρκτα, ὡς
ἀφύσικα, εἶναι τὰ πάθη καὶ στὴν ἀνακαινισμένη
ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀνθρώπινη φύση.  Ἀπεναν-
τίας, φυσικά, εἶναι τὰ πάθη στὴν πεσμένη ἀνθρώπινη
φύση, ὅπως ἀκριβῶς φυσικὲς εἶναι σὲ κάθε σωμα-
τικὴ ἀσθένεια οἱ συνέπειές της. Φυσικὴ συνέπεια
τῆς σωματικῆς ἀσθένειας εἶναι καὶ ὁ θάνατος τοῦ
σώματος, ποὺ μετὰ τὴν προπατορικὴ πτώση ἔχασε
τὴν ἀθανασία. Πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση ἡ ἀθανασία
ἦταν φυσικὴ κατάσταση τοῦ σώματος, ἐνῶ ἡ ἀσθέ-
νεια καὶ ὁ θάνατος ὄχι.

Πρὶν λυτρωθεῖ ἀπὸ τὸν Σωτήρα Χριστό, ὁ
ἄνθρωπος δὲν μποροῦσε, ἂν καὶ τὸ ἤθελε, νὰ ἀντι-
σταθεῖ στὰ πάθη. Αὐτὰ τὸν κυρίευαν μὲ τὴ βία
καὶ τὸν ἐξουσίαζαν ἐνάντια στὴ βούλησή του. O
χριστιανὸς μὲ τὸ ἅγιο Βάπτισμα ἀποτινάζει τὸν
ζυγὸ τῶν παθῶν, καθὼς παίρνει μὲ τὸ Μυστήριο
τὴ δύναμη ν’ ἀντισταθεῖ σ’ αὐτὰ καὶ νὰ τὰ κατα-
βάλει. Κι αὐτός, ὡστόσο, ὁ λυτρωμένος καὶ ἀνα-
καινισμένος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ Βάπτισμα
τοποθετήθηκε στὸν πνευματικὸ παράδεισο τῆς
Ἐκκλησίας, εἶναι ἐλεύθερος. Μὲ τὸ αὐτεξούσιο,
ποὺ τοῦ ἔχει παραχωρηθεῖ, μπορεῖ εἴτε νὰ ἀντισταθεῖ
στὰ πάθη καὶ νὰ τὰ νικήσει μὲ τὴ δύναμη τοῦ Κυ-
ρίου, εἴτε νὰ ὑποκύψει καὶ νὰ ὑποδουλωθεῖ σ’
αὐτά. Τὴν ἴδια ἐλευθερία εἶχε καὶ στὸν αἰσθητὸ
παράδεισο καὶ ὁ πρωτόπλαστος ἄνθρωπος, ὁ
ὁποῖος μποροῦσε εἴτε νὰ ὑπακούσει στὸν Θεὸ καὶ
νὰ τηρήσει τὴν ἐντολή Του, εἴτε νὰ παρακούσει
τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἀθετήσει τὴν ἐντολή Του, ὅπως
καὶ τελικὰ ἔκανε μὲ ὅλες τὶς γνωστὲς συνέπειες γι
αὐτὸν .

Κάθε ἀντίστασή μας σ’ ἕνα πάθος τὸ ἐξασθενίζει.
Ἡ διαρκὴς ἀντίστασή μας τὸ ὑποτάσσει. Κάθε
ὑποχώρησή μας τὸ δυναμώνει. Ἡ διαρκὴς ὑπο-
χώρησή μας, μᾶς ὑποδουλώνει σὲ αὐτό.

Ἡ ἀντίσταση τοῦ χριστιανοῦ στὰ πάθη πρέπει
νὰ φτάνει μέχρι τὴ σταύρωση, τὴ σταύρωση τοῦ
σαρκικοῦ, δηλαδὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἑαυτοῦ του
“μαζὶ μὲ τὰ πάθη καὶ τὶς ἐπιθυμίες του”. Αὐτὸ ση-
μαίνει πὼς οἱ ἐκλεκτοὶ πνευματικοὶ ἀγωνιστὲς χύ-
νουν καὶ τὸ αἷμα τους στὸν πόλεμο ἐναντίον τῶν
παθῶν. “Δῶσε αἷμα, γιὰ νὰ λάβεις Πνεῦμα”, λέει
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ὁ ἀββᾶς Λογγίνος. Μόνο ἐκεῖνος ποὺ “ὑπέμεινε
παθήματα στὴ σάρκα, ἔπαψε νὰ ζεῖ μέσα στὴν
ἁμαρτία”, ἐπισημαίνει καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος.
Ἑπομένως, μόνο ἐκεῖνος ποὺ κακοπαθαίνει σω-
ματικά, εἴτε ἑκούσια εἴτε ἀκούσια, ἀλλὰ σὲ κάθε
περίπτωση ἀγόγγυστα καὶ μακρόθυμα, γίνεται
ἱκανὸς νὰ ἀντισταθεῖ στὶς ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες
τῆς σάρκας, νὰ τὶς καταβάλει καὶ νὰ τὶς σβήσει
ἀπὸ μέσα του. Σῶμα ποὺ ἀναπαύεται καὶ καλοπερνᾶ
μὲ κάθε λογῆς ἀνάπαυση καὶ ἄνεση, γίνεται κα-
τοικητήριο τῶν παθῶν.

Ὁ Θεάνθρωπος ποὺ ὑπέμεινε παθήματα καὶ
σταυρικὸ θάνατο, ζητάει ἀπὸ τοὺς μαθητὲς καὶ
ἀκόλουθούς Του νὰ Τὸν μιμηθοῦν, θυσιάζοντας
τὰ πρόσκαιρα γιὰ τὰ αἰώνια καὶ τὰ φθαρτὰ γιὰ τὰ
ἄφθαρτα.

Ἀπαραίτητος εἶναι γιὰ τὸν χριστιανὸ ὁ ἀγώνας
ἐναντίον τῶν παθῶν. Ἀπὸ τὴν τυραννία τους,
ὡστόσο, δὲν τὸν λυτρώνει αὐτὸς ὁ ἀγώνας, ἀλλὰ ἡ
δύναμη τοῦ Ὑψίστου, ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος.

Μὲ τὴ χαλιναγώγηση καὶ τὴ νέκρωση τῆς σάρκας,
μὲ τοὺς ἀσκητικοὺς κόπους καὶ μὲ τὴν τήρηση τῶν
εὐαγγελικῶν ἐντολῶν ὁ χριστιανὸς ἀποκτᾶ τὴν
ἀληθινὴ ταπείνωση. Καὶ τί εἶναι ἀληθινὴ ταπείνωση;
Εἶναι ἡ πλήρης αὐταπάρνηση, ἡ ὁλοκληρωτικὴ
παράδοση στὸν Θεό, ἡ διαρκὴς διακονία τοῦ Θεοῦ.
Μιὰ τέτοια ταπείνωση ἑλκύει στὴν ψυχὴ τὴ θεία
χάρη. Ἡ θεία χάρη δίνει στὴν ψυχὴ τὴν πνευματικὴ
αἴσθηση. Καὶ τότε τὰ πάθη, αὐτὲς οἱ σαρκικὲς καὶ
ἁμαρτωλὲς αἰσθήσεις καὶ ἕλξεις, μένουν ἀνενέρ-
γητα.

Ἡ ἐνέργεια τῶν παθῶν, ποὺ εὐχαριστεῖ τὸν
σαρκικὸ ἄνθρωπο, εἶναι δυσάρεστη καὶ βασανιστικὴ
γιὰ τὸν πνευματικὸ ἄνθρωπο, στὸν ὁποῖο προκαλεῖ
ἔντονη ἀποστροφή. Μὲ τὴν πρώτη ἐμφάνιση ἢ διέ-
γερση κάποιου πάθους, ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος
φεύγει μακριά του σὰν ἀπὸ ἁρπακτικὸ πτηνό, σὰν
ἀπὸ ἄγριο θηρίο, σὰν ἀπὸ αἱμοβόρο φονιά, καὶ
καταφεύγει στὴ σκέπη τῆς προσευχῆς, στὴ σκέπη
τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας, στὴ σκέπη τῆς Πα-
ναγίας καὶ τῶν Ἁγίων καὶ τοῦ Θεοῦ.

Ψυχὴ ποὺ δὲν ἔχει καλλιεργηθεῖ πνευματικά, ἢ
σῶμα ποὺ δὲν ἔχει ἀσκηθεῖ μὲ μόχθους, δὲν μπορεῖ
νὰ γίνει ναὸς τῆς θείας χάριτος, ναὸς τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος.

Ἡ οὐσία τοῦ ἀγώνα εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν.
Τηρητὴς τῶν ἐντολῶν, ὅμως, δὲν θὰ μπορέσει νὰ
γίνει ἐκεῖνος ποὺ δὲν ὑποδούλωσε τὸ σῶμα του μὲ

τοὺς ἀσκητικοὺς κόπους, τὴ νηστεία, τὴν ἀγρυπνία,
τὴν προσευχή, ἐκεῖνος ποὺ ἀφήνει τὴ σαρκικὴ
σοφία νὰ δεσπόζει μέσα του, ἐκεῖνος ποὺ τρέφει
καὶ στηρίζει τὰ πάθη του.

Μόνο ὁ θάνατος λυτρώνει ὁριστικὰ ἀκόμα καὶ
τοὺς ἁγίους τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τῆς ἁμαρτίας.
Λέει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Μπριαντσανίνωφ: τὰ πάθη
εἶναι ἀδιάντροπα: Μποροῦν νὰ ξεσηκωθοῦν ἐνάντια
καὶ σ’ ἕναν ἑτοιμοθάνατο. Μὴ σταματήσεις, λοιπόν,
νὰ προσέχεις ἄγρυπνα τὸν ἑαυτό σου, ἔστω κι ἂν
βρίσκεσαι στὸ κρεβάτι τοῦ θανάτου. Ὅταν τὸ
σῶμα σου τοποθετηθεῖ στὸν τάφο, τότε μόνο νὰ
πιστέψεις στὴν ἀπάθειά του. 

Τὰ πάθη, παραμένοντας στὸν χριστιανό, τὸν
ἀναγκάζουν νὰ εἶναι σὲ διαρκῆ ἐπιφυλακή, τὸν
προκαλοῦν σὲ διαρκῆ πόλεμο, κι ἔτσι συμβάλλουν
στὴν πνευματικὴ πρόοδο. “Τὸ κακό, κατὰ τὴ σοφὴ
οἰκονομία τῆς θείας πρόνοιας, συντελεῖ στὴν πραγ-
ματοποίηση τοῦ καλοῦ, μολονότι δίχως καλὴ προ-
αίρεση”, λέει ὁ ὅσιος Μακάριος ὁ Μέγας.

Ἡ σκληρὴ καὶ βαριὰ μυλόπετρα συντρίβει τὸ
σιτάρι καὶ τὸ μεταβάλλει σὲ ἀλεύρι κατάλληλο γιὰ
τὴν παρασκευὴ ψωμιοῦ. Ἡ σκληρὴ μάχη μὲ τὰ
πάθη συντρίβει τὴν καρδιά, ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρω-
πο τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανείας, τοῦ ἀποκαλύπτει
τὴν κατάστασή του, κατάσταση πτώσεως καὶ
φθορᾶς, τὸν κάνει νὰ συνειδητοποιήσει τὴν ἀναγ-
καιότητα τῆς λυτρώσεως, τοῦ παίρνει ὅλες τὶς ἐλπί-
δες, τὶς ὁποῖες στήριζε στὸν ἑαυτό του, καὶ τὶς με-
ταφέρει στὸν Λυτρωτή.

Στὴν προπατορικὴ ἁμαρτία ὑπάρχουν οἱ σπόροι
ὅλων τῶν παθῶν. Ὡς ἀπόγονοι, λοιπόν, τοῦ Ἀδάμ,
γεννιόμαστε μὲ τὴ ροπὴ πρὸς κάθε λογῆς ἁμαρτία.
Γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ἀποροῦμε,  ὅταν ἐμφανίζεται
μέσα μας ὁποιοδήποτε πάθος καὶ μᾶς πολεμάει.

Ἡ ἐμφάνιση, ἡ ἐνέργεια καὶ ἡ ἐξέλιξη ἑνὸς πά-
θους ἐξαρτῶνται τόσο ἀπὸ τὶς ἰδιότητες τῆς ψυχῆς
καὶ τοῦ σώματος κάθε ἀνθρώπου ὅσο καὶ ἀπὸ τὶς
συνθῆκες. Ἔτσι, στὸν ἕναν ἄνθρωπο ἐνεργεῖ μὲ
ἰδιαίτερη δύναμη αὐτὸ τὸ πάθος καὶ στὸν ἄλλον
ἐκεῖνο, στὸν ἕναν ἡ ἀργολογία καὶ στὸν ἄλλον ἡ
πλεονεξία, στὸν ἕναν ἡ λαγνεία καὶ στὸν ἄλλον ἡ
φιλοδοξία. Ὅποιος, πάντως, δὲν πολεμεῖται ἀπὸ
κάποιο πάθος, ἄς μὴ νομίζει πὼς αὐτὸ δὲν ὑπάρχει
μέσα του, ὑπάρχει, ἁπλῶς δὲν τοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία
νὰ ἀποκαλυφθεῖ.

Ὁ ἀγωνιστὴς πρέπει νὰ βρίσκεται ἀδιάλειπτα
σὲ ἑτοιμότητα, γιὰ ν’ ἀντιδράσει ἀποτελεσματικά,
ὅταν θὰ τοῦ ἐπιτεθεῖ ἕνα πάθος, προπαντός τὸ
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πάθος ἐκεῖνο ποὺ ἐμφανίζεται πιὸ συχνά, τὸν πο-
λεμάει πιὸ ἐπίμονα καὶ τὸν ταράζει πιὸ πολὺ ἀπὸ
τὰ ἄλλα.

Σὲ κάθε ἄνθρωπο τὰ πάθη ποὺ εἶναι οἰκεῖα
στὴν πεσμένη φύση του διαφέρουν σὲ ἔνταση ἀπὸ
τὰ πάθη ποὺ ἀποκτᾶ θεληματικά. Ἡ δύναμη τῶν
δευτέρων εἶναι ἀσύγκριτα μεγαλύτερη ἀπὸ τὴ δύ-
ναμη τῶν πρώτων. Ἀλλὰ ἡ μετάνοια, αὐτὸ τὸ παν-
τοδύναμο φάρμακο ποὺ μᾶς δόθηκε ἀπὸ τὸν παν-
τοδύναμο Γιατρό, τὸν Θεό, θεραπεύει τὸν ἄνθρωπο
ποὺ θὰ θελήσει νὰ τὸ χρησιμοποιήσει σωστά. Ἡ
μετάνοια εἶναι φάρμακο γιὰ ὅλες τὶς ἀσθένειες τῆς
ψυχῆς, γιὰ ὅλες τὶς ἁμαρτίες.

Μερικὰ πάθη, ὅπως ἡ γαστριμαργία, ἡ πολυτέ-
λεια, οἱ διασκεδάσεις, ἡ φιλαργυρία, ἡ φιλοδοξία,
ἡ ἀπιστία, ἀποτελοῦν τὴν ἀρχὴ καὶ τὴν αἰτία ἄλλων
παθῶν, ὅπως εἶναι ἡ ἡδυπάθεια, ἡ λύπη, ἡ ὀργή, ἡ
μνησικακία, ὁ φθόνος, ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ λήθη τοῦ
Θεοῦ, ἡ ἐγκατάλειψη τῆς ἐνάρετης ζωῆς. Στὸν
πνευματικὸ ἀγώνα πρέπει νὰ πολεμᾶμε ἀρχικὰ
καὶ κατεξοχὴν τὰ πρῶτα πάθη. Ἂν νικηθοῦν αὐτά,
τὰ δεύτερα θὰ ἀφανιστοῦν μόνα τους. Ὅποιος
ἀρνήθηκε τὶς σωματικὲς ἀπολαύσεις, τὴν ἀνθρώπινη
δόξα, τὸν ὑλικὸ πλοῦτο, τὸν βιοτικὸ περισπασμό,
δὲν θὰ κυριευθεῖ ἀπὸ τὴν ὀργὴ καὶ τὴ λύπη, τὴν
ὑπερηφάνεια καὶ τὴ ζήλια. Ἀνεμπόδιστα θὰ βαδίζει
στὸν δρόμο τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, τὸν δρόμο
ποὺ ὁδηγεῖ στὴ σωτηρία, τὸν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ
στὴ θεογνωσία, τὴν προσιτὴ μόνο στὶς καθαρὲς
καρδιές.

Ἀρχηγὸς καὶ θύρα ὅλων τῶν παθῶν εἶναι ἡ
ἀπιστία. Αὐτὴ ἀφήνει νὰ μποῦν στὴν ψυχὴ καὶ ἡ
φιλοδοξία καὶ ἡ φιληδονία καὶ ἡ ὀργὴ καὶ ἡ λύπη
καί, τὸ κορυφαῖο κακό,ἡ ἀπελπισία.

Ἀρχηγὸς καὶ θύρα ὅλων τῶν χριστιανικῶν
ἀρετῶν εἶναι ἡ πίστη.

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, ζῶντας ἀπρόσεκτα,
ζῶντας μέσα στὸν περισπασμό, δὲν συνειδητοποιοῦν
τὰ πάθη τους. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἱκανο-
ποιοῦνται μὲ τὰ πάθη τους. Οἱ περισσότεροι ἄνθρω-
ποι δικαιολογοῦν τὰ πάθη τους. Συχνά, μάλιστα,
τὰ θεωροῦν ἀρετές, ἀρετὲς καθαρές,  ἀρετὲς
πολὺ ὑψηλές.(π.χ. ὁρισμένοι θεωροῦν τὴν πονηριά,
ἐξυπνάδα, τὸ κουτσομπολιό, κοινωνικὸ ἐνδιαφέρον
κ.ο.κ)

Ὁ συνειδητὸς χριστιανὸς ποὺ διαρκῶς προσέχει
τὸν ἑαυτό του καὶ ποὺ μέρα - νύχτα μαθητεύει
κοντὰ στὸν Κύριο, προσπαθώντας νὰ τὸν μιμηθεῖ
μὲ ἀκρίβεια, αὐτὸς μπορεῖ νὰ δεῖ τὰ πάθη του.

Ὅσο περισσότερο καθαρίζεται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία,
ὅσο περισσότερο προοδεύει πνευματικά, τόσο πιὸ
ἔντονα τὰ συνειδητοποιεῖ. Καὶ τελικά, μπροστὰ
στὰ μάτια τοῦ νοῦ του ἀποκαλύπτεται ἡ φοβερὴ
ἄβυσσος ὅπου ἔχει πέσει ἡ ἀνθρώπινη φύση. Ἡ
ἀσκήτρια τῆς Κλεισούρας ἡ Ἁγία Σοφία ἐνῶ εἶχε
φθάσει σὲ μεγάλα ἐπίπεδα ἁγιότητος, παρακαλοῦσε
τὸν Κύριο νὰ τῆς δώσει καὶ ἄλλο χρόνο γιὰ ἀγώνα
καὶ μετάνοια. 

Τὰ πάθη εἶναι τὰ συμπτώματα καὶ οἱ ἀποδείξεις
τῆς θανάσιμης ἀσθένειας τῆς ἁμαρτίας, ἀπὸ τὴν
ὁποία ἔχει προσβληθεῖ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότη-
τα.

Τὸ ἀντίκρισμα τῶν παθῶν του, ἡ συνειδητοποί-
ηση τῆς πτώσεώς του ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὸ
πένθος, στὸ πικρὸ καὶ διαρκὲς πένθος. Καμιὰ
ἐπίγεια χαρὰ δὲν μπορεῖ νὰ διακόψει αὐτὸ τὸ πέν-
θος. Μόνο ἡ θεία χάρη τὸ σταματᾶ ἀπὸ καιρὸ σὲ
καιρό, προσφέροντας στὴν περίλυπη τσακισμένη
καὶ συντετριμμένη καρδιὰ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας,
τὴν πνευματικὴ ἀνάπαυση, τὴν οὐράνια ἀπόλαυση,
τὴν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ φανέρωση τῆς ἐνέργειας τῶν παθῶν τὸν
ὁδηγεῖ στὸν ἐντατικὸ ἀγώνα ἐναντίον τους. Ὁ
ἀγωνιστὴς τοῦ Χριστοῦ αὐξάνει τὶς προσευχές του,
τὴ νηστεία του, τὶς ἀγρυπνίες του, τὶς γονυκλισίες
του, καὶ ἱκετεύει τὸν Θεὸ γιὰ ἄφεση, ἐκθέτοντάς
Του νοερὰ τὶς συμφορές του μὲ ἀνέκφραστη συν-
τριβὴ καὶ ἀβάσταχτο πόνο καρδιᾶς. “Ἐγώ”, λέει ὁ
ἱερὸς Δαβίδ, “ὅταν μὲ ταλαιπωροῦσαν, φοροῦσα
πένθιμο ροῦχο καὶ ταπείνωνα τὴν ψυχή μου μὲ νη-
στεία. Καὶ ἡ προσευχή μου, (ἀφοῦ γίνει δεκτὴ ἀπὸ
Σένα), θὰ ἐπιστρέψει σ’ ἐμένα (γιὰ τὴν ὠφέλειά
μου)... Σὰν ἄνθρωπος βυθισμένος στὸ πένθος καὶ
τὴ σκυθρωπότητα, ἔτσι ταπεινωνόμουν μπροστά
τους”.

Τὰ πάθη ἀποκαλύπτονται μὲ ἁμαρτωλοὺς λο-
γισμούς, ἁμαρτωλὰ ὀνειροπολήματα, καὶ ἁμαρτωλὰ
αἰσθήματα. Οἱ λογισμοὶ καὶ οἱ ρεμβασμοὶ ἄλλοτε
ἐμφανίζονται ξαφνικὰ στὸ νοῦ καὶ ἄλλοτε πλη-
σιάζουν ἀνεπαίσθητα δίχως νὰ τοὺς ἀντιληφθοῦμε.
Μὲ ὅμοιο τρόπο ξεφυτρώνουν καὶ στὴν καρδιὰ τὰ
αἰσθήματα, τὰ ὁποῖα ἐπηρεάζουν καὶ τὸ σῶμα.
Ἀπὸ τοὺς λογισμούς, τοὺς ρεμβασμοὺς καὶ τὰ
αἰσθήματα ὁ ἄνθρωπος παρασύρεται στὴ διάπραξη
τῆς ἁμαρτίας εἴτε μὲ τὸ σῶμα του εἴτε,  τὸ λιγότερο,
μὲ τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά του.

Ὁ ἀγωνιστὴς τοῦ Χριστοῦ ὀφείλει νὰ ἀποφεύγει
ὄχι μόνο τὴ σωματικὴ ἁμαρτία, ἀλλὰ καὶ τὴ νοερὴ



καὶ τὴν καρδιακή. Γιατί κάθε πάθος δυναμώνει,
ὅταν τὸ ἱκανοποιοῦμε, ὅταν ὑποκύπτουμε στὶς
ἄνομες ἀπαιτήσεις του, ἀκόμα καὶ ὅταν τὸ ἀφή-
νουμε ἁπλῶς νὰ κατοικεῖ καὶ νὰ κινεῖται ἀνεπαί-
σθητα μέσα μας. Τὸ πάθος ποὺ ἐνεργεῖται στὴν
πράξη ἢ ἔστω ἔχει ριζώσει στὴν ψυχή, ἐπειδὴ αὐτὴ
τὸ συμπαθεῖ καὶ τὸ τρέφει γιὰ πολὺ καιρό, ἀποκτᾶ
ἐξουσία πάνω στὸν ἄνθρωπο. Ἀπαιτοῦνται τόσο
μακροχρόνιος καὶ αἱματηρὸς ἀγώνας ὅσο καὶ ἰδι-
αίτερη ἐνίσχυση ἀπὸ τὸ θεῖο ἔλεος, γιὰ ν’ ἀποτι-
ναχθεῖ ὁ ζυγὸς ἑνὸς πάθους, ποὺ ἔγινε δεκτὸ αὐτο-
προαίρετα ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ ἀπέκτησε ἐξουσία
πάνω του. Ἐξουσία πάνω στὸν ἄνθρωπο ἀποκτᾶ
τὸ πάθος, ὅταν αὐτὸς πέσει σωματικὰ σὲ θανάσιμο
ἁμάρτημα ἢ καὶ ἁπλῶς ὅταν ἀπολαύσει ἑκούσια
τὴν ἁμαρτία μέσα στὸν μυστικὸ θάλαμο τῆς ψυχῆς
του, θάλαμο ποὺ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀφιερωμένο ς
μόνο στὸν Χριστό.

Δὲν εἶναι δυνατόν τὰ πάθη, ὅταν αὐτὰ ζοῦν
μέσα στὸν ἄνθρωπο, νὰ μὴν ἐκδηλωθοῦν στοὺς
λογισμούς του, στὰ λόγια καὶ στὶς πράξεις του.
Στὸ στάδιο τῆς ἀθλήσεως τῶν χριστιανῶν ἀσκητῶν,
ποὺ ἀποβλέπουν στὴν τελειότητα, ὡς πτώσεις κα-
ταλογίζονται οἱ ἐκδηλώσεις τῶν παθῶν ἔστω καὶ
στοὺς λογισμοὺς μόνο.

Οἱ πτώσεις εἶναι ἀναπόφευκτες γιὰ τὸν ἀπόγονο
τοῦ Ἀδὰμ μὲ τὴ μολυσμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία
ἀνθρώπινη φύση. Ἰδιαίτερα ἕνας χριστιανὸς ποὺ
κάνει τὸν ἀγώνα του δὲν μπορεῖ νὰ μὴν παρασυρθεῖ
ἀπὸ ἁμαρτωλὲς σκέψεις καὶ ἁμαρτωλὰ αἰσθήματα,
δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἁμαρτήσει ὄχι μόνο μὲ τὸν νοῦ
καὶ τὴν καρδιά, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ λόγια καὶ μὲ τὰ
ἔργα. Μπορεῖ, ὡστόσο, καὶ πρέπει ὕστερα ἀπὸ τὴν
πτώση του νὰ θεραπευθεῖ ἀμέσως μὲ τὴ μετά-
νοια.

Καὶ ὅσο καθαρίζεται κανεὶς μὲ τὴ μετάνοια,
τόσο λιγοστεύουν οἱ πειρασμικοὶ λογισμοί. Ἀλλὰ
συνάμα γίνονται πιὸ λεπτοί, πιὸ δυσδιάκριτοι,
τόσο, ποὺ καμιὰ φορὰ παραπλανοῦν ἀκόμα καὶ
ἀνθρώπους γεμάτους θεία χάρη.  Παραπλανώντας
τους,  πάντως,  τοὺς ταπεινώνουν, τοὺς προφυ-
λάσσουν ἀπὸ τὴν ὑψηλοφροσύνη καὶ τοὺς συγ-
κρατοῦν στὴ σωτήρια καὶ θεάρεστη κατάσταση
τῆς μετάνοιας.

Καὶ συνεχίζει ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ
καὶ μᾶς συμβουλεύει: Ὅταν ἀποκαλυφθεῖ μέσα
μας ἡ ἐνέργεια τῶν παθῶν, ἄς διατηρήσουμε τὴν
εἰρήνη τῆς καρδιᾶς μας. Ἄς μὴν ταραχθοῦμε, ἄς
μὴ λυπηθοῦμε, ἄς μὴ σαστίσουμε. Εἴτε ἀδύναμη

εἶναι αὐτὴ ἡ ἐνέργεια εἴτε δυνατή, ἄς ἀντισταθοῦμε
μὲ ἀνδρεία.

Τὰ πάθη δὲν θὰ πάψουν νὰ ἐπαναστατοῦν καὶ
νὰ μᾶς πολεμοῦν, ὥσπου νὰ μᾶς σκεπάσει ἡ τα-
φόπλακα! Ἄς ἑτοιμαστοῦμε, λοιπόν, γιὰ ἰσόβια
ἀντίσταση, μὲ σταθερὴ τὴν πεποίθηση ὅτι δὲν εἶναι
δυνατὸ νὰ νικᾶμε πάντοτε. Ἀναπόφευκτα θὰ ὑπο-
στοῦμε ἀθέλητες ἧττες, καὶ αὐτὲς ἀκριβῶς οἱ ἧττες
θὰ συντελοῦν στὴν πνευματική μας πρόοδο, ὅταν
διατηροῦν καὶ ἐνισχύουν μέσα μας τὴν ἀρετὴ τῆς
μετανοίας καὶ ἄλλες ἀρετὲς , ὅπως τὴ θυγατέρα
της, τὴν ταπείνωση.

Ἄς μὴν ἐπαναπαυόμαστε στὶς νίκες μας ἐπὶ
τῶν παθῶν κι ἄς μὴν ἐνθουσιαζόμαστε μ’ αὐτὲς
τὶς νίκες. Τὰ πάθη εἶναι πονηρὰ τόσο, ὅσο καὶ οἱ
δαίμονες ποὺ τὰ μεταχειρίζονται. Συνηθίζουν, λοι-
πόν, νὰ παρουσιάζονται σὰν νικημένα, ὥστε ἐμεῖς,
νομίζοντας ὅτι κατορθώσαμε τὴν ἐξουδετέρωσή
τους, νὰ κυριευθοῦμε ἀπὸ τὴν ἔπαρση. Κι ὅταν
κυριευθοῦμε ἀπὸ τὴν ἔπαρση, ἡ νίκη τους ἀπέναντί
μας θὰ εἶναι πιὸ ἄνετη καὶ πιὸ ἀποφασιστική.

Ἄς προετοιμαστοῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τόσο
τὶς νίκες ὅσο καὶ τὶς ἧττες μας μὲ τὸν ἴδιο τρόπο:
ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στὸ ἔλεος τοῦ παντοδύναμου
καὶ καρδιογνώστη Θεοῦ μας μὲ ἀνδρεία, μὲ ψυ-
χραιμία, μὲ νηφαλιότητα.

Παρασύρθηκες ἀπὸ ἁμαρτωλοὺς ρεμβασμούς;
Δέχτηκες μὲ εὐχαρίστηση ἁμαρτωλοὺς λογισμούς;
Εἶπες λόγια ἀνώφελα ἢ ἀπερίσκεπτα; Ἔφαγες
ὑπέρμετρα; Ὑποχώρησες σὲ κάποια ἄλλη ἀδυνα-
μία; Μὴν ταραχθεῖς, μὴ λιγοψυχήσεις, μὴν προ-
σθέσεις πληγὴ πάνω στὴν πληγή, ὅπως ἔλεγε ὁ
ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ. Μετανόησε ἀμέσως
μπροστὰ στὸν καρδιογνώστη Θεὸ καί, διατηρώντας
τὴν ψυχική σου εἰρήνη (ποὺ εἶναι πολὺ σημαντικὸ
γιὰ τὸν χριστιανό), συνέχισε μὲ ἐπιμονὴ καὶ στα-
θερότητα τὸν ἀγώνα γιὰ τὴ διόρθωση καὶ τὴν
πνευματική σου τελείωση, βέβαιος πιὰ γιὰ τὴν
ἀναγκαιότητα τὴν ἀδιάλειπτης καὶ αὐστηρῆς πα-
ρακολούθησης (σὲ συνεργασία πάντα μὲ τὸν πνευ-
ματικό )  τοῦ ἐαυτοῦ σου.

Μὴ δίνεις σημασία στοὺς λογισμοὺς τῆς ψεύτικης
ταπεινοφροσύνης, οἱ ὁποῖοι, ὅταν παρασύρεσαι
καὶ πέφτεις, σοῦ λένε ὅτι ὁ Θεὸς ὀργίστηκε πιὰ
μαζί σου, ὅτι σὲ ἐγκατέλειψε καὶ σὲ ξέχασε(τὸ
ἔλεος τοῦ Θεοῦ δὲ συγκρίνεται μὲ τὰ δικά μας δε-
δομένα). Τὴν προέλευση τέτοιων λογισμῶν θὰ τὴν
καταλάβεις ἀπὸ τοὺς καρπούς τους. Καὶ οἱ καρποὶ
τους εἶναι ἡ λύπη, ἡ ἀκηδία καὶ ἡ χαλάρωση τοῦ
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πνευματικοῦ ἀγώνα ἤ, συχνά, ἀκόμα καὶ ἡ ἐγκα-
τάλειψή του μὲ ἀποτέλεσμα σὲ ὁρισμένες περι-
πτώσεις τὴν ἀπογοήτευση, τὴν ἀπελπισία καὶ τὴν
ἀπόγνωση (σὲ τέτοιο σημεῖο θέλει νὰ ὁδηγήσει ὁ
μισόκαλος διάβολος τὸν ἄνθρωπο ποὺ εἶναι εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ).

Ἂν οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ γνω-
ρίζουν ὅτι στὸ μεγάλο καὶ πολύμοχθο στάδιο τοῦ
πνευματικοῦ ἀγώνα ἀναπόφευκτα θὰ ὑπάρχουν
ὄχι μόνο νίκες ἀλλὰ καὶ ἧττες, ὅτι ἡ ἀνεπάρκεια, ἡ
ἀδυναμία, ἡ ἁμαρτωλότητά μας δὲν εἶναι δυνατὸν
παρὰ νὰ ἐκδηλώνονται ἀπὸ καιρὸ σὲ καιρό, πολὺ
περισσότερο τὰ γνωρίζει ὅλα αὐτὰ ὁ θεσμοθέτης
τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα, ὁ παντογνώστης Πλάστης
μας καὶ Θεός μας. Βλέπει μὲ εὐσπλαχνία τὶς ἀκού-
σιες πτώσεις τῶν ἀγωνιστῶν Του, ἀλλὰ βλέπει μὲ
ἱκανοποίηση καὶ τὴ γενναιοψυχία, τὴ σταθερότητα,
τὴν πιστότητά τους. Γι’ αὐτὸ τοὺς ἑτοιμάζει τὰ
ἀμάραντα στεφάνια τῆς δικαιοσύνης, τῆς νίκης,
τῆς δόξης.

Πόσο ποθητὴ εἶναι ἡ ἁγνότητα, ἡ καθαρότητα
τῆς καρδιᾶς καὶ τοῦ σώματος! Σ’ αὐτὴν ρίχνει τὸ
στοργικό Του βλέμμα, σ’ αὐτὴν δείχνει τὴν εὐμένειά
Του ὁ Θεός! Καὶ πῶς ἀποκτᾶται ἡ καθαρότητα;
Μὲ συνεχῆ καὶ πολύμοχθο ἀγώνα ἐναντίον τῆς
ἀκαθαρσίας τῶν παθῶν καὶ τῆς ἁμαρτίας. Ὅποιος
ποτὲ δὲν πολέμησε τὴν ἀκαθαρσία του, ὅποιος
δὲν γνωρίζει κἄν τὴν ἀκαθαρσία του, ὅποιος
νομίζει πὼς εἶναι καθαρός, βρίσκεται στὴν πιὸ
ἐπικίνδυνη αὐταπάτη καὶ κινδυνεύει κάθε στιγμὴ
νὰ γκρεμιστεῖ στὴν ἄβυσσο θανάσιμων ἁμαρτη-
μάτων. Ἡ ἀκαθαρσία εἶναι ἀναπόσπαστο χαρα-
κτηριστικό τῆς πεσμένης μας φύσεως.  Ἡ καθα-
ρότητα εἶναι δῶρο τῆς θείας χάριτος,   τὴν ὁποία
ἑλκύει ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀγωνίζεται μὲ ζῆλο καὶ
καλὴ διάθεση γιὰ τὴν κάθαρσή του.

Ἡ σωτηρία μας εἶναι ὁ Θεός μας καὶ ὄχι τὰ
ἔργα μας. Μὲ τὰ καλά μας ἔργα, δηλαδὴ τὴν
τήρηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν εὐαγγε-
λικῶν ἐντολῶν, ἁπλῶς ἀποδεικνύουμε τὴν εἰλι-
κρίνεια τῆς πίστεώς μας καὶ τὴν ἀφοσίωσή μας
στὸν Θεό.

Εἶναι τεράστια ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στὴν ἁμαρτία
ποὺ κάνει κάποιος ἀπὸ πρόθεση, ἔχοντας διάθεση
φιλάμαρτη, καὶ στὴν ἁμαρτία ποὺ κάνει ἄλλος
ἀπὸ συναρπαγὴ καὶ ἀδυναμία, ἔχοντας διάθεση
φιλόθεη. Εἶναι τεράστια ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στὴ
ζωὴ τῆς ἁμαρτίας, τὴ ζωὴ τῆς ἱκανοποιήσεως ὅλων
τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν παθῶν, καὶ στὴ ζωὴ ποὺ

συμφωνεῖ μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ περιστα-
σιακὰ κηλιδώνεται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία λόγω τῆς
ἀνθρώπινης ἀδυναμίας.

Πολὺ ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ πρόωρη ἀπάθεια!
Πολὺ ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ πρόωρη ἀπόλαυση τῆς
θείας χάριτος! Τὰ ὑπερφυσικὰ χαρίσματα μποροῦν
νὰ καταστρέψουν τὸν ἀγωνιστὴ ποὺ δὲν γνώρισε
τὶς ἀδυναμίες του μὲ πτώσεις, τὸν ἀγωνιστὴ ποὺ
δὲν ἔχει ἐπαρκῆ πεῖρα τῶν μεταπτώσεων τῆς πνευ-
ματικῆς ζωῆς καὶ τοῦ πολέμου μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς
λογισμούς, τὸν ἀγωνιστὴ ποὺ δὲν ἔχει γνωρίσει τέ-
λεια τὴν κακία καὶ τὴν πανουργία τῶν δαιμόνων
ἀλλὰ καὶ τὸ εὐμετάβλητο τῆς ἀνθρώπινης φύσε-
ως.

Κάθε ἄνθρωπος, ἀκόμα καὶ αὐτὸς ποὺ ἀξιώθηκε
νὰ γίνει σκεῦος τῆς θείας χάριτος, εἶναι ἐλεύθερος
νὰ ἐπιλέγει εἴτε τὸ καλὸ εἴτε τὸ κακό. Κι ἕνας
πνευματοφόρος, λοιπόν, μπορεῖ, κάνοντας κατά-
χρηση τῆς χάριτος ποὺ ἔχει λάβει, νὰ παραδοθεῖ
κάποτε στὴν ὑπερηφάνεια, ν’ ἀντιμετωπίσει μὲ
ἔπαρση τὸν πλησίον. Ἔτσι, στὴ συνέχεια, θὰ κυ-
ριευθεῖ ἀπὸ τὴν αὐταρέσκεια καὶ τὴν αὐτοπεποί-
θηση, συνέπειες τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἀμέλεια, ἡ χα-
λάρωση τοῦ ἀγώνα καί, τελικά, ἡ ἐγκατάλειψή
του. Μὲ τὴν πρώτη ἐκδήλωση τῆς ἀμέλειας, ξεση-
κώνονται ἀναπάντεχα οἱ σαρκικὲς ἐπιθυμίες, πέ-
φτουν λυσσαλέα ἐπάνω στὸν ἄνθρωπο, τὸν παρα-
σύρουν σὰν ὁρμητικὸς χείμαρρος καὶ τὸν γκρεμί-
ζουν στὸ βάραθρο τῆς ἀσέλγειας, ὅπου συχνὰ τὸν
περιμένει ὅ,τι χειρότερο ποὺ εἶναι ὁ ψυχικὸς θά-
νατος.

Ὁ φιλάνθρωπος Θεός, “ὁ ὁποῖος θέλει νὰ σω-
θοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ γνωρίσουν σὲ βάθος
τὴν ἀλήθεια”, ἐπιτρέπει νὰ πολεμοῦνται οἱ μαθητές
Του, ἐπιτρέπει νὰ πολεμοῦνται οἱ φίλοι Του ἀπὸ
ἐξωτερικὲς καὶ ἐσωτερικὲς θλίψεις σ’ ὅλη τὴ διάρ-
κεια τῆς ἐπίγειας ξενιτιᾶς τους. Ἐπιτρέπει, ἐπίσης,
νὰ πολεμοῦνται ἀπὸ τὰ πάθη καὶ νὰ ὑπομένουν
τὰ παθήματα, ποὺ τοὺς προξενεῖ αὐτὸς ὁ πόλεμος,
παθήματα ἀσύγκριτα πιὸ ὀδυνηρὰ ἀπ’ ὅλους τοὺς
ἐξωτερικοὺς πειρασμούς.

Ὁ ἀόρατος ἐσωτερικὸς πόλεμος τοῦ χριστιανοῦ
μὲ τὰ πάθη δὲν εἶναι καθόλου κατώτερος ἢ εὐκο-
λότερος ἀπὸ τὸν αἱματηρὸ ἀγώνα τῶν μαρτύρων
τῆς πίστεως. “Δῶσε αἷμα, γιὰ νὰ λάβεις Πνεῦμα”,
λένε, οἱ πατέρες, ποὺ γνώρισαν ἐμπειρικὰ αὐτὸν
τὸν πόλεμο. Μόνο οἱ ἐπιμελεῖς χριστιανοί, μόνο οἱ
ἀληθινοὶ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ πολεμοῦν μὲ συνέ-
πεια καὶ αὐταπάρνηση τὰ πάθη τους. “Ἡ ἀκριβὴς
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τήρηση τῶν ἐντολῶν διδάσκει στοὺς ἀνθρώπους
πόσο ἀδύναμοι εἶναι”, λέει ὁ ὅσιος Συμεὼν ὁ Νεὸς
Θεολόγος. Στὴ γνώση, τὴ συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας
καὶ τῆς ἁμαρτωλότητός μας θεμελιώνεται ὅλο τὸ
οἰκοδόμημα τῆς δικῆς μας σωτηρίας.

“Ἡ ἀκριβὴς τήρηση τῶν ἐντολῶν διδάσκει
στοὺς ἀνθρώπους πόσο ἀδύναμοι εἶναι”: Τί πα-
ράξενη λογικὴ γιὰ τὴν ἐπιφανειακὴ σκέψη! Καὶ
ὅμως, τὰ λόγια τοῦτα εἶναι λόγια πείρας ἁγίων .
Μόνο μὲ τὴν ἐπιμελημένη τήρηση τῶν ἐντολῶν
μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ πεισθεῖ γιὰ τὴν ἀπόλυτη
ἀδυναμία τοῦ παλαιοῦ Ἀδάμ, γιὰ τὴ δύναμη τοῦ
νέου Ἀδὰμ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητα τοῦ πατερικοῦ
ἐκείνου ὁρισμοῦ, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ὁ πνευ-
ματικὸς νόμος δὲν μπορεῖ νὰ ἐκπληρωθεῖ παρὰ
μόνο μὲ τοὺς οἰκτιρμοὺς τοῦ φιλάνθρωπου καὶ
σπλαχνικοῦ Θεοῦ. 

Μὲ τὴν οἰκονομία τῆς παντοδύναμης ἀγαθῆς
πρόνοιας τοῦ Θεοῦ, ἀκόμα καὶ ἡ ἴδια ἡ ἁμαρτία
ποὺ ζεῖ μέσα στὸν ἄνθρωπο, ἡ ἁμαρτία ποὺ κυ-
ριαρχεῖ σ’ ὅλη τὴν ὕπαρξή του, σ’ ὅλα τὰ μέρη τῆς
ψυχῆς του καὶ σ’ ὅλα τὰ μέλη τοῦ σώματός του,
συμβάλλει στὴν πνευματική του πρόοδο, ἂν βέβαια
εἶναι συνειδητὸς χριστιανός.

Ἡ συναίσθηση τῆς πνευματικῆς μας φτώχειας,
ἡ παραδοχὴ τῆς πνευματικῆς μας πτώσεως, ἡ ἀνα-
γνώριση τῆς ἀναγκαιότητας τῆς λυτρώσεως καὶ ἡ
ὁλόψυχη ὁμολογία ὡς Λυτρωτὴ τοῦ Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι οἱ
καρποὶ τῆς πάλης μας μὲ τὰ πάθη. Αὐτοὶ οἱ καρποὶ
ἀποτελοῦν τὸ ἐχέγγυο τῆς αἰώνιας μακαριότητας
ποὺ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁ μοναδικός μας στόχος.

Ἡ συναίσθηση τῆς πνευματικῆς φτώχειας, ἡ
παραδοχὴ τῆς πτώσεως, ἡ ζωντανὴ ὁμολογία τοῦ
Λυτρωτῆ εἶναι ἄγνωστες στὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχει
κοσμικὸ φρόνημα. Αὐτὸς εἶναι δοῦλος τῶν παθῶν,
δὲν βλέπει στὸν ἑαυτὸ του παρὰ μόνο προτερήματα,
μόνο ἀρετές, καὶ εἴτε δὲν περιμένει τίποτα στὸν
οὐρανό, καθὼς δὲν συλλογίζεται ποτὲ τὸν οὐρανό,
εἴτε περιμένει βραβεῖα σὰν ὀφειλές, ἔχοντας πλήρη
ἄγνοια τῆς μοναδικῆς ἀρετῆς ποὺ βραβεύεται
στὸν οὐρανὸ καὶ ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸν χρι-
στιανικὸ τρόπο ζωῆς.

Ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀγωνίζεται συνεχῶς,
ὅλο καὶ πιὸ καθαρὰ βλέπει τὰ πάθη του. Καὶ ὅσο
ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δημιουργεῖ μακάριες
πνευματικὲς καταστάσεις -τὴ συναίσθηση τῆς πνευ-
ματικῆς του φτώχειας, τὸ πένθος, τὴν πραότητα,
τὸ ἔλεος, τὴν καθαρότητα, τὴ διάκριση -, τόσο

νιώθει τὸν ἑαυτὸ του πιὸ ἁμαρτωλὸ ἀπ’ ὅλους
τοὺς ἁμαρτωλούς, ἀμέτοχο σὲ ὁποιοδήποτε καλό,
ἔνοχο ἀναρίθμητων κακῶν, ἄξιο αἰώνιων βασάνων
στὴ γέεννα τοῦ πυρὸς γιὰ τὴ διαρκῆ ἀθέτηση τῶν
ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἅγιοι πατέρες, βλέποντας
μέσα τους πνευματικὴ καρποφορία ἀπὸ τὴν πάλη
μὲ τὰ πάθη, δὲν ἐπιθυμοῦσαν τὴν παύση τοῦ ἀορά-
του πολέμου. Ἐπιθυμοῦσαν νὰ ὑπομένουν τὸν
πόλεμο μὲ ἀνδρεία καὶ καρτερία.

Τί μακάριοι ποὺ ἦταν! Δὲν ἀναζητοῦσαν ἀλλοῦ
τὴν τελειότητα παρὰ μόνο στὴν ταπείνωση. Δὲν
ἀναζητοῦσαν ἀλλοῦ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας
παρὰ μόνο στὸν Χριστό. Ὅπου δὲν ὑπάρχει τα-
πείνωση, ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει καμία χριστιανικὴ ἀρετή.
Ὅπου ὑπάρχει ἀληθινὴ ταπείνωση, ἐκεῖ ὑπάρχουν
ὅλες οἱ ἀρετὲς στὴν πληρότητά τους. Ἐκεῖ ὑπάρχει
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ἐκεῖ τὰ πάθη καὶ ὁ χειριστής
τους, ὁ ἐχθρός μας διάβολος, καθόλου δὲν μποροῦν
νὰ βλάψουν τὸν ἐργάτη τοῦ Κυρίου. Ἐκεῖ “τὸ
παιδὶ τῆς ἀνομίας”, ἡ ἁμαρτία, “δὲν θὰ μπορέσει
νὰ τοῦ κάνει κακό”.

Ζοῦμε σὲ καιροὺς κρίσιμους. Ἡ ζωὴ μας εἶναι
πλήρης θλίψεων. Ὁ κόσμος ἔγινε ἀγνώριστος.
Ἐκτροχιάσθηκε πάρα πολύ. Ἠθικὴ ἀποχαλίνωση,
ψυχρότητα καὶ ἀδιαφορία, μηδενισμὸς καὶ ἀναρχία,
ἐγκληματικότητα καὶ τρομοκρατία. Μεταξύ τῶν
περισσοτέρων ἀνθρώπων ἐπικρατεῖ σύγχυση, πα-
ραλογισμὸς καὶ διαστροφὴ ποὺ καταλήγουν σὲ
ἐγκλήματα, κτηνώδη ζωή, σατανικὸ ἐγωισμό, φθόνο
καὶ διακρίσεις, ἀνταγωνισμοὺς ἀτόμων καὶ ἐθνῶν,
φοβερὲς θεομηνίες καὶ ἀσθένειες λόγω τῶν ἁμαρ-
τιῶν μας. Τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας, ἡ πολυκέφαλος
ἁμαρτία καὶ ἡ ψυχικὴ παραλυσία σκότισαν τὴν
διάνοια τόσο, ὥστε νὰ στερηθοῦν πολλοὶ τὴν
Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Εἶναι καιρὸς λοιπὸν γιὰ πνευματικὴ ἐγρήγορση
καὶ ψυχικὴ ἀνάταση. Σὲ ἐμᾶς καὶ στὴν εἰλικρινῆ
μας διάθεση ἐναπόκειται νὰ δείξουμε ὅτι «οὐκ ἐπ’
ἄρτῳ μόνον ζήσεται ἄνθρωπος», ὅτι παρὰ τὴν
ἁμαρτωλότητα καὶ τὴν ἰδιοτελῆ συμπεριφορά μας,
ὅτι παρὰ τὴν ἐξάρτησή μας ἀπὸ τὰ γήινα καὶ πρό-
σκαιρα, μποροῦμε νὰ ἀνυψωθοῦμε μὲ τὰ φτερὰ
τῶν ἀρετῶν πρὸς τὶς κορυφὲς τῆς «ἐν Χριστῷ
ζωῆς».

Εὐχηθεῖτε Σεβασμιώτατε νὰ βαδίσουμε στ’
ἀχνάρια τῶν πατέρων,  νὰ ἀγωνιστοῦμε ὡς γνήσιοι
στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ φτάσουμε στὸ
λιμάνι τῆς αἰώνιας μακαριότητας. Ἀμήν.
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†  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 EΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

Ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα θεοφιλῆ ἐν
τῷ Ἀναστάντι Κυρίῳ,

“Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε  ἀλλὰ θαρσεῖτε,
ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον” (Ἰωάν. ις΄, 33), δια-
βεβαιώνει ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον μόνος πατήσας
Κύριος τὰς γενεὰς τῶν ἀνθρώπων. Χριστὸς
Ἀνέστη! ἀναφωνοῦμεν καὶ ἡμεῖς πρὸς πάντας
τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακρὰν ἀπὸ τῆς Ἱερᾶς ταύτης
Αὐλῆς τοῦ βιωματικοῦ ἐν τῷ κόσμῳ σταυροῦ
καὶ τῆς θλίψεως∙ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς Αὐλῆς τῆς
Ἀναστάσεως∙ ἀπὸ τῆς κόγχης ταύτης τῆς γῆς,
τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, ἀπὸ ὅπου διακη-
ρύττεται ὅτι “ζωὴ πολιτεύεται”, διαλυομένης τῆς
κάθε εἴδους φθορᾶς καὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου.

Ὁ Κύριος πολλάκις προειδοποίησε, κατὰ
τὴν ἐπὶ γῆς ἔνσαρκον παρουσίαν Του, τοὺς Μα-
θητάς Του περὶ τῆς θλίψεώς των ἐξ αἰτίας τῆς
σταυρικῆς Του θυσίας ἐπὶ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ,
ὡς καὶ ἕνεκα τῆς δραστηριότητος καὶ τῆς πορείας
των ἐντὸς τοῦ κόσμου τούτου –αὐτῶν τῶν ἰδίων
ἀλλὰ καὶ πάντων ὅσων θὰ ἐπίστευον εἰς τὸν
Χριστόν-. Μὲ μίαν χαρακτηριστικὴν ὅμως λε-
πτομέρειαν: “ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς,
ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται  ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε,
ἀλλ  ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται...καὶ
ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν ἔχετε  πάλιν δὲ
ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία”
(Ἰωάν ις΄, 20-22). 

Τὴν ἀναστάσιμον ταύτην καὶ ὑπερκόσμιον
χαρὰν πρῶται ἐβίωσαν αἱ λίαν πρωῒ ἐλθοῦσαι

ἐπὶ τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου Μυροφόροι Γυναῖκες
διὰ τοῦ μονολεκτικοῦ Κυριακοῦ λόγου “Χαίρετε”
(Ματθ. κη΄,9). Τὴν ἰδίαν ἀναστάσιμον χαρὰν
βιοῦσα ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως διακηρύττει σήμερον στεντορίᾳ τῇ φωνῇ:
“Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιασώμεθα καὶ
εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ” (πρβλ. Ψαλμ. 117, 24).
Ὁ ἔσχατος ἐχθρός, ὁ θάνατος, ἡ λύπη, τὰ προ-
βλήματα, ἡ φθορά, ἡ θλῖψις, ἡ δοκιμασία, σκυ-
λεύονται καὶ καταργοῦνται ὑπὸ τοῦ Νικητοῦ Θε-
ανθρώπου Κυρίου.

Ζῶμεν, ὅμως, ἐντὸς ἑνὸς κόσμου εἰς τὸν
ὁποῖον τὰ μέσα γενικῆς ἐπικοινωνίας μεταδίδουν
συνεχῶς δυσαρέστους πληροφορίας περὶ τρο-
μοκρατικῶν ἐνεργειῶν, περὶ πολέμων κατὰ τό-
πους, περὶ καταστροφικῶν φυσικῶν φαινομένων,
προβλημάτων λόγῳ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ,
πείνης, προσφυγικοῦ προβλήματος, ἀνιάτων
ἀσθενειῶν, πτωχείας, ψυχολογικῶν καταπιέσεων,
αἰσθήματος ἀνασφαλείας καὶ λοιπῶν συμπαρο-
μαρτουσῶν ἀνεπιθυμήτων καταστάσεων. 

Ἔναντι τῶν καθημερινῶν τούτων “σταυρῶν”,
τοὺς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι αἴρομεν μὲ “γογγυ-
σμούς”, ἔρχεται ἡ Μήτηρ μας Ἁγία Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ ὅτι ἠμποροῦμεν
νὰ εἴμεθα χαρούμενοι, διότι ὁ ἀρχηγός μας
Χριστὸς εἶναι ὁ νικητὴς αὐτῶν, εἶναι ὁ φορεὺς
τῆς χαρᾶς, ὁ φαιδρύνας τὰ σύμπαντα.

Ἡ χαρά μας στηρίζεται εἰς τὴν βεβαιότητα
τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν τὴν ἀπόλυτον βε-
βαιότητα, ὅτι τὸ ἀγαθὸν εἶναι ὁ νικητής, διότι ὁ



Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον “καὶ ἐξῆλθεν
ἵνα νικήσῃ” (πρβλ. Ἀποκ. ς΄, 2). Ὁ κόσμος εἰς
τὸν ὁποῖον θὰ ζήσωμεν αἰωνίως εἶναι ὁ Χριστός:
τὸ φῶς, ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωή, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη. 

Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη
Ἐκκλησία, παρὰ τοὺς καθημερινοὺς σταυροὺς
καὶ τὰς θλίψεις, ζῇ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον
τὸ γεγονὸς τῆς χαρᾶς. Βιώνει ἐντεῦθεν, ἐν τῇ
παρούσῃ καὶ ἀπὸ τῆς παρούσης ζωῆς, τὴν Βα-
σιλείαν τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέν-
τρου τῆς Ὁρθοδοξίας, ἀπὸ τῶν σπλάγχνων
τοῦ μαρτυρικοῦ Φαναρίου, διακηρύττομεν
“κατὰ τὴν φωταυγῆ ταύτην νύκτα”, ὅτι προ-
έκτασις καὶ τέλος τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως
καὶ διασκέδασις τοῦ κάθε ἀνθρωπίνου πόνου
καὶ τῆς κάθε δοκιμασίας, εἶναι ἡ Κυριακὴ
διαβεβαίωσις: “Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς”
(Ἰωάν. ιδ΄, 18-19). “Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ  ὑμῶν
εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας
τοῦ αἰῶνος” (Ματθ. κη΄, 20). Αὐτὸ τὸ μήνυμα
πρέπει νὰ ἀκούσωμεν ὅλοι, νὰ ἀκούσῃ ὁ σύγ-
χρονος ἄνθρωπος καὶ νὰ ἀφήσῃ τὸν ἑαυτόν
του νὰ ἴδῃ τὸν Χριστὸν συμπορευόμενον μαζί
του. Ναί, νὰ Τὸν ἴδῃ δίπλα του. Καὶ θὰ Τὸν
ἴδῃ, μόνον ἐὰν ἀκούῃ καὶ βιώνῃ τὸν λόγον
Του εἰς τὴν ζωήν του.

Τὸ μήνυμα τοῦτο τῆς κατισχύσεως τῆς
ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου, τῆς νίκης τοῦ ἱλαροῦ
φωτὸς τῆς πασχαλίου λαμπάδος ἐπὶ τοῦ σκότους
τῆς ἀκαταστασίας, καὶ τῆς διαλύσεως, διὰ τοῦ
ἀνεσπέρου Φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως, τῶν θλί-
ψεων καὶ τῶν προβλημάτων εὐαγγελίζεται τὸ
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἰς ὁλόκληρον
τὸν κόσμον καὶ καλεῖ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους
νὰ τὸ βιώσουν. Τοὺς καλεῖ νὰ σταθοῦν μὲ
πίστιν καὶ ἐλπίδα ἐνώπιον τοῦ Ἀναστάντος
Χριστοῦ, ἐνώπιον τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς∙
τοὺς καλεῖ νὰ ἐμπιστευθοῦν τὸν κρατοῦντα τὰ
ἡνία πάσης κτίσεως Ἀναστάντα Κύριον, τὸν
Κύριον τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εὐφροσύνης. 

Χριστὸς Ἀνέστη, λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ τέ-
κνα! Αὐτοῦ τοῦ δεσπόζοντος τῆς ζωῆς καὶ κυ-
ριεύοντος τοῦ θανάτου Κυρίου ἡμῶν ἡ Χάρις
καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων.

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιζ
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 

διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα 
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.
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Κάποιος ἀπὸ τοὺς Γέροντες ἐπισκέ-
φθηκε ἄλλον Γέροντα, ὁ ὁποῖος εἶπε
στὸν μαθητή του:
«Κάνε μας λίγη φακή». Καὶ ἔκανε.
«Μούσκεψε καὶ ψωμὶ» καὶ μούσκε-
ψε.
Καὶ παρέμειναν μιλώντας γιὰ πνευ-
ματικὰ θέματα ὡς τὴν ἕκτη ὥρα τῆς
ἄλλης μέρας.
Καὶ λέει στὸν μαθητή του πάλι:
«Κάνε μας λίγη φακή, παιδί μου».
Καὶ τοῦ ἀπαντᾷ ὁ μαθητής: «Ἀπὸ
χθὲς τὴν ἔκανα».
Καὶ τότε σηκώθηκαν καὶ ἔφαγαν.

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕ Ρ Ο Ν ΤΙ ΚΟ

Ε
ἶναι γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη ἡ ἱστορία
τοῦ πολυάθλου Ἰώβ. Γιά κείνους πού σκαν-
δαλίζονται γιά τήν ἀρχή καί τήν ὕπαρξη

τοῦ κακοῦ στόν κόσμο, ἡ ἀπάντηση ὑπάρχει σ’
κείνη τήν ἱστορία. Ποιά εἶναι ἡ ἀρχή των κι
ἀπό ποῦ προέρχονται τά παθήματα τῶν ἀνθρώ-
πων στόν κόσμο; Γιατί νά δέρνη τούς ἀνθρώπους
ἡ φτώχεια, ἡ ἀρρώστια κι ὁ θάνατος; Γιατί καί
οἱ δίκαιοι νά δεινοπαθοῦν καί νά ὑποφέρουν;
Καί πῶς ὅλα τοῦτα συμβιβάζονται μέ τή δι-
καιοσύνη τοῦ Θεοῦ; Ἀνθρώπινη ἀπάντηση δέν
ὑπάρχει σέ τοῦτα τά ἐρωτήματα, ὑπάρχει ὅμως
ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ. «Μή ἀποποιοῦ μου τό
κρῖμα. Οἴει δέ με ἄλλως σοι κεχρηματικέναι ἤ
ἵνα ἀναφανῇς δίκαιος;». Ἕνα εἶναι βέβαιο,
πώς μέσα στά παθήματά του ὁ ἄνθρωπος παι-
δαγωγεῖται καί χαλκεύεται, κι ἔτσι «ἐπιτελεῖ
ἁγιωσύνην», ὅπως ἡ ὁσία Συγκλητική, τῆς
ὁποίας ἡ Ἐκκλησία σήμερα (5 Ἰανουαρίου)
τιμᾶ τή μνήμη.

Ἡ Ὁσία

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ, Μικρός Συνα-
ξαριστής.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ1



27³ ¥¥¥¥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκομεῖον Κοζάνης
«Ἅγιος Παντελεήμων», εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα, προ-
σέφεραν εὐγενῶς:
◆ Μέ πρωτοβουλίες καί ἐνέργειες τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου «Ο
ΛΑΣΣΑΝΗΣ» Κοζάνης, ἡ ἐταιρία κονσερβῶν καί γεωργικῶν
προϊόντων  «ΔΑΝΑΪΣ Α.Ε.» ἀπό τήν Ἀργολίδα προσέφερε στό
Γηροκομεῖο Κοζάνης 6 χαρτοκιβώτια 6x3 κομπόστα ροδάκινου σέ
φέτες.◆ Μέ πρωτοβουλίες καί ἐνέργειες τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου
«Ο ΛΑΣΣΑΝΗΣ» Κοζάνης, ἡ ἑταιρεία «Βόρας» τοῦ κ. Γεωργίου
Βουλγαράκη ἀπό τό Ριζάρι Ἔδεσσας προσέφερε στό Γηροκομεῖο
Κοζάνης: 36 κιλά στομ. πόδι βοοειδ. κατεψυγμένα, 36,5 κιλά κεφαλι
Α/Ἐ κατεψυγμένα και 14,5 κιλά κοκορετσι κατεψυγμένο. ◆ Μέ
πρωτοβουλίες καί ἐνέργειες τοῦ Ροταριανοῦ Ὁμίλου «Ο ΛΑΣΣΑΝΗΣ»
Κοζάνης, ἡ ἑταιρεία ἀλλαντικῶν καί κρέατος «ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε.» ἀπό
τήν Λάρισα προσέφερε στό Γηροκομεῖο Κοζάνης 25 κιλά λουκανικα
χωριάτικα κατεψυγμένα. ◆ Ἀθανάσιος Κουκουτάρης προσφορά
διαφόρων προϊόντων της ἐταιρίας ALFA. ◆ Ἀλεξάνδρα Μαρκοπούλου-
Κωσταρέλλη, κάτοικος Ἀθηνῶν, δωρεά 500 € εἰς μνήμη
πολυαγαπημένου συζύγου Πάτροκλου Μαρκόπουλου μέ τή
συμπλήρωση 6 ἐτῶν ἀπό τήν ἐκδημία του. ◆ Λάκης καί Ὄλγα
Παπαδέλη δωρεά 400 € γιά γεῦμα γερόντων εἰς μνήμη τῆς μητέρας
τους Ἐλισάβετ Φαρμάκη καί τέλεση ἐτήσιου μνημόσυνου στόν Ι.Ν.
Ἁγίου Παντελεήμονος στό Τιάλειο Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο
Κοζάνης. Ἐπίσης δωρεά 100 € ἀπό τά ἐγγόνια Γιάννης, Ἔρη καί
Ἄλκης εἰς μνήμη τῆς γιαγιᾶς τους Ἐλισάβετ Φαρμάκη. ◆ Μιμή
Παπαδέλη-Παπαναστασίου  δωρεά 100 € εἰς μνήμη ἀγαπητῆς
συμπεθέρας Βούλας Φαρμάκη μέ τή συμπλήρωση ἑνός χρόνου
ἀπό τόν θάνατό της. ◆ Ἐργαζόμενοι Ὀρυχείου Νοτίου Πεδίου,
Τομέας Διακίνησης Σκληρῶν Σχηματισμῶν προσφορά γάλακτος.
◆ Ἐργαζόμενοι Δ.Ε.Η. ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου προσφορά γάλακτος.
◆ ΦΑΡΜΑ «ΚΟΥΚΑΚΗ» προσφορά γαλακτοκομικῶν προϊόντων.
◆ Τά Παιδιά Γεώργιος Λαπαρίδης, Βαλασία Κυριαζίδου καί Ἑλένη
Χόνδρου προσέφεραν τό ποσό τῶν 300 € γιά γεῦμα γερόντων στή
μνήμη τῶν γονέων τους Κωνσταντίνου Λαπαρίδη καί Παρθένας
Λαπαρίδου. ◆ Οἰκ. Ἰωάννου Πάλλα 200 € εἰς μνήμη τοῦ συμπεθέρου
Δημητρίου Διδασκάλου. ◆ Οἰκ. Θωμά καί Γλυκερίας Ζέρβα 200
δολάρια εἰς μνήμη Ἐρικαίτης Σαπουνά. ◆ Ἑλένη Γεωργίου Γκατζόφλια
200 € εἰς μνήμη Νικολάου Τσιομπάνου. ◆ Φίλιππος Ἰωαννίδης 150
€ εἰς μνήμη Σωτηρίου Ἡλιοπουλου. ◆ Αἰκατερίνη Τσιαρτσιώνη 100
€ εἰς μνήμη τοῦ συζύγου της Νικολάου γιά τήν συμπλήρωση 10
ἐτῶν ἀπό τό θάνατό του. ◆Οἰκ. Θωμά Χασάπη ἀπό Ἀμερική 100 €
εἰς μνήμη τοῦ προσφιλοῦς ἀδερφοῦ τους Χρήστου Χασάπη. ◆
Οἰκ. Κικής Κράλλια 100 € εἰς μνήμη τοῦ πολυαγαπημένου ἀδελφοῦ
καί θείου Σάκη Τσάτσου. ◆ Ἱερεύς π.Ἠλίας Κοντός καί πρεσβυτέρα
Καλλιόπη Κοντοῦ 100 € εἰς μνήμη γονέων καί ἀδερφῶν. ◆ Οἰκ.
Ἰωάννου Πάλλα 100 € εἰς μνήμη τοῦ κουμπάρου τους Γεωργίου
Μπιλιώνη (Χαλιούρας). ◆ Σοφία Σαμαρά 100 € εἰς μνήμη Ἀνέστη
καί Θεοδώρου. ◆ Ναούμ Χαδιῶς 100 € εἰς μνήμη Ἰωάννη Παπαζήση.
◆ Ἀνέστης Βασιλειάδης 50 € εἰς μνήμη προσφιλῶν προσώπων. ◆
Ἀσπασία Κανούτα 50 € εἰς μνήμη προσφιλῶν συγγενῶν. ◆ Ἰωάννης
Βλάχος 50 εὐρώ. ◆ Θωμαή Παπατόλιου 50 € εἰς μνήμη τῆς γιαγιᾶς
της Θωμαῆς. ◆ Ταβέρνα «Ο ΖΗΝΟΣ» προσφορά γεύματος. ◆ Σοφία
Τσιομάλου προσφορά γεύματος εἰς μνήμη τοῦ πατέρα της
Ἀριστόδημου Τσιομάλου. ◆ Δημήτριος Παππᾶς προσφορά γεύματος
εἰς μνήμη τῆς συζύγου του Αἰκατερίνης καί τοῦ υἱοῦ του Χρήστου
Παππᾶ. ◆ Ἀργύριος Πετρούλης προσφορά γεύματος εἰς μνήμη
τοῦ φίλου του Σπυρίδωνος Τζιάβα. ◆ Βασιλική Πήτα προσφορά
γεύματος εἰς μνήμη τῆς μητέρας της Ἀθανασίας. ◆ Ἱ. Ν. Γεννεσίου
Θεοτόκου Πλατανορεύματος 400 εὐρώ. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου
Λιβαδερού 400 εὐρώ. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Γουλῶν 200 εὐρώ. ◆
Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ρυακίου 200 εὐρώ. ◆ Ἱ. Ν. Τιμίου
Προδρόμου Ρυμνίου 100 εὐρώ. ◆ Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

Βατεροῦ 100 εὐρώ. ◆ Ἱ. Ν. Πέτρου καί Παύλου Ἱμέρων 100 εὐρώ. ◆
Ἐπίσκεψη Κυριῶν Ἐνορίας Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας
Χαραυγῆς προσφορά τροφίμων καί ψυχαγωγία γερόντων. ◆
Ἐπίσκεψη, ψυχαγωγία τῶν γερόντων καί προσφορά ἐδεσμάτων
ἀπό τό Δημοτικό Σχολεῖο Ἀκρινῆς. ◆ Ἐπίσκεψη τῆς Μπάντας τῆς
9ης ΤΑΞΥΠ μέ σκοπό τήν ψυχαγωγία τῶν γερόντων. ◆ Εὐχαριστοῦμε
τόν Παιδικό Σταθμό Μπλέ-Μώβ γιά τήν προσφορά
κλινοσκεπασμάτων καί γιά τίς ἐπισκέψεις τους στό Γηροκομεῖο. ◆
Ἐπίσκεψη τήν 14/2/17 ἀπό τήν ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Μαθητείας Εἰδικότητας
Κομμωτικῆς Τέχνης Β΄ Τάξης 22 μαθητές-τριες προσέφεραν κούρεμα
καί περιποίηση τῶν γερόντων. ◆ Ἀρτοποιεῖο «Ο Φοῦρνος μέ τά
ξύλα» προσφορά ἀρτοσκευασμάτων.  ◆ Ζαχαροπλαστεῖο «ELITE»
προσφορά γλυκισμάτων. ◆ Ἀφοί Βλιαγκόφτη προσφορά φρούτων
καί λαχανικῶν. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Αὐλῶν, ἱερεύς Θωμάς
Μπασδέκης καί Βασίλειος Κουτσιάδης προσφορά λαχανικῶν. ◆
Ζήνων Πουταχίδης προσφορά αὐγῶν.◆ Ἰωάννης Χαϊτίδης προσφορά
εἰδῶν ὑγιεινῆς. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Κοζάνης προσφορά
ἐλαιόλαδου. ◆ 3ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης προσφορά ἐδεσμάτων. ◆
Μπάμπης καί Εὐαγγελία Λυκοτραφίτη προσφορά γλυκισμάτων. ◆
Μαλαματή Στοϊκού προσφορά γλυκισμάτων. ◆ Σύλλογος
«Μακρυγιάννης» προσφορά ὀσπρίων. ◆ Ἐνορία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Δημητρίου Κτενίου προσφορά ἐλαιόλαδου. ◆ Χριστόφορος Τάκος
προσφορά λαχανικῶν. ◆ Δαγκλής Catering προσφορα ἐδεσμάτων
εἰς μνήμη κυρίας Εὐσταθιάδου. ◆ Μύλοι Παρασκευά προσφορά 120
κιλά αλευρι. ◆ Φοῦρνος «Κορκά», κός Γεώργιος Καρακούλας
προσφορά ἀρτοσκευασμάτων. ◆ Θεόδωρος Στεφανίδης προσφορά
τροφίμων. ◆ Γεωργία Τσούρλου προσφορά αὐγῶν καί τσουρεκιῶν.
◆ Σύλλογος Γονέων καί Κηδεμόνων 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης προσφορά
ἡμερολογίων.

Δωρεές πρὸς τὴν Ἱερά Μητρόπολη
Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων  500 € • Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Τριάδος
Δρεπάνου  120 € • Ἱ. Ναὸς Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς  100 €
• Ἱ. Ναὸς Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης  1300 € • Ἱ. Ναὸς
Ἁγίου Ἀθανασίου Κοζάνης  400 € • Ἐλευθέριος Γκοτσίνος 150 € •
Ἱ. Ναὸς Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης Μηλέας 140 € • Ἱ. Ναὸς
Παναγίας Φανερωμένης 100 €

Δωρεὲς γιὰ Νέα Γραφεῖα Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου, Ἁγίου Δημητρίου 500 € • Ἱ. Ν. Παμεγίστων Τα-
ξιαρχῶν Βαθυλάκου 300 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους, Ἁγ. Χαραλάμπους
300 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Καρυδίτσας 300 € • Ἱ. Ν. Γεν-
νήσεως Θεοτόκου Πετρανῶν 300 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης
420 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Ποντοκώμης 300 € • Ἱ. Ν. Ἁγ.
Κων/νου καὶ Ἑλένης Μαυροδενδρίου 300 € • Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θε-
οτόκου Βατεροῦ 300 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης 1000 € • Ἱ. Ν.
Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης 1000 € • Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης 500
€ • Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ἀκρινῆς 300 € • Ἱ. Ν. Κοιμήσεως
Θεοτόκου Ν. Χαραυγῆς 300 € • Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων
600 € • Γεώργιος Γεωργίου 300 $ • Ἔφη Μαγκλάρα 100 € •
Καλλιόπη Ροδίτη 500 € • Νικόλαος Γαβαλᾶς 1000 $ • Χρῆστος
Βαβάσης 1000 $ • π. Ἰάκωβος Ροδίτης 300 $ • Νικόλαος Παπᾶς
500 $ • Ἀλέξανδρος καὶ Θεόδωρος Παυλᾶκος 200 $ • Ἕλλη
Πανάγου 800 $ • Κιβωτός FOUNDATION 10.000 $

Δωρεὲς πρὸς τὸ Μητροπολιτικὸ Ἐξωκκλήσιο Ἁγίου Βαραδάτου
Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων 20 € • Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Χαραλάμπους,
Ἁγίου Χαραλάμπους 500 € • Νεοκλῆς Νεοκλέους 200 € • Εὐθυμία
Τζιουρᾶ 30 €

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

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ
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XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ2017

Λειτουργική Διακονία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης κ.

Παῦλος, κατά τήν περίοδο Ἰανουαρίου – Ἰουνίου 2017, χο-
ροστάτησε, λειτούργησε ἤ κήρυξε στούς Ἱ. Ναούς:
v Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης (1,6/1), Ἁγ. Γεωργίου Λυγερῆς
(5/1), Τιμ. Προδρόμου Λευκοπηγῆς (7/1), Ἁγ. Νικολάου Λευ-
κόβρυσης (15/1), Ἁγ. Ἀθανασίου Κοζάνης (17/1), Ἁγ. Διονυ-
σίου Βελβενδοῦ (23/1), Ἁγ. Γεωργίου Πρωτοχωρίου (29/1),
Ἁγ. Γεωργίου Ξηρολίμνης (2/2/), Παναγίας Φανερωμένης
Κοζάνης (5/2), Ἁγ. Χαραλάμπους ὁμών. κοινότητας (10/2),
Ἁγ. Πέτρου & Παύλου Ἰμέρων (11/2), Ἁγ. Τριάδας Δρεπάνου
(12/2), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Μαυροδενδρίου (19/2), Ἁ γ.
Κυριακῆς Σερβίων (11/3), Ἁγ. Νικολάου Λιβαδεροῦ (12/3),
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (19/3), Ἁγ. Παρασκευῆς
Πλατανορεύματος (26/3), Ἁγ. Γεωργίου Πολυμύλου (2/4),
Κοιμ. Θεοτόκου Βελβενδοῦ (7/5), Κοιμ. Θεοτόκου Ν. Χα-
ραυγῆς  (17/5), Ἁγ. Νικολάου Ν. Καρδιᾶς (19/5), Τιμ. Προ-
δρόμου Ρυμνίου (25/5), Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης (4/6), Ἁγ.
Τριάδας Δρεπάνου (11/6), Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἀντωνίου Σιάπκας
(22/6), Ἁ γ. Κυριακῆς Σερβίων (18/6), Παναγίας Βλαχερνῶν
Τετραλόφου (25/6), Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης (30/6).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
v τέλεσε τόν ἁγιασμό τῶν ὑδάτων στήν Πλατεῖα Νίκης Κο-

ζάνης καί στήν Λίμνη Πολυφύτου (6/1),
v τέλεσε τήν Θ. Λει τουρ γί α & τό 40νθήμερο μνημόσυνο

τῆς Παναγιώτας Δημοπούλου στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου
Πολυρράχου (21/1),

v εὐλόγησε τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας τοῦ Συλλόγου Συν-
ταξιούχων Ἐμπόρων (22/1), τοῦ Γεωτεχνικοῦ Ἐπιμελη-
τηρίου Δυτ. Μακεδονίας (29/1), τοῦ Συνδέσμου Γραμμάτων
& Τεχνῶν Κοζάνης (28/2), τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης
Κοζάνης (12/2),

v τέλεσε τὴν Ἀκολουθία καὶ Ἀρτοκλασία γιά τόν ἑορτασμό
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν,  στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγ.
Νικολάου, ὅπου τὸν πανηγυρικό ἐκφώνησε ἡ κ. Αἰκατερίνη
Πενιρτζῆ – Ζαχαράκη, Θεολόγος. Στή συνέχεια ὁ Σεβα-
σμιώτατος δεξιώθηκε τήν ἐκπαιδευτική κοινότητα στό
Ἐπισκοπεῖο (30/1),

v παρακολούθησε τήν ἐκδήλωση τοῦ Πανεπιστημίου Δυ-
τικῆς Μακεδονίας γιά Ἑορτὴ τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων,
ὅπου τὸν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Πρωτο-
σύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Χριστοφόρος
Ἀγγελόπουλος, μὲ θέμα: «Ἡ διαχρονικότητα τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν» (30/1),

v τέλεσε τόν ἁγιασμό ἐγκαινίων στήν ἀνακαινισμένη πτέ-
ρυγα τοῦ Δικαστικοῦ Μεγάρου Κοζάνης (16/2),

v τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τούς ὑπέρ πατρίδος πε-
σόντες στό Στρατιωτικό Κοιμητήριο Κοζάνης (18/2),

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

v τέλεσε τις πανηγυρικές ἱ. ἀκολουθίες στόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (20-21/5) καί στήν Ἱ. Μονή

Τιμ. Προδρόμου Βαζελῶνος (23-24/6),
v εὐλόγησε τούς γάμους τῶν: α) Κων/νου Τριαντ. Δαγκλῆ

& Θεοδώρας Ἀθ. Γάτα (Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης
24/6), β) Χρήστου – Βαλεντίνου Δημ . Γουριώτη καί Φω-
τεινῆς Δαμ. Νικολαΐδου (Ἱ. Ν. Γεν. Θεοτόκου Ν. Νικόπολης,
1/7),

Κατά τούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς τῆς Μ. Τεσσαρα-
κοστῆς χοροστάτησε στούς Ἱερούς Ναούς τῆς Κοζάνης: 

Ἁγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης (26/2), μέ ὁμιλητή τόν•
Ὁσιολογ. Μοναχό Γέροντα Νίκονα, Ν. Σκήτης Ἁγίου
Ὄρους, («Ἡ Μετάνοια»),
Ἁγ. Δημητρίου (12/3), μέ ὁμιλητή τόν Αἰδεσιμολογ. Πρω-•
τοπρεσβύτερο κ. Μιχαήλ Κρανιώτη («Ὁ λατρευτικός
πλοῦτος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς»),
Παναγίας Φανερωμένης (19/3), μέ ὁμιλητή τόν Αἰδεσιμολ.•
Πρωτοπρεσβύτερο κ. Παναγιώτη Δουγαλή («Ὁ Σταυρός
ὁδοδείκτης φιλανθρωπίας καί ἐλεημοσύνης»),
Ἁγ. Ἀθανασίου (26/3), μέ ὁμιλητή τόν Ἱερολογ. Διάκονο•
κ. Μάξιμο Γεωργόπουλο («Ἡ δυναμική μετάβαση ἀπό
τήν παρά φύσιν κατάσταση τῶν παθῶν καί τῆς ἀμαρτίας
στήν κατάσταση τῆς ἀρετῆς καί τοῦ κατά φύσιν»).

v Τήν Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν (2/4), στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικάνορος
δόθηκε ἡ Συναυλία ἀπό τόν Σύλ. Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεως «Ἰάκωβος ὁ Ναυπλιώτης».

v Τήν Κυριακή Α΄ Νηστειῶν, στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου (5/3),
μίλησε ὁ Αἰδεσιμολογ. Πρεσβύτερος κ. Ἀθανάσιος Γε-
ωργιάδης («»Αὕτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον,
ἡ πίστις ἡμῶν». Ἡ σημασία τῆς ὀρθῆς πίστεως γιά τή
ζωή τῆς Ἐκκλησίας»).

v τέλεσε Θ. Λειτουργίες τῶν προηγιασμένων Τιμίων Δώρων
στούς Ἱ. Ναούς: Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης (1/3), Παναγίας
Φανερωμένης Κοζάνης (17/3), 

v χοροστάτησε κατά τίς Ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου στούς Ἱ. Ναούς: Γενεσ. Θεοτόκου
Ν. Νικοπόλεως (3/3),  Κοιμ. Θεοτόκου Βελβενδοῦ (10/3),
Ἁγ. Γεωργίου Σερβίων (17/3), Ἁγ. Δημητρίου ὁμών. Κοι-
νότητας (24/3) καί Ἀκάθιστου Ὕμνου στόν Καθεδρ. Ἁγ.
Νικολάου (31/3),

v τέλεσε τίς Ἀκολουθίες τοῦ ἱ. Εὐχελαίου στούς Ἱ. Ναούς:
Ἁγ. Νικολάου Φρουρίου & Τιμ. Προδρόμου Ρυμνίου (15/3),
Ἁγ. Γεωργίου Κήπου & Ἁγ. Ἀθανασίου Κοντοβουνίου
(22/3), Μεταμορφ. Σωτήρος Οἰνόης & Τιμ. Προδρόμου
Πτελέας (29/3),

Κατά τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος καί τῆς
Διακαινησίμου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε, λειτούργησε
καί μίλησε στούς Ἱ. Ναούς: 

Κυριακή τῶν Βαΐων (9/4): Ἁ γ. Νικολάου Κρόκου & Ἁ γ.•
Κυριακῆς Σερβίων,
Μ. Δευτέρα (10/4): Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀκρινῆς,•
Μ. Τρίτη (11/4): Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλέ νης Κοζάνης,•



Μ. Τετάρτη (12/4): Ἁγ. Δημητρίου Κτενίου & Ἁγ. Παρα-•
σκευῆς ὁμών. Κοινότ.,
Μ. Πέμπτη (13/4): Ἱ. Μονῆς Παναγίας Ζιδανίου & Ἁγ. Νι-•
κολάου Κοζάνης,
Μ. Παρασκευή (14/4): Κοιμ. Θεοτόκου Βελβενδοῦ, Ἁγ.•
Γεωργίου Κοζάνης & Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης,
Μ. Σάββατο (15/4): ἐξωκλ. Ἰω. Βαπτιστοῦ Ν. Νικοπόλεως•
& Ἁ γ. Νικολάου Κοζάνης,
Κυριακή τοῦ Πάσχα (16/4): Ἁ γ. Νικολάου Κοζάνης,•
Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου (17/4): Ἁγ. Ραφαήλ Κοιν.•
Ἁγ. Χαραλάμπους,
Τρίτη τῆς Διακαινησίμου (18/4): Ἁγ. Ραφαήλ Καστανιᾶς,•
Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου (21/4): ἐξωκλ. Ζωοδόχου•
Πηγῆς (Παναγία) Κοζάνης.

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
— τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν.  Γεν. Θεοτόκου
Παντάνασσας (συνοικισμοῦ Καταφυγιωτῶν) Κατερίνης (8/1),
v συμμετεῖχε στίς Συνεδρίες τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (10-12/1, 7-9/2, 6-7/3, 4-6/4,
2-4/5, 6-8 & 20/6) καί στίς Ἔκτακτες Συνεδρίες τῆς Ἱ. Συ-
νόδου τῆς Ἱεραρχίας (8-9/3 & 27/6),

v συμμετεῖχε στὶς πανηγ. ἱ. ἀκολουθίες στόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Ἀντωνίου Βεροίας (16-17/1),

v συμμετεῖχε στό πανηγ. συλλείτουργο καί στίς λοιπές
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τή μνήμη τοῦ Ἁγ. Φωτίου,
Πατριάρχου Κων/πόλεως, τὸν ὁποῖον τιμᾶ κατ’ἐξοχὴν ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος καὶ οἱ Θεολογικὲς Σχολὲς Ἀθηνῶν καὶ
Θεσσαλονίκης (Ἱ. Μονή Πεντέλης, 6/2),

v προήδρευσε στίς Ἱερατικές Συνάξεις τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ.
Μητροπόλεως στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Παρασκευῆς  Κοζάνης.
Προσκεκλημένοι ὁμιλητές ἧταν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες
Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων (23/2), Σισανίου καί Σιατίστης κ.
Παῦλος (27/3) καί Γρεβενῶν κ. Δαβίδ (13/6),

v συμμετεῖχε στὶς πανηγ. ἱερές ἀκολουθίες τῶν ὀνομα-
στηρίων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου
(Φλώρινα, 25/2),

v συμμετεῖχε στίς Συνοδικές λατρευτικές καί λοιπές ἐκδη-
λώσεις γιά τόν ἑορτασμό τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας
(Ἀθήνα, 5-6/3), 

v παρέστη στήν τελετή παράδοσης – παραλαβῆς τῆς Διοι-
κήσεως τῆς 9ης ΤΑΞ/ΠΕΖ στήν Κοζάνη (16/3),

v παρακολούθησε τήν Ἡμερίδα τῆς Χειρουργικῆς Ἐταιρείας
στήν Κοζάνη (18/3),

v μίλησε σέ Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καλα-
μαριᾶς, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτη
κ. Ἰουστίνου (27/3),

v προήδρευσε στίς Συνεδριάσεις τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμ-
βουλίου (29/3) καί τοῦ Δ.Σ. τοῦ Τιαλείου Γηροκομείου
(17/5),

v παρέστη στό φιλανθρωπικό τσάι τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου
Κοζάνης (2/4),

v συμμετεῖχε στὶς πανηγ. λατρευτικές ἐκδηλώσεις γιά τήν
ἐπέτειο ὁλοκαυτώματος τῆς Νάουσας (23/4),

v συμμετεῖχε στή Θ. Λειτουργία καί στό 40θήμερο Μνημό-
συνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σταγῶν & Μετεώρων
κ. Σεραφείμ (30/4),

v συμμετεῖχε στὶς πανηγ. ἱ. ἀκολουθίες στόν Ἱ. Ν. Ἁγ.
Ἀρσενίου Ἐλασσῶνος (8/5),

v συμμετεῖχε στίς πανηγ. λειτουργικές ἐκδηλώσεις γιά
τόν ἑορτασμό τῶν «Ἐλευθερίων» τῆς Ἀλεξανδρούπολης
(13-14/5),

v παρέστη στὶς ἐκδηλώσεις μνήμης τῆς γενοκτονίας τοῦ

Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπου μίλησε ὁ Σεβασμ. Μητρο-
πολίτης Δράμας κ. Παῦλος μέ θέμα «Η Γενοκτονία τῶν
Ἑλλήνων τοῦ Πόντου μέσα ἀπό τά ἔργα τοῦ Ἀρχιμανδρίτη
Πανάρετου Τοπαλίδη» (Στέγη Ποντιακοῦ Πολιτισμοῦ
Εὐξείνου Λέσχης Κοζάνης, 18/5). Τήν ἑπομένη, 19/5, τε-
λέστηκε Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Σκήτης
καί Ἐπιμνημόσυνη Δέηση στό Μνημεῖο ταῆς Γενοκτονίας
στήν Ξηρολίμνη.

v παρέστη στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῶν ὀνομαστηρίων
τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ν. Κρήνης κ. Ἰουστίνου (Ν. Μη-
χανιώνα, 31/5) καί Γρεβενῶν (25/6),

v συμμετεῖχε στὶς πανηγ. ἀκολουθίες στήν Ἱ. Μονή Παναγίας
Φανερωμένης Λευκάδας (4-5/6),

v παρακολούθησε τήν παρουσίαση τοῦ λευκώματος γιά
τόν Μακεδονικό Ἀγώνα τοῦ κ. Κων. Γκιουλέκα, Βουλευτῆ
Θεσ/νίκης (12/6).

Ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Μητροπολίτουκυροῦ Ἀμβροσίου

Τὸ ἐτήσιο Μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φωτικῆς (πρώην Σερβίων &
Κοζάνης) κυροῦ Ἀμβροσίου τελέστηκε τήν Κυριακή 22
Ἰανουαρίου 2017 στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου
Νικολάου Κοζάνης. 

Τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου
προεξῆρχε ὁ Μητροπολίτης κ. Παῦλος πλαισιούμενος ἀπὸ
ἱερεῖς τῆς Ι. Μητροπόλεως Κοζάνης, παρουσία ἐκπροσώπων
τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καὶ εὐσεβῶν πιστῶν. 

Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος (Γιακαλὴς)
γεννήθηκε στὸ Κεράμιο Καλλονῆς Λέσβου τὸ 1940. Χειρο-
τονήθηκε Διάκονος τὸ 1967 καὶ Πρεσβύτερος τὸ 1974.
Ἦταν ἀπόφοιτός της Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν,  Διδάκτωρ
Φιλοσοφίας (PhD) τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Κέμπριτζ (St.
John’s College) καὶ ἐργάσθηκε ἐρευνητικὰ στὸ Πανεπιστήμιο
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τῆς Ὀξφόρδης (Campion Hall, 1989-90). Διετέλεσε
Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου τοῦ Κέμπριτζ,
Πανεπιστημιακὸς Ἐφημέριος τῶν Ὀρθοδόξων Φοιτητῶν
τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἔσσεξ (1984-88) καὶ Διευθυντὴς
τοῦ Ἱδρύματος Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
(1991-1994). Ὑπηρέτησε ἀπὸ τὸ 1991 ὡς Ἱερατικῶς Προ-
ϊστάμενος στὸν Ι. Ναὸ Παναγίας Φανερωμένης Χολαργοῦ.
Μητροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης χειροτονήθηκε στὶς 11
Ὀκτωβρίου 1998, ἐνθρονίσθηκε στὴν Κοζάνη στὶς 15 Νο-
εμβρίου 1998 καὶ στὶς 4 Φεβρουαρίου 2004 ὑπέβαλε τὴν
παραίτησή του. Ἐκοιμήθη στὶς 26 Ἰανουαρίου 2016 στὴν
Ἀθήνα καὶ, τὴν ἑπομένη, ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία καὶ ἡ ταφὴ
τελέσθηκαν, κατόπιν ἐπιθυμίας τοῦ ἐκλιπόντος, στὴν Σκήτη
Ἁγ. Παντελεήμονος (Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου) Ἁγ. Ὅρους.

Ἡ Βασιλόπιτα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν κοπὴ τῆς Βασιλόπιτας τοῦ νέου
ἔτους 2017, διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις τὴν Δευτέρα
23 Ἰανουαρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου &
Ἑλένης Κοζάνης. 

Τὸ πρόγραμμα περιλάμβανε τήν ἀπόδοση ὕμνων ἀπό
τήν Χορωδία τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης καθώς
καί τὴν ὁμιλία τοῦ κ. Δημητρίου Ἰω. Νατσιοῦ, Διδασκάλου
καὶ Θεολόγου, μὲ θέμα: «Ἡ Παιδεία τοῦ Γένους καὶ ἡ σημε-
ρινὴ ἐκπαίδευση».

Στήν Ἱερατικὴ Σύναξη
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Καστορίας

Προσκεκλημένος ἀπό τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη κ. Σερα-
φείμ μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος στὸν Ἱ. Καθεδρικὸ
Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστοριᾶς, ὅπου ἀνέπτυξε τὸ
θέμα «Ἡ εὐθύνη καὶ ἡ φροντίδα τοῦ Κληρικοῦ κατὰ τὴν
Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή». Ὁ Μητροπολίτης κ. Σε-
ραφείμ εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο κ. Παῦλο γιὰ τὴν
ἀποδοχὴ τῆς πρόσκλησης νὰ ἐπισκεφτεῖ τὴν Καστοριὰ καὶ
νὰ μιλήσει στὴν Ἱερατικὴ Σύναξη καὶ τοῦ εὐχήθηκε νὰ τοῦ
χαρίζει ὁ Κύριός μας ὑγεία καὶ πολλὰ ἔτη ἀρχιερατικῆς δια-
κονίας. (21/2).

Τό πανηγύρι τοῦ Ὁσίου Βαραδάτου

Τήν Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017, ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου
Βαραδάτου, πανηγύρισε τὸ ὁμώνυμο Μητροπολιτικὸ Πα-
ρεκκλήσιο, ποὺ εἶναι κτισμένο στὶς ὄχθες τῆς Λίμνης Πο-
λυφύτου. Τελέσθηκε Ὄρθρος καὶ πανηγυρικὴ Θεία Λει-
τουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Παύλου
καί ἀκολούθησε εὐλογία κολύβων, ἐπιμνημόσυνη δέηση
καὶ κατάθεση στεφάνων στὸ ἡρῶο του Ἱεροῦ Ναοῦ. Ὁ Σε-
βασμιώτατος τέλεσε, ἐπίσης, Θ. Λειτουργία καί τήν Τετάρτη
τῆς Διακαινησίμου 19 Ἀπριλίου. 

Ὁ Ὅσιος Βαραδάτος ἦταν ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια καὶ δια-
κρίθηκε γιὰ τὴν ἀσκητικότητα, τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἁγιό-
τητα τοῦ βίου τοῦ (κατὰ τὸν 5ο αἵ.). Στὰ δυτικά της
Προύσσας, κοντὰ στὴν κωμόπολη Κουβούκλια, ὑπῆρχε Ναὸς
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καὶ προσκύνημα τοῦ Ὁσίου. Οἱ πρόσφυγες Κουβου-
κλιῶτες, ποὺ ἐγκαταστάθηκαν στὴν περιοχὴ τῆς Κοζά-
νης, ἔχτισαν μὲ πίστη καὶ εὐσέβεια τὸ ἐν λόγω Ἱερὸ Πα-
ρεκκλήσιο στὶς ὄχθες τῆς Λίμνης Πολυφύτου, ὅπου καὶ
τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου κάθε χρόνο στὶς 22 Φεβρουαρί-
ου.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι, μὲ τὴν οἰκονομικὴ βοήθεια καὶ συν-
δρομὴ τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, ὁλοκληρώθηκαν πρόσφατα
οἱ ἐργασίες συντήρησης καὶ ἀνακαίνισης τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Παρεκκλησίου καὶ ὁ ἐξωραϊσμὸς τοῦ περιβάλλοντος χώ-
ρου.

Χειροτονία νέου Κληρικοῦ
Νέος Κληρικός προστέθηκε στό δυναμικό τῆς Ἱ. Μη-

τροπόλεώς μας, ὁ π. Μακάριος (Χαράλαμπος) Ἀνδρεάδης.
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος τέλεσε κατά σειρά: τήν

κουρά του σέ μοναχό στό ἱερό ἐξωκλήσι Τιμ. Προδρόμου
στό μητροπολιτικό κάθισμα Ν. Νικοπόλεως (23/2) καί τίς
χειροτονίες σέ Διάκονο στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικάνορος Κοζάνης
(26/2) καί σέ Πρεσβύτερο στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Βλαχερνῶν
Τετραλόφου (18/3). Ἐπίσης, στίς 25/6 τοῦ ἀπένειμε τό
ὀφίκκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη.

Σημειώνεται ὅτι ὁ π. Μακάριος διακονεῖ ὡς Ἐφημέριος
στόν Τετράλοφο (ἀπ’ ὅπου κατάγεται), ἐνῶ ὑπηρετεῖ ὡς Δι-
οικητικός Ὑπάλληλος στό Μαμάτσειο Νοσοκομεῖο Κοζά-
νης.

Ἱερά Λείψανα στήν Μητρόπολή μας
Τεμάχιο ἱεροῦ Λειψάνου (ἡ τίμια χείρ) τοῦ Ἁγίου Ἱερο-

μάρτυρος Χαραλάμπους μεταφέρθηκε στὸν Ἱερὸ
Καθεδρικὸ καὶ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου

ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων,
στίς 27 Μαρτίου. Ἡ ὑποδοχὴ ἔγινε ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη κ. Παῦλο καὶ πλῆθος πιστῶν, ἐνῶ στὴ συνέχεια
τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ. Τό ἱερό
Λείψανο παρέμεινε πρὸς προσκύνηση καὶ ἁγιασμὸ τῶν
πιστῶν ὡς τήν 1/4 στήν Κοζάνη, ἐνῶ μεταφέρθηκε πρὸς
προσκύνηση καὶ στὸν Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς
Σερβίων (1-2/4), στὸν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Βελβενδοῦ
(2-3/4) καὶ στὸν Ι. Ναὸ Ἁγίου Χαραλάμπους ὁμών. Κοινότητας,
πρ. Δήμου Ἑλλησπόντου.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος ὑποδέχθηκε τεμάχιο
ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ στόν Ἱερὸ
Προσκυνηματικὸ  Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοζάνης
(10/6), ὅπου καί ἐκτίθεται πλέον μόνιμα.

Λιτανείες τῆς Εἰκόνας τῆς
Παναγίας Ζιδανιώτισσας

Τὴν Κυριακή τοῦ
Θωμᾶ, 23 Ἀπριλίου 2017, τε-
λέστηκε στόν Ἱ Ναὸ τῶν Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης
Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου  κ.
Παύλου, καὶ ἀκολούθησε ἡ
καθιερωμένη λιτάνευση τῆς
Ἱ. Εἰκόνας τῆς Παναγίας Ζι-
δανιώτισσας πρὸς τὸν Ἱ. Κα-
θεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου. Ἐπίσης,  τό Σάββα-
το 13 Μαΐου 2017, μὲ
ἀφορμὴ τὴν 22η ἐπέτειο ἀπὸ
τὴν ἡμέρα τοῦ σεισμοῦ τοῦ
1995, πραγματοποιήθηκε εὐχαριστήρια Θ. Λειτουργία στὸν
Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Νικολάου, προεξάρχοντος τοῦ
οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Παύλου καί ἀκολούθησε Λιτάνευση
τῆς Ἱ. Εἰκόνας τῆς Παναγίας πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ καὶ εὐχαρι-
στήρια Δέηση στὴν εἴσοδο τοῦ Δημαρχείου.

Ἁγιασμός τῆς Ὁμάδας ΔΙ.ΑΣ. 

Στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἐπισκοπείου Κοζάνης τε-
λέστηκε Ἁγιασμὸς τῶν Ὁμάδων Δίκυκλης Ἀστυνόμευσης

X PO N I KA                           Σ XO Λ I AEI∆HΣEIΣ



32 ¥¥ ¥µ¥ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

(ΔΙ.ΑΣ.) Κοζάνης καὶ Πτολεμαΐδας ἀπό τόν Σεβασμιώ-
τατο κ. Παῦλο, παρόντων τοῦ Ἀστυνομικοῦ Δ/ντῆ Κο-
ζάνης κ. Χαρ. Θεοχάρης καὶ τῶν 36 ἀστυνομικῶν τῆς ἐν
λόγῳ Ὁμάδας (25/5). Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολις ἀνα-
γνωρίζοντας τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦν οἱ Ὁμάδες, καθὼς τὶς
ἀνάγκες τους, δώρισε ὑλικοτεχνικό ἐξοπλισμό.

Ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς (γεννέτειρας) Ροδιᾶς Αἰγίου

Στίς ἱερές ἀκολουθίες τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νι-
κολάου στήν γενέτειρά του Ροδιά Αἰγίου συμμετεῖχε ὁ Μη-
τροπολίτης κ. Παῦλος, μαζί μέ τόν ἐπιχώριο Μητροπολίτη
Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιο καί τόν Μητροπολίτη
Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτονα (27-28/5).

Μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση ὁ Σεβασμιώτατος δώρισε μία λαμπρή
ἱερή εἰκόνα γιά τό προσκυνητάρι τοῦ Ναοῦ.

Θυρανοίξια στό Κτένι

Τά θυρανοίξια δύο Ναῶν στήν Ἐνορία τοῦ Κτενίου τέλεσε
ὁ Μητροπολίτης κ. Παῦλος. Πρόκειται γιά τά ἐξωκκλήσια
τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου (9/6) καθώς καί τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων, τό
ὁποῖο ἀνεγέρθηκε μέ δαπάνες τῆς οἰκογένειας τοῦ κ. Βασ.
Παπακωνσταντίνου (11/6).

Ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτη
Μέ λαμπρότητα καί τή δέουσα μεγαλοπρέπεια ἑορτά-

στηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Σερβίων & Κοζάνης ἡ ἱερά
μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων
Πέτρου καί Παύλου, κατά τήν ὁποία καί ἑόρτασε τά ὀνομα-
στήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παῦλος.
Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό καί Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικο-
λάου Κοζάνης τελέστηκε τήν Τετάρτη 28 Ἰουνίου ὁ Μέγας
Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαρωνείας κ.
Παντελεήμονος καὶ συγχοροστατούντων τῶν Σεβ. Μητρο-
πολιτῶν Καστορίας κ. Σεραφείμ καί Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτω-
νος.
Τήν ἑπομένη, 29 Ἰουνίου, τελέστηκε ἡ πανηγυρική ἀρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντός τοῦ οἰκείου Μη-

τροπολίτη κ. Παύλου καί συλλειτουργούντων τῶν Μητρο-
πολιτῶν Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνος καί Θεσσαλιώτιδος κ.
Τιμοθέου.
Κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος δεχόταν
στόν Μητροπολιτικό Οἶκο - Ἐπισκοπεῖο τίς εὐχές τοῦ
κλήρου, τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καί τοῦ λαοῦ, οἱ ὁποῖοι προ-
σέρχονταν γιά νά τιμήσουν τόν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχη
τους. Μεταξύ τῶν ἐπισκεπτῶν ἦταν καί οἱ Σεβ. Μητροπολίτες
Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, Βεροίας κ. Παντελεήμων, Ἐδέσσης
κ. Ἰωήλ καί Ν. Κρήνης κ. Ἰουστῖνος.
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